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25 YIL SONRAKİ ÖNSÖZ
Bu kitabımı çok uzun zamandır elime almamıştım. Baştan sona yeniden
okumak öncelikle epey şaşırtıcı geldi. Kitabı 1993 senesinde yazan 35
yaşındaki genç adamdan ne kadar uzaklaştığımı fark etmek oldukça etkileyici
bir deneyim oldu.
Dağcılık açısından bakmak gerekirse aslında yazıldığı dönemde de naif bir
anlatımdı. Hala öyle. Sonuç olarak, yaşantısının belli bir dönemindeki genç bir
insan gittiği, tırmandığı dağlar kadar, dağcılık ve yaşamı arasındaki
mücadeleyi de anlatıyor.
Kitapta anlatılan, dağcılıkta kendi koşulları içinde yeni işler yapma isteği
konusu ise yazıldığı zaman da yeni bir kavramdı, ne yazık ki onca yıldan
sonra, küçük bir azınlığı saymazsak, Türkiye için hala “yeni” bir kavram
olarak duruyor. Anlatımın o tarafı hiç eskimemiş!
Kitapta dikkatimi çeken bir başka husus ise 2018 Türkiye’sinde artık
unuttuğumuz bir duygu olan ülkenin geleceğine ve her şeyin daha iyi
olacağına dair güven. 1992 senesi artık 1980’lerin darbe günlerinin gittikçe
geride kaldıkları ve kişisel hak ve özgürlüklerin yavaş, yavaş artarken,
ekonominin hızlanmakta olduğu dönemin sonlarıydı. Biraz abartarak
söylemek gerekirse bugünkü benden çok farklı birisi, bugünkü Türkiye’den
çok farklı bir ülkeden yazmış. Bu iki değişiklik öyle insanın gözüne girecek
gibi olmasa da geri planda kendini hissettiriyorlar.
Tamamını okuduktan sonra anlatılanların bir dağcılık seyahatnamesi olarak
hala okumaya değer olduklarını düşündüğüm için paylaşmakta bir sakınca
görmedim.

Haldun Aydıngün
19.12.2018
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BAŞLARKEN
Masa gibi duran Küçük Demirkazık zirvesine ulaşıvermiştim. Ordu tarafından
dikilmiş olan 'zirve defteri' kutusu bomboştu, kim bilir içindekini kimler almış
ve yerine koymamıştı. Şöyle bir rahat nefes alabilmek için kutunun yanına
çöküp, gerimizde yükselip duran Büyük Demirkazık kuzey duvarına baktım.
Her zamanki ulaşılmaz görüntüsüyle dikilip duruyordu. Batı yönünde ise,
Ecemiş çayının çevresine serpilmiş bağlar bahçeler, hemen dibimizdeki
Demirkazık köyünden başlayarak, biraz ilerdeki Çukurbağ'a ve gene az ilerde
gibi duran Çamardı'ya doğru gidiyordu. Yorgunluğunda tesiriyle bu görüntüye
dalıp gitmiştim. Gerçekten de bir uçaktan bakılıyormuş gibi görünüyorlardı.
Zafer'e teşekkür ettim, tek kelimeyle onun sayesinde zirveye çıkabilmiştim.
Biraz kendimize gelip hareketlenince her dağcının yapması gereken geleneksel
dağcılık pozlarını vermeğe başlayıp, Zafer'in makinesiyle alışıldık resimleri
çektik. Her yanımız nefis görünüyordu, ancak sağda solda oynaşan bulutların
biraz sonra zirveyi de içine alacağını biliyorduk. Son bir kaç gündür, dağda
program hep aynıydı, sabah masmavi olan gökyüzü öğleye doğru giderek
kararıp, bozuyor. Öğleden sonraysa, artık o günkü keyfine göre, yağmur,
yıldırım ne varsa iniyordu. Kararmış, yıldırımlı bir havada, bu dost zirvenin
nasıl bir cehenneme dönüşeceğini hiç merak etmiyordum. Feci bir şey
olmalıydı. Zafer'e seslendim,
- Hadi dönelim artık!
Zafer bana bakıyordu, herhalde inerken de geldiğimiz kadar sorun çıkarıp
çıkarmayacağımı merak ediyor olmalıydı. Önden ilerlemeğe başladı...
1979 yılının 29 Nisan günü öğle saatlerinde Kayseri'ye, henüz 6 aylık bir
dağcı olarak inmiştim. Sanırım 20 yaşında her insanın olması gereken kadar
gözlerim parlıyordu. Birazdan ekip başımız Levent Hekimoğlu bizi efsanevi
"Zafer Yamaner" ile tanıştıracaktı. Zafer 74 yılında dağcılık kulübümüzü
kurmuş ve kulaktan duyduğumuz menkıbelere göre de 76 yılına kadar Yurdun
dört köşesinde tırmanışlar yapmıştı. Gerçek bir efsanenin oluşması gibi, biz de
olayların bilmem kaçıncı kopyalarını dinlediğimiz için büyük olasılıkla da
bazı abartmalarla karşı karşıya kalmıştık. Ancak gerçek olan bir nokta vardı ki
Kayseri’ye inmiş olan yeni nesil ekibimiz henüz o kuruluş döneminin dağcılık
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kalitesinin çok gerisindeydi. Çünkü Hekimoğlu dışında dördümüz de henüz
dağcılıkta bir yılımızı bile doldurmamıştık.

Zafer Yamaner Demirkazık Dağ Evinin önünde

Kayseri çarşısının dar sokaklarından geçip Zafer'i bir dükkanda bulduk. Sinirli
ve her tarafından enerji fışkıran bir insandı. Bu kadar geciktiğimiz için küplere
biniyordu. Bir bakıma haklıydı çünkü sabahın erken saatlerinde yürüyüşe
başlama şansını yitirmiştik. Bu yüzden çok hırpalanacak belki de tırmanış
şansımızı kaybedecektik. Ama sene 79'du ve mazot kuyruklarında
harcadığımız 4-5 ilave saat günün standartlarına göre hiç de fena sayılmazdı.
O günün öğleden sonrası önce yürüyüş gibi başlayıp, tam bir karabasana
dönüşmüştü. Öncelikle Hacılar'dan yola yanlış başlamıştık, hava çok sıcaktı,
biz yorgunduk ve sanırım Zafer çok hızlı gidiyordu. Bir çeşme başında
çektirdiğimiz resim gözümün önünde, neredeyse terden buhar olmak üzere bir
avuç genç adam su içmeğe çalışıyorlar. Sağda solda köylü çocuklar ise
duruma fena halde gülüyorlar. Bu resmi çektirdikten sonra asıl dağ yürüyüşü
başlamıştı. Giderek ekibimiz ikiye ayrılmış, önde Zafer, Levent Selamoğlu ve
Kemal Güler "Hızlıları", epey arkada, ben, Levent Hekimoğlu ve Ayhan Ülker
ise "PAF-PUF" ekibini oluşturmuştuk. O yürüyüşte, tüm bedenim bana itiraz
ediyor gibiydi. Akşam "hızlıların" epey arkasından 2600 metredeki buzul
kulübesine ulaştık. Plana göre ertesi gün yatıp dinlenecektik, Ancak Zafer
hemen Ankara'ya dönmesi gerektiğini söyledi, yani ertesi gün tüm PAF5

PUF'luğumuzla yola düşmek zorundaydık. Doğal olarak, sabah gerekenden
dört saat daha geç kalkıp, güneş iyice tepemize dikildikten sonra yola
çıkabildik ve biraz ilerde perişan olup, kaldık. Akşam güneş iyice alçaldığında
aşağıdaki Sütdonduran yaylasında kamplamak için dağ kulübesini terk
ediyorduk.
Bu gezi benim için oldukça kötü bir dönüm noktası olmuştu, Dağda insanın
fiziksel durumunun ne kadar önemli olduğunu ve benim de bu konuda ne
kadar gerilerde kaldığımı ilk kez bu gezide anlamıştım. Acı gerçek karşımda
dikilip duruyordu; İnsanlar dağda bastırıp yürüyorlar ve ben onlara
yetişemiyordum. Nedense bu ilk kötü gezinin tesiriyle olacak, dağda her şeye
gücü yeten sporcu denince aklıma hep Zafer Yamaner gelmeğe başlamıştı.
Benim için saygı duyulan, biraz da ürküten ve tabi ki uzak durulması gerekli
bir sembol olmuştu...
-*87 senesinden 91'e kadar hiç sektirmeden her yıl Haziran ayında Aladağlar ve
Bolkarlar diye bildiğimiz Orta Toroslar'a gittim. Bu mevsimde, özellikle de
Haziran ayının son haftasında bütün koşullar dağda olmak için en uygun
duruma geliyordu. Daha bir ay önce ciddi çığ tehlikesi oluşturan yamaçlarda
güvenle tırmanışlar yapılabilirken, yazın sonlarına doğru ortaya çıkacak
yıpratıcı çarşaklarlada uğraşmak gerekmiyordu. Bu karlar sayesinde de insanın
ciğerini sökecekmiş gibi duran kuraklık hiç hissedilmiyordu. Aynı dağ
Ağustos sonunda gerçek bir mahşer kıvamına gelebiliyordu. Benim için daha
önce beş kez tekrarladığım ciddi bir gelenek haline gelmişti.

92 yılına girerken de ne yapmam gerektiğini düşünüyordum, daha önceki üç
yılda Bolkar dağlarını adeta bitirmiştik, orada artık yapabilecek pek önemli bir
etkinlik kalmamıştı. Dağ açlığıyla iyice gelişmiş hayal gücümü zorlayıp
müthiş bir plan yapmaya koyuldum. Planıma göre, bir hafta süreyle tam yüklü
ve çok zorlu bir dağ yürüyüşüne dört beş adet de zirve eklenecekti. Planım
şöyleydi, 26 Haziran Akşam saat 9:00'da İstanbul'dan arabayla yola çıkıp 27
Haziran cumartesi saat 8:00'da Demirkazık Dağ evine ulaşacaktık. Orada bizi
bekleyen katırlara çantaları yükleyip, Küçük Demirkazık’ın kuzeyindeki
Çımbar boğazından girip, dipsiz göl civarına kampı atacaktık, Ertesi gün
Küçük Demirkazık zirvesi çıkılacak, dönülüp kamp toplanacak, tüm yüklerle
Demirkazık’ın doğu sırtına çıkan kar yamacı tırmanılacak, tam sırtta
bivaklanacaktı. 29 Haziran güneş doğarken kalkılıp hiç denenmemiş bir
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rotadan zirveye ulaşılıp, klasik rotadan dönülecek, kamp toplanıp, Kızılakkum
çarşağından Narpuz boğazının sonuna kamp kurulacaktı. 30 Haziran salı günü
çok zorlu olacaktı, çünkü toplanan kamp Yasemin geçidinden aşırılarak
Yedigöller’e ulaştırılıp, büyük gölün kıyısına kurulacaktı. 1 Temmuz
Çarşamba günü Direktaş zirvesi, 2 Temmuz perşembe ise gene kamp yüküyle
Yedigöller'in güney yamacını oluşturan, Kızılyar'ın batı sırt hattına çıkılıp,
yükler burada bırakılacak, Kızılyar zirvesi yapılacak, tekrar eşyaların başına
dönülüp önce batıya, sonra da sırtları ve zirveleri takip ederek güneye dönerek
Sıyırma Boğazı'nın yukarılarına bir yere inilecekti. 3 Temmuz Cuma günü
Güzeller zirvesine, kuzeyindeki kar kulvarından tırmanılacak, dönüşte gene
kamp sırtlanıp, Sarımemetler'e kadar yürünecek, ertesi günde erkenden
Damirkazık köyüne dönülüp, belki de akşam gece yarısını bulmadan
İstanbul'da evlerimizde olacaktık.

Soldan sağa, İskender Erbil, Türker Ak ve Ufuk Güven

Kabul etmek gerekir ki, İnsanın ancak evinin konforunda, yazın Aladağlar'ın
nasıl bir cehenneme dönüştüğünü unutarak hazırlayabileceği hoş, yapılabilir,
ama olanaksız bir programdı. Daha önceleri pek çok ekip buna benzer
planlarla dağa gitmiş sonra da ikinci yada üçüncü gün, tüm şevkleri
Aladağlar'ın bitmez tükenmez çarşaklarında ve ezici güneşi altında eriyip
gitmişti. Yalnız bir nokta vardı ki, artık ne ben ne de arkadaşlarım 79 yılında
Kayseri'ye gelen toy delikanlılar değildik, Ayrıca dağcılık sporunu diğer
olimpik branşlarla temelde ayıran noktalardan biri burada ortaya çıkıyordu
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çünkü onların pek çoğunda iş işten geçtikten yıllarca sonra bile hala dağcılıkta
gelişmeye devam edebiliyordunuz, yani 21 yaşımda Kayserideki kendime
karşı, 34 yaşımdaki halimle çok daha fazla şans tanıyordum...

Bir kez dahiyane planımı oluşturduktan sonra iş geziye katılacak ekibi
kurmaya kalmıştı. Bu iş üniversite dağcılık kulübündeyken olağan üstü
kolaydı. Gidip kulüp panosuna yapacağımız gezinin tarihlerini, az biraz
zorluğunu yazar altına da boş bir liste asardık. İsteyenler adlarını yazarlar,
sonrada listedeki bu insanların bir kısmıyla dağa giderdik. Ancak yaşamın
paslı ve gıcırtılı çarklarının arasında ezilmemeye çalışan bizim yaş kişilerle bu
iş hiç de eskisi gibi olmuyordu. Çalışmaya Şubat sonunda itibaren başladım.
Dağ arkadaşım diyebildiğim herkese haber saldım. Hatta bazılarına da
yukarıda açıkladığım planımı bütün ayrıntılarıyla anlatıyordum. Ancak pek
çoğu Aladağlar'ı ve kendilerini iyi tanıdıkları için biraz hevesleniyorlar, ama
aslında gülüp geçiyorlardı. Sonunda Haziran ayının ortalarına doğru ekip,
gayet iyi bir sayıyla şekillenmeğe başladı. BÜDAK'tan eski dostlarım İskender
Erbil ve Ufuk Güven, 86'dan beri Ankara ADB'den tanıdığım, ama aramıza
yeni katılmağa başlayan Türker Ak, iki yıldır her geziye çağırdığım, ama hiç
bir zaman gelmeyen Zafer Yamaner ve ben, beş kişilik, hem deneyim, hem de
malzeme açısından fena sayılmayacak bir ekip oluşturuyorduk.
Gezinin hazırlık çalışmaları sırasında hep eski üniversite günlerini
hatırlamadan edemiyordum. Geçmişe bir özlem olarak değil, düpedüz bu
günün keyfini daha fazla çıkarmak için anıyordum o günleri. Her şeyin
yokluğunu çekerdik, Bir ekip oluşturmağa başladığımız zaman önceleri postal
bulabildiğimiz ölçüde şanslı sayardık kendimizi, ne uyku tulumları doğru
dürüst olurdu, ne de sırt çantaları. Sultanahmet'e gidip, turistlerden çantalar,
tulumlar dilendiğimizi dün gibi hatırlıyorum. Eğer on kişi dağa gidecekse,
haftalar önceden dev cetveller hazırlardık. Cetvelin bir ekseninde katılanların
isimleri, diğerinde ise malzemeler olurdu, Önceleri cetvel bomboş dururdu,
sonra yavaş yavaş sağdan soldan toplayarak dolmağa başlardı. Bu
malzemelerin bazılarını da bizzat kendimiz üretmek zorunda kalırdık. Bu
şekilde yapılmış uyku tulumlarıyla, sırt çantaları, hedikler, tozluklar ve hatta
bivak torbalarıyla dağlara gidiyorduk, hem de gerektiğinde kışın.
Şimdiki "yorucu" hazırlıklarımız ise iş yerinden, telefonla şöyle cereyan
ediyordu:
- Ufuk, Tulum, çanta falan gibi tüm kamp malzemeni al,
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- Tamam.
- Emniyet kemeri, kaya tırmanma ayakkabısı,
- Tamam.
- Krampon ve kazma da gerekli,
- Oldu.
- Çadırı, ocağı İskender getiriyor, Türker ise yiyecekleri alacak, sen saat
yedide Niğde Otogarında ol.
- Anlaştık abi, bir aksilik olursa ben seni ararım.
İşte neredeyse tüm hazırlığımız böyle oluyordu artık. Tanınmış bir İngiliz
kaşifi, "Eğer bir dağ gezisi, bir mektup zarfının arkasında planlanamayacak
kadar karışıksa hiç kalkışmayın " demişti. Bizimki çok rahat bir bayram
tebrikine sığabilecek kadardı.
Eski günlerle yaptığım karşılaştırmalarda bir başka konu daha kendini
gösteriyordu. Bu öyle yukarda söz ettiklerimiz gibi pratik bir sorun değildi.
Tamamen ruhsaldı, belki de felsefi bile sayılabilirdi. Yaşamı farklı yaşlarda
farklı algılamayla ilgiliydi. Çünkü insanın yaşı 34'e gelince, daha doğrusu
yaşlar hanesinde o sihirli "2" gidip yerini olgun "3"e bırakınca, kaçınılmaz
olarak bazı değişiklikler olmaya başlıyordu. Eskiden bir zirvenin altına gelip
de, gözüm kesmezse, ya da çok yorulmuşsam, "Aman canım başka zaman
gelir çıkarım" deyip ters yüzü keyifle dönerdim. Sanki yirmili yaşlarda
yaşamın sonuyla aramda uçsuz bucaksız bir yol var gibiydi. Halbuki 34
yaşında insan artık "Acaba daha ne kadar var?" diye sormağa başlıyordu. Artık
zirvelere bir kaç metre kala güle oynaya dönmek istemiyordum. Çünkü
döndüğüm zirveye bir daha ne zaman gelebileceğimi bilemiyorum.
Yaşantımda hep kocaman bir yer ayırdığım Dağcılığa daha ciddi eğilmeğe
karar verip 92 yılı Mart başından itibaren kendimce "sıkı" antrenman yapmağa
başladım, İnsanın kalan vakti azaldıkça, ona verdiği değer artıyormuş.
Bir kez bu kararı verdikten sonra önemli bazı pratik sorunları çözmek
gerekiyordu. Oldukça iyi isim yapmış jimnastik salonlarına pür heves gidip iki
gün içinde ters yüzü dönen pek çok kişi tanıyordum. Bu yüzden
uygulayacağım program öyle olmalıydı ki, hem her gün sıkılmadan
yapabilmeliydim, hem de gerçekten faydasını görmeliydim. Sonunda ipsiz ip
atlamaya karar verdim, Zaten çok eskiden beri ara sıra yaptığım bir çalışma
şekliydi. Ancak işin sıkıcı olmaması için müzik eşliğinde ve saate karşı
yapmayı uygun buldum. Sabah TRT 3'teki hafif müzik eşliğinde 10 dakika
hoplayıp zıplamak, hem herkesin yapabileceği kadar zevkli ve kolaydı hem de
yeterince nefes nefese kalabiliyordum. Bu bittikten sonra, üçer kiloluk
9

ağırlıklarla, bir kaç değişik hareket daha ekleyince, programım oldukça ciddi
bir antrenmana benziyordu. Nisan başında herhangi bir ilerleme kaydedip
kaydetmediğimi görme fırsatını Erciyes dağında buldum...
Üç eski ve sevdiğim dağ arkadaşımın ortak kurmuş oldukları Alternatif
turizmin düzenlediği bir tura katılıp Nisan'ın ilk günlerine rastlayan Şeker
bayramında Erciyes'e gittik. Eşim Sema ve bebeklikten yeni çıkmakta olan
kızım Bengi ile birlikte tam bir aile gezisi idi. Ayrıca geziye pek çok dostumuz
da katılıyorlardı. Hemen hepsini dağcılıktan tanıdığım bu arkadaşlarla uslu
uslu telesiyejle yukarılara çıkıp nefis pistlerden aşağıya kendimizi salıyorduk.
Havanın açık olduğu anlarda Önümüzde Erciyes'in zirvesine, arkamızdaysa
Koç dağının el değmemiş kar yamaçlarına bakıyordum. Her ikisi de maceraya
davet ediyorlardı sonunda bu çağrılara daha fazla kulak tıkayamazdım
döneceğimiz gün için gezi liderimiz olan Vedat ve eşi Julie'i kandırdım. Zaten
onlar da dünden hazırlardı kanmaya. Sabah erkenden başlayıp, Koç Dağının
zirvesine, tur kayaklarıyla tırmanacaktık. Oradan aşağı kayacak ve saat
sekizde otele gelip kızım Bengi'nin nöbetini devralacaktım. Bu gezide Sema
ile aynı anda hiç kayamıyorduk, ya o Bengi'ye bakıyordu, ya da Ben.

Vedat Vural Koç Dağı’ndaki kazadan sonra yerde baygın yatarken.

Saat altı olmadan, sırtımızda kayaklarımızla yürüyorduk. Hem Vedat, hem de
Julie çok iyi formdaydılar, ancak sevinerek görüyordum ki ben de fena
değildim, bir aylık küçük ve iddiasız çalışma programım kendini göstermeğe
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başlamıştı bile. Neredeyse bir kaya sertliğinde olan ilk baharın sabah karında
son derece hızlı yükseliyorduk. Üçümüzde de tur kayağı için özel yapılmış
ayakkabılar ve kayaklar vardı, Erciyes'e doğru tırmanan liftleri ve pistleri
birazdan dolduracak olan yüzlerce kayakçıdan kendimizi çok daha üstün
hissediyorduk. Çünkü biz, kimsenin kayak izini taşımayan dev bir pistten
aşağı inecektik. Saat 7:20'de Koçdağı'nın yaygın zirve platosuna ulaştık. Bir
kaç dakika durup resim çektik, uzakta pırıl pırıl parlayan Aladağlar'a bir bakış
attık ve kayaklarımızı takıp, aynı çelik sertliğindeki karda aşağı inmeğe
başladık. Vedat ile Julie'nin kayak teknikleri oldukça iyiydi. Kuzeye doğru
geniş bir şekilde yan kesmeğe başladık. Kar o kadar sertti ki, kayakların
burunlarını biraz aşağı verdiğim zaman olağan üstü hız kazanıyordum. Vedat
ile Julie uzakta birer nokta gibi görünmeğe başlamışlardı. Yamacı daha az dik
kesebilmek için güneye doğru bir volta attım. Biraz ilerde bin bir güçlükle
hızıma hakim olup tekrar kuzeye döndüm. Deli gibi bir hızla beni bekleyen
arkadaşlarıma gitmeye başladım. Bir ara Vedat'tan çok daha aşağıda olduğumu
gördüm. İçimden "Hay Allah fazla aşağı düşmüşüm" diye geçirirken, birden
kayakların burunlarını bayır yukarı çevirdim ve gün ortasının yumuşak
karında asla olmayacak şekilde yanına çıkıverdim. O anda dağdaki kar ne
kadar heyecan vericiydi. Üçümüz kısa aralıklarla aynı yamacı inmeğe devam
ettik. Bir tepenin üzerinde durduk. Önümüzde bir vadi, karşımızda ise o
vadiye nefis bir meyil veren daha yüksekçe bir tepe vardı.
- Hadi Haldun tepeye çık, oradan aşağı iniver de senin resmini çekeyim.
- Yok Abi, orası bana göre değil.
Sağ olsun Vedat, bana becerebileceğimden daha fazla bir şeyler teklif
ediyordu. Bu arada Julie aramızdan uzaklaşarak vadinin iki yamacında nefis
"S" ler çizmeğe başlamıştı. Ben de peşinden gidip, daha mütevazı "S"lerle,
ama herhalde aynı derecede zevk alarak inmeğe başladım. Son baktığımda
Vedat, bana önerdiğini kendi yapmak için karşı tepeye çıkıyordu. Artık iyice
alçalmıştık ve hafif eğimli yamaçta müthiş hız yapabiliyorduk. Hızlanmamak
için kendimi güç frenliyordum. Ortam o kadar hoştu ki, insan genç bir
motosiklet sürücüsü gibi kendini hızın büyüsüne kolayca kapılabilirdi burada.
Önümde Julie aynı hızla uzayıp gidiyordu. Birden arkamda bir çığlık duydum,
acele dönüp baktığımda Vedat'ın karaltısını tepenin en dik yerinden inerken
gördüm. Hepimizin içinde bulunduğu ruh haline yaraşır bir şekilde sevinç
çığlıkları atıyordu.
Neredeyse artık otellerin seviyesine inmiştik. Birazdan orada olacak ve
Bengi'yi devralacaktım. Bu arada kar yer yer taşlar ve otlarla bölünmüştü.
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Kayağı parçalamamak için azami dikkati göstermek gerekiyordu. Dönüp bir
kez daha arkama baktım, Geniş bir yamaç kavisinde Vedat yoktu. Durdum.
Yaklaşık 50 metre kadar yukarımda Julie'nin de durduğunu gördüm.
Birbirimize baktık ve Vedat'ı beklemeğe başladık. Hava o kadar sessiz ve her
şey o kadar mükemmeldi ki, bir an önce otele gidip, ilk kez yaptığım ve
olağan üstü zevk aldım bu kayaklı tırmanışı başarıyla noktalamak istiyordum.
Gene Julie'ye baktım.
- Düşmüş olmalı.
Diye bağırdı. Haklıydı, hala kimse gözükmüyordu. Biraz daha bekledik,
Ancak artık düşüp, ayağına kayakları tekrar takıp yanımıza gelmesi için
gerekenden çok daha fazla zaman geçmişti. Julie ile aynı anda geldiğimiz yöne
doğru ilerlemeğe başladık. Saat 7:50 idi. Kayakların arkasındaki kilitleri açıp,
yürüyüş durumuna getirdim, neredeyse koşar gibi gidiyordum. Birazdan
bununla da yetinmeyip, ayağımdan toptan çıkardım. Az sonra da Julie'nin
sesini duydum. İlerde, karın üzerinde duran bir karaltıya doğru koşuyordu.
Vedat karın üzerinde yatıyordu. Yanına vardığımızda olan biteni anlamak için
sadece bir kez bakmanın yettiğini gördük. İlk baharın dereleri önceleri
yüzeydeki karın altından akıyor ve yer yer de karı çökertiyordu. Hızla yamaçta
kayarken bu çöküntüler uzaktan anlaşılamıyordu. Julie yanına vardığında
Vedat'ın bir kaç hareket yaptığını, sonra tekrar durduğunu görmüştüm. Bilinci
tam yerinde değildi, Yüzünde ve yerde kan vardı, gözlüğü kırılmıştı. İlk
yardım konusunda fazla deneyimli sayılmasam da okuduğum kitaplarda
söylendiği gibi herhangi bir iç kanama var mı diye göğsüne baktım.
Burnundaki yara dışında başka kanayan bir yeri yoktu. Julie ile birlikte fazla
yerinden oynatmamağa çalışarak altına sırt çantalarını koyup karın
soğuğundan korumaya çalıştık. Üzerine de anoraklarımızı örttük. Artık ara sıra
uyanıp konuşmağa başlamıştı.
- Bana ne oldu?
Vedat her bayılan insanın ilk sorusunu soruyordu.
- Önemli bir şey yok, bir kar çukuruna düşmüşsün.
Gözlerinde öyle bir anlam vardı ki, Kim düşmüş? nerede düşmüş? neden
düşmüş? hepsini birden soruyordu. Biraz tedirgin olmuştum. Bu arada
Julie'den otele gidip kar aracını getirmesini rica etmiştim. Nefis bir dağ
sabahında, bilinci yerinde olmayan dostumla tek başıma kalmıştım.
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- Vedat hatırlıyor musun, bu sabah Koç dağının zirvesine çıktık, inerken biz
Julie ile önden gittik, sende arkada bu çukura düştün... Eee.. şu anda
Erciyes'teyiz, senin düzenlediğin bir turla geldik buraya.
Vedat inanmaz gibi bakıyordu. Ancak gittikçe bilinci açılıyordu.
Bir süre sonra "Tamam hatırlamaya başladım" diyebiliyordu hiç olmazsa.
Kar aracı sonunda geldi vedat'ı itinayla yerleştirip gönderdim. Araca binmemi
söyledilerse de reddedip kayaklarımın yanına yürüdüm. Otele kayarak gitmeyi
ve turumu tamamlamayı istiyordum. İnsanı çok sarsan bir deneyimdi. Dağda,
bütün koşulların harika olduğu bir ortamda kaza gelebiliyordu. Eğer ilk 24 saat
içinde beyin kanaması olmazsa Vedat bu işi hiç sorunsuz halledecekti, ancak
gene de her şey olabilirdi, dağda olmanın hiç şakası yoktu.
Düşüncelerime dalmış olarak Beden Terbiyesinin tesisine geldiğim zaman tüm
arkadaşlarım heyecanla beni karşıladılar. Kaza onları daha çok etkilemişti.
..%..
Bahar ayları, bol dış seyahat ve daha bol da yabancı misafir ile geçti, Ancak
gerek otel odalarında, gerekse İstanbul'da geç yatılan gecelerin sabahlarında,
on dakika hoplayıp zıplamamı ihmal etmiyordum. Bütün isteğim Aladağlar'a
tam olarak hazırlanmaktı. Çünkü bu gezinin eski gezilerden bir farkı da
yanımızda taşıyacağımız teknik malzemeler olacaktı. En az iki adet 45-50
metre ip, 25-30 karabin, bol sikke ve takoz götürecektik. Her şeyden önemlisi
de bütün bunları kullanmayı gerçekten istiyor olmamızdı. Aslında daha
önceleri de bu kadar ağırlıkla gittiğimiz olmuştu. Hatta 91 yılı Kasım sonunda
gene Küçük Demirkazık'a geldiğimizde yanımızda tüm bu kaya gereçleri
mevcuttu. O sefer hayvan da tutmadan tüm bu ağırlığı ve kamp gereçlerini
2800 metreye kadar sırtımızda taşımıştık. Daha sonra da kayanın teknik
tırmanış gerektiren son bölümüne gidip, Kasım ayının kısa günü izin
verdiğince onları kullanmağa başlamıştık. Yaklaşık 2 saat kadar hızla alçalan
güneşin altında rengarenk malzemelerle oynayıp, bir ip boyu kadar da
ilerledikten sonra gecenin çok yaklaştığına karar verip geri dönmüştük.
Aslında kaya tırmanmak insanın en temel iç güdülerinden biri gibidir. Hemen
hemen tüm erkek çocuklar oyunları sırasında bir yerlerde, bir şeylere
tırmanırlar, Ağaçlar, bahçe duvarları, hatta doğal kayalar bile bunlara dahildir.
Tırmanmanın zevki yaş ilerledikçe bastırılır, sonunda da tamamen unutulur
gider. Sadece kendilerini dağcı diye tanımlayan bazı kişiler bu zevki ısrarla
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hatırlamaya, hatta olanak ölçüsünde geliştirmeye çalışırlar. Ancak dağcılık
disiplini içinde kaya tırmanışlarını sürdürmek bir dolu teknik bilginin
öğrenilmesini, denenmesini ve çeşitli özel araç gerecin satın alınmasını
gerektirmektedir. Dağlarda uzun yürüyüşler yapmaktan, kampçılıktan, hatta
kar tırmanışlarından, bir anlamda çok daha zordur kaya tırmanışları.

Dağcılığa başladığım 1978 senesinin Kasım ayında, ilk kez bir kaya
tırmanışına davet edildiğim zaman her şey benim için çok yeni gelmişti.
İstanbul Halkalı'ya kadar trenle gitmiş, Yarımburgaz mağaralarının
yakınındaki sipsivri tek bir kayada, hoş bir pazar gününde, tırmanış ve ip
inişleri yapmıştık. Ayhan Ülker, Yüksel Kuranoğlu ile emniyetleri kuruyor,
bizi ipe bağlıyor, gereken ne varsa yapıyorlardı. Biz de işin keyfine
bakıyorduk. Bir sonraki kaya çalışması 79 yılının Şubat ayında Eğridir'de,
daha sonraki ise Nisan ayında İznik gölüne yakın bir köydeki iri kaya
duvarlarında oldu. İstanbul bölgesinden ödünç aldığımız ip ve diğer özel kaya
malzemeleriyle gidiyor, elimizden geleni yapıyorduk. Daha sonraları sık sık
Gebze yakınlarındaki Ballıkayalar'a da gitmeğe başladık. Ancak kaya
tırmanışlarından gerçekten zevk almağa başlamam İskender Erbil'in aramıza
katılmasıyla başladı. 82 ve 83 yıllarında gerek Ballıkayalarda, gerekse
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün içindeki kayalarda olsun bir takım
çalışmalar yaptık. Bu dönemde İskender gerçekten nefis tırmanıyordu. Bazen
kayada yükselirken hareketlerini seyretmeğe doyamıyordum. O günlerde
onunla yaptığımız dağ çıkışları ve bu tür kaya tırmanışlarıyla, insanın bir
arkadaşla devamlı beraber olmasının ne kadar önemli olduğunu görüyordum.
Birbirimizin dostluğundan hoşlanmanın da ötesinde, sanırım pek çok
durumda, özellikle de kritik anlarda, fazla konuşmadan birbirimizi
anlayabiliyorduk.
-*Yetmişli yıllarda, İstanbul bölgesinin dağcılık ajanlığında bir iki ekibi, o
günün kaya tırmanış anlayışına göre iyi donatacak kadar malzeme vardı ve
sevgili Çelebi Akçura'nın özeniyle, her isteyenin kullanmasına çalışılıyordu.
Bizim nesil o malzemelerle ilk kayalara ve dağlara adımımızı attı. Ancak
İstanbul'da dağcı sayısı artarken, malzemeler eskiyip, azalmağa yüz tuttular ve
sonunda, BÜDAK yönetimindeyken kulübe malzeme almaya başladık, 83
yılında, yani bizim okulu terk edeceğimiz sene, tırmanışa yetecek kadar kaya
malzemesi birikmişti, ancak bu sefer de biz gidiyorduk. Ne kadar emek vermiş
olsak da, bir kez okuldan mezun olduktan sonra dilediğimiz gibi o
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malzemeleri kullanmamıza olanak kalmayacaktı, Bu duruma için için
üzülmekteydim çünkü aslında bütün hayalim, bir pazar sabahı, arkadaşlardan
biri telefon edince iki dakikada çantama malzemelerimi doldurup yola
çıkabilmekti. Bu yüzden kendi kaya malzemelerimi oluşturmağa başladım.
Ancak hep bir şeyler eksik kalıyordu ve tam kayanın en zorlu yerinden,
olmayan malzemeyi bahane gösterip, gönül rahatlığıyla geri dönüyorduk.
Sonunda bir gün geldi, hepsi tamam oldu ve artık olabilecek tüm eksikliklerin
sadece ve sadece kendimizden kaynaklanacağını "acıyla" gördük.
-*-

91 yılı Kasım sonunda Küçük Demirkazık için tırmanışa başlayacağımız sete
geldiğimiz zaman, çantama dalıp bir seferde, çangul-çungul, metallerin,
bantların sallandığı malzeme askısını alıp boynuma taktım, ayağımda özel
tırmanış ayakkabılarım, başımda kask, vücudumda emniyet kemerim,
tırmanışa hazırlanmam sadece altı dakikamı almıştı. Eskiden aynı malzemeleri
üstüme takmak 45 dakika istiyordu. Yavaş yavaş da olsa bir şeyleri
kendimizde biriktirebildiğimizi görmek gerçekten çok hoş bir duyguydu.
Bu duygu, 92 yılı Haziran ayı başında tek kelimeyle doruğa çıktı. Dostum
Ufuk Güven'in Olimpos milli parkında işlettiği otele gittiğimizde,
çevremizdeki kaya duvarlarının güzelliğiyle büyülenmiştim. Ufuk bana
önceden ne kadar haber vermiş de olsa, insanın karşısında görmesi bambaşka
oluyordu. Bu arada evimdeki tüm malzemeyi de getirmiştim. İlk gün,
tesadüfen oradan turuyla geçmekte olan bizim neslin asi hanım dağcılarından,
şimdilerinse dağ rehberi Yasemin Konuralp'ı kandırdım. Hemen otelin
bahçesinden başlayıp 50 metre kadar yükselen kayalarda serbest tırmanmaya
başladık. Sırt çantamda her şey vardı ama biz hiç birini kullanmadan,
alışılmadık şekilde sağlam ve güvenli kayalarda kafamıza göre tırmanıyorduk.
Kısa sürede kayanın tepesine vardık ve hemen arkasındaki kolay rotadan aşağı
indik. Ancak asıl gözüme batan kaya biraz ilerde, kendi başına yalçın bir dağ
gibi duruyordu. Arkasındaki normal dağ yamacından biraz öne çıkmış,
tekparça, üçgen bir kayaydı, yüksekliği yüz metreden fazla olmalıydı. İki gün
uğraştıktan sonra Ufuk’u ve Otele yeni gelen Vedat'ın arkadaşı Julie'i
kandırdım. Sabah saat beşte kalkıp gidecektik, Güneyin amansız güneşi
çıkmadan tırmanışı kolaylamak istiyordum. Bir gece önce son derece rahatsız
bir uyku uyudum. İçimi sabah karşıma dikilecek olan tırmanışın heyecanı
basıyordu. Ne de olsa kendi başına bir dağ gibi duran bir oluşumu
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tırmanacaktık, Yani sıradan bir çalışma değildi, en azından ben öyle
hissediyordum ve heyecanını yeterince duyuyordum.

Olimpos’ta tırmandığımız kaya bloğunun zirvesinde okuduğum İngiliz dağcılık kitaplarından
özenme bir poz veriyorum.
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Julie Olimpos’ta, tırmanacağımız kaya bloğu sol üst köşede görülüyor.
Sabahın serinliğinde Ufuk ve Julie ile buluştuğumda, hem kayanın nasıl
olacağını düşünüyordum, hem de kayada hiç tanımadığım Julie'den biraz
korkuyordum. Ayrıca iki ay önce beraber yaşadığımız Vedat'ın kazasını da
hatırlamadan edemiyordum. Kayanın dibine gittik, 45 metre kadar orman
içinden yükseldik, sonunda ağaçların arasında kaya duvarının önünde durduk.
Rengi açık gri, üzerinde bol tutamak ve basamak olan, güven verici bir yapısı
vardı. Malzemelerimi bir çırpıda giydim, Ufuk'tan emniyetimi almasını rica
edip yükselmeğe başladım. Kaya hiç zor değildi, Ufuk’un sesi geldi aşağıdan,
- Oralara bir şeyler yerleştir.
Demek ki fazla yükselivermiştim. Önümdeki çatlaklardan birine iyi bir takoz
koydum, karabini takıp, ipi geçirdim, Kayanın açısı çok iyiydi, hiç
yorulmadan, telaşlanmadan yükselmek mümkün oluyordu. Yirmi metre kadar
gittikten sonra eğimin de çok rahatlamasından istifade ederek kitaplarda
anlatılanlara benzeyen bir istasyon kurdum, Yani kendimi ve ipi kayada
sabitleyerek aşağıdan gelecekleri emniyete almaya hazırdım. Sabırla Julie'nin
yükselmesini bekliyordum. Oturduğum yerden deniz ve dağlar çok güzel
görülüyordu. Ara sıra bana seslenen Julie dışında çevrede bozulmaz bir sessizlik hüküm sürüyordu. O anda oradan başka hiç bir yerde olmak
istemediğime emindim. Julie biraz altımda durup, daha babayani metotlarla
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Ufuk'u emniyete almağa başladı. Biraz sonra üçümüzde oldukça geniş olan
platformun üzerindeydik. Oturduğum yerdeki yarım saatlik molanın sonuna
gelmiştim, Ufuk’a "Hazır mısın" anlamında baktım. Her zamanki hafifçe
alaylı gülümsemesiyle,
"Tamam abi, git hadi" dedi.
Solumuzdaki kulvardan yükselmeğe başladım, buralarda kaya artık iyice
kolaylaşmıştı, vakit kaybetmeden mümkün olduğu kadar hızlı gitmek
istiyordum, yukarda kulvarın sonu dikleşince iki takoz koydum, oradan da çok
daha düz bir alana vardım. Artık kitaplardaki emniyetlere gerek yoktu, iki
kayanın arasına oturup, ipi belimden geçirip, Julie'e seslendim.
- Emniyettesiniz, geliiin !
Bazen kayada serbest tırmanarak, bazen de zor noktalara emniyetler
yerleştirerek, kayanın sol sırtına ulaştık, buradan sonra sağ yanımızda 100
metreye yakın bir uçuruma aldırmadan, aslında o manzaranın keyfini
çıkararak, sırtın üzerinden zirveye ulaştık. Denizden sadece 115 metre
yüksekte bile olsa zirve zirveydi ve biz onu alın terimizle kazanmıştık,
Kolumdaki altimetreli saate göre 45'inci metrede tırmanışa başlamıştık, demek
ki tam 70 metre net kaya yüksekliği tırmanmıştık, Bunun için dağcılık
tarihinde kimse bize altın sayfa açmayacaktı ama, tırmanıştan aldığımız hazzı
da kimse elimizden alamazdı.
-*-

1991 Kasım ayında Küçük Demirkazık denememize kadar ben ve yakın
çevremdeki pek çok dağcı arkadaşım için yükseklerde yapılan dağcılık ile
teknik malzemelerin kullanıldığı kaya tırmanışçılığı birbirinden tamamen ayrı
iki disiplindi. Kayalarda ne kadar çalışırsak çalışalım, yüksek dağlarda ipsiz
sapsız tırmanmaktan başka bir şey pek yapmıyorduk. Aslında sadece doğal
tırmanış yöntemleriyle çıkılan, ya da kardan tırmanılan zirvelere gidiyorduk.
Erciyes'in bilinen tüm rotaları (kulesi hariç) Alaca, Demirkazık, Kaçkar hep bu
tür dağlardı. Bir anlamda her zirvenin kolay bir rotası vardı ve yüksekliğin
getirdiği sorunlarla boğuşurken nasıl olursa olsun o zirvelere ulaşabilmek,
aslında inkar edilmeyecek bir başarı sağlıyordu.
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Ancak Kasım ayında Küçük Demirkazık'ın kayasında üçümüz de kendimizi
çok iyi hissediyorduk. Türker uzun süredir kayada bir şey yapmamasına karşın
teknik olarak çok iyi idi. Gökhan yukardan emniyete alınırsa her yeri
tırmanacak gibi duruyordu.

Türker ve Gökhan ile birlikte 1991 Kasım’ında Küçükdemirkazık’ta ipe giriyoruz.

Bense önden başımı alıp gitmek istiyordum. Fazla bir varlık göstermemize
karşın bu tırmanış müthiş hoşumuza gitmişti. Çünkü ilk kez 3200. metre
yükseklikte bu kadar fazla alet edevat kullanıyorduk ve o anda kendimizi
Alp'lerin her hangi bir yerinde tırmanan önemli dağcılar gibi hissediyorduk. O
sırada çektiğim resimlerden biri bir reasürans şirketinin yıl sonu raporuna
alındı, Arkada Demirkazık kuzey duvarı karlar içinde, önde Gökhan ile Türker
ipleri hazırlıyorlar, görüntü gerçekten de herhangi bir Alp fotoğrafı olabilirdi..
Öğleden sonra bir ara geliveren Kasım gecesinde dönüşe geçtik. En küçük bir
rüzgar yoktu, karların arasında, aşağıdaki köylerin ışıklarını seyrederek, bir
masal aleminin içinde yürüyorduk. İnanılmaz güzellikte bir andı. Üçümüz de,
neden dağcılık denen bu garip spora bulaşmış olduğumuzu bir kere daha
anlamış oluyorduk.
-*-
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22 Haziran 1992 pazartesi günü, küçük ekibimden son teyitleri almağa
başladım. Her şey aylar önce planladığım gibi işliyordu. Ancak Zafer ile
konuşurken hiç beklenmedik bir pürüz çıkıverdi :
- Ben finali seyredeceğim.
- Yapma Zafer, ne finali?
- Avrupa kupası finali tabii ki, farkında değil misin oğlum, şu anda İsveç'te
finaller oynanıyor.
Gerçekten de farkında değildim, çünkü, futbolla hiç ilgilenmediğim gibi,
kendine saygısı olan herhangi bir dağcının da buna tenezzül edeceğine hiç
ihtimal vermemiştim; ancak Zafer ısrar ediyordu :
- Yahu Haldun, insanın çok yönlü olması lazım, hem dağcılık hem futbol,
bunun ne sakıncası var?
Hiçbir sakıncası yoktu tabii ki, hiç olmazsa elimin altında olsun diye, bizim
evde seyretmesini rica ettim. Kandırabilmek için de, kendisine çay
yapabileceğimi bile söyledim. Anlaşmaya varmıştık. Hollanda'nın kazanacağı
finali beraber seyredecektik.
-*Gezinin yemek organizasyonu da önemliydi, dağlarda bu işleri oluştururken
geçmişin acı deneyimlerinden ders alıyorduk. Şu anda kullandığımız yöntemi
1983 yılında son haline getirmiştik.
O yılın Ağustos ayının ortalarında, Adilcevaz ilçesinin bir köyünden Süphan'a
çıkmağa çalışıyorduk. Ekibimiz beş kişiydi ve İskender ile ben hasta bir
şekilde köyün okulunda kamplarken, diğer üçü zirvede gecelemeye
gitmişlerdi, Aslında ekibimizde tek bir yemek düzeni kurulmuştu. Yani
yemeğimizi ortak olarak hazırlamamız gerekiyordu, tıpkı izci öykülerinde
olduğu gibi, neşe ve ahenk içinde. Ancak gerçek hiç de böyle olamıyordu. Her
fırsatta sorunlarla karşılaşıyorduk, bir türlü kuramadığımız düzenimiz (ya da
düzensizliğimiz) canımıza "tak" etmeğe başlamıştı. O gün de arkadaşlar
köyden ayrıldıktan saatler sonra İskender ile acıkıp çantalarımıza baktığımızda
her ikimizde de sadece sulandırılıp yenen PAT püreler olduğunun görüyorduk,
sadece ve sadece bir orduyu doyuracak kadar çok PAT püre vardı, öğlende
yağsız, tuzsuz bir paketini yedik, akşam yemeğe çalıştığımızda ise kusacak
gibi olduk. Bu geziden sonra hiçbir zaman iki, en fazla üç kişiden daha fazla
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olan bir yemek ekibi kurmadım. Böylece gezilere kaç kişi katılırsa katılsın
çadırlarda iki ya da üç kişi kalıyor ve her çadır kendi iaşesinden sorumlu
olmaya başlıyordu.
Haziran Aladağlar gezimize çıkarken aynı sistemle hazırlanıyorduk. Zafer ile
ben bir çadır da kalacaktık. İskender, Ufuk ve Türker de İskender'in çadırında,
26 Haziran iş çıkışı Türker ile Migros'a gidip, kendi çadırlarımız için alış veriş
yaptık. Ertesi gün bizi bekleyecek olan hayvanların güvencesiyle, eskiden
aklımıza gelmeyecek kadar ağır, lüks ve gereksiz yiyecekleri alıyorduk. Ancak
bu seferin en büyük esprisi Kutu kolalar olacaktı. Kutu bira da düşünmüştüm
ama sonradan vazgeçtim.
Sonunda saat dokuza doğru eve ulaştık, Zafer kapıda bekliyordu, Yukarı
çıktık, diğer ikisi televizyonun başına çöreklenirken, ben de yavaş yavaş
hazırlanmağa başladım.
O sırada canım oldukça sıkkındı, Çünkü ilk kez bilinçli bir dağcı olarak
davranmak isteyip meteorolojiye telefon etmiş ve Niğde dolaylarındaki hava
raporunu almıştım: Tek kelimeyle berbattı. 30 Haziran Cumartesi kapayacak
olan hava, pazar ve pazartesi yağacak, döneceğimiz gün olan salı da açmağa
başlayacaktı. Değil yağmur, taş yağacağını öğrensek bile gidecektik, bu
saatten sonra geziyi iptal etmek söz konusu olamazdı. Zaten hava raporunu
sorduğuma soracağıma pişmandım. Eskiden bu tür bir hatayı kesinlikle
yapmazdım, Ne olursa olsun gezi tarihlerini, bu sefer de olduğu gibi o kadar
önceden tespit ediyorduk ki, sağlıklı bir tahmin elde etmemiz mümkün
olmuyordu. Ayrıca bölge geneli için verilen hava raporunun dağ ile hiçbir
ilgisi olmadığını da çeşitli kereler görmüştük. Bütün çevremizde güneş varken,
zirveye yakın bulutların içinde tipiyle boğuştuğumuz, ya da tam tersi,
aşağıdaki tüm ovayı kaplayan bulutlarda şimşekler çakarken, tepede, günlük
güneşlik bir dağ sırtında yürüdüğümüz olmuştu. Gene de moral bozucuydu.
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Zafer ve Türker denediğimiz kulvardan iniyorlar.

Ara sıra kötümser kötümser söylendikçe, Zafer de bana kızıyordu. Her koşulda
dağa gidecektik, dört gün boyunca dağ evinde oturup kağıt bile oynamak
zorunda kalsak, artık vaz geçemezdik. Gece yarısına doğru önce İskender'i
evinden alıp, sonra da TEM otoyolundan, son yıllarda gördüğüm en şahane
yıldırım fırtınası içinde yola çıktık. Nefis bir korku filmi dekoru içinde gidiyor
gibiydik, ara sıra yağmur o denli şiddetleniyordu ki, acaba arabayı bir köprü
altında çekip beklemek daha iyi bir çözüm mü olur diye düşünmeden
edemiyorduk. Fakat biz saatte 100 km hızla hareket ediyorduk, fırtına ise daha
yavaştı, acele edersek onun önüne geçip kuru bir yolda yolculuk edebilirdik.
Zafer, direksiyonda hızlanabildiği kadar hızlandı, Gebze’yi geçtikten sonra
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yağmurun şiddeti azalmağa başladı, şimşekler de sanki arkamızda kalıyorlar
gibi gözükmeğe başladılar. Ancak gene de şov etkileyici bir şekilde sürüp
gidiyordu. Bir kaç saat sonra ise Bolu rampasını çıkarken gerçekten de her şey
çok arkamızdaydı. Sadece uzaklarda kuzey-batı ufkunda yanıp sönen sessiz
ışık oyunlarını ara sıra görebiliyorduk. Hiç olmazsa yolumuza rahat devam
edecektik.
Sorunsuz olarak, Sabah 10:00 gibi Niğde otogarına vardık. Orada Ufuk'u bizi
beklerken bulduk. Sabaha karşı Antalya'dan, bütün koltukları ıslak bir
otobüsle gelmiş, beş saatten beridir de otogarda sandalye tepesindeymiş. Laf
aramızda hem bizi çok merak etmiş, hem de fena halde ağaç olmuştu.
Her zaman olduğu gibi hazırlık sırasında unutmuş olduğumuz bir kaç parça
eşyayı alabilmek için Niğde'nin çarşısına yollandık. Şehrin yeni açılan geniş
caddelerinde ilerlerken Zafer'in tepkilerini izlemek doğrusu hoş oluyordu.
Uzun süredir bu Orta Anadolu şehrine gelmemiş olan Zafer için çevrede pek
çok yenilik ve gelişme gizliydi. Gerçekten de ilk kez 79 Haziran'ında gelmiş
olduğum Niğde ile şu anda gezmekte olduğumuz şehrin arasında büyük bir
fark vardı. O zaman, en iyimser tanımlamayla 'sefil' denebilecek bir şehirler
arası otogara inmiş, (Aslında bir ortaokul avlusunun çevresine konmuş üç adet
otobüs yazıhanesi kulübesine benziyordu ) oradan da şehrin ta.. öbür ucundaki
(Yürüyerek beş dakika...) köy minibüslerinin kalktığı gara gitmiştik. Burası
birinciden de felaketti. Şimdi ise neredeyse tüm Anadolu şehirlerinde birbirine
benzeyen ancak belli bir gelişme ve düzeni gösteren tek tip bir otogarları
vardı.
Bu şehirle ilgili ilkellik anılarım sadece otogarlarla sınırlı değildi, bir kez de
81 yılında hevesle postaneye gidip telefon jetonu almak istemiştim, niyetim
sabah erken saatte İstanbul'a indiğimde hemen eve telefon edebilmekti.
Postanedeki memur boynunu bükerek, jeton satmadıklarını çünkü şehirde
henüz otomatik telefon santralı olmadığını söylemişti. Çok şaşırmıştım, ilk ve
son kez şehir içi telefon görüşmelerinin bile operatör tarafından yapıldığı bir il
merkezinde bulunuyordum. Bir yandan bunu hatırlarken, sırayla Zafer'in
arabasındaki araç telefonundan evlerimizi arayıp sağ salim Niğde'ye kadar
geldiğimizi haber veriyorduk.
Niğde'den ayrılıp, Kayseri yoluna çıktık. Geniş asfaltta son sürat ilerlerken eli
kalemli, fırça saçlı tonton bir adamın yüzü aklıma gelip duruyordu. Yaklaşık
20 km sonra Çamardı tabelasından sağa saptık. 70'li yılların başında Zafer bu
yolu toprak olarak hatırlıyormuş, biz ise hep şu andaki asfaltıyla biliyoruz,
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Uzakta Aladağlar yavaş yavaş görülmeye başlıyorlardı. Doğal olarak, artık ilk
kez gördüğüm 79 yılının 23 Haziranındaki heyecanı hissedemiyordum ama şu
andaki duygularımı da kesinlikle o günlerin toy ve taze sevincine
değişmezdim. Gerçekten nereye ait olduğumu bilmenin ve işte orada
olabilmenin sonsuz keyfini yaşıyordum o anda. Neredeyse her yerden
görülebilen Demirkazık zirvesinin sırtını, tekrar tekrar inceliyordum, saygı
duyduğum her dağ için yaptığım gibi, gözlerimle çıkış rotaları çiziyor, dağ ile
karşılaşmanın törenini yapıyordum kendimce. Türker'in isteği üzerine arabayı
durdurduk. Yoldan bir kaç metre ilerleyerek önde çiçek dolu tarlalarıyla
Aladağlar'ın uzaktan nefis bir resmini çekti. Sonra tekrar yola koyulduk, bir
süre sonra yol bizi Ecemiş çayının ve aynı isimli fay hattının yanına getirdi,
Artık Demirkazık zirvesini yakından ve ürkütücü bir açıyla görmeğe
başlamıştık. Aramızda ise yemyeşil bir ova uzanıp gidiyordu. O anda dostum
Ömer Tüzel'den dinlediğim bir öykü aklıma geldi. Aladağlar'ı araştırırken,
geçmişte yapılan en önemli ve en büyük etkinliklerden biri olan 1938
Avusturya-Almanya Alpin Kulüplerinin Aladağ faaliyetine katılan (Ve hala
hayatta olan ) iki kişi ile temas kurmuş, 90 yazında da bu yaşlı dağcılardan
biriyle buraya gelmiş. Birlikte çok hoş bir hafta geçirip bazı tırmanışlar
yapmışlar. Ömer adama o günden bu güne ne gibi değişiklikler gördüğünü
sormuş, Aldığı yanıt ise bizim pek alışık olmadığımız türden olmuş. "Ne kadar
yeşillenmiş buraları " demiş ve arkasından da onların geldiği zaman
rastladıkları Avusturyalı bir ziraat mühendisinden söz etmiş, adam 38 yılında
köylülere bahçe tarımını öğretmeğe çalışıyormuş. Sanıyorum iyi bir iş
başarmış, çünkü çevremizde gördüğümüz yeşil bahçeler ve bostanlar insanın
içini açacak cinstendi.
Demirkazık köyüne bir önceki sapaktan sapıp, başka bir köyün içinden geçtik
ve doğruca modern dağ evine geldik. Sevgili Mümtaz Çankaya burası için ne
büyük mücadele vermişti ve bir İstanbullu olarak hiç bir zaman
anlayamayacağım devlet bürokrasisinin paslı çarklarını çevirip koca binayı
buraya kondurmuştu, Eğer bir kış günü, bu çok sevdiği dağda, hem de
bulunduğumuz noktadan bir saat uzaklıkta can vermesiydi, başka nefis tesisler
de kazandıracaktı şüphesiz.
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Ömer Tüzel ile ilk
karşılaşmamız. 1980
yılı Kasım ayı,
Onların ekibi
(Kamyonun
kasasındalar) ve biz
BÜDAK Niğde’den
Çukurbağa’a Kurban
Bayramının ilk günü
araç bulamayınca
birlikte kamyon
tutmuştuk.
Ömer, kasadaki siyah
anoraklı olan. Arkada
Demirkazık
görülüyor.

Daha önce telefonla konuşmuş olduğum, dağ evi sorumlusu Murat'ı buldum,(
nedense bir türlü soyadını öğrenmek aklıma gelmemişti.) hayvanları sordum,
sabahtan beri bir kaç kez gelip geri döndüklerini söyledi, ancak ev yakınmış
arabaya atlayıp Zafer ile birlikte üçümüz adamı aramaya köyün aşağı tarafına
gittik. Çevre evler gene ilk geldiğimiz yıllarda ve büyük olasılıkla çok daha
önceki yıllarda da olduğu gibi eciş bücüş duruyordular, ancak biraz dikkat
edilirse ufak tefek değişiklikler, hatta büyük tefek değişiklikler dikkati
çekiyordu. Köyün içindeki asfalt yolun yanında düzgün sokak lambaları, her
evin damındaki TV antenleri, bahçelerdeki tek tük otomobiller eskiyle (
sadece 10 yıl öncesiyle ) aradaki değişiklikleri gösteriyordu. Arabamızı
Murat'ın gösterdiği bir yerde durdurduk, yirmi metre kadar bahçe içinden
yürüyüp, bir Renault 12'nin durduğu eve geldik, yaşlı bir köylü teyze çıktı,
aradığımız kişinin tarlaya çıktığını söyledi. Murat hızla onu bulmak için
uzaklaştı, biz Zafer ile birlikte Teyzenin başına kaldık, Teyze ise büyük bir
sevinçle kapının eşiğindeki, eski bir otomobilden çıkma koltuğa oturmamız
için ısrar ediyordu. Bütün gece oturduğumuzu söyleyerek teklifini reddettik,
Bir ara ortadan kaybolup, bir tas yoğurtla çıkıp geldi, En duygulu köy
romanlarında bile abartılı kalacak kadar güzel bir yoğurttu. Bir yandan
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kapıdaki Renault'a bakıyor, bir yandan da bazı değerlerin henüz fazla
değişmemiş olmasının keyfini çıkarıp, yoğurdu çala kaşık yiyiyorduk.
Sonunda her güzel şey gibi yoğurt da bitti ve Köylü dayı, en tipik köylü orta
yaş giysileriyle ortaya çıktı, Kasket, yelek, imanı gevremiş bir ceket bu
giysilerin temelini oluşturuyordu.
Altmışlı yılların ortalarında bize ilkokulda öğretilen köylü dayı imajının hala
geçerli olması insana bir çeşit güven duygusu veriyordu, ancak arkadan
geliveren iki oğlunu görünce, belirli kavramların artık yavaş yavaş geçmişte
kaldıkları anlaşılıyordu. Üzerlerinde blue-jean, T-shirt, belki markalar benim
şehirde giydiklerim kadar iyi değil ama, aramızda şıp diye görülecek bir fark
kalmamış. Ne de olsa 60'lı yıllarda seçim meydanlarında bol keseden atılan
bütün vaatlerin, bütün palavraların gerçekleştirilmiş olduğu bir ülkede
yaşıyorduk. Damlardaki TV antenlerinden bütün yurtta, aynı Brezilya dizisine
ağlayan, Aynı Avrupa kupasında Almanya'nın yediği gole sevinen, tasada
kıvançta bir ulus haline geliyorduk. Köy/kent farkı azalırken, yöreler arası
farklarda eriyip gidiyordu. Demirkazık dağının dibinde, toprak damlı bir evin
yanında iki köylü gencin karşısında, ne çocukluğumdaki köylülere duyulan
küçümsemeyi, ne de 79 yılındaki, köylümüzü tanımanın sevincini
hissediyordum, karşımda benim gibi insanlar vardı, bunun iyi ya da kötü
olması bir anlam ifade etmiyordu artık.

Çantalarımız yukarı kampa doğru gidiyorlar.

Pazarlığımızı yaptık sonunda iki hayvan ( biri at, bir de katır ) ve başlarında
gelecek olan bizim köylü dayı için toplam 500,000.- TL verecektik. Bu aslında
oldukça yüksek bir paraydı, ancak bize faydası o kadar çok olacaktı ki, fazla
pazarlık edemedik. Dağ evinde çantaları yavaş yavaş hayvanlara yüklemeğe
başladık. Bu arada kuzey batıdan hoplaya zıplaya bulutlar geliyorlardı.
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Moralim fena halde bozulmuştu. Aylarca heveslenip hazırlık yaptıktan sonra,
kupkuru orta Anadolu'da yazın yağmura tutulmanın haksızlık olduğunu
düşünüyordum.

Hevesle yola düştük, dağ evinden sağ yamaca doğru tırmanmaya başladık.
Etrafı telle çevrili dev bir plastik futbol sahası bizi karşılayıverdi. Bazı futbol
kulüpleri bu dağ evine kampa geliyorlarmış bu kez de karşımda bir an Çetin
Altan'ı görür gibi oldum (Acaba, onun dediği gibi bu köye ilk kuaför ne zaman
gelecekti?). Dikkatimizi dağıtan bu küçük sürprizin arkasından gene dağımızla
baş başa kalıyorduk ve aylardır kendimi hazırladığım sınav artık başlıyordu.
Acaba nefesim yetecek miydi, yoksa gene oflaya puflaya gerilerde mi
kalacaktım, bütün gücümü ortaya koyarak Zafer'in peşine düştüm ve kısa
sürede kendi hızımdan kendim hayret ettim, hiç de fena değildi, bayağı iyi
gidiyordum. Ancak daha önceki seferlerde de, ilk başta bir saat kadar hızlanıp
sonra bütün gün pili bitmiş bir oyuncak gibi ortada süründüğüm çok olmuştu,
Herhalde buharlı bir trene benziyordum ki, Zafer karışmak ihtiyacını hissetti.
- Haldun çok terliyorsun, yani enerjini çok çabuk yakıyorsun.
- Biliyorum Zafer, ama bu benim yapım, kendimi bildim bileli hep böyle çok
terliyorum.
Verdiğim yanıt Zafer'i pek tatmin etmemişti ki, başını sallayıp devam etti,
ancak biraz önceki korkuma da tam olarak parmak basıyordu, eğer çok
terleyip enerjimi hızla tüketiyorsam, gerçekten de biraz sonra pilim bitebilirdi.
Bu olasılığı düşünmemeğe çalışarak tempomu korumak için var gücümü
harcamağa başladım. Diğer üç arkadaş ise gerilerde kalmışlardı, Bu kadar
deneyimli bir ekiple yola çıkmanın da bu faydası vardı, Birbirimizi fazla
düşünmemiz gerekmeden gidebiliyorduk. Çünkü nasıl olsa herkesin, her
normal durumun üstesinden gelebileceğini biliyorduk ve "aman ekip
dağılmasın" diye yürüyüş birliği oluşturmağa hiç gerek görmüyorduk, Hava
gittikçe kapatıyordu, Güney batıdaki Bolkarların üzerinden öbek öbek bulutlar
karararak üzerimize yığılıyorlardı. Yağmurdan kesinlikle korkmuyordum,
bütün gün yağsa deneyimlerimizle ve elimizdeki özel dağ malzemeleriyle hiç
sorunsuz yolumuza devam edebilirdik, rüzgar ya da sis de bir problem
yaratamaz, ancak bir tek dayanamadığım konu yıldırım düşmesiydi. Bulutların
rengi koyu griye döndükçe de bu korkum artıp duruyordu, öyle ki, daha çok
alçak irtifada olmamıza karşın hayvanların izlediği küçük bir sırtı terk edip
yandaki vadinin içinden ilerlemeye koyuldum. Uzaktan da dün geceden alışık
olduğumuz sesler gelmeğe başladı. İlerdeki Çımbar Boğazına bir ulaşsak hiç
sorun kalmayacaktı, ancak yukarda kocaman açık bir plato geçecektik, bütün
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gücümle daha fazla artmaması için dua ediyordum. Kara bulutlar bir süre
sonra Çımbar boğazının ve Küçük Demirkazık zirvelerini tamamen kapattı,
yıldırım sesleri daha da sık duyulmağa başladı. Arkadaşlara dönüp (Hiç
utanmadan ) bu gece dağ evine dönüp, yarın sabah gene hayvanlarla, gün
doğmadan yola çıkmayı önerdim.
“Bir kere artık yola çıktık.” dediler,
“Bu yaz yağmuru hemen geçer.” dedi köylü dayı
“Eh, ne yapalım?” dedim ve kendi korkularımla baş başa, hafifçe yağan
yağmurun altında yürümeğe devam ettim. Üzerime Goretex anorağımı
almıştım, reklamlarında söylenenin aksine bu sıcakta ve bu dağda müthiş
terletiyordu, yağmur biraz hafifleyince, dışardan ıslanmamın, içerden
ıslandığımdan çok daha az olacağını düşünüp anorağı çıkardım.
Dağ evinden başladığımız sıkı tırmanış temposuyla 600 metre irtifa
kazanıverdik, Şimdi yürüdüğümüz nispeten düz patika bizi kuzeye doğru,
önce Büyük Demirkazık, ardından da Küçük Demirkazık zirvelerinin batı
yüzlerinin önünden geçirerek Çımbar Boğazına götürüyordu. Oradan hafifçe
doğuya dönüp bütün gün, şimdiye kadar geldiğimize göre çok daha rahat bir
eğimde ilerleyecektik. Saatimdeki altimetreye göre çok kısa süre içinde 600
metre yükselivermiştik. Daha 18 saat önce İstanbul’da deniz seviyesinde olan
bir ekip için 1600 metredeki dağ evinden 2300 metreye bu tempoyla çıkmak
iyi bir başarı sayılabilirdi ve görünüşe göre de bütün gün tempomuzu
sürdürecektik. Yakın çevredeki tek pınar olan Tekepınarı’na yaklaştık, saat de
ikiye gelmişti, burada durup, en sonunda güzel bir öğle molası vermekten
başka bir seçeneğimiz yoktu. Hayvanlar durduruldu, çanta ceplerinden
aceleyle yiyecek torbaları çıkarıldı. Türker, Ufuk, İskender biraz ilerimize
çöküverdiler, Biz de Zafer'le köylü dayımızı yer soframıza davet ettik. Son
birkaç yıldır piyasada bulunan ve sanırım dağcıların beslenmesi için en müthiş
yiyeceklerden biri olan konserve ton balığıyla başladık yemeğimize. Şehirde
pek çok kişiye tek başına yendiğinde ağır gelebilecek olan bu çeşni, bol tuz ve
limon konduğunda, dağ koşullarında inanılmaz güzel gidiyordu. Herhalde
bunda, aşırı eforla gelen terlemenin neden olduğu tuz kayıpları bir rol
oynamaktaydı. Nedeni ne olursa olsun iştahla balığımızı götürürken, bir
yandan da, misafirimizin ortaya açmış olduğu, salatalık, yufka ekmeği ve has
köy peynirinin (her ne demekse?) tadına varıyorduk.
Bu arada devamlı ve sıkıntı içinde havayı gözlüyordum, Ancak arkadaşların
iyimserliğini ve köylü dayının deneyimini teyit etmek ister gibi güneş açmağa
başlamış, yıldırım sesleri duyulmaz olmuştu. Kararlı kötümserliğim ve Türk
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meteorolojisine olan sarsılmaz güvenimle gene de devam etmekten kendimi
alamıyordum.
- Bu sadece Balkanlar’dan gelen ve dün gece İstanbul'da yediğimiz fırtınanın
öncüsüydü, yarın ve öbür gün kesin çok yağışlı geçecek.
- Oğlum kes be! Felaket tellalı mısın, bir kere geldik işte, ne olursa olsun
gideceğiz.
Zafer olaylara daha olumlu bakmamı nazikçe öneriyor olmalıydı. Her şey iyi
de insan İstanbul'un kışında çamurunda aylarca bekleyip hayal kurduktan
sonra havanın billur gibi olmasını, tüm koşulların en iyi durumda bulunmasını
istiyordu. Çok sevdiğim bir İngiliz dağcı atasözü var, "Hope for the best, think
for the worst" der, yani "En iyiyi ümit et, en kötüye hazırlıklı ol" Buna
içimden gene başka bir İngiliz deyişiyle yanıt veriyordum. "Easily said than
done" - "Söylemesi yapmasından kolay”
Bir saat sonra yemek molamızın sonuna geldik. Tekrar çantaları derleyip,
topladık ve Çımbar Boğazına doğru yola çıktık. Patikada yürüyüşümüz
oldukça iyi gidiyordu. Ancak sadece ayak seslerinin ve arada sırada
hayvanların çıkardığı gürültülerin dışında hiç bir sesin duyulmadığı çok
suskun bir yürüyüş oluyordu. Hiç birimizin, bir de konuşma için ayıracağı
nefesi yoktu. Bazen bir kaç cümle konuşsak bile, bir kaç kez ortasında
duruluverip, soluklanılan, bilmeyen birinin dinlediğinde çok şaşıracağı bir
sohbet oluyordu.
Şimdiye kadar yaptığım dağ gezilerinde, eğer ilk gün hayvan tutarsak, en fazla
yaptığımız, bütün ömürleri bu yükseklikte geçtiği için aslında gayet formda
olan hayvanların ve başlarındaki adamın hemen arkasından gitmek oluyordu.
Bir kez hayvancının bizi uzun uzun beklemesi bile gerekmişti. Ancak bu sefer,
moladan bir saat sonra, çok gerilerde üç küçük nokta haline gelmişlerdi. "Eh
ne yapalım, Zafer'i çağıran bendim, buna katlanmam lazım." Bir ara durup,
kalp atışlarımı saymağa başladım. 10 saniyede 30 vuruş çıktı, yani, 6 x 30 =
180. "Olamaz", "180 olmaması lazım", sanırım bir hata yapmıştım, kalp atışım
en fazla 160 olabilirdi. Nedense 180'i bir türlü kabul edememiştim. Ancak işin
iyi tarafı, devamlı bu şekilde hızım kesilmeden gidebiliyordum. Eskiden, hiç
antrenman yapmadığım zamanlarda, bu kadar hızlı kalbim atmaya başladığı
anda tıkanıp kalırdım, şimdi ise iyi kötü idare ediyordum.
- Ne yapıyorsun?
Türker'e garip gelmişti herhalde davranışlarım.
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- Ka..( höyünk! ) Kalp... ( höyünk !) Kalp atışlarımı (höyünk!, höyünk! )
sayıyorobalabola...
- Anlamadım?
Evet, anlamadı ama bende de bir cümle daha kuracak nefes kalmamıştı.
Aylardır bacaklarımı çalıştırmıştım, dolayısıyla, kalbim 160 atarken
yürüyebiliyordum da, çenemi fazla çalıştırmadığım için konuşamıyordum
(herhalde).
Yanıt veremeden arkamı dönüp ilerlemeğe başladım, sanırım onda da fazla
kurcalayacak hal kalmamıştı. Gene sessiz yolculuğumuza başladık.
Çımbar boğazı'nın, Küçük Demirkazık'ın tam kuzeyindeki "kapı" dediğimiz
yerine gelip, kısa bir mola verdik. Arkaya bakarak bütün ekibin tamam olup
olmadığını anlamaya çalıştım.
- Ufuk nerede?
- Sıçıyor.
- En son ne zaman gördünüz?
- Biraz önce, bize seslendi, merak etme arkadan yetişir.
Vadinin aşağılarına baktım, ama hiç bir şey görülmüyordu. Biraz sonra birisi
gördüğünü söyledi, Gözlüğümü, her gezideki gibi yanıma almadığım için kör
kör bakındım. Ama nasıl olsa yolu bulacağına olan inancımla kapıya doğru
yollandım.
Tam bulunduğumuz noktada vadi tabanı büyük bir uçurumla kesiliyordu,
Hemen sağımızdaki duvarın dibinden dar bir patika, aslında genişliği bir metre
kadar bir sokak da diyebiliriz buna, doğruca aşağıdaki vadi tabanına
ulaşıyordu. Burası ilginç bir noktaydı, Demirkazık dağının tüm kuzey
platosuna ulaşılan tek normal yol buradandı. Bu yüzden iki yanımızdaki kaya
duvarına baktığımızda, asırlar içinde buranın geçide izin vermesi için biraz
işlem görmüş olduğunu anlıyorduk.
Hayvanlarla birlikte aşağı indik, tabandaki dere akıp gidiyordu, Uzaktan
Türker'i görmüştüm sırtındaki çantayı çıkarmadan, yere boylu boyunca uzanıp
dereden su içmişti. Özenmiştim, Bende uzandım, çanta ve fotoğraf makinesi
içimi dışıma çıkaracak gibi oldular, içtiğim suyu da pek anlayamadım. 20
metre kadar ilerde küçük bir oba yeri vardı, 91 senesinde Kasım gezimizde ilk
gece kampımızı buraya kurmuştuk, Daha doğrusu kısacık kış gününde, bütün
kamp yükümüzü taşıyarak ancak buraya kadar gelebilmiştik. İnanılmaz soğuk
bir gündü, yerde çok az kar vardı ama, toprak öylesine donmuştu ki, çadırları
kurarken hiç bir kazığı toprağa sokamamış, ancak yanımızda kaya tırmanışları
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için getirmiş olduğumuz sikkeleri çekiçle toprağa çakabilmiştik. Kampı
kurduktan bir kaç dakika sonra da, daha güneş bile batmadan dışarıdaki
soğuğa dayanamayıp çadırların içine kaçmak zorunda kalmıştık.
Dağ evinden beri 1000. metre yükselip yaklaşık 2600. metreye gelmiştik, Her
ne kadar pınardan çıkan dağ suyunun tadına doyum olmuyorsa da, daha
önümüzde uzun bir yol olduğu için gene yürümeğe başladık.
Demirkazık'ın kuzeyinde iki göl var, bunlardan büyük olanı Dipsiz Göl,
oldukça büyük ve herhalde isminden de anlaşılacağı gibi yazın kurak aylarında
bile kurumuyor, Dağ evindeyken, orada federasyonun kampı olduğunu
duymuştuk, zaten ben de orasını kamp için istemiyordum.
İkinci göl ise daha küçük ve hemen Demirkazık dağının doğu duvarının
altında bulunuyor, Sipsivri zirvelerin arasına saklanmış nefis bir yer. Ancak 86
Eylül ayında geldiğimde gölde bir damla su yoktu. Neyse ki Haziran ayının
sonunda bol sulu olması gerekiyor.
Moladan sonraki yürüyüşte, yavaş yavaş gücümün sınırına ulaşmağa
başlamıştım. Tempom düştü ve akşamüzeri, en sonuncu olarak, ağır aksak
kamp yerine geldim. Uykusuz bir gece, 5 -6 saat araba kullanma, 1200. metre
net yükseklik kazanma, işte benden buraya kadar, daha fazlasını yapacak
gücüm artık kalmamıştı. Son bir güç daha kullanıp çadırı kurmak gerekiyordu,
Uzun yaz günlerinde karanlığa kalacağımızdan değil, eciş bücüş kamp yerinde
diğerlerinden önce davranıp daha iyi olacak bir çadır yeri seçebilmek için.
Çünkü, insanın sırtına taşlar batarken, ya da eğimden dolayı bir yana
devrilirken rahat uyuyup dinlenmesine olanak olmuyordu.
Diğer çadır halkıyla aramızda küçük bir tartışma geçti, Sonunda biz
istediğimiz yere çadırımızı kurmaya başladık, Doğal olarak önce zemindeki
tüm taşları tek tek toplayarak. Bu arada öğlende gösteri yapan bulutlar gene
başımıza çöreklenmeğe başlamıştı.
Kampın oluşmasıyla birlikte bazı küçük sorunlar kendini göstermeye başladı.
Örneğin, tüm kampçılık yaşantımda ilk kez Kibrit almadan dağa geliyordum,
ayrıca Zafer de öyle yapıyordu. Ancak hakkını yememek lazım evdeyken
benden kibrit almamı istemiş, ben de üç kutu alıp çantama koyduğumu
sanıyordum, ama şimdi çantanın içi dışına çıktığı halde bu üç kibrit
gözükmemek de ısrar ediyorlardı. Neyse daha üç kişi vardı herhalde onlarda
bir şeyler bulunur diye sordum,
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- Beyler kibritiniz var mı?
- Ben de yok, "bir"
- ben de de yok "iki"
- Kanım donmuş bir şekilde üçüncü yok sesini beklerken, yarısı ıslanmış bir
kibrit ortaya çıktı.
- Başka...bundan başka bir kibrit getirmediniz mi?
Bunun üzerine bir de TOKAI çakmak çıktı ortaya. İşte hepsi bu kadardı...
-*- Bunun tek kapısı mı var?
Zafer sanırım çadırımı beğenmiyor ve kendi çift kapılı Salewa'sını getirmediği
için hayıflanıyordu.
- Abi, idare et be.
- Peki iç tarafta kim yatacak?
- Merak etme ben yatarım.
Çadırın içine sırayla girip, eşyalarımızı yerleştirdik, Ancak Zafer'in
çantasından kaç tane pantolon çıktığını sayamıyordum. Eğer yanılmıyorsam
beş adet pantolon getirmişti.
- Ne var oğlum, hayvanlara sen de aynı parayı verdin, ben de, niye
getirmeyecekmişim pantolonlarımı.
- Ondan sonra 75 litre çantaya sığamıyorum diyorsun, yahu sana TIR
kamyonu gerekir böyle eşya taşırsan.
Uzun senelerdir, çanta yükümü hafifletmek için mümkün olan en az giysiyle
dağa giderdim. Tek pantolonum popomda, tek çift ayakkabım ayağımda,
çantamın içini de sadece en gerekli eşyalarla doldururdum. Bu yüzden ilk
sene, ilk kampıma 28 kiloluk bir çanta gerekirken, şimdi 15 kilo içine, bir
haftalık yiyecek, kamp ve temel tırmanış gereçleri dahil her gereksinimimi
sığdırıyordum.
Zafer gayretle uğraşıyordu, neşesi ve enerjisi hiç bitmeyecek gibiydi. Hayatta
en nefret ettiğim şey çadırımı bir kamp tembeliyle paylaşmaktır. Bu tip
insanlar büyük bir sükunet içinde oturup, zevkle bütün işi sizin yapmanızı
seyrederler. Daha beteri de, herhalde sabredemeyip, rica minnet size iş
buyurmaya kalkanlar olsa gerek, Öyle biriyle bir araya düşerseniz, kampın ilk
saatlerinde hemen kavga edip geri dönmeniz gerekecektir. Çünkü ne
yaparsanız yapın sonunda nasıl olsa bu sonuca ulaşacağınız için, hiç olmazsa
baştan, fazla acı çekmeden ayrılmakta fayda olabilir.
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Hava kararıp yemekler yendiğinde artık iyice kendime gelmiştim, Taşlardan
yaptığımız mutfağımızın çevresinde beşimiz oturmuş, Bütan ocağının mavi
ateşine gözlerimiz dalmış bakıyorduk.
- Çocuklar, yarın güneş doğarken yola çıkmamız gerekiyor. Hiç
oyalanmayalım.
Bütün gücümle bu düşünceyi kabul ettirmeye çalışıyordum.
- Abi biraz uyuruz be.
- Olmaz, Yarın kesin olarak yağış geliyor, Aladağlar'da sabahları hava hep
açık olur, Biz de zaten zirveye çok yakınız, Bozmasına fırsat vermeden işimizi
bitirip geri dönelim.
- Kaçta kalkacağız?
- 5:00
- Yok deve !
- Yahu neden kalkamayacaksınız?
- O saatte hava daha aydınlanmamış oluyor.
- hayır pekala da aydınlanmış oluyor, Özellikle bu sabah gelirken dikkat ettim,
Hava 4:00'da aydınlanmaya başladı.
Ekiptekilerin pek işi ciddiye aldıkları yoktu. Yatarken saatimi 4:00'a ve 4.05'e
kurdum. Ondan sonra da buhranlı bir dağ gecesi başladı. Saatlerce uyuduğumu
sanıp bir uyanışımda daha saatin 11:30 olduğunu dehşetle gördüm. Ertesi gün
yapacağımız tırmanışın heyecanı içimi kemirip duruyordu. Neyse sonunda
saatin ilk ziliyle yay gibi fırladım uyku tulumunun içinden.
- Hadi beyler kalkıııın.! Vakit tamam.
Diğer çadırdan anlaşılmaz sesler yükselmeğe başladı. Dün geceden hazır
duran ocağı yaktım, üzerindeki çaydanlık 10 dakika içinde kaynamağa
başlayacaktı, hızla giyiniyordum, Dışarı fırladım, "Acaba hava açık mıydı?"
Masmavi bir gökyüzü karşıladı. Hızlı bir şekilde kahvaltımızı hazırlamağa
başladım, Diğer insanlar oldukça rahat bir şekilde (sanırım) hazırlanıyorlardı.
O sırada yediklerim kadar, sabahın serinliğinden de büyük bir zevk alıyordum,
Birazdan Orta Anadolu'nun vahşi güneşi çıkacak her şeyi kavuracaktı.
Kahvaltımız bitince, küçük sırt çantama gerekli malzemeleri doldurmağa
başladım. Tek bir askıya takılı hazır duran tüm kaya malzemelerini gururla
yerleştirdim, onca yılın sonunda bu işi bu kadar çabuk yapacak deneyime
ulaşmış olmak çok hoşuma gidiyordu. Anorağım, mataram, bir kaç bisküit.
Kaya tırmanış ayakkabılarım, yani her şeyim tamamdı. Saat tam 6:00'da, yani
akşamdan belirttiğim çıkış saatinde ilk hedefimiz olan Küçük Demirkazık’a
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doğru tek başıma yürümeğe başladım. Bu gezide, eskiden hiç yapmadığım
davranışları yapıyordum, Olsun nasıl olsa onlar beni ilerde yakalayacaklardı,
ayrıca da tek başına, türkü tutturmuş bir tempoyla yürüyor olmak o kadar
güzel geliyordu ki, Bir kaç küçük sırtı aşınca kamp ve bizimkiler görünmez
oldular, Yarısı karlı küçük bir vadide, sabahın serinliğinde taş kesmiş karın
üstünden "katır, kutur!" yürüyordum. Hemen sol yanımda efsanevi kuzey doğu
sırtı yükseliyordu. 1938'de Alman-Avusturya ekspedisyonunda bu sırttan
çıkmışlar Demirkazık’a, Sırtın üstü başlarda kolay gibi gözüküp, ilerledikçe
dikleşiyor ve Demirkazık’ın ana kütlesinden ayrı bir kulede son buluyordu. Bu
kule öbür yanından inildikten sonra, ana kütledeki, kuzey doğu sırtı (bir sırt
değil, ne idiğü belirsiz dimdik, ürkütücü bir yüzeydi) çıkılıyordu. O günlerde
buralara kadar gelip bu berbat rotaları çıkan genç insanlara hayranlık duydum.
Yürümekte olduğum vadi beni tam kuzey duvarının altından geçiriyordu. İki
yıl önce bu duvarı ilk çıkan Türk olma unvanını elde eden Ertuğrul
Melikoğlu'nu da hatırlamadan edemedim. Dağcılık, fazla mantıklı
düşünmeyen, heyecanlı, istekli insanlarla yükseliyordu, Bu kuzey duvarını
çıkmak hiç de akıl karı gibi gelmiyordu, hem de Ertuğrul'un yaptığı gibi tek
başına. Vadinin sonundaki çukuru daha önceki gezilerden hatırladığım için,
yavaşça sağ yamaca doğru tırmanmaya başladım. Küçük o yanda kalıyordu.
Geniş platonun üzerine vardım, yan geçip vadiden çok uzaklaşmadan
ilerliyordum, henüz bizimkilerden ses seda yoktu, İlerde her iki Demirkazık’ı
birbirine bağlayan sırt gözüküyordu. Ona çıkarken Platonun üzerinde Zafer
gözüktü, diğerleri ise daha geridelerdi. Yirmi dakika kadar arkamdan yola
çıkmış olmaları gerekiyordu. Sırta vardığımda Küçük Demirkazık’ı buradan
üçüncü kezdir görüyordum, İlk kez 86'da geldiğimde çok hasta olmuş, şu anda
bulunduğum noktadan geri dönmüştüm, 91 Kasım'ında ise hava çabuk
kararmıştı, çıkışı yarıda kesmiştik, ancak bu kez tırmanmayı çok istiyordum.
Zafer gelip sırta biraz daha ilerimden çıktı, Yanına yaklaşıp bir resmini
çektim, Durduğumuz yerden rotayı incelemeğe başladık, görünürde hiç kar
olmadığı için yanımızdaki kramponları daha uzağa taşımanın bir anlamı yoktu.
Bir kaç taşı üst üste koyup bir "baba" yapıp kramponları yanına bıraktım. Hiç
olmazsa 800. gram ağırlıktan kurtulmuştum.
Bulunduğumuz yere önce Türker geldi, arkasından Ufuk, çok sonra da İskender. İskender'in yüzünde, son senelerde hep dağların ilk gününde gördüğüm
ıstıraplı ifade vardı.
- İskender iyi misin?
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- Değilim abi, dizim çok fena. Dün gelirken de çok acımıştı.
İçinde bulunduğu aşırı yorucu iş temposunun yüzünden olsa gerek, okuldaki
formunun, giderek de sağlığının hep çok gerisinde kalıyordu. Ancak dağlara
olan sevgisinden ve gerçekten de gayretli bir insan olduğu için dağda kaldıkça
eski gücüne ulaşıyordu. Ancak pek çok gezimizden sonra İstanbul'a
döndüğümüzde tekrar hastalandığını biliyordum. Bu kez de aynı olacağına
güvenerek pek üstünde durmadım, "Hadi bakalım" deyip sırtın üzerinde
yürümeğe başladık. İskender mola noktasına yeni gelmiş olduğu için,
peşimizden hemen yürüyüşe başlamaması çok doğaldı.
3200 metre yükseklikteydik, üzerinde yürüdüğümüz sırt biraz ilerimizde, bir
takım bağımsız yükseltiler oluşturarak Küçük Demirkazık'a bağlanıyordu.
Bunlar sivri, küçük ama zorlu kaya kuleleriydiler, bu yüzden sırtı terk edip
yandan keserek tırmanmayı düşündüğüm rotaya doğru yöneldik.
-*-

1986 yılı Şubat ayı, askerliğimi yaptığım Genel Kurmay Başkanlığında aylık
nöbetimde, gece yarısı pinekliyordum. Birden kafamda bir şimşek çaktı.
"Aladağlar'ın bir rehber kitabını hazırlamalıyım"
Çünkü her gece Ankara'daki dağcı arkadaşlarla Kızılay'daki Mülkiyeliler
lokalinde toplanıyor ve dağ sohbetleri yapıyorduk. Oradaki masanın etrafına
oturan insanların bilgisi ne kadar da çoktu, Ancak bunların çok azı yazıya
dökülüyor, insanların kullanabileceği kaynaklar haline gelebiliyordu ve eğer
şahsen bu kişileri tanımıyorsanız bu bilgilere ulaşma şansınız yok gibiydi. O
anda aklıma gelen düşünce mevcut ne kadar bilgi varsa bir araya getirip,
mükemmellik iddiası olmayan ama dağcı dostların eline verebileceğimiz bir
derleme oluşturmaktı. İşin bitim tarihini KASIM 86 olarak karara bağladım,
çünkü bir kez İstanbul'a normal iş ve aile yaşantıma döndükten sonra elimde
yıllarca sürünüp durabilirdi böyle bir çalışma, Bu yüzden ne olursa olsun
bitmeliydi, hiç olmazsa bir başkası alıp onu daha geliştirebilirdi. Batıda bu
işler hep böyle olmuştu.
30 Kasım 1986'da Mülkiyeliler lokalinde dostlara kitabın bitmiş halini
gösterirken yüzlerinden hiç de böyle derlenip toplanabileceğine olasılık
vermemiş olduklarını anlıyordum. Ara sıra bira sohbetlerinin içine sokmağa
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çalıştığım el çizimleri ve müsvette yazılardan kimse bir şey beklememişti. Bir
yıl sonra Türkçe’si piyasaya çıktı, 1988'de de İngilizce baskısı. İşte bu kitabın
hazırlanışı sırasında Rahmetli Recep Çatak ile Küçük Demirkazık rotalarını
şemadan çalışıyorduk.
" Sırta çıktıktan sonra bir saat"
Elimdeki şemaya özenle rotayı çiziyorduk.
" İşte şu kayayı geçince hemen yukarı doğru kıvrılmaya başlayacaksın,
yukarılarda biraz ip emniyeti gerekebilir..."
Bana güvenle anlatan sesinden ve elimdeki şemadan etkilenmiş, bir gün
mutlaka o rotayı çıkmayı istemiştim. Ancak Kasımda geldiğimizde biraz fazla
sola kaçmış ve kör bir su yalağına girmiştik, tam hava kararırken Recep'in
sözünü ettiği rotanın çatlağını görmüştük, ama çok geç kalmıştık.
-*-

Hızla ilk sete kadar tırmanıp diğerlerini beklemeye başladım, bu arada çantamdaki tüm şangır şungur malzemeyi de dışarı çıkarıyordum. Bu sete
gelirken yaklaşık 20 metre kadar, uzaktan çok dik sanılan bir duvarı
tırmanmak gerekiyordu, böyle bir solukta çıkıvermek insana gurur veriyordu.
Zafer, Ufuk ve Türker geldiler,
- İskender nerede?
- Dizi çok kötüydü, o geri döndü.
"Hay Allah" İskender'in de burada olmasını isterdim. Daracık setin üstünde.
Dördümüz duruyorduk, doğu yanımız 20-30 metreydi ama batıda yaklaşık
1700 metre aşağıya bakıyorduk, hemen ayaklarının altında böyle bir boşluk
olması insana garip bir duygu veriyordu, Güneyimizde Demirkazık Kuzey
duvarı dimdik yükseliyor, çevrede de daha az tanınan, ama estetik açıdan hiç
de kötü olmayan diğer zirveler insana dağ denen kavramın en güzel biçimiyle
tam ortasında olduğumuzu anlatıyordu.
- Hadi bakalım kim gidecek?
Zafer'in bu sorusundan kendisinin gitmek istediği açıkça anlaşılıyordu,
- Zafer sen mi lider tırmanmak istiyorsun?
- E'et.
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Zafer, kızım Bengi'nin şivesiyle "evet" diyordu. Her gezide bizimki gibi küçük
gurupların diline bir sözcük, ya da bir şaka takılır, bu sefer de, iki yaşına
yaklaşan Bengi'nin "Evet" deyişine takılmıştık.
- Hadi bakalım al şunları tak.
- Yahu kardeşim bu kadar ağırlıkla tırmanılmaz.
- Al hepsini, onlara ihtiyacın olacak yukarıda.
Çantamın dibine iyice bakıp, başımdan aşağı bir kova kaynar su yedim. En
çok gerekecek malzemeleri, uzun perlon bantları kampta, büyük çantamın
içinde unutmuştum, hem de bu işlerde ilerlediğimle kendime tebrikler
yağdırırken. "Hay Allah yahu" bunlar olmadan emniyet istasyonlarını nasıl
kuracaktık. Kayada hiç bir yere gidemezdik. Tam o sırada Ufuk'un sorusunu
duydum.
- Abi, onları niye giyiyorsunuz?
Yüzüne anlamsız bir şekilde baktığımı sanıyorum. Üstüme taktığım emniyet
kemerini gösteriyordu.
- Yahu Ufuk, hep konuşmuştuk ya, hani işte Küçük Demirkazık'ta teknik
tırmanış yapacağız diye, sen de emniyet kemerim var, merak etme getiririm
demiştin.
- Yok getirdim ama, kampta bıraktım.
- Neden?
- Ne bileyim, bu gün ciddi bir şey yapmayız diye düşündüm.
"Daha 39 fırın ekmek yememiz gerek"
Zafer almış başını yükselivermişti bile.
- Zafer dur, oralarda artık işin şakaya gelir yanı yok, gel de ipe bağlan!
Birden bire artan delicesine bir boşluk hissi olacak, ateşini hemen
söndürmüştü. Ufuk'la birlikte biraz yükseldik, Zafer ipe bağlandı, öbür ucuna
da (almadığım perlonların yerine) ipe biz girip kendimizi kayaya bağladık.
Emniyet tamamlanınca Zafer sola doğru yan geçişine başladı.
Çank, çunk, Çank, Çunk...
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Beş altı metre ilerde bir sikke çaktı. Biraz daha yükseldi, bir sikke daha. Şimdi
artık bizim bulunduğumuz yerden görünmeyen kaya yüzeyini de
görebiliyordu. Hem Recep bir saat demişti, yani bir kaç adımlık zorlu kaya
tırmanışından sonra işin kolaylaşıp açılması lazımdı, yoksa hep böyle giderse,
değil bir saat, ancak bir günde çıkardık.
- Zafer, nasıl oradan yukarısı?
- Anlayamadım,
- İstersen İstasyon kur yanına geleyim, bir etap daha gidersin.
- Tamam.
Uzun uzun bekleme, düşüncelere dalma, ara sıra Zafer'den gelen şangırtı
seslerini dinleme ile zaman akıp gidiyordu.
- Tamam, Haldun, hadi gel.
" Ya Allah, ya settar" Hadi geliyorum. Bir kaç sıkışık hamle sonra Zafer'in
yanındayım.
- Nasıl Emniyet kurmuşum ama.
Zafer gururla kayaya çaktığı sikkeleri gösteriyor. Bakınca ürperiyor ve
düşmemiş olduğum için kendimi şanslı sayıyordum. Arkamdaki uçurum artık
hissedilir derecede ürkütücüydü ve biz orada dağcılık oynuyorduk, İpleri
düzenleyip devşirdikten sonra Zafer tam sola doğru yan geçişe başladı. Biraz
ilerledikten sonra.
- Abi bir şeyler yerleştir, düşersen fena pandül yersin.
- Yok bu Allah'ın belası kayanın üzerinde bir yer.
- Şu çatlak işe yaramaz mı? küçük bir takoz yerleştirmeğe çalış.
Zafer bir şeyler yapıp takozu yerleştirdi. Sonra devam edip gözden kayboldu,
Girdiği su yalağının içinden sesi boğuk geliyordu.
- Her taraf dümdüz burada.
Dikkat edince bulunduğu yerin geçen sene bizim aşağıdan gelip aşamadığımız
noktanın hemen üstü olduğunu anladım.
- Abi gitmiyorsa çok zorlama,
- Bir hamle daha yapacağım... hey! dikkat et... çok kötü buraları yahu...
Aşağıda Ufuk, fazla bir şey görmeden sadece diyalogumuzu dinliyordu.
- Çocuklar nasıl gidiyor.
- Pek bir yere gittiğimiz yok.
Zafer'in tekrar başını gördüm sıkıntıyla yukarılara bakıyordu.
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- Haldun, bir hamle daha gidersek bu sefer geri de dönemeyiz, Yanımızda
yeteri kadar sikke yok, burada iyice sıkışırız.
- Tabi bütün sikkeleri çaktın bitirdin,
- Oğlum beğenmiyorsan gel sen çak, buralarda takoz falan kullanamazsın.
Buradan yukarı gidilir ama, hep böyle, emniyet alınacak doğru dürüst tek
nokta yok.
- Zafer, o zaman dönelim.
Zafer'in dönme fikrine içi kırıldığını açıkça görüyordum, ancak bir yandan da
bu koşullarda devam etmeyi de pek gözü yemiyordu. Çaresiz kabul etti, ancak
tam tırmandığı gibi dönemedi, önce yalakta aşağı inip, iki hamlede yanıma
geldi.
- Lan oğlum! sen bu poh yiyen dağın kitabını yazdın, nasıl yazdın? burada
öyle bir saatte çıkılacak rota falan yok.
- Zafer'cim dikkat ettiysen bu yüzden kitabın üstünde adım "yazan" değil
"derleyen" olarak geçiyor. Rahmetli Recep ne anlattıysa onu yazdım, Hadi
emniyetimi al da ben ineyim.
Bulunduğumuz yer tartışmaya çok uygundu! Arkama baktıkça başım dönüyor,
bir an önce aşağıdaki setin güvenliğine ulaşmak istiyordum. Bu arada uzunca
bir süredir Türker ortalarda görünmüyordu. Neyse güç bela Ufuk'un yanına
ulaştım. Aşağılardan Türker'in sesi geliyordu, büyük bir yelken gibi duran şu
anda tırmanışa solundan başladığımız kayanın sağında başka bir rota olduğunu
haykırıyordu.
- Haldun esas rotayı buldum, tepesinde de perlon bırakmışlar.
Rotanın tepesinde perlon olması, oradan birilerinin iple aşağıya indiklerini
gösterir ama pek ala başka yerden çıkmış olabilirler, her neyse bir de orayı
deneyelim. Zafer Ufuk’un yanına gelene kadar onları seyredip, hızla Türker'in
yanına gittim. Yaklaşık 60 metrelik bir kulvarın sonunda pespembe küçük bir
perlon bant gözüküyordu. Kulvarın başlangıcı oldukça kolaydı, ancak gittikçe
dikleşiyor, sonunda da belki 15 metrelik tam bir baca halini alıyordu. İkimiz
oturup diğerlerini beklemeğe başladık. Yanımıza geldiklerinde Zafer'e
soruyordum.
- Hocam bacayı gözün kesiyor mu?
- Neden olmasın? deneriz.
Zafer biraz önce kayanın üzerinde sökemediği bir sikkeyi anlatıyordu.
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- Yahu öyle ters bir pozisyondaydı ki meret, zaten onun yüzünden senin çekici
düşürdüm.
- Üzülme be Zafer, yokluk dönemleri artık geride kaldı, canın sağ olsun, gider
Oral'dan yenisini alırız.
- Hayır Abi, biz eskiden bırakmazdık kayada malzeme.
Yetmişli yıllarda, dağcılıkta o denli bir malzeme sıkıntısı vardı ki, böyle bir
hovardalık ancak ölüm kalım halinde yapılabilirdi. O günlerin çamuruyla
yoğrulmuş Zafer'e o bıraktığı sikke namus lekesi gibi gözüküyordu.

Zafer Küçük Demirkazık çıkışında ilk rotayı deniyor.

- Hadi çok laf ettik, yola düşelim.
Ve Zafer yola düştü, hızla 20 metre tırmandı.
- Zafer, oraya bir şey koy.
Bu kez Ufuk bağırmıştı. Benim elimdeki ip dümdüz Zafer'e kadar gidiyordu,
Yani düşerse hiçbir emniyetle karşılaşmayacaktı. Uzaktan zor seçiyorduk ama,
bir takoz yerleştirdi, yan geçti, bir sikke çaktı.
- Bırakın ipimi, gidemiyorum !
- Zafer ipi biz bırakıyoruz, senin takozdan sonra ip çok geriliyor.
Gözlerime inanamıyordum, en bariz yerde kısa perlon bantları iyi kullanamadığı için ip kayaya gereksiz sürtünmeğe başlamıştı. bu yüzden ilerlerken
artık büyük bir güçle çekmesi gerekecekti ipi. Ve bu sürtünmeden benim ipim
de daha fazla aşınacaktı. Biraz daha yükseldi, küçük bir istasyon oluşturdu.
40

Ben peşinden gittim, Arkamdan da Türker'in mor ipiyle Türker ve Ufuk
geleceklerdi. Bu arada Zafer hiç bir emniyet koymadan ilerleyip son bacanın
altına geldi. Orada bir emniyet kurdu.

Yanına geldiğimde gerçekten müthiş bir sistem oluşturduğunu görüyordum.
Elindeki tüm karabinleri kullanıp, sanayi devriminin başlarını hatırlatan bir
eser ortaya çıkarmıştı. Hiç eleştirmeye hakkım yoktu, çünkü perlonları kampta
unutan bendim. Becerebildiğim kadarıyla yerleşip diğer ikisini de bulunduğum
yere alabilmek için emniyet aldım, biraz sonra dördümüz birden daracık
kulvarın içinde iplerle makarna gibi dolanmıştık.
- Dur ipe basma !
- Hey oğlum, emniyet yanlış tarafta kaldı, düşersen boğulursun.
- Abi, yapma yahu, ayağıma basıyorsun !
- Dikkat et !
Sonunda hepimiz bacanın altındaydık. Zafer en yukarıda, bir hamlede son 15
metreyi nasıl çıkabileceğini düşünüyordu. Bir saldırdı, üç metre kadar
yükseldi. Ağır dağ ayakkabılarıyla, karşımda " Tarih yükseliyor" diye
düşünüyordum. Ofladı, pufladı ve geri döndü,
- Yahu, bir tek sikkelik doğru dürüst çatlak olsa, basıp gideceğim.
- Boş ver Zafer, insanlık sende kalsın, gel dönelim.
- Yahu çocuklar, bu rotalar çıkılır, ama öyle bir saatte falan olmaz bu iş.
Yavaş yavaş, çıktığımız kulvarı da terk ediyorduk. Önce ben indim, 45
metrelik iple yukardan emniyete aldılar, tüm zor noktaları geçip, ipin bittiği
yerden aşağıya da yürüyerek geldim, arkadan Ufuk geldi,
Geçen yıldan beri üç rota denemiş, resmen rezil olmuştuk. Bir yerlerde hata
yapmıştık, yazdığım kitaba kanıp buralara gelmiş ve Aladağlar'da pek adı sanı
anılmayan bu zirveye ulaşamamıştık. Sağa doğru kayalara baktım, en sağdaki
sırta gittim, belki arkasında kolay bir geçit vardır diye, uçurumla karşılaştım.
50 metre kadar ilerde, geçit gibi bir nokta vardı, oradan kuzey yönüne
geçiliyordu, çok aşağılarda da bir patika vardı. Ama oralara kadar inmeyi hiç
istemiyordum. Ayrıca öğlen olmuştu ve hava hafifçe kapamaktaydı.
- Kalabalık bir gurup buraya geliyor.
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Buluştuğumuzda Türker geldiğimiz yönü gösteriyordu. Baktım kimseyi
göremedim.
- Sırtın arkasında kaldılar, şimdi çıkarlar.
Gerçekten de bir takım insanlar ortaya çıkıverdiler ve tam o noktada durdular,
- ODTÜ'lüler mi acaba?
- Bilmiyorum.
Zaten dönüş yolumuz olduğu için yanlarına gittik. Fransızdılar, gurubun
yarısından fazlası bayandı, başlarında da iki Türk rehber vardı.
Rehberlerle selamlaştık, turistlerin birine ne yaptıklarını sordum. Küçük
Demirkazık’a çıkacaklarmış.
"Aman Tanrım" ipsiz sapsız yürüyüşçü tayfası bunlar, nasıl çıkacaklar?
Türk rehber, klasik rotanın, sırtın arkasında kaldığını söyledi. Gerçi uzaktan
bizim girdiğimiz rotayı gören turistler korkup biraz mızıldamışlar ama, rehber
onları ikna etmeyi başarmıştı.
- Peki klasik rota nasıl, zor mu?
- Yok canım, sadece dört metre zor bir yer var ondan sonra koşa koşa çık.
Bu dört metrelerden hep çok korkardım. Açıkçası rehberin verdiği bilgiye
güvenemiyordum. Benim biraz önce bakıp, aşağılarda patika gördüğüm
noktaya geldik. Hiç gerekmez diye tüm malzememizi orada bıraktık. "Nasıl
olsa sadece dört metre zor yer vardı" 50 metre kadar aşağıya indik ve sola
döndük, geniş bir kaya yüzeyinden tırmanıp, sağa doğru dik bir şekilde
yükselen geniş kaya çatlağına girmek gerekiyordu. Turistler ilk kayada
oldukça zorlanmağa başladılar. Rehbere bağırdım.
- Dört metre dediğin yer burası mı?
- Evet buradan sonra rahat.
Ne yapayım, elimde değil, bu kadar emin konuşmalara güvenemiyorum bir
türlü. Peşlerinden biz de girdik kayaya, ancak yukarımızda, tırmanabilmek için
bacaklarını can havliyle açan bayanların sundukları ilginç durumlar küçük ve
maço ekibimizde şakalaşmalara neden olmaya başlamıştı. Ara sıra ortaya
çıkan görüntüleri kaçırmamaya dikkat ederken, arkamda kalan boşlukta, hiçbir
emniyet olmadan ilerlemekten çok korkmaya başlamıştım. Yükseldikçe de bu
korkum artıyordu. Geniş çatlağın mümkün olduğu kadar içinden gidiyor ama
gene de sağımda uçup giden boşluğun tesirinden kurtulamıyordum. Bir de,
daha önce hiç dağcılık yapmamış bir ekibi buraya tırmandıran bizim turizm
şirketlerini anlayamıyordum.
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İçinden ilerlediğim çatlağın sonuna geldim. Bir Fransız hemen üstümde sağa
doğru bir hamle yapıp, tırmanışa devam etmek istiyordu, ama adamcağızın her
yanı titriyordu, Herhalde biraz zorlu bir hareket olsa gerek. Bizim rehberlerden
biri adamın başında cesaret vermeğe çalışıyordu. Adamın hali iyice sinirimi
bozdu. Böyle bir noktada, hem de tırmanış deneyimi olmayan kişilerle,
kesinlikle ip emniyeti almak gerekir. Aladağlar'da hiç bir tırmanış deneyimi
olmayan bu tür yürüyüşçülerin çıkabilecekleri zirveler var. Örneğin Alaca'nın
güney yüzü, Emler'in doğu yüzü, insanın elini bile kayaya dokunmadan
tırmanabileceği 3500 metreden daha yüksekte çok güzel zirveler, ancak şu
anda tırmandığımız dağ kesinlikle buna uygun değil.
Sonunda Zafer ile baş başa kaldık.
- Kusura bakma abi ben dönüyorum.
- Neden Haldun? Fazla bir şey kalmadı, hadi zirve şurası.
- Olabilir, ama sinirim bozuldu. Çok korkuyorum ve şu gurubun yaptığı
tırmanış benim asabımı bozuyor.
- Ben de geleyim senle?
- Ne münasebet, sen devam et.
Zafer hemen üstümde, kayaya tünemiş, kararsızlık içinde durup duruyordu.
- Hadi Zafer, devam et, sen çok istiyordun bu zirveye çıkmayı.
- Oğlum, insan dağda partnerini bırakmaz.
- Saçmalama Zafer, şuradan basıp ineceğim ve doğru kampa gideceğim. hadi
daha fazla bekleme,
Zafer açıkça sıkılmış olarak, sanki vicdan azabı çeker gibi, yavaşça görüş
alanımdan kayboldu. Bir süre olduğum yerde kaldım, kuzeydeki sırtlara baktım. Yukarılarda bir yerlerde bir sürü insan zirveye giderken, bir tek ben geri
dönüyordum. O anda kesinlikle bunun sıkıntısını hissetmedim, çünkü bütün
benliğimle istemediğim bir hareketi yapmamış olmanın keyfini hissediyordum. İşin üzüntüsü çok sonra, belki İstanbul'da, şu anda hissettiğim korkuyu
unuttuktan sonra ortaya çıkacaktı ve pis bir utanç gibi yakama yapışacaktı.
Aldırmadan biraz önce yüreğimi hoplatan yerlerden birer birer geçip, kayaları
indim, patikayı çıkıp eşyalarıma kavuştum. Bütün susuzluğuma karşın
çantamda bir gram su yoktu. Zafer'in matrasını gördüm, Ama o benden daha
da geç gelecekti buraya, hiç dokunmadan dönüş yoluna başladım. Sırtta sabah
kramponlarımı bıraktığım yere geldiğimde zirvede bir kaç insanın olduğunu
gördüm, Benim dönüşe geçmemden sonra bir saatten fazla zaman geçmişti ve
hala zirvedelerdi. Tam o anda sırtta hızla gelen bir kişi daha dikkatimi çekti.
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Evet Zafer'di bu, neredeyse koşar gibi geliyordu. Eşyalarımı toplayıp kampa
doğru yürümeğe başladım. Biraz sonra bana yetişti.
- Nasıldı zirve?
- Abi, farkına bile varamadım, senden ayrıldıktan sonra, koşar gibi çıktım,
çünkü bir kez o grupla inişe geçmeğe başlasak saatler sürerdi. Kimse
gelmeden zirveye vardım, hemen de aşağıya indim.
Sohbet ede ede sabah yürüdüğümüz yolları indik. Kampa az kala, bulduğumuz
küçük derenin başında biraz durup suyumuzu içtik ve kampta bizden çok daha
yorgun bir İskender'le karşılaştık. Aladağlar'ın öldürücü güneşi altında, hareket etmeyip de dinlenme gafletini gösteriyorsanız gücünüzün eriyip gittiğine
şahit oluyordunuz.
- Dizin nasıl?
- Berbat, eğer yarında çıkışa katılamazsam dağ evine dönerim, bir gün daha
geçiremem kampta. Güneş canıma okudu.
Zavallı İskender gene de, eski dağcı geleneklerine uyarak, zirveden dönenlere
hizmet edilmesi gerekir deyip, bize hazır çorba yaptı.
- Ufuk'la, Türker nerelerdeler?
- Şu anda Fransız cesedi topluyorlardır.
Dağdan olgun armut gibi düşen yürüyüşçülerle ilgili şakalar yaptık. Ancak işin
gerçeği, o yürüyüşçüler gerçekten de gereğinden fazla risk almışlardı, inşallah
hiçbirinin başına bir hal gelmemiştir diye düşünüyorduk.
Tam biz rahatlamaya başladığımız sırada arkamızda iki kişi belirdi, Biri
köylüydü, herhalde rehberlik yapıyordu, diğeri de, gençten yabancı biriydi,
Amerikan askerine benzettim. Selamlaştık, yanımızdan geçerek gölün
kenarına gittiler. Ara sıra onlara da göz atıyorduk. Yabancı birden soyunmaya
başladı, bir yandan da köylüye nasıl fotoğraf çekeceğini gösteriyordu.
Anlaşılan suya girecek ve bu kahramanlığını da belgeleyecekti.
- Excuse me. This is our only water source ! (Afedersiniz. bu bizim tek su
kaynağımız.)
Bir tepki gelmedi, cümlemi bir kez daha tekrarladım.
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Adam kötü bir ingilizce, tarzanca ve maymunca karışımı bir dille, yüzeceğini
ama suyu kirletmeyeceğini anlatmağa çalışıyordu. Canım sıkılmıştı. Tam o
sırada yanımda Zafer gürledi.
- You have to have respect for the rights of the others ! (Başkalarının haklarına
saygı duymak mecburiyetinizdesiniz.)
Adam dondu kaldı. Bir şey diyemedi, yavaş yavaş elbiselerini giymeğe
başladı. Bu arada biz de üçümüz aramızda sohbete devam ediyorduk.
Yanımızdan geçerken de, olağan üstü sinirli bir şekilde,
- But you have to respect others too... Are you collecting your garbage? dedi.
( Fakat sizde başkalarına saygı göstermek zorundasınız, çöplerinizi topluyor
musunuz? )
- Never mind my friend, of course we will take them all back.
(Hiç kafana takma dostum, tabii ki hepsini geri götüreceğiz.)
Adamın içine fena oturmuş olmalıydı ki, son sözü söyleyen olmak istemişti,
Bizce de bunun bir sakıncası yoktu, gölümüzü nasıl olsa kurtarmıştık. Yalnız,
iyice uzaklaşmalarından sonra, aramızda bir,
" Yürrüüü anca gidersin ! "
çekmeden edemedik.
Onların biraz arkasından Türker ile Ufuk geldiler.
- Ne haber çocuklar? Fransızları sağ salim aşağı indirdiniz mi?
Ufuk yorgun bir gülüşle yanıtladı:
- Yok abi, daha hepsi zirveye varmadan biz sıvıştık, kalsak, herhalde hala
oradaydık.
- İnşallah içlerinden geberen olmaz.
- İnşallah.
Sabah altıda başlayan faal günümüz akşam dörde kadar sürmüştü. Henüz
dağdaki ikinci günümüzde yeteri kadar yüksekliğe alışık olmadığımız için
biraz yıpratıcı gelmişti bu on saat. Yaptığımız çayı alıp, akşamın serin
ışığında, gölün kıyısına gittik. Oldukça soğuk olduğu için en kalın
giysilerimizi giymiştik. Ufuk'la İskender bir kayaya yaslandılar, biz de
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yanlarına oturduk. Dolu geçmiş bir dağ gününün kendine has huzuru üstümüze
çökmeye başlamıştı. Kış gezilerinden adet olduğu üzere çay bardağını iki elle
tutarak içiyordum. Sanki yaz soğunun tadına daha fazla varmak için yapılan
bir oyun gibiydi.

Gölün kıyısında akşam kahvesi. O anda bilmiyordum ama ilk partnerim, sevgili İskender
Erbil’in (sağda) dağda geçireceği son geceydi.

Akşam boyunca bir yandan yanımızdaki pahalı yiyecekleri yedik, bir yandan
da günün değerlendirmesini yaptık. Genelde, bugünkü rotanın risk içeren bir
tırmanış olduğu konusunda düşünce birliği ediyorduk. Dağcılıkta risk almanın
felsefi bir sakıncası yoktu, çünkü ne kadar aksini savunursak savunalım bütün
oyunun kuralı bu riskler üstüneydi, ayrıca da bugünün dağcılık standartlarına
göre tırmanış zor sayılmazdı. Ancak hepimizin tüylerini ürperten konu,
neşeyle, güle oynaya onca tecrübesiz kişinin o rotaya sokulmalarıydı. İşte
bunu kabul edemiyordum. Dağcılık, yeterince korkma, bu korkuyla kendini
geliştirme ve riskleri bu şekilde asgariye indirme sporuydu. Ya da en azından
ben böyle düşünüyordum.
Bu denli rahatsız olduğum bir başka anı hatırladım. 1986 yılı ocak ayında bir
gece, Ankara'da Mülkiyeliler lokalinde, insanları Ağrı kış çıkışına
hazırlanırken izliyordum, Ortalıkta müthiş bir neşe, keyif ve sevinç vardı.
Konuyu bilmeyen biri, pekala ertesi gün Elmadağ'a kayağa falan gideceklerini
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sanabilirdi. Dağcılıkta yepyeni insanların, pür neşe bu hazırlıklarına orada
itiraz etmiştim; bu işi çok daha ciddiye almaları gerektiğini anlatmağa
çalışmıştım. Bir kaç güne kadar çıkacakları yolculuk o günlerin
Türkiye'sindeki düzenli yapılan en zorlu ve belki de en tehlikeli tırmanıştı.
Daha bir kaç yıl önce Rahmetli Halil Alpay ile Yüksel Kuranoğlu bu tırmanışı
yapabilmek için senelerce çalışmışlardı, ama bir kez tırmanış gerçekleşip pek
çok kişi zirveye ulaşınca insanların kafasındaki zorlu imaj yitip gidivermişti.
Herhalde sözlerim o akşam, bir "kılın" vızıltıları olarak algılandı, gitti.
Arkasından peş peşe arkadaşlarımızı kaybetmeğe başladık o lanet kış
tırmanışlarında.
Aslında dağcılık ve tehlike kavramları içinden kolay çıkılmayacak ikilemleri
ortaya getiriyorlar. Önemli olan ne miktarda riski, ne amaçla aldığını insanın
olanaklar ölçüsünde iyi bilmesi, yoksa Nasıl olsa benden öncekilere bir şey
olmamış mantığı, içine düşülebilecek en kötü tuzaklardan biri.
-*Neyse ki geceki sohbetimiz sadece dağcılığın felsefesi ile geçmedi, tırmanışta
gördüğümüz "hoş" popolar da en az aynı ölçüde gecemize renk kattı, üç bin
küsur metrede, sadece baylardan oluşan ekibimiz için belki de günün en ilginç
sürpriziydiler. Sözümüz en sonunda yarınki çıkış konusuna geldi. Bu kez kesin
kararlıydım, daha erken çıkmalıydık, kanımca dörtte uyanıp, beşte yola
düşmek gerekiyordu. Bu günkü iki saatlik tırmanışımızın nasıl kolaylıkla on
saate uzadığını gören arkadaşlarım konuya daha ılımlı yaklaştılar, gene de
daha şimdiden, özellikle Türker'in sabah tulumundan çıkmadan, hatta
uyanmadan edeceği şikayetleri duyar gibiydim.
Saat ona doğru, havanın tam kararmasıyla soğuk o kadar şiddetli oldu ki
çadırlara kaçmaktan başka çare bulamadık.
Girmeden önce sabah yapacağımız kahvaltıyı bütün ayrıntılarıyla hazırladık,
hatta çaydanlığın içine su doldurup, küçük bütan ocağımızın üzerine bile
koydum.
Gece dağ çadırının içinde ki yaşam ilginç ve çaresiz çok yakın oluyor, çünkü
çadırın taban ölçüleri 150 x 200 cm, en yüksek noktası da 110 cm. Zafer
küçük mum fenerini ortadaki küçük kancaya astı, her hareket ettiğimizde
kafamızı çarpmamız dışında son derece kullanışlı bir aydınlanma aracı. Yarı
belimize kadar tulumlarımıza girdik. Dün geceki kadar yorgun değiliz, bir süre
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daha konuşmaya kuvvet bulabildik, sonunda uyumamız gerektiğine karar
verip mumu üfledik.
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DEMİRKAZIK TIRMANIŞI

Zafer ile Demirkazık zirvesindeyiz.

Sabah saatin alarmı tam dörtte çaldığında, bir süredir uyanıktım. Yaklaşık 20
dakikadır, dışarıda küçük de olsa bir ışık görmeğe çalışıyordum. Ancak tam şu
anda hafif bir kıpırdanma vardı sanki, bir de bu gün kötü hava ve çıkacak
fırtına günüydü, belki de, hava dışarıda tamamen kapalıydı ve bizim çıkışa
gitmek yerine popomuzu devirip uyumaktan başka çaremiz kalmayacaktı.
Çadırın fermuarını açtım, yegane kibritimizle ocağı yaktım. Kapı kenarında
yatan Zafer'i mümkün olduğunca az rahatsız ederek, kendimi dışarı attım.
"Aman Allahım !"
Dışarıdaki görüntü inanılmazdı, Lacivert bir gecenin içinde tüm çevremiz ince
bir pus tabakası altından görülüyordu. Abartılı korku filmlerinde kullanılacak
bir dekor içinde bulmuştum kendimi. Bir an bunun korktuğumuz şekilde bir
sis olup olmadığını düşündüm. Hayır, değildi. Hemen kampımızın üstünde çok
ince bir sis vardı, bu yüzden yakındaki şekilleri de, uzaktakileri de aynı
derecede puslu görüyordum. Kısa bir sürede olsa, oturup etrafımı seyretmeğe
çalıştım ve sonunda bağırdım,
- Haydiii, kalkııın.
Türker beklediğim tepkisini verdi,
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- Ben gelmeyeceğiiiiim,
Hepimizden önce zirveye gideceğine emindim, ancak üniversite yıllarında
evinden uzakta yurt köşelerinde yetişmiş herkes gibi, zor yatan, zor kalkan bir
insandı.
Biraz öteye tuvalet için gittim, kamptan bu kadar uzaklaşmak bile anlamsız
ilkel korkular saçıyordu insanın içine. Havadaki sis dağılmıştı, ancak kuzey
yönümüzü tam olarak kapamaya başlayan bir bulut geliyordu Çımbar
Boğazından. Neyse hızla kahvaltıyı edip, bu kez çok daha dikkatli bir şekilde
çantamı toplamağa başladım, Hiç bir gerekli malzemeyi unutmak
istemiyordum. Saat tam 4:50'de Çadırın kapısından İskender başını uzattı,
- Ben de geleyim mi?
- Hadi fırla o zaman, sadece on dakikamız var.
- Dur lan, bir lokma bir şey yiyeyim bari.
- İskender gerçekten geleceksen seni seve seve beklemeğe hazırım.
- Dur bakalım, deneyeceğiz.
Dizinin henüz geçmediğini söylüyordu, ama bu çıkışa gelirse çok
sevineceğimi düşünüyordum. Türker ise ortaya çıkmıştı, ama "Nasıl olsa
yetişirim" yaklaşımı ile işi ağırdan alıyordu. Tam 5:12'de yola çıktım. Gölün
hemen güney batısından yükselen kar kulvarından tırmanıp Demirkazığın
doğu sırtına ulaşacaktık. Yaklaşık on kiloluk çantam sırtımda ağzına kadar
malzeme doluydu. Programa göre bugün daha önce hiç denenmemiş bir
rotadan Demirkazık zirvesine ulaşacaktık. "Daha önce hiç çıkılmamış rota"
derken aslında demek istediğimiz şöyle bir cümleydi : "Daha önce kim bilir
kaç ekip tırmanmıştır, ama aramızdaki kopukluklardan ve habersizliklerden
dolayı bunlardan hiçbirini biz bilmiyoruz, dolayısıyla, pratik olarak bizim için
bu bir ilk çıkış".
Yaklaşık 100 metre sonra kara ulaştım, hemen girmeyip yandaki taşlardan bir
süre daha tırmandım, doğruca doğu duvarının altına gidiyordum. Sonunda bir
noktada artık girmek gerekiyordu. Bu arada da, hemen arkamdan çıkışa
başlayan Zafer beni geçip daha yüksek bir noktadan kara girmeğe uğraşıyordu.
Tam karın dibindeki iri bir taşın üzerine tüneyip kramponları ayakkabıma
geçirmeğe başladım. Kramponlar, kaya malzemeleri gibi değildiler, daha hoş,
daha güzel ve daha emniyetli dağ gezilerini çağrıştırıyorlardı. Çünkü karda
tırmanırken, pek çok yerde düşmenize izin vardı, yaptığınız hatalar için güzel
eğimli bir kar yüzeyi, dimdik kayalardan daha bağışlayıcı davranırdı.
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Elimde küçük kazmam, sabahın sert karında, sadece kramponun dişleri
batarak, yürümeğe başladım. Tırmandığımız kar rotası iki alandan oluşuyordu.
Aşağıdaki ile yukarıdaki arasında ise bir ara iki üç metreye kadar daralan bir
kar boğazı vardı. Neredeyse düz olarak başlayan eğim daha sonradan
dikleşiyordu. Tırmandığımız yerden ise boğazın yukarısını göremiyorduk. Bu
noktaya geldiğimde kar çok batmağa başladı, bütün gücümle kazmamı
saplıyor, kendimi hırsla öne itiyordum. Zafer de arkamdan gelerek bana
yaklaşıyordu. Diğer üç arkadaş ise oldukça aşağıdaydılar. Bir ara bir bağrışma
duydum, hemen karın başlangıcına baktım, İskender müthiş bir çeviklikle,
hatta telaşla denebilir, bir sağa, bir sola kaçtı. Sonra, en azından uzaktan,
durum normale dönmüş gibi gözüktü. Büyük olasılıkla çevredeki duvarlardan
büyücek bir taş düşmüştü. Gene dağlara özgü karınca adımlarıyla tırmanışa
döndüklerini görünce, önümdeki, arkası görünmeyen sete ulaşmak için tüm
dikkatimi topladım. Zafer'le birlikte sete vardık, artık kar rotasının ikinci
bölümü de önümüzdeydi, en yukarıda ise dik sayılabilecek bir kulvara
girmemiz gerekiyordu. İlerledik, Görünürde sadece ikimiz vardık, Zafer önden
gitti, kulvarın altına ulaştığımda da setin kenarından Ufuk gözüktü. Güneş
artık iyice belirginleştiği için kar yer yer batıyordu. Belki de kar bütün gece bu
şekilde yumuşak kalmıştı. Sonunda eğim yumuşaklaştı, kayalara girip
kramponlardan kurtuldum, bir kaç metre yürüyerek Doğu sırtına vardım.
Birden bire tüm güney önümde açılıverdi. Şimdi artık Aladağlar'ın bambaşka
yönlerini görebiliyorduk. Altımızda Narpuz Boğazı, İleride meşhur zirveler
vardı. Ufuk geldi, uzun bir süre arkasından da Türker. Ancak İskender'den ses
seda yoktu.
- En son nerede gördün Türker?
- Valla, ben sete vardığımda o arkadan tırmanıyordu. Belki birazdan gelir.
Bu gezide hiç yapmadığımız hareketleri yapıyorduk. Herkes setin arkasında
kaybolduktan sonra, ağrıyan bir dizle İskender'in moralinin nasıl olabileceğini
o anda hiç düşünemedim, varsa yoksa kendimle ilgileniyordum, kendi
korkularımla, kendi başarı hırsımla. Ayrıca da gerilerde kalıp başarısızlık
duygusunu çok tatmıştım, şu anda bu konuya kafa yormak istemiyordum.
Nefes nefese başladığımız mola, birazdan keyifli bir beklemeye dönüştü.
- Haydi çocuklar daha fazla duramayız, gidelim.
- Tamam Zafer.
- Bana bak Haldun, senin şu rotandan vazgeçelim! Bir an önce çıkıp inelim.
Hava her an bozabilir.
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Zaten etrafımızda beyaz bulutlar taklalar atmağa başlamıştı. Yıllardır hayalini
kurduğum rotanın sadece 500 metre uzağındaydım ve ne yazık ki Zafer'e hak
veriyordum, Hava öğleden sonra gerçekten bozabilirdi, Ancak gene de insanın
hedefinden vazgeçmesinde iç kırıcı bir yan vardı, Öte yandan da dün 50 yada
100 metre kala zirveden döndüğüm için bu gün kesinlikle zirveye ulaşmayı
istiyordum.
- İyi, tamam ya!, klasik rotaya girelim.
- O zaman yanımızdaki bütün o ağırlıkları burada bırakalım, yukarda işimize
yaramayacaklar.
Zafer gene mantığın sesi olarak konuşmuştu. Çantamı açtım, sabah özenle
yerleştirdiğim kaya tırmanış gereçlerini salkım saçak çıkartıp kenara koymaya
başladım. Kramponumu ve kazmamı da bıraktım. Bu son parçayı yere
koyarken biraz tereddüt geçirdim. Çünkü Haziran ayı sonunda 3500 metrenin
üzerinde kar parçalarıyla karşılaşmak olasıydı ve bu küçücük kazmayla çekiç
karışımı alet yukarda çok faydalı olabilirdi. Başımı kaldırıp Demirkazık’ın
külahına baktım; kar vardı ama çok azdı. "Bırak gitsin yahu" deyip diğer
malzemelerin yanına yerleştirdim. Artık hazırdık. Önden Zafer hızla başladı,
hemen peşine düştüm. Demirkazık’ın son 500 metresi tek parça bir anıt gibi
karşımızda dikiliyordu. Şu anda önümüzde olan bir bölümü çok kolaydı, ara
sıra kayadan, ama çoğunlukla da çarşağın üzerindeki patikadan giderek
tırmanmaya başladık. Saat sabahın yedisi olduğu için henüz yatık bir açıyla
gelen güneş ışıkları, çevre zirvelerdeki karlarda ve etrafımızı saran bulutlarda
garip oyunlar oynuyordu. "Ne kadar nefis bir an" diye düşündüm. Etrafta gene
onlarca tırmanış rotası vardı. İnsanın, bunca karlı bu dağların iki ay sonra AY
kadar kuru bir yer olacağını hayal edebilmesi çok zordu.
Demirkazık klasik rotasının bir özelliği olarak, devamlı sağa kayıyorduk.
Çünkü tırmanmakta olduğumuz güney yüzü asırlardır yağan karların ve
çığların etkisiyle tamamen cilalanmış durumdaydı. Sadece güney yüzün doğu
duvarına döndüğü bir kaç metrelik bölümde kırıklı kayalar vardı ve işte klasik
rotanın tırmanışı bu ince koridordan yapılmak zorundaydı.
Kolay bölümün sonuna geldim, solumdaki kar yüzeyi ise bu bölümü hemen
önümüzde başlayan dik kayadan ayırıyor ve güney yüzünde aşağı kadar, belki
de yüz metre gidiyordu. Karın dibine geldim, Dün çıkanlardan kalan ayak
izlerini gördüm, tamamen donmuş olmaları gerekiyordu. Zafer de onlara basıp
geçmiş olmalıydı. Zaten biraz yukarımda yükselmeye devam ediyordu. Kara
bir adım attım, inanılmaz sertlikteydi, İçim bir "cız" etti, Elimde kazmam olsa
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buradan koşarak geçecektim. Bir an tereddüt ettim, sonrada ayak izlerine
dikkatlice basarak karşıdaki kayaya yaklaştım, bir hamleyle tutunup kendimi
yukarı çektim, fazla zor bir yanı yoktu, Dönüp arkadan gelen Ufuk ile Türker'e
baktım. Elli metre kadar geridelerdi. Karın yanına geldiler. Ufuk’un
durakladığını görüyordum. Sonra hiç beklemediğim bir konuşma oldu.
- Yok abi, benden buraya kadar.
İnanamıyordum ama Ufuk kardan geçememişti, Demek ki buralarda tek
korkan ben değildim. Türker'in dik kaya bloğuna ulaştığını, Ufuk'un ise
gerisin geriye inmeğe başladığını izledim. Bu arada tırmandığımız kaya da
gittikçe dikleşiyordu. Zafer yirmi metre kadar solda bir yerde kalmıştı,
kayanın üstüne yapışmış, hamlesini bir türlü yapamıyordu. Benim durduğum
yerden bulunduğu konum çok kolay sanılabilirdi, ancak, üzerinde tutunacak ve
ayak basacak hiç bir noktanın olmadığı, perdahlanmış bir kayanın dehşetini
tecrübe eden bilirdi. Ayaklarının titrediğini gördüm. Kayada ayaklarınız
titremeğe başladığı zaman hemen hamlenizi yapmanız gerekirdi, aksi takdirde
biraz sonra artık o ayaklarınızın tutmayacağını bilirdiniz. Zafer büyük bir
itinayla geri indi ve sağlam bir yerlere bastı,
- Zafer, çok içeri kaçmışsın, gel böyle.
- Tamam, orası berbat bir yer zaten.
Demirkazık'ta tırmanırken insan doğu duvarının boşluğundan korktuğu için, iç
güdüsel olarak sola, yani güney yüzünün güvenli eğimine gidiyordu, ancak
burada da tutunacak hiç bir nokta bulunamıyordu.
Hızla tırmanıyorduk, ancak devamlı sağımda gördüğüm doğu duvarı insanı
çileden çıkaracak gibiydi. En aşağı 500 metrelik net bir uçurumun kenarından,
aslında herkesin güle oynaya tırmanacağı zorlukta kayada ilerliyordum. İşin
benim açımdan ilginç yanı bu rotayı hem 80'de, hem de 81'de tırmanmıştım ve
o zaman hiç bu kadar dehşete kapılmamıştım. Çıkışın ve tabii ki inişin bir an
önce bitip gitmesini istiyordum. Kısa süre sonra, dün zirveden döndüğüm
halden çok daha kötü durumda olduğumu fark ettim. Ancak bu kez
dönemezdim, şu anda yaptığım işten hiç bir zevk alamasam da devam etmeye
zorunlu buluyordum kendimi.
İnsanın böyle anlarda zihni deli gibi çalışıyor, yaptığım mücadelenin
dağcılığın fiziki ya da teknik zorluklarıyla hiçbir ilgisi yoktu, bütün olay kendi
içimdeki korkularla benim aramdaydı. Bu düşünce girdabı genişledikçe bütün
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gücümün de beraberinde yok olacağı kesindi. Hızla, başka konuları aklıma
getirmeye başladım. Eğer bir an önce zirveye ulaşma baskısını üzerimden
atabilirsem, çok daha fazla rahatlayabilecektim. Uluslararası siyasi konuları,
sonra da kişisel gündelik sorunlarımı düşünmeye çalıştım. Ancak bunlardan
hiç birine konsantre olamıyordum. Çaresiz çok çok ayıp şeyler hayal etmeğe
başladım, şaşırarak bunun ne kadar rahatlatıcı olduğunu fark ediyordum.
İnsanın cinselliğiyle saldırganlığı arasında müthiş bir ilişki olmalıydı. Birden
aklımda bir şimşek çaktı. Askeri eğitimde hep bir konuya şaşırmıştım; Her
alanda tam bir disiplin verilmeğe çalışılırken, cinsel açıdan oradaki bizlere,
neredeyse "hergelelik" öneriliyordu. "Üniformamızla hafta sonu izine
çıktığımızda kızların bize nasıl bakacaklarından söz edilip duruluyordu" O
zaman bunun aslında koskoca bir saçmalık olduğunu düşünmüştüm, ama
şimdi üç bin altı yüz bilmem kaç metrede, dört ayak vaziyetinde bir kayanın
tepesindeyken, aslında işin altında yatan mantığı birden bire anlayabilmiştim.
Cinsellikle saldırganlık iç içe giriyorlar, saldırganlık da korkuyu yeniyordu.
Yani kadınların münasip yerlerinin erkekler üzerinde bunca doping etkisi
olduğu gerçeği her halde tarihin en eski bilgilerinden biriydi, benim anlamam
içinde ta buralara kadar gelmem gerekmişti.

Türker Demirkazık zirvesinde
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- Ulan Haldun, dün döndüğün yer buranın yanında solda sıfır kalır, bugün çok
iyi gidiyorsun.
- Yok abi, resmen üç buçuk atıyorum, ancak kafama hakimim.
- İyi, isabet, zaten fazla bir yolumuz kalmadı.

Artık üçümüz beraber gidiyorduk. Berbat şekilde sert bir kar daha geçtik, gene
kazmamı bıraktığım için küfürler ettim. Artık son bölüme geliyorduk. İşte tam
burada geçen sefer sola kayıp, hiç tehlikesi olmayan bir kulvara girmiştik.
Yakından baktık, içi karla dolu, çaresiz en tepeye kadar doğu duvarının
dehşetini görerek ilerleyecektik. Zihnimi oyalayarak, ara sıra hızlı hamlelerle
yükseliyordum. Zafer önden çıkarak, yukarılarda bir setin üzerine vardı.
- Zafer, zirve sırtı orası mı?
- Evet, hadi artık geldik sayılır,
Hemen arkasından da gözden kayboldu. Oraya ulaştığımızda Demirkazık'ın
olağanüstü zirve hattına varmıştık, Zafer epey ilerde bütün sırtın en yüksek
noktası olan yere doğru çıkıyordu. Sırtın üzeri yarı yarıya karla kaplıydı. İki
yanda kopup giden boşluğa aldırmadan zirveye doğru yürümeğe başladık.
Türker epey zorlanıyordu, çünkü ayağında sadece kaya tırmanışlarında
kullanılan, hiç dişi olmayan bale pabucu kılıklı bir ayakkabı vardı. İlk karlı
bölüme geldik, biraz aşağı inip ayaklarımı kayalara koydum, sağımda kalan
kara parmaklarımı saplayarak yaklaşık yirmi metreyi o şekilde geçtim. Karşıya
vardığımda ellerimde hiç his kalmamıştı, biraz ilerde ise kayadan kara
atlayarak dört beş adım gitmek ve tekrar kayaya çıkmak gerekiyordu. Bir an
aşağıya baktım ve düşersem nerede durabilirim, diye düşündüm. Hiç hoş bir
yanıt bulamadım, bütün dikkatimi toplayarak adımlarımı attım, az sonra
burayı da geçmiştim, artık önümde on metrelik küçük bir yokuş kalmıştı. Bir
solukta çıkarak suratsız bir şekilde Zafer'in yanına oturdum. Etrafta
gözümüzün gördüğü her yerden daha yüksekteydik. Tüm batı ve Orta
Anadolu'da Demirkazık'tan yüksek bir tek Erciyes vardı ve o da şu anda
gözükmüyordu.
Zafer zirve defterine yolda gelirken yaptığımız bir şakayı yazmağa başladı.
- Tamam abi, konuştuğumuz gibi imzalıyorum defteri.
- Ne yazıyorsun?
- "Old Axe Master Club" yani "Eski Kazmalar Kulübü".
55

- İngilizce isim yazmasaydın keşke.
- Neden, ukalalık mı olur?
- Haliyle biraz olur tabii,
- Olsun, zirveye gelen yabancılar da anlasın bu kulübü.
Aslında, eğer formaliteleriyle baş edebilsek, böyle bir kulüp oluşturmak nefis
olurdu. Şakalarımız sürüp giderken Zafer hazırladığı sayfayı uzattı,
imzaladım. Türker de imzaladı. Bir kaç değişik açıdan geleneksel resimleri
çektik. Dün gelen pek çok kişinin aksine bugünün tek ekibi bizdik. Zirvede
olmaktan dolayı hiçbir sevinç duyamıyordum, sadece geldiğimiz berbat sırtı
bir kez daha yürümek zorunda olacağımı bilmek sıkıntı yaratıyordu. Zirvenin
tadına varamadığım için bir an önce terk etmek düşüncesiyle az sonra
yürümeğe başladım, gene saçlarım diken diken olarak karların yanından
geçtim.

Demirkazık zirve sırtından kampımız görünüyor. Gölün solunda kalan sarı ve mavi noktalar
çadırlarımız.

- Abi beni bir bekler misin?
Türker zorlu kar geçişine en arkada gelmişti, bale pabuçlarıyla çabalarken, hiç
olmazsa Zafer'in kendisini gözden ayırmamasını istiyordu.
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"Çocuk haklı yahu" diyerek Zafer geride kaldı, ben ise sırtın sonuna ulaşıp
inişe geçtim. Biraz sonra arkamdan onlar da gelmeğe başladılar. Yaklaşık yüz
metre kadar indikten sonra, en berbat yere geldik.
- Çocuklar, burada ipi çıkaralım, emniyet alalım.
- Haldun, kayada emniyet alınacak herhangi bir yer yok.
- Olsun hababam usulü belden emniyet bile olsa faydası olur, hiç olmazsa
üçümüzden ikisi ip emniyetinde aşağı inmiş olur.
Türker durduğumuz küçük setin üzerinde bir şeyler arayıp duruyordu.
- Burada bir yerlerde bir sikke olacak, ondan emniyet alabiliriz.

Buna hiç gerek olduğunu sanmıyordum ama Türker bir sevinç nidasıyla
sikkesini buldu. 9 mm, 50 metre ip çantadan çıktı, özenle açıldı, ekibin en
korkanı olarak hemen ucuna bağlandım.
- Tamam mısınız?, gidiyorum.
- Tamam! hadi yürü bakalım.
Sol elimle ipi tutarak yavaşça inmeğe başladım, Doğu duvarının uçurumu
boyutsuz bir kuyu gibi altımda açılıp duruyordu. İçimden yukarıdaki
dostlarıma şükran duyuyordum. Aslında güvenle basılıp gidildiğinde
Demirkazık'ın kayası son derece kolaydı.
- Halduuun, ip bitiyoor...
Demek 50 metreyi tamamlamak üzereydim, bir kaç metre altımda duran
korunaklı sete girdim. Belimdeki ipi çözdüm.
- Tamaaam...İpten çıktııım...
Sesimi duymuş olacaklar ki, yanımda çözülmüş duran ipin ucu, küçük
sekmelerle yükselip gözden kayboldu. Bizimkilerin tam altında durduğum için
düşürecekleri her türlü taş tam üstümde patlayacaktı. Setin arkasındaki küçük
oyuğa iyice büzüşüp girdim. Çevredeki alçalıp yükselen bulutları ve 3600
metreden bambaşka görünen dünyayı bu gün ilk kez fark edebiliyordum. Bir
yandan da kulağım yukarda bizimkilerdeydi. Yanımdan hızla geçen bir kaç
küçük taştan Türker ya da Zafer'in inmeğe başladığı anlaşılıyordu. Her kimse
sanırım bütün dağın yüzeyini süpürerek geliyordu, daha iri taşlar geçmeğe
57

başladı, Hatta bir kaç tanesi kafamdaki kaska isabet etti. Hala etrafın
güzelliğine bakıp duruyordum. Biraz sonra her ikisi de geldiler. Yerimden
kalkıp, gene ipin ucuna bağlandım ve yaklaşık 40 metre daha bu şekilde
indim, Artık en korkutucu bölümleri bitirmiştik. Eğim daha rahatlamıştı,
Kayalar üzerinde hızla inmeğe başladık. Sabah molamızı verdiğimiz sete
geldiğimizde Ufuk bizi bekliyordu.
- Çocuklar buraya gelin, orası çok rüzgar alıyor.
Gerçekten de eşyalarımızı bıraktığımız yer berbat şekilde esiyordu. Ufuk'un
son iki üç saatlik deneyimleriyle öğrenmiş olduğu korunaklı bir taşın arkasına
geçtik. Yere gelişi güzel serildik. Yanımızda iyice az kalmış suları çıkarıp
içtik, berbat bisküvilerden yedik. Az sonra da tekrar kramponlarımızı takıp,
yüklerimizi sırtlayıp sabah gelmiş olduğumuz kulvardan aşağıya inmeğe
başladık.
Kar yer yer erimiş batıyordu, gölgede kalan bölümler ise hala sertti. Ancak
yorgunluğumuza rağmen iniş hiç bir sorun çıkarmadı. Saat 11:00 civarında
kampa geldik, İskender'e baktık, çoktan gitmişti.
Çadıra girip çıkışın yorgunluğunu atmağa çalıştım. İçersi inanılmaz derecede
sıcaktı. Dayanabilmek için üstümde ne varsa çıkardım, açık duran uyku
tulumlarının üzerine serildim, kaldım. Aslında Aladağlar'da en zor olan
cehennemi güneşti. Dağın tüm diğer zorlukları, bunun yanında eğlencelik
kalırdı. İskender'in bugün neden koşa koşa köye geri gittiğini daha iyi
anlıyorduk. Dün bütün günü bu güneşin altında geçirip tükenmişti. Zafer
çadırın kapısından başını uzattı,
- Hayrola ! bu ne hal?
- Ne yapayım, güneşten kaçıyorum.
- Dışarı gel, hiç olmazsa burası serin.
Dediği gibi dışarısı gerçekten de serindi, ancak orada da güneşin ışınlarına
doğrudan hedef olunuyordu. En az bir altı saat bu durumda kalacaktık, inşallah
delirmeyiz diye düşünmeğe başladım. Birden aklıma yanımda getirdiğim
alüminyum kaplamalı, hayatı kurtarma torbası geldi. Daha önce hiç
açmadığım, bir anorak cebine sığacak kadar küçük bir pakette duran ilginç bir
dağ malzemesiydi bu. Dağda fırtına halinde durmak gerekirse, dağcı bu
torbaya sarınacak rüzgarın etkisinden korunurken, alüminyum yüzey
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sayesinde de kendi iç ısısını radyasyon yoluyla kaybetmeyecekti, (Yada buna
benzer bir şeydi işte.)

Öğleden sonra kampta dinlenme

İnce kamp ipleriyle bir ucunu çadıra, iki ucunu Türker'in kayak sopalarına (
Çünkü Türker, yeni dağcılık anlayışının bir ürünü olarak, yazın bile dağlara
kayak sopasıyla geliyordu.) dördüncü ucu da uzaklardaki bir kayaya bağladık.
Hemen altındaki küçük parlak gölgeye iki mat atarak elden geldiğince
sığmaya çalıştık. En sonunda Güneşle baş edebiliyorduk. Parlak alüminyum
yüzey ışığı güçlü bir şekilde yansıtıyor olmalıydı ki, son derece rahat yatmağa
başladık. Bu tenteyi normal bir bezden ya da brandadan yapsak, altında
kolaylıkla pişecektik. Artık yarım günlük gerçek tatilimiz başlamıştı. Yapacak
hiçbir işimiz yoktu, dağcılık faslını da erkenden bitirmiştik. Aslında
zamanımızı hep bir yerlerde değerlendire, değerlendire, gerçekten bomboş
kalabilmenin keyfini unutmuştuk. Biraz önce Demirkazık'ın bir kovuğunda,
şimdi ise toplam 2 m2 bir gölgenin altında dördümüz hapis, ritimleri oldukça
ağırlaşmış şakalar yaparak olağan üstü gibi duran sükunetin tadını
çıkarıyordum. Diğerleri de aynı durumda olmalıydılar.
- Yarın ne yapacağız?
Bu soruyu, her zaman enerji fazlası olan Zafer soruyordu. Seçeneğini de kendi
getiriyordu.
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- Haldun, istersen Küçük Demirkazık'a bir daha çıkalım, Bu sefer yanımızda
ip ve kaya malzemesi de götüreceğiz, o tehlikeli noktada emniyet alacağız.
Yarın salıydı, yaptığımız anlaşmaya göre eşyalarımızı kampa getiren köylü
dayı, bu kez tek bir hayvanla gelip kampımızı aşağıya taşıyacaktı. Şimdiye
kadar hiç kullanmadığımız ilginç bir lükstü bu. Böylelikle ağır yükle zaman
yitirmeden, küçük bir zirve daha yapabilirdik. Gelirken aklım hep arkamızda
kalan, isminin de büyük olasılıkla Yıldız Başı doruğu olması gereken zirvenin
yanındaki kar kulvarında kalmıştı. Kulvar çok kolay ve zevkli olmalıydı. Bir
kez sonuna ulaştıktan sonra da arkadan zirveye çıkılabilirdi herhalde, Ancak
Zafer'in teklifi de hiç yabana atılacak gibi değildi, elli ya da yüz metre kala
döndüğüm Küçük Demirkazık ile kozumu paylaşmak hoşuma gidecekti
doğrusu.
- Tamam abi kabul. Yarın Küçüğe gidelim.
Neyse ki güneşle olan mücadelemizde bize başka yardım edenler çıkmağa
başladı, hatta aşırı gayretkeşlikle canımızı bile sıkma durumuna geldiler. Saat
14:00 olduğunda, biraz önce toplanmalarını sevinçle seyrettiğimiz bulutlar
artık kara bir gökyüzünden yağmurlar yağdırmaya başlamışlardı. Zafer ile
birlikte bizim çadıra kaçtık. Demirkazık zirvesi dolaylarından yıldırım sesleri
gelmeğe başlamıştı. Yağmurun biraz hafiflemesini fırsat bilerek Ufuk'ların
çadıra komşuculuğa gittik.
Çevre zirveler bulutların içine giriyor, çıkıyor, yere düşen yağmur tanecikleri
bazen azalıyor, bazen artıyor, hemen kapının önüne koyduğumuz ocağımızda
da biteviye sesiyle çay kaynıyordu. Korktuğumuzdan çok daha hoş geçen bir
öğleden sonrayla geceyi ettik.
- Oğlum Haldun !
- Ne var?
- Öyle yatmasana.
- Peki Zafer, ne yapabilirim?
- Tuluma tamamen girme, burayı bir su basarsa çadırı ve eşyaları hemen
toplamamız gerekecek.
Saat gece on buçuğu geçmişti, şiddetli yağmur ve patlayan yıldırımlarla
sarsılıyorduk. Bulunduğumuz kampta hiç bir tehlike yoktu, hele hele
Aladağlar gibi her tarafı kevgir benzeri çarşaklarla kaplı bir dağda su falan
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basması olanaksızdı. Ancak ışığı ve patlamasını aynı anda duyduğumuz
yıldırımların gerçekten de insanın içindeki ilkel çağlardan kalma korkuları
depreştiren bir yanı vardı. Nedense Zafer'in telaşından keyiflendim. Ancak
içimde korkunun zerresi yoktu. Başımın ucunda duran feneri yakıp çadır
duvarlarına baktım. Evet, sağdan soldan biraz akmalar başlamıştı ama gene de
önemli bir durum yoktu. Zafer'i memnun etmek için tulumdan sıyrılıp ayağıma
pantolon, üzerime gömlek giydim. tekrar tulumun içine yarı belime kadar
girdim. Yarı uyanıklıkla fırtınayı seyrediyordum. Kısa bir süre sonra
yıldırımların ışıkları ile sesleri arasındaki süre uzamağa, daha sonra da
patlamaların şiddeti azalmaya başladı, fırtınanın ağırlık merkezi üstümüzden
geçip gitmişti.
Neyse bu kez hiç olmazsa patlamaların arkasından sülfür kokusunu
duymamıştık. 88 Haziranında Uludağ’da Kuşaklı'nın güney batı yüzünü
çıkarken her yıldırımdan sonra bir de geniz yakan kokular duyuyorduk, O
zaman yıldırımlar herhalde elli, altmış metre yukarımızdaki kayalara
düşüyorlardı. İçim geçmiş gitmiş, bir daha uyandığımda, gene karanlıktı,
ancak artık dışarısı iyice sessiz ve sakindi. Bol uyanmalı, ama gene de
dinlendirici, alışılmış bir dağ gecesinin içine girmiştim.
Bir kez daha gözlerimi açtığımda çadırın tüm iç ayrıntılarını rahatlıkla
görebildiğimi fark ettim. Henüz güneş doğrudan kampımıza vurmasa da, artık
sabah olmuştu. Çadırın kapısını açıp, zar zor kendimi dışarı attım. Gece yağan
müthiş yağmurun nemi her yeri sarmıştı. Kuzeyimizi kaplayan uzak tepelere
baktım, ilginç bir görüntü bekliyordu, karşı tepelere dün gece kar yağmıştı.
Dün yatarken boz olan bazı yerler bu sabah beyaz ve açık gri idi. Yağış 3000
metrenin üzerine kar olarak düşmüştü, hem de 29 Haziran gecesi.
Alışıldık hareketlerle çayı koydum, hazırlıklara başladım, Diğer çadırın pek
bir acelesi yoktu, köylü amca saat 10:00'da gelene kadar huzur içinde
bekleyeceklerdi.
Gene de biraz sonra Ufuk perişan bir yüzle çadırlarının fermuarından başını
uzattı. Özellikle çok kötü bir durumu yoktu, sadece bütün gece tulumun
içinde, daracık bir çadırda uyuduktan sonra insan daha iyi kalkamıyordu.
Eşimle ilk dağ gezimizin sabahını hatırlıyordum. Bolu dağlarında bir yayla
kulübesinde, sekiz kişi bir arada kalıyorduk. Daha henüz sözlüydük ve ilerde
yaşantımı birleştireceğim insanın bu perişan haliyle bende nasıl bir duygu
uyandıracağını çok merak ediyordum. Uyanır uyanmaz başına dikilmiş,
uyanmasını beklemiştim. Tulumun içinden gözlerini açan, şu anda Ufuk'tan da
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beter bir şeydi ama gene de sadece sevgimin pekiştiğini görüp çok
sevinmiştim.

Dün geceki yağış karşı tepelere kar olarak düşmüştü. Ufuk ise tam uyanmadan çadırdan
dışarıya bakmaya çalışıyor.

Güneş doğalı çok olduğu halde bir türlü bizim kampa gelemiyordu. Çadırlar o
kadar ıslanmışlardı ki, kurutmadan toplamak yazık olurdu. Sonunda sekiz
buçuğa doğru umudumuzu kesip Türker'le Ufuk'tan rica ettik, onlar bizim
yerimize toplayacaklardı.
Diğer tüm malzemelerimizi büyük çantalarımıza doldurduk. Yola çıktık. İçim
pek rahat değildi. Çünkü eğer köylü amca gelemezse, ya da bir aksilik olursa
bu çantalar burada kalacaklar, biz de bütün dağı bir kez daha tırmanıp onları
toplamak zorunda olacaktık. Hepsini sırtlayıp yola çıkmayı her koşulda tercih
ederdim, ancak Zafer "deli olduğumu" söyleyip duruyordu. "Artık yaşımız
ilerliyormuş, bu tür olanakları kullanmayı öğrenmeliymişiz."
Gerçekten de haklı. Eğer, plan tam olarak işlerse nefis olacak, net bir dağ günü
kazanmış olacağız, Ama işte, bir de aksilik olursa...
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Kamp arkamızda kaldı, Sola doğru dönüp Demirkazık kuzey buzulunun
önünden giden vadiye girmek yerine sağ yamaçta kalan kayalara tırmanmayı
önerdim Zafer'e. Zaten onunda gözü kalmış orada. Amacım defalarca geçmiş
olduğumuz vadi yerine, yukarda kalan platodan Küçük Demirkazık'a
ulaşmaktı. Çevremize değişik bir yönden bakmak da hoş olabilirdi. Yavaş
yavaş yükselmeye başladık. Kendimi çok rahat hissediyordum.
- Zafer, ne harika değil mi?
- Nefis, gerçekten.
- Yahu şu yaptığımız, hiçbir zaman dünya dağcılık tarihine yazılmayacak ama
bana büyük bir zevk veriyor.
- Haldun, zaten bütün işin özü orda, biz bu işi sırf kendi zevkimiz için
yapıyoruz ve ömrümüz olduğu sürece de yapmağa devam edeceğiz.
3000 metrede, hızlı bir tempoyla tırmanırken, bir yandan da felsefe yapmanın
kendine has bir zevki vardı. Aslında tüm koşullar dağdan azami keyif
almamızı sağlayacak şekildeydi. Hava çok güzeldi, dördüncü günümüzde dağa
çok iyi alışmış ve açılmıştık; yürümek te, tırmanmak da artık kendiliğinden
oluyor gibiydi, bir de Demirkazık kuzey duvarı karşımızda bir başına yükselip
duruyordu.
Tahmin ettiğimiz gibi Küçük Demirkazık'a bağlanan platoya ulaştık, kısa bir
yürüyüşten sonra da sırt hattına geldik. Hemen hemen iki gün önceki rotayı
izleyerek yürümeğe başladık. Buralarda da kar vardı. Zafer de ağır dağ
ayakkabılarını yanına almamış, kampta bırakmıştı.
" Feci vurdular." demekle yetinmişti. Şimdi dün gece yağan ince karın üstünde
lastik ayakkabılarla yürüyordu. Çıkış rotasının bir anlamda başlangıç yeri olan
sırt eşiğine geldik. Bu noktada dağın güney yüzünden kuzeye geçiliyordu.
Durduk, çantaların içinde ne var ne yok ortaya saçtık. Bulutlar ara sıra ortaya
çıksa da hoş bir dağ günüydü. Sular içildikten sonra, daha iki gün önce sürü
halinde indiğimiz çarşağı yürümeğe başladık, elli metre kadar aşağıda hafifçe
sola doğru kıvrılıp, geniş kaya yüzeyine girdik. İlk bir kaç metre nedense çok
zor geldi ama o gün bile buraları çok rahat çıkmıştım, bu seferki zorlanmama
biraz şaşırdım. İlerleyip sağa doğru yükselen kulvarda tırmanmaya başladık.
Gene üstümde aynı gerginlik başlamıştı. Bir anlamda amacım burada kendimi
zorlamaktı, yani sadece keyif almak için yaptığım dağcılıktan, daha sert bir
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dağcılığa geçebilmenin mücadelesini yapıyordum ve bir arpa boyu yol kat
edebilmek için de imanım gevriyordu.
Sonunda döndüğüm belalı yere geldik. İpi ve yanımızdaki bir kaç parça kaya
malzemesini çıkardık. Hemen burnumun dibindeki bir çatlağa elimdeki
takozlardan birini yerleştirdim, bir başka takozla da onu kilitlemeğe çalıştım.
Kitaplardaki emniyet sistemlerine benzeyip benzemediğini düşünürken hepsi
birden elimde kalıverdi. Bu arada Zafer de iki metre kadar yukarda bir sikke
çakıyordu. Aynı takozu, aynı çatlağa iyice sokup, kitaplarda hiç olmayan bir
şekilde emniyet sistemini kurdum. Gayet iyi duruyordu, "İnşallah Zafer
düşmez" diye de düşünmekten kendimi alamıyordum.
- Tamam mı Haldun?
- İyidir, hadi bastır.
- Oldu o zaman gidiyorum.
Kalan tüm malzememizi alarak Zafer, aynı iki gün önceki gibi kayanın
arkasında kayboldu, ancak bu kez aramızda 2000. kg yük çekebilecek bir ip
vardı, buna güvenip ben de peşinden gidebilecektim. Zafer'in ilerlemesini
elimden geçen ipin hızından izliyordum. Gene müthiş mutlu dağ anları içime
doluşmuştu. Bir yandan kuzeyimizdeki zirvelere bakarken, gerçek bir dağda,
gerçek bir dağcılık oynamaya başlamıştım. Emniyetli kovuğumda kendimi pek
keyifli hissediyordum. Zafer'in bir ara ilerleyişi yavaşlamış, sonra hızlanmış,
şimdi ise tamamen durmuştu.
- Zafeeer ! Em-ni-yette misiiin?
Zafer'in verdiği yanıtı anlayamayınca sorumu bir kez daha, bu defa daha
canhıraş bir sesle sordum... Evet sağlam bir yer bulmuş, herhalde orada bir
sistem kurup biraz sonra beni çağıracak. Kayadaki takozu söküp yanıma
aldım. Zafer'in sesini beklerken neleri yanıma almam gerektiğini
düşünüyordum. Sonunda hayatta hiç yapmadığım bir şeye, zirveye fotoğraf
makinemi almadan gitmeye karar verdim. Zoom, ikinci objektif vesaire derken
toplam iki kilo ağırlık ediyordu. O anda tüm şansımı zirvenin yönünde kullanmak istiyordum. Makineyi biraz önce oturduğum yere bıraktım. Zafer'in sesi
geldi, "hadi Bakalım" dedim ve hamlemi yaptım. İki gün önce herkesin
arkasında bir bir kaybolduğu sete çıktım. Yaklaşık on metre kadar, hafifçe
yükselen bir yan geçişe gelmiştim. Sol yanım dağın ana kütlesi, sağ yan ise
alabildiğine boşluktu. Olacak gibi değildi, böyle bir yerin kesinlikle ip
emniyetiyle geçilmesi gerekirdi. Adımlarımı hızla atıp, biraz ilerdeki kulvara
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girdim, zaten Zafer de oradan ipimi tutuyordu, Son yıllarda gördüğüm en
dehşetli emniyet sistemini kurmuştu.
- Nasıl emniyet ama?
Yaptığı işten gurur duyduğunu anlıyordum. Ancak emniyeti öyle bir sistemle
kurmuştu ki, düşme yönünde 10 kg yük verdiğinizde, bağlantının olduğu
kayalara 100'er kg binecekti.
- Çok güzel!
Tüm ipleri, emniyeti orada bırakıp, Tarzanvari tırmanışa devam etmeğe
başladık.
- Zafer yukarda ip gerekmeyecek mi?
- Yok yok, tek tehlikeli yer burasıydı.
- İnşallah !
Kulvar bitti, sağdaki kayalara tırmandık, bir kaç küçük korkulu zikzaktan
sonra zirvenin 10 metre altında bir platforma geldik. Bu gün dün yapabildiğim
gibi aklıma hakim olamıyordum, nedense ayıp konular bir türlü gözümün
önünde canlanmıyordu. Bunun etkisiyle de sıfır moralle tırmanıyordum.
Bulunduğumuz yerden zirveye gidebilmek için rahat tutamakları olan, ama
resmen boşlukta sallanan bir yan geçiş yapmak gerekiyordu.
- Abi, hiç bir şey yok, bak parmaklarını şuralara koyacaksın, rahatça
geçeceksin.
- Zafer, demesi kolay, ben gene altıma yapacağım.
- Hadi, yahu beş metre kaldı, buradan geri dönecek değilsin ya?
Tabii ki geri dönecek değildim, arkamdaki yirmi metrelik boşluğa bakmamaya
çalışarak Zafer'in gösterdiği yerleri tutup karşıya geçtim. Bir iki set daha
yükselince de zaten zirvedeydik.
Dönüş aynı kabusun tersten seyredilmesi gibi geldi, Önce berbat yan geçiş,
sonra aşağıda ipe bağlanarak uçurumun yanından iniş, arada bir kaç korkutucu
hamle, ama sonunda emniyetli kovuğuma gelince her şey bitivermişti. Bu kez
arkadaki kayadan daha güzel bir emniyet alarak Zafer'i karşıladım. Kayanın
üstünde neşeyle ipi topladık, ayıp olmasın diye kendi makinemle iki poz resim
çektim.
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- Evet Haldun, şimdi kendini nasıl hissediyorsun?
- Abi, hani bizim zamanımızda lise talebesi ilk kez geneleve gider ya, yukarı
çıkar, orada bir şeyler olur, zevk almak bir yana, ne olup bittiğini bile
anlamaz, ama büyük bir rahatlama duyar, işte ben tam öyleyim şu anda.

Küçük Demirkazık’ta kuzeye geçen sette, tüm malzemeyle.

Deli gibi gülüyorduk bu benzetmeye. Önemli olan, olayın başarılı bir şekilde
bitirilmiş olmasıydı. Yani artık bitmişti. Bitmiş olmasının keyfini kaçıracak bir
başarısızlık da yoktu ortada. Birden gözümüz çok aşağıda, patikada hareket
eden noktalara takıldı.
- Tamam Haldun, bizim adam gelmiş, kampı götürüyor.
- Sahi mi, ne iyi, benim kör gözüm pek seçemiyor.
- Bak işte önde hayvan, arkada da kendisi.
Evet gerçekten de dediğine uygun noktalar vardı. Ayrıca bazı noktalarda
karınca adımlarıyla yukarı doğru gidiyorlardı. Önde bir kişi, elli metre kadar
arkada dört kişi, bir elli metre kadar geride dört ya da beş kişi, hayır yedi
sekiz, ya da daha fazla kişi çıkıyorlardı. O anda bütün gücümle bağırdım.
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- HİLLALALAÇİÇİİİİ....
Babamlar gençliklerinde Uludağ'da böyle bağırırlarmış. Aslında Alpler'den
gelme bir bağırtıymış ama bana gelene kadar epey değişmiş olsa gerek, gene
de insanı müthiş rahatlatıyor. Bütün noktalar bir anda durdular. Herhalde bize
bakıyorlar, sonra tekrar sefil tempolarına döndüler. Bir kez daha bağırdım,
gene durdular.
- Hepsi birden, kim bu deliler, diye düşünüyor herhalde,
- Boş ver, nasıl olsa biz öbür vadiden ineceğiz.
Tekrar güney yüze açılan sete çıktık, Sabah bıraktığımız tüm eşyayı çantalara
doldurup, Apışkar boğazına doğru inmeğe başladık. Artık sis her yönden
geliyordu, ama gene de ilerde hareket eden iki noktayı görebildik. Türker ile
Ufuk, Büyük Demirkazık'tan Küçüğüne giden sırtın en alçak yerinde, yani
Apışkar boğazına açılan boyun noktasındaydılar. Biraz daha, bize göre sola
kaymaları gerekiyordu, yoksa oldukça dik bir kar yüzeyinin üstüne
çıkacaklardı. Bir an onlara seslenmeyi düşündüm, Aslında biraz sonra
avazımız çıktığı kadar bağırdık ta, ama buradan sadece onlara varlığımızı
duyurabiliyorduk. Herhangi bir mesajı iletme şansımız yoktu. Onları
uyaramayacağımı anlayınca kısa bir süre korkuya kapıldım, sonra her ikisinin
de ne kadar deneyimli oldukları aklıma geldi, içim tam rahatlarken sis
önümüzü kapayıverdi.
Aşağı doğru hızla koşmağa başladık. Oldukça dik sayılabilecek kaya yüzeyleri
üzerinden seke seke gidiyorduk, bir yandan da "Asfalt abi, asfalt" diye
nağralar atıyorduk. Zafer'in yetmişli yıllarda katılmış olduğu dağcılık
federasyon kamplarından kalma bir deyimdi, insanın dağda güvenle
koşturmasını simgeliyordu.
- Zafer, tam dağa alıştık ki geri dönüyoruz.
- Abi sorma! ne güzel şimdi Kızılkaya'ya çıkılırdı.
Deli gibi dağdaki diğer zirvelere gitmek istiyordum. O anda anladım ki, aylar
önce hazırlamış olduğum planı gerçekten yapabilecek durumdaymışım. İlk kez
bunu hissediyordum. Artık eskiden olduğu gibi dağda moral gücüm iki günde
tükenip gitmiyordu. Gerçekten dönmekte olduğuma üzüldüm. Bundan önceleri
hep dağa sevinerek gider, dağdan sevinerek dönerdim. Şimdiyse üzülüyordum.
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Sis bir kez daha kalktığında artık oldukça yakındalardı, Sonunda vadinin
tabanında buluştuk ve doğruca aşağıya yöneldik. Koskoca bir vadi ve dört
başıbozuk dağcı, sağ salim çıkılmış zirveler, deli danalar gibi bağırmamak için
hiçbir neden kalmıyordu, biz de öyle yapıyorduk. Şehirde üstümüze önceleri
iğreti bir takım elbise gibi gelen sonra yerleştikçe bizleri yoğuran baskılardan
eser kalmıyordu. Küfürler, şarkılar, bini bir para gidiyordu. Yaşantımda, ancak
dağlarda gerçekten kendimi rahat ve bu kadar mutlu hissedebiliyordum.
Benim ölçülerime göre aşırı gerilimli geçen böyle bir dağ gezisinde bile
sonunda tüm iplerin gevşediği rahatlama anına ulaşabilmiştim.
3300 metreden 1600 metredeki dağ evine gidiş, sandığımızdan da uzun bir
yolmuş, indikçe indik. Apışkar vadisi bittikten sonra sola döneceğimize, doğru
aşağıya daracık bir kanyon gibi duran Çımbar'ın devamına girdik. iki yüz, üç
yüz metreyi bulan duvarların arasında kalan on ile yirmi metre genişliğindeki
şeritte, bambaşka bir mikro klima hüküm sürüyordu. Neredeyse tropik bir
ormanın içine daldık. Kanyonun tabanı her gün sadece bir kaç dakika
doğrudan güneş gördüğü için çevreye oranla çok daha nemli kalabiliyor ve
çok daha çeşitli bir bitki örtüsüne olanak tanıyordu. Yoldaki ürkütücü
mağaralarda başka bir ilgi odağıydı. "Başka sefer bakarız" deyip yanlarından
geçtik gittik. İyice alçaldığımızda kanyon genişledi, duvarların korkutucu
yüksekliğinden eser kalmadı ve çevredeki aynı sıcağı içeri yansıtır oldu.
Ufluya pufluya sonunda dağ evine ulaştık.
- Hoş geldiniz.
Kapıda bizi, rahat ifadeli, temiz yüzlü bir İskender karşıladı.
- Nasılsın abi, çok iyi görünüyorsun.
- İyidir, iyidir.
- Nasıl dün gece rahat uyudun mu?
- İki kişilik rahat bir odada kaldım, duşumu aldım, keyfim yerindeydi.
- Yemek çıktı mı?
- Dağ evinde çıkmıyor ama federasyon kampında beni misafir ettiler,
karnımızı doyurduk.
Zafer ile Türker Çukurbağ köyündeki Mehmet Taşyalak'ı ziyarete gittiler.
Dağcılarca bilinen adıyla Avcı Mehmet hala dağın yaşayan efsanevi
isimlerinden biridir. Avcılık yaparken karış karış gezdiği dağlarda altmışlı ve
yetmişli yıllarda gelen dağcılarla da dolaşmış, Onlara sırasında rehberlik,
sırasında babalık yapmıştı. Onlarca sene önce bile, daha kimse dağcıların ne
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halt etmeye dağlara geldiklerini anlamazken, o bizi kendi ölçülerinde anlar ve
kollardı. Eski neslin, rahmetli Latif Osman Çıkıgil gibi dağcılarıyla arasında
gerçek bir dostluk kurulmuştu. Ben ilk kez buralara geldiğimde ise o artık çok
tecrübeli idi, benim gibi yeni yetmelerden çok görmüştü. Bu yüzden o
dostluğu içimde hiç hissedememiştim. Türker'lere katılmayıp, dağ evinde duş
almayı tercih etmemin nedeni buydu.
Gerçekten çok sıkı geçen bir dört günün kirini pasını üstümden atabilmek için
artık eni konu acıyan ayaklarıma aldırmadan duşların bulunduğu ikinci kata
çıktım...
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DIŞA AÇILIRKEN
1983 yılı Aralık ayıydı. Üniversite dağcılık kulübünün küçük izbe odasında
her zaman yaptığımız gibi pinekliyorduk. Bir ara Feza Kerestecioğlu
yukarıdaki öğrenci işleri bürosundan geldi. Adamın biri bazı İngiliz dağcılar
için Kaçkar dağlarını araştırıyormuş. Dağcılık sporunda malzeme eksikliğini
hala had safhada yaşadığımız bir dönemdi. Gerek öğrenci harçlıklarımızın
olağan üstü azlığı (Bugünkü ölçülerimle !) gerekse para olsa bile ortada hiç bir
malzeme olmaması yüzünden bizim için yabancı dağcılarla ortak bir etkinlik
yapabilmek çok önemliydi. Çünkü faaliyet sonunda ellerindeki kullanılmış
çadırları, tulumları ve diğer eşyayı çok ucuza alabilirdik, daha iyisi de bir
bölümünü hediye edebilirlerdi. Bu yüzden yabancı dağcılar potansiyel bir
kaynak olarak görülürdü. Şimdi yazarken çok küçültücü geliyor ama o
dönemde bu konuya bu şekilde yaklaşmak son derece doğal gelirdi herkese.
Ancak kulüp odasında otururken birden bire bunun ne kadar ters bir konum
olduğunu düşünmeye başladım. Bu İngilizler, her kimseler, bana bir kaç
kullanılmış malzemeden çok daha kıymetli şeyler verebilirlerdi. Eşitlik
ilkesini temel alarak kuracağım bir dostluk sayesinde, bir ucundan Avrupa
dağcılığına girebilirdim. Ama ne olursa olsun dostluğun kesinlikle eşitlik
temeline dayanması gerekiyordu. Eski malzemeler dilenen fakir ülkenin
gariban dağcısı imajı çok çirkin geliyordu.
İngilizler adına araştırmayı yapan Türkle tanıştım. Ali Yirmidokuz. Kendi
çalıştığı Doğu İlaç şirketinin İngiltere bağlantısı olan ICI'den bir satış müdürü
için araştırma yapıyormuş.
"Alp'lerde önemli çıkışları olan biri"
diye söz etti gelecek kişiden. Etkilenmiştim ve heyecanla arkasından ne
çıkacağını merak ediyordum. Büyük
bir maddi külfete girip bir rulo dia
filmi aldım. Daha bir kaç ay önce tüm
Kaçkarları dolaşmış olduğumuz için
elimde çok miktarda güzel çekilmiş
resim vardı. Onları kopya ettim. Adı
John Belton olan İngiltere'deki
dağcıya
gönderdim.
Karşılıklı
yazışmaya başladık. Adam gerçekten
çok hevesliydi yolculuk için. Plan70

ladığı tarih ise 85 Ağustos’uydu. Tam iki sene öncesinden gezi planlamak
biraz tuhaf gelmişti doğrusu. Ancak yavaş yavaş hazırlıkların ilerlemesi
hoşuma gidiyordu. Bir süre sonra Türkiye'ye geldi. Alıp onu bizim
kulübümüzdeki arkadaşlarla tanıştırdım. Benden yaşça büyük, evli, dört çocuk
sahibi koskoca bir adamdı, ancak büyük bir çaba gösterip, aşırı samimiyet ya
da faydacılık tuzaklarına düşmemeye uğraşıyordum. Kafamdaki eşit dostluğu
kurmak son derece önemli geliyordu. Sanırım bu konuda da başarılı
oluyordum.
1984 yılı Ocak ayı sonunda yaşantım altüst oldu. Hiç bitmeyecek gibi duran
Okulun sonuna, iş hayatımın ise başına bir anda gelivermiştim. Bu arada John
dört, beş ayda bir İstanbul'a uğruyordu. İkinci buluşmamızda alıp onu
Gebze'nin Ballıkayaları'na götürdüm. Berbat bir havada hiç olmazsa birkaç
küçük tırmanış yapar gibi olduk. John her seferinde hararetle İngiltere'deki
dağlardan söz ediyor, kesinlikle gelmem gerektiğini söylüyordu.
1985 yılının Mart ayı başlarında senelerdir hayalini kurduğum olay
gerçekleşiverdi. İngiltere'ye gitmem gerekiyordu. Gerçi iş açısından son
derece berbat bir konu için gönderiliyordum, bozuk giden tonlarca malımızı
tespit edecek müşterilerden bütün fırçaları yiyecektim ama gene de
sevinmekten kendimi alamıyordum. İngiltere'ye iner inmez John'a davetinin
hala geçerli olup olmadığını sormak için telefon ettim. Hafta içinde de ilk
bulduğum boş vakitte dağcılık malzemeleri satan dükkana gittim. Hemen
raflardan hem kendime hem eşim Sema'ya iki adet efsanevi Gore-Tex
anoraklardan aldım. Gene Sema'ya iyi bir uyku tulumu, bir de arkadaşım
Hasan Bostancı için en iyi markalardan biri olan Berghause'dan bir sırt çantası.
Cuma akşamı geldiğinde John'un oturduğu kasaba olan Stocport'un tren
istasyonunda karşılanıyordum. Hafta sonunu John'un evinde dört çocuğu, üç
kedisi ve bir karısıyla birlikte geçirecektim. İlk kez geldiğim bir ülkede, bir
ailenin yaşantısına girivermek umulmadık bir sürpriz gibi gelmişti.
Bavullarımla ve sırt çantamla salonun ortasına yığılmıştım. Yukarda saydığım
ailenin tüm bireyleri de çevremdeydi. Yeni almış olduğum malzemeler her
nasılsa ortaya dökülmüştü. Sema için aldığım anorak John'un eşi Christ'in
üzerine geçivermişti bile. Şimdi beni asıl büyük sürpriz karşılıyordu. Kadının
gözündeki hayranlık hissi o kadar şaşırtıcı geliyordu ki. Açıkça yeni almış
olduğum eşyalara nasıl biz İstanbul'da hayran hayran bakacaksak onlar da öyle
bakıyorlardı. Christ'in böyle bir anorağa sahip olmayı çok istediğini ancak
daha uzun yıllar alamayacağını o anda hissettim. Düşüncemdeki bir mitos
daha yıkılıyordu. Avrupalılar sandığımız gibi her şeyleri alabilecek kadar
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zengin değillerdi, onlar da tıpkı bizim gibi normal insanlardı. O gece ne utanç
duydum, ne de bir bayramlık çocuk sevinci, sadece büyük bir şaşkınlık tepeme
dikilmişti. Doğal olarak henüz 26 yaşında ve çocuksuz bir adam olduğum için
dört çocuk yetiştirmenin kaça mal olduğu konusunda hiç bir fikrim yoktu.
Cumartesi günü yakınlardaki tepelerde yürüdük. Aslında yaptığımız etkinliğe
yüzmek demek daha doğru olurdu. Çünkü sis en fazla 20 metre görüş mesafesi
tanıyordu. Ben hayatımdan çok memnundum, çünkü İngiltere sisli ve
yağmurlu bir ülkeydi, yaptığımız yürüyüş son derece normaldi. John ise
durmadan "Sen olmasan ben hayatta dışarı çıkmazdım" deyip duruyordu.
Yolda karşımıza çıkıveren bir kaç başka yürüyüşçüyü de, "Tanrım ne güzel,
bizden başka da deliler varmış" diye selamladı.
İçimden bir ses bazı şeylerin pek normal gitmediğini söylüyordu. Akşam hafif
yorulmuş bir şekilde John'un küçük salonunda dağ arkadaşlarından bazılarıyla
birlikte benim Türkiye'den getirdiğim dia'ları seyrediyorduk. Aralarında bir
kişiye pek bir saygı götseriyorlardı. Adı Les Brown'muş. 1960'lı yıllarda Chris
Bonington ile Everest hattındaki Nuptse'ye çıkmış (Yada sadece ekipteymiş,
ne olursa olsun, dağcılığın birinci dereceden azizlerinden Bonington gibi
birinin ekibinde sadece yer almak bile insana dağcılık camiasında belli bir yer
sağlıyordu.) Hafif ukalaca bakan, dipdiri görünüşlü, ama yaşlıca, efendiden bir
adamdı. Ben de havaya girip ona heyecanla Kaçkarların granit zirvelerini
anlattım. Bir anlamda John'un yazın yapacağı gezinin pazarlama kampanyası
gibiydi. Fazla etkilendiğini sanmıyorum.
Salonda John'un partneri Phil ilginç sorular soruyordu. Ertesi gün onu da
aramıza alarak "Windgatherer" denen bir yöredeki yüzlerce metre
uzunluğunda, ortalama 10 yada 15 metre yüksekliğinde bir kaya bandına
gittik. Yurdumuzda hiç görmediğimiz tarzda, çok sağlam simsiyah kayalardı.
Havanın çok kötü olmasına karşın onlarca tırmanışçı gelmişti. O güne kadar
çok az tadına varabildiğim bir olayı yaşıyordum. Kendimden daha tecrübeli iki
dağcıyla güzel bir etkinlik yapıyordum. İnsanın deneyimini hızla arttıracağı
çok güzel bir olanaktı.
O hafta sonu ciddi sayılabilecek bir tırmanış yapamadık ama hep kitaplardan
okuduğumuz Avrupa dağcılığının içine şöyle bir bakmış oldum. Bu da bana
yetmişti.
Yurt dışında ikinci bir etkinlik yapana kadar epey zaman geçmesi gerekti.
1991 yılının Ocak ayı sonlarına doğru gene İngiltere'deydim, gene Stockport
tren istasyonunda John tarafından karşılanıyordum. Dağcılıkta neler yapmak
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istediğimi pek bilmediğim uzun bir süre geçmişti. Bu yüzden dağcılık
açısından daha aktif geçirebileceğim pek çok yurt dışı gezisinde ortalıkta
dolanıp durmuştum. Ancak 89 yılının Ekim ayında başladığım Cumhuriyet
gazetesindeki doğa yazarlığı serüveni artık kendimi de etkilemeye başlamıştı.
Başka insanları dağlara gitmeye özendirecek yazılar yazmaya çalışırken en
çok heveslenen kendim oluyordum.
Geziden epey önce John'a telefon edip bu kez "Sıkı" bir tırmanış yapmak
istediğimi söylemiştim. O da Galler bölgesindeki Snowdonia'ya gitmeyi
önermişti. Cuma akşamı John'un evine yıkıldım. Hemen üstümü değiştirip,
çantamı hazırlayarak Galler'e doğru yola çıktık. Manchester yakınlarında
olduğumuz için batıya doğru iki saat gitmemiz gerekiyordu. John'un evinde
kalmadığıma biraz seviniyordum. Kedilerinden biri eksilmiş, çocukları da
tanınmayacak ölçüde büyümüşlerdi. Ama dağcı bir arkadaşla birlikte yollara
düşmek daha güzeldi.
Yolda bir ara trafik tabelalarında anlaşılmaz isimler çıkmaya başladı. Ne
olduklarını sordum. Artık İngiltere'den çıkmış, Galler'e girmişiz. Yani
tabelalardaki yazılar "Gal" dilindeydi. Türkiye de sadece Türklerin ve “Dağ
Türklerinin” olduğu bir dönemde bu geziyi yaptığım için işin bu yönü çok
ilginç geliyordu.
John karanlıkta bir yerleri gösterdi.
- İşte gece buradaki kulübümüzün dağ evinde kalacağız.
- Hadi hayırlısı. Peki şimdi nereye gidiyoruz.
- Seni bu yörenin en ilginç Pub'ına götüreceğim. Akşam yemeğimizi orada
yiyeceğiz.
Ormanlık bir bölgede, az ışıklı bir yerin önündeki iğreti oto parkına arabayı
bırakıp, içeri girdik. İlk bakışta kendimi klasik bir İngiliz Pub'ında buldum.
Yani alçak kasvetli bir tavan, en az on asır önce kesildikleri izlenimini veren
dev tavan kirişleri, her yerde aslında çok da çirkin olmayan bin türlü ıvır zıvır
ve loş bir atmosfer. Ancak biraz daha dikkat edince Pub'ın özelliğinin içindeki
müşterilerden geldiğini anlıyordum. Cuma akşamıydı. İngiltere'nin hemen her
yerindeki Pub'larda haftanın sıkıntısını üzerinden atmak isteyen neşeli, rahat
yüzlü insanlar olurdu. Buradaysa, havada bir gerginlik vardı. Kimse fazla içki
içmiyordu. Herkes "meslekten" dağcı gibi duruyordu. Herkesin yarın ve
öbürsü gün yapacakları ciddi tırmanışları ya da yürüyüşleri vardı. Bu psikoloji
havaya hakim oluyordu. Bir an için eskiden Erciyes dağ evindeki çıkıştan önce
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yediğimiz "son" yemekleri hatırladım. Benzer bir gerginliğe biz de girerdik.
İnsanı dirileştiren, bir yandan yaşantısına anlam veren hoş bir gerginlikti bu.
Bu tür anlarda her dağcı kendini önemli bir insan gibi hissetme şansına
kavuşuyordu.
Neyse saat 21.30'da kapanacak olan mutfaktan bir kaç dakika farkla
yemeğimizi kurtarıp, bir yandan tıkınıyor, bir yandan da dostumu ve çevredeki
insanları izliyordum. Yemeğimiz bittikten sonra tekrar arabaya binip gerisin
geriye epey bir yol gittik. Demek ki John özellikle bu Pub'ı göstermek
istemişti. Gene karanlığın içinden küçük bir yola saptık. Yol asfalttı ama
sadece bir arabanın geçebileceği kadardı. Kısa bir süre tırmandıktan sonra
kocaman bir evin bahçesine girip, hemen yanda duran karavanın önüne park
ettik.
- İşte kulübümüzün dağ evi burası.
- John, bu bir karavana benziyor.
- Evet, yanına da bir oda ilave ettik nefis bir ev oldu. Hemen her hafta sonu
bizden birileri buralarda oluyor.
Medyanın insanları nasıl garip bir şekilde bilinçlendirdiğinin güzel bir
örneğini yaşamaya başlamıştım. Olayı daha açık anlatmak için şu örneği
vermek gerekiyordu. Türkiye'de her büyük bayramda gazeteler "BU
BAYRAMDA 125 KİŞİ YOLLARDA TRAFİK KAZALARINDA ÖLDÜ"
türünden haberler verirler. Hiç biri de demez ki "Aynı zamanda 4.5 milyon
vatandaş da sağ salim bayram yolculuklarını tamamladı ve hiç birinin burnu
bile kanamadı." Medyadan izleye izleye, bir süre sonra dünyada sadece
insanların köpekleri ısırdığına inanmaya başlıyorduk. Şimdi bu gariban
karavandan bozma dağ evinin önünde dururken üniversite zamanında onca
kitap ve dergide, dünya dağcılığının sadece haber olmaya aday ama aslında
hep azınlıkta kalan yanını izlediğimi anlıyordum. Bir kez daha sessiz
çoğunlukların gene bizde de olduğu gibi kısıtlı olanaklarla dağları ve doğanın
tadını çıkarmaya çalışan iyi niyetli insanlardan oluştuğunu görüyor ve kendi
ülkemdeki dağcılık için büyük moral buluyordum.
Dağ evinin hikayesi gayet basitti. Karavanın durduğu bahçe biraz ilerdeki
büyük evde oturan bir kulüp üyesinin malıydı. Adam hem amatörce dağcılık
yaptığı hem de zaten geçimini yakın bir şehirdeki dağ malzemeleri satan
dükkandan sağladığı için karavanın bahçesine konmasına rıza göstermişti.
Zaten kulübün hiç bir tüzel yada yasal kişiliği yoktu. Sadece hoş bir arkadaş
topluluğuydu. Sözde dağ evi de kaçak yapıydı. Ağaçların içine iyice saklanmış
74

olduğu ve özel bir arazide kimsenin şikayetine maruz kalmadığı için sorun
yaratmıyordu.
Dağ evimize ya da kulübemize yerleşip biraz ilerdeki büyük eve yürüdük.
Evin sahipleri John'u sevinçle karşıladılar. Ben de bu ilgiden nasibimi
alıyordum. Gecenin saatleri ilerledikçe sohbet koyulaştı. Ne de olsa John
aylardır görmediği arkadaşlarıyla buluşmuştu. Bendeyse tüm haftanın
yorgunluğu vardı. Neyse gece saat bire yaklaşırken karavana dönebildik.
İçerdeki tahta ranzanın üzerine uyku tulumlarını atıp anında uykuya geçtik.
Snowdonia'ya giderken içimde bazı kuşkular vardı. Gerçi daha önce kaya
tırmanışı ve yürüyüş yapmıştım ama ne de olsa kaya tırmanışı ve doğa
yürüyüşüydüler, yani bir sorun yoktu. Bu kez İngiltere'de anlaşıldığı şekliyle
bir dağa tırmanmaya gidiyorduk. Bu dağın da yüksekliği sadece 1086
metreydi (Yazıyla binseksenaltı) Acaba dağı çok küçümseyecek miydim?
Cumartesi sabahı erkenden kalkıp Peny Gwrya oteline gittik. Karşımızda
Snowdon zirvesi, yani tüm Galler'in en yüksek noktası bütün ihtişamıyla
duruyordu. Arabayı park ettik. Bizden başka onlarca araç da oradaydı ve pek
çoğunda hummalı bir hazırlık dikkati çekiyordu. Biz de bu hazırlığa karıştık.
Dün gece doğrudan zirveye çıkan bir kar rotasını denemeyi düşünmüştük.
Ancak aylardan Ocak olmasına karşın yeteri kadar kar olmadığı için John
bütün sırt hattını yürümemizi öneriyordu. "Teknik" dağcılık yapma zevkimi
bir kenara koyup onun dediğini kabul ettim. Biraz sonra sisler arasından bir
görünüp bir kaybolan zirveyi de seyrederek eski madenci patikalarından birine
girdik. Bizimle birlikte pek çok kişi daha yola çıkmıştı. Patika oldukça ilginçti.
Çünkü on binlerce yürüyüşçünün baskısına dayanamayarak orijinal patika
eriyip gidince buralarda artık bir takım metotlarla dayanıklı patikalar inşa
etmeye başlamışlardı. Yürümeye başladığımız yol bunlardan biriydi. Kış
güneşinde pırıl pırıl parlayan sarımtırak çayırlardan geçiyorduk. İngiltere
yürüyüşçüler için gerçekten bir cennetti. Bunun nedeniyse bizim kendi
koşullanmalarımız içinde kesinlikle aklımıza gelmeyecek bir noktaya
dayanıyordu. Çünkü İngiltere'de dere tepe yürürken hep uzaklara
bakabiliyordunuz, çevrenizi görebiliyordunuz. Çünkü İngiltere tüm yeşilliğine
karşın ormanlarını asırlar önce yitirmiş bir ülkeydi. Eldeki mevcut
istatistiklere göre örneğin hep çoraklığına hayıflandığımız Türkiye'nin orman
alanları toplam ülke yüzölçümünün % 26.2'sini kaplarken, İngiltere'de bu oran
% 9.6'ya iniyordu. (Ne inanılmayacak bir durum değil mi?) Bir kaç yıl önce
dergilerden izlemiştim. Dağcıların yürüyüşlere gittiği bir bölgede
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ağaçlandırma çalışması yapılması istendiğinde. Dağcılar tarafından şiddetle
karşı çıkılmıştı. Bizim için anlaşılması zor bir durum daha.

John sırt hattında ilerliyor.

Çok hoş bir gölün kenarından geçerek sırt hattına doğru çıktık. Sırtın
üzerindeki ilk zirve Lliwedd idi. John zirveye varınca kuzey yanımızda uzanan
boşluğu gösterdi.
- Burada bazı tırmanış rotaları var, son emniyet istasyonunu zirveye kurmak
gerekiyor.
- John, kayanın cinsi ne burada ?
- Granit. Çok zor değil, III derece kadar ama hem uzun, hem de yol bulma
sorunu var.
- Bir gün deneyebilir miyiz?
- Kim bilir!
Zirveden biraz aşağı inince karşımızda Snowdon zirvesi tüm güzelliğiyle
tekrar dikildi. Dağları dağ yapan, zirve noktalarının denizden ne kadar
yüksekte oldukları değil tamamen kendi görüntüleriydi. Tüm alçakgönüllü
yükseltisine karşın buraları beni çok etkilemişti. Çünkü karşımıza çıkıveren
nefis bir dağ görüntüsüne yarım saat içinde ulaşıyorduk, arkasından bir önceki
kadar güzel başka bir görüntüyle karşılaşıyorduk. Benzer duyguları ilk kez
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gittiğim Uludağ göllerinde de tatmıştım. 2200 metre civarındaki bu göllerden
çevredeki sırt hattına baktığınızda sanki yüce zirvelerle sarılı olduğunuzu
sanırsınız. Ama istediğiniz birine yarım saat içinde çıkıvermek tatlı bir sürpriz
oluverir. İngiltere dağlarında yürüyüşler yaparken hep havadaki bu "oyun"
lezzetini hissediyordunuz.
Aşırı kalabalık Snowdon zirvesine geldiğimizdeyse "oyunu" biraz aşırıya
kaçıran insanlarla da karşılaşmadan edemedik. Demek ki dağcılığa hafife
alanlar sonrada hiç yoluna ölüp gidenler sadece TC sınırları içinde
yaşamıyorlardı. Hiç eksiksiz şehir giysileriyle gelen pek çok kişi vardı
ortalıkta.
Hiç
şüphesiz
herkes-gidiyor-bir-şey-olmuyor-biz-degideriz'cilerdendiler. Her hafta da bunlardan kayıp düşüp yaralananlar, hatta
ölenler oluyormuş.
Akşam olurken arabayı bıraktığımız park yerine yorgun argın ulaştık.
Hazırlanıp arabaya girdik. Ancak John yolun ters tarafına girdi.
- Dur bak sana ne göstereceğim.
Biraz ilerde durduk. Arabadan inip karşımızda belli belirsiz yükselen kaya
duvarlarına bakmaya başladık. John bana çok önemli bir şey gösteriyordu.
- İşte Cenotaph Corner.
- Aman Tanrım demek burası. Hay Allah keşke gündüz olsaydı. O kadar az
ayrıntı görülebiliyor ki.
Aslında hiç bir şey gözükmüyordu ama, baktığımız yerde İngiltere'nin en ünlü
kaya tırmanış rotası duruyordu. 50'li yıllara kadar tırmanılamaz sayılan bu
rotayı Joe Brown partneriyle birlikte çıkıvermişti. Pek çok yerde bu tırmanışın
modern İngiliz dağcılığının başlangıcı gibi sayıldığını okumuştum. O zamanki
kritikler tırmanışın teknik zorluktan daha da önemlisi İngiliz dağcılarının
psikolojik bir takım kısıtlamalarını yıktığını söylüyorlardı. O andan sonra pek
çok başka tırmanışın da başarılabileceği anlaşılmıştı. Biz de buna benzer bir
aşamayı İlk ağrı dağı kış tırmanışlarından sonra Türkiye de yaşamıştık.
Eskiden mistik bir şekilde korkulan tırmanış 80'lerin başında Halil Alpay ve
Yüksel Kuranoğlu'nun tırmanışlarından sonra bir anda popüler oluvermişti.
İnsanlar her Şubat güle oynaya çıkmaya başlamışlardı.
91 yılının ilk ayları Cumhuriyet Dergi'deki yazılarımın en hızlı dönemiydi.
Yurdumuzdaki bir şeyleri sürüklüyorum hissine kapılıyordum ve bundan da
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büyük zevk alıyordum. İster istemez de yazdıklarımın en çok etkisinde kendim
kalıyordum. Bu hava içinde daha önceleri hiç cesaret edemeyeceğim bir
teşebbüste bulunup Ömer Tüzel'le görevli bulunduğu Almanya'da bir tırmanış
ayarlamaya karar verdim. Ömer 80'lerin başında Türkiye'deki hiç şüphesiz en
iyi kaya tırmanışçılarından biriydi. Bildiğim kadarıyla ilk Türk kuzey duvarı
çıkışı olan Aladağlar'daki Direktaş kuzey duvarını tırmanmıştı. O dönemdeki
partneri Recep Çatak'la gerçekten hem yurdumuzdaki tırmanış standartlarını,
hem de kaya tırmanışlarına olan yaklaşımı değiştirmişti.
Onunla birlikte küçük bir tırmanış yapabilmek için Frankfurt yakınlarındaki,
görevli olduğu Mainz şehrini seyahat programıma ekledim.
Cumartesi akşamı havalimanında beni karşılayan 86 yılında Ankara'dan
hatırladığımdan biraz daha kilolanmış, saçları az biraz dökülmüş, ama kavgacı
enerjisinden pek bir şey kaybetmemiş bir Ömer'di.
Ömer benden çok farklı bir insandı. Evinde çalışma odasında yaptığı
araştırmaları gösterdi. Yıllardır tüm Türkiye dağlarıyla ilgili dokümanlar
toplamaktaydı. Aladağlar üzerine yaptığı çalışmada aramızdaki fark daha iyi
ortaya çıkmıştı. O bir kerede hiç bir eksiği olmayacak kadar mükemmel bir
çalışmanın peşindeydi, bense 86 yılında 8 aylık bir çalışmayla hemen basit bir
rehber kitap hazırlayıp ortaya çıkarıvermiştim. Böyle bir çalışmaya çok ihtiyaç
olduğu için genellikle iyi karşılanmış bir kitap olmuştu. Ancak şimdi Ömer'in
çalışması da son aşamasına yaklaşıyordu.
- Haldun, bir sorunum kaldı. Tüm dokümanlar hazır ama tırmanış rotalarının
çizimlerini nasıl yaptıracağımı bilemiyorum.
- Benim yaptığım türden küçük el çizimleri kullansana. Bilmiyorum onları
beğenmiş miydin?
- Yok onlar çok güzel, hatta daha basit bile olabilirler. Ama ben o tür resim
yapamıyorum.
- Eğer uygun görürsen çizimlerini ben yapayım.
- Haldun, ne zaman yapabilirsin onları?
- Bu hafta sonu hemen başlarız. Kalanları Türkiye'de yapar sana gönderirim.
Ömer'in aklı yatar gibi olmaya başlamıştı. Dia makinesini kurduk. Perde
niyetine kullandığımız kapıya iyice yaklaştırıp bir adet fotokopi kağıdını
seloteyple yapıştırdık. Ömer yaptıklarımı ilgiyle izliyordu. Dia makinesine
taktığımız resim tam kağıdın üzerine düşüyordu. Keçe uçlu bir kalem alıp
hızla resimdeki dağın hatları üzerinden gitmeye başladım. Ara sıra resmi
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kapayıp çizimin ne kadar tamamlanmış olduğuna bakıyordum. Olağan üstü
hızlı çizebiliyordum. Sonunda her saat yaklaşık 5 resim yapacak hıza çıktık.
Pazar akşamı ve pazartesi sabahı otuza yakın resim hazırladık. Bir o kadar da
diayı yanıma alıp Türkiye'ye geldim.
O hafta sonu Ömer'le Frankfurt'un 80 km kadar batısındaki Kirn kayalarına
gittim. Bir tepenin üzerinde, orman içinde, Almanların "tırmanış bahçesi"
dedikleri türden nefis bir yerdi. Ortamda fazla bir çekişme yoktu. Çok değişik
yetenek ve amaçta pek çok insan o kayalarda güzel bir pazar gününü
geçirmeye gelmişlerdi sadece. Ben hiç bir zaman müthiş bir kaya tırmanışçısı
olmamıştım ama gene de üniversite çağındayken daha formda günlerim
olmuştu. Ömer ise kendi iddiasına göre çok çok gerilemişti ama gene de tüm
oradakiler içinde ilk üçe giriyordu.
Ne olursa olsun müthiş hoşuma gitmişti. İlerde, yani yaşım iyice ilerleyip de
elden ayaktan düşmeden önce biraz daha teknik tırmanış yapmak istediğimi
anlamıştım. Akşama ikimiz de eve her tarafımız ağrıyarak ama oldukça keyifli
döndük.

Ömer ile Almanya’da Kirn kayalarında

Bu küçük dağ etkinlikleri oldukça öğretici olmuştu. Görevim gereği yılda en
az dört beş kez yurt dışına çıktığım için acaba bundan sonra neler yapabilirim
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diye düşünüyordum. Bu arada hayal kurmak için ortaya bir dost daha çıkmıştı.
O da Zafer Yamaner'di. Kendisi de ihracat sektöründe olduğu için sık sık
Almanya'ya gidiyordu. Daha beraber Aladağlar'a gidip Demirkazık zirvesine
çıkmamıza bir yıl vardı.
- Zafer, Münih civarında dağlara gidiyor musun?
- Tabi oğlum sık sık oralardayım.
- Bir defa ayarlayalım da beraber çıkalım.
- Olur Haldun, sen haber ver ben gelirim.
İngilizlerin bir sözü vardır :" Doğru olması için gereğinden fazla iyi" derler.
Ben de aynı hissiyatla bu hoş teklifi kulak arkası etmiştim. Aradan bir kaç ay
geçip 91 yılının yazı bittikten sonra Zafer beni telefonda arıyordu.
- Haldun, Almanya'ya gittin mi.
- Evet Ağustos'ta gittim.
- Neden beni aramadın?
- Yahu zafer, sahiden gelebilir miydin?
- Eh Oğlum öyle konuşmadık mı senle?
Doğru söze ne diyebilirim, gerçekten konuşmuştuk.
O ana kadar hep aynı çekingenlikle küçük tırmanışlar, küçük yürüyüşler
yapmıştım. Yavaş yavaş da Zafer'in gerçekten gelebileceğine inanıp, Acaba
Münih'in güneyindeki Alp'lerde neler yapabileceğimi düşünüyordum. Sonra
bir gün kafama dank etti. Çünkü artık saçmalıyordum, maddi açıdan
Münih'teki 2500 metrelik dağlara gitmekle, Alp'lerin başka yerlerine gitmek
aynı külfeti getirecekti. Aladağlar'a ilk kez gelen bir dağcı öncelikle hangi
zirveyi denemeliydi?
Buna tek bir yanıt verebiliyordum:
En yüksek yer olan Demirkazık zirvesi olmalıydı bu, Öyleyse ben de Alp'lerde
önce Mont Blanc'ı denemeliyim. Eğer kendime "dağcı" diyeceksem bir takım
başka yerlerde vakit harcamanın alemi yoktu.
Tam o dönemde Sema Mont Blanc'ın çok yakındaki Cenevre'ye gidiyordu.
Kendisinden bana bu dağla ilgili kitap getirmesini istedim. O da nefis baskılı
kocaman bir kitabı alıp getirdi. Bir yıl sonra bu tırmanışı denemeyi isteyerek
sayfalarını çevirmeye başladım. Ancak 3000 metrelerde bile vasat bir
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performans gösterirken nasıl olacak da 4800 metreye çıkabilecektim? Bu işin
olacağına ben de inanmıyordum. Ayrıca bizim dağlarımızda "buzul" denen
dağ gerçeğiyle pek işimiz olmuyordu. Bu konuda nasıl bilgi alacaktık bunu da
pek bilemiyordum. Alp dağları Türkiye'deki dağlardan daha yüksek ve daha
kuzeyde oldukları için hiç alışmadığımız türde buzullarla kaplıydılar. Şimdiye
kadar buzul çatlaklarına düşen ve orada kalan insanlarla ilgili pek çok korku
hikayesi dinlemiştim. Açıkçası ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Bir ara
Mont-Blanc için profesyonel rehber tutmayı düşündüm. Ancak rehber
ücretleriyle ilgili gereken bilgileri aldıktan sonra hemen vazgeçtim. Hala
Zafer'in benle gelebileceğine inanamadığım için dağda her şeyi tek başıma
yapmak zorunda kalacağımı düşünüyordum. 92 yılın başlarında elime son
derece ilginç bir kitap geçti. Mc Lewin adlı İngiliz bir yazarın "In Monte
Vizo's Horizon" adlı kitabıydı. Kitaba adını veren Monte Vizo Alplerin genel
sırasının güneyinde, İtalya içlerinde tek başına dikilip duran bir dağmış. Ancak
bu dağın zirvesine çıktığınızda Alplerin 4000. Metreyi geçen tüm zirveleri
kuzeyinizde görünüyormuş. Yazarın bu zirveye pek anlayamadığım bir sevgisi
vardı ama kitabın esas konusu Mc Lewin'in yaklaşık yirmi yıla yayılan bir
dönem içinde tüm bu zirvelere çıkmış olmasıydı. Eğer adı geçen adam bir
Christ Bonington yada Dough Scott gibi dağcılığın en tanınanlarından biri
olsaydı kitabın üzerimde hiç bir tesiri olmayacaktı. Çok meşhur yada çok sıkı
bir dağcı olmak yerine McLewin tüm zirvelere en kolay rotalardan çıkan,
günümüz dağcılığının anti-kahramanlarından biriydi. Onun için önemli olan
rotanın falanca derecesi, filanca zorluğu değil, özellikle dağı yaşamaktı. Yani
sanki bizim yaptığımız dağcılıktan çıkıp oralara gidivermiş gibi duruyordu.
Alp'lerdeki dağ evlerinin sıkışıklığından çok çekmiş olduğu için genellikle
buzulların üzerinde tek başına bivaklar yapıyordu. Zirvelerin pek çoğuna da
gene tek başına çıkıyordu. Kitabı okudukça buzul konusunda istediğim
öğütlerden birini buluverdim. McLewin'e göre dağların kolay rotaları o kadar
kalabalık oluyordu ki, yalnız bir dağcı için buzulların üzerinde neredeyse dev
patikalar oluşuyordu. Bu derin izlerin basit bir yağışta yada hafif bir siste
kaybedilmesi mümkün olmuyordu. Ancak bu kadar kolaylık yanında
McLewin önemli bir noktayı da işaret ediyordu. Alp'lerde gerekli olan teknik
değil, hızlı, yani formda olabilmekti. Bu konuda oldukça gerideydim ama
diğer söyledikleri gerçekten ufkumu açmıştı.
Bu arada rotayı da öğrenmem de fayda var diye düşünüyordum 92 Mart
ayında yaşı yetmişe gelmiş olan ama hala çok iyi dağcı olan İngiliz dostum
Sidney Nowill'i aradım. Daha önce üç kez zirve yaptığını biliyordum.
Telefonda sesi çok iyi çıkıyordu.
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1989 yılında Uludağ’da Nowill rotasını tırmanmaya gittiğimizde. Soldan itibaren Sidney
Nowill, İskender Erbil, İstanbul İngiliz Kültür Ateşesi, Hillary Nowill

- Evet evet Cenevre'den gitmek gerekiyor.
- Oradan Chamonix'e gideceğiz değil mi?
- Evet Les Houches kasabasına gitmeniz gerekiyor. Kasabaya gelince Bel-vue
teleferiğine çıkacaksınız.
- Arabayı orada bırakabilir miyiz?
- Evet teleferik istasyonunun yanında büyük bir otopark var. Oradan "Nid
d'aigle trenine bineceksiniz.
- Hani şu "Cremaillere" dediklerinden değil mi, Yani dişli tren.
- Evet.
- Peki Sidney, trenden indikten sonra yolu bulmak kolay mı?
- Çok kolay, patika doğruca Tete Rousse dağ evine gidiyor. Oradan da 3817
metredeki Gouter dağ evine çıkılıyor.
- Sidney, buzulda herhangi bir çatlak falan var mı? Yani tehlike durumu nasıl.
- Buzulda hiç bir tehlike yok. Sadece hava bozarsa çok tehlikeli olabiliyor.
Ancak Tete Rousse'dan sonra sadece 60 metrelik çok kötü bir yer var. Bu
noktada taş düşmesinden her yıl bir, iki kişi ölüyor. İşte orayı çok hızlı
geçmek lazım. Adına "Grand Couloir" deniyor. Yukardan gelen taşlar o kadar
hız kazanıyor ki görüp de kaçmanın olanağı yok. Özellikle de kulvarın ilk
yirmi metresi en çok taş alıyor, daha sonra tehlike azalıyor.
- Peki, iki dağ evi arasında bivak yapabilir miyiz?
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- Hayır hiç doğru dürüst yer yok. Kayalık, dik bir duvar orası. Bir kez
girdikten sonra yukarı kadar çıkmak lazım.
İnsanın yakınında birinci elden deneyimli kişiler bulunması gerçekten büyük
bir şanstı. Kafamda yavaş yavaş bir resim oluşmaya başlamıştı.
Şimdi sıra gezide kullanacağım malzemelerin seçimine gelmişti. Türkiye'de
yapacağım herhangi bir tırmanıştan çok daha farklı koşulları yerine getirmem
gerekiyordu. En birinci koşul aslında bir dağ gezisine değil, bir iş yolculuğuna
çıkıyor olmamdı, yani yanımda en az iki takım elbise, temiz gömlekler, vs
olması gerekiyordu. Aynı şekilde dağda gerekecek her türlü mazemeyi de
almalıydım. Oral'ın dükkanına (Linosport'a) uğrayıp bu gezi için bazı
malzemeler almaya başladım. İlk önce hem kazma , hem de kaya çekici gibi
olan kısa saplı bir buz çekici aldım. Bu tip bir çekici senelerdir almak
istiyordum, ancak gerçekten gerektirecek hiç bir neden bulamamıştım. Bu kez
elimde iyi bir koz vardı. Kocaman kazmayla müşteri toplantıları için bir
şehirden bir şehre Almanya'yı dolaşamazdım, aldığım kazma öyle küçük
olmalıydı ki, bavulumun içinde kaybolmalıydı.
Kazma işini hallettikten sonra, sıra bivak torbasına geldi. Oral'ın getirmiş
olduğu iki kişilik Edelrid marka torbayı demirbaş listeme kattım. İçi vücut
ısısını yansıtacak şekilde alüminyum kaplı, dışı ise kırmızı kocaman bir
torbaydı. Ancak normal bir çadırın dörtte bir ya da beşte bir ağırlığında ve
hacmindeydi. En son olarak altıma koymam gereken döşeği seçmeliydim.
Emektar karimatımdan çok memnundum ancak kötü bir huyu vardı, müthiş
yer kaplıyordu. Çok önceleri kullandığımız döşemeci süngerimi aldım. Gerçi
sıkıştırıldığında Karimatın yarısına kadar iniyordu ama 4000 metrede buzulun
üstünde bu sefil süngerde yatmak hiç de iyi bir fikir olarak gözükmedi. Oral
hemen önüme dünyanın sekizinci harikası olarak "Termorest" denen bir
zımbırtı attı. Hem de bu normali değil süper bilmem nesiymiş. Yani
normalinden de daha küçük oluyormuş. Açıldığı zaman ise kendi kendine şişip
normal bir yatak kadar rahat oluyormuş. Karambole gelip inanamayacağım
kadar çok para verip onu da aldım. Kendimi alfabeyi bilmeyen ama bütün bir
pavyonu satın alan Kayserili pastırma tüccarı kadar mutlu hissediyordum.
Keyifli keyifli Oral'ın malzemeleri iri bir naylon torbaya doldurmasını
seyrederken küçük bir hatırlatmasını duyarak irkildim :
- Haldun, sen gene de yanına küçük bir UHU al.
- O neden?
- Patlarsa yapıştırırsın.
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- "Has...tiiiir !"
Bu son yorumumu sadece kendim duymuştum. Ama bir anda eskiden beri
üstümde olan, karmaşık ıvır zıvıra karşı olan nefret geri gelmişti. Benim
sevgili Karimatım hiç bir zaman yatak kadar rahat olmazdı, ama hiç olmazsa
patlamazdı da. Ayrıca bu boktan döşeğin de onda bir fiyatına satılıyordu.
Biraz bozulmuş olarak dükkandan çıktım.
Yolculuğa giderken normalde numune taşımakta kullanılan, körüklü diye
adlandırılan 75 cm uzunluğundaki büyük bavulu aldım. Tüm eşyalarımı içine
tek tek yerleştirmeye başladım. Dağ çantası olarak da 40 litrelik küçük
çantamı değil 65 litrelik Karimor'u almak zorunda kalmıştım. Katlanmış
haliyle bile bavulun üçte birini kaplıyordu. Sonunda hepsi sığdılar, ben de bir
rahat OH ! çektim. Her zaman bir dağ gezisini oluşturmak, dağdaki tüm
zorluklardan daha fazla yorucu geliyordu.
Malzeme durumumu iyi kötü oluşturmuştum. Şimdi sırada mütevazı ekibimi
oluşturmak, yani tek arkadaşım Zafer Yamaner'i çağırmak kalmıştı. Hala onun
kalkıp gelemeyeceğini düşünüyordum. Kesinlikle istemediğinden yada maddi
olanaklarının yetmeyeceğinden değil, sadece işlerini ayarlayamayacağından,
yada bir kaç günlük böyle bir gezi için onca parayı sokağa atmak
istemeyeceğinden korkuyordum. Geziye iki hafta kala onu aradım.
- Zafer, ben 17 Ağustos pazartesi sabahı Almanya'ya yola çıkıyorum. Senin
biletlerini de ayırttım. Konuştuğumuz gibi yirmisinde Cenevre havaalanında
buluşacağız.
- Haldun, dönüş ne zamandı?
- Salı öğleden sonra.
- Çok geç, ben o kadar kalamam.
- Zafer yapma, hiç olmazsa bir günlük fırtına payımız olsun.
- Oğlum bu tırmanış Cuma-Pazartesi arasına sığmıyor mu?
- Yahu Zafer, sığıyor da. Orası Alp'ler, kendimize hiç şans tanımıyoruz.
- Haldun, biliyorum ama ne yapayım yok işte, vaktim yok.
- Aslına bakarsan aklı başında bir dağcı Alp'lere iki haftadan kısa bir süre için
gitmez.
- Ne yapalım Haldun. Hiç olmazsa oraları gördük deriz, şöyle bir müzesine
falan gideriz.
- Nasıl istersen. Ben o zaman ikimizin de biletlerini değiştirip pazartesiye
alıyorum.
- Anlaştık.
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Yolculuğa başlarken Atatürk havalimanında çantamı polis kontrolünün
yapıldığı röntgen cihazına verdiğimde acaba takım elbiseli bir "iş adamının"
taşıdığı kazmalara, kramponlara polisler takılacaklar mı diye içimden merak
ediyordum. Halbuki kaşları bile oynamadı. Sanırım çantanın içinde dinazor
olsa aldırmayacaklardı. Sadece bomba, silah gibi bir iki görüntüye göre
programlanmış olduklarını düşünüyordum.
Planladığım gibi işim 20 Ağustos perşembe öğleden sonra Düsseldorf
havalimanında bitti. Beni Cenevre'ye götürecek uçağı beklemeye başladım.
Son günlerde bir şehirden diğerine koşturup durmuştuk (Normal satış
gezilerimiz bu şekilde oluyor.) Bu yüzden dağa gitmekte olduğumu kesinlikle
hissedemiyordum. İsviçre havayollarının uçağına bindim. Hostesin dağıttığı
yerel bir gazeteyi alınca ilk işim tüm İsviçre’yi kapsayan hava tahminine
bakmak oldu. Parçalı bulutlar, yer yer yağış, fırtına işaretleri veriyordu.
Havalandıktan sonra dışarıya baktığımda aynı gazetede belirtildiği gibi geniş
bir fırtına cephesinin batıdan gelmekte olduğunu gördüm. Son derece tatsız bir
durumdu bu. O kadar hazırlandıktan sonra berbat bir havaya yakalanıp çakılıp
kalmak ne kadar da kötü olacaktı. Kendi kendime söylenip dururken Sidney
Nowill'in sözleri aklıma geldi:
"Hava kötü bile olsa muhakkak deneyin, çünkü her an açabilir..."
Ne de olsa tecrübe konuşuyordu. Kötü havadan korkmamaya karar verdim.
Daha doğrusu kimse kimseye iyi hava garantisi veremezdi, dağcılıkta işte bu
tür belirsizlikler içinde oynanan bir oyundu. Dağcılık bu yüzden tamamen
atletizmle karıştırılabilecek, tek boyutlu fiziksel bir spor değil, çok daha geniş
kapsamlı bir disiplindi. En önemli unsuru ise dağcının moraliydi. Bu noktada
başarılı olmayan bir dağcı ne kadar güçlü bir atlet olursa olsun dağcılıkta
"yenilmeye" mahkumdu.
Uçağın sıcak koltuğunda otururken bu felsefeyi yapmak iyi geliyordu da, iki
gün sonra, Allah'ın dağının bir ucunda sis ve tipi içinde uçuşurken acaba ne
kadarına uyacaktım. "Neyse benden de beterleri var" diye kendi kendime
söylenip şimdi Avrupa'nın öbür ucundan (Yani Türkiye'den) yola çıkmış olan
Zafer'i düşünmeye başladım. Sadece dört gün için geliyordu. Belki
Chamonix'in müzesini gezmek de o kadar fena bir fikir değildi.
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MONT BLANC TIRMANIŞI.
( 20 Ağustos 1992 Gecesi - Cenevre havalimanı )
Sonunda Camın arkasından Zafer'i gördüm, ya da ona çok benzeyen biriydi.
Yok Yok ! kesin o olmalı. Tam bir Türk filmi hissiyatıyla, bu kadar heves
ettiğim bir işe şanssızlık nerede bulaşacak diye bekleyip duruyordum. Uçaktan
Zafer'in çıkmaması tam böyle bir olay olurdu işte. Zaten bir saat önceki Zürih
uçağından inmeyince bir anda kendimi Mont Blanc'ın buzullarında tek başıma
yürürken görüvermiştim. Neyse ki on dakika sonra buluşacak ve hiç olmazsa
işin en başında felekten bir kazık yememiş olacaktık. Otomatik kapı açıldı,
spor giysileri ve her zaman gülen yüzüyle Zafer çıkıverdi,
- Vay Hoca! ne haber yahu?
- iyilik be aslanım, Sana gene kötü hava getiriyorum.
- Nereden geliyor.
- Hava durumu kötü, ayrıca Düsseldorf'tan gelirken cepheyle birlikte geldim,
yerden 12 bin metreye kadar kopkoyu bulut vardı.
- İttiret yahu, bu saatten sonra pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
Ben bu diyalogu iki ay önce bir yerlerden hatırlıyordum, gene Haziran
Aladağlar gezimizin başına dönmüştük sanki. Bu arada karşılaşmamız da biraz
gürültülü olmuştu sanırım, çevremizde epey meraklı göz üzerimizdeydi.
- Arabayı tuttun mu?
- Tamam aşağıda, ben eşyalarımı koydum.
- Oldu hadi gidelim.
Terminalin hemen karşısındaki kapalı otoparka girip, aşağıya doğru ikinci
kata indik. Bu kat tamamen kiralık otolara ayrılmış bir park yeriydi,
asansörden sağa dönünce bizim firmanın sırasına giriyorduk. On altıncı
otomobile kadar gidip bordo renkli FIAT UNO'nun önünde durduk.
- Arabayı nasıl buldun?
- Fıstık gibi abi, daha ne olsun.
- Henüz altı bin kilometrede içi hala yeni araba kokuyor.
Bütün eşyamızı bagaja yerleştiremedik, bir kısmını da arka koltuğa koymak
zorunda kaldık. Sonunda hangi ön koltukta oturacağımıza karar verme sırası
geldi,
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- Sen mi kullanacaksın?
- Yok Zafer, benim Avrupa'da pek deneyimim yok, istersen sen geç.
- Oldu, hadi atla.
Güle oynaya çıktık garajdan. Hava yeni kararmıştı, ikimizin de ilk kez geldiği
bir şehirde, yine hiç bilmediğimiz başka bir şehrin yönünü bulacaktık. Bir de
İsviçre'den Fransa’ya geçmemiz gerekecekti. Ancak Zafer pek telaş
etmiyordu,
- Merak etme sen Avrupa'da bu işler çok kolay, tabelaları takip et yeter.
Daha önce edindiğim bilgilere göre Cenevre'den Chamonix 70 km imiş, ancak
bu küçük Fransız dağ şehrinin buralarda pek adı geçmiyordu. Önceleri
tabelalardaki "FRANCE" yazısını takip etmeğe başladık, arkasından LYON
gözüktü. Hatta LYON-ANNECY olarak iki şehir birden çıkıyordu. Özellikle
bu ikinci şehrin söylenişi çok hoşumuza gitmişti,
- Bak oğlum, Annesi, babası, işte tamam yolumuzun üstündeyiz.
Otoyola çıktık, çok yakında bir yerlerde Fransa gümrüğünden geçmemiz
gerekiyordu. Zafer tam anlamıyla coşmuştu.
- Seni şimdi didik didik arayacaklar.
Kendisi bir süre Kanada da yaşamış ve çifte vatandaşlık edinmiş olduğu için
bizim karakaplı pasaporta iyi bir alternatifi olduğunu düşünüyordu. Ben de
işim gereği o kadar çok Avrupa sınırından geçmiştim ki, gerekli şartlar yerine
getirilirse, (Vizeler falan...) bizim pasaportların da yeterince kullanışlı
olduğuna inanıyordum. İsviçre sınır karakoluna geldik. Buraya sınır karakolu
demek biraz gülünç geliyor, aslında pompaları sökülmüş benzin istasyonu
kılıklı bir yerdi. Arabanın hızını biraz azaltıp, etrafta bize bakması gerekecek
birilerini aradık, kimseyi bulamadık. Tekrar gaza basıp, hızlandık. Aslında çok
doğaldı, ülkeden çıkmak isteyenlere kimse engel olmayı düşünmüyordu, sorun
girmek isteyenlerleydi. Yüz metre kadar sonra da Fransa sınırına geldik. Aynı
benzinci bozması binada bu kez iki Fransız polisi arabalara bakıyorlardı.
Sağda duran araba da herhalde aranıyor olmalıydı. Biz geldik. Aralarındaki
sohbeti kesmeğe zahmet etmeden "Hadi geç" işareti yaptılar. Ölçülü bir
keyifle hızlanıp önümüzdeki otoyola girdik. Artık Fransa'daydık. Atlantik'ten
gelmekte olan kötü hava dışında keyfimi bozacak hiç bir şey yoktu. Bir süre
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daha LYON-ANNECY tabelalarını izledik, sonunda karşımıza istediğimiz
sapak çıktı :
"CHAMONIX - MONTBLANC"
- Vay canına be Zafer, bu tabelayı hiç görebileceğimi düşünmezdim. Bizim
için sadece başkalarının gidip tırmanabildiği erişilmez bir masal diyarı gibi bir
yerdi.
- Oğlum, bizim neyimiz eksik, ben biliyordum, bir gün buralara kadar
gelebileceğimizi.
Gerçekten de pek inanamıyordum ama Chamonix'e doğru gidiyorduk. Aslında
arabayı sıradan bir Avrupa yolunda, karanlıkta sürüp duruyorduk. Herhangi
bir ülkede, herhangi bir şehre gidiyor olabilirdik. Şimdiki heyecanımız,
yıllarca okuduğumuz kitaplardan, duyduğumuz olaylardan, hayal gücümüzle
yoğrulup geliyordu. Aslında uzayıp giden karanlığa bakarken farklı bir şeyler
görme çabamız boşunaydı.
Işıklı bir alana geldik, otoyol gişeleriymiş. Bir an hiç Fransız frangımız
olmadığını hatırladık, Olsun gişede İsviçre frangı da kabul ediyorlarmış. Gene
aynı karanlığa döndük. Gittikçe yaklaşıyorduk. Kocaman bir tabelanın
yanından geçtik. "Massif de Mont-Blanc" yani Mont-Blanc Kütlesi diyordu.
Tabelada bir dağ resmi de vardı. Demek ki Mont-Blanc ilk kez, bu noktadan,
tam o tabelada resimlendiği gibi gözüküyormuş. Gözlerimiz gene karşıda hiç
bir ayrıntı seçemedi. Resmen şu anda çocukça bir sabırsızlığı yaşamağa
başladık. Bu dağcılık yüzünden zaten hep o çocukluk günlerinin yoğun
heyecanlarına gidip gelip duruyorum. Ancak sanırım Zafer de, ben de
kendimizi dünyanın en mutlu ve önemli insanları gibi hissediyorduk.
İkinci gişelerde de bir takım İsviçre paraları verdikten sonra dar bir yola
girdik, daha doğrusu, başka yol yoktu, sadece gittiğimiz oto-yol normal bir
yola dönüştü. Sağa sola sapan yolların tabelalarına baktık. Henüz tanıdık bir
yer olmaması gerekiyordu. Birden karşımıza "Les Houches" sapağı çıktı.
Halbuki öğrendiğime göre Les Houches Chamonix'den daha güneyde. Biz
kuzeyden geldiğimize göre önce Chamonix'ye gelmemiz gerekirdi. Aklım
biraz karışmıştı ama önce Chamonix'ye gitme planından vazgeçmedik. Hele
bu gece orada bir konaklayalım, yarın bu karışıklığı nasıl olsa çözerdik.
Sağımızda bembeyaz bir aydınlık dikkatimi çekti,
- Zafer, sağda herifler buzulu aydınlatmışlar, Sanki Sultanahmet camii.
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Sağımızda güçlü projektörlerle buzulun bir bölümü görünür hale gelmişti.
Şehir merkezine girmek için sola saptık, Sağımızdaki yol doğruca Mont-Blanc
tünelinden İtalya'ya gidiyordu. Öncelikle karnımızı doyuracak, daha sonrada
yatacak makul bir otel bulacaktık.
- Zafer, bak sağda bir otopark var, orada duralım istersen?
- Yok yahu! Frangımız yok, biz en iyisi boş bir yer bulalım.
- Bana bak bu gece otel bulamazsak arabada yatar mıyız?
- Tabi canım, dağcı değil miyiz?
Bir anda her şey mümkün gözükmeğe başlamıştı. Saat gece ona yaklaşmasına
karşın şehir cıvıl cıvıldı. Şehrin merkezini geçip yukarılarda bir otoparka
arabayı bıraktık. Çiselemeye başlayan yağmura aldırmadan ilk gördüğümüz,
hınca hınç dolu pizzacıya girdik. Garson kadın ters bir tonla saatini gösterdi ve
"kapatıyoruz" dedi, Evet gerçekten de saat ona geliyordu. Birden ölçülü bir
paniğe kapıldım, dağa çıkıp çıkamamak önemli bir sorun sayılabilirdi ama
gecenin bu saatinde aç kalırsam bu bütün diğer sorunlardan daha önemli
olacaktı. Merkeze doğru yürümeğe başladık. Etrafa bakarken "Aman Allah'ım
işte ordayım" duygusundan kendimi kurtaramıyordum. Her halde şu andaki
yüz ifademin aynısını Türkiye'de bir takım tarihi ören yerlerini gezen
turistlerde görmüş olmalıydım. Son derece mutlu ve heyecanlı bir anlatım.
Adamcağızlar senelerce Eski Yunan kültürü üstüne kitaplar devirdikten sonra,
örneğin bir Efes'i gezerken, yüz ifadeleri işte tam benim gibi oluyordu
herhalde. Bunun tam tersi de geçmiş yıllarda yurt dışına çıkan bir tür Türk
tipiydi. Roma'da Kolezyuma, Mısır'da piramitlere, ve diğer tüm tarihi kültürel
yerlere boş boş öylesine bakar. Çünkü hiç bir hayal kurmamış, hiç bir yazı
okumamış, sıfır birikimle gelmiştir. Gördüğü sadece taş üstünde taş, onun
üstünde gene taştır.
Bir başka pizzacının önünde durduk, becerebildiğim en kusursuz Fransızca ile
"Açık mısınız?" diye sordum. Adam bizi büyük bir reveransla aşağıya doğru
inen merdivenlere davet etti. İndik, restoran oldukça kalabalıktı. Başımıza
dikilen bitirim tipli garsona iki pizzayı ve içkilerimizi gene fena sayılmaması
gerekecek bir dille ısmarladım, adam "Thank you very much" dedi ve gitti.
Biraz sonra geldiğinde kendisine Fransızca bir iki soru sordum, gene bana
İngilizce yanıt verdi. Bayağı bozulmağa başlıyordum.
- Abi herif manyak galiba, ya da benim Fransızcam hiç anlaşılmıyor
- İttiret yahu, takma kafaya.
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Olacak gibi değil, bana o kadar emeği geçmiş Saint-Joseph'in papazlarının
kemikleri sızlayacak. Neyse saat on bire doğru kendimizi dışarı atıp, artık bir
otel aramanın zamanının geldiğine karar verdik.
Biraz sonra yavaş yavaş durumu anlamaya başlamıştık. Chamonix'de iki tür
otel vardı; tamamen boş olanlar ve tamamen dolu olanlar. Birincileri anlamak
çok kolaydı, ne bir ışık yanıyordu, ne bir ses seda çıkıyordu. Buranın gerçek
mevsimi kış ayları, yani kayak olduğu için otellerin bir kısmı, ayni Uludağ'da
olduğu gibi yazın kapatıyorlardı. İkincileriyse kapılarına konmuş "Complet"
yani "Dolu" tabelalarından anlıyorduk. Bir sürü kapalı otel ve dördüncü
"Complet" yazısından sonra biraz moralimiz bozulmağa başlamıştı. Dolu mide
ile günün yorgunluğu bindikten sonra arabada uyuma düşüncesi artık hiç cazip
gelmiyordu. Vızıldayıp durmağa başlamıştım. Aklıma babamın altmışlı
yıllarda Avrupa'ya yaptığı arabalı iş yolculuklarından sonra anlattıkları geldi.
Yıllar boyu çok sevdiği arkadaşları, şu anda bizim yaptığımız gibi gece
yarıları sefil oteller ararken can sıkıcı, mızmız canavarlara dönüşmüşlerdi.
İrademe hakim olmağa karar verdim. Arabada yatmanın da o kadar feci
olmadığına kendimi (boş yere) alıştırmaya çalışıyordum.
Her otelde, Fransızca biliyorum diye Zafer beni konuşmağa gönderiyordu.
Bunlardan birinde, aslında sondan bir öncekinde,
"Şehrin sonundaki Hotel Aiglon'a gidin orada mutlaka yer vardır, eğer yoksa
zaten boşuna başka yerlere bakmayın" dediler. Anladığım kadarıyla bütün
şehir doluydu. Bir kez de böyle Almanya'nın güneyinde gece yarısı otelsiz
kalmıştık Alman iş arkadaşımla. İnsanın sinirinin burnuna geldiği tatsız
anlardı. Hotel Aiglon'a gittik. Kocaman lüks bir yer çıktı karşımıza. Zafer iki
kişi 300. frangı geçmeyelim deyip duruyordu. Lobiye gittim, Cin bakışlı bir
Fransız zencisi duruyordu, herhalde Kuzey Afrika ülkelerinin biraz karanlık
bir köşesinde geliyor olmalıydı.
- Yeriniz var mı?
- Evet,
Miyop gözlerimi kısıp adamın arkasındaki tabelaya baktım,
İki kişlik güney odalar 700. FFr, kuzey odalar 600.-FFr.
- Kuzey odanız var mı?
- Evet.
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- Bir tane rica edeyim.
- Çift yatak mı? tek büyük yatak mı?
Bir an Zaferle ikimizi kocaman bir yatakta sarmaş dolaş düşündüm, gülmem
geldi.
- Çift yatak.
Koşarak arabaya döndüm. Zafer'e adam başı 300 FFr. vereceğimizi söyledim,
- Sağlık olsun Abi, ne yapalım, bu saatten sonra sokakta kalacak halimiz yok
ya.
Bu iyimserliği çok hoşuma gitmişti. Düşündüğünün iki mislini gıkını
çıkarmadan vermeyi kabul ediyordu. “Ne de olsa adam Genel Müdür yahu”
diye düşünüyordum. Hiç vakit kaybetmeden muazzam miktarda eşyamızı
indirdik. Zafer arabayı yakın bir yere park edip geldi. Güç bela hepsini
odamıza çıkardık. Ben şimdiden yorulmaya başlamıştım, yarın ne halt
edecektik hiç bilmiyordum. İş gezilerinden alışık olduğum standartta, hatta
biraz daha lükstü odamız. Hızla çantaları devşirmeğe, iş adamlığından sıyrılıp
dağcıya dönüşmeğe başladım. Saat ilerledikçe yorgunluk artıyor, yarınki program da yaklaşıyordu. Sonunda gece bir gibi başımı yastığa koyabildim.
21 Ağustos sabahına uyanıp heyecanla perdeyi açtık, masmavi bir göğün
altında karşı dağlar parlıyordu. Ancak Mont-Blanc'ın müthiş buzulları
görünürde yoktu. Onlar her halde 100.- FFr için binanın arka yüzünde kalmış
olmalıydılar. Zaten bu iş bana iyice pahalıya patlıyordu, bu aksiliğe hiç
üzülmedim, aksine kar ettiğimiz 100.- FFr için sevindim. Kahvaltıya baktık,
adam başı 40.- FFr istiyorlardı. Zafer'in tepesi attı,
- Neee ! kahvaltı için ayrıca para da mı vereceğiz?
- Abi istersen dışarıda yeriz. Daha ucuz bir şeyler buluruz.
- Tabi yahu,
Para ile ilgili sorunlarımız biraz sonra tekrar ortaya çıktı.
- Nee ! 600.- FFr mı verdik,
- Zafer, sana söyledim ya, adam başı 300 diye,
- Ben onu ikimiz toplam 300 vereceğiz diye anlamıştım.
- Abi, kusura bakma, ama o saatten sonra dışarıda kalamazdık,
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- Peki ne yapalım, kavgada yumruk sayılmazmış...

Zafer ile Chamonix’de ilk sabahımız. İkimiz de bayram çocuğu gibi sevinçliyiz.

Şehrin merkezine gittik, reçel, croissant çöreği ve suyuna tirit bir çay içip
adam başı 38.- FFr verdik, ancak neşemiz yerine gelmeğe başlamıştı. Adı her
neyse, koca buzul karşımızda duruyordu. Hava fena değildi,
- Haldun, ne yapacağız şimdi?
- Öncelikle biraz alış veriş yapacağız. Kendime kask almam gerekiyor, Bir de
harita ve rehber kitap alacağız.
Sabah dokuzda, çevre dükkanlara göre çok erken bir saatte açılan yarı kitapçı,
yarı hediyelik eşya satıcısı mağazaya girdik. Bir Mont-Blanc haritası, bir de
rehber kitap istedim. Hiç utanmadan da adama çıkışı nasıl yapmamız
gerektiğini sordum. Kim bilir içinden neler düşünecek diye kendi kendime
gülüyordum. Bakkaldan, büfeden sora sora Mont-Blanc'ın zirvesine çıkmaya
çalışıyorduk. Allah'tan adamın ciddi yüzünde kıl bile kıpırdamadı. Adam
hemen önündeki raftan küçük bir kitap çıkardı ve sakin bir tonla anlatmaya
başladı.
- Bakın bu kitapta Chamonix çevresindeki pek çok tırmanış var. Ondan bakıp
rotanızı bulabilirsiniz. Harita kaç ölçekli olsun? 25,000 mi, 50,000 mi?
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- 25,000'lik olsun.
- Ne yönden çıkacaktınız?
- Les Houches tarafından.
- Tamam o zaman bunu alın.
- Hazır haritayı verirken bari biraz da çıkışı anlatabilir misiniz?
Adam aynı sakinlikle bir kaç kelimede klasik rotanın tırmanışını anlattı. Hava
kötü olursa çıkış yapmamamızı öğütledi. Sesinde hiç bir küçümse izi yoktu.
Sadece dükkandan çıkarken kenarda görüp elime aldığım plastik anahtarlık
karabini görünce, onun gerçek bir tırmanışta kolayca kırılacağını, malzeme
satan dükkanlardan aslını almamız gerekeceğini de aynı ciddiyetle anlattı.
Teşekkür edip ayrıldık.
Kaskı bulmam haritadan çok daha zor oldu. Her gittiğim yerde gençten
satıcılar, herhalde hepside dağcıydı bu çocukların, büyük bir güvenle kaskların
her başa uyduğunu, çünkü içinden ayarlanabildiklerini söylüyorlar, içini
sonuna kadar açıp, başıma koyuyorlar, sonunda da şaşkın şaşkın baka
kalıyorlardı. Bir şey diyemiyorlardı, Ne diyeceklerdi ki? "Beyfendi bizim
kaskımız iyi, yalnız sizin kafanız şekilsiz" diyecek halleri yoktu ya. Ancak
Oral'ın dükkanında bir kez garip bir kask giymiştim ve o tam olmuştu, Bunu
hatırlamasam iyice aşağılık duygusuna kapılmaya başlayacaktım. Artık
umutlarımın tükenmeğe başladığı bir anda, gene dağcı olması gereken,
anlayışlı bir genç adam, gitti, vitrin dekorasyonun bozup beyaz bir kask
getirdi, Giydim, başıma tam oturdu.
- Hadi Abi her şeyimiz tamam bastıralım artık.
Arabaya atlayıp, dün gece geldiğimiz yola çıktık, Doğruca Les Houches
kasabasına yollandık, Sora sora "Belvue" mevkiine çıkan teleferik istasyonunu
bulduk. 10:30 civarında arabamızı park edip yaklaşık 100.- FFr olan gidiş
dönüş biletinden aldık. Bekleme salonunda bizim gibi koca çantalı kimseler
yoktu. Herhalde tüm gerçek dağcılar sabahın köründe bastırıp gitmişlerdi.
Neyse planıma göre bu gece ilk dağ evinde yani 2600. metrede yatacaktık.
Fazla acele etmek yersizdi. Bir devlet dairesi izbeliğindeki salonun köşesinde
küçük bir pencereden içeri taptaze güneş vuruyordu. Nefis bir resim olacağını
düşünüp Zafer'e makineyi verdim, nereden çekmesi gerektiğini söyledim,
sonra pencerenin önünde yerimi aldım, O karanlığın içinde uzaktaki dağlara
bakan dağcıyı oynuyordum o sırada, ancak uzaktaki dağlar hakikaten de çok
güzel gözüküyorlardı, kurguyla gerçek birbirine karışmış gibiydi.
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Önlerden bir hareket oldu, genç bir kız aynı işi binlerce kere yapan insanlara
has ifadesiz bir yüzle salonun ucundaki kapıyı açtı. Temiz havaya çıkıp biraz
ilerde asılı duran teleferik kabinine bindik. Aslına bakılırsa Uludağ'daki
teleferikten pek farklı değildi, aynı sarsıntılarla yola düştük, aynı tip bir
ormanın üzerinden ilerliyorduk, sanki nasıl anlatsam biraz hayal kırıklığı gibi
duruyordu. Şimdiye kadar Alp'lerle ilgili o kadar çok yazı, resim ve roman
görmüştüm ki, hepsinde de tanrısal boyutlardaki buzullar, dev granit duvarlar,
kahramanlık ölçüsüne varan tırmanışlar anlatılıyordu. Kimse buradaki
yaşamın sıradan ayrıntılarına fazla inmemişti. Örneğin şu anda üstünden uçup
gittiğimiz ormanın sıradanlığını hiç bir yerde okumamıştım, belki de
okumuştum da çok sıradan oldukları için aklımda kalmamıştı.

Les Houches kasabasında teleferiği bekliyoruz.

Belvue denen istasyona geldik, Hiç olmazsa artık çevredeki bazı sırtlara alttan
bakmıyorduk. Görevli gibi duran bir adama "Nid d'Aigle" treninin nereden
geçtiğini sordum, eliyle sırtın hemen aşağısını gösterdi. Binadan dışarı
çıkarken tam kapının yanındaki o sabah asıldığı anlaşılan bir kağıt dikkatimi
çekti,
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- Zafer şuraya bak, hava raporunu asmışlar.
- Eee ! Ne diyor?
- Bu gün ve yarın hatta pazar günü için havanın ara sıra parçalı bulutlu ama
genelde açık olacağını söylüyor. Bir kaç kez de kısa süreli fırtına olacakmış.
Yani o kadar da kötü değil, tırmanışı yapabileceğiz.
- Hadi bakalım.
Zafer'in karamsar, ya da heyecansız yaklaşımı biraz canımı sıkmıştı. Kendimi
öylesine inandırmıştım ki, havadan başka hiç bir etkenin bizi
durduramayacağına, bu ne idüğü belirsiz kağıt parçası bile sevinç kaynağı
olmuştu. Binadan dışarı çıktık. Görüntü çok güzeldi, elimizde olmayarak
fotoğraflar çektik. Çünkü böyle yerlerde öyle bir nokta oluyordu ki, herkes
oraya gelip aynı pozu verip, aynı resmi çekiyordu. Sanki eski zamanlardaki
garip bir kabilenin üyesi olarak, hep tekrarlanan, gizemli bir ayine
katılıyormuşum gibi geliyordu.

“Yorumsuz”

Neyse tüm bu işleri bitirdikten sonra hoş bir çayırda aşağı doğru yürümeğe
başladık. Sanırım Alp'lerde yol kaybetme sorunu yok. Yeter ki yanlış
kalabalığın peşine takılmayın. Biz doğrusunu takip edip biraz ilerdeki tren
istasyonuna, yada daha doğru bir benzetmeyle tramvay durağına geldik.
Ancak istasyonun çitlerinin dışında en az otuz kişi serilmiş, büyük bir sabırla
oturuyordu. İstanbul'da yetişmiş biri olarak bu durumda bir anormallik
olduğunu anlamam gerekirdi, anlayamadım. Doğruca tam kapıda dikilen
suratsız ama atletik yapılı genç biletçiye gidip iki bilet istedim. Adam bana
üzerlerinde 33 ve 34 yazan iki tane kağıt verdi. Bunlar sıra fişiymiş, bundan
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sonraki trenlerde yer olduğu ölçüde numara esasına göre çağrılıp, bilet
alacakmışız.

Israrla hangi trene binebileceğimizi sordum. Hiç belli olmaz dedi, önümüzdeki
üç saat içinde gelecek olan üç trenden birine binecektik. Kulaklarıma
inanamadım. Biz ki her işin ağır aksak ve rötarlı gitmesi gereken Anadolu'nun
bağrındaki dağlara giderken bile, artık değil saatlere, neredeyse dakikalara
hükmediyorduk, burada, medeniyetin göbeğinde (Fransa’daydık değil mi?)
belirsiz bir süre için çakılıp kalacağımızı bilmek deli etmişti. Yükselip giden
tren yoluna bakakaldım, aklıma kötü kötü fikirler geliyordu.
- Zafer yukarı istasyona yürüyelim mi?
- Manyak mısın?
Evet ne yapıp yapıp, çok seneler önce yitirdiğimi anladığım "huzur içinde
olayların akışına kendimi kaptırma" yeteneğimi hatırlamağa çabalıyordum.
Gittim sırt çantamın yanında çimene uzandım. Az bulutlu masmavi bir göğün
altında, kısa bir süre öncesine kadar gelmeyi hayal bile edemeyeceğim bir
yerde, hem de tam tekmil dağ malzememle bulunuyordum. Şu anda buradan
başka hiç bir yerde olmayı istememem gerekirdi.
"Yok Hayır" Ben şu anda zirvede olmayı istiyordum. Dağın kendisini, yani
ruhunu yaşamayı falan istediğim yoktu. Zaten bu geziyi düzenleyebilmek için
koşullarımı zorlaya zorlaya işin ruhunu galiba çoktan yitirmiştim. Sıkkın,
bıkkın etrafıma bakınırken atletik yapılı biletçi birden yediye kadar olan
numaraları çağırdı. Çevremizden bir takım insanlar kalkıp çitin arkasına
geçtiler. Kafamdan küçük bir bölme yaptım, Olay gayet açıktı, biz bu gidişle
ancak beşinci tren, yada tramvaya (her ne haltsa) binecektik. İyice serildim
çimlerin üzerine karşımızda yükselen 4052 metrelik Aiguille De Bionnassay'i
seyretmeğe başladım. Buralarda zirvelere iki türlü genel isim veriliyordu, eğer
sivri gözüküyorsa Aiguille yani iğne oluyordu, yuvarlakça ve genişse de
Dome, yani kubbe.
Aiguille de Bionnassay'i en son okuduğum kitaptan tanıyordum, Mont Blanc
tırmanış rotası üzerindeki Dome de Gouter'den çok sert bir sırt hattından
ulaşılıyordu. Yani pek çok tırmanış rotasından birisi buydu. Kitaptaki resmi
görünce bir gün mutlaka tırmanmayı istemiştim.
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Çevremizdeki bekleyen kalabalığın karışımı biraz değişmeğe başlamıştı. Biz
de taşradan gelen kuzenler gibi herkese ve her olaya ilgiyle bakıyorduk.
Sadece günlük yürüyüşçüler değil, dev sırt çantalarıyla oldukça dağcı kılıklı
insanlar da çevremizi sarmağa başlamışlardı. Arkamızda bir dağcı çift, güneşi
ve zorunlu beklemeyi fırsat bilerek ıslak bir çadır kurup, kurutmağa başladılar.
Hayret bir şey, bütün okuduğumuz kitaplarda insanların ALP'lerde bizim gibi
çadır, uyku tulumu taşımadıklarını, ufacık çantalarıyla gidip, tüm enerjilerini
tırmanışa yada yürüyüşe ayırdıklarını görmüştük. Bizim Aladağlar'da ya da
Kaçkarlar'da yaptıklarımıza bakıp bu konuda çok hayıflanıyorduk. Ancak
buradaki insanların çantaları da oldukça ağır gözüküyordu ve mecburen
çantanın dışına astıkları matlardan da tam tekmil kamp malzemesi ile
dolaştıkları belli oluyordu.
Uzun bir beklemeden sonra tren geldi, Yedi şanslı yolcumuz, zaten herkesin
ayakta olduğu iki vagona itiş kakış bindiler. İyice umudumu kesip çantamın
gözünden bir ton balığı konservesi çıkardım, açıp afiyetle yemeğe başladım.
Türk yapısı bu konserveyi yerken bir yandan da yanlarında tüm yiyeceklerini
getiren yabancı dağcılara, bir zamanlar nasıl da kızdığımızı hatırlamadan
edemiyordum. Bir tek suyumuzu Fransa'dan sağlıyorduk, Onun dışında Zafer
ekmeği bile memleketten getirmişti. Bir kaç dakika geçmemişti ki biletçi kırka
kadar bütün numaraları birden anons etti.
"Yaşasın sonunda sevgili trenimize kavuşacağız"
Koşa koşa bilet kuyruğuna girdim. Önümde hoş bir dağcı hanım vardı.
Suratsız biletçi sıra fişini sordu, kadıncağız "gak" dedi "guk" dedi ancak
derdini anlatamadı. Bu kez biletçi sorusunu İngilizce tekrarladı, kadın bunun
üzerine çok kötü bir İngilizce ile bir şeyler söyledi, ancak biletçi gene
anlamadı. Zaten kendinin de anladığı biraz şüpheliydi. Biraz sonra üzgün bir
şekilde sırayı terk etti. Sanırım İtalyandı ve hiç bir “medeni” dili bilmiyordu.
"Çık çık çık ! Tanrım ne insanlar var" suratıyla biletçiye yaklaşıp, en güzel
Fransızcamla iki gidiş dönüş bilet istedim. Pek etkilenmişe benzemedi ama hiç
olmazsa biletleri hemen verdi.
- Abi görmüyorsun !
- Neyi görmüyorum Zafer?
Etrafta aslında o kadar görülecek güzellik vardı ki, yüzer yüzer kaçırıyor
olmam çok doğaldı, ancak Zafer burnuyla biraz ilerde soyunup giyinen bir
başka dağcı bayanı gösteriyordu. Bir an fotoğraf çekmeyi düşündüm ama bu
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yeni moda makineler o kadar çok gürültü yapıyorlar ki, bir anda öz be öz
maganda durumuna düşmekten korktum, çimene oturup sadece gördüklerimi
belleğime yazmakla yetindim, Zaten pek öyle ahım şahım görecek bir şey de
yoktu. Biraz sonra çok daha ilginç olmaya başlayan Bionnassay buzuluna
bakmağa başladım.
Çevremizde her yaştan her cinsten insan kaynıyordu. Bulunduğumuz noktadan
pek çok patika başlıyor ve bunlar gerek önümüzdeki buzulun yanından,
gerekse başka yerlerden aşağıdaki vadinin içindeki yerleşim bölgelerine
gidiyordu. Üç neslin bir arada yürüdüğü aileler, Daha altı aylık bebeğini
sırtına almış bir baba, inanılmaz ölçüde yaşlı insanlardan kurulu bir ekip bir
takım patikalarda yürüyüp kayboldular. Aşağıdan gelen her teleferikten sonra
ortalıkta bir hareketlenme oluyor, ortaya dökülen insanların büyük bir bölümü,
demin söylediğim patikalara giriyor, birazı da bize katılıyordu.
Dört tane şortlu erkek dağcı geldi. Bacaklarındaki kaslar inanılacak gibi
değildi. Bir an için eğer onlar dağcı ise, ben acaba neciyim diye düşündüm.
Bir İngiliz yazarın söylediği gibi, Chamonix'te havada hep bir yarışma kokusu
var, burada başarmak, dağı hissetmekten çok daha önemli, zirveler yok sadece
rotalar var. Eh! böyle adamlar ortada dolaşır durursa tabi ki yarışma ortamı
çıkar. İnsanın, tek başına Aladağlar'da yürürken felsefi güzelliklere dalabilmesi çok daha kolay, buradaysa kendini tartabileceği, karşılaştırabileceği onca
ölçü varken, doğal olarak daha iyi olma çabası insanı sarıyor. (Herhalde !)
Aşağıda bir kaynaşma oldu, anladık ki trenimiz geliyor. İki vagonu da tıklım
tıklım dolu, geldi önümüzde durdu. Seviyeli bir itiş kakışla kendimizi ve biraz
iri kaçan sırt çantamızı içeri alabildik. İşte gene yoldaydık. Bekleyişimiz
sandığımdan çok daha az sürmüştü. Normalinden daha dar bir tren yolunun
ortasında üçüncü bir ray daha vardı, bu rayın üzerindeki dişler sayesinde tren
hızla yükseliyordu. 20 dakika içinde neredeyse 600 metre irtifa kazanacaktık
ki, hiç küçümsenecek gibi değildi.
Yol boyu, bazı yürüyüşçü gurupların yanından geçiyorduk. Bir yerde terk
edilmiş bir teleferik istasyonuyla karşılaştık. Bu noktadan bakıldığında tam
altımızda Chamonix vadisi ve karşıdaki daha alçak ama gene de çok güzel
olan zirveler görülüyordu. Yamacı takip ederek inen belirgin patikanın
üzerinde onlarca insan daha gördük. Dağ tek kelimeyle insan kaynıyordu,
ancak bu durum rahatsız edici olmaktan oldukça uzaktı. Belki de yörenin
yabancısı olduğum için ne görsem ilginç gelecekti.
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Nid d’Aigle tren istasyonu ve Alplerin kalablığı

Nid d'Aigle'e geldik. Trenin durduğu noktadan üç metre ötede zaten raylar da
bitiyor. 2372 metre yüksekliğe ulaştık. Etrafımız müthiş kalabalık. Dağda
değil de, stad kapısındayız sanki. Hoparlörlerden genç bir adam, devamlı
anons yapıyor:
"Dönüş için yer ayırtmayı unutmayın."
Rayların bittiği yerden başlayan çok belirgin bir patika yukarı doğru
gidiyordu. Zaten Sidney de buradan itibaren patikanın çok iyi olduğunu
söylemişti. Yürümeğe başladık. O kadar çok kişiyle birlikte gidiyoruz ki,
inanasım gelmiyor. Aslında bu gezide zirveye çıkmak kadar, dağ turizmi
açısından büyük yatırımlar yapılmış ve olağan üstü popüler bir yöreyi etüt
etmek de benim için ilginç geliyor. Çünkü Türkiye'de, oturduğumuz yerden
bazı kavramları tartışırken çok sığ sularda kaldığımızı hissediyordum. Ne
kadar eksik, ya da yanlış bile olsa bir an için uygulamanın içinde yaşamak
insana (yani bana) bambaşka bir boyut katabilecekti.
Girdiğimiz patika hiç hesapta yokken ikiye ayrılıverdi. İlk bakışta her iki yöne
de eşit miktarda insan gittiği görülüyordu. Daha dikkatli olarak inceleyince
doğruca sağa gidenlerin sırtlarında ya küçük çantalar olduğunu, ya da
tamamen boş olarak yürüdüklerini, sola yukarı sapanlarınsa son derece yüklü
olduklarını gördüm. Sağda ilerde, tam buzulun yamacında insanlar duruyordu,
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bazıları da yerlere oturmuş bakıyorlardı. O patikanın bir tür "Buzul
Bakacağına" gittiğine karar verdim. Esas yol muhakkak sola sapan olmalıydı.
Tam o anda kayanın üstünde bir ok ve "Tête Rousse" yazılarını gördüm. Tam
düşündüğüm gibi sola, yukarıyı gösteriyordu. Üçlü, dörtlü guruplar halinde,
birden bire dikleşen yolda ilerlemeye başladık. Mont Blanc'ın yarış ruhu
galiba gene içime doluyordu. Önümde giden alman gruptan sıkılmağa
başlamıştım. Patikanın sert dönüş yaptığı bir yerde hızlanarak yanlarından
geçiverdim, Zafer de arkamdan geldi. Gülünç bir şekilde hoşuma gitmişti bu
durum. Bir süre sonraysa epey gerimizde kalmağa başlamışlardı. Önümüze
yaşlıca ve tek başına yürüyen biri çıktı. Son derece ağır ama kendinden emin
bir tempoyla gidiyordu. Üzerindeki malzemelere bakıldığında adamla ilgili
ilginç fikirler edinmek mümkündü. Sırt çantası, ayakkabıları, kazması ve diğer
görünen eşyaları, öyle bu senenin dağcılık malzeme kataloglarından çıkmış
gibi değillerdi. Yıpranmış, yılların yorgunluğunu taşıyorlardı ama hırpani de
sayılmazlardı. Büyük olasılıkla, geçmiş yıllarda çok daha ciddi tırmanışlarda
bulunmuş biriydi. Onu da sollayıp geçtik.
Patika gerçekten de çok belirgindi. Doğal olarak her gün üstünden yüzlerce
kişinin geçtiği böyle bir yürüyüş yolu iyice çevreden farklılaşıyordu. Ancak
buralardaki sorumlulara bu yeterli gelmemiş olacak ki her üç beş metrede bir
kocaman kırmızı işaretleri görüyorduk. Bir süre sonra buna iyice alıştık,
gözümüz sadece o noktaları aramağa başladı. Geçmişte Toroslar'da,
Kaçkarlar'da ve pek çok başka yerde kaybolmağa yüz tutmuş patikalarda
yürüyüşler yapmıştık. Bir anlamda insanın dikkatinin yay gibi gerildiği
etkinliklerdi bunlar. Dağ köylerine asfalt yollar çıktıktan sonra köylülerin terk
ettikleri patikalardan ilerlemeğe çalışırdık. Şimdi ise, iyi işaretlenmiş bir yolun
gerçekten de keyfine bakıyorduk. Kendi dağlarımızdaki o eşsiz keşif
heyecanını şu anda bulmak olanaksızdı ama keşfetmenin de gerçek bedeli on
seferin sekizi berbat yerlere saplanıp kalmak olmuştu. Gelirken aklımda olan
patika işaretlenmesini şahsen görebildiğim için oldukça mutluydum. Bu arada
aklım bin bir türlü konuya dalıp gidiyordu. Bu tür yürüyüşlerin o meditasyon
kıvamındaki tempolarını gerçekten çok seviyordum. Acaba ömrümün sonuna
kadar 15 gün durmadan yürüyebilecek zamanı ayarlayabilecek miydim?
Düşünceler aklımda uçuşup dururken Zafer'e bir laf atmadan duramadım,
- Zafer, şu bizim Aladağlar'dan biraz nefes kalmış galiba, gayet iyi gidiyoruz
baksana.
- Dur daha çok alçaktayız, henüz bir şey belli olmaz.
- Olsun, koca haftanın yorgunluğu üzerine ben bunu da beklemiyordum.
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Şimdi biraz ilerimizde çok kısa şortlu, kocaman çantalı tek başına bir hatun
gidiyordu. Aynı yarış içgüdüleriyle onu yakalamağa çalışıyordum. Bu duygu
benim için çok yeniydi, İlk kez iki ay önceki Haziran Aladağlar gezisinde
denemeye başlamıştım. Daha önceki yıllarda yaptıklarıma tamamen aykırıydı.
Kadın oldukça iyi gidiyordu, Yetişemiyorduk bir türlü. Patikanın birden bire
basit bir kaya duvarıyla kesildiği bir noktada yanına gelebildik. Önden giden
iki kişi kayada vakit kaybediyorlardı. Böyle basit kaya oluşumlarında bizim
Türkiye'de yaptığımız dağcılığın farkı ortaya çıkıyordu. Adamların zar zor
geçebildiği yeri basıp aşıyorduk, (ya da bunlar bura dağcılarının iyice köfte
olanlarıydılar.)
İkisi de kayayı aştı, sıra önümüzdeki hatuna geldi. İki hamlede yükseliverdi.
Bir an durdu. Sağ bacağını nerdeyse omuzu hizasında yana açtı. "Aman
Tanrım" Bu kadar da küçük şortla dağlara gelinmez ki. Arkamdan Zafer'in
hınzır nidasını duyuyordum. Çok komik ama utanıp daha fazla bakamadım.
Dönüp patikada arkamızdan gelenleri izlemeğe başladım. Ne olursa olsun bu
işi çok iyi bilen bir insanın hareketleriydi.

İtalyan kadınla karşılaştığımız küçük tırmanışta Zafer yükseliyor.

Kaya boşalmıştı. Sıranın bana geldiğini düşünerek fırladım. Kaya zaten zor
değildi, bir de üzerinde üç adet çelik borudan yapılmış tutamak vardı.
Tepesine vardım. Hatun hala oradaydı. Kokteyl partilere yakışacak havada
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Fransızca bir laf attım, anlamadı. İngilizce tekrarladım. Verdiği yanıttan bir
tek "İtaliana" sözcüğünü kapabildim. Evet bu her şeyi açıklıyordu. Pek çok
İtalyan gibi bu da hiç dil bilmiyor olmalıydı. Ancak kadının en çok dikkat
çeken yanı müthiş güzel bacakların üzerine, neredeyse 50 yaşında denebilecek
hırpalanmış bir yüzü olmasıydı. Bunun bir tek açıklaması olabilirdi; Dağcılık
sayesinde vücudu çok formdayken, değişik hava koşullarından ve ısı
farklarından dolayı yüzü erken yıpranmıştı. Gene önümüze düştü. Mevcut
tempomuzla ancak aradaki farkı koruyabiliyorduk.
Yürüdüğümüz yoldan pek çok kişi de geri dönmekteydi. Bazılarının yüzlerine
ve tavırlarına bakınca zirveden geldiklerini anlıyordum; hırpalanmış bir yüz,
saklanamaz bir gurur ifadesi ve yürüyüşlerinde hem bir dağınıklık hem de
kararlılık. Yanımızdan paldır küldür geçip gidiyorlardı. Yüksek dağlara
tırmanmak insanda ne kadar ilginç değişiklikler yapıyordu. Artık günümüzde
hemen her konunun kanıksandığı bir ortamda bunun böyle olması bir anlamda
şaşırtıcıydı. Yüzyıllarca önce Erciyes'in zirvesine çıkıp, son kulenin altındaki
dehlizi oyan ve büyük olasılıkla da orada günlerce yaşayan keşişleri
düşündüm. Kim bilir gece olup da, gökyüzünün altında bir başlarına kalınca
neler düşünmüşlerdi. Ben şimdi aynı yerde kalsam acaba neler düşünürdüm?
Her halde tüm yaşamımı her türlü baskının ötesinde gözden geçirirdim. (Her
ne demekse!)
Bir kez 1980 Şubat ayında arkadaşım Levent Selamoğlu 2600 metredeki
Erciyes buzul kulübesinde geceyi yalnız geçirmişti. Dağdan bir ekip geri
dönmüş, o da ikinci ekip gelene kadar malzemelere göz kulak olmak zorunda
kalmıştı. İkinci ekip tam 24 saat gecikince Levent'in uzun süre kendini
dinlemeye vakti olmuştu.
"Bütün gece kapının dışında sizin seslerinizi duydum" diyordu. Hatta o kadar
inandırıcıymış ki bu sesler, bir ara dışarıya çıkıp bakmayı bile düşünmüş.
Patika üzerindeki kayalardan sonra bir platoya ulaştık. Altimetremiz 2600
metreyi göstermeğe başladı. Ancak görünürde Tête Rousse dağ evi yoktu.
Artık yorulmağa ve acıkmağa başlamıştım.
- Zafer, şöyle durup bir şeyler yiyelim.
- Dur, biraz ötede daha rahat bir yer bulalım.
Az daha yürüdük. Bu arada İtalyan hanım bastırıp gitmişti. İyice düzleşen bir
noktada patikadan biraz uzaklaşıp kayaların arasına yerleştik. Hava da
bulutlanıp biraz soğur gibiydi. Karşımızdaki Bionnassay buzulunu ve aynı
isimli zirveyi seyretmeğe çalışıyordum. Ancak anlaşılan bu gün dağın
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büyüsüne kendimi kaptırma şansım yoktu. Eh! Bu da aşk gibi bir şey; zorla
olmuyor işte.
Yanımıza beş tane yirmi yaş civarı genç geldi, onlar da yemek molası verdiler.
"Oğlum, koca dağda başka yer bulamadınız mı?" demek geldi içimden ama
sonra misafirlere has bir anlayışla Zafer'in çantasından çıkardığı peynirden
gevelemeğe devam ettim. Ne de olsa bu kez deplasmandaydık, fazla itiraz
etmesek daha iyi olacaktı. Ancak çocuklar çok sevimliydiler. Biraz sonra
içlerinde biri elinde koca bir naylon torbayla yanımıza geldi.
- Lütfen şunlardan alır mısınız?
Çok şaşırmıştım. Tam bizim usul bir ikrama benziyordu. Çocuk anlatmaya
devam ediyordu,
- Yanımızda çok fazla ağırlık var, bunlardan kurtulmamız gerekiyor.
- Olur ancak parasını ödememiz gerekir.
- Hayır, siz almazsanız biz nasıl olsa taşıyamayacağız.
Burnumu naylon torbanın içine uzatıp, hoş ambalajlı meyveli bir peyniri
aldım. Sonra da teşekkür ettim. Çocuk gene aynı neşeyle gitti. Malzemeleri
oldukça amatörceydi, ancak zirve çıkışına yetecek her şeyleri de vardı. Son
yıllarda dağcılıktaki malzeme anlayışı epey değişmiş durumda. Dağda iki
dağcı karşılaştıkları zaman önce birbirlerinin malzemelerine bakıp, tartıyorlar.
Olay bir anlamda gündelik yaşamımızda insanların üstüne başına bakıp nasıl
bir sosyal çevreden geldiğini anlamamıza benziyor. Şehir yaşantımızdaki
giysilerimiz, sadece örtünmek olan işlevlerini asırlar önce yitirip, sosyal ve
kişisel mesaj panosuna dönüşmüşler. Sanırım dağlarda da aynı gelişme
izleniyor. Ancak bunu söylerken de yeni üretilen bazı malzemelerin gerçekten
de çok çok iyi olduklarını unutmamak lazım. (Yoksa kendi aldıklarıma nasıl
bir özür bulabilirim?)
Çocuklara dağ evinin ne kadar uzakta olduğunu sordum. "Hemen şurada, bir
saat bile tutmaz" dediler. Eskiden bizim köylümüzün yol tarifi vardı "Bir
cigara içimi" derlerdi, sonrada paket biter hala varamazdınız. Bir an böyle
olmasından korktum. Tekrar patikamıza koyulduk. Bu kez gittikçe
dikleşiyordu. Zaman zaman karikatürlerdeki dağ yollarını andırmaya
başlamıştı; tek kişinin ancak sığabildiği, bir yanı uçurum, diğeri duvar daracık
bir yol. Yoldaki artan sosyallik de ayrı bir eğlence konusuydu. Devamlı
insanlarla karşılaşıyorduk. Her seferinde, karşı guruptaki herkesle,
"Bonjour - Bonjour" (Merhaba - Merhaba)
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alışverişimizi yapıp yolumuza devam ediyorduk. Genç erkekler genellikle
suratsız bir şekilde "Bonjour" çekiyorlardı. Genç hanımların bazıları, hani şu
Fransız aşk filmlerini çağrıştıracak kadar hoş söylüyorlardı, nefis bir
gülümseme de eşlik ediyordu. Evli ve zirveye bu kadar kararlı olmasam
yönümü bir anda aşağıya çevirmek işten bile değildi. Çok gençlerin ve çok
yaşlıların yüzlerindeyse aynı tertemiz sevinci görüyorduk. Birincilerde sanırım
yeni katıldıkları bir dergahın müritleriyle karşılaşmanın sevinci, ikincilerdeyse
aynı dergahın hala üyesi olabilmenin mutluluğu vardı. Tabii, yanımızdan
geçerken anlaşılmaz sözler sarf eden yabancılar, ya da bu işin raconu
böyleymiş deyip kötü şiveleriyle "Bonjour" çeken turistler de mevcuttu.
Bir kural daha vardı, yukarıdan gelenler, zor noktalarda hep bizi, yani
aşağıdan gelenleri bekliyorlardı. Herhalde tempomuzu bozmamak için.
Sonunda sırt hattı yumuşadı sağımızda Tête Rousse buzulunu gördük. Aynı
isimli dağ evi de buzulun öte yanında duruyordu. Buzulun yakınında küçük bir
mola verdik. Dağ evinde neyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz için, yakın
çevredeki tek su kaynağı olabilecek, hemen karşımızdan akan buzul
deresinden Zafer matralarımızı doldurdu. Berbat dağ suyunu kana kana içtik.
Buzulun üzerindeki bir patika doğruca dağ evine gidiyordu.
- Zafer buradan keselim, buzulu dolaşmaya hiç gerek yok.
- Tamam.
- Ama kazmanı eline al, ne olur olmaz.
Kazmaları çantanın arkasından çözüp, patikaya girdik. Bu tür bir patika
dağdaki en beklenmedik tuzaklardan biri olabilirdi. Tam orta yerinde birden
cam gibi buzun üstünde bulabilirdiniz kendinizi. O zaman elinizdeki kazma
tek emniyetiniz olurdu. Tam beklediğim gibi patikanın büyük bir bölümü cıvık
kardı, bir iki noktasındaysa cam gibi buz ortaya çıkıverdi.
Dağ evine yaklaşırken olağan üstü bir dışkı kokusu ortalığı sardı. Buna o anda
bir anlam veremedim. Daha doğrusu ne olduğunu bile anlayamadım. Benim
için dağda rastlanmaması gereken tanımsız bir kokuydu. Dağ evine geldik.
Kapının yanındaki plakada 3167 metre yazıyordu. Artık güçlükle yürümeğe
başlamıştım. Kapıdan içeri girdik, küçük bir malzeme odasıydı burası.
Duvarlardaki askılara kazma ve kramponların asılmaları gerekiyordu. Ancak
bizden başka kimse olmadığını düşünerek çantalarımızı yıkıverdik. Benim için
normal koşullarda 3000 metrenin üstü bir günde ulaşacağım yüksekliğin
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sınırını oluşturuyordu. Daha önce hiç bu kadar hızlı sıfır metreden 3000'e
çıkmamıştım.

Tête Rousse (Kızıl kafa) dağ evinde feleğini şaşırmış bir şekilde çorbayı gevelemeye
çalışıyorum.

Girişin kapısını açınca solda ilkel ve büyücek bir mutfak vardı. Blue-jean'li 35
yaşlarında bir hanım karşıladı.
- Sıcak bir şeyleriniz var mı?
- Evet çorbamız var, ayrıca pizza, ya da et de yapabiliriz.
- Zafer, çorba varmış, içer misin?
- Tamam, bize iki çorba, iki de kola.
Dizlerimden esneyerek, ağır aksak yemek salonuna geçtim. (Bu garip hareketi
kelimelerle anlatmaya pek olanak yok, ancak dağda saatlerce ağır bir sırt
çantası taşıdıktan sonra molada yüksüz yürümeğe kalkan herkes ne dediğimi
kolayca anlayacaktır.) İlk masalardan birine çöktüm. Biraz sonra Zafer de
yanıma geldi. Yemek salonundaki, gerçeği söylemek gerekirse,
yemekhanedeki masalar olabilecek en eski püskü halleriyle duruyorlardı.
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Arkamızdaki bir kapıdan asıl yatakhaneye geçildiğini sanıyordum. İlk kez
Alp'lerin efsanevi dağ evlerinden birindeydim ama Erciyes dağ evinin
konforunu (bekçi Babayiğit'e karşın!) özlüyordum. Çorbalardan sonra bir de
çay istedim, bir yandan da oburca kolamı içiyordum.
-*- Zafer ben orayı çıkamam.
- Hele bir yemeğini ye bakalım, ondan sonra görüşürüz.
Allah’ın cezası fırtına her an gelecek gibi duruyordu. Aslında ben bu günden
beklediğimin fazlasını yapıp neredeyse 3200 metreye kadar çıkmıştım. Ama
garip bir şekilde en yukarıdaki dağ evine hemen gitmemiz gerektiğini
düşünüyordum. Zafer de beni resmen buna zorluyordu. Her koşulu kıtı kıtına
yarattığımız bu gezinin en ezici yanı hiç bir olaya yetmeyecek gibi duran
zamandı sanki. Daha dün bu saatlerde, denizden 50 metre yüksekliğindeki
Ruhr havzasının bir köşesinde müşterinin karşısında oturuyordum. Şu andaysa
gerçek anlamda kendimi tükenmiş hissediyordum.
Kapının önüne çıkıp Gouter Dağ
evinin üzerinde oturduğu kaya
duvarına baktım. En az 400
metrelik doğal kaya tırmanışı
yapacaktık. Bir de kaya düşmesinin
çok tehlikeli olduğu kulvarı geçmemiz gerekiyordu. O efsanevi kulvarda her yıl bir kaç kişi yaşamını
yitiriyormuş. Tam bu sırada dağdan, o kulvarın olması gereken yerden müthiş bağrışmalar gelmeğe
başladı, arkasından da kaya çatırtıları... Sanırım birileri kulvarın
içinde fena yakalanmışlardı. Gözlerim iyi seçemiyordu ama orada
küçük çapta bir korku filmi
yazıldığına emindim. Biraz sonra aynı yerden bizim geçeceğimizi bilmek
garip bir duygu veriyordu; sanki elinden kurtulunmaz bir kaderin esiri olarak
gidiyorduk. Bu yüzden korkmanın alemi yoktu. Zaten korkunun da zerresini
hissetmiyordum. Hatta seyrettiği kovboy filminin içindeki olaylarla kendi
dünyasındaki gerçekliği karıştırmaya başlayan bir çocuk gibi olmuştum.
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Bu arada önümde çok daha acil ve pratik bir sorun vardı. Sabahtan beri doğru
dürüst bir tuvalete gitmemiştim. Gelirken duyduğum kokuları ürpererek
hatırladım; dağ evinden biraz aşağıda küçük tahta bir kulübe vardı, orası
olmalıydı. O pis kokunun kaynağına gideceğimi bilmek bir an içimi kararttı.
Halbuki bizim dağlarımızda tuvalete gitmek gerçek bir yaşam zevkidir.
Çantanızdan tuvalet kağıdınızı çıkarır, matranıza suyunuzu doldurur, guruptan
yeterince uzaklaştıktan sonra artık manzarası güzel bir yer aramağa
başlarsınız. Eğer Bolu ormanlarındaysanız çevrenizi ören canlıları seyreder,
Aladağlar'daysanız Anadolu bozkırında uzayıp giden uzak tepelere bakarsınız.
Birinci kapıyı açtım, hayatımda gördüğüm en kötü tuvalet karşımda
duruyordu. İnce uzun bir tahta, arkası boş, oturup yapmanız gerekiyor ancak
tahtanın üstü tarifsiz pislikler içinde. Yaklaştım, boşluktan aşağıya baktım.
Kokunun nedeni anlaşılıyordu; herkesin yaptığı üç dört metre alta, açığa
düşüyordu. Tuvalet kağıtları ve yapılan eserler zaman içinde hem bir koku
hem de bir renk cümbüşü oluşturmuşlardı. Dayanamayıp bir fotoğraf çektim.
Son şansımı denemek için yandaki ikinci kapıyı açtım. Aynı tarz bir tuvaletle
karşılaştım. Ancak bu kez elimdeki kağıtla iyice temizleyip kullanılabilir hale
getirme şansım vardı. Epey önceleri bir İngiliz dağcı kitabında bu tuvaletlerin
pisliğini ölçü olarak kullanmıştı. Çok çok pis bir tuvaletten söz ederken
kelimesi kelimesine şöyle diyordu:
"...Fransız dağ evlerinin tuvaletlerinden bile daha pisti..."
Dağ evine geri döndüğümde Zafer'i çantasındaki tüm fazla yiyecek ve eşyaları
çıkartırken gördüm. Bekçi hanımdan aldığı bir kutunun içine en az on beş
kiloluk fazladan yük koyduk. Bu kutuyu alıp yemekhanenin bir duvarını
boydan boya kaplayan rafların en üstüne yerleştirdik. Anladığım kadarıyla bu
raflar dağcılar için bir tür emanet deposu görevi görüyorlardı. Attığımız bu
safralardan sonra gece Gouter dağ evine ulaşma şansımızın arttığını
düşünmeye başladık.
-*- Biz bu kayaları tırmanabilir miyiz?
Dağ evi bekçisi ve aşçımız kadın bu soruma gülerek ve anlayışla yanıt verdi:
- Tabii ki.
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O kadar doğal söylemişti ki, demek kaderimizde yazılı olduğu şekilde
tırmanmamız gerekiyordu. Tek ümidim, buranın da yakınına gidilince eğimi
kaybolan duvarlardan olmasıydı, yoksa uzaktan görünümü gerçekten
ürkütücüydü. Ayrıca kimse çok dik olduğundan söz etmemişti. Zafer ile
beraber tekrar yola düştük. Elli metre kadar ilerde taşlarla çevrilmiş küçük bir
bivuak yerinde üç kişi geceyi geçirmeğe hazırlanmaktaydılar. Onlara
imrenmedim desem yalan olur. Küçük taş duvarın arkasında, kimselerle
uğraşmadan dağlarıyla baş başa kalabileceklerdi. Bu arada gözümüzü
yukarıdaki evden alamıyorduk.
Tam Fransızca adıyla "Refuge de l'Aiguille du Gouter" yani Gouter sivrisi
barınağı, karşımızda parlayıp duruyordu. Yıldırımlara karşı Faraday kafesi
oluşturabilmek için tüm dış yüzeyi metal ile kaplanmıştı. İyice batmağa
başlayan Tête Rousse buzulundan yükselip, bütün tırmanışın en tehlikeli
noktasına yaklaşıyorduk. Artık şu anda olması gerektiği şekliyle Zafer alıp
başını gidiyordu, ara sıra durup, aslında iradesini kullanıp beni bekliyordu,
kendine kalsa herhalde yukarı kadar koşmak isteyecekti. Yukarıda bir yerde
bir takım insanların bekleştiklerini görüyordum. Haritada "Le Grand Couloir"
yani büyük kulvar diye adlandırılan, taşlarıyla meşhur yerdeydiler.
Bulundukları güvenlikli noktadan kendilerini kulvarın karşı kıyısına atmaya
çalışıyorlardı. Zafer'in yanına geldim.
- Abi, gel dönelim, ben bittim. Gece aşağıda yatarız.
- Saçmalama oğlum, Kulübe hemen şurada, fazla bir şey kalmadı.
Tehlikeli kulvarı bir kez geçtikten sonra geri dönemeyeceğimi biliyordum.
Kulvarın duvarından yükselmeğe başladık. Karşımıza ilk çelik teller çıktı.
Demek ki bu kadarçık eğime bile bu lanet telleri döşemişlerdi. Tutunmadan
tırmandım. Karşıya geçmemiz gereken noktaya gelip durduk. Sidney'e burası
hakkında epey ayrıntılı sorular sormuştum. Birincisi, kulvarın genişliği her ne
kadar altmış metre olsa da en tehlikeli yeri ilk yirmi metresiydi, ikincisi ise
taşlar çok hızlı geliyordu, kulvara girmeden bakmanın bir faydası olmuyordu.
Diğer dağcılar gibi biz de durduk. Yukarda bir hareket yoktu. Karşı tarafta da
üç kişi gelmiş korkuyla bekliyorlardı. Önce bizim geçmemizi ister gibi bir
halleri vardı.
- Hadi Zafer ben gidiyorum.
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Hızla koşmağa başladım, "Canını sevdiğim adrenalini, işte insanı 3400
metrede böyle tavşan gibi sektiriyorsun." Kulvarın tabanı çamurdu bir iki
tökezledim, ama dengemi kaybetmedim. O anda bir şey oldu, nasıl olduğunu
anlayamadım, ya bir ses duydum, ya da bana bağırdılar, başımı yukarı
çevirdim, tam üzerime ama tam başıma iri bir taş hızla geliyordu, hemen iki
metre önümde yerde irice bir kaya vardı. Balıklama kendimi oradaki kayanın
altına attım. Müthiş bir cayırtı kopmaya başladı. Taş çığının ortasında
kalmıştım. Kayanın altında, tam siper yatıyordum. Sadece iki elimi
görebiliyordum. Bir an ellerimi saklamayı düşündüm, ancak buna olanak
yoktu, sola baktım Zafer kıvrılmış yatıyordu. Onun oraya bir şey gelmesi pek
olası değildi zaten. Sağdaki üç dağcı da aynı durumdaydılar. Kısa bir sessizlik
olur gibi oldu. Hafifçe doğrulmaya çalışıyordum ki, sağdaki dağcılardan biri
eliyle "Yat, yat" işareti yaptı, gene tam siper oldum. Aynı çatırtı bir kez daha
koptu.

Zafer, hemen arkamdan Grand Couloir’ı geçiyor.

"ÇAT"
Kaskıma bir taş isabet etti. Eğer bu kaskı bulamasaydım, perşembe pazarında
yaptırdığım itfaiyeci kaskıyla burada bulunacaktım ve belki de şu anda
ortasından ikiye ayrılmış olacaktı. Sessizlik tekrar geri geldi, sağdaki dağcılar
"Hemen gel" dediler. Yerimden fırladım. Bütün gücümle onların yanına
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koşmağa başladım. Neredeyse uçarak bir altlarındaki kayaya çıktım. Şaşılacak
kadar keyifliydim. Onlar ise kireç gibi bir yüzle, sanki mezardan kaçmış birine
bakar gibi beni karşıladılar. Bir an sonra aynı kulvarı geçecek olmalarından
dolayı sinirleri iyice bozulmuştu. Zafer deli gibi koşarak geliyordu. Hemen
makinemi çıkarıp iki poz resmini çektim, Yanıma geldiğinde üç dağcı karşıya
doğru korkak adımlarla gidiyorlardı.

- Zafer, resmimi çektin mi?
- Ne zaman?
- Tam taşlar yağarken.
- Manyak mısın be!
- Ne var yahu, nefis bir hatıra olurdu.
Bu soruma herhalde içinden küfretmekle yetindi.
- Hadi abi, gidelim,
Bu sözün üzerine Zafer'in peşine takıldım. Yaklaşık elli metre kadar
tırmandık. Yavaş yavaş tehlikenin vermiş olduğu dinçlik yerini dayanılmaz bir
yorgunluğa bırakıyordu. İki adımda bir dinlenmeğe başlamıştım. Her seferinde
bir tepedeki dağ evine, bir de aşağıdakine bakıyordum.
"Hayır, bu gece Gouter'ye çıkamayacağım. Buna imkan yok".
Bu tür yorgunluk çok ilginç bir duygu. Öyle nefes nefese falan kalmıyorsunuz.
Sadece her adımı atmak için daha fazla irade gücü kullanmağa başladığınızı
görüyorsunuz. Eğer düşüncenizi başka bir konuya taksanız, ayakta, hiç bir
yere kıpırdamadan öylesine kalabilirmişsiniz gibi geliyor.
Tehlikeli kulvarı geçip yüz metre kadar yükseldikten sonra artık kabaca bir
kayalık sırtı tırmanmağa başlamıştık. İki yanımızda iki adet geniş kulvar vardı.
Artık yürüyüşümüz gerçek bir tırmanışa dönüşmüştü. Gittikçe eğim
dikleşiyordu. Hava da kapamağa devam ediyordu. Bir ara Tête Rousse gözden
kayboldu, arkasından da Gouter. İyice soğuk bir rüzgar esmeğe başladı.
Devamlı kendimi bir adım daha atabilmek için zorluyorum. Birden aklıma iki
yaz önce Bolkarlar'da yaşadıklarımız geldi. Gene böyle anormal soğuk bir
havada saatlerce yürümüştük. Bir ara artık hızla düşünemediğimi, en basit
kararları bile verirken çok zorlandığımı fark etmiştim. O anda dağlarda
olabilecek en berbat durumlardan biriyle; hipotermia ile karşılaşma riskim çok
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fazlaydı. O anı hatırlar hatırlamaz durdum. Ancak Bolkarlar'a oranla şu anda
çok daha fazla yıpranmış durumda olduğum için Zafer'e titrek bir sesle
talimatlar yağdırmaya başladım,
- Abi, hemen çantandaki balı çıkar,
- Yahu sende de vardı.
- Hemen seninkini çıkar ve ağzını aç.
Çok hızlı hareket etmem ve Zafer'den azami yardım almam gerekiyordu. Sırt
çantamın içinden polar ceketi çıkarıp içime giydim, onun üzerine de Gore-Tex
yağmurluğumu tekrar geçirdim. Başıma da gene polar malzemeden başlığı
alıp, üzerine kaskı taktım. Bu arada Zafer plastik tüpteki balı bana uzatıyordu.
Elinden alıp tüpün yarısını ağzıma sıktım. "Tanrım!" bu asrın başında insanlar
balık yağını da böyle zevkle içiyorlardı herhalde. Az sonra çöktüğüm yerde
biraz kendime gelir gibi oluyordum. Doğal şeker olan bal, yendikten sonra
kana en çabuk karışabilen besin maddelerinden biriydi. Sönmeğe yüz tutmuş
sobaya iki odun daha atılmış gibi olacaktım.
- Hadi Haldun, fazla bir şey kalmadı.
- Zafer yolda bivak yeri ara, ben tepeye varamayacağım.
- Saçmalama oğlum, bak ha şurası !
Nerden çattım bu adama sevgili İskender'le olsak, şimdi hemen şurada
tulumları seriyorduk. Daha da iyisi, Tête Rousse dağ evine çoktan yerleşmiş,
tatlı tatlı sohbet edip dağdan zevk alıyorduk.
Ayağa istemeye istemeye kalktım. Sırt çantamı taktım.
- Haldun sen önden git.
Dağda önemli bir kural da en yavaş olanın önden gitmesidir. Böylelikle
gurubun yırtılıp dağılması önlenir. Hemen önümdeki kırmızı işaretleri
izlemeğe başladım. Gerçekten bir ağız dolusu bal etkisini göstermeye
başlamıştı. Kendimi daha iyi hissediyordum. Az yukarda paslanmağa yüz
tutmuş bir haçın yanından geçtik. Epey aşağıda da böyle bir haç vardı. Demek
ki geçmiş yıllarda günün birinde adamcağızın biri buraya kadar gelip kalmıştı.
Aşağıdaki haçta solmuş, gülümseyen, eski yüzlü bir resim de vardı. Gelen
geçeni selamlayan ama biraz lanetli gibi duran bir gülümsemeydi. İçimi
ürpertmişti.
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Aslında başka koşullarda olsa
yaptığım tırmanıştan çok büyük
zevk alabilirdim. İri kayaların
arasında çok güzel doğal tırmanış yapıyorduk. Acaba günün
en arkada kalmış ekibi biz
miyiz diye düşünürken epey
altımızda üç kişinin geldiklerini
gördük. Nereden çıkmışlardı?
Daha önce varlıklarından hiç
haberdar olmamıştık. Nereden
çıktıkları biraz sonra anlaşılmaya başladı, olağan üstü hızlı
bir
tempoyla
geliyorlardı.
Birazdan bizi yakalayacaklardı.
Zaten öyle de yaptılar. Tam
çelik emniyet tellerinin başladığı yerde, biraz ters bir pozisyonda buluştuk. Geleneksel
"Bonjour"umuzu
çektik.
Gülümseyerek
yanıtladılar.
İspanyolmuşlar, iki erkek bir bayandılar. Oldukça da atletik gözüküyorlardı.
Tüm soğuğa karşın, öğlenki güneşi hatırlatan kısacık şortlarıyla tırmanmaya
devam ediyorlardı. Sanki nezaket gösteriyormuş gibi onlara yol verdik. Nefis
hareketlerle kayada sekip ilerlediler. Aslında ne Zafer, ne de ben iki erkeğin
nasıl tırmandıklarına bakamadık. Esmer İspanyol bayanın şortu, öğlende
gördüğümüz İtalyanınki kadar kısa, ama yüzü de çok güzeldi. Biraz sonra zor
seçilecek kadar uzaklaşmışlardı. Tekrar kendi yalnızlığımızla baş başa
kalmıştık berbat kayanın üzerinde. Kolumdaki altimetreli saatten metre metre
yükselmemizi izliyordum. Tepede kocaman durmasına karşın Gouter'ye
varabileceğimden hala emin değildim. Yolun ortasından bir yerde uygun bir
bivak yerinin yanından geçtik. Son üç saatte kayanın üzerinde gördüğümüz
yegane yerdi. Üç yanı kayayla çevrili, iki kişinin tulumlarıyla zar zor
yatabileceği bir platformdu.
Akşamın yedisinde 3817 metredeki Gouter dağ evine vardık. Ya da başka bir
deyişle, Zafer'le birlikte benden geriye ne kalmışsa o vardı. Performans olarak,
dağcılık yaşantımda şimdiye kadar yaptığım her şeyden daha zorlu bir etkinlik
olmuştu bu kulübeye varış. Şu anda koskoca Aladağlar'ın Demirkazık
zirvesinden bile 60 metre daha yukardaydık. Kapıdan içeri girdik. Yerler
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metaldi, küçük bir odaya geçtik, daha doğrusu bir çeşit antreydi burası. O anda
en çok canımı sıkan konu; her türlü yorgunluğun üstüne bir de buranın
usulünü, adabını öğrenmek zorunda kalacağımızdı. Neyse ki çevremiz bu
konuda elinden gelen yardımı esirgemiyordu.
"Hop Gitme! " diye üstümüze atladılar. Meğerse esas salona dağ
ayakkabılarıyla girmek yasakmış. Zafer antrede bir köşede duran plastik
mestlerden ayağımıza göre birer çift arayıp buldu. Dağ ayakkabılarını
çepeçevre duran rafların bir köşesine yerleştirdik. Salondan kalabalık bir insan
topluluğunun doğal homurtusu geliyordu. En yakındaki adama sordum :
- Biz yeni geldik, kime haber vereceğiz?
- Yukarıda solda resepsiyon var, oraya gidin.
Salona giden beş on basamağı çıktık. Burası öğlende gördüğümüz dağ
evindekinden çok az daha büyük, hınca hınç dolu bir yemekhaneydi. Mutfak
kapısının yanında üzerinde "Reception" yazan servis penceresinden başımı
uzattım.
- Biz iki kişiyiz, yeriniz var mı?
- Yer ayırtmış mıydınız?
- Hayır.
- Alpin Kulüp üyesi misiniz?
- Hayır. Hiç bir yere üye değiliz, hiç bir yer de ayırtmadık. Sadece iki kişilik
yer istiyoruz.
Suratsız gencin ifadesinden biraz taşradan gelmişim hissiyatına kapılıyordum.
- Bir kimlik verebilir misiniz?
"Benimki yakında" diyerek Zafer Kanadalı kimliğini uzattı.
- Ah! Kanadalısınız demek.
Bu sözü de suratsızlığından hiç taviz vermeden söylemişti. Biz hiç bir yanıt
vermeyince kendiliğinden Kanadalı olmuştuk. Şu anda Marslı bile olmaya
hazırdım, yeter ki başımı koyacak bir yer bulabileyim.
- Arkadaşım size yerinizi gösterecek.
Aynı ruhsuzluktaki arkadaşını takip edip, yarım kat daha çıktık. Evin bilmem
kaçıncı yatakhanesine girdik. Odanın içini boydan boya iki kat tahta ranza
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kaplıyordu. Herkes aynı yerde balık istifi yatacaktı. Bize bir yer gösterdi.
Çekti gitti. Toroslar'ın, Kaçkarlar'ın uçsuz bucaksız vadilerindeki
yalnızlıklardan sonra bugün gördüğümüz kalabalık gerçekten hoşuma gitmişti,
ancak yatacağımız bu mekanı bu kadar çok tanımadık insanla paylaşmak son
derece tatsız geliyordu. Çaresiz çantaları taşıdık. Ranzanın önüne rastlayan
yere sığdırmaya çalıştık.
- Hadi Haldun, inip bir şeyler yiyelim.
- Zafer, emin misin gırtlağımızdan bir şeyler geçeceğine?
- Tabi oğlum ne var? bütün gün yürüdük, acıktık.
Onar kişinin oturabileceği şekilde yapılmış uzun masalarda yer aramaya
çalıştık. Sonunda birinin ortasında karşılıklı iki iskemle ayarlayabildik.
Aslında tam karşılıklı da değil biraz çapraz kalmıştık ama daha iyisini bulmak
şu anda mümkün değildi. Ne yiyebiliriz diye sağa sola bakıp duruyordum.
Solumdaki beş kişi iğrenç bir etli makarnayı kırmızı şarap eşliğinde
götürüyorlardı. Bakmak bile içimi rahatsız etti. Sağımda ise bugün
gördüğümüz İtalyan hanım iki erkek arkadaşıyla oturuyordu. Çantalarında
getirmiş oldukları "azıklarıyla" besleniyorlardı. Üçü de orta yaşa gelmiş çok
sevimli dağcılardı. Yanımda oturan adamla bir kaç kelime sohbet etmeğe
çalıştık. Ama yeterince İtalyanca bilmediğim için fazla ileri gidemedik.
- Evet Hoca, ne yiyoruz?
- Zafer, şu yandakilerin makarnasından yiyebileceğimi hiç sanmıyorum.
- Ben de, ancak kırmızı şarapları iyi fikir.
- Abi, dağda içki içilir mi?
- Baksana, bu işin vatanına geldik, herifler lıkır lıkır içiyor. Önce bir çorba
alalım, ben yanımızdaki peynirlerden birini getireyim, bu akşamı idare ederiz.
Biraz sonra çorbamla platonik aşk yaşamağa başlamıştım sanki. Uzaktan bakıp
duruyordum. Çünkü elime kaşığı alıp, içine daldırıp, ağzıma götürmek, iki saat
önceki kayalardaki tırmanışımızdan daha zor geliyordu. Bütün ömrünü iştahlı
ve kilolu geçirmiş biri için hayret edilecek bir durumdu bu.
- Zafer, dirhem bir şey yiyemiyorum.
- Zorla kendini biraz, bu gün çok enerji kaybettik. Hadi git de şu şarabı al.
- Bari küçük içelim.
Zafer'in neşesi iyiden iyiye gelmişti.
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- Bak Abi, hayatın küçük zevkleri bunlar. Gelmişiz Alp'lerimize, MontBlanc'ımıza, dağ evinde şarabımızı içiyoruz. Bundan iyi zevk mi olur?
- Olmaz herhalde.
- Yalnız, sen hiç iyi gözükmüyorsun.
- Geberiyorum.
- Belli.
Yanımızda, yemekhane tarafında bir hareketlenme oldu. Bir takım sevinçli
konuşmalar yapılıyordu. Solumdaki makarna düşmanlarına sordum. Son
meteoroloji raporu gelmiş, duyuru tablosuna yarın çıkışın yapılacağı
yazılıyormuş. Biraz sonra salondaki neşeli sesler tekrar yorgun mırıltılara
dönüştü.
- Zafer hiç boşuna heveslenme, benden hayır yok. Kesinlikle çıkamam.
- Dur bakalım, hele bir uyu, sonra konuşuruz.
Zafer'in gözündeki pırıltıdan yarın ne kadar zirveye gitmek istediğini
anlıyordum.
-*Adamın biri bağırıp duruyordu. Ben neredeydim? Adam tek başına
bağırdığına göre telefonda kavga ediyor olmalıydı. Etrafımda dağ evinin
yatakhanesi şekilleniverdi. Acaba kaç saat uyumuştum. Saatime baktım 9:30,
Aman Tanrım sadece bir saat uyumuşum. Herif sustu, o andan sonra da
şimdiye kadar hatırladığım en kötü gecem başladı. Yemekte hiç olmayan
berbat bir baş ağrısı çekiyordum ve gözümü kırpmam mümkün olmuyordu.
Ortalama on beş dakikada bir saate bakıyordum ve hayretle hiç
uyuyamadığımı anlıyordum. Tam kitaplarda yazdığı gibi yüksekliğe
alışamamanın bütün arazlarına sahiptim. Yani, iştahsızlık, baş ağrısı,
uykusuzluk ve ara sıra gelen derin nefes alma ihtiyacı. Şu odanın içinde bana
yetecek kadar hava yoktu.
Odada garip bir şey daha vardı; en az otuz kişi uyuyorduk ve tek bir kişinin
bile horlaması ya da derin nefes alması duyulmuyordu. Aynı sayıda
koğuşlarda yatmıştım, uykunun bin bir türlü sesi olurdu. Burasıysa sessizdi.
Kimse uyumuyordu. Buna sevineyim mi, yoksa üzüleyim mi bilemiyordum.
Işıklar yandı. Saat tam 2:00, bir anda koğuş canlandı. En hevesliler en önden
davranıyor. Tabii Zafer de canlandı. Ben yarı doğrulmuş, köfte gibi adamlara
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bakıyorum. Yanımda yatan adam da doğruldu. Felsefi gözlerle etrafı süzdü,
bana döndü, biraz sevimli, biraz özür diler gibi, "Dormire" dedi, vurdu kafayı
yattı. Dormir Fransızca uyumak demek, İtalyanca’da da çok benzer bir anlamı
olsa gerek. Adamın halinden etkilenmiştim. Burası başka dağ yörelerine hiç
benzemiyordu. Ayrıca da dağcılıkta yarışma yoktur diyenler bal gibi halt
ediyorlardı. Burada her şey bir yarışın bir parçası gibiydi. Yanımdaki İtalyanın
yüzünden de bu yarıştan erken çekilen bir insanın üzüntüsünü görüyordum.
Salona gittik. Herkes bir hevesle kahvaltı ediyor. Biz de iki kahvaltı istedik,
sabahın ilk fırçasını yedik. Geceden yazdırmak gerekiyormuş. Neyse himmet
edip suratsızlardan biri kahvaltı diye adlandırdığı "şeyi" getirdi. Fransız
mutfağının dünyanın birincisi olduğu söyleniyor, ancak kahvaltılarına bakınca
Zaire ve Kuzey Myammar'dan sonra ancak 375'inci olabileceğini
düşünüyordum. Neyseki iğrenç çayı içerek biraz güç toplamam mümkün
olacaktı.
- Bak Zafer, Çıkışa başlayalım, ama inan bana buradan tuvalete gidecek kadar
bile halim yok. Bittiğim yerden döneceğiz. Anlaştık mı?
- Tamam, tamam, yola çıkınca açılırsın.
Artık ekipler birer birer gidiyorlardı. İçerde de göreceli bir sakinlik başlıyordu.
Müjdeyi aldık fazla eşyalarımızı yatakhanede bırakamayacaktık. Zafer'le
çantaların birini almaya karar verdik. Vaz geçebileceğimiz her şeyi diğerine
koyup, çantayı antreye koyduk. Su almamıştık.
- Kanadalı'ya bir su ver.
- Büyük mü olsun.
- Evet.
- Şimdi getiriyoruz.
Yarabbim, burada çalışanlar bu kadar suratsız mı olmak zorunda. Şehirdekiler
de böyleydi. Türkiye'de ya da en çok gittiğim Almanya'da çoğunlukla
gülümseyen insanlara alışık olduğum için buradaki davranışlar çok ters
geliyordu.
Saat üçü geçtikten biraz sonra dışarıdaydık. Kapıdan çıkar çıkmaz ürperdim,
çok soğuktu. Aşağılarda Chamonix hala ışıl ışıldı. Dağ evinin önünden
yürüyüp kara girdik. Gece yarısı karının o garip sertliğinde iyice derinleşmiş
izlerden yükselmeğe başladık. Ekibin aksağı olarak gene öndeydim. Önden
giden iki kişinin arkasına takılmak için biraz koşturdum. Mont-Blanc'ın rota
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tarifi çok kısaydı; "Kalabalığı takip et." ben de aynen öyle yapmak istiyordum.
O iki kişinin hemen arkasından bir kar kapısından geçtik. Boss sırtı karşımızda
uzayıp gidiyordu.
- Oğlum Haldun, biz neredeyiz? Burası dağ değil E-5 karayolu sanki.
Zafer'in hayretine aynen katılıyordum. Karanlığın içinde, Tüm dağcı
gurupların kafa fenerlerinden yayılan ışıklar uzun bir karayolunda karşıdan
gelen araçları çağrıştırıyordu. Işıklar dağın üzerinde yürüdüğümüz patika
boyunca, sonsuza kadar uzanıyor gibiydiler. Biz de konvoya katılmıştık.
Ancak ilerde peşlerinden gittiğimiz iki kişinin duracakları tuttu. Zorunlu
olarak onları geçtik. Hiç olmazsa bir 300 metre için tek başımıza kalmıştık.
Gözüm gecenin kendi ışığına alışsın diye fenerimi kullanmıyordum, ancak
Zafer arkadan sollamak isteyen bir araç gibi ışığını yakarak geliyordu. Önden
gidenlerin izinden bir milim ayrılmamağa çalışıyordum. Ancak sert karda bu
izler beklediğimden çok daha azdılar.
- Haldun, bir yerde duralım, ben üstüme bir şeyler giymek istiyorum.
- Haklısın ben de giyeceğim çok soğuk.
- İpe bağlanmayalım mı?
- Boşver Zafer, gerek yok, bu rotada önemli bir çatlak yokmuş.
Mehtabın yirmi biri olmalıydı. Eğer devamlı kapatan bulutlar izi verse
muhteşem bir gece tırmanışı yapıyor olacaktık. Tüm sisin dağıldığı ender
anlarda nefis bir sırtın üzerinde kendimizi ilerlerken görebiliyorduk. Ancak bu
çok kısa sürüyordu, o kadar ki, bazen önümüzde giden ışıklar bile tamamen
örtülüyordu. O zaman kapkaranlık bir ortamda, sadece kafa fenerinin ışığında
anlamsız bir yolu yürüyorduk. Böyle bir anda yürüdüğümüz izin hemen
sağında bir takım karaltılar gördüm. Dönüp sola baktım benzer karaltılar orada
da var. Bunlar, buzul çatlağı. Demek ki bastığım yerin altı da çatlak, yani boş!
Böylelikle dağcılık yaşantımdaki ilk buzul çatlağını bilmediğim bir rotada,
gece ve siste geçiyordum. (Peh! peh!). Yol ilerledikçe birbiri arkasına gelmeğe
başladılar. Ancak hem önümüzden giden onlarca kişinin varlığından (Hepsi
buradan geçmişlerdi) hem de pek bir şey gözükmediğinden olacak, en ufak bir
korkutuculuğu yoktu bu çatlakların.
Tüm bitkinliğime rağmen önümüzdeki dört kişilik bir ekibi geçtik.
Hareketlerinden üçünün oldukça acemi dağcı, birinin ise profesyonel dağ
rehberi olduğu sonucunu çıkardım. Zafer'e yüksekliği sordum, 3950. metre
yanıtını aldım. Bir süre daha gittik. Eğim çok sert değildi. 4000 metreyi biraz
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geçtik. Aklımdan kalan yüksekliği düşünüp duruyordum. 4807. metredeki
zirveye 800 metre kalmıştı. Aslında ulaşabileceğimi hiç umut etmiyordum.
Zafer'e verdiğim söz gereği devam ediyordum. Fena da gitmiyorduk. Ara sıra
Zafer'in arkadan sesi geliyordu; "Abi tempomuz çok iyi" İstanbul'dan çeyrek
depo benzinle son sürat yola çıkan arabaya benziyordum. Bir yerlerde
bitecekti. Önümüzdeki bir guruba daha yetiştik. Zafer'e döndüm,
- Kaç metredeyiz?
- 4150.
- Tamam Abi dönüyoruz.
- Neden?
- Biraz daha gidersem hiç geri dönemeyebilirim.
- Tamam.
Sözünün eri Zafer, hiç ummadığım kadar büyük bir olgunlukla kabul etmişti.
Olduğumuz yerde 180 derece dönüp aynı ayak izlerinden geri gitmeğe
başladık. Şimdi tüm kafa fenerleri üzerimize doğru geliyorlardı.
- Üzülme Zafer, bu gece zaten ben çıkamayacaktım. Bir deneme yaptık. Yarın
kesin çıkarız.
- Tabi canım, işin sonunda ölüm yok ya.
Gene de içinin gittiğini biliyordum. Herkes sürü halinde zirveye giderken, bir
tek biz ikimiz dönüyorduk. Hatta bu durum aşağıdan gelen gurupların birinde
oldukça merak konusu oldu.
- Geri mi dönüyorsunuz. Neden?
- İyi aklimatize olamadık (Yüksekliğe alışamadık) o yüzden daha fazla
gidemiyoruz.
- Ah! Tabii, ısrar etmemek gerekir.
- İyi çıkışlar,
- Size de.
Kim bilir hangi millettendi? Gecenin bir içinde, kafasında ışık yanan bir
anorak yumağıyla iyi dilekler teattisinde bulunup yürüyüşümüze devam
etmiştik...
Gelirken dikkat etmediğim bir çatlağın aslında dev bir volkan ağzı gibi beş altı
metre ötemizde bize baktığını görerek irkildim. Burası sıkı bir tipide
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cehennem gibi olabilirdi. Bir kez yerdeki izler silindikten sonra ortada hiç bir
nirengi kalmayacaktı. Chamonix civarındaki dağlarda her yıl yaşamını yitiren
yüzden fazla insan aklıma geldi. Dağların kolay erişebilir olmaları bu işi tam
bir kitle sporu haline getirirken, ölü sayısını da kaçınılmaz olarak arttırıyordu.
Dağ evine yaklaşırken artık hava yavaş yavaş aydınlanmağa başlamıştı.
İncecik bir sırttan ilerlerken son 18 saatte hayatımda hiç olmadığım kadar
yorulduğumu hissediyordum. Güç bela dağ evine girdik. Yere atılmış
çantamızı alıp yatakhaneye çıktık. Saat 6:30 olmuştu. Bana "Dormire" diyen
İtalyanın yanına kıvrıldım. Uyku gözlerime doluyordu. Başım da ağrımıyordu.
Eğer bütün gün burada dalga geçip dinlenebilirsek yarın kesin zirvedeydik.

-*Birisi ayağımı çekiştiriyor !
- Kalkın yatakları yapacağız.
Uykudan fırlıyorum. Kalkalım, ama neden?
- Odayı boşaltmanız lazım!
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Suratsız görevlilerden biri bağırıp duruyordu. Saat 7:30 olmuş. Kalkıp salona
indik. Çok fazla insan yok. Bütün gücümü kullanıp Zafer'in yaptığı
yemeklerden yemeğe çalıştım. Dışarıda hava berbat. Bir köşede oturup
umutsuzluk içinde salondaki gelen gideni seyretmeğe başladım.

- Hadi Haldun, git şu heriflerden bu gece için yer ayırt.
Banliyö gişesi kılıklı Reception'a gittim.
- Hayır hiç yerimiz yok. Bu gün cumartesi bütün dağ evi dolu.
- Bakın bize özel bir yer gerekmez, uyku tulumlarımız var, yemekhanede de
yatabiliriz.
- Size bugünün cumartesi olduğunu söyledim, En kalabalık gün. Bu
yemekhanede yatmak için bile 80 kişilik rezervasyon var.
Aman Allahım ! 1980 yılında Bayram sonu beş kişi Niğde'den gelirken 43
koltuklu otobüste bize üzerinde aynen şunlar yazan bir bilet kesmişlerdi; 4243-Hostes koltuğu-buzdolabı-buzdolabı.(Eski 302 Mercedes’lerde arkada
buzdolabının üzerine bayram dönüşlerinde oturuluyordu.) Ancak buradaki
rezalet o olayı gölgede bırakacak cinstendi.
- Zafer bunlar bizi kapıya koyuyorlar.
- ...
- Haklısın.
Aslında yanımızdaki malzemeyle dışarıda yatabilmemiz gerekirdi ama buna
cesaret edemiyorduk.
- Dışarıda bivuaklıyabiliriz.
- Yapma Haldun ben dün yürürken, her şeyim üstümde donuyordum.
- Zaten benim de hiç aklım yatmıyor. Baksana hava da bozdukça bozuyor.
- Yapacak bir şey yok Haldun, geri döneceğiz.
Buraya kadar gelmiştik. Onca masraf ve emek vermiştik, Şimdi kalkıp geri
gitmek çok acı geliyordu. Bir çare arayıp duruyordum. Tekrar çıkışa başlayıp
bu akşam 4362 metredeki Vallot barınağında kalabilirdik. Orası (Rivayete
göre) 8 kişilik kocaman teneke bir kutuymuş. Normalde kalmak yasakmış,
ancak tehlike halinde dağcılar kullanabilirmiş. Masamızı paylaştığımız üç
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genç dağcı da geceyi orada geçireceklermiş. Ancak içinde değil, dışında
yatacağız dediler. O zaman yasakları çiğnemek söz konusu olmuyormuş.
Suratsızlardan biri, iyice moralimizi bozmak için olsa gerek, kötü havanın
hızla geldiğini, büyük olasılıkla çıkış yapılamayacağını müjdeledi. Ayrıca, kar
yağarsa buraya gelirken güç bela tırmandığımız kayaların buz tutup, oldukça
zor bir hale geldiğini de ilave etti. Yanımızdaki giysiler kesinlikle bu etkinliğe
uygun değilmiş. Kışın Aladağlar'a gidiyormuş gibi giyinmek gerekiyormuş.
Biz ise iki mevsim eksik giysi getirmiştik.
- Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek!
Toplandık, hesabımızı kapadık. Kapının önünde bir kaç hatıra resmi çekip,
kuyu gibi derin duran kayalara girdik. İnişlerde olduğu üzere hızla koşturmağa
başladık. Biri bayan üç kişi büyük dikkatle sabit çelik tellere karabinlerle gire
çıka, son derece yavaş ve emniyetli iniyorlardı. Yanlarından şimşek gibi
geçtik. Zafer arkasına bakmadan gidiyordu. Kısa bir süre sonra kafasındaki
kırmızı kaskı uzakta küçük bir benek gibi görmeğe başlamıştım. Aşağıdan
gelenlere bol keseden "Bonjour"lar dağıtıyordum. Paslı haçın yanından
geçerken gene içim titredi, bir poz da resmini çektim. Aşağıdan inanılmaz
sayıda insan geliyordu. Dün Cuma idi, bu günse Cumartesi, yani hafta sonu.
Bu kadar büyük bir fark olabileceğine inanamazdım. Bu insanların tamamı
zirve denemek için buradaydılar. Yarın sabah hava güzel olursa zirve fotoğrafı
çektirmek için sıra beklemek gerekecekti herhalde.
Bir ara hava masmavi oldu. Solumdaki Aiguille de Bionnassay pırıl pırıl
ortaya çıktı.
"Allah cezasını versin, eğer hava açıyorsa, korkunç bir hata yapıyoruz."
İnsan bir kez geri dönmeye başladıktan sonra havanın açması kadar kötü bir
durum olamaz. Kuzeye doğru bakıp, uzaklardan gelen bulutların neler
yapabileceklerini düşünmeğe çalışıyordum. Aynı anda eminim Zafer de
benzer düşüncelerin içindeydi. Ancak telaşım fazla uzun sürmedi, çünkü mavi
gökyüzü geldiği gibi kaybolup gitti. Artık ağırlaşan ve koyulaşan bir bulut
tavanının altında yürüyoruz. Zafer bir köşede beni bekliyordu.
- Haldun bunca insana inanamıyorum. Bak biz dönüyoruz, ama hepsi zirveye
çıkmaya geliyorlar.
- Onların hepsinin gidebileceklerini sanmıyorum. Herhalde çoğu bizim gibi
aylarca öncesinden karar vermiş. Şimdi de taş yağsa geri dönemiyorlar.
- Belki, ama bunların çoğu gerçek dağcı, bizim gibi köfte değil, zirveyi kötü
havada bile deneyecekler.
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- Zafer, sıkı bir fırtına çıktığında yukarısı Aldağlar'a benzemez. Bir buzul
çatlağının dibinde kalıverirsin. Zaten burada ölenlerin çoğu da böyle
gidiyormuş.
- Neyse, daha sonra konuşuruz.
Zirveye çıkmanın bir şekli, çıkamamanınsa bin şekli vardı, herhalde Zafer ile
daha çok konuşacaktık. Sabahın erken saati olduğu için taş düşen kulvardan
hiç bir vukuat olmadan geçtik. Doğruca Tête Rousse dağ evine gittik. Buraya
gelince dağdaki insan yapısının büyük ölçüde değiştiğini görüyordum. Artık,
daha geniş bir yaş gurubundan, daha küçük sırt çantalı insanlara rastlıyorduk.
Pek çok kişi için 3167 metredeki dağ evine ulaşmak kendi başına önemli bir
hedefti. İçeriye geçip kendimize yemek ısmarladık. Çevremizde yukarıya
oranla çok daha neşeli insanlar vardı. Buradakilerin çoğu dağda olmaktan
gerçekten mutlu olan ve sırf bu yüzden de buralara kadar gelmiş kişilerdi.
Arkamdan herhalde yaşı 70'i çoktan geçmiş beli bükük bir teyze geçti. Ayağını
yere sağlam basıyor, gözleri de kararlı bakıyordu. Tahta bastonunu kenara
koydu, gene kendine denk yaştaki başka bir hanımla sohbete başladı. Nid
d'Aigle'den buraya 800 metre irtifa kazanabildiğine göre oldukça formda
olmalıydı.
Gouter'deki rekabetçi ortamla, burada havaya hakim olan yaşama sevgisi
birbirlerine ne kadar da zıt duruyorlardı. Bir an hangisine ait olmam
gerektiğini düşündüm. Yok! Hala yukarıyı zorlamam gerekiyor. Henüz
yapabileceklerimin sınırına geldiğimi sanmıyorum. Eğer ömrüm yeter de bu
teyzenin yaşlarına gelirsem, o zaman küçük sevimli yürüyüşlerin üzerine
eğilirim. O günlere de bir şeyler bırakmak gerekiyor.
Eşyalarımızı topladık. Tren tarifesine baktık. İki saat sonra 14:40'ta kalkacak
olana yetişebilmek için yola çıktık. Gelirken de üzerindeki patikadan
geçtiğimiz Tête Rousse buzuluna yöneldik. Zafer'le birbirimizin sırt
çantalarından kazmalarımızı çözdük. Buzul bura ölçülerine göre oldukça
küçüktü ancak patikanın olduğu alandaki ılımlı eğim biraz ilerde dik bir yara
dönüşüyordu. Ne olursa olsun bu tür bir buzulu geçerken insanın kazmasının
elinde olması gerekiyordu. Çünkü her hangi bir kayma anında eldeki kazma
dağcıyı uçup gitmekten kurtaracak tek emniyet gereci oluyordu. Buzula girer
girmez ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Tüm izler, bugün hava ısınmadığı
için taş sertliğinde ve tabii ki buz kayganlığındaydı. İki yüz metrelik basit bir
yürüyüş, hava sıcaklığındaki bir kaç derece fark yüzünden tam bir karabasana
dönüşebilirdi. Karşıdan bir dağcının titreyerek gelmekte olduğunu gördüm. İki
elini hafifçe iki yana açmış, her an dengesini kaybedecekmiş gibi duruyordu.
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Sırtındaki çantadan ve yürüyüşçülerin genelde tercih ettiği uzun yolu
seçmemesinden dolayı onun da zirveye giden biri olduğu kanısına vardım.
Ancak adamcağız tam buzulun ortasında berbat bir şekilde kalmıştı. Durup sırt
çantasının arkasından kazmasını almaya kalksa zaten pamuk ipliğine bağlı
dengesini yitirmesi büyük olasılıktı. Bu yüzden içinden dualar edip yürüyor
olmalıydı. Tam yanına gelince sordum.
- Kazmanızı çözmemi ister misiniz?
- Ah! Tabii, sağolun.
Dengesini bozmamak için adama dokunmadan arkasına geçtim. Kazmasını
çıkarıp verdim. Hem birden bire içine düştüğü anlamsız tehlikeden kurtulmuş
olmaktan dolayı mutlu hem de bunu buzula girerken kendi akıl edemediği için
biraz gururu kırılmış olarak teşekkür edip ilerledi. Dağlarda oluşan kazalara
bakıldığında ortaya çıkan ilginç bir durum bunların en zorlu, en tehlikeli
yerlerden çok, bu tür ikincil tehlikede, insanı pek korkuya düşürmeyecek
bölgelerde olması. Kazalar dağcının açık vermesini bekliyorlar...
Sanki hava kapadıkça aşağıdan gelenlerin sayısı artıyor gibiydi. Buzuldan
çıktıktan biraz sonra Chamonix'i gören uzunca bir sırtın üzerinde günün son
molasını verdik. Hava iyiden iyiye kapıyordu.
- Haldun gözlerini iyice kıs da tecrübeli havası versin.
Zafer resmimi çekmek için uygun bir an kollarken bir yandan da bugünkü
şakamızı tekrarlıyordu.
- Tamam mı Abi, çok keskin bakabiliyor muyum?
- Gayet iyi, jilet gibisin. Resmi gören Everest'ten gelirken buralara laf olsun
diye uğradığını sanacak.
Gözlerim kısık ilerlere bakmaya devam ediyordum. Ne kadar ciddiye alsak da
dağcılık aslında bizim için bir oyundu. Bu oyunu zevkli oynayabilmek için hiç
bir olanağı kaçırmak istemiyorduk.
Nid d'Aigle tren istasyonuna doğru sert patikadan inerken dizlerim iyice
ağrımağa başladı. Sonuna doğru artık tempom fena halde düşmüştü.
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- Zafer sen önden git trende bize yer ayarla.
- Tamam.
Biraz sonra kalabalığın arasında itiş kakış treni bekliyorduk.

124

AIGUILLE DE MIDI'YE ÇIKIŞ

- Oğlum bana boşuna taşıttın onca ağırlığı.
- Hayır Zafer, yanımızda getirdiklerimizin hepsi gerekliydi. Hatta daha
fazlasını getirmemiz gerekiyordu. Bu sefer kullanamamış olmamız seni
yanıltmasın.
- Ben hala aynı kanıdayım, hiç gerekmiyordu tulumlar, matlar, ocaklar.
- Tamam! yukarda dağcıları bulup onlara soracağım ne kadar malzeme
taşıdıklarını...
Mağlup olmuş bir futbol takımı gibi devamlı tartışıyorduk Zafer'le. Bir gün
önceki çıkamayışımızın acısı onun içine fena çökmüştü.
Dün öğleden sonra dört sularında teleferiğe bindiğimiz Les Houches
kasabasında küçük, temiz ve ucuz bir otel bulup yerleşmiştik. Çok daha
kalabalık ve canlı olan Chamonix'e gitmemiştik. Çünkü iki gün önceki gibi
bütçemizi alt üst edecek bir otele kalıvermekten korkuyorduk. Ayrıca iki
kasabanın arası sadece yedi km olduğu için herhangi bir ulaşım sorunumuz
yoktu. Biz de öyle yaptık. Biraz toparlandıktan sonra kalkıp Chamonix'e
yemek yemeğe gittik. Çinliler tarafından işletilen garip bir lokantanın kenar
masalarından birinde karnımızı doyurduktan sonra aramızda günün geri kalan
kısmıyla ilgili derin bir fikir ayrılığı oluşmaya başlamıştı. İyice ağrımaya
başlayan bacaklarım ve başımla birlikte otele dönüp uyumak istiyordum. Zafer
ise hiç bitmeyecek gibi duran enerjisiyle etrafta ne kadar çok görülecek şey
olduğunu söylüyordu.
Dağ kasabası deyince aklımıza hep Anadolu'nun toz toprak yöreleri geldiği
için Chamonix'i yaşamak gerçekten çok ilginç olacaktı. Alp dağlarındaki diğer
önemli dağcılık merkezlerini henüz görmemiştim. Bu yüzden sıhhatli bir
karşılaştırma yapamıyordum. Ama okuduklarımdan ve söylenenlerden buranın
dünyadaki en önemli merkezlerden biri olduğunu biliyordum. Çevredeki
onlarca dağcılık malzemesi satan mağaza, sokak üzerine atılmış kafeler, bu
kafelere gelen en sıkısından, en amatörüne kadar çeşit, çeşit doğa sporcuları
gerçekten görülmeğe değerdi. Günün kalan dört saatinde burada dolanıp nefis
bir röportaj çıkaracak kadar güzel resimler çekebileceğimi düşündüm. Bu tür
bir yazıyı Türkiye'deki belli başlı haftalık dergilerden birine kabul
ettirebilirdim. Sonra, elimde makineyle, tanımadığım insanlara gidip, bütün
şirinliğimi takınıp resimlerini çekmeğe çalışmak, onlarla konuşmağa
uğraşmak, ışığı, kadrajı düşünmek bir gün önce süründüğüm Mont-Blanc'ın
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yamaçlarından da zor geldi. Zavallı bedenimin basit isteklerine boyun
eğmeliydim, gidip uyumalıydım. Öyle de yaptım. Chamonix'i, çekmediğim
nefis resimleri ve Zafer'i geride bırakıp iki saat uyuyabilmek için otele
döndüm.
Saat sekize gelirken günün son ışıkları Mont Blanc'ın zirvesine vuruyordu. Biz
de kasabanın orta yerindeki heykelli meydanda oturmuş güneşin son
ışıklarının dün çıkamadığımız sırtı aydınlatmasını seyrediyorduk.
İstanbul'dayken geçen sene buralara gelmiş olan Oral Ülkümen ve Mustafa
Aktar'la konuştuğumda zirve hattına bakıp keyifle sıcak çikolata içmenin
doyulmaz tadından söz etmişlerdi. Şimdi o tadı aramak için biz de sıcak
çikolata ısmarlamıştık. Ancak tüm oburluğumla neredeyse bir dikişte
bitirivermiştim. Büyük olasılıkla onlar da bu kafede oturmuşlardı ama
herhalde karşımızdaki görüntü herkese başka bir anlam ifade ediyordu. Çünkü
müthiş mistik duygular yaşayacağımı sanırken aslında oramın buramın
ağrımasından, İstanbul'daki eşim Sema'ya telefon edememekten başka bir şey
düşünemiyordum. Bir yandan da Zafer'le pehlivan tefrikasına dönme eğilimi
gösteren tartışmamızı sürdürüyorduk.
- Yok Abi, biz bu işi eksik yaptık, mutlaka tamamlamalıyız.
- Ne düşünüyorsun?
- Hiç çaresi yok bir kez daha gelmek lazım.
Zafer'in aklına fena takılmıştı Mont-Blanc.
- Zafer, ne diyorum biliyor musun? Seneye hanımlarla ve çocuklarla gelelim.
Buralarda bir ev tutarız. Böylelikle çok daha ucuza çıkar. Onlarla kır bayır
gezerken iki günde attırırız zirveyi.
- Hakikaten yahu. Durun kızlar! Biz hemen geliyoruz deyip çıkar ineriz.
- Bu sefer hiç şansımız yoktu. Gelecek sene yeterince yüksekliğe alıştıktan
sonra çok rahat yaparız.
- Haldun, biliyor musun şimdi ne aklıma geldi? Neden diyorum ben senle
birlikte geri döndüm.
- Benim o zaman da aklıma gelmişti ama sana fazla ses etmemiştim.
- Yok yok! çıkış sırasında değil. Seni Tête Rousse'da bırakıp ben ertesi gün bir
koşu çıkıp gelebilirdim.
- Boşver Zafer, bir dahaki sefere.
Akşamın son ışıkları en son Mont-Blanc zirvesini aydınlatıp kayboldu. Biz de
şehrin içinde yürümeğe başladık. İkimizin de bacakları inanılmaz bir biçimde
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ağrıyordu. Merdiven çıkmak o kadar sorun olmuyordu ama en küçük bir
basamağı bile inmek işkence gibi geliyordu. Yolda kaldırımdan giderken
karşıya geçmek için bir basamak, yani kaldırımın yüksekliğini inmek gerektiği
zaman uzun uzun düşünüyor, bütün cesaretimizi toplayıp, acılarla adımımızı
atıyorduk. O anda neredeyse avaz avaz bağırdığımız sloganımız şuna benzer
bir şeydi :
"... koyduğumun kaldırımı acıtıyor baldırımı"
Herhalde koca Avrupa'da başka Türklere rastlama şansımızın en az olduğu
yerlerden birindeydik. Bu yüzden ana dilimizi bir Münih'in ya da Londra'nın
merkezinde olamayacak kadar özgür kullanabiliyorduk.
23 Ağustos pazar gününe oteldeki kahvaltı niyetine verilen kötü şeyleri
yiyerek başladık. Bu günkü programımız Chamonix'e gidip yaklaşık 3800
metredeki Aiguille de Midi'ye çıkmak. Hava tamamen kapalı olduğu için
oradan ne göreceğimizi, hatta çıkıp çıkamayacağımızı bile bilmiyorduk.
Chamonix'in tam ortasındaki gösterişli teleferik istasyonuna varınca bekleşen
turistlerin yüzlerinde tatsız bir ifade dikkatimizi çekti. Gene ekip tercümanı
olarak ben gişeye gittim. Hemen yanda duran kocaman tahtada tatsızlığın
nedeni yazıyordu. "Yukarda görüş sıfır"
Zaten insan başını kaldırıp bakınca teleferik tellerinin bir yerde sisin içinde
kaybolup gittiğini görüyordu.
- Zafer, ne yapalım, yukarda bir şey görülmüyormuş.
- Olsun, çıkalım.
Küçük bir servet değerindeki biletten alıp kabinimize doluştuk. Biraz sonra da
hareket ettik. İlk üç yüz metre kadar aşağıda açılıveren şehri görebiliyorduk.
Sonra yavaş yavaş bulutların arasına daldık. Kabinin içi Japon turistlerle
doluydu. Bir süre sonra "Midi Plan" istasyonunda durup diğer teleferiğe
geçtik. Çok geçmeden de 3800 metre irtifanın hemen altındaydık. Neredeyse
iki gün önce kabus gibi yaşadığım "Gouter" dağ eviyle aynı yüksekliğe hiç bir
çaba sarf etmeden gelivermiştik. Kabinden çıkar çıkmaz sert bir hava
yüzümüze çarptı, koşarak binanın içine girdik.
- Bak oğlum Haldun. Bu adamlar gerçek dağcı, her hava koşulunda dağa
gidebiliyorlar. Bizim gibi iki bulut görünce tırıs tırıs dönmüyorlar.
- Kusura bakma Zafer, ben onların adam gibi bir faaliyeti bu havada
yapabileceklerini sanmıyorum.
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Teleferik istasyonu ve kafeterya Aiguille de Midi'nin bir kulesinin üzerine
kondurulmuştu. Çevreye yayın yapan roket benzeri anten de daha yüksek olan
ikinci bir granit kulenin üzerindeydi. Bir kuleden diğerine üzeri açık bir
köprüden geçiliyordu. Fırtınayla uçarak diğer kuleye geçtik. Granitin içine
oyulmuş tünellerde ilerlemeğe başladık.
"DAĞCILARIN ÇIKIŞI"
Aradığımız tabela buydu. Okları izleyince karşımıza olağanüstü parlak bir
kapı çıktı. Granit koridor bir anda kar ve buzla kaplı bir genişliğe açılıyor, ve
koridorun içinden gelen bizlerin alışmamış gözleri sadece bembeyaz bir
parlaklıkla irkiliyordu. Gerçekten kapının dışında ne olduğunu göremiyordum.
Bir an buzların başladığı noktada durup çevremdeki faaliyeti incelemeğe
başladım. En tanıdık gelen ses kramponların buzun yada betonun üstünde
yaptıkları tipik gıcırtılardı. Bu arada biraz önce Zafer'in görüp bana anlattığı
bir başka tabela dikkatim çekti.
" Haziran 1992 tarihinden itibaren dağda çadır kurmak yasaklanmıştır. Sadece
gece saat bilmem kaçtan sabah bilmem kaça kadar bivak yapılabilir."

Aigulle de Midi’den dağcıların çıkışı
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Tabelaya anlamsız anlamsız bakıp içimden "aman canım bana ne, ne de olsa
gavurların dağı" diye düşündüm. Bir gün acaba bizim dağlarımızda da böyle
tabelalar olabilir mi diye hiç aklımdan geçirmedim.
Bu arada bir takım canı çıkmış adamlar hala gözümün alışamadığı beyazlıktan
içeri gelmeğe çalışıyorlardı. Hepsinin üzerlerinde son moda dağ giysileri
(Bunlar çoğunlukla alt ve üst Gore-Tex takımlardan oluşuyordu) ipler,
kazmalar, sırt çantaları vardı. Ancak en ilginç yanları, biraz önce sıkı bir
mücadeleden çıktıklarını belirten dağınıklıkları ve yorgunluklarıydı.
Zafer'e vermiş olduğum sözü hatırlayarak bir tanesine sokuldum ve sordum.
Tahmin ettiğim gibi bu gün hiç bir şey yapamamış. Ancak Zafer'in haklı
olduğu bir nokta vardı. Havanın tüm tatsızlığına karşın gene de "Belki açar"
mantığıyla yola düşmüşler. Yani koşulları sonuna kadar zorlamışlar ve
olmayacağına iyice inandıktan sonra geri dönmüşlerdi.
- Buradan Mont-Blanc'a gitmeye çalıştık, ama hiç bir şey görülmüyordu.
Daha fazla soru sormak içimden gelmedi. Adamdan uzaklaştım.
Pek çok kitapta, özellikle dağcılar tarafından yazılmış kitaplarda, Alp'lerdeki
değişik tırmanış araçlarıyla yükseklere çıkıveren sıradan turistlerle "gerçek"
dağcıların karşılaşmaları bir kaç cümleyle geçer. Tam olarak öyle
söylenmemektedir ama satır aralarından, sanki o turistlerin ait olmadıkları
yerlere ayak basarak bir tür saygısızlık ettikleri anlamı çıkmaktadır. Ya da
bana hep öyle gelmişti. Bir gün önce dağdan tersyüz dönerken her şeye karşın
"şerefli" bir dağcıydım, şimdiyse kendimi aptal bir turist olarak
hissediyordum.
Yukarıdaki kafeterya neredeyse tamamen Japon turistlerin işgali altındaydı.
Acele etmemeğe gayret ederek kendime bir çay alıp sakin bir köşeye çekildim.
Çok yavaş yapmadığım her hareket beni nefes nefese bırakıyordu. İsmini
dağcılığa ilk başladığım yıllardan beri bildiğim, çok önemli bir yerdeydim.
Gerçi sefil bir turist olabilirdim ama gene de burada oluşumu değerlendirmem
gerekiyordu. İlerde sütunlardan birine yaslanmış otuz beş yaş civarında
gösteren ve gerek giyiminden, gerekse yüzünün olağan üstü yanık olmasından
tecrübeli bir dağcı olduğu anlaşılan bir adamı gözüme kestirdim. Ayakta tek
başına çayını içiyordu. Sonunda cesaretimi toplayıp yanına gittim.
Buradan değilmiş, Zermat bölgesindenmiş ve profesyonel dağ rehberiymiş.
129

İlk yıllarımda beni en çok etkileyen dağcılardan biri, hem de sadece
okuduğum tek bir kitabıyla Gaston Rebuffat idi. Chamonix'den bir dağ
rehberiydi. Ellili senelerden başlayarak seksenlerin başına kadar pek çok dağ
kitabına ve filmine imza atmıştı. Kendi döneminde oldukça meşhur olmuş bir
kişiydi. Ben onun kitaplarından biriyle 79 yılında karşılaştım. Kitabın teknik
yapısı bugün için biraz çağ dışı kalsa da insanla dağların ilişkisine yaklaşımı o
kadar hoş ve duygusaldı ki ilk yıllarımda hemen tüm yönümü o kitaptaki
düşüncelerden edindim. Bu arada kitabın satırlarından damlayan bir başka
konuda Alp'lerdeki "kutsal" rehberlik mesleğiyle ilgiliydi. Bu meslek tek
kelimeyle yüceltiliyordu. Aynı yaklaşım o dönemde okuduğum başka
kitaplarda da vardı. Özellikle Alp dağcılığının altın yılları olarak nitelenen
Otuzlu yılları anlatan bazı öykülerde rehberler neredeyse yarı tanrısal kişiler
olarak anlatılıyordu. İşte böyle bir birikimle Zermatlı rehberin karşısına
geçmiştim.
Yalnız olup olmadığını merak ettim. Aslında bu saçma bir soruydu. Çünkü
kısa süren dağcılık mevsiminin içindeydik. Bu günleri keyif için harcaması
olanaksızdı. Üç müşterisiyle birlikteymiş. Nerede olduklarını merak ettim.
Yaslandığı sütundan arkaya eğilerek biraz ilerde oturan üç kişiyi gösterdi.
Kendilerine güvenen zengin kılıklı adamlardı bunlar. Belli ki rehberin
aralarında fazla yeri yoktu. İşverenle-işçi, alıcıyla-satıcı arasındaki alışıldık
ilişkilerin buraya yansıyıvermesi biraz içimi burktu. Belki de kitaplardaki
kahraman dağ rehberleri, aynı kahraman western kovboyları gibi, hiç bir
zaman yaşamamışlardı.
Rehber gene müşterileri tarafından görülmediği açıya çekilip sohbete devam
ediyordu. Bugün hava çok kötü olduğu için tırmanış yapmamışlarmış. Bu
yüzden de programı bir gün aksayacakmış. Adam son derece sevimliydi ve
belli ki konuşmaktan da hoşlanıyordu, ancak sorabileceğim akıllıca sorular
bitince izin isteyip yanından ayrıldım. Zafer'le bir süre daha oturup sonunda
daha gerçekçi bir yüksekliğe dönmemiz gerektiğine karar verdik. Tam kapıya
doğru giderken Zafer kolumu dürtü,
- Bak arkadaşın sana el sallıyor.
Dönüp baktım, Zermatlı rehber üç müşterisiyle birlikte oturduğu masadan el
sallıyordu. Gülümseyerek ben de yanıt verdim, aşağıya inip teleferiğin sırasına
girdik. Kuyrukta bekleyenlerin yarısı turist yarısı da dağcıydı. Önümde duran
genç dağcının yanına sokuldum.
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- Özür dilerim, acaba çantanızı bir kaldırabilir miyim?
Adam hiç şaşırmadı.
- Tabi tabi buyrun.
Giitiğimiz köylerde bazen köylüler bize çok acırlardı. Çantalarımızı tartarlar,
hatta sırtlarına bile alanlar olurdu. "Yahu nasıl gidersiniz bu yüklerle, eşek
olsa taşımaz" diyenler de çıkardı. Biz de nedense pek gururlanırdık bu
yaklaşımlardan. Onların hiç bir zaman bulamayacağı bir sırra sahip
olduğumuzu düşünürdük.
Adamın çantası yerinden kalkmıyordu.
- Zafer, şunu bir tartsana.
Zafer de bir ucundan tuttu. Tahmininden daha ağır olduğunu belirten sesler
çıkarıyordu.
- Şimdi bir şey değil, çok hafifledi. Bütün yiyeceği bitirdik çünkü.
- Dağda ne kadar kaldınız?
- Toplam iki gece.
- Çadırda mı yattınız?
- Hayır çadır çok ağır oluyor. Bivakladık.
- Dağ evlerinde kalmak daha iyi değil mi?
- Hayır çok pahalı oluyorlar.
Adam zevkle sorularımızı yanıtlıyordu. Gözlerinde hiç de öyle gizli bir sırra
vakıf olduğunu gösteren bir parıltı falan yoktu.
- Bu yaz kaç kere geldiniz?
- Bu seferki üçüncü oldu. Toplam on beş gün kalacağız. Haftaya yüksekliğe
daha iyi alışmış olacağız, o zaman Mont-Blanc'a çıkacağız.
Bu son sözü içime oturmuştu.
- Peki size son bir şey daha sormak istiyorum, üzerinizde kaç kat giysi
olduğunu gösterebilir misiniz?
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Adam "Tabi" deyip önündeki fermuarları bir bir açmağa başladı. Bir yandan
da açıklamalar yapıyordu.
- Bu gore-tex dış kat, bu kuş tüyü anorak, bu polar salopet, bu polar iç
gömlek...
Katları takip edemiyordum, "Dur lütfen yavaş yavaş" da diyemiyordum.
Malzeme kataloglarında satılan her şeyi giymiş olduğuna inandıracak kadar
çok giysi gösterdi. Muzaffer bir edayla Zafer'e döndüm.
- Abi gördün mü? Herifler bizden çok daha fazlasını taşımışlar.
Zafer biraz şaşırmış görünüyordu. Çünkü son yıllarda Alp'lerdeki gelişmeler
yüzünden yapılan dağcılık, hiç olmazsa bir yönüyle bizimkine benzemeye
başlamıştı. Yani insanlar gecelemek için gereken tüm gereçlerini de yanlarında
taşımağa başlamışlardı. "Küçücük" çantalarla yüce dağlara gidivermek hayal
oluyordu. Bizim de artık yakından tanıdığımız sorunlardan dolayı dağ
evlerinde kalmak çoğunlukla işkenceye dönüşmeğe başlamıştı. İnsanlar artık
bu kalabalık ve pahalı yapılarda balık istifi gecelemek yerine buzulların
üstünde, kayaların arasında yatmayı, dağla daha fazla bütünleşmeyi
seçiyorlardı. Şimdiye kadar yaptığım tüm dağcılıkta ağır bir sırt çantası hep
bana güven vermişti. Sırtımda her türlü koşulun üstesinden gelebilecek
malzemenin varlığıyla ilerlemek son derece rahat olmayı da beraberinde
getiriyordu. Daha az gerilimin yaşandığı ama daha yavaş hareket edilen
geziler yapılıyordu bu şekilde.
Türkiye'deki Aladağlar ortamına fevkalade uyan bu taktik Alp'lerde biraz
yetersiz kalabilecekti ama ilginç olan temelde aynı yöne doğru gelmekte
olduklarıydı. Ancak buradaki en büyük fark dağların yüksekliğinden ve
konumundan geliyordu. Bizim dağlarımızdan daha yüksekte ve çok daha
kuzeydeydiler bu yüzden hava çok çabuk bozabiliyordu. Bu dağlarda sağlıklı
etkinlikler yapabilmek için çok hızlı olmak gerekiyordu. Yani çok çok daha iyi
antrenmanlı olmak zorundaydık.
Çıkamadığımıza Zafer kadar üzülemiyordum. Çünkü uzun yıllardır hep kendi
alıştığım dağlara gidip neredeyse en ince ayrıntısına kadar önceden
planlayabileceğim geziler yapmaktaydım. Bu gezilerdeki koşulları o kadar
kontrol altına almağa gayret gösteriyordum ki, her yıl hep aynı hafta, yani
Haziran'ın son haftası dağa gidiyordum. Hep birbirine benzer koşullarla
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boğuşuyordum. Halbuki Mont-Blanc gezisi tam bir yeniden başlangıç gibi
oldu. Tıpkı ilk başladığım yıllarda olduğu gibi çok hırpalanıp, çok öğrendim.
İlk kez gidip çıkamadığım Erciyes zirvesinde yaşadığıma benzer bir şekilde,
daha konuya ne kadar çok hakim olmam gerektiğini birden bire görmeğe, en
güzeli de bunları gerçekten yapmayı istemeye başladım.
Aslında Zafer de aynı durumdaydı. Ne kadar iyi hazırlanmış olsa da onun da
pestili çıkmıştı. Malzeme olarak da pek öyle yeterli değildi. Chamonix'e
döndükten sonra öğleden sonrayı çeşitli malzeme dükkanlarına girerek
geçirdik. Avrupa'daki en yoğun dağ malzeme satışı buradaydı sanki. Mevsim
sonu olduğu için de pek çok yerde indirimler vardı. Zafer'e çok güzel bir
emniyet kemeri ve kaya tırmanış ayakkabısı aldık (Daha doğrusu o kendisine
aldı.)
- Bana bak Haldun, bunları bana aldırıyorsun, beraber de kullanacağız tamam
mı?
- Hiç merak etme sen.
Para ödediğimiz kasa hemen giriş katına çıkan merdivenin yanındaydı. Genç
bir hanımın poposuyla burun buruna geldik. Hatunun biri merdivenlerden ters
olarak sekerek, sendeleyerek geri geri iniyordu. Yüzü dağ yanığı kıpkırmızı ve
paramparça, hem mahcup, hem neşeli bana Almanca bir şeyler söylemeğe
başladı. Bir dizi anlamsız lafın arasında "Mont-Blanc" sözcüğünü kapıverdim.
Yukardan kendi kılığında bir kız iki erkek daha geliyordu. Diğer kızı
hatırlamıştım. Hatta dağdan inerken uzun bir süre beraber gelmiştik.
- Zafer bunlar bizim tayfadan, dün dağda beraberdik.
Perişan hallerini görmek gerçekten içimde sevinç yaratmıştı. Demek dağın
sefil ettiği yegane yaratıklar Zafer ile ben değildim. Bana almanca, herhalde
halini mazur göstermek için açıklamalarda bulunan bayana büyük bir anlayışla
başımı salladım. " Tüm sorunlarını biliyordum!" Sonra tekrar Zafer'in almakta
olduğu eşyalara döndüm.
Sokaklarda mevsim sonu ucuzlukları sergileniyordu. Çok hoşuma giden bir
karabinin "bugün alırım, yarın alırım" derken bitmiş olduğunu üzülerek
gördüm. Elimize geçen her şeyi evirip çevirmeğe başladık. Sonsuz bir servetin
dağ malzemelerine kolayca yatırılabileceği bir yerde bulunuyorduk.
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Ertesi gün sabah erkenden Cenevre için yola çıktık. Havada tek bulut yoktu.
Cenevre'den uçağımız kalktığında Mont-Blanc kütlesi karşımızdaydı. Uçağın
camından bir kaç poz resim çektim. Yaklaşık on dakika sonraysa bu kez
Matterhorn tek başına ufuk hattında dikilip duruyordu.
- Zafer buraya tekrar geleceğiz.
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İNGİLTERE GÖLLER BÖLGESİNDE
1992 yılı dağ etkinliklerim açısından iyi gidiyordu. Ekim ayına gelip de
dönemsel İngiltere seyahatim çıktığında da bu durumu devam ettirmeye
kararlıydım. Daha önceleri yaptığım gibi gene John Belton'u aradım.
- John iki hafta sonra İngiltere'ye geliyorum. Bir şeyler yapmak ister misin?
- Ne güzel sürpriz. Hele bir gel bir şeyler düşünürüz.
- Ama ben senin peşine takılıp sıkı bir faaliyet istiyorum.
- O konuda fazla söz veremem Haldun. Ben çok formsuzum, hele sen bir gel
bir şeyler düşünürüz. Ancak hemen söyleyeyim Cumartesi gecesi çok önceden
verilmiş bir sözüm var. Bu yüzden eve 10 ile 10:30 arası geleceğim. Sen
gelirsin, bizimkilerle oturursun. Christ seni almaya gelsin mi?
- Hayır istemez, ben kendim bir taksiye atlar gelirim. Evdekilerin rahatsız
olmayacaklarına emin misin?
- Hiç merak etme.
Son gezimden John'un hanımı Christ'i biraz soğuk hatırladığım için evde
onlarla baş başa kalma fikri pek hoşuma gitmemişti. Ama ne yapayım ki John
ile bir hafta sonu bir şeyler kotarma aşkına buna katlanacaktım.
Cumartesi akşamı hava kararırken Manchester havalimanına indim. Hemen
John'un evine gitmemek için bavullarımla birlikte alanın içinde dolanmaya
başladım. Gerçi elimde taşımıyordum ama eşyaların yüklü olduğu çek çek
arabasını sürmek bile yorucu oluyordu. Sonunda limanın göze en az kötü
gelen restoranında hatırlamak istemeyeceğim tadı ve besleyici özellikleri
şüpheli yemekler yedim. Gene zorunlu bir hafta sonu Avrupa tatili başlamıştı.
Hava yollarının garip fiyatlandırma politikaları yüzünden/sayesinde bu hafta
sonu tatillerini yapıyorduk. Öyleki eğer İngiltereye Pazertesi gelip Cuma
dönmek isterseniz biletiniz yaklaşık 1100.- Amerikan doları oluyordu. Sadece
bir cumartesi gecesi yatmayı kabul ederseniz aynı bilet 350.- dolara kadar
düşüyordu. Bu yüzden çalıştığım şirkette hafta sonları Avrupa, ya da başka
kıtalardaki tatiller zorunlu oluyorlardı. İtiraf etmeliyim ki İngiltere'dekilerden
oldukça büyük zevk alırken, örneğin Almanya ya da Moskova'da tek başına
bir hafta sonu gerçek bir azaba dönüşebiliyordu.
Kötü yemeğimi ne kadar yavaş yersem yiyeyim sonunda bitti. Ben de arabamı
sürüye sürüye alanın taksi parkına gidip bir araç tuttum. Yarım saat sonra da
John'un küçük salonunda ailesinin diğer fertleriyle sohbet ediyordum. Christ
bu kez oldukça güler yüzlüydü. Akşam korktuğum kadar kötü geçmiyordu.
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Saat on gibi telefon çaldı. John'un oğlu Richard cihazı açıp "tamam şimdi
geliyoruz " türünden yanıtlar verdi. Biraz sonra Stockport'ta John'un
toplantısın yapıldığı yerin önündeydik. John yanında oldukça yaşlı bir İngiliz
ile birlikte klasik tarz mimarisi olan binanın kapısında gözüktü. Çok
şaşırmıştım, her ikisinin de üstlerinde frak vardı. Binanın portalindeki iri harfli
yazıyı okuyunca daha da şaşırdım;
"MASONIC HALL"
yani Mason Loca'sı yazıyordu. Bu yazı John'un üstündeki çağdışı giysilerle de
bayağı uyum gösteriyordu. Çocukluğumdaki "Mason - Farmason" suçlamaları
aklıma geldi. Masonluğun üstündeki gizlilik ve illegallikle arasındaki kıl gibi
fark hep bilincime işlemişti. Gerçi İngiltere'de işler herhalde bizdekinden daha
özgürce yürüyordu ama gene de kapılarının üstüne kocaman harflerle
yazabileceklerini hiç aklıma getirmemiştim.
İkisi arabanın arkasına oturdular. John çok fazla heyecanlı bir selam
verememişti. Anlaşılan yanındaki adam locada oldukça üst düzey biriydi.
John'un son derece saygılı davranışından bunu anlıyordum Benim içinse bir
Antartika piyesinde penguen rolü oynayan soytarıya daha çok benziyordu.
Pengueni bırakıp, eve döndük. John her zaman giydiği spor giysileriyle
hatırladığım insan oluverdi. Ancak bir sorun vardı fena halde öksürüyordu, hiç
de iyi görünmüyordu.
- John berbat gözüküyorsun.
- Son günlerde epey üşütmüşüm.
- Yarın yapacağımız yürüyüş sana işkence olacak.
- Hiç de değil, bütün sene bir şey yapmadım. Yürüyünce açılacağıma eminim.
Bayağı suçluluk duyuyordum, ancak John pek oralı değildi. Her zamanki
keyifli haliyle sürdürüyordu konuşmasını.
- Haldun bu kez kuzeye Göller Bölgesine gidelim. Böylelikle İngiltere'nin en
önemli doğal alanlarını tamamlamış olacaksın. Sanıyorum senle Penine
yolunun küçük bir kısmını yürüdük, Zirveler Bölgesine (Peak District) gittik,
şimdide Göller Bölgesini yapınca tamam olmuş olacak.
- Yapacağımız yürüyüşü seçtin mi?
- Evet Caniston'a gideceğiz. Güzel bir yürüyüş parkuru var.
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Ev halkını rahatsız etmemek arzumla misafir odasında uyku tulumunda
yatmak için epeyce direnip, sonunda benim için hazırlamış oldukları yukarı
kattaki odaya çıktım. Burası John'un kitaplığıydı. Bir duvar dolusu kitabın hiç
olmazsa üçte biri dağ kitaplarıydı. Daha önceki yıllarda yaptığım gibi
aralarından bir kaçını karıştırıp sonra uykuya çekildim.
Sabah uyandığımızda hava hep İngiltere'den beklediğim gibi kapalı ve
yağışlıydı. Sanırım John gene, sadece ben gelmiş olduğum için yola çıkacaktı.
Kuzeye yöneldik. John ile sohbet etmek her zaman çok hoşuma gidiyordu.
Ortak konumuz dağcılık ve on yıla yaklaşan ahbaplıktan sonra çevremde
yaşayan pek çok kişiden daha yakın geliyordu.
- John ne kadar yolumuz var?
- En fazla iki saat. Biliyor musun senin gelmen benim için nefis bir kaçamak
bahanesi oldu.
- Ne var işlerin çok mu ağır?
John iki parmağını havaya dikerek bizim klasik el hareketimizin İngilizcesini
yaptı.
- Boktan bir bilgisayar sistemi ile iki yıldır uğraşıyorum ve sonuç sıfır. Bütün
bu dönem zarfında da doğru dürüst hiç bir dağcılık yapamadım. Ama artık
yetti, iki hafta sonra Girit'e yürümeye gideceğim. Şimdi senle yapacağımız bu
yürüyüş de onun küçük bir antrenmanı olacak.
John'u anlayabiliyordum. İnsan evlenip, çoluğa, çocuğa karışıp bir de iş
hayatının çetrefilli yollarında zorlanmaya başladıktan sonra dağlara gitmek
yerine yapılması gereken hep "daha önemli" işleri oluyordu. Üç gün önce, ya
da beş gün önce John ile karısının arasında şuna benzer bir konuşma geçmiş
olabileceğini düşünüyordum:
"Ama karıcığım, biliyorsun herif ta Türkiye'den geliyor, şimdi onu bir yerlere
götürmesem çok ayıp olur. Hatırlarsan o benle Türkiye'de ne kadar çok
ilgilenmişti..."
Bu tür bir oyuna alet olduysam kendimi çok mutlu hissedecektim.
- Haldun, senin Mont-Blanc maceran nasıl geçti?
- Berbat, 500 kişi zirveye giderken biz ikimiz geri döndük.
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- Biliyor musun bizim kulüpten bazı kişiler her yıl Fransız Alp'lerine
gidiyorlar. Ancak biraz daha güneydeki Ecrin kütlesine gidiyorlar.
- Hiç duymadım. Nasıl yerler oraları?
- Hiç fena değil, her şey var. Yani buzullar var, müthiş zirveler var. Ama en
önemlisi hava çok daha fazla açık. Yani Mont-Blanc'daki gibi fırtınaya
yakalanma şansı çok daha az oralarda. İstersen bizim çocuklara sorarım nasıl
hallettiklerini. Hem eşlerini ve çocuklarını da götürüyorlar.
- Bak işte bu çok iyi. Biz de o tür bir faaliyet düşündük. Ama doğrusunu
söylemek gerekirse hala aklımda Mont-Blanc var. Başka bir yere gitmeyi
düşünmüyorum.
Yabancı bir ülkede yerli bir dağcıyla dağa gitmenin en büyük keyfi insanın
büyük bir huşu içinde olayların akışına kendini bırakabilmesinden geliyordu.
Arabanın sol koltuğuna kurulmuş, hiç bir ayrıntıyı düşünmeden sadece
sohbetin keyfine bakıyor, ne yöne gittiğimi bile merak etmiyordum. Üniversite
de çok fazla ayrıntıyla uğraşmıştım. Bir faaliyete giderken kimin poposunda
hangi don var onu bile bilirdim, çünkü bilmek zorunda kalırdım (Şaka değil,
gerçek). Sonunda John bir yerleri gösterdi,
- İşte Göller Bölgesine geldik.
- İyi.
Bu arada hava yavaş yavaş açar gibi yapıyordu. Önümüzde güzel bir
gökkuşağı oluşmuştu. John uflaya, puflaya bir elindeki rehber kitaba bakıyor,
bir yolun üzerinde durmamız gereken park yerini arıyordu. "Tüh hata
yapmışım" deyip 180 derece dönüp gerisin geri gitmeye başladık, sonunda
ağaçlar arasındaki oto parkı bulduk. Yürüyüşe de adını veren Caniston
şehrindeydik. Şehir bir doğa sporları merkeziydi. Bir yanı göl, diğeri ise dağ
olduğu için pek çok yelken ve dağcılık malzemesi satan dükkanla, sayısız
küçük otel caddeleri süslüyordu. Ufak tefek hazırlıklarımızı bitirdikten sonra
hemen yanımızdan yükselen dik asfalt yokuşa girdik. Karşımızdaki tepeler
Türkiye'de hiç göremeyeceğimiz türde kızıl turuncu bir otla kaplıydı. Bu
sonbahar güneşinde nefis bir görüntü veriyordu. Bu rengi veren otun adı
İngilizce Bracken'imiş, Redhouse sözlüğü "bir tür eğrelti otu" diyor. Cinsi her
neyse, sonbahar geldiğinde ölen otlar sararmayıp, kızıllaşıyorlarmış.
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Beş yüz metre kadar ilerledikten sonra taş arazi duvarlarının arasında duran
geniş bir ağaç kapıyı açıp gene ağaç bir levhayla gösterilmiş olan patikamıza
girdik. İngiltere'de yürüyüş yapılan arazilerin büyük bir kısmı şahıs malıydı.
Ancak gene asırlar öncesinden gelen kurallarla bu arazilerden geçen yürüyüş
yolları herkesin kullanımına açıktı. Biz de bu tür bir patikadan ilerleyerek, bir
köpek, iki çocuk ve anne babadan oluşan küçük bir gurubu geride bıraktık. Bir
kaç vadi geçtikten sonra önemli bir sırt hattına çıkmaya başladık. John resmen
"Paf'layıp Puf'lamaya" başlamıştı.
- Ahh ! daha iyi olmam gerekirdi, bir türlü sana yetişemiyorum.
Eski senelerden içimde ukte kalmış olacak ki, John'un yetişmekte zorlanması
biraz hoşuma gidiyordu.
- John, iyi değilsen dönelim.
- Hayır, hastalıkla aram iyi, bak bu efor sonunda bana iyi gelecek. Şu anda tek
sorunum aşırı formsuz olmam.
Tempoyu düşürüp kuzeyden esen rüzgara aldırmadan yükseliyorduk. Şimdi
çevremize neden "Göller Bölgesi" dendiğini daha iyi anlıyordum. Çok sayıda
güzel göl ortaya çıkmaya başlamıştı. Çorak yeşil, arka arkaya uzayıp giden
tepelerin de kendilerine has değişik bir romantik havası vardı.
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Sonunda sırt hattının asıl başladığı oldukça yüksek bir noktaya çıktık. Son
yarım saattir "yemek yiyelim" diye tutturmuştum, John da tepeye kadar
sabretmemi söylemişti. Müthiş bir rüzgar esiyordu. Buraların rüzgarları nemli
ve insanın kanını donduracak cinsten oluyordu. Küçük bir kayanın arkasına
yatar gibi siper alıp rüzgardan korunmaya çalıştık. John çantasından Christ'in
özenle hazırladığı kumanya kutusunu çıkardı. Sandviçler, meyveler ve
çikolatalar hep ikinin katları olarak yerleştirilmişlerdi. Termosunda ise sıcak
kahve vardı. Eh! insan daha başka ne isteyebilir ki?
Bir at nalı gibi uzanan sırtın tam orta yerine geldiğimizde yaklaşık 200 metre
kadar inip diğer yamaçta en az 300 metre tırmanmak gerekiyordu. John'un
gerçekten zorlandığını görüyordum.
- John, çok samimi söylüyorum, buradan basıp gidelim, ısrar etmeyelim.
- Hayır, hayır, biraz tırmanalım, eğer dayanamazsam yarı yoldan döneriz.
Lisedeyken felsefe derslerinde eski yunan düşünürlerden Epikürü okumuş
hayran kalmıştım. Hatırımda kaldığı kadarıyla, insanın yaşamda zevki araması
gerektiğini savunuyor, ancak "Zevk'i" tembellikten kesin kes ayırıyordu.
Çünkü gerçek zevklerin ancak çabayla, terlemeyle kazanılabileceğini
söylüyordu. Şu anda John'un yaptığı, belki de hepimizin dağlarda aradığı işte
tam bu tür bir "Zevkti"
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Patika neredeyse basit bir kaya tırmanışı sertliğinde yükseliyordu. John ter
içinde arkadan geliyor, sık sık durup soluklanıyordu. Hemen dört beş metre
yukarda onu beklerken ben de uzun uzun çevreme bakabiliyordum. Sonunda
John yarı yoldan dönmedi, belki de gerçekten sadece irade gücüyle sırtın
üstündeki ilk zirveye ulaştık. Zirve noktasını belirleyen, insan boyundaki taş
yığının yanına gidip orada dinlenmekte olan bir yürüyüşçüye hatıra resmi
çektirdik.

- Haldun, bundan sonra yolumuz rahat bir sırt. Fazla yükselmeden gidiyor.
Artık parkuru tamamlayabilirim.
İyice bastıran sisin içinden bir takım taş işaretleri takip ederek zirveye geldik.
Buraya "Old Man of Caniston" deniyordu. Kitabın yazdığına göre "Man"
adam anlamında değil, eski bir diyalektekten "taş yığını, taş kule" anlamında
kullanılıyormuş. Rehber kitabın yazdığına göre bu taş kule çevrenin en
büyüğüymüş. Biraz önce önünde resim çektirdiğimiz kuleden pek farkı yoktu.
Gene de hedefimize varmanın keyfiyle termostaki son kahveyi paylaşıp, son
kurabiye kırıntılarını atıştırmaya başladık. Bu arada biraz önce gene rastlamış
olduğumuz bir aile sisin içinden çıkıp yanımıza geliverdi. Babaları olması
gereken adam yaklaşıp sordu.
- Zirve burası mı?
- Evet.
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- Pek sanmıyorum, bence biraz daha ilerde olması lazım.
- Peki ne yapacaksınız?
- Hiç, yürümeye devam edeceğiz.
dedi ve yürümeye devam edip, gene geldikleri gibi, bu kez aksi yönde sisin
içinde kayboldular. John ile birbirimize bakıp eşyalarımızı topladık, yavaşça
peşlerinden gitmeye başladık. Arazi hala belli belirsiz yükseliyordu. Her
dağcını bileceği gibi "eğer bir zirveden yükselerek başka bir yere
gidebiliyorsanız, orası zirve olamazdı." Bu gerçeği hiç bir yorum yapmadan
kabul edip ilerliyorduk. Epey bir süre sonra yuvarlak sırt sert bir hareketle 20
metre kadar daha yükseliverdi. İçimi şeytan dürttü o dik yokuşu bir depar atıp,
koşarak çıktım, keyifle arkama baktığımda John'un gene o iki parmaklı
hareketten yaptığını gördüm.
Gerçek zirveye vardığımızda kitaba hak vermeden edemedim. Burada zirve
kulesi artık tarihi bir kale burcuna benzemeye başlamıştı. Demin bize yol
soran ailenin yanına oturup biraz soluklanıp doğruca aşağıya, Caniston şehrine
inmeye başladık. Kitaba göre toplam 12 km yürümüş, 1170. metre
tırmanmıştık. John da gerçekten çok daha iyi ve neşeli gözüküyordu.
Gece geç vakit eve dönerken, ne olursa olsun konulan hedefin başarılı
olmasının keyfini yaşıyorduk.
- Haldun, sana bir şey soracağım.
- Evet?
- Garip bir his var, bilmiyorum hiç başına geldi mi? Uzun süredir varlığını
biliyordum ama bir türlü formüle edemiyordum.
- Nasıl bir şey?
- Geçenlerde Cassin'in kitabını okurken rastladım. Adam müthiş bir duvarı
solo çıkmış, dönüşte meraklı gazeteciler nasıl yapabildiğini sorup
duruyorlarmış.
- O ne demiş?
- İşte yanıtı çok ilginç; "Hiç bir şeyin beni yenemeyeceğini hissediyordum"
demiş. Sen hiç bu duyguyu tattın mı?
- ...
- Sizin Kaçkar'lara
hem teknik olarak,
benle beraberdi.
düşünebiliyordum.

gelmeden önce epey iyi tırmanışlar yaptım. Hepsinde de
hem de form olarak gayet iyiydim. Ama hep sağduyum
Yaptığım hamleleri, olabilecek tüm olasılıklarıyla
Halbuki gençken Cassin'in söz ettiği o duyguyu
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yaşamıştım. Kayanın üzerinde bir anda beni dünyada hiç bir şeyin
durduramayacağını hissettiğim anlar olmuştu. Müthiş bir duyguydu.
- John, herhalde senin kadar değilse bile galiba ben de bir kaç kez bunu
yaşadım.
John'un söz ettiği duyguyu anlıyordum. Müthiş bir şeydi. Seksenli yılların
başında Maltepe Başıbüyük tepesinin üzerindeki kayalarda bir balkon vardı.
(Hala var ancak etrafı artık gecekondularla çevrili) iki saate varan bir çabayla
o balkonu aşıp yukarı çıkmaya başladığımda bağırdığımı, daha doğrusu
danalar gibi devamlı böğürdüğümü hatırlıyorum. O anda artık o kayadan
düşmemin olanaksız olduğuna emindim. O anda beni hiç bir şey yenemezdi.
Bir kez de sanırım Ankara Hüseyin Gazi kayalarında benim ölçülerime göre
zor sayılabilecek bir çatlağı tırmanırken benzer bir duyguya kapılmıştım.
Herhalde fizyolojik bir açıklaması da olmalıydı, çünkü çıkışı tamamladıktan
sonra akıl almayacak kadar bitkin ve bir o kadar da mutlu hissetmiştim
kendimi.
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BENGİ İLE BELGRAT ORMANLARINDA
1990 yılının başlarında eşim Sema'nın hamileliği ilerlediği günlerde hep ilerde
bebeğimle birlikte yapacağım yürüyüşlerin hayallerini kuruyordum. Hatta
daha doğumdan çok önce, "kangru" diye anılan bebekleri göğüse takmaya
yarıyan çantadan aldım. Bengi doğduktan sadece 30 gün sonra da evin
salonunda zavallı bebeği göğsüme bağlayıp deneme turları atıyordum. 45'inci
gün deyse Burgaz adasının çamları arasında uflaya puflaya yürüyorduk.
Yokuşu çıkarken o kadar zorlanıyordum ki damlayan ter damlalarından Bengi
rahatsız olmasın diye şapkamı başına siper yapmak zorunda kalıyordum.
Göğsünüzde küçücük bir canlıyla ciddi herhangi bir doğa etkinliği yapmanın
olanağı yoktu, ancak en sıradan yürüyüşler bile kolayca zorlu bir tırmanış
kıvamına geliyorlardı.
Bengi iki buçuk aylık olduğunda Datça AKTUR tatil beldesindeydik. Ekim
ayının ortası gelmiş ve biz hamileliğin son dönemi, loğusalık derken
yapamadığımız deniz tatilimize henüz çıkabiliyorduk. Kangruyu burada da
kullandık. Hele bir keresinde sitenin en uzak köşesindeki markete bisikletle
giderken onu da aldım. Çam ağaçlarının arasında ilerlerken rüzgar doğum
tazesi saçları uçuşturuyordu. Bir çift meraklı bebek göz de büyük bir
ciddiyetle yüksek çam ağaçlarını seyredip duruyordu. Bir geminin
güvertesinden uzaklara bakan, söyleyeceği çok sözü olmasına karşın susmayı
tercih eden düşünceli bir insan gibiydi. O markete hiç varmamayı, uzun uzun
bisikleti sürmeyi çok isterdim. Ancak Bengi ile sık sık doğaya çıkacağımıza
emin olduğum için pek sorun etmemiştim.
Gelen kışla birlikte pek işler umduğum gibi gitmedi. Sıcak günler tekrar
geldiğinde Bengi yaşının sınırlarının çok ötesinde 11 kiloluk kocaman bir
bebek olmuştu. Biz ise henüz sırtta taşımaya yarayacak özel çantayı
alamamıştık. 91 yılının mayıs ayında bazı sabahlar apartmanımızın yanındaki
koruda koşmaya çıkarken Bengi'yi gene kangrusuna takıp yanıma alıyordum.
Yaptığım "şeye" koşma denemiyordu ama olağan üstü bir enerji
harcayabiliyordum. Bu koşuların en güzel yanı da artık Bengi sessiz düşünceli
bir yolcu değildi göğsümde. Paylaşabildiğimiz yegane ortak nokta da vücut
sıcaklığımız değildi. Çünkü beraber şarkı söyleyebiliyorduk. Koşarken
göğsümden neşeyle "Haa-Huu !" diye tempo tutuyordu. Ben de ona mümkün
olduğunca bebek dilinde eşlik ediyordum. Yapabildiğimiz o bir kaç koşu
gerçekten nefis etkinlikler oldu.
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91 yılı yazı geldi. Beraber sıcağı ve denizi yaşadık. Bengi daha da ağırlaştı. Bu
günlerde hep iki başımıza yapabileceğim bir dağ gezisini hayal ediyordum.
Çok zor almayacak iki ya da üç günlük bir geziyi çıkartabileceğimi
sanıyordum. Bir dağ sırtında çadırımızı kurduğumu görüyordum. İlerlerdeki
sırtların arkasından güneş yavaş yavaş batıyordu. Bir köşede Bengi'nin
maması pişiyor, O ise yakınımda emekliyordu. Kendi yavrumla inanılmaz
yoğunlukta yaşayabileceğim bir beraberlik olacaktı.
Hiç bir tehlikenin insanın keyfini kaçırmasına izin verilmediği hayal
dünyasında hoş bir etkinlikti. Öyle de kaldı.

92 yılının kasım ayının başından
itibaren her hafta sonu Antalya
dağlarında "sıkı" bir tırmanış
yapmayı planladık. Ancak 20
Kasım cuma günü geldiğinde bir
kez daha iptal ediyorduk. Cumartesi evin içinde dört dönüyordum.
O kadar kendimi hazırladıktan
sonra enerjim kulaklarımdan
taşıyordu. Hava dışarda berbattı
ve yağmur yağıyordu. Yani içiniz
bunca
doluyken
arzu
edebileceğiniz en nefis hava
vardı. Yağmurluğumu çekip dağ
ayakkabılarımı giyip bir saatçik
için bile olsa hızlı bir tempoyla
bastırıp gitmeye can atıyordum.
Sema'ya baktım. Bütün haftayı
Bengi'yle geçirdikten sonra tekrar
evde başbaşa bırakılmak küçük
bir
aile
kavgasına
neden
olabilecekmiş gibi duruyordu.
Doğrusu cesaret edemedim. Sonunda Bengi'yi kapıp iyice
giydirdim.

Bengi ile Belgrat ormanında yürüyüşte

"Hadi bakalım senle yürüyüşe çıkıyoruz"
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Evde bir saat kendi başına kalabileceğini anlayan Sema minnettar gözlerle
bana bakıyordu. Dışarı çıktık. Dün kayınvalidemin kapısın önünde arabamı
bırakmak zorunda kalmıştım. Bizim evden üç kilometre kadar uzaktaydı.
Gidip almak gerekiyordu.
Bengi'yi omuzlarıma oturttum. Hava çok serindi ama yağış durmuştu.
Yorulursam bir taksi çeviririm diye düşünüyordum. Ne de olsa 18 kiloluk
tonton çocuğumu ne kadar taşıyabileceğim konusunda fazla bir fikrim yoktu.
İki elimle göğsüme doğru sarkan iki küçük bacağı tutarak birden bire nefis bir
temponun içinde buldum kendimi. Bu arada Bengi'yle de sıkı bir sohbete
dalmıştık.
- Yaşasııın kediii...
- Hani Bengi nerede?
- ŞuradaH !
- Bak bak köpeği gördün mü?
- Köpeeek, canııım. Baba köpekle oynayabilir miyim?
- Hayır köpeğin sahibi yok oynayamazsın.
Biraz sonra sohbetimiz koro halinde şarkıya döndü. En güzel ortak
parçalarımız olan "Ali Baba'nın Çiftliği" ve "Karabaş karabaş Hov hov"
şarkısının yanında başka düzenlemelere de yer verdik. Yarım saat sonra
arabanın yanındaydık. Her yanımdan istim çıkıyordu sanki.
Bu kadar yetmemişti. Eve döner dönmez arkadaşım Hasan bostancı ve
İskender Erbil'le konuştum. Pazar günü daha "sıkı" bir yürüyüş yapmalıydım.
Arkadaşlara Belgrat ormanlarındaki büyük gölün çevresindeki 7 kilometrelik
parkuru öneriyordum.
Ertesi gün öğlen civarı arabamızı Neşet suyuna park ediyorduk. Dün
çağırdıklarıma ilaveten annemle babam de bizle birlikteydi. İkisi de yarım asrı
çoktan aşmış ama pek çok gençten daha formda iki sporcu olarak rahat
tempomuza hemen ayak uyduruverdiler. Yanlız bu sefer Bengi sorun
çıkarıyordu. Omuzumda dün keyifle yaptığı yürüyüşe bu kez itiraz edip
duruyordu.
- İnicem, inicem, bırakın beni, yere inicem..
- Bak kızım ne güzel yürüyoruz.
- İnicem...
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Daha yolun başındaydık ve Bengi annesinin kucağına tırmanmıştı bile. Bir kaç
adım sonra da annelik sevgisi 18 kilonun altında ezilmeye başlamıştı.
Herhangi zorlu bir dağ gezisinde olabileceği gibi şu anda tersyüz mağlup
olmak üzereydim. Eğer buradan geri dönmek zorunda kalırsam bayağı
üzülecektim. Bengi'yi annesinden kapıp, tekrar omuzuma oturtup yolda
koşmağa başladım. Zıplıya zıplıya gittiğimiz için biraz sonra Bengi eğlenmeğe
başlamıştı. Neyse ki bu soğuk havada belki de Türkiye'nin en yoğun yürüyüş
parkuru olan yolumuz son derece şık bir kalabalıkla doluydu. Neredeyse her
üç guruptan birinin cins köpekleri vardı. Bengi tepemden her birine laf
atıyordu. Köpeklerin bittiği dönemlerde ise çevremizdeki doğayı keşfetmeğe
çalışıyorduk. Zaten nefis bir sonbahar manzarası içinde yürüyorduk.
- Bengi sarı yapraklar nerede?
- Şurda.
Küçük işaret parmağının nereyi gösterdiğini pek anlayamıyordum ama zaten
pek önemi de yoktu.
- Turuncu yapraklar nerede?
- Şurda.
- yeşil yapraklar nerede?
- Şurda.
Biraz sonra talimatlar vermeğe başlamıştı.
- Taş istiyorum. Yaprak istiyorum...
Çok sıkıldığı zaman yere indirip ekibimize yetişebilmek için beraber
koşuyorduk. Küçük adımlarıyla hemen yoruluyor. Omzuma geliyordu. Sonra
tekrar aşağı. Bütün gereken tüm dikkatimi onun üstüne vermemdi. Bu küçük
parkuru tamamlamayı gerçekten çok istiyordum, hem de çok eğleniyordum.
Yolun ortasında uygun bir piknik alanında durup mola verdik. Ne zaman
yürüyüşe gitsem hep özenli hazırlanmış bir piknik takımını hayal eder,
kendime kızardım. Bu sefer öyle olmamıştı. Her biri alüminyum folyolara
sarılı paketlerinden çıkan ton balıklı, peynirli sandviçlerimizi yemeğe
başladık. Meyvelerimiz, kolalarımız da iyi eşlik ediyorlardı.
Yemekten kalktıktan sonra önümüzdeki tepeye doğru koşmaya başladım.
Annem arkadan, dünyadaki her annenin yapacağı gibi bağırıyordu.
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- Haldun daha yeni yemek yedin, Bengi'yle birlikte öyle koşma, kalbin
yorulacak.
Ne yapabilirdim? içimden öyle bir enerji taşıyordu ki, kendimi durdurmam
olanaksız gibi geliyordu. Biraz ilerde Bengi gene yüzlerce "Yere ineceğim"
feryatlarından birini tutturdu. Hemen belinden kavrayıp başımın üzerinden
almaya çalıştım, ancak iki bacağı boynumla kollarım arasında sıkıştı, iyice
çekiştirdim kurtaramadım, biraz sonra can acısıyla aslında yukarı doğru
itiştirdiğim şeyin kendi boynum olduğunu fark ettim. Berbat şekilde canım
yanmağa başlamıştı. Herhalde başımı rahat hareket ettiremeyecektim. Eskiden
büyüklerimden, uzun bir süredir de kendi yaşıtlarımdan dinlediğim ibret dolu
öyküler kulağımda çınlamağa başladı.
" Tam ileri uzanmıştım ki sırtımda bir şey 'kırt' etti..."
" O ağır bavulu kaldırmağa çalışırken birden ..."
Sonrada yıllarca süren bel ağrıları, dağcılığı sırf bu tür bir nedenle bırakan
insanlar. İçim korkuyla doldu. Acaba böyle bir Belgrat ormanları yürüyüşü
benim de sonum mu olacaktı. Kimseye, özellikle de kendime bir şey belli
etmemeye çalışarak aynı tempoyla yürüyüşümüze devam ettim. Sonlara doğru
Bengi yere inmek istediğinde hiç aldırış etmeden sadece daha hızlı koşmakla
yetiniyordum. Neyse sonunda arabaları park ettiğimiz yere geldik. Bengi'yi
yere koydum artık Sema ilgilenebilirdi. Olağan üstü yorulmuştum. Yarın da
ismini, hatta varlıklarını bile bilmediğim ne kadar kasım varsa ağrıyacaktı.
Ama bu tempoyu hissetmek çok hoş gelmişti. Babam 64 yaşına karşı hala bu
keyfi sürüyordu. Ona bakarak moral buluyordum. Eğer çok talihsiz bir kazaya
kurban gitmezsem daha önümde uzun yıllar olabilecekti.
Eve geldiğimde o kadar yorulmuştum ki, Neredeyse Antalya dağlarına gitmiş
gibi hissediyordum kendimi.
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ANTALYA'NIN KARLI BİR ZİRVESİNDE
Bir dönem yurdumuzdaki dağcılıkta ilginç bir anlayış oluşmuştu. Buna göre
bazı yükseltiler dağdılar, bazılarıysa değil. Hatta 80'li yılların başında o
zamanın dağcılık federasyonu bu tartışmaya bir çözüm getirebilmek için dağ
kavramının tanımını yapmağa kalkışmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bu tanıma
göre dağlar ancak 3000 metreden yüksek olan ve sivri bir zirve noktasına
sahip yükseltilere verilebilecek isimdi. Gerçi koskoca Ağrı dağının zirvesi bir
kaç Nuh Gemisine yer verecek kadar genişti, bu yüzden bazı kuramsal
sorunlar çıkıyordu ama gene de bu tanım o gün için gidilen dağ yörelerine
gayet iyi uyuyordu. Kaçkarlar, Aladağlar böylece gerçek birer dağ yöresi
oluyorlardı. Bu tanıma pek çok kişi karşı çıkmıştı. Bizde bol, bol dalga
geçmiştik. Ancak gerçek olan bir nokta vardı ki aslında bu yanlış tanım o
günlerde dağcılık ismi altında yapılan etkinliklerimizi gayet iyi kapsıyordu.
Henüz dağlara güzel yürüyüşler yapmak için giden trekkingciler de pek fazla
olmadıkları için karşı da çıksak tüm Türkiye dağcıları yükseklikleri 3000
metrenin üzerindeki 'gerçek' dağlara gitmek için çabalıyorlar, iki binli
yükseltilerden ise sadece 'antrenman' sahaları olarak söz ediyorlardı.
İşte böyle bir ortamda Antalya'nın batısında bulunan dağları duymaya
başladık. Sadece iki küçük noktasında 3000 metreyi geçen bu yörede onlarca
zirve vardı. 1982 Eylül ayında Zerrin ve Cüneyt Altınışık çifti Boğaziçi
Üniversitesi Dağcılık Kulübünden insanlarla gidip Kemer yakınlarındaki
Tahtalı dağına çıktılar. Raporlarından gezinin çok zevkli geçtiğini anladık.
1988 yılında ise Şeker Bayramı Mayıs ortasına geldiği için bu kez Cüneyt ve
Zerrin'e ilave olarak Sema, İskender ve Ben Antalya'daydık. Arabayla
gelmiştik, bir hafta boyunca deniz kıyılarını keşfe başlamadan önce iki günlük
bir dağ çıkışı yapma niyetindeydik.
İsmini çok duyduğumuz Saklıkent'e gittik. Burası Antalya'nın kayak
merkeziydi. Aynı zamanda da yazlık olarak deniz kıyısına yapılan tatil
sitelerinin dağlara uyarlanmış ilk örneğiydi. Ancak sanırım zamanından biraz
daha önce yapılmış olmanın sorununu yaşıyordu. Bakımsız evlerin arasından
bir tanesini iki geceliğine kiralayıp yerleştik. Hemen sitenin arkasında bulunan
kayalık tepeye çıktık. Gözümüze doğuda yükselen zirve takılmıştı. Çevredeki
yükseltiler arasında bir tek onda kar vardı. İki adet uygun eğimli kulvar
doğruca zirve sırtına ulaşıyordu. Ertesi gün yola çıkıp yemyeşil çayırlardan
yükselen karlı yamaca girdik. Elimizde iki adet kazma vardı. İpe bağlandık.
Zirveye çok yakın bir noktada İskender ile tartışsak da rahatça tepeye çıktık.
Dağcılığı toptan bırakmayı düşünebildiğimiz (Bunu hiç bir zaman açıkça dile
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getirmemiştik) bir dönemdi. Hangi zorlukta dağlara ne amaçla gideceğimizi
bilemiyorduk. Herkesin kazmasının olmaması İskender'in sinirlerini
bozmuştu. Eğimin olağan üstü kolay olması bile bunu pek değiştirmemişti. O
sıralar hala Dağcılığı eşimle paylaşabileceğim güzel bir uğraş olarak
düşünüyordum ve yaptıklarımın zorluğu ve kalitesi (Eşime uysun diye)
gittikçe düşüyordu.

Antalya Tunç Dağı. 1988 yılında zirveye doğrudan erişen kar kulvarından
tırmandık.
Her şeye karşın bir araştırma gezisi olarak unutulmaz oldu. Aladağlar'da
rastlayamayacağımız sağlamlıkta kaya duvarları dikkatimizi çekti. Bölgenin
bir başka özelliği de aslında dağların göreceli yüksekliklerinin yurdumuzun en
yüksek dağlarıyla boy ölçüşebilecek kadar fazla olmasıydı. Çünkü burada
dağlar 1000-1500 metrelik Anadolu platosundan değil dosdoğru denizin
kıyısından yükseliyorlardı. Zaten Antalya'dan görünüşleri de muhteşemdi.

Antalya dağlarıyla ilgili bir büyülü olay daha oldu. 1988 ya da 89 yılında
Kemal ve Sema Güneş çifti ortaya çıktı. Aslında Kemal'in dağcılığı çok daha
öncelere dayanıyordu ama biz onları o tarihlerde tanımaya başladık. Müthiş
bir enerjiyle yaşadıkları şehrin çevresindeki dağları tırmanmaya, başkalarına
sevdirmeye başladılar. Çok da başarılı oluyorlardı. Karşılıklı değişik gazete
yazılarımız sayesinde tanıştık, mektuplaşmaya başladık en sonunda da
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İstanbul'da görüştük. Ortaya çıkmaya başlayan görüntü, henüz değeri
anlaşılmamış ama bir gün çok önemli olabilecek bir dağ yöresiyle ilgiliydi.
Kemal'le her görüşmemizden sonra bu yöreye daha fazla önem vermemiz
gerektiğini düşünüyordum.

Tunç Dağı’nın ana kulvarını tırmanıyoruz

Bu yaz yaptığımız iki güney gezisi de bu kanımı artırmakta faydalı oldu.
Öncelikle Ufuk'un Olimpos'taki otelinde buradaki kayaların kalitesi hakkında
bir fikir edinebildim. Daha sonra da bütün bir hafta boyu Kemer Beldibi
mevkiinde, Kulüp Salima'nın havuzunda terlerken karşımda dimdik yükselen
duvarlarda hayali rotalar çıkartıp durdum.
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Yurdumuzdaki dağlarda yüksek duvar tırmanışları yada normal rotaların
dışında ikincil rotalarda çıkışlar yapmak çok zordur. Bu işe gerçekten büyük
maddi ve manevi yatırım yapmak gerekir. Bu yüzden de klasik rotaların dışına
çıkan Türk dağcılarının sayısı bir elin parmaklarını geçemiyor. İşte Antalya
dağlarında buna bir çare bulunabilirdi. Dağlar gerçek irtifa olarak fazla yüksek
olamadıkları için doğanın fazla aşınamsına uğramamışlardı. Kaya yapısı çok
daha sağlamdı. Çevre kurak Anadolu bozkırından çok daha canlıydı.
Yüksekliğin hiç bir etkisini hissedilmeyeceği 1000 yada 1500 metrelere
uzanan müthiş duvarlar uzaktan göz kırpıyordu.
Temmuz ayında İskoçya'dan bir mektup aldım. Çok sıkı tırmanışçılardan
oluşan genç bir ekip Türkiye'ye gelmek istiyorlar ve nereye gitmeleri
gerektiğini soruyorlardı. Bir tür Spor Akademisinde Dağ rehberliği ya da
eğitmenliği öğrenimi görüyorlarmış. Yaşlarının çok genç olmasına karşın
teknik düzeyi oldukça ileri tırmanışlar yaptıklarını söylediler. Kendilerine
hemen Kemer ve civarında gördüğüm kayaları önerdim. Eylül ayında geldiler,
15 gün sonra geri döndüklerinde düşüncelerini heyecanla bekliyordum.
Bu kez karşımda biraz sıkılgan, biraz yanmış, sefil görünüşlü gençler buldum.
İşte, Deniz çok güzelmiş, kayalar çok sıcakmış, zaten hiç bir rota da belli
değilmiş, İyi bir kaya bulmuşlar ama falanca tatil köyünün bahçesinde kaldığı
için gidip çıkamamışlar. Ama bir kaç iyi denebilecek tırmanış yapmışlar.
- Peki oradaki büyük duvarları nasıl buldunuz?
- Eh uzaktan iyi gözüküyorlardı, ama yeterince malzememiz yoktu. Çıkışa
başladıktan sonra dönemeyebilirdik. (falan, filan)
Alışmadıkları bir ülkenin doğa koşullarında dağcılık yapmak için çok iyi
teknik tırmanış bilgisinin dışında başka özellikler de gerekiyordu. Çocukların
en zoruna giden konu da, rehber kitapta belirtilmemiş bir rotanın zorluğunu
tespit edebilmek olmuştu. Bunları duyunca kendi yaptığımız dağcılığa daha
fazla saygı duymaya başladım. John Belton'un ekibi de aynı buna benzer
sözlerle Kaçkarlar'da perişan olmuştu.
Ekim ve Kasım ayı boyunca, iyi tanıdığım arkadaşlardan bir ekip oluşturup,
arabayı da her türlü teknik malzemeyle doldurarak Kemer'e gitmeyi ve hiç
olmazsa bazı basit duvarları denemeyi hayal ettim. Hatta bir hafta sonu
neredeyse gidiyorduk. Yola çıkmadan beş altı saat önce çıldırmış gibi duran
hava yüzünden iptal ettik. Telefonda Kemal de Antalya'da havanın berbat
olduğunu söylüyordu. Bir sonraki hafta ise gelebilecek kimse yoktu. Sonunda
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19 ve 20 Aralık cumartesi pazar günleri için umutsuzca telefon turlarına
başladım.
- Gökhan Bey yurt dışında bir mesajınız var mı?
(...)
- Hayır efendim Zafer Bey ofiste değil, Almanları var
onlarla beraber.
(...)
- Türker, biliyorsun yılbaşından önce bir faaliyet yapmayı sen istemiştin. Hadi
gidelim işte.
- Yahu Abi, işte, okul, kıramam da, bizim kız, yani, hani Aldağlar olsaydı,
evde bu hafta çok iş var da, arabada gelecek de...
(...)
- Levent, sıkı bir çıkış olabilir.
- Yok Abi, yıl sonu biliyorsun biz yerimizden kımıldayamayız.
Ciddi ciddi tek başıma gidebilir miyim diye düşünmeye başlıyordum. Telefon
defterimi yorgun argın karıştırırken Cihan Çetinel'in adına rastladım. Neden
olmasın, nasılsa herkes bir nedenden davetimi reddediyordu, bunlara bir tane
daha eklemenin bir zararı olmayacaktı.
- Cihan önümüzdeki hafta sonu Antalya'da bir çıkış yapmak istiyorum, sen
herhalde gelemezsin değil mi?
- Bu hafta mı?
- Hayır on gün sonra.
- Gelebilirim sanıyorum. Battı balık yan gider, aslında o kadar çok iş var ki,
ama fark etmez. Bir aksilik olursa ben seni yarın ararım yoksa geliyorum.
Kulaklarıma inanamamıştım. Gene de Antalya'yı arayıp güç bela Kemal
Güneş'i buldum.
- Kemal, önümüzdeki hafta geliyorum, Tahtalı'ya gidelim mi?
Zaten bütün hafta sonlarını o dağlarda geçiren Kemal Güneş için teklifimin hiç
de ilginç bir yanı yoktu. Sesinden beni geri çevirmeye utandığını, ama dağa da
hiç gelmek istemediğini anlıyordum.
- Yahu Haldun, dizimde garip bir sorun çıktı. Bu durumda büyük bir dağa
gidebilecek gibi değilim. Kesinlikle de gece geçiremem.
Bu arada yeğenim Serhan Sernikli, Seyir ve Hidrografi dairesinden aldığı
Antalya haritalarını getirdi. Yapacağım geziyi daha dikkatli planlamaya
başladım. 18 Cuma akşamı iş çıkışından sonra otobüse binip, 19 Cumartesi
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sabah 8:30 civarı Antalya'da olacaktık. Oradan Kemer'e ve daha aşağıda kalan
Tahtalı dağının altına ulaşmak bir buçuk saat daha alacaktı. Tutacağımız araç
bizi yaklaşık 750 metre irtifada bırakacaktı. Pratik olarak da saat 16:00'da hava
kararmaya başlıyordu. Gece olmadan 2366. metre olan zirvenin hemen altında
bir yerde yatabilmek istiyordum. Yani 6 saatte 1600 metre yükselmek
gerekecekti. Bu olağan üstü bir tempo demek olacaktı. 20 Aralık pazar günü
de dağı terk edip Antalya'ya akşam otobüsüne yetişmemiz lazımdı. Çünkü 21
Aralık Pazartesi 9:00'da işimizde olacaktık.
Senenin en kısa günlerinde, böylesine geniş bir programı iki güne sığdırmaya
kalmanın hiç bir anlamı yoktu. Üstüne üstlük dağı hiç bilmiyordum. En küçük
bir yol kaybı bütün programı bozabilecekti. Bu yüzden Kemal'in varlığına
gerçekten gereksinim duyuyordum. Gezi programımda bir taviz verip, daha
yapılabilir bir proje yaratmaya çalıştım. Haritaya bakınca, Antalya'nın hemen
yanında 1834. metre yüksekliğinde Sırf Katran tepesini gördüm. Burası çok
yakın olduğu için Kemal gelebilirdi. Bir kez daha telefon ettim.
- Yahu Haldun, bebeği de aşıya götüreceğiz.
- Boş ver pazar günü götürürsün.
- Ama Sema'ya da sormam lazım.
- Hadi hemen sor ben telefonda bekliyorum.
Adamcağızın nefes almasına izin vermiyordum.
- Tamam Haldun Cumartesi sizle geleceğim, siz kamp yaparsınız, ben
dönerim.
- Sağol Kemal, Cumartesi sabahı Antalya'da görüşürüz.
Bütün korkularıma karşın Cihan yola çıkma günü yaklaşırken hala bana
vazgeçtiğini söylemiyordu. Sonunda gidip VARAN'ın iki katlı otobüsünden
gidiş dönüş biletlerimizi aldım. Cuma akşamı saat 9:15'te Haydarpaşa'dan
binecektik. Yiyecek alışverişini de yaptım. Son Mont-Blanc gezisinde çok
üşüdüğüm için bu kez yanıma oldukça çok giyecek aldım. Sonunda dokuza on
kala Haydarpaşa MOBİL istasyonunda buluştuk.
- Oho! Abi anorağın hayırlı olsun.
- Cihan'cım sağol,
- Ne zaman aldın?
- Dün.
- Ne kadar bayıldın?
- Sorma gene Oral'ı zengin ettik.
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- Yok, ama gayet iyi yapmışlar.
- Zaten halimize bak, üstümde dağcılık için özel yapılmamış olan bir tek don
var. En son fanilayı da aldım ama donuna para kalmadı.
Cihan da benim gibi okul sıralarında kendi diktiği çantalarla, tulumlarla ve
anoraklarla, gerektiğinde kışın dağa gitmişti. Şimdiki halimize ara sıra
inanamıyorduk. Öğrenciyken destursuz adını anamayacağımız bütün
eşyalardan edinmiştik. Hatta bir bölümünü eskitip kullanılmaz hale bile
getirmiştik. Geçen hafta yıkadığım Gore-Tex anorağım resmen gebermişti. Bu
yüzden Oral Ülkümen'in diktirdiği yeni moda anoraktan almıştım. Bunun
yanında eskiden teknik malzeme diye nitelendirdiğimiz her şeyden de vardı
yanımızda. Kazmalar, kramponlar, ipler ve diğer ıvır zıvır ile her türlü zorlu
dağ koşulluna hazırdık. Çantaları teslim edip Taksim'den nasıl olsa gecikerek
gelecek olan otobüsü beklemek için biraz ilerde duran döküntü çayevine gittik.
Dışarının kar soğuğu, içersinin buharlı sıcağı bir anda eski uzun dağ
gezilerinin nostaljik Anadolu anılarına döndürüvermişti ikimizi de. Daha üç
saat önce metropolün merkezinde bir yerlerde, ipek kravatımızla koşturan
kişiler değildik artık. Kendimdeki değişikliği de keyifle izliyordum. Daha iki
sene önce gene Cihan'la yaklaşık ayni tarihte Aladağlar'a doğru yola çıkarken
içim sevdiklerime, özellikle de küçük bebeğime karşı özlem ve suçluluk
hissiyle dolmuştu. Şimdi ise kendimi haydut gibi hissediyordum. Sadece
orada, dağda olmayı istiyordum. Geçen Mart'tan beri sürdürdüğüm
antrenmanların en büyük etkisi fizik değil, ruhsal yapımda kendini
gösteriyordu. Böylesine saçma sapan bir dağ gezisini isteyebilecek kadar
kendimi çılgın ve bunu başarabilecek kadar da güçlü buluyordum. Otobüsün
üst katındaki rahat koltuğumuza gömülüp yola çıktık. Uzunca bir süredir yurt
içi yolculuklara kendi kullandığım arabalarla çıkıyordum. Böylesine lüks bir
otobüste rahat, rahat oturmak birden çok hoş geldi. Otobüsün en ilginç yanı
son derece yavaş gidiyor olmasıydı. Daha 35 yaşıma gelmeden bildiğimiz pek
çok değerin tam terse döndüğünü gören ilginç bir nesildik herhalde. Çok değil
on yıl ya da bilemedin 20 yıl önce lüks bir otobüs şirketi araçlarının hızıyla
öğünürdü. ''Havalı Apollo Servis'' herhalde hala pek çok kişinin
belleklerindedir. Şimdi ise hız daha düşük kaliteli şirketlerin tekelinde kalıyor
gibiydi. İnsanlar daha geç gidebilmek için bu Varan'a daha fazla para
ödüyorlardı. "Biz adam olmayızlarla" başlanan bilinç yolculuğunda buralara
kadar gelmiştik demek. Neyse saat daha 10:00'ı yeni geçmişti ki sohbetimiz
ağırlaşarak, otobüsün yavaş tempolu motor gürültüsüyle uyum içine girmeğe
başladı. Uyumaya iyice karar verip elimdeki küçük çantamdan özel göz
bağımı çıkardım. Dışarıdan gelebilecek her türlü ışığı kestiği için
yolculuklarda oldukça rahat uyku sağlıyordu. Askerde Ankara'ya her hafta
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böyle gece yolculuklarında gelip giderken de şimdi kullandığımın benzeri bir
bağı kendim evde dikmiştim. Bir gece ışıkları hiç sönmeyen Mavi Tren'de
insanlar şikayet edip dururken arkamdaki adam hayretini gizleyememiş.
"Adama bak yahu, ne yapıyor" diyerek yanındakine beni gösterip durmuştu.
İyi bir yolcunun kendi konforunu sağlayabilmek için elinden gelen her şeyi
yapması gerektiğine inanıyordum.
Gecenin bir yarısı Afyon'daki tesislerde durduk. Çevredeki tek tük kar
parçalarına basmadan, kupkuru ve kokusunu İstanbul'da çoktan unuttuğumuz
tertemiz bir havada otobüsten restorana koştuk. İçerisi gerçekten çok
etkileyiciydi. Ortamdaki standart Avrupa'da yol kenarlarında gördüğüm en iyi
tesislerden daha aşağı değildi. Ancak burada çok daha hassas bir ayrıntı
dikkati çekiyordu. Avrupa restoranlarındaki o havada belli belirsiz asılı duran
ölgünlükten, bezginlikten eser yoktu. Tarifi güç bir canlılık vardı. Anadolu
platosunun ortalarında, sabaha karşı 3:30 da nefis bir müziğin doldurduğu
salonda servis yapan gençler belki alışık olmadıkları bir kültürü özümlemekte
acemilik çekiyorlardı ama galip bir ekibin üyesi oldukları da her hallerinden
anlaşılıyordu.
Cihan otobüste kaldığı için CızBız barda tek başıma hamburgerimi yiyip,
yörenin bir özelliği gibi duran ayranı yudumluyor ve felsefi monologumu
sürdürüyordum. Varan gibi bir şirket daha bir nesil önce insanların rüyalarında
göremeyecekleri standartları alıp getiriyor, diğerleri de takip etmek zorunda
kalıyordu. Bulunduğumuz yerin karşısında bir lokanta daha vardı. Yazın
geçerken ona uğramıştık. Kaçınılmaz olarak daha alaturka olsa da büyük
alanların kullanımı, temizliği ve yemeklerin kalitesiyle rekabet edebilmek için
standartlarını yükseltme yoluna girmişti. En önemlisi de tuvaletleri tertemizdi.
Otobüse dönüp kaldığım yerden uykuma devam etmeye boşuna çalıştım.
Lezzetine aldanıp, hem de iki tane yemiş olduğum bol baharatlı hamburgerler
şimdi bana sabahın o saatinde aslında neler yemem gerektiğini hatırlatmaya
başlamışlardı. O sırada yanımızdan başka bir otobüs geçti. Bu günlerde moda
olduğu üzere otobüsün tüm yanını hoş bir soyut desen kaplıyordu. Birden
aklıma bir dizi eski tartışma geldi, bunlar hem hoş hem de muzip konulardı.
Cihan'a döndüm, onun da uyumadığını gördüm. Yazık uyumuş olsa
kurtulabilecekti.
- Cihan toplumcu sanat üzerine ne düşünüyorsun?
- Ne gibi Abi.
- Bak saatin kaç olduğunu biliyorum ama bu konu bana çok ilginç geliyor.
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- O zaman anlat bari.
- İlginç bir tartışma vardı, diyorlardı ki Orta Çağ’da sanat tüm toplum için
yapılıyordu. Yani en büyük sanat eserleri olan kiliselerden ya da bizdeki
camilerden tüm halk yararlanabiliyordu. Oralardaki görsel sanatı hepsi
izleyebiliyordu. Ancak Rönesansla birlikte sanat bir seçkinler sınıfının malı
olmaya başladı.
- Sonra.
- Şimdi düşünüyorum da bu durum tekrar tersine dönüyor.
- Orta Çağ’a mı dönüyoruz.
- Bir anlamda evet. Bak şimdi şu yanımızdan geçen otobüsü gördün mü?
- Evet.
- Tüm yanını çok garip bir burgu deseni kaplıyordu. Bunun gibi, şimdi tüm
otobüsler, aslında grafik değeri oldukça yüksek desenler koyuyorlar. Ve
otobüsler gezici bir resim sergisi gibi tüm kasabaları, köyleri dolaşıyorlar.
Ayrıca hiç de seçkin bir sınıfın malı falan da değiller. Bunun yanında
İstanbul'da ki berbat semtlere gittiğin zaman, bazen çevredeki gözü okşayan
yegane yapının bir benzinci olduğunu görüyorsun. Düşünebiliyor musun
Kartal Maltepe'de laz mütahitlerin eseri binlerce çarpık, çurpuk yapının
arasından örneğin bir BP, İngiltere'de kim bilir hangi pahalı ajansın yarattığı
renkler ve çizimle parlıyor. Bu toplumsal sanat değilse nedir?
- Afiyet olsun Abi.
- Sağol, berhudar ol yavrum.
Aklımı olmadık konulara takıp, gözümü de bağlayıp hiç olmazsa yolu
hissetmemeye çalıştım.
Saat sabahın sekizine doğru Antalya dağları görünmeğe başladı. Kar hattı
1800 ile 2000 metre arasında başlıyordu. Cihan ile bugün gideceğimiz zirveyi
aşağı yukarı tespit etmiştik.
- Cihan hiç kar yok.
- Ne kadar tatsız. Mok gibi duruyorlar orada.
- Günler bu kadar kısa olmasaydı ne güzel planladığımız gibi Tahtalı'ya
giderdik.
- Haldun boş ver, gel biz Tahtalı'ya gidelim.
- Ciddi misin? Bana acayip uyar.
- Tamam yahu, olmuşken tam olsun.
- Cihan, çok sevindim buna, iner inmez Kemal Güneş'e haber verelim, biz
basıp gidelim.
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Gerçi hava raporu Antalya için bulutlu demişti ama hafif bir sabah pusunun
ötesinde gökyüzü masmavi duruyordu. İlerdeki bembeyaz karlı zirveler de
insanı müthiş tahrik ediyordu. Cihan'ın bu teklifine inanılmaz sevinmiştim.
Ben bu geziye aylardır hazırlandığım için şu iki kısa günde yapabileceğimin
en fazlasını istiyordum.
Otogara indik, saat tam 8:30'da Serik Devlet Su İşlerine, yani Kemal'in
lojmanına telefon ettik.
- Gusura bakmayın bağlıyamıyorum.
- Neden?
- santralda arıza var.
- Peki biz şimdi Kemal Güneş'le nasıl konuşacağız?
- Numaranızı verin o sizi arasın.
- Kulübeden ediyoruz. Ona bir haber iletin, deyin ki, İstanbul'dan beklediği
dağcılar gelmiş ve Tahtalı'ya devam etmişler.
- Tamam.
- Yanlız lütfen unutmayın, olur mu?
- Tamam, tamam.
Gün o kadar kısaydı ki, hiç vakit kaybetmememiz gerekiyordu. Kemal'i bir
güzel ekiyorduk. Ancak Tahtalı'ya kesinlikle gelemeyeceğini daha önce
belirtmişti. Yaptığımız yanlış, son derece şüpheli bir yöntemle kendisine haber
gönderiyor olmamızdı.
Kemer'i ve gideceğimiz Beycik köyünü çok iyi bildiğini söyleyen bir taksi
şoförünün arabasına kendimizi atıp yola tekrar düştük. Şehir merkezinden
çıkar çıkmaz solumuzda masmavi Akdeniz, karşımızda ise bir ömür boyu
gezilebilecek gibi duran dağlar dikildi.
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Antalya kent merkezinden çıktıktan hemen sonra, Konyaaltı plajları. Ufukta Batı Toroslar

- Cihan iyi ki geldik.
- Kışın buraları çok nefis oluyor. Biz şubat ayında gelip bir hafta kamp
yapmıştık. İnsanın buralarda yaşaması lazım.
- Evet bir de iş bulabilsek.
- Gene dönüp dolaşıp gideceğimiz yer İstanbul.
Kemer'i biraz geçtikten sonra Tahtalı dağını tam olarak görebilme olanağını
bulduk. Ormanların arkasından iri bir kütle olarak yükseliyordu ve tüm üst
bölümü bembeyaz kar kaplıydı. Bulunduğumuz noktadan bakınca zirvenin
sağındaki uzun ve hafif eğimli sırttan rahatça inebileceğimizi düşündüm.
Çıkışı yapacağımız yer dağın arkasında kalıyordu. Böylelikle zirveye çıktıktan
sonra aynı yerlerden geri dönmek zorunda kalmayacaktık.
Bu arada yazın Kaş tarafından gelirken hep karşımıza dikilen ve uzun, uzun
incelediğim sırt hattının da giriş bölgesini izleme olanağını buldum. Rahat
yapabileceğimiz kıvamda ama sade bir dağ yürüyüşü olmanın ötesinde bir
rotaydı. Zaten bu dağların en önemli özelliği bize gelecekte "rota" tırmanma
olanağı verebilecek olmasıydı. Yani buralarda dağcılık yapmaya gelirken
sadece falanca dağın zirvesine (en kolay yoldan) ulaşmayı değil, dağcılık
estetiği açısından da yaratıcı, zevkli yeni çıkış olanakları bulmayı
amaçlayabilecektik. (İnşallah).
Yöreyi çok iyi bilen şoförümüz, üç, dört kere durup yolu sordu, bir kaç yanlış
sapağa girdi ve sonunda ilk kez gördüğü Beycik köyünü de çok beğendi.
Araçtan ormanın içinde indik. Küçük bir servet tutan taksi ücretini ödeyince
adamcağız çekti gitti, biz de iki başımıza ormanın içinde kaldık. Eşyalar
yerlerde yavaş, yavaş hazırlanmaya başladık.
- Sema'nın verdiği yolluklar var ister misin?
- Yok Haldun, sonra yerim.
- Sonraya kalmayabilir, sen iyisi mi şimdiden devreye gir.
Akşam eşimin verdiği poğaçaları birer ikişer götürdük. Saatimdeki altimetreye
baktım 1080. metre gösteriyordu. Gelirken deniz seviyesinde sıfırlamıştım.
Şimdi de doğru olması gerekirdi.
- Cihan 1080 metredeyiz. Kemal'den duyduklarıma göre aslında 750 metre
civarında olacaktık. Hesap doğruysa şimdiden 300 metre kar ettik.
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Saat 10:15'te yürümeye başladım. Çok güzel bir dağda, Cihan Çetinel gibi
arkadaşlarımın en mistiğiyle yürüyordum. Beni kan ter içinde yarışlara sokan
Zafer Yamaner'den çok uzaklardaydım Bunun keyfini iyice çıkarmak için
adımlarımı rahat bir tempoya göre ayarladım. Kısa bir süre sonra, ormanlarda
çok yol kaybetmiş, çok yol bulmuş kişilerin sezgileriyle eski patikalara
bakınmaya başladık.
- Haldun! bak ilerde solda bir patika var.
- Haklısın yahu. Zaten böyle bir patikanın vadinin sol yanında olması
gerekiyor. (Bizde sol yanındaydık)
Hava çok güzeldi, arkamızda, yani tam güneyimizde dantel gibi duran kıyılar
ve dağlar yavaş yavaş bir pusun içine giriyorlardı. Küçük bir suya rastladık.
Dümdüz yüzeyine elimi uzattım. "tık" diye elim sert bir cisme değdi. İnanılır
gibi değildi, su donmuştu. Sertçe vurarak kırdım. Yarım santim kalınlığında
buz çıktı. O zaman aslında ortamın ne kadar soğuk olduğunu anlayabildik.
Doğrudan gelen güneş ışınları ısıtıyordu.
Bulduğumuz patika biraz ilerde çok daha ilginç bir görünüm aldı. Çünkü
birileri, tıpkı Mont Blanc'da olduğu gibi yolu işaretlemişti. Sprey boyayla
yapılmış kırmızı yuvarlakları izlemeğe başladık. Bunun üzerine yürüyüş çok
daha zevkli oldu. Cin kesilip yol aramak yerine her ikimiz de kendi
dünyalarımıza çekilmeğe başlamıştık. Gerçek bir meditasyon kıvamında hoş
bir duyguydu bu. Yürüdüğümüz zeminin zor olması sorun yaratmıyordu.
Düşüncelerimiz çoktan başka yerlere uçmuştu bile. Öğlen molasını yaşlı bir
ağacın dibinde verdik. Çantamdan çeşit çeşit yiyecek çıktı. Ancak günün
sürprizi Cihan'ın matrası yok diye mecburen aldığı bir litrelik beyaz gazozdu.
Şehirdeki gündelik yaşantımızda bolca şekeriyle ağzımıza sıvaşan bu vasat
içecek. Aşırı efor harcanan bu tür bir etkinlikte inanılmaz güzel oluyordu.
Kana, kana içtik. Normal su bu durumlarda hep ağızda bir kuruluk bırakırken
bu tür yoğun içecekler gerçekten de faydalı olabiliyorlardı.
Tıka basa dolu bir şekilde tekrar yola çıktık. Alçaktan uçup giden güneşle
yarışımız sürüp gidiyordu.
- Cihan güneş ne kadar alçakta değil mi. Halbuki şu anda öğlen ve en yukarda
olması lazım.
- Gölgelerimiz uzun uzun.
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- Gel hesap edelim şu andaki açısını. Şimdi biz 36. paraleldeyiz. Bu günde
güneş güney yarım küredeki dönencenin üzerinde. Yani güneyde 23-24.
paralellere dik düşüyor. Toplam 60 etti, bize 30 kaldı. Demek şimdi güneş 30
derecelik bir açıyla üzerimize düşüyor. 21 Haziran'da ise bu açı 80 dereceye
kadar çıkıyor.
Cihan tok karnına, yüklü ve yol yorgunu alınan bilgileri anlayışla
gülümseyerek karşıladı.
Karışık gibi olabilen bir ormanın içinden kırmızı işaretler sayesinde dağın
batısındaki eşiğe geldik. Saatim 1800 metreyi gösteriyordu. Oturup biraz
dinlendik. O sırada gittikçe artarak gelen bulutlar çevremizi sarıyorlardı. Zirve
tarafı kapatıp açıyordu.

Cihan Çetinel Tahtalı çıkışında

- Haldun, istersen kampı burada atalım. Ya bu gün zirveye gideriz, ya da yarın
sabah erkenden bastırırız. Ama hiç olmazsa fazla yük taşımamış oluruz.
- Cihan, mantığın sesi olarak konuşuyorsun. Ama eğer sence çok bir sakıncası
yoksa ben tam yük devam etmek istiyorum. Ayrıca, sanıyorum bulutlar biraz
canını sıkıyor değil mi?
- Eh ! biraz öyle sayılabilir.
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- Abi, son gezimden öğrendiklerimi söyleyeyim. İlk bulutta dönmemek
gerekiyor. İnsanın biraz koşulları zorlaması lazım. Yoksa aşağıdan masmavi
gökyüzü altında zirveyi küfür ede, ede seyredebilirsin.
Cihan herhangi bir yanıt vermiyordu. Bundan cesaretlenerek söylevime devam
ettim.
- Abi son okuduğum kitapların birinde İngiliz yazar Alp'lerde başına gelen bir
olayı anlatıyordu. Gece saat birde dağ evinde saatler çalıyor. On-on beş kadar
çakı gibi dağ rehberi müşterileriyle birlikte bir hışım hazırlanıyorlar. Saat
ikiye doğru, tam çıkış vakti hep beraber kapının önüne çıkıyorlar, içlerinden
en deneyimli rehber yıldızlara şöyle bir bakıyor, havayı kokluyor ve dönüp
arkasındakilere, "Bu gün fırtına var" diyor. Hep beraber içeri girip tekrar
yatıyorlar. Yazarın anlattığına göre o sabahtan başlayarak Alp'lerdeki en uzun,
kesintisiz güzel hava kuşağına rastlıyor. İşte böyle, kıssadan hisse, biz devam
edelim.
- İyi Haldun, ben uyarım.
Ayrıca Cihan'ın içinde bulunduğu psikolojik durumun fizyolojik nedenlerini
bildiğimi sanıyordum. Mücadele edebilmek için çantamdan en deneyimsiz
dağcıların bile bildiği benim de tekrar keşfettiğim çözümleri çıkarmağa
başladım.
- Al bakalım şu fındık üzüm karışımını ye.
Kuru fındık ve kuru üzüm dağda ve doğa yürüyüşlerinde çok alınması gereken
yiyecekler. Bir kaç avuç yendiği zaman üzüm hemen kana karışıyor, fındık ise
yapısı itibariyle daha sonra karışıp, uzun bir süre kesintisiz enerji veriyor.
Modern dağcılığın gereğiymiş gibi yiyip durduğumuz çikolatalardan da çok
daha kolay hazım ediliyorlar. Bu kadarla yetinmek olmazdı. Bir markette
bulduğum sporcular için özel yapılmış efervesan magnezyum tabletini de bir
bardak suda eritip yarısını içtim, yarısını da Cihan'a uzattım. Sanki içer içmez
kanımda bir şeyler dolaşıyor gibi oluyordu. On dakika kadar sonra mistik ve
durağan Cihan'ın yerinde yeller esiyordu. Ancak gene de gerçekten
yorulmuşsa Cihan'ı zorlamak niyetinde değildim. Son gezilerde Zafer'in bana
yaptıklarını gayet iyi hatırlıyordum.
- Cihan, gene de eğer istersen burada kalacağız, kararı sen vereceksin.
- Yok abi, yeniden doğmuş gibi oldum. Resmen gidiyorum yahu. İnanılır gibi
değil.
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- Nasılmış gördün mü? Bu gezide hiç bir konuyu şansa bırakmıyorum.
Artık hiç ağacın olmadığı sert bir yamaçta yükselmeye başlamıştık. Çevrenin
görüntüsü de çok daha güzel olmuştu. Sabahtan beri yürüdüğümüz vadinin
içindeki kapalı ve klostrofobik ortamdan çıkıp gerçek bir dağ yamacının görüş
özgürlüğüne kavuşmuştuk. Sanki keyfimizi daha da arttırmak ister gibi tüm
bulutlar da aşağımızda kalmaya başlamışlardı, Şimdi masmavi bir göğün ve
oldukça parlak kış güneşinin altında yükseliyorduk.
- Haldun, başına güneş geçecek bir şey örtsen.
- Bir şey olmaz, boş ver.
Bu kadar serin bir ortamda güneşin bir zararı olmayacağına emindim. Ama on
beş yirmi dakika sonra şaşırarak, daha fazla dengemi kaybetmeye başladığımı,
çok sık tökezlediğimi fark ediyordum. Sanırım Cihan haklıydı. Biraz da
çantamın dengesizliğine söylenip beremi kafamı geçirdim. Artık güneş iyice
yıkılmaya başlamıştı, biz de 2000 metrenin üzerine çıkmıştık. Kaçınılmaz
olarak yorgunluk etkisini gösteriyordu. Şu anda üzerinde bulunduğumuz
yamacın herhangi bir yerinde çadır kurmamız olası değildi ancak biraz
yukarda yamaç bitince belki daha uygun bir eğim bulabilecektik.
Öyle de oldu. Aşağıdan beri gördüğümüz en üst noktaya ulaşınca, ileri doğru
oldukça karmaşık hat şeklinde giden sırtı gördük. Arada pek çok küçük sırtlar,
ikincil tepeler vardı. Yaklaşık 100 metre kadar ilerde tek bir çadırın
kurulabileceği bir düz nokta gördüm. Bir başka yer daha vardı, ancak
karmaşık küçük tepelerin arasında rüzgar kanalı olabilecek bir konumdaydı.
Kısa bir tartışmadan sonra bilmediğimiz bir dağda rüzgardan korunaklı
noktanın daha iyi olacağına karar verdik.
Kamp yeri gayet iyiydi. Gerçi kar derin ve yumuşaktı ama şu anda
kullandığımız çadırlarda bu durum fazla bir sorun yaratmıyordu. Ayrıca çadırı
kuracağımız yerin hemen önünde karsız güzel bir taşlık alan da vardı.
Eşyalarımızı oraya yıktık. Gerideki karları temizlemeye başladık. Biraz sonra
çadır yamuk yumuk da olsa ortaya çıkmaya başlamıştı.

163

Çadırımızın çevresine kar duvarı örüyoruz.

- Cihan o kadar yüksek duvar yapman gerekiyor mu?
- Yok abi, ben oynamak istiyorum onun için uğraşıyorum.
Cihan çadırın etrafını kendi hazırladığı kar bloklarıyla çeviriyordu. Bazı
yerlerde yarım metre yüksekliğe kadar ulaştığı oluyordu. Ben de heveslenip
ona katıldım. Bulunduğumuz yerin çevresindeki, bizden önce kimsenin el
değmemiş olduğu kar aşağı yukarı on gün önce yağmıştı. Bu süre içinde karın
üst katmanı rüzgarında etkisiyle sertleşmiş olmalıydı. Ancak bir karış kadar
aşağıdan tekrar toz kar çıkıyordu. Eldivenli elimi karın içine sokup dört
yanından bir blok kesiyor, sonra eğim yönüne doğru kaydırıp elime alıyordum.
Cihan haklıydı bu garip uğraşın son derece hoş ve dinlendirici bir yanı vardı.
Çadır iyice ortaya çıktı. Kenarlarındaki bazı bağlantıları kazmalarımıza ve
kramponlarımıza yaptık böylece sıkı bir fırtınaya dayanabilmesi gerekecekti.
Batı ufku tam karşımızda olduğu için güneşin batışını biraz sonra daha rahat
izleyecektik. Bu arada çadırın içine tüm eşyamızı gündüz gözüyle koyduk.
Artık ikimizin de hareketleri iyice yavaşlamaya başlamıştı. Cihan'ın pek çadıra
girmeye niyeti yoktu. Aslında saat daha yeni dörde geldiği için zaten çok uzun
sürecek olan gece tam bastırmadan mezar kılıklı bezden evimize tıkılmak hoş
bir fikir gibi gelmiyordu. Cihan benden çok daha enerjik gözüküyordu. Çadıra
gidip matını ve tulumunu getirdi. Karsız taşların üzerine serdi.
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- Haldun gel şuraya kıvrılalım.
- ...
- Tulumun altına da gir.
Çok yorgun hissetmeye başlamıştım. Matın üzerine kıvrılıp tuluma sarınmaya
başladım. Ancak biraz dikkatsiz davrandığım için olsa gerek Cihan açıkta
kalmıştı.
- Haldun senin tulumunla matını getireyim mi? Daha rahat edeceğiz.
- Yok ben de alırım. Zahmet etme.
- Eğer taşların üzerine koymaktan çekiniyorsan sadece benimkinin üzerine
yatalım.
- Yok yok, çekinmem.
Aslında matımı şimdiye kadar hiç taşlık bir zemine sermemiştim. 79 yılında
aldığımdan beri gözüm gibi bakmıştım. Şu anda bu ucuz kamp eşyasının daha
iyilerini alacak durumda olmama rağmen o parasız günlerin anıları ve
alışkanlıkları içimde duruyordu. Resmen irademi kullanıp matımı getirdim ve
sivri sivri küçük taşların üzerine serdim. Tulumumu da yorgan gibi üzerime
çektim. Şimdi karşımızda güneşin son ışıklarıyla çeşit çeşit bulutun yaptıkları
oyunları seyrediyordum. Bir yandan sağım solum üşüyor, bir yandan da pelte
kıvamında bir yorgunluğun keyfini sürüyordum. Bir başka keyif de koca
dağda yapayalnız olmamızdı. Yattığımız yerde tüm insanlarda çok uzaklarda
olmak sanılanın aksine korku değil emniyet hissi yaratıyordu. Herhalde 70'li
yıllardan beri bizim nesil hep terörün gündemde kaldığı bir ortamda yetiştiği
için tanımadık insanların bulunamayacağı bir ortam sadece daha fazla
güvenlik anlamına geliyordu. Bu dağ İngiltere de olsa şimdi her yanımız kıvıl
kıvıl adam kaynayacaktı. Zaten biz de kamp yapmamıza izin vermedikleri için
geri dönüyor olacaktık. "Ne mutlu Türküm diyene ve Türk dağcısı olana" (Ya
da buna benzer bir şey)
Birazdan ayaz iyice etkisini göstermeye başladı. Ne olursa olsun aylardan
Aralıktı ve biz 2250. metredeydik. (saatimin yalancısıyım.) Son bir gayretle
çadıra girip yerleştik.
Pek çok kitapta çadırın içinde sakın ocak yakmayın derler, ben bu sözlerin
uslanmaz benzin ya da gaz ocağı kullananlar için geçerli olduğunu savunurum.
Bu yüzden senelerdir yaptığım gibi çadırın içinde, kapının dibinde
mutfağımızı kurdum. Ocağı yakıp ağır, ağır kar eritmeye başladım. İlk
bardakları içtikten sonra kendimize gelmeye başlamıştık.
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- Cihan şu anda burada olmamız ne kadar inanılmaz değil mi?
- Evet, hap gibi bir gezi yapıyoruz, her şeyden var içinde. Zaten ne zamandır
buraya gelmeyi istiyordum. Kısmet bu sefermiş.
- Cihan sen dağcılığa çok sıkı başlamıştın, sonra uzun bir süre peşini bıraktın.
- Doğru dürüst bir şey yapmadık ki.
- Yok canım, 83-85 döneminde epey zorladın. Alaca kış çıkışı, Munzur dağları
gezisi, daha pek çok ufak tefek faaliyet. Bunlar aslında bayağı ciddi
etkinliklerdi.
- Alaca'da zirveye ulaşamadık, Munzurlar ise tam bir ense faaliyetiydi.
- Olsun hiç olmazsa sık sık dağlara gidiyordun, Füsun seni dağlardan
uzaklaştırdı.
Şimdi evli olduğu Füsunla Şubat ayında Alaca zirvesinin çok yakınında
müthiş bir fırtına yemişlerdi. Sırtta kurdukları çadırlarıyla birlikte Mangırcı
vadisine uçmaları an meselesi olmuştu. Buna ek olarak, bir yaz faaliyetinde
Füsun Aladağlar'da müthiş hastalanıp günlerce sürünmüştü. Herhalde bütün
bunlar onu soğutmuştu. Gene de Cihan'a biraz takılmak istediğim için böyle
konuşuyordum.
- Cihan, aslına bakarsan kadın milletini dağa hiç götürmemek lazım. İnsan
onları hoş tutacağım derken tırmanışını yapamıyor.
- Yalan değil.
- Yok gerçekten. Bengi doğmadan önce ben Sema'ya dağcılığa sevdirmek için
çok uğraştım. Ancak çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim.
Son üç senedir, biraz da bebeğimizin yüzünden, dağcılıkla eşimi birbirinden
tamamen ayrı iki kavram olarak görmeye başlamıştım. Zaten o zamandan beri
de hep en az kendim kadar deneyimli insanlarla dağa gidiyordum. Söylemesi
biraz üzücü geliyor ama dağlardan çok daha fazla zevk alıyordum. İnsan eşiyle
dağa gittiği zaman (Burada konuya biraz klasik bir erkek olarak yaklaşıyorum)
dağın olağan tehlikeleri gözünde çok daha fazla büyüyor. Sanırım bir yerde
karım evdeki sıcak bir ortamı çağrıştıran, güvenlik içinde yaşanacak anların
sembolü oluyor. Buna karşın dağda gerektiğinde risk almak gerekiyor. İnsanın
kendini yenilmez hissetmeden o riski alması ise mümkün olmuyor. 84
Aralığında Uludağ'da Wolframın yakınındaki dik kar kulvarını denerken
kayanın üzerinde gerçek cam kıvamında buzla karşılaşmıştık. Buzun altındaki
kayalar pırıl pırıl gözüküyorlardı. Yapılması gereken, şöyle bir "Ya Allah!"
çekip, oradaki zorlu ve riskli iki hamleyi yapabilmekti. Dönüp üç kez uzakta
nokta gibi duran ve içinde Sema'nın bulunduğu çadıra bakmıştım. Kulvar
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önümde dikiliyordu. Eşimin varlığı ise bir erkeğin yaşamdaki tek
sorumluluğunu, yani çoluk çocuğunun başında olma sorumluluğunu
hatırlatıyordu. Orada yapacağım hamleden hiç korkmamıştım. Sadece bütün
tırmanma isteğimin eriyip gitmesine tanık olmuştum. Tatsız bir duyguydu.
Gece birbiri arkasına yemekler yapmaya başladık.
- Aman Tanrım, Cihan o sosislerin hepsini yiyebilecek misin?
- Yok canım, şöyle bir deneyeyim bakalım.
- Efsanevi iştahın geri geldi galiba.
- Her zamanki halim.
Cihan da canının istediği kadar yiyip zayıf kalabilen insanlardandı. Açıkça
kıskanıyordum.
En son olarak sosisler de bitmişti. Bir gece öncenin otobüs yolculuğu, bu
günün de 1200 metrelik yüklü tırmanışı artık üzerimize çökmüştü.
- Cihan saatimi saat 5:00'a kuruyorum. Uyanıp kahvaltıyı yaparız, suları eritir,
saat altı gibi günün ilk ışıklarıyla yola çıkarız.
- Tamam ama suyun bir kısmını şimdi yapalım, yarın rahat ederiz.
- İyi, bir matara hazırlayalım. Donmasın diye ben tulumumun içine alırım.
- Benim gazoz şişesini kullanmayalım mı?
- Kapağına güvenmiyorum, tulumunu batırabilir.
Saat on civarında her türlü hazırlığımızı yapmıştık. Dağ ayakkabılarımı
tabanları dışarı gelecek şekilde kendi bağcıklarıyla birbirlerine bağlayıp
başımın altına koydum. Böylelikle gece soğuktan donmalarını önleyecektik.
Bir başka seçenek de tulumun içine almak olacaktı. Ama şimdiden tulumum
eşya dolabına dönüşmüştü. Çünkü metal mataramın dışında gündüz terden
ıslanan gömlek ve fanilamımı da kurusun diye içeri atmıştım.
Tulumun içine iyice girip sadece iyi bir uyku tulumunda yatarken hissedilecek
tatlı sıcaklığı boşuna bekledim. Pantolonla yatmıştım ama bacaklarım
donuyordu. Genellikle çok soğuk kamplarda bile pantolonumu çıkarırdım ve
üşümezdim. Göğsüm ise çok sıcaktı. Hatta o kadar ki aşırı giyindiğim
zamanlar olduğu gibi kulaklarımda kendi kalp atışımı duyuyordum. Acaba
artık bizim emektar tulum miadını dolduruyor muydu? Yoksa hep iddia
ettiğim gibi üzerinde (-8) dereceye kadar dayanır denen tulumlarla kışın bizim
dağlarda gitmemek mi gerekiyordu? Şimdiki pek çok genç arkadaşın hep (-35)
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yada (-40) yazan aşırı büyük ve pahalı tulumlara itibar etmelerine karşı çıkıp
duruyordum. Şimdi ise aklım karışmaya başlamıştı. Sonra yaptığım bazı dağ
gezileri aklıma gelmeye başladı. Alaca'da 10 Aralık gecesi 3000 metrede
müthiş bir fırtına yemiştik ve mışıl, mışıl uyumuştuk. Ama o zaman tulum bir
yaşındaydı. Olsun 91 ve 90'da, gene Aladağlar'da 3000 metre civarında çok
sıcak kamplar da yapmıştık. Bu işte bir yanlışlık olmalıydı. Elimi tulumun iç
yüzeyinde gezdirmeye başladım yukarıları çok sıcak aşağıları da, tam
hissettiğim gibi, çok soğuktu. Çantanın içinde bir yerlerde yatan uzun yün iç
donumun hayalini kurmaya başlamıştım. Sonra bir anda kalkıp üzerimdeki
kazağı çıkarıp bacaklarıma giydim. Tek bir gömlekle kalmıştım ama tulumun
içine gömülünce artık içerdeki ısının daha dengeli dağıldığını sevinerek
görüyordum.
Gece saat ikiye doğru tekrar uyandım. Bacaklarımın arasında berbat, buz gibi
bir şey üşütüp duruyordu. Bizim su matarası tulumun içinde donma noktasına
yaklaşıyordu. Bunun da nasıl olduğuna pek akıl sır erdiremiyordum. Acemi bir
ipek böceği gibi kıvrılıp, bükülüp tulumun içinde mataradan kaçmanın
yollarını arıyordum. Pek başarılı olamadım, uzun süre de uyuyamadım. Zaten
birazdan da nasıl olsa saat çalacaktı.
Bir hareket oldu. Cihan doğrulmuştu. Bir anda üç şeyi arka arkaya ve bir
saniye içinde fark ettim; çadırın içinin apaydınlıktı, Çok dinlenmiştim, Saat
tam 07:17 idi. Aman tanrım iki buçuk saat gecikmiştik. (İttireeet)
Saat herhalde beşte çalmıştı ama Cihan kalkmasa daha çok uyuyacaktım.
- Abi suyundan bir fırt versene.
- Alda hayrını gör. Bütün gece bir tarafımı dondurdu namussuz.
- Bak benim şişenin dibinde kalan su donmamış. Boşuna koymuşun.
- Hayır senin şişende bol şekerli gazoz vardı. O donmayabilir. Ayrıca dün gece
ben dondum yahu tulumda çadırın içi çok soğuk olmalıydı.
- Sus, Haldun ben de çok dondum.
- Benim tulum sadece eksi sekiz derecemidir nedir. O yüzden üşüyorum
sandım.
- Benimki çok daha fazla ama ben de üşüdüm.
- Yahu bizde hepten "Aladağcı" olmuşuz da haberimiz yokmuş. En ufak farklı
bir dağda perişanları oynuyoruz.
Cihan çadırın kapısını açtı.
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- Nasıl dışarıda hava.
- Aşağılarda gene bulutlar var ama yukarısı iyi. Yükselmezlerse bir sorun yok.
Hazırlanıp yola çıkmamız tam 9:15'i buldu hayal ettiğimiz zamanın iki saat
gerisinde kalmıştık. Hemen arkamızdaki küçük sırtı çıkıp zirveye doğru
ilerlemeye başladık. Bu yaz Kemal Güneş'i ziyaret ederken seyretmiş
olduğumuz slaytlar aklıma geldi. Kemal zirveye yakın bir takım geniş çukurlar
ya da çöküntülerden söz etmişti ve onların içlerine girmeyin demişti. İşte
şimdi biz oradaydık. Yukarıdaki ana sırt çok uzak kaldığı için en kolay yolu
seçip, hemen önümde alçalan yere yürüdüm. Cihan ise daha uzak bir
yerlerden, daha az alçalarak karı kesiyordu. Kramponlarımızı takmıştık. Karın
el değmemiş yüzeyinde milyonlarca pırıltı göz alıyordu. Pek çok noktada
kramponların sadece sivri uçları kara giriyordu. Yürüdüğümüz rota küçük yan
sırtlarla bezenmiş, yolun kaybolmayacağı kadar basit, ama tekdüzelikle
sıkılınmayacak kadar da karmaşıktı. Eğer Erciyes ile karşılaştırmak gerekirse
şu anda yaptığımız çıkış oradaki klasik Şeytan Boğazı tırmanışından beş kez
daha renkliydi.

Cihan, bir yan sırtın üzerinde zirveye doğru ileliyor.

Bir süre sonra Cihan solumdan gelip sağ yanıma geçti. Kemal'in çukurlarının
birini daha iki değişik yönden geçiyorduk. Aslında dağda iyi resimler
çekebilmek için ekipteki bazı kişilerle farklı rotalardan paralel tırmanmak son
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derece hoş görüntüler elde edilmesini sağlayabiliyor. Karşı yamaçtan ilerleyen
Cihan bir anda arkasında tüm Akdeniz'i kaplayan bir bulut denizinin önünde,
sırtın üzerinde kalıverdi. Her zaman yanımda taşıdığım makinemle iki resim
arka arkaya çekiverdim. Görüntü muhteşemdi. Bir süre sonra gene başka bir
rotadan yükselirken bir harika resim daha aldım. Bu arada pek çok şüpheli
görüntüyü de çekmeden geçemiyordum. Eskiden, özellikle dar öğrenci
harçlıklarıyla dağa giderken SEÇ-ÇEK yöntemini kullanıyordum. Yani bir
resimden iyice emin olmadan deklanşöre basamıyordum. Böyle davranmak
için de çok iyi bir nedenim vardı çünkü on gün sürecek bir geziye bile tek bir
rulo filmle gidebiliyordum. Şimdiyse ÇEK-SEÇ yöntemine geçmiştim. Yani
çekebildiğim kadar çok resim alıp daha sonra evde içlerinden güzellerini
seçiyordum.
Zirveye giden son sırta ulaşınca hoş bir sürprizle karşılaştık. Çok taze ayak
izleri vardı. Demek ki dağ sandığımız kadar bizim değilmiş. Her neyse dün
keyfimizi kaçıracak hiç bir olay olmadığına göre bunun fazla bir önemi yoktu.
Ayrıca son yıllarda dağlarda yaşadığım en keyifli anlardan birinin içine
girmiştim. Çevredeki manzara o kadar güzel ve hareketliydi ki şaşırmamak
elde değildi. Yürüdüğümüz sırt doğruca doğuda bulunan zirveye gidiyordu.
Sağ yanımız deniz gibi bulutlarla kaplıyken sol yanda henüz hava açıktı ve
kıyının pek çok ayrıntısını görebiliyorduk. Kemer çok aşağımızda parlayıp
duruyordu. Daha bir kaç ay önce orada sıcaktan patladığımızı düşünmek ne
kadar da şaşırtıcı geliyordu.
- Haldun, makineyi ver senin bir kaç resmini çekeyim.
Genellikle yaptığımız gezilerin baş fotoğrafçısı ben olduğum için hep en az
resmi çekilen ben olurum. Cihan'a sevinçle makinemi ilettim.
- The last steps to the top ! (Zirveye son adımlar)
Okuldayken defalarca seyrettiğimiz bir Everest filminden aklımızda kalan bir
cümleydi bu. Şimdiye kadar ölüp bitmeden zirveye ulaştığımız pek çok kereler
söylemiştik.
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Cihan Tahtalı’nın zirvesinde

Zirveye ulaşmamıza az kalmıştı ama şimdide geri dönüş problemi başlıyordu.
Gelirken Kemer'den baktığımızda zirvenin sağında kalan uzun sırt hattından
inmeyi düşünüyordum. Ancak yaklaştıkça böyle bir hat olmadığını
görüyordum. Elimizdeki 1/100,000 ölçekli denizci haritası da bu konuda fazla
yardımcı olmuyordu. Yazın zirvede kamp yapan Gökhan Bilgiç. "Abi her
tarafına baktım başka kolay rotası yok." demişti. Gerçi aradığım sırtın olması
gereken yerde bir şeyler vardı ama o kadar dikti ki, Cihan şimdiden
düşüncelerini açıkça belirtmeye başlamıştı.
- Haldun, ben oradan inemem.
- Hele dur bakalım Cihan, bir varalım da zirveye ondan sonra düşünürüz.
Saat 11:30 civarında zirveye ulaştık. Çantalarımızı en dik noktaya bırakıp
tamamen kar kaplı bu yerde biraz rahatlamaya çalıştık.
- Cihan son suyumuz var gel beraber içeriz.
- Tamam nasıl olsa aşağıda hemen su buluruz.
Cihan benim sırt olacağını sandığım yere doğru biraz inip geldi. Yaptığım hata
yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Ortada sadece bir tane doğru dürüst sırt hattı
vardı, biz de onu zaten yürüyüp gelmiştik. Dağın etrafını tamamen
döndüğümüz için aklımız karışmıştı.
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- Cihan başka sırt yok, geldiğimiz yolu geri gideceğiz.
Haritamızı çıkarıp bakmaya başladık. Artık öğlen olmak üzereydi. Antalya
otogarında akşam 20:30'da kalkacak otobüste biletimiz vardı. Aklı olan biri
tekrar geldiği yamaçtan geri inip. 1000 metre yükseklikteki yerleşim
bölgesinden telefonla taksi çağırır ve otobüsüne yetişebilirdi.
- Tamam Haldun, öbür vadiye inelim. Maksat macera olsun.
Sırtta geri yürümeye başladık. Bir yerlerden aşağıya düşmemiz gerekiyordu.
Ancak sağımıza, yani kuzey doğumuza baktığımızda karla kayanın karışık
olduğu son derece tatsız ve oldukça dik bir eğimle karşılaşıyorduk. Bir yerde
küçük bir deneme yapıp 20 metre kadar alçaldık, sonra tekrar küfürler ederek
sırta döndük. Şimdi karşımızda neredeyse zirve kadar yüksekliği olan bir
yükselti daha çıkıyordu. Hala irtifa kaybetmeye başlamamıştık. Gözüm hep
solumuzda, geldiğimiz yamaçlardaydı. Şuradan seğirtip gidiverelim deyip
duruyordum. Çünkü nasıl olsa zirveye de çıkmıştık. Namusumuzla aşağıya
inmemiz en doğru hareket olacaktı. Ancak aylardır içimde biriken o garip
enerjiyi böyle keyifli bir zirveyle henüz tüketememiş olmalıydım. Daha fazla
"bela" arıyordum. Ancak eğim biraz dikleşmeye başlayınca aslında oldukça
yorgun olduğumu anlamaya başlamıştım.
- Yahu ben artık yukarı doğru gitmek istemiyoruuuum...
- Haldun sakin ol, acelemiz yok. İstersen küçük bir mola verelim.
- İyi fikir, biraz bir şeyler atıştırayım da enerji toplayayım.
- Suyumuzu bitirmesek daha iyi olacaktı.
- Şimdi dur bakalım Cihan, sana küçük bir sürprizim olacak.
Çantamın yan gözünden kocaman bir limon çıkarıp ikiye böldüm. Bir
parçasını Cihan'a verdim.
- Abi bu deydi işte.
- Ne güzel susuzluğumuzu alıyor değil mi?
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Zirve sırtının kuzeyinde kalan ve hiç bilmediğimiz vadinin içine inmeye başlıyoruz.

Biraz daha oturduktan sonra hızla akıp geçen zamanın baskısına daha fazla
dayanamayıp bir ikinci zirveye giden son bir kaç adımı da çıktık. Aslında
ortada gerçek anlamda bir zirve yoktu. Dikleşen sırt hattı zirve sandığımız
noktadan sonra da ilerleyip gidiyordu. Eğim hala biraz sorunluydu ama artık
dayanamayarak kendimi aşağıya koy verdim. Arkamdan Cihan da inişe geçti.
Birden bire sırtın havadar ortamından güneşte pişen ve batan bir kar tuzağının
içine girmiştik. Kısa bir süre daha indikten sonra da geriye dönemeyeceğimizi
biliyordum. Dosdoğru bir çanağın içine gidiyorduk. Uzakta sağ yanımızda
Akdeniz ve Kemer gözüküyordu ve oraya gitmesi gereken dik kayalık duvarlı
bir kanyona bakıyordum. O kanyonun içinden iyi bir yol bulmalıydık ve bunu
da önümüzdeki dört saat içinde becermeliydik. En kolay düşebileceğimiz
durum. İki yanı yüzlerce metre duvar olan bu kanyonun içinde derin bir
şelalenin tepesinden aşağıya bakıyor olmak. Bu kadar sert yapıya sahip genç
dağlarda o tür şelaleler herhalde vardı. Yani akşam otobüse yetişememe
olasılığımız son derece yüksek gözüküyordu. Olsun yapmalıydık. İyice
hızlandım. Cihan oldukça geride kalıyordu. Bu arada parlayan karın ve
güneşin de etkisiyle susuzluk büyük bir sorun yaratıyordu. Aşağıda kışın
soğuğuyla kurumuş dere yatağına bakıp herhangi akan bir su görmeye
çalıştım. Ancak hiç bir hareket yoktu. En iyisi karın bittiği yerde durup küçük
bir su şöleni yapmaktı.
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İyice aşağı inmiştim. Kramponlarım artık sadece tembellikten ayağımda
duruyorlardı ve karın içinden otlara, taşlara takılıyorlardı. Zaten Cihan'ın da
epey önce çıkardığını görmüştüm. Küçük çam fidelerinin arasında durup
kayışları söktüm. Tüm güneşe karşın dondurucu soğuk olan metalleri elime
alıp yaklaşık 50 metre daha indim ve çantamı kenarda gördüğüm ilk kuru
toprağa attım.
Çantanın nasıl iyi düzenlenmesi gerektiğini herkese her fırsatta vaaz etmeme
karşın ocak ve yiyecek torbasını çıkarabilmek için ne var ne yok çamurlu
toprağın üzerine döktüm.
- Haldun ne yapıyorsun?
- Su eriteceğim, arkasından bir de çorba patlatırız.
- Oh ne güzel! Aşağıda dere yatağında su yok mudur?
- Hiç sanmıyorum.
- Ben gidip bir bakayım
- Cihan, buraya çok fena dağıldım. Varsa bile gene yemeği burada yiyelim.
Cihan Tarzanvari bir şekilde yarı çıplak gözden kayboldu. Birazdan elleri boş
geldi.
- Aşağısı kupkuru.
- Boş ver. Bak yanımdaki öbür acayip içecekten hazırladım.
Bu kez kar suyun içine bilmem ne kadar mineral, vitamin vs, içeren hoş limon
tatlı bir toz koymuştum. Gerçekten de içmesi insana güç veriyordu. Ancak bu
tek başına susuzluğumuzu, hele açlığımızı gidermemişti.
- Aladağlar'da şu meşhur ton balıklarını tapar gibi yiyiyorduk. Yanımda bir
tane daha var. Şimdi onu götürelim.
- Limon da var mı?
- Tabi olmaz olur mu? Bol da tuz koymak lazım. O zaman nefis bir dağ
yiyeceği oluyor.
Ama o kadar iyi olmadı. İçtiğimiz onca mineralli içecekten dolayı olsa gerek.
Eskiden olduğu gibi tuzlu yiyeceklere fazla bir ilgi hissetmemiştim. Ancak
gene de fena gitmedi.
- Hadi Haldun, fazla oyalanmayalım.
- Evet saat bir oldu. Sadece üç saatimiz var.
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- Şu anda kaç metredeyiz?
- 1810. metre. Ancak saatime tam güvenemiyorum. Çünkü zirvede bir an
bakmıştım iki bin altı yüz küsur metre gösteriyordu. Aslında zirve 2366 metre.
İlerde potansiyel bir korku filmi gibi duran kayalık boğaza doğru ilerlemeye
başladık. İçtiğim onca suya karşın hala deli gibi susuyordum. Fazla gitmeden
çantamdan mataramı çıkarıp sıkı bir yudum aldım. Bana mısın demiyordu. Bu
arada Cihan da aşağıda bizi bekleyen meçhul vadiden çekiniyor olmalıydı ki.
Yukardan baktığımızda eski gibi bir patikaya benzeyen izleri takip etmeye
çalıştı. Eğer tahmin ettiği gibi olsaydı patika hemen yandaki başka bir vadi
sistemine bağlanacaktı. Bir süre takip etmeye çalışıp vazgeçti.
- Cihan bütün patikalar silinip gidiyor.
- Halbuki yukardan bayağı sağlam bir ize benziyordu.
- Bana bak sanıyorum geçtiğimiz senelerde aşağılarda bir yerlerde şuna benzer
konuşmalar geçti :
"- Ey! Oğul atalarımızdan bize kalan yukarı yaylalara çıkın. Asırlardır oraları
bizlerin. Oraları boş bırakmayın."
"- Aman dede, devir değişti, şimdi hayat kıyılarda, dükkan işletmekte iyi para
var, bol da turist karı geliyor. Ne yapalım biz dağ başında."
- Kesin eminim Haldun. Herifler bıraktılar buraları değil mi?
- Evet, evet gavurun parası ve bilmem neresi yaylanın ayazından, suyundan
daha tatlı geldi.
Dedelere hak veriyor, torunları da anlayabiliyorduk.
Vadinin içinden değil de, yamacından ilerlemeye çalışıyorduk. Ancak gittikçe
dikleşiyordu. Dere yatağının içine girdik. Bizi tatsız bir sürpriz karşıladı. Çok
fazla kar vardı. Dağ aslında müthiş soğuktu. Doğrudan güneş ışığı almayan
tüm yerlerde kar kalmıştı. Yumuşak toz karlı dere yatağına girince
ilerlememiz oldukça yavaşlamıştı. Çünkü dere yatağında zamanla yumuşamış,
yuvarlaklaşmış taşlar vardı ve onların üstleri karla kaplı olduğu için müthiş
kaygan ve tehlikeli bir kombinasyon oluyordu. O berbat dere yatağında
yürümekten müthiş zevk alıyordum. Ancak Cihan benle aynı hızla
gelemiyordu. Bir yerde durup onu bekledim. Epey arkadan gözüktü. Uzaktan
bana bağırıyordu.
- Ayağımı kırmaktan korkuyorum.
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Bense John'un anlattığı gibi kendimi yenilmez hissediyordum. O anda hiç bir
şey olamazdı. Dümdüz bir kar tabakasının altında yatan yusyuvarlak taşları
sanki daha basmadan biliyordum. İki sene önce aşağı yukarı aynı zamanlarda,
gene Cihan'la Alaca zirvesinden inerken upuzun bir kar yalağı bulmuş ve önde
Cihan, arkada ben, koşarak iniyorduk. Bir yerde ayağım kara takılmıştı.
Sırtımdaki en az yirmi kiloluk çantayla birlikte havada bir takla atıp aynı
neşeyle inmeye devam etmiştim. O anda da hiçbir gücün beni
durduramayacağını düşünüyordum. Sonuç olarak basit bir dağın basit bir
inişiydi, ancak tadılan mükemmellik duygusu kusursuzdu.
Kısa bir süre sonra ilk küçük şelale bölgesine geldik. Kurumuş şelaleyi
anlatmak için şöyle bir açıklama aklıma geliyordu:
" Dere yatağında ilerlerken, iyice parlatılmış bir kaya duvarının altınızda
uzandığını görüyorsunuz, ve inebilmeniz için kimse bu duvarda tutamak ya da
basamak bırakmayı akıl etmemiş"
Neyse ki şelalenin yanından bir yol bulduk. Bu arada Cihan devamlı, iç
güdüsel olarak, ya da elimizdeki haritada işaretlendiğini iddia ettiği patikadan
dolayı bizi vadinin iniş yönüne göre sağ yamacına çekiyordu. İçimden hep
dere yatağını takip etmek geçse de, birazdan ne kadar berbat bir şekilde
yorgun düşeceğimizi bildiğim için onu dinliyordum. Ancak bu sağ tarafın bir
sorunu vardı. Pek güneş görmemiş olduğu için son derece karlıydı. Taşlardan
çok daha kaygan olan karın altındaki uzun ve iri kütüklere basıp sık sık düşme
tehlikesi atlatıyorduk. Aşağı indikçe orman daha gelişkin oldu. Terk ettiğimiz
dere yatağı sarplaştı. Gözüm devamlı kolumdaki saatteydi. Bir altimetresine,
bir normal zaman gösteren bölümüne bakıyordum. Şimdiden güneş Tahtalı'nın
kütlesi arkasına sıkışıp kalmış, karşı sırtları aydınlatmakla yetiniyordu sadece.
- Cihan, be gece dağda yatmaktan hiç korkma nasıl olsa yanımızda yeterince
yiyecek var.
Kendimce kara mizah yapmaya çalışıyordum. Ama bu konunun gerçek bir
uzmanı olan Cihan'ı fazla etkileyemiyordum. Karlı zeminde kaydıkça tekrar
dere yatağına dönüyorduk. Ancak sonunda hiç bir yanından inemeyeceğimiz
bir şelalenin üstüne vardık. Bulunduğumuz noktaya oldukça da kötü ve dikenli
bir yerden gelmiştik. Bu yüzden Cihan biraz benden sonra ulaşabildi. Onu
beklerken neler yapabileceğimizi düşünüyordum. Aslında 10 metre
yüksekliğindeki bu düz duvarı kenarından köşesinden inme şansımız vardı
ama gene de şansımı denemeden önce bir kez Cihan'a sormak istiyordum.
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Vadi indikçe dikleşiyordu.
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- Haldun şimdi ne yapacağız?
- Şurayı görüyor musun, Hani şu karşıdaki duvarı.
- Evet.
- İşte oradan aşağı inebiliriz.
- Haldun orası sakat.
- O zaman ipi çıkaracağız. Yakında bir yerlerde mi bari?
- Evet hemen yukarda. Peki nereden bağlayacağız?
- Şu ağaç gayet uygun.
Cihan çantasından ipi çıkardı. 30 küsur metrelik kangalı zar zor açıp tam orta
yerini aramaya başladık. Yaklaşık olarak bulduktan sonra ağacın gövdesinden
geçirdik.
- Haldun, bu ağaç sağlamdır inşallah?
- Merak etme sen.

İpi geçirmiştik ama aşağıya atmamız olanaksız gibiydi. Biraz altımızda duran
dikenlere takılıp duruyorlardı.
- Hay Allah cezasını versin.
Sonunda ip ağacın gövdesinden geçip, çift kat aşağıda dere yatağına iniyordu.
Sağ bacağıma dolayıp, göğsümden geçirip, sırtımdan dönen ucunu sağ elimle
tuttum. 1915 yılında sadece 22 yaşındayken savaşta ölüp giden Hans Dülfer
adlı bir dağcının bulduğu bir ip iniş tekniğini uygulayacaktık. Zaten onun
adıyla da anılıyordu. İpin bütün vücuda değmesiyle oluşan sürtünme sayesinde
vücudumun ağırlığı ipi tutan elime son derece azalmış olarak geliyordu.
Ancak son yıllarda gelişen bir takım özel ip inişi aletleri yüzünden bu tür iniş
pek yapılmaz olmuştu. Hatta yeni nesil dağcılar arasında hiç bilinmediğini bile
düşünüyordum. Bu tür ip inişleri o kadar ilginç oluyorlardı ki. En temel bazı
içgüdüleri yenmek gerekiyordu. Yani arkanızdaki boşluğa iyice kendinizi
bırakmanız ve sadece sağ elinizdeki tuttuğunuz iple bütün vücudunuzu
taşıyabileceğinize inanmanız gerekiyordu. Üniversite dağcılık kulübündeyken
önceleri her yeni gelen üyeye bir ip inişi yaptırırdık. Çünkü bu o kadar sarsıcı
bir deneyim olurdu ki. Gerçek anlamıyla bir an içinde dağcılığın tüm
heyecanına insanlar kapılıp gidebilirlerdi. Daha sonra kulüp başkanlığı da
yapmış olan arkadaşım Cemil Bezmen ilk kez bu inişi yaptığı anda içinde bir
şeylerin sonsuza kadar değiştiğini söylemişti. Her neyse ben de benzer bir
deneyden geçmiş olduğum için kendi ilk günlerimin heyecanını anmadan
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edemiyordum. Ancak şu anda aşağıda neşeli üniversite arkadaşlarının
bekleştiği keyifli kayalardan çok uzakta, sessiz ve enfes bir vadinin içinde bir
başımızaydık. İple inmemizin de hiç bir mistik yanı yoktu, sadece bunu
yapmaya zorunluyduk. Geri, geri gidip dik yamacın yanına geldim. Şimdi
iyice arkaya yatmam gerekiyordu. Ancak ben her acemi dağcının yapması
gereken iki hatayı da birden yapmaya başladım. Sol elimle hala ağırlığımı
taşımaya çalışıyordum, tam olarak da arkaya yatmıyordum. Neyse ki yalan
yanlış zaten çok aşağıda olmayan dere tabanına indim. Arkamdan Cihan da
gelmeğe başladı.
- İyi oldu be abi. 78'den beri hiç yapmamıştım.
- Cihan, sen okulda gıcık kayada inişlere katılmamış mıydın?
- Yok çok korktuğum için hep kaytarırdım.
- Neyse inan olsun pek anlamadım.
İpi bir tarafından çekip aşağıya aldık. İyice kangal yapıp tekrar Cihan'ın
çantasına yerleştirdik. Şimdi artık vadinin kesinlikle sağ yamacına gitmemiz
gerekiyordu. Biraz ilerde eğimin çok daha sarplaşacağı kesindi. Bu yüzden
ipimiz artık bize yardımcı olmayacaktı.
- Cihan hala 1400 metredeyiz. Biz bu akşam otobüsü zor göreceğiz galiba.
- Sıkma canını yetişiriz.
Ara sıra ortaya çıkıp tekrar kaybolan yaşlı patikalardan inmeğe başladık. Artık
kardan fazla etkilenmeyecek kadar alçaldığımız için yolumuzu da daha iyi
bulabiliyorduk. Sonunda çınar ağaçlarının arasında kaybolmuş bir ev
iskeletine geldik. Yaşlı ağaçların altındaki çeşmeden kana kana su içtik. Bu
gün olağan üstü susuyorduk. Yukarda hazırladığımız suyu çoktan bitirmiş, bir
süredir içimden "su" diye inlemekteydim. Küçük bir borudan akan su kuru
ağaç dallarının doldurduğu yalağa geliyordu. Etrafımızdaki huzurun bir an
farkına varabildik. Yalağın başında oturmuş kalmıştık.
- Cihan, bu gezi aslında üç günlükmüş. İşin hakkını vermek için şimdi burada
durup bir güzel kamp yapmamız gerekirdi.
- Ooh ! Tam gel keyfim gel olurdu.
- Ama olamayacak. Kıçı yanmış köpek gibi, ta aşağıya kadar koşturmamız
gerekiyor.
Ayağa kalktık. Bir an hangi yönden gitmemiz gerektiğine karar vermeye
çalıştık.
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- Buralarda kesinlikle sağlam bir patika olmalı. Onu arayalım.
Gerçekten de daha öncekilere benzemeyecek kadar belirli bir patikanın
başlangıcını bulmuştuk. Çok taze hayvan izleriyle doluydu. Henüz 1200 metre
yükseklikteydik. İyice hızlanmamız gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Ormanın
içinden olabilecek tüm gücümüzle gitmeye başladık. Ancak halen
kullanılmakta olan bir yolu takip ettiğimiz için yön ya da iz aramak gibi bir
sıkıntımız yoktu. Çok geçmeden ne kadar iyi bir iş yaptığımızı neredeyse yüz
metre yüksekliğinde duvarlarla kesilen vadi tabanını görünce anladık. Takip
ettiğimiz yol bu uçurumlar arasından iğne oyası hassasiyetinde geçip
gidiyordu. Hemen hemen 600 metre yüksekliğe ulaştığımızda ilk köye
rastladık. Artık akşam iyice üzerimize geliyordu. Saatle, ışıkla, kolumdaki
altimetrenin yükseklik göstergesiyle garip bir yarışa girmiştik. Her yeni yüz
metrede Cihan'a sesleniyordum.
- 400 metre oldu.
...
- 300 metre oldu.
...
Ama artık olan olmuştu. Günün son kızıllığı da terk edip gitmişti. Ormanın
içinden ilerde parlayan köy ışıklarını gördük.
- Cihan şurada biraz duralım.
- Çok yorulduk değil mi?
- İnanılmaz bir iniş yaptık. Ama artık acele etmemize pek gerek kalmadı.
- Haldun, gerçekten sabahın yedisinde çıkışa başlayabilseymişiz harika bir gün
olacaktı.
- Evet düşünsene, buraya henüz güneş ufukta parlarken ulaşacaktık.
- Neyse gene de gayet iyi geldik. Hadi kalkalım artık bir nefeslik yolumuz
kaldı.
Son ışıklarla birlikte Kemer'in hemen dışında bir abide gibi dikilen çok ilginç
kaya kütlesini görmüştük. Şimdi dikkatli bakınca köyün bu kayanın çevresinde
olduğunu fark ediyorduk. Karanlığın içinde ara sıra kafamdaki feneri yakarak
ilerlemeye çalışıyordum. Ortalık tamamen çalı kaplıydı. Eğer patikamızı
yitirirsek işimiz zor olabilirdi. Gece doğada ilerlerken fener kullanmak çoğu
zaman fazla bir işe yaramıyordu. Çünkü o zaman insanın gözü fener ışığının
düştüğü çok küçük bir alana alışıyor, onun dışındaki ayrıntıları hiç
algılayamıyordu. Feneri biraz öteye tutunca da zaten soluk olan ışığı yitip
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gidiyordu. Bu yüzden feneri pek kullanmadan, zaman içinde edinmiş olmaktan
gurur duyduğumuz yön bulma yeteneğimize güvenerek ilerliyorduk.

Günün son ışıkları ile çektiğim son kare.

Ormanın dışına çıktık. Artık deniz seviyesine çok yakındık, zaten en yakın
evler de bir kaç yüz metre ilerimizdeydiler. Önümüze çıkan bir toprak yolu
geçip çalıların arasına girdik. Dosdoğru dikenli bir tele takıldım. Mülkiyet
sorunları yolumuzu değiştirmeye zorluyordu bizi. Biraz düşündükten sonra,
aslında o toprak yolun bir yerlerden köye girmesi gerektiğini düşünüp takip
etmeye başladık. Zaten başka seçeneğimiz de yoktu. Gerilerden bir motosiklet
sesi duyuldu. Dönünce bize doğru gelen ışığını gördük. Yaklaştı, yanımızdan
geçti gitti. Anadolu'nun kıraç bağrında değildik artık. Motosikletteki "köylü"
kardeşlerimiz bir selam bile vermeden gitmişlerdi. Bütün gücümüzle
yürümeğe devam ettik. İlerde çokça parlayan bir eve yaklaştık. Bir yandan da
çevrede kiralayabileceğimiz araç olup olmadığına bakıyorduk.
- Affedersiniz, buralarda taksi bulabilir miyiz acaba?
Elektrik ampulünün çiğ ışığında yöre giysileri içersindeki evin hanımı avluda
ateş yakıyordu. İçerden de televizyonun sesi geliyordu. Bu hali vakti yerinde
köylüler için çevreye gelen yüz binlerce turistten biriydik. Soruyu
yönelttiğimiz güleç yüzlü adam içeri gitti. Bir yerlere telefon etti. Sonra
yanımıza geldi.
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- Maalesef, şu anda meşgulmüş.
- Peki bu yolu takip edersek asfalta çıkabilir miyiz?
- Tabi.
Gene yola düzüldük. Sokak ışıkları biraz ilerde bitiyordu. Anlaşıldığına göre
şu önümüzdeki son evlerden sonra uzun bir süre karanlıkta gidecektik. Tam o
sırada biraz önce yanımızdan geçen motosiklet tekrar ortaya çıktı. Biz bu kez
onlardan yardım istedik. Adam büyük bir iyi niyetle, zaten evinin burası
olduğunu ve Kemer'e telefon edip taksiyi çağırabileceğini söyledi. Bahçesinde
olgun portakalların doldurduğu ağaçların arasına oturduk. Güneyin yazdan
alışık olduğumuz baharatlı doğa kokuları nede olsa hükmünü süren kışın
soğuğu yüzünden belli belirsiz hissediliyordu. Ancak çok pahalı bir parfümü
azıcık sürmüş gibi, daha çekici oluyordu bu şekli.
- Abi, hava soğukmuş yahu.
- Sahi Cihan ben de üşümeye başladım.
- İnsan teri sıcakken hissetmiyor da, soğumaya başlayınca anlıyor.
Biraz sonra Kartal marka bir taksinin arka koltuğuna kurulmuş deli gibi bir
hızla Antalya'ya gidiyorduk. Bu arada da telefon eden köylü vatandaşın vermiş
olduğu portakallar gerçekten çok keyifli gidiyordu. Antalya otogarına indik.
- Cihan şurada bir yemek yiyelim. Bugün hemen hemen hiç bir şey yemedik.
- Yok yok! şehrin içine gidelim.
- Bu mevsimde açık mıdır oraları?
- Açıktır, ben biliyorum.
Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra tekrar bir taksinin içinde Cihan'ın iddiasına
göre tüm kebapçıların toplandığı merkeze doğru gidiyorduk. Haklıymış. Hepsi
açık sanki bizi bekliyordu. Daha önceden iyi bildiği, aslında görünüş olarak
diğerlerinden hiç bir farkı olamayan bir tanesine girdik. Artarda yoğurtlu
kebapları ısmarlamaya başladık. Bu arada TRT radyosunda haberleri
veriyordu. Biraz kulak kabartınca Eminönü Spor - Karagümrük, Langa İdman
yurdu - Laleli Gençlik türünden İstanbul'un kenar mahalle takımlarının bugün
oynadıkları maçların neticelerini verdiğini anladım.
"Allah'ım, kim dinler bu saçma sapan haberi, kim niye yayınlar bunları?",
dememe kalmadı lokantanın sahibi durumundaki genç adam gitti radyonun
istasyonlarını karıştırmaya başladı. Birden bire Fredi Mercury en güzel parçası
olan Bohemian Rapsodi ile karşımıza çıktı. Eski alışkanlıklarla beklemeye
182

başladım. Anadolu yolculuklarında ister böyle bir lokantada olsun, isterse
otobüste bu tür müziklerle karşılaşınca hep şöyle olurdu, En yakındaki yetkili
radyoya saldırır, "ÇAT" bir arabesk kaseti koyar. Biz de içimizden sıkı bir
küfredip, dışarıdan gülümsemeye devam ederdik. Bu kez öyle olmadı. Parçayı
sonuna kadar zevkle dinledik. Arkasından harika bir genç kız sesi 90.8'den
yayın yapan EZGİ FM ya da ona benzer bir yerel radyonun anonsunu yaptı.
İstanbul'daki FM radyolarında daha Amerika'dan dün geldim havasında, azgın
azgın konuşan, Amerikanca ile Türkçe’yi birbirine bulaştıran bayanlardan çok
daha farklı bir tarzı vardı. Neredeyse çekingen bir şekilde, tertemiz bir Türkçe
ile konuşuyordu. Anadolu’nun taşra havası ve batı kültürü burada daha tatlı bir
senteze gidiyordu galiba. İnanılmaz derecede mutlu olmuştum. Arkasından
başlayan parçaysa gerçekten son darbeyi vurdu. Pink Floyd'dan "Wish You
Were Here" başladı. Sene 74 ya da 75 olmalıydı. İlk kez kendimi genç
hissettiğim zamanlarda dinlediğim ve çok sevdiğim bir parçaydı. Antalya'nın
bir kebapçısında 17-18 sene önceki halimle kendimi karşılaşmış buldum. Şu
son iki gündür yapabildiklerimi o zamanlar yapabilmeyi ne kadar çok
isterdim.
Sokağa çıktık.
- Cihan, ben doymadım. Canım bir de ağır tatlı istiyor.
- Şu karşıdaki baklavacıya gidelim.
Baklavacıya girdik. Wish You Were Here hala devam ediyordu.
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