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Gökyüzüne ulaflma tutkusu

DA¤c›l›k
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dag

Da¤c›l›k, Dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de son y›llar›n en popüler spor dallar› aras›nda. Her y›l
ülkemizde yüzlerce kifli da¤lara ç›k›yor. Da¤c›l›k ülkemizde son y›llarda “moda” haline gelmeye
bafllayan ekstrem (uç) sporlarla bir tutuluyor. Ekstrem sporlar, herhangi bir spor etkinli¤inin riski
art›racak flekilde yap›lmas› olarak tan›mlan›yor. Oysa da¤c›l›k, genellikle riski azaltacak tüm önlemler
al›narak yap›l›yor. Bu flekliyle da¤c›l›k, bir ekstrem spor de¤il, ileri düzey bir do¤a sporu olarak kabul
edilmesi gereken bir dal. Bu yaz›y› haz›rlarken, geçen y›l Everest’e toplam 10 kifli ç›karak bu sporda
ülkemizi baflar›yla temsil eden ORDOS üyeleriyle görüfltük. Onlardan da¤c›l›¤›n tan›m›, bir insan›n
yaflam›na neler katt›¤› ve bu sporu yapabilmek için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekti¤i
konusunda bilgi ald›k.

D

O⁄RUDAN DO⁄ADA
yap›lan, do¤ay› araç
olarak kullanan sporlara do¤a sporlar› deniyor. Do¤a sporlar›,
insan›n yaflam› boyunca sürdürebilece¤i, fiziksel zihinsel geliflime önemli
katk›lar› olabilen etkinlikler. Da¤c›l›k, ço¤u do¤a sporuna göre daha
uzun süre bir e¤itim, deneyim ve hem
fiziksel hem de zihinsel dayan›kl›l›k
gerektiriyor. Ancak bu özelliklerine
karfl›n birçok branfl› olan da¤c›l›¤›n
herkesin kat›labilece¤i, fiziksel ve ziB‹L‹M ve TEKN‹K 28 fiubat 2007

hinsel geliflime önemli katk›lar› var.
Ülkemiz, birçok spor dal›nda uluslararas› ortamda ad›n› duyuramasa
da ülkemizi baflar›yla temsil eden
da¤c›lar›m›z var. Dünya’n›n en yüksek da¤› olan Everest’e Türkiye’den
1995 y›l›nda Nasuh Mahruki, 2001
y›l›nda Tunç F›nd›k ve 2006’da ORDOS (Ortadao¤u Arama-Kurtarma,
Da¤c›l›k ve Do¤a Sporlar› Derne¤i)
üyesi 10 da¤c› ç›kt›. Bunun da ötesinde, belki daha zor teknik t›rman›fllar içeren 7 bin - 8 bin metrelerin
üzerindeki da¤lara Türkiye’den de
birçok t›rman›fl yap›ld›.

Da¤c›l›¤›n Tan›m›
Da¤c›l›k, ad› üzerinde “da¤lara t›rmanma sporu”. Biraz daha net bir tan›mla “yükse¤e, bir doru¤u olan bir tepeye ulaflma sporu” olarak da nitelendirilebilir. Da¤c›l›¤›n bir spor olarak yap›ld›¤› ilk yerler Avrupa’daki Alp Da¤lar›.
‹flte, “Alpinizm” tan›mlamas› buradan
ç›km›fl. Günümüzde Alpinizm yaln›zca
bir bölgedeki de¤il, Dünya’n›n neresinde
olursa olsun, orta ve yüksek irtifalarda
yap›lan t›rman›fllar› tan›ml›yor. Alpin t›rman›fllar›n özelli¤i, yap›lan t›rman›fllarda
rotalar›n karmafl›kl›¤› ve zorlu¤u. Bu t›r-
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man›fllar ço¤unlukla kaya, kar ve buz
içeren etaplardan ya da bunlar›n kar›fl›m›ndan olufluyor. Bu tip t›rman›fllar için,
ekibin ya da bireyin, her türlü t›rman›fl
tekniklerine hakim olmas›, fiziksel ve zihinsel bak›mdan dayan›kl›, malzemeyi
iyi kullanabilir olmas› ve planl› bir flekilde da¤a gitmesi gerekiyor. Alpin tipi t›rman›fllarda, malzemenin tamam› ekip taraf›ndan tafl›n›yor ve t›rman›fllar genellikle birkaç gün sürecek flekilde planlan›yor. Bunun yan› s›ra da¤c›l›¤›n bir baflka dal› sayabilece¤imiz yüksek irtifa t›rman›fllar› hem, da¤lara ulafl›m›n zorlu¤undan hem de yüksek irtifaya uyum gerektirdi¤inden uzun (haftalar ya da aylar
boyunca) sürüyor.
Günümüzde, özellikle da¤c›l›¤›n daha yayg›n oldu¤u ülkelerde, sportif kaya
(örne¤in küçük bir kaya blo¤unu t›rmanmak) ve buz t›rman›fllar› yap›l›yor.
Alpinizm bir ölçüde kenara itilmifl durumda, çünkü sportif t›rman›fl yapmak
çok daha kolay. Bir iki günlü¤üne belli
yerlere gidilip bu tür k›sa t›rman›fllar yap›labiliyor. Hatta yaz tatillerinde bir tatil
merkezine gidilip sportif t›rman›fllar yapmak mümkün. Bunlar planlama gerektirmiyor. Bu tür etkinlikler, da¤c›l›¤›n alt
kollar› gibi görünse de, asl›nda da¤c›l›k
olarak tan›mlanm›yor.

lerinin hepsini birden almas› gerekiyor.
Çünkü da¤a giden bir insan da¤da bu
durumlar›n hepsiyle karfl›laflabilir.
Da¤c›l›k, birçok sporda oldu¤u gibi
birtak›m fiziksel ve zihinsel özeliklere
sahip olmay› gerektiriyor. Fiziksel özellikler büyük oranda antrenmanla kazan›labiliyor. fiehirde yap›lan etkinlikler,
da¤lardaki zorlu koflullara direnmeye
destek oluyor. Bunun yan› s›ra elbette
en iyi antrenman da¤da oluyor. Da¤da
yap›lan her etkinlik, her t›rman›fl, bir
sonraki için antrenman niteli¤i tafl›yor.
Zihinsel k›sm›na gelirsek, so¤ukkanl›
olmak önemli; ancak insanlar›n mutlaka
belli kal›plar içinde olmas› gerekmiyor.
Tersine, bu bir ekip sporu oldu¤u için,
her bireyin kendine has birtak›m özelliklerinin olmas› yetiyor. Ancak, ekip bilinci ve birlikte hareket etme becerisine de
sahip olmak gerekiyor. Ayr›ca, özellikle
yüksek irtifa t›rman›fllar›nda, psikolojik
olarak da dayan›kl› olmak gerekiyor.
Da¤c›l›¤› sporun öteki dallar›ndan ayr›lan bir özelli¤i de insanlar›n genellikle
üniversite döneminde bu sporla tan›flmalar›. Bu da 18 yafl›ndan sonra bu spora
a¤›rl› olarak baflland›¤› anlam›na geliyor.
Sonuçta, da¤c›l›k bir yar›flma sporu de-

¤il. Herkes da¤c›l›¤›n› kendi s›n›rlar› dahilinde yapabiliyor. Böyle olmad›¤› için
de çok kavray›c› bir spor. E¤itim aflamas›nda, kurtarma e¤itimi dahil yaklafl›k 34 y›l, insan kendini tan›ma f›rsat› buluyor. S›n›r›n› belirleyen fley asl›nda al›nan
e¤itim oluyor. Bunlarla insan›n s›n›r› ortaya ç›km›fl oluyor.
Da¤c›l›kta, hedefin mutlaka çok zor
olmas› gerekmiyor. Hedef çok basit de
olabilir. Nas›l bir da¤c›n›n hedefi “Dünya’n›n en yüksek tepesine t›rmanaca¤›m” fleklinde olabiliyorsa, örne¤in “Ankara’n›n yak›n›ndaki bir tepeye t›rmanaca¤›m” fleklinde de olabilir. Gerekli zihinsel ve fiziksel özellikler, seçilen hedefe göre de de¤ifliyor.
‹nsan zamanla yüksekli¤in ne kadar›nda korktu¤unu hangi zorluk derecesine rahat t›rmanabilece¤ini, o rotaya girip giremeyece¤ini ö¤reniyor. Bunun da
ötesinde, insan t›rman›fl›n neresinden
dönmesi gerekti¤ini biliyorsa, baflar› ya
da baflar›s›zl›¤› kazaya dönüfltürmeden
döner. E¤itimlerde, baflar›s›zl›¤a u¤rasa
da nas›l geri dönece¤ini bilen kifli yetifltiriliyor. Hava da patlasa, da¤c› planlama
aflamas›nda eksik bile olsa, nas›l dönece¤ini bildi¤i için dönebilir.
Da¤c›lar›n en çok karfl›laflt›klar› sorulardan biri, neden da¤lara gittikleri. Oysa, baflka sporcular genellikle bu tür sorularla karfl›laflmazlar. Örne¤in bir atlete
kimse “neden kofluyorsun” ya da “neden
bisiklete biniyorsun” diye sormaz. Elbette bu sorular›n nedeni da¤c›l›¤›n riskli
bir spor oluflundan kaynaklan›yor. Everest’e ç›kan Türk tak›m›ndan Eylem Elif
Mavifl, bu konuda flöyle diyor: “Bir insan›n hayat› ifle gitmek ya da hayat›n› kazanmak için geçim kayna¤›n› sa¤lamaktan ibaret olamaz. Herkesin hayat›n›
zenginlefltirdi¤i bir fley var. Bizim için de

Da¤c› Olmak
Da¤c›l›¤›n çok temel teknikleri var.
Da¤lara gitmeden önce, en az›ndan bunlar›n verildi¤i temel e¤itimlerin tamamlanmas› gerekiyor. Bir de iflin deneyimi
var. Sadece antrenman ve e¤itim yeterli
de¤il. Da¤lara giderek, çeflitli t›rman›fllar
yaparak aflamal› olarak bu deneyimleri
kazanmak gerekiyor. Bir sporcunun
kendine “da¤c›y›m” demesi için temel
e¤itimlerin yan› s›ra buzul, kaya-buz kar›fl›m›, kaya t›rman›fl ve kurtarma e¤itim-
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bu, da¤c›l›k. Tersi bize garip geliyor. ‹nsanlar neden da¤c›l›k yap›yor de¤il de
insanlar neden hayatlar›n›n merkezine
ifli koyuyorlar, biz de bunu pek anlam›yoruz.”
Da¤c›l›k, san›lan›n aksine y›prat›c› bir
spor de¤il. Fiziksel kazançlar›n›n yan›nda, insana bir çok baflka katk›s› da var.
Bir da¤c› baflta beslenmeyi, giyinmeyi iyi
ö¤renmek zorunda. Vücudunu iyi tan›mak durumunda. Bunlar, e¤itimlerle ve
deneyimlerle kazan›l›yor. Birtak›m pratik kazançlar› da var. Örne¤in, yolda karfl›n›za bir çukur ç›karsa aya¤›n›z› ne kadar açarsan›z geçebilece¤inizi biliyorsunuz. Da¤c›l›k, insan›n kendi s›n›rlar›n›
tan›mas›n› sa¤l›yor. Bir hastal›k durumunda pani¤e kap›lmamay›, zor durumlarla nas›l bafla ç›k›labilece¤ini, birtak›m
çok temel problemlerin nas›l afl›labilece¤ini ö¤retiyor. Bunlar›n hepsi insan yaflam›n› kaliteli hale getiren fleyler.
Baflka sporcular beslenme, giyim, kiflisel bak›m gibi fleyleri genellikle baflkalar›na havale ederler. Bir atlet, voleybolcu ya da yüzücü bunlar› antrenörüne,
masörüne ve diyetisyenine b›rak›r. Bir
da¤c›, nas›l beslenece¤ini, nas›l antrenman yapabilece¤ini kendisi bilmek zorundad›r. Burçak Özo¤lu Poçan, kendi
bafllar›n›n çaresine bakabilecek bireyler
olabilmeleri için, anne babalara çocuklar›n› da¤c›l›k ya da benzeri sporlara yönlendirmelerini öneriyor.

Da¤c›l›k ve Riskler
Ekstrem sporlar, genellikle bir sporu
yaralanma ya da ölme riskini art›racak
flekilde yapmak olarak düflünülebilir.

Da¤c›l›k, d›flar›dan bak›ld›¤›nda, böyle
bir spor gibi görünebilir. Ancak ekstrem
sporlar›n yayg›n olarak yap›ld›¤› ülkelerde da¤c›l›k genellikle bu sporlar aras›nda say›lm›yor. Çünkü, da¤c›l›k genellikle
riskleri azaltmaya yönelik birtak›m önlemler al›narak yap›l›yor. Nitekim istatistiklere bak›ld›¤›nda, baflka sporlar› yapanlar›n kaza geçirme oranlar›n›n hiç
beklenmeyecek flekilde daha yüksek oldu¤unu görüyoruz. Örne¤in, ABD’de
bal›k tutmaya giden ve kurtarmaya gerek duyulan kiflilerin say›s›, da¤c›l›k yap›p da kurtarmaya gerek duyulanlar›n
say›s›ndan daha fazla. Yine, ‹skoçya’da
yüzerken kaza geçirenlerin say›s› da¤larda kaza geçirenlerin say›s›ndan daha
fazla. Orada da¤c›l›k yüzmeye yak›n derecede yayg›n olarak yap›lan sporlardan
biri.
Bu elbette, da¤c›l›¤›n ekstrem sporlar
gibi yap›lamayaca¤› anlam›na gelmiyor.
Da¤c›l›¤›, ya da dallar›n› bu s›n›fa girecek tarzda yapanlar da var. Örne¤in emniyetsiz, tek bafl›na uzun kaya duvarlar›n› t›rmananlar var. Bu tür t›rman›fllar oldukça riskli olabiliyor.
Yine de Serkan Girgin, trafikte kaza
geçirme riskinin da¤larda kaza geçirme
riskinden daha fazla olabilece¤ini söylüyor ve flöyle devam ediyor: “Ancak, trafik kazalar› hayat›n içinden bir fley olarak kabul edildi¤inden daha fazla benimsenmifl durumda. Da¤larda yaflanan kazalar asl›nda ender oldu¤u için, belki de
enderli¤i insanlar›n dikkatini çekmesine
neden oluyor.” Günümüzde ticari kurulufllar, biraz da ilgi çekmek için da¤c›l›¤›
ekstrem spor olarak tan›t›yorlar.
Da¤da karfl›lafl›labilen baz› riskli du-

rumlar da var elbette. Bunlar› iki kategoride de¤erlendirebiliriz. Nesnel, yani insan›n elinde olmayan, da¤›n kendisinden
kaynaklanan ve öznel yani insan›n kendisinden kaynaklanan nedenler. Nesnel
sebeplere tafl düflmelerini, y›ld›r›m düflmesini örnek verebiliriz. Benzer flekilde
ç›¤ da nesnel risklerden say›labilir. Ancak, bu riskleri kontrol etmek ya da meydana gelebilecek riskli olaylara karfl› önlem almak mümkün. Tafl düflmelerinin
yaflanabilece¤i rotalara girmemek, kask
takarak bafl› korumak, y›ld›r›m tehlikesi
varsa t›rman›fla ç›kmamak ya da geçene
kadar güvenli bir yerde beklemek mümkün. Ç›¤›n nerelerde, hangi koflullarda
oluflabilece¤i tahmin edilebilir, hatta birtak›m testlerle bir kar birikintisinin ç›¤
oluflturup oluflturamayaca¤› önceden bilinebilir. Bunun yan›nda, t›rman›fl için
seçilecek rota ç›¤ alt›nda kalma riskini
bertaraf edebilir.
Burçak Özo¤lu Poçan, önemli kazalarda öznel faktörlerin a¤›r bast›¤›n› söylüyor. Örne¤in, Everest’teki kazalar›n
çok büyük oran› öznel faktörlerden kaynaklan›yor. O’na göre en büyük risk,
herhangi bir da¤› hafife almak. Bunun
sonucunda yap›lan yanl›fl planlar, yanl›fl
kararlar beraberinde kazay› getirebilir.
Bir de olaya flu yönden bakmak gerekiyor: “Her fleyi çok fazla kontrol etmeliyim ki riski azaltay›m” demek de riski art›rabilir. Örne¤in, emniyet al›rken bir
sikke daha çakmak için harcanacak zaman t›rman›fl›n süresini uzatabilir. Bu
da geceyi da¤da geçirmeye zorlayacak
bir durum olabilir. Bunlar›n iyi de¤erlendirilmesi gerekiyor.
Bir t›rman›fl etkinli¤i, anakampa hat-

ODTÜ Spor Kulübü da¤c›lar›ndan oluflan 10 kifliliktak›m, iki grup halinde 15 May›s ve 24 May›s 2006’da Dünyan›n en yüksek da¤› olan 8850 metre yükseklikteki
Everest’in zirvesine ulaflt›. Bir belgesel sorumlusu, bir kamp müdürü ve on kiflilik t›rman›fl tak›m›ndan oluflan Türkiye ekibi, yüzde yüz baflar›yla
t›rman›fl program›n› tamamlam›fl oldu.
B‹L‹M ve TEKN‹K 30 fiubat 2007
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ta kente dönülmüfl olmas›yla tamamlanm›fl say›l›yor. Yani ifl zirveye ulaflmakla
tamamlanm›yor. Hatta, zirveye ulafl›lmas› da flart de¤il. Ekip tam ve sa¤l›kl› bir
flekilde evine döndüyse, o baflar›l› bir t›rman›flt›r.

panlar aras›nda kad›nlar önemli bir oran› oluflturuyor.

Türkiye’de Da¤c›l›k

Everest her ne kadar Dünya’n›n en
yüksek tepesi olsa da, ço¤u da¤c› için
ulafl›lmas› en zor hedef de¤il. Ço¤u da¤c› için, Everest’e t›rmanmak elbette hayalleri süslüyor. En az›ndan bir yüksek
irtifa t›rman›c›s›n›n ulaflabilece¤i en yüksek nokta. Burçak Özo¤lu Poçan, Everest’e t›rmanarak da¤c›l›k teknikleri aç›s›ndan bir fley kan›tlam›fl olmad›klar›n›
söylüyor. “E¤er sponsor bulamasayd›k
biz yine eskisi gibi devam edecektik, flimdi de edece¤iz.”
Türkiye’de da¤c›l›k yapmak isteyenlerin önü aç›k. Bu konuda e¤itim veren
kurumlar var. Ayr›ca, Türkiye t›rman›lacak da¤lar bak›m›ndan da çok zengin.
Bu da¤lar, da¤c›l›¤›n hemen her dal›n›n
yap›labilece¤i özelliklerde. Üstelik, Avrupa’daki da¤lar›n aksine birçok keflfedilmemifl ya da t›rman›lmam›fl rota var.
Da¤c›l›k, bireysel olarak da yap›labilse de, örgütlü bir flekilde yap›lmas› öne-

Da¤c›l›k, Türkiye’de toplum taraf›ndan bir spor olarak bilinmiyor. Ama Avrupa’da bu spor hakk› verilerek yap›l›rken, bizim yapamad›¤›m›z› söylemek de
do¤ru olmaz. Avrupa ya da baflka ülkelerdeki da¤c›l›k da bizim imrenece¤imiz
flekilde yap›lm›yor. Geliflmifl ülkelerde
da¤c›l›k ve do¤a sporlar› daha çok ticari
olarak yap›lan etkinliklere dönüflmüfl
durumda.
Alpinizm, art›k Avrupa’da eskisi kadar ra¤bet görmüyor. Alplerdeki zorlu
rotalara giren da¤c› say›s› giderek azal›yor. Benzeri Türkiye’de de var; ama geriden takip ediyoruz. Tatil yerlerinde t›rman›fl bahçesi denen yerlerde herkes kaya t›rman›fl› yap›yor. Bu tür yapay duvarlarda, t›rman›fl rotalar›n›n zorluk dereceleri de oldukça yüksek. Ama Türkiye’de,
Alada¤lar’da bile t›rman›lmam›fl rotas›
olan yüzlerce tepe var. Bunlar daha keflfedilmeden sportif kaya t›rman›fl› Türkiye’de yayg›nlaflmaya bafllad›.
Türkiye’de da¤c›l›¤›n dezavantajlar›
olsa da avantajlar› da var. Bir Türk t›rman›c› t›rman›fl›n› kendi ülkesinde
planlayabiliyor. Yani, Türkiye da¤c›l›kta
ileri düzey sporcular yetifltiriyor. Türk
sporcular Dünya’daki sporculardan geri de¤il. Hatta baz› konularda daha üstün olduklar› da söylenebilir. Yurt d›fl›
t›rman›fllarda da en az yabanc› da¤c›lar
kadar, hatta onlardan daha iyi sonuçlar
al›n›yor. Dünya’da oldu¤u gibi, Türkiye’de de da¤c›l›k yapan kad›n sporcular, erkeklere göre geride de¤il. Tersine, sportif t›rman›flta bile finale kalanlar›n içinde kad›nlar yer al›yor. Türkiye’de de yüksek irtifa t›rman›fllar› ya-

Everest Ulafl›labilecek
Son Nokta m›?

rilen bir spor dal›. Birkaç y›l önce, üniversite kulüpleri ve Da¤c›l›k Federasyonu d›fl›nda e¤itim veren kurulufllar yoktu. fiimdi, son birkaç y›ld›r belirli ücretler karfl›l›¤›nda bu tür e¤itimler veriliyor, bu e¤itimleri alanlar da¤lara götürülüyor.
Teknik t›rman›fllar içermeyen yürüyüfller ve kamp etkinlikleri d›fl›nda, bu
tür ticari kurumlar, genellikle e¤itimleri
çok k›sa sürelerde veriyorlar. Ne var ki,
da¤c›l›k e¤itiminin hafife al›nmamas› gerekiyor. E¤itimin gere¤i neyse, buna raz›
olmak gerekiyor. Öteki spor dallar›nda
oldu¤u gibi, nas›l paras› olan herkes
sporcu olam›yorsa, da¤c›l›kta da durumun böyle oldu¤unu belirtiyor. Sporcu
olabilmek için, yap›lan sporun gereklerini
yerine getirmek flart. Üniversite kulüpleri
ve Da¤c›l›k Federasyonu’nun yan› s›ra,
da¤c›l›k e¤itimi veren, ticari olmayan çeflitli kulüpler de var. Ticari kurulufllar›n
düzenledikleri etkinliklerde de bu güne
kadar önemli bir kaza olmufl de¤il.
Da¤c›l›kta riskli aflama belli bir yafltan sonra bafll›yor. Da¤c›l›k, çok erken
yafllarda da bafllanabilen bir spor ancak,
kimi dallar› da belli yafllardan önce yap›lamayacak bir spor. Örne¤in, yüksek irtifa da¤c›l›¤› genç yafl için pek uygun bir
dal de¤il. Ancak kaya t›rman›fl›, genç yafla daha uygun boyutlar› da içeriyor.
Kampç›l›k, do¤a yürüyüflleri gençler için
fliddetle önerilen etkinlikler.
Alp Ako¤lu
Katk›lar›ndan dolay› Bora Mavifl,
Burçak Özo¤lu Poçan, Eylem Elif Mavifl,
Mustafa Cihan, Serkan Girgin ve
Yalç›n Yald›z’a teflekkür ediyoruz.
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