Zirve
Tutkusu
34 yaﬂ›nda yer kürenin her k›tas›n›n ç›k›labilecek en yüksek da¤lar›na t›rmand›. ‹ç disiplini, özgüveni
ve insan do¤as›n›n s›n›rlar›n› zorlayan bir tutkuyla yaﬂam›n s›n›rlar›na yolculu¤u seviyor.
2002 dünya da¤lar y›l›nda Bilim ve Teknik’in sorular›n› yan›tlayan
Nasuh Mahruki’nin tutkusu buralarda bitmeyecek gibi...
BTD: Di¤er insanlardan ne gibi farkl›l›klar›n var?
NM: Oksijensiz ortama dayan›kl›l›¤›m çok yüksek ve kalp akci¤er sistemim
çok iyi çal›ﬂ›yor. Sebebini de ilkokulda dört y›l yüzmeme ba¤l›yorum. Spor hayat›mda bunun çok faydas›n› gördüm. Bir de gö¤üs kafesim geniﬂtir. Kalbim
200’ün üzerine ç›kt›, hala devam ediyordum. Ayr›ca aerobik – anaeorobik
eﬂi¤im çok yüksek ç›kt›.
BTD: Yüksek irtifadaki h›z›n nas›l?
NM: Yüksek irtifaya ç›k›ld›kça hava bas›nc›n›n düﬂmesiyle birlikte oksijenin de k›smi bas›nc› düﬂüyor. Dolas›yla ortamda daha az oksijen buluyorsun.
Örne¤in deniz seviyesinde 1 atm olan hava bas›nc› 5500 metreye ç›kt›¤›nda
yar› yar›ya, Everest’in zirvesinde 1/3’e iniyor. Normal ﬂartlarda da
insano¤lu 5500 metrenin üzerinde yerleﬂik yaﬂam kuram›yor. 7500’e kadarsa vücut düﬂük oksijenli ortama
uyum sa¤layabiliyor. Everest’in zirvesine de oksijen kullanmadan ç›kabiliyorsun. Ama
7500’den sonra sürekli kendinden yiyorsun.
Bunun tabii baﬂka boyutlar› da var. Sadece fiziksel güç de¤il, psikolojik haz›rl›k, motivasyon, kararl›l›k gibi ﬂeyler de var. Benim burada ﬂöyle bir avantaj›m var yukar›ya do¤ru ç›k›ld›kça her sporcunun temposu düﬂer, hareketleri yavaﬂlar, sürati düﬂer, kalp at›m say›s› çok artar, solunum çok artar, aklimatizasyon sürecinde kandaki alyuvar say›s› artar. Düﬂük oksijenli ortamdaki
oksijen partiküllerini daha fazla yakalas›n ve dolaﬂ›ma kats›n diye. Ama her ﬂeye karﬂ›n sonuçta yukar›ya ç›kt›kça tempo düﬂüyor. Benim tempomsa di¤erlerinden daha az düﬂüyor.Dolay›s›yla 7-8 bin metrenin üzerinde
hemen hemen herkesten daha h›zl› hareket edebilirim.
BTD: Nasuh Mahruki yapt›¤›na
göre herkes yapabilir mi? Çok çal›ﬂmayla antrenmanla bu iﬂ yap›labilir mi?
NM: Antrenman çok önemli. Sonuçta bir spor dal›ndan bahsediyorsak muhakkak bu sporun gerektirdi¤i disipline
uygun hareket etmek laz›m. Ping pong bile oynuyor olsan bedensel sa¤l›¤›n›, beyin kas koordinasyonunu belli bir seviyeye ç›kartman gerekiyor. Yapt›¤›n ﬂeye karﬂ› psikolojik haz›rl›¤›n› da yüksek seviyede tutman gerekiyor. Bunlar zaten bütün sporlarda eﬂde¤er olan ﬂeyler. Futbol da oynayabilirsin, eskrim de yapabilirsin, da¤c›l›kta. Ama özel bir yetene¤in varsa herhangi bir spora karﬂ› onu kullanmanda da herhangi bir sak›nca yok.
BTD: Da¤da yönünü nas›l tayin ediyorsun?
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NM: Normal ﬂartlarda her zaman harita ve pusuladan bahsedilir ama genelde çokta ihtiyac›n olmaz. Rota zaten belirlidir. Ya patikas› vard›r ya da üst
üste konmuﬂ babalar vard›r. Sürpriz bir yere gitmiyorsan ﬂayet. Ama A¤r› Da¤›na giderken kimse harita ya da pusula götürmez. A¤r› da¤›n›n her ﬂeyi bellidir. Ama özel bir co¤rafyaya gidiyorsan daha önce hiç bilmedi¤in bir yere
gidiyorsan o zaman birtak›m destek kullanman gerekir. Bu gün Everest’e giden herkes pusula veya GPS götürmez. Ama olas› bir rota kayb›nda bambu
çubuklar›nda küçük bayraklar vard›r. Onu 50-100 m aral›klarla dikerek gidersin ki, dönüﬂte f›rt›na veya tipide onlar› kullanarak inersin.
BTD: Yüksek irtifa da¤c›l›¤›n›n dallar› var herhalde.
NM: ‹ngilizce’de da¤c›l›k “mountaining” diye geçer. T›rman›ﬂsa “climbing”. ‹kisi asl›nda ayn› sporun kardeﬂleri gibi. Ben t›rman›ﬂ da yap›yorum,
ona da a¤›rl›k veriyorum. Buzul t›rman›ﬂ› da var “ice climbing” dedi¤imiz,
daha çok çift kazma ve kramponla yap›lan. Sonra, serbest t›rman›ﬂ dedi¤imiz de var. Çok yükse¤e ç›km›yorsunuz; ama herhangi bir
emniyet unsuru kullanmadan, düﬂtü¤ünüzde zaten bir ﬂey
olmayacak ﬂekilde. Daha ziyade estetik bir t›rman›ﬂ.
BTD: Akut da¤ hastal›¤a yakaland›n›z m› hiç?
NM: Hiç yakalanmad›m. Belirtileri bile olmad›. Benim baﬂ›m bile çok az a¤r›r, bir aspirin kullan›r›m, o
da geçer. Yüksek irtifa anlam›nda, hiç de ilaç kullanmad›m ﬂimdiye kadar. Ben ilk 7000’li¤e Khan
Tengri’de ç›kt›m 1992’de. O t›rman›ﬂta da bir sürü problem oldu. Benim bir kramponum zirveye
ç›karken k›r›ld›. Ba¤layarak idare ettim. Zirveye vard›m ama inerken bu sefer ba¤lanamayacak ﬂekilde k›r›ld› ve ben 1000 metre teknik
etab› tek kramponla indim ama çok h›rpaland›m. Çok yavaﬂ inmek zorunda kald›m,
parmaklar›m dondu. Döndükten sonra
üç hafta kadar yürüyemedim. Ama çok
büyük keyif ald›m yüksek irtifadan ve sonra devam ettim ona. Ama yüksek irtifada ilk baﬂta baﬂ›na gelen ﬂey akut
da¤ hastal›¤›d›r. Yani baﬂ a¤r›s›, mide bulant›s›. Yüksekli¤in getirdi¤i, düﬂük
oksijenli bir ortamda bulunman›n getirdi¤i bir problem. En basitiyle böyle ç›kar karﬂ›na. Kusma falan da yapabilir, halsizlik yapar. E¤er sende akut da¤
hastal›¤› belirtileri varsa, ne olursa olsun yükselmemen laz›m. Yükseldi¤in takdirde akci¤er ödemine, beyin ödemine dönüﬂebilir. Akci¤er ödemindeki belirtilerse adamda h›r›lt›l› bir soluk al›p verme olur. Pembemsi bir tükürük gelir. Hemen önlem alman laz›m. Beyin ödeminde de o koordinasyon ortadan
kalkar. Yani bir ﬂey tutmak ister tutamaz, sa¤l›kl› düﬂünemez, akli dengesini
yitirir. Bazen ikisi birlikte olur.
BTD: Terlemeyle vücuttan at›lan mineral kayb›n› nas›l engelliyorsun?
NM: Uzun soluklu t›rmanmalarda e¤er sürekli kar suyu içersen vücudun-

daki elektrolit dengesi alt üst olur. Sonuçta boﬂalt›mla bunlar›n hepsini at›yorsun ve vücudundakini de temizliyorsun bir yerden sonra. Bu da hiç
istenen birﬂey de¤il hem kaslar›, hem kramp› k›rma dengeni bozuyor. Bu yüzden mutlaka elektrolit dengesine faydal› olacak vitamin, mineral gibi
ﬂeylerin al›nmas› gerekir. Bunlar›n mutlaka yapay olarak alman laz›m. Yüksek irtifada hiç bir
zaman için sade su içilmez. Ya çayla ya oraletle
içersin, mutlaka bir ﬂeyle kar›ﬂt›rarak içersin
BTD: Oksijen maskesi taﬂ›yor musun?
NM: Oksijeni ben bir tek Everest’te kulland›m. Onu da 8600’ün üzerinde kulland›m. Asl›nda kullanmamay› düﬂünüyordum. Ama parmaklar›m donmak üzereydi ve bir türlü ›s›tamad›m.
Onun üzerine mecburen kulland›m. Ama K2’de,
Lhotse’de, Cho Oyu’da kullanmad›m. K2’yi denemeyi göze alan adamlar zaten çok üstün adamlar. Onlar genellikle oksijensiz deniyorlar.
BTD: Do¤al tehlikelere karﬂ› ne gibi önlemler
al›yorsun?
NM: Da¤larda objektif tehlike denen bir ﬂey
var. Bu kiﬂiye ve yeteneklerine ba¤l› olmayan tamamen sürpriz denen iyi da¤c› kötü da¤c› ayr›m›
yapamayan bir tak›m tehditler var. Ç›¤, taﬂ kaymas› gibi. Bunlar›n bir k›sm›n› öngörebilirsin. Benim de tek korkum öngöremedi¤im objektif tehlikelerdir. Gerçekleﬂirse ve sen oradaysan oyun
sona erer. Onun d›ﬂ›nda rotay› çok iyi analiz etmen laz›m. Önceden tarihsel kay›tlara bak›p bilgi
sahibi olman gerekiyor. Örne¤in Everest’in üzerinde 15 tane farkl› rota var. Bir ekip oluﬂur ve
orada karar verilir, sende bunlara uymaya çal›ﬂ›rs›n. Yine de o noktaya geldi¤inde çevreni bir kez
daha de¤erlendirmen laz›m. Her ﬂey yolunda m›?
Yeni bir tehdit var m›? diye. Olay›n içindeyken, o
sezona o güne özgü bir ﬂeyler olur; örne¤in, çok
kar ya¤ar, normalde ç›¤ riski olmayan yerlerde
de ç›¤ riski olabilir. Ya da çok az kar ya¤ar, bu
sefer de buzul çatlaklar› olabilir. Normalde yoktur buzul çatlaklar› ama o sene vard›r, gibi. Bunlar›n hepsini iyi gözlemlemek laz›m. Bir de bu
tecrübeye ba¤l›. ‹yi tecrübesi olan da¤c›lar genelde daha kolay yaparlar. ﬁu anda 34 yaﬂ›nday›m. 2 y›l›m› uyku tulumunda, çad›rda
geçirmiﬂim. 1 y›l›m› da 4000 metrenin
üzerinde geçirmiﬂim. Bu nedenle konuya
çok hakimim. Bir olayla karﬂ›laﬂ›nca içgüdülerim bile bana yol gösteriyor.
BTD: T›rman›ﬂa nas›l haz›rlan›yorsun?
NM: 1992-93-94 y›llar›nda Rusya Da¤c›l›k Federasyonu’nun verdi¤i “Kar Leopar›” unvan›n›n peﬂinde koﬂturdu¤um dönemlerde çok s›k› antrenman yap›yordum.
‹stanbul’daki Bebek yokuﬂunu günde iki
kez bisikletle ç›kard›m. Kalbim 200’e f›rlard›. O kadar zorlard›m kendimi. Evde 50
kg’la her gün bir saat “stepper”da çal›ﬂ›rd›m. Dolay›s›yla çok a¤›r antrenman yapt›m o dönemlerde. Ondan sonra fiziksel
yeteneklerimin, biraz da özel oldu¤umu
fark ettikten sonra bu kadar a¤›r antrenman yapmamaya baﬂlad›m. Vücudumu da
hiçbir zaman b›rakmad›¤›m için çok kolay
toparlayabiliyorum.. Bir de yüksek irtifa
da¤c›l›¤›n›n ﬂöyle bir özelli¤i var. Çok
uzun soluklu bir iﬂ. 2 ay sürüyor. Sende
bu stresli döneme, geldi¤in gün girmiyorsun. Ana kampta aklimatize olman laz›m.

Ana kampa ulaﬂ›ncaya kadar zaten günlerce yürüyüﬂ yap›yorsun. Vücut bu arada yavaﬂ yavaﬂ
antrene oluyor. Ben genelde ona güveniyorum.
K2’ye giderken bile hiç antrenman yapamad›m.
Nas›l olsa o 8 günlük yürüyüﬂte ben kendimi hemen toparlar›m. Ana kamptan sonraki zaman›m›
iyi de¤erlendirerek eski tempomu yakalar›m diye
bak›yorum. Bunun normal ve iyi bir ﬂey oldu¤unu söylemiyorum ama uygulad›¤›m metot bu. Daha önemli bir ﬂey de psikolojik haz›rl›k. Yapaca¤›m etkinlik hakk›nda mümkün oldu¤u kadar bilgi sahibi olmaya çal›ﬂ›yorum. K2’yle ilgili ne kadar kitap varsa okurum. Rotayla ilgili her ﬂeyi biliyorumdur. Hangi tarihte kim nerede kaza yapm›ﬂ, hangi rotalar› kullanm›ﬂ, nerede çad›r kurulur, nerde kaç kiﬂi kal›n›r? Ondan sonra sen o koﬂula girdi¤inde, her ﬂeyi kafanda oturttu¤un için,
ben buray› zaten biliyordum, ﬂimdi ﬂurada ﬂu var
burada bu ç›kacak, ﬂuradan 3 saat yürüdü¤ünde
ﬂuraya geleceksin oras›nda ﬂöyle zor bir yer. Tüm
bunlar› oraya gelmeden çözümlüyorsun geldi¤inde de 3 boyutlu görmedi¤in bir ortama 2 boyutta zaten haz›r oldu¤un bir yere geliyorsun.
BTD: Özel bir beslenme program›n var m›?
NM: Yok. Hatta kötü beslendi¤imi söyleyebilirim. Ama iﬂtah›m çok iyidir. O da benim avantajlar›mdan biridir yüksek irtifada. Birlikte gitti¤im da¤c›lar›n tamam› 5-8 kilo kaybederler. Benim kilo kayb›m çok azd›r. Psikolojik olarak bu
durum bende o kadar iyi oturmuﬂtur ki bir kurtarma haberi geldi¤i anda yapt›¤›m ilk iﬂ yemek
yemektir. Çünkü bir daha ne zaman yemek yiyece¤imi bilmiyorum. ‹çgüdüsel bir ﬂey bu yani. Ve
ilginç bir ﬂey da¤a gidecek olmak düﬂüncesi benim acayip iﬂtah›m› açar.
BTD: Lokal donmaya ve hipotermiye karﬂ› ne
gibi önlemler al›yorsun?
NM: Lokal donma yüksek irtifa da¤c›l›¤›n›n
en önemli tehdit unsurlar›ndan biri ve bunu engellemek çok zor. Hem olay›n içine kendini çok
kapt›r›yorsun hem de iﬂ bazen o seviyeye geliyor
ki, ya hayat›n ya parmaklar›n oluyor. Benim de
baﬂ›ma geldi parmaklar›m› feda etmeyi göze al-

d›m. Ama atlatt›m. Bir çok yüksek irtifa da¤c›s›n›n parmaklar› yoktur. Alada¤lar’da trekking,
A¤r›’ya gitmek gibi düﬂünmemek laz›m. En yüksek seviyede zorlayanlarda görülür. Birde düﬂük
oksijenli ortamda vücut kan› otomatik olarak iç
organlarda ve beyinde topluyor. Bunu yapt›¤› zaman parmaklar savunmas›z kal›yor e¤er s›n›rlara
geldiysen. Normal ﬂartlarda kan dolaﬂ›m› parmaklar›n ucuna kadar gidiyor ve ›s›t›yor. Sorun
baﬂlad›¤›nda ise vücut parmaklardan kan› hayati
organlara taﬂ›yarak parmaklar› feda edebiliyor.
Oksijen kullan›lmas›n›n en büyük nedeni budur.
Da¤c›ya ›s› verir. Is›nd›¤›n zaman el ve ayak parmaklar›n› da ›s›tabilirsen daha iyi hareket edebilirsin. Oksijenden dolay› zihnin de daha iyi çal›ﬂ›r. Oksijen kullanmad›¤›n zaman bu tehdide çok
daha aç›k hareket edersin. Hipodermi ise vücudun ›s›s›n›n normal seviyenin alt›na düﬂmesidir.
Ben ciddi bir hipodermiye bir kurtarma operasyonunda girmek üzereydim. Çok ›slanm›ﬂt›m.
Hava çok kötüydü. Hem ›slakl›k hem rüzgar kendimi bir türlü ›s›tamad›m. Burada
kritik bir seviyeye geldim. Örne¤in K2’de
bir gece aç›kta kald›m. Orada hipodermiye girmedim. Sadece parmaklar›m donuyordu
Genellikle ›slakl›k çok büyük tehlikedir da¤da. Vücudunu kurutamad›¤›n zaman, bir de üzerine rüzgar varsa uzun süre dayanman çok zor. Vücudu ›slatmamak
iﬂin en önemli noktas›.
BTD: Everest veya K2’ye t›rmanman
ne kadar süre al›yor?
NM: 2 ay. Aklimatizasyondan sonuna
kadar yani. Örne¤in ‹slamabad’tan K2’nin
ana kamp›na gitmek 8 günlük uzun bir yürüyüﬂ sonras›nda oluyor. Everest’te uzun
sürüyor. Ama Cho Oyu 1 ay kadar sürüyor.
BTD: Etik olarak solo t›rman›ﬂlar nas›l
de¤erlendirilir?
NM: Da¤c›l›¤›n kendi içinde çok güçlü
bir organizasyonu var. Örne¤in ben Cho
Oyu da¤›na ben tek baﬂ›na t›rmand›m.
Ama ayn› gün benimle birlikte 26 kiﬂi daha t›rmand›. Her ﬂeyi yaln›z yapt›ysam da
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hep di¤er gruplar›n yan›ndayd›m. Bugün Everest’in ana kamp›na gidin en az 300 kiﬂi vard›r.
Herkes her ﬂeyden haberdard›r. ‹ndi¤iniz zaman
herkes her ﬂeyi anlat›yor. ﬁurdan indim vb... baﬂkalar› da gördü¤ü için, zaten foto¤raf, video falan çekiliyor. Burada üç ka¤›t yapmak mümkün;
ama o kadar da kolay de¤il. Örnekleri de var.
Ama da¤da tek baﬂ›naysan›z yapabilirsiniz. Bu da
çok zor çünkü da¤da hep birileri oluyor.
BTD: Ne kadar sürede ne kadar irtifa al›yorsun?
NM: Kitabi bilgiler günde 300 metreden fazla ç›k›lmamas›n› söyler ama bu kadar k›sa mesafelerle kimse t›rman›ﬂ yapm›yor. Örne¤in Lhotse’de kamplar 5300, 6100, 6400, 7300, 7800
ve zirve (8516m). Lhotse’de 5 kiﬂinin t›rmanamamas›n›n nedeni bir günde 1200 m’lik mesafe
almam›zd›. Çok y›prand›k ama yapt›k. Ama aklimatize olma sürecinde kitabi bilgilere uymak daha do¤ru. Aklimatize olduktan sonra k›sa mesafelere gerek yok. Bir etapta 1000 m’de ç›kabilirsin. Zaten olay seni öyle bir yere getiriyor ki, ç›kmak zorundas›n.
BTD: Zirvede ne kadar kal›yorsun? Neler yap›yorsun?
NM: De¤iﬂiyor. K2’de 5 dakika falan kald›m.
Geç kalm›ﬂt›k. Hava kararmak üzereydi. Nas›l
inece¤im diye düﬂünüyordum. Çok yo¤un bir psi-

Bir Da¤c›n›n Güncesi
Yurt içinde Erciyes Da¤› ilk Türk yamaç paraﬂütü
uçuﬂu, Erciyes Da¤› k›ﬂ kuzey buzulu t›rman›ﬂ›, Büyük Demirkaz›k Da¤› kuzey duvar› t›rman›ﬂ›, Küçük
Demirkaz›k Da¤› bat› yüzü t›rman›ﬂ›, Güzeller Da¤›
kuzey yüzü ilk k›ﬂ t›rman›ﬂ›, Büyük Demirkaz›k Da¤›
Peck Kulvar› ilk k›ﬂ t›rman›ﬂ›, ODTÜ Sualt› Toplulu¤u
- Ma¤ara Dal›ﬂ› Grubu ile Alt›nbeﬂik ve K›rkgözler ma¤aralar› su alt› incelemeleri, Sualt› Araﬂt›rmalar› Derne¤i ile K›rkgöz ve Finike ‹ncirli ma¤aralar› ve Düdenbaﬂ› ﬂelaleleri sualt› incelemeleri gibi pek çok etkinli¤e kat›ld›. 1992 ve 1994 y›llar›nda Türkiye'nin
en baﬂar›l› da¤c›s› seçilip y›l›n sporcusuna aday gösterildi. (1993 y›l›nda bu seçim yap›lmad›)
1992 - 1994 y›llar› aras›nda, Sovyet Asya'n›n en
yüksek (7000 metrenin üzerinde) beﬂ da¤›na t›rmanarak, Rusya Da¤c›l›k Federasyonu taraf›ndan verilen
"Kar Leopar›" ünvan›n› ald›. Dünyan›n en zorlu ve
tehlikeli 7000'lik da¤lar›ndan biri olan Pobeda da¤›n›n 8. solo t›rman›ﬂ›n› yapt›. Bunlar›n d›ﬂ›nda K›rg›zistan, Kafkasya ve ‹ran'da çeﬂitli t›rman›ﬂlar gerçekleﬂtirdi.
1995 y›l›nda, Everest da¤›na t›rmanan ilk Türk ve
dünyadaki ilk müslüman da¤c› oldu.
1996 y›l›nda, dünyan›n yedi k›tas›n›n her birinin
en yüksek da¤›na t›rmanmay› içeren, "Yedi Zirveler"
projesini tamamlayan dünyadaki 44. da¤c› ve en genci oldu. (Everest, Aconcagua, Vinson, Kilimanjaro,
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kolojik bask› alt›ndayd›m. Ç›kan her üç da¤c›dan
biri ölüyor. O yüzden hiç oyalanmad›m. Lhotse’de hiç oyalanmad›m. Onda da geç kalm›ﬂt›k.
Everest’te ama rahatt›m 20-25 dk kald›m. Foto¤raf ve video çekimi yapt›m.
BTD: T›rman›ﬂlar›nda ne kadar risk al›yorsun?
NM: Risk, sonucunda olumsuz olabilecek bir
olay›n ortaya ç›kma olas›l›¤›d›r. Her birimizin de
riski kendine göre analiz etmesi ve ona göre de
bir seçim yapmas› gereklidir. Her ﬂeyi kendi yeteneklerimize göre neyi ne kadar zorlayabilece¤imizi karar veririz. Lhotse t›rman›ﬂ›nda 6 kiﬂiydik
benim d›ﬂ›mdakiler zirveye 70 m kala geri döndüler. Onlar o riski göz alamad›lar ben ald›m ve
sa¤ da kald›m.
BTD: Da¤c›l›kta yaﬂ›n bir önemi var m›?
NM: Asl›nda var. Kalp-akci¤er, geliﬂimini 30
yaﬂ›na kadar sürdürür. En iyi yüksek irtifa da¤c›lar› 30 yaﬂ›n üzerindekilerdir. Da¤c›l›¤›n çok
ciddi bir tecrübe sporu olmas›ndan, fiziksel olarak çok a¤›r bir bask› alt›nda olmaktan art› psikolojik streste 30 yaﬂ›n üzerinde ki bireylerin
de çok dayan›kl› olmas›ndan dolay› ileri yaﬂtaki
bireyler yüksek irtifa da daha baﬂar›l› oluyorlar.
Çünkü yüksek irtifa da¤c›l›¤› bedensel ve ruhsal
olarak çok a¤›r bir bask› yarat›r insan vücudunda. Buna dayanabilmek için yaﬂ olgunlu¤u iyi
bir art›.
Mc.Kinley, Elbruz, Kosciusko.)
1997 y›l›nda, motosiklet ile Türkiye, ‹ran, Pakistan, Hindistan, Nepal ve S›kk›m'› içeren 21.000 kilometrelik bir yolculuk yapt›. 8201 metrelik Cho Oyu
da¤›na yapt›¤› t›rman›ﬂla, Türkiye'nin en yüksek solo
t›rman›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi.
1998 y›l›nda, 8516 metrelik Lhotse da¤›na yapt›¤› t›rman›ﬂla, Türkiye'nin en yüksek oksijensiz t›rman›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi. Ayn› y›l 8163 metrelik Manaslu da¤›n› denedi.
2000 y›l›nda, 5671 metrelik Demavend da¤› ve
5137 metrelik A¤r› da¤›n›n k›ﬂ t›rman›ﬂlar›n› gerçekleﬂtirdi. Ayn› y›l, dünyan›n en zorlu ve tehlikeli da¤lar›n›n baﬂ›nda gelen, dünyan›n 2. yüksek da¤› 8611
metrelik K2 da¤›n›n ilk Türk t›rman›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi. Türkiye'nin en yüksek oksijensiz t›rman›ﬂ›, Lhotse'den K2 da¤›na geçti. (Dünyada, Everest, K2 ve
Lhotse da¤lar›na t›rmanmay› baﬂarm›ﬂ 29 da¤c› var
ve 7si bugün yaﬂam›yor.) (2000)
2001 y›l›nda 7546 metrelik Muztag Ata da¤›na
t›rmand›. (Türkiye'nin en yüksek kayakl› t›rman›ﬂ›.)
Arama Kurtarma Derne¤i kurucu üyesi ve baﬂkan›, Sualt› Araﬂt›rmalar› Derne¤i ve Gezginler Kulübü
üyesidir.
Yap› Kredi Yay›nlar›ndan ç›kan kitaplar›; 1995 Bir Da¤c›n›n Güncesi, 1995 - Everest'te ilk Türk,
1996 - Bir Hayalin Peﬂinde, 1999 - Asya yollar›, Himalayalar ve Ötesi, Yeryüzü Güncesi 2002.
www.nasuhmahruki.com

BTD: T›rman›ﬂtan sonra vücut ne kadar sürede kendini toparlar?
NM: Kiﬂiye göre de¤iﬂir. ‹yi bir beslenmeyle,
antrenmanla ve bol oksijenli ortama geldikten
sonra hayat normale dönüyor. 1-2 ayda toparlar.
Bir sezonda birden fazla 7-8 binlik t›rman›ﬂlar
deneyebilirsin. Ama bir de vücudun o t›rman›ﬂta
ne kadar y›prand›¤›na da ba¤l›.
BTD: Alpinist denen bir ﬂey var...
NM: Alpinist, Alpler’de oluﬂan bir da¤c›l›k stili. Da¤c›lar, bütün ekipmanlar› kendi üzerinde taﬂ›yorlar. Bir tane çad›rlar› var . 3000’ne kuruyorlar. Sabah kalk›yorlar 3800’ sonra 4500’e sonra
zirve yap›p dönüyorlar. Ekspedisyonda ise kamplar önceden haz›rlan›r. Da¤c› 4000’e kuruyor,
4500’e gidip tekrar geliyor,... Alpinistte tek çad›r var. Ekspedisyonda ise önceden olan çad›rlara veya haz›rlay›p b›rakt›¤› çad›rlara geliyor. Yüksek irtifa t›rman›ﬂlar›nda da alpinist t›rman›ﬂlar
yap›labiliyor. Da¤c› baﬂka bir yerde aklimatize
oluyor. 1 ay›n› harcamadan do¤rudan zirve yapabiliyor tek çad›rla.
BTD: Zirve t›rman›ﬂlar›n›n maliyeti?
NM: Everest veya K2 gibi t›rman›ﬂlar 50-60
bin dolar. Bugün Tibet’ten Everest’e ç›k›ﬂta sadece izin paras› 25 bin dolar. Nepal biraz daha pahal›. Tibet taraf›nda biraz daha teknik problemler var. 8 binin üzerinde çok kal›yorsun.
BTD: Da¤c›l›kta ekipman maliyeti?
NM: Da¤c›l›¤›n temeli yürüyüﬂ ve kampç›l›¤a
dayan›r. En önemli unsur do¤ada baﬂ›n›n çaresine bakabilmek. Buralarda yemek yapmas›n›, çad›rda kalmas›n›, yürüyüﬂte s›rt çantas›n› dengeli
tutmas›n›, vs... Tüm bunlardan sonra da¤c›l›k diye tan›mlayabilece¤imiz ﬂeylere geçilmeli. Bunda
da yavaﬂ yavaﬂ yüksek irtifaya geçmeli. ‹ﬂte, dar
patikalardan geçmek gibi çeﬂitli koﬂullardan geçmek. Sonra ellerini denge unsuru olarak basit t›rman›ﬂlar yapmal›. Ondan sonra da daha artt›racaksa malzemeli t›rman›ﬂlara geliyor s›ra. Emniyet kemeri kullanmak vs. ilk baﬂta iyi bir s›rt çantas›, uyku tulumu, anorak, ayakkab› gerekiyor.
Kiﬂisel malzemeler ön planda...
BTD: Türkiye için t›rman›ﬂ yerleri?
NM: Toroslar, Bolkar, Alada¤lar’da biraz teknik biraz yürüyüﬂ yerleri var, Kaçkarlar’da yürüyüﬂ, Beyda¤lar›nda kaya t›rman›ﬂ›, A¤r›’da yüksek
irtifa say›labilecek bir da¤, Erciyes, Hasan Da¤›,
Süphan Da¤›, Cilo Da¤lar›. Türkiye sadece da¤c›l›k aç›s›nda de¤il bütün do¤a sporlar› aç›s›nda son
derece güzel yerlere sahiptir. Ma¤arac›l›k, rafting
Çoruh çok güzel, yamaç paraﬂütü için Ölüdeniz,
... E¤er bunlara do¤ru yat›r›m yap›l›rsa, gençler
do¤ru özendirilirse do¤ru e¤itimle bizden bu konularda çok baﬂ›r›l› sporcular ç›kacakt›r.
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