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EVEREST’e
Bu y›l 27 Mart - 9 Haziran tarihleri aras›nda, dünyan›n en yüksek zirvesi olan Everest Da¤›’n›n
zirvesine Türkiye’den bir t›rman›ﬂ düzenledik. ODTÜ Spor Kulübü da¤c›lar›ndan oluﬂan 11 kiﬂilik tak›m›m›z, bu t›rman›ﬂla birden fazla baﬂar›ya imza atm›ﬂ oldu. 2006 Türkiye Everest T›rman›ﬂ›, ülke ad›yla yap›lm›ﬂ ilk tak›m t›rman›ﬂ›yd›. Bir baﬂka deyiﬂle, bu t›rman›ﬂla Türkiye, uluslararas› nitelikteki Everest literatürüne ve istatistiklere dahil oldu. Ülkemizin ad›, dünyan›n en
yüksek noktas›ndaki yerini ald›.
Tak›m›m›z 75 gün süren t›rman›ﬂ etkinli¤inde iki kez zirveye ulaﬂt›. ‹lk zirve t›rman›ﬂ› 15 May›s
günü gerçekleﬂti ve tak›m›n dört sporcusu 8850 metrelik yüksekli¤e ulaﬂarak, dünyan›n tepesine ç›kt›! 15 May›s günü zirveye ulaﬂan ekipte Eylem Elif Maviﬂ de bulunuyordu; böylece Everest’e Türkiye’den ilk kad›n aya¤› da de¤miﬂ oldu. ‹kinci t›rman›ﬂ 24 May›s günü gerçekleﬂti.
Bugün de tak›m›n geri kalan alt› sporcusu zirveye ulaﬂt›. Sonuç olarak 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.
24 May›s 2006 tarihi itibariyle Türkiye’den dünyan›n tepesine ulaﬂan da¤c› say›s› ikiden, onikiye, bu yüksekli¤e t›rmanan kad›n say›s›ysa s›f›rdan dörde ç›km›ﬂ oldu.
Türkiye Everest T›rman›ﬂ›, da¤c›l›k alan›nda elde etti¤i baﬂar›n›n yan›nda bizler aç›s›ndan çok
daha önemli bir baﬂka baﬂar›ya da ulaﬂt›. Bu t›rman›ﬂ, günlük olarak güncellenen web sitesi
arac›¤›yla an be an binlerce kiﬂiye ulaﬂt›. Bu sayede Everest tak›m›m›z bir anda büyüdü ve tüyler ürperten bir destek ve paylaﬂ›ma olanak sa¤lad›.
Dünyan›n tepesine ayak basm›ﬂ olmaktan çok, tak›m çal›ﬂmas› ilkemizi bu denli kalabal›k bir
ekiple paylaﬂabildi¤imiz için mutlu ve gururluyuz.
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27 Mart
Türkiye’den ayr›ld›k. Uça¤a binene
kadar koﬂuﬂturmaca sürdü. Havaalan›nda bizi u¤urlamaya birçok yak›n›m›z
gelmiﬂti. Gözleri yaﬂl› arkada b›rakt›k
hepsini...
28 Mart
Bahreyn’de sabah 04:00’te uyan›p
05:00’te havaalan›na do¤ru yola ç›kt›k.
Uça¤›m›z 07:25’te kalkt›. Saat 14:30 gibi de Katmandu’dayd›k. Bizi önce konsolosluk iliﬂkilerini yürüten bir görevli
karﬂ›lad›. Kargo elimize sorunsuz geçti.
Yüklenip havaalan›ndan ç›kt›k, d›ﬂar›da
da bu kez Arun Trek’ten görevliler vard›. Tüm eﬂyalarla beraber otelimize geldik. Katmandu sokaklar› bizi rengarenk
karﬂ›lad›. Otelimiz de kap›s›nda kocaman bir “Welcome to all the members
of 2006 Everest Turkish Expedition”
pankart›yla karﬂ›lad›. Etkileyici bir hoﬂgeldin oldu tabii!
6 Nisan
Everest Ana kamp›
Everest’in ete¤ine geldik. Tingri’den
yola ç›k›p, dört beﬂ saat boyunca ola¤and›ﬂ› bir co¤rafyada ilerledik. Çöl de-

2006 Türkiye Everest Tak›m›
Bora Maviﬂ
Burçak Özo¤lu Poçan
Eylem Elif Maviﬂ
Hakan Kocakulak (kamp
sorumlusu)
Haldun Ülkenli
Meltem Özmine
Mustafa Cihan
Mustafa Temiztaﬂ (belgesel
sorumlusu)
Serkan Girgin
Serhan Poçan (tak›m lideri)
Soner Büyükatalay
Suna Y›lmaz
sek çöl de¤il, da¤ desek da¤ de¤il, ova
desek ova de¤il. Hem yüksek, hem ›ss›z,
aralarda donmuﬂ derelerden geçti¤imiz,
zaman›n durdu¤u bir yolculuk yapt›k.
Bindi¤imiz arazi araçlar› zaman zaman
buz üzerinde, zaman zaman kayal›k
arazide, bazen de sular›n içinden ilerledi. Yolun büyük k›sm›nda Everest tüm
görkemiyle karﬂ›m›zdayd›. 5100 metrede dünyan›n en yüksek manast›r› olan

Rongbuk Manast›r›’n› gördük. Çok sürmedi; hemen ard›ndan çad›rdan dükkânlar›n, otellerin dizili oldu¤u bir çeﬂit
göçebe pazar›ndan geçtik. Biraz ilerisinde de ana kamp mekân› göründü.
Everest’in kuzey yüzünün hemen
ete¤inde, ancak yine de yüksek yamaçlar›na yeterince uzak bir mekân ana
kamp. Bizden önce buraya ulaﬂm›ﬂ olan
ﬁerpa tak›m›m›z›n kurdu¤u “2006 Turkish Everest Expedition” kamp alan›na
geldik. Ana kamp›m›z, büyükçe bir mutfak çad›r›, yemek çad›r›m›z, ofis çad›r›m›z, ﬂerpalar›n ve bizlerin kald›¤› küçük çad›rlardan oluﬂuyor. ‹lk izlenim
olarak hepimiz hayat›m›zdan memnunuz. Birkaç gün için buraday›z, yerleﬂip
ana kamp› daha da “bizim” yapmaya çal›ﬂaca¤›z.
15 Nisan
‹leri ana kamp
Art›k 6400 metredeki ileri ana kamptay›z. 12 Nisan’da ana kamptan yukar›
do¤ru hareket ettik, 5 - 6 saatlik bir yürüyüﬂle 5800 metredeki ara kampa geldik, burada bir gün geçirdikten sonra
14 Nisan günü ileri ana kampa do¤ru
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T›rman›ﬂ rotas›
© Serkan Girgin

yola ç›kt›k ve yine 5 saatlik bir yürüyüﬂle 6400 metreye ulaﬂt›k. Sözünü etti¤imiz tüm bu yürüyüﬂler, Do¤u Rongbuk
buzul bölgesinde gerçekleﬂiyor. Buzulun toprakla kaplanm›ﬂ alt s›n›rlar›ndan
baﬂlay›p, kaya kapl› moren üzerinden
yürüyüﬂ devam ediyor. Ana kamptan,
ileri ana kampa ulaﬂt›r›lmas› gereken
tüm malzemeler yaklar arac›¤›yla taﬂ›n›yor. Zavall› hayvanlar, kilolarca yükü
tüm yükseklik fark›na ra¤men uysal uysal taﬂ›yorlar. Yürüyüﬂ boyunca yak
gruplar›na yol verip, önlerini kesmeden, ürkütmeden ilerlemeye çal›ﬂt›k.
Yukar›ya sadece bizim yükümüz taﬂ›nm›yor elbette; di¤er tüm t›rman›ﬂlar›n
ileri ana kamp yükü de yaklar arac›l›¤›yla ayn› mekana ulaﬂ›yor. Sonuçta yüzlerce yak› bulan konvoylar sayesinde
bugünlerde Do¤u Rongbuk ﬂenleniyor.
Bizim ileri ana kamp mekân›m›za gelince, moren üzerine yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›ndan oldukça engebeli bir arazi
üzerindeyiz. Burada da yine bir mutfak
çad›r›m›z, ortak yemek çad›r›m›z ve iletiﬂim çad›r›m›z var. Bunlar d›ﬂ›nda, bir
de bizim ve ﬁerpalar›n kald›klar› küçük
çad›rlar. Tüm bunlar›n tam anlam›yla
yerleﬂmesi zaman al›yor, biz de burada
geçirece¤imiz yükse¤e uyum günlerimizi, bu yerleﬂme iﬂleriyle de¤erlendirece¤iz. Oldukça önemli bir yükseklikteyiz
art›k. ﬁu ana kadar ciddi sorun yaﬂanmad› ekipte; böyle devam edece¤ini
umuyoruz.
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Yar›n ikinci puja törenimiz var; bir
kez daha Çomolungma’dan izin isteyece¤iz.
21 Nisan
‹leri ana kamp
Hava raporlar›na ra¤men, bugün de
güneﬂ karﬂ›lad› bizleri. Bu durumda yar›n için 7000 metreye t›rmanma plan›
yap›yoruz. 7000 metrede Kuzey Boynu
denen yer, ileri ana kamptan sonraki ilk
kamp yeri. Bizim plan›m›z, bu yüksekli¤e t›rman›p, daha sonraki etaplar için
gerekli malzemelerin bir k›sm›n› oraya
b›rakarak, 6400 metreye geri inmek.
Yani günübirlik bir t›rman›ﬂ plan›. Bugünü haz›rl›klarla geçirece¤iz.
22-23 Nisan
‹leri ana kamp
Biraz daha yükseldik Everest üzerinde. Dün, yani 22 Nisan sabah› ileri ana
kamptan yola ç›kt›k. Yaklaﬂ›k 5 saatlik
t›rman›ﬂla 7000 metredeki Kuzey Boynu’na ulaﬂt›k. Yan›m›zda götürdü¤ümüz eﬂyalar›, önceden kurulmuﬂ tek bir
çad›ra b›rak›p geri indik. T›rman›ﬂ hem
oldukça zorlay›c› hem de oldukça etkileyici oldu bizim için. ‹leri ana kamptan
yaklaﬂ›k 6700 metre yüksekli¤e kadar,
e¤imi az, ancak yolu uzun, uçsuz bucaks›z manzaral› buzul üzerinden ilerleniliyor. 6700 metre civar›nda oldukça
dik e¤im baﬂl›yor. Rota bu aﬂamadan itibaren sabit ip hatlar›yla haz›rlanm›ﬂ durumda. T›rmananlar “jumar” ad› verilen
emniyet malzemeleriyle bu sabit hatlara

ba¤lan›p, t›rman›ﬂlar›n› sürdürüyorlar.
Bu hatlar tutunup ç›kmak için de¤il,
e¤er t›rman›ﬂ s›ras›nda bir aksilik olur
da düﬂereniz sizi sabit tutmak için oluﬂturuluyor. Rotada bir iki yerde ayr›ca
buzul çatlaklar›n› aﬂmak için çelik merdivenler oluﬂturulmuﬂ. Dün ayn› rotada
45 - 50 kiﬂi t›rman›ﬂ yap›yordu. Ayn› hat
üzerinde zaman zaman hem inenler
hem de ç›kanlar bulunabiliyor. Bu durumda oluﬂacak kar›ﬂ›kl›¤› önlemek
için iki ayr› hat haz›rlanm›ﬂ durumda.
Anlayaca¤›n›z, birileri Everest’i bizler
için haz›rlam›ﬂ bile! Bu, bizim çok da
al›ﬂ›k oldu¤umuz bir biçim de¤il tahmin
edilebilece¤i gibi. Gerçekten büyük bir
ticaret ortam› var burada. Da¤›n t›rmananlara haz›rlanmas› iﬂini büyük bir ﬂirket yap›yor, sonra da di¤er arac› ﬂirketlerden paylar›na düﬂen paray› topluyor!
ﬁerpalar ve Tibetli taﬂ›y›c›lar bu ticaretin emek k›sm›n› oluﬂturuyor. Gerçekten üstün yetenekleri olmas›na karﬂ›n,
bu insanlar da piyasan›n ac›mas›z yönünden paylar›n› al›yor ve zaman zaman s›n›rlar›n›, ölümle sonuçlanacak ölçüde zorlamalar› dayat›l›yor. Tüm bunlar düﬂünüldü¤ünde, neden bu kadar
çok dini tören yap›ld›¤› da anlaﬂ›l›yor
asl›nda!
Biz, birlikte t›rmanaca¤›m›z ﬁerpalar›n güvenli¤i konusunda elimizden geldi¤ince titiz davranmaya çal›ﬂ›yoruz. Elbette bizlerden farkl› performans gösteriyorlar, ama yine de iﬂyükünü olabildi-
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¤ince eﬂit paylaﬂmak konusunda kararl›y›z.
Dünkü t›rman›ﬂ sonras›nda bugünü
kampta geçiriyoruz; hava böyle devam
ederse yar›n tekrar 7000 metreye ç›kaca¤›z ve bu sefer orada bir iki gece geçirmeyi planl›yoruz.
28 Nisan
‹leri ana kamp
6400 metreye geri geldik. 25 Nisan’da biraz yüklü ﬂekilde ileri ana
kamptan ayr›ld›k ve 7000 metreye, Kuzey Boynu’na ulaﬂt›k. Aç›k bir hava vard›, o yüzden ç›k›ﬂ ve iniﬂ rotas› kalabal›kçayd›. Oldukça ilgi çekiyoruz buralarda. Hem sürekli tak›m olarak hareket
etmemizden, hem dört kad›n t›rman›c›yla tüm ekipler aras›nda en yüksek kad›n oran›na sahip olmam›zdan hem de
kendimize göre ve kararl› bir stratejide
›srarl› olmam›zdan. O gün de yine yol
boyu yorumlar dinleyerek t›rmand›k...
Tüm bunlardan sonra 7000 metredeki
kamp yerimize ulaﬂm›ﬂ olduk. Daha önceden ﬁerpalar›n oraya bizim için b›rakt›¤› çad›rlar› kurup yerleﬂtik. 7000 metre kamp›m›z, kad›nlar dört kiﬂi bir çad›rda, erkekler de üçer kiﬂiden iki çad›rda olmak üzere toplam üç çad›rdan oluﬂuyor. Önemli bir yükseklik olmas›na

Yine yukar›ya yolculuk. Tak›m
1. kamp için ana kamptan ayr›l›yor.

karﬂ›n ilk geceyi oldukça sorunsuz geçirdik. Ertesi gün ö¤lene kadar çad›rlarda oyalan›p ö¤leden sonra biraz daha
yükselmek üzere yola ç›kt›k. Kuzey
Boynu’ndan sonra ilk etap 500 metrelik
dikçe bir kar kulvar›. Hemen sonras›ndaysa zirveye kadar süren kayal›k etaplar baﬂl›yor. Uzaktan göründü¤ü kadar›yla zirveye giden bu yol çok ürkütmedi bizi. Elbette uzun, yorucu ve yüksek,
ama yapamayaca¤›m›z iﬂ de¤il sonuçta!
Bizim al›ﬂma yükselmemiz s›ras›nda bir
de Türkiye ile canl› ba¤lant› yapt›k!
Tam o s›ralarda hava bozdu, tipi baﬂlad›, biz de çad›rlara geri döndük. 26 Nisan gecesini de kar ya¤›ﬂ› alt›nda 7000

© Mustafa Cihan

1. Kamp yeri birbirinden merdiven
ile ayr›lm›ﬂ iki bölümden oluﬂuyor.
T›rman›ﬂ tak›m› kendi çad›rlar›n›n
oldu¤u bölüme do¤ru t›rman›rken.

metrede geçirdik. 27’sinde sabah hava
aç›kt›, hem ya¤m›ﬂ olan kar›n yerleﬂmesini hem de bu arada aﬂa¤›dan rotaya
ekiplerin girmesini bekledik. Ö¤leden
sonra da toparlan›p aﬂa¤›ya indik.
T›rman›ﬂ›m›z›n ilk aﬂamas›n› böylece
tamamlam›ﬂ oluyoruz. On beﬂ günü aﬂk›n süredir 6400 metrede yaﬂ›yoruz.
7000 metreye iki kez ç›kt›k, sonuncusunda iki gece geçirdik ve 7300 metreye kadar yükseldik. Art›k biraz dinlenmeyi hak ettik! Bugün ana kampa iniyoruz, birkaç gün dinlenip kendimize gelece¤iz. Kimbilir, belki biraz temizlenme olana¤› da buluruz!!
5 May›s
‹leri ana kamp
Ana kaptaki dinlenme günlerinden
sonra, geldik yine yüksek mekân›m›za...
Aﬂa¤›daki mutlu günler k›sa sürdü. Burada yeniden t›rman›ﬂ planlar›yla, nefes
al›ﬂ veriﬂlerle, günlük s›v› al›m miktarlar›m›zla u¤raﬂmaya baﬂlad›k. Bu kez
planlar biraz daha gergin. Art›k her t›rman›ﬂ zirveye do¤ru! Hesaba katmam›z
gereken pek çok ﬂey var. Bir kez daha
önceden hiç de al›ﬂ›k olmad›¤›m›z oksijen tüpleri girdi iﬂin içine. Tüm tüplerimiz ileri ana kampa ulaﬂt›, ﬂimdi yavaﬂ
yavaﬂ üst kamplara taﬂ›nmalar› gerekiyor. Tüpler yukar› taﬂ›nmadan önce her
birimiz teker teker maske ve regülatörlerimizi denedik. Tüplere regülatör tak›p ç›karma iﬂi biraz meﬂakkatli, iyi ö¤renmek gerek. Maskeleri yüzlerimize
iyi yerleﬂtirmemiz de önemli. Balaklava,
kar maskeleri ve oksijen maskesi hepsi
bir arada, ayn› surata biraz zor yerleﬂiyor! Oksijen kullan›m› ve hesaplamas›n›n yan›s›ra, t›rman›ﬂ ve üst kamp kullan›m plan›n› da iyi oturtmak gerek.
7900 ve 8300 metrelerde üst kamplar›m›z olacak. Buralarda çad›r yerleri s›n›rl›, o yüzden biraz s›k›ﬂ›k geçirece¤iz
oradaki geceleri. T›rman›ﬂ plan›na geA¤ustos 2006
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lince, hepimiz ayn› gün t›rman›ﬂ yap›yor olaca¤›z, ancak yine de ikiﬂerli
gruplar halinde hareket edece¤iz. Bunun da planlamas›n› yapmak gerek.
Tüm bunlar için bugün bir iki toplant›
yapaca¤›z.
Bu arada, ileri ana kampta da kamera ensemizde sürekli dolaﬂ›r oldu. Mustafa Temiztaﬂ da 6400 metreye geldi bizimle. Büyük olas›l›kla Türkiye’nin en
yükse¤e ç›km›ﬂ kameraman› oldu dün
itibariyle!!
9 May›s
‹leri ana kamp
‹ki gün önce uyum t›rman›ﬂlar›nda
bir aﬂamay› daha bitirip, 6400 metreye
döndük. Bu kez t›rman›ﬂ›n zorlu¤unu
hemen tüm yönleriyle görmüﬂ olduk.
7000 metre kamp›yla bir sonraki kamp
olan 7900 metre kamp› aras›, gerçekten
y›prat›c› bir t›rman›ﬂ gerektiriyor. Uzun
ve dik kar kulvar›, her ad›mda daha da
azalan oksijen yo¤unlu¤uyla insan› zorluyor. K›sacas› bir kez daha dünyan›n
en yükse¤ine t›rman›yor oldu¤umuzu
iyice anlad›k. Ekipten üç kiﬂi 7900 metre kamp›na ulaﬂt›. Onun d›ﬂ›nda geri
kalanlar›n ço¤u da 7500 metre civar›na
ulaﬂm›ﬂ oldu. T›rman›ﬂ› tamamlad›ktan
sonra 7000 metreye geri dönüp, bir gece daha yat›p ertesi gün ileri ana kampa indik.

Çin t›rman›ﬂ› üyeleri
tak›m›m›z› ileri ana
kampta ziyaret ediyor

Önümüzdeki günleri dinlenerek ve
hava durumunu gözleyerek geçirece¤iz. Bizler ve hava haz›r oldu¤unda, art›k zirve denemesi için koﬂullar tamamlanm›ﬂ olacak. Rota ve yüksek kamp
yerleri ﬂu an için haz›r durumda. Yani
sabit hatlar zirveye kadar ulaﬂm›ﬂ,
kamp yerlerine çad›rlar b›rak›lm›ﬂ, oksijen tüpleri 8300 metreye biriktirilmiﬂ
durumda. Plan›m›z k›saca ﬂöyle: Ekip
ve hava haz›r oldu¤unda, önce 7000
metre Kuzey Boynu’na ulaﬂmak, ertesi
gün 7900 metre kamp›na ç›kmak; sonraki gün 8300 metreye ulaﬂmak. Bu
aﬂamadan sonra oksijen deste¤ine ihtiyaç duyaca¤›m›z› tahmin ediyoruz. Bu
yüzden 8300 metre kamp›nda geçirece¤imiz saatlerden itibaren destek oksijen
kullanmaya baﬂlayaca¤›z. Ekipten oksi-

jen deste¤i olmadan t›rman›ﬂ› deneyecek olanlar da bu aﬂamada belli olacak.
Daha önce de defalarca tekrarlad›¤›m›z
gibi, bu kararda temel önceli¤imiz, ekibin tümünün güvenli¤i. E¤er oksijen
desteksiz t›rmanma karar› ekibin geri
kalan›n›n t›rman›ﬂ›n› riske sokacak bir
hal al›rsa, önceli¤imiz güvenli bir ﬂekilde zirvenin gerçekleﬂtirilmesi olacak.
8300 metrede birkaç saat geçirdikten
sonra, gece yar›s› zirveye do¤ru yola ç›kaca¤›z.
Gerçekten zorlu birkaç gün anlam›na
geliyor tüm bunlar. Çok iyi dinlenmeli,
çok iyi beslenmeli, yapacaklar›m›za zihinsel olarak çok iyi yo¤unlaﬂmal›y›z.
11 May›s
Nepal saatine göre saat 10:00 ve biraz sonra yola ç›k›yoruz. Bu kez zirve-

cak buna acil durum denemesi d›ﬂ›nda hiç gerek
duyulmad›.

makl› kal›n eldivenlerle kolayca kullan›labilecek
basit telsizler arad›k. Kenwood bize hem telsizleri hem de bu telsizlerle foto¤raf yollayabildi¤imiz
modemli kameralar› verdi.

Everest’te ‹letiﬂim
T›rman›ﬂ süresince Everest'ten Türkiye ile nas›l iletiﬂim kurduk?
Ekibin Türkiye ve bütün dünyayla iletiﬂimi
hiç kesilmedi. En zor hava koﬂullar›nda bile, t›rman›ﬂ›n her noktas›nda kullan›labilen uydu telefonlar› GSM kalitesinde sesli görüﬂme olana¤› sunarken, DSL uydu modemle 144 kbps h›za ulaﬂabilen ‹nternet ba¤lant›s› da sa¤land›. Bu sayede neredeyse her gün Türkiye ile görüﬂüldü, epostalar ve foto¤raflar al›nd› ve yolland›, web
sayfas› güncellendi. Aﬂ›r› so¤uk yüzünden, 6400
metre yükseklikteki ‹leri Ana Kamp’ta yaln›zca
günün en s›cak saatlerinde bilgisayar kullan›m›
olana¤› vard› ve ço¤u ekibin bilgisayarlar› 5200
metredeki Ana Kamp’tan itibaren çal›ﬂmaz olmuﬂtu. Biz yaln›zca bir sabit disk ve bir s›v› kristal ekran ar›zas›yla karﬂ›laﬂt›k. Sa¤lam naylon
torbalarda silika - jel paketleriyle nemden korunan bilgisayarlar ve modem, geceyi de s›cak su
torbalar›yla ›s›t›lm›ﬂ kaz tüyü uyku tulumlar›nda
geçirip günün en s›cak saatlerinde kullan›ld›klar›
için genellikle düzgün çal›ﬂt›lar. Ayr›ca DSL modemin ar›zalanmas› durumunda uydu telefonlar›ndaki entegre modemler kullan›labiliyordu. Telefonlar zor koﬂullara dayan›kl› üretilmiﬂlerdi ve
pil ömürleri de modemden çok daha uzundu. AnB‹L‹M ve TEKN‹K 56 A¤ustos 2006

‹letiﬂim için kulland›¤›m›z ekipman› nas›l elde ettik?
‹letiﬂimde kullan›lan donan›mlar (uydu telefonlar›, uydu modemi ve telsizler) için ön araﬂt›rmalar yapt›k. A¤›r koﬂullara dayanabilen, olabildi¤ince basit ve hafif gereçler arad›k. Türkiye’den sa¤lanabilir olmalar› da önemli bir ölçüttü. ‹nternet sayesinde toplad›¤›m›z veriler, seçimlerde çok etkin oldu.
Piyasadaki uydu telefonlar› genellikle sa¤lam
ve pil ömürleri de tatmin ediciydi. Hemen bütün
firmalar Everest’i kapsama alanlar›na alm›ﬂlard›.
Bölgedeki kullan›c›larla da görüﬂerek, Afrika’n›n
36.000 km üzerindeki dev Thuraya uydusunu
kullanmaya karar verdik. Bu uydu, di¤er servis
sa¤lay›c›lar›n (birden fazla say›da alçak yörünge
uydusu) aksine sabitti ve antenlerimiz hep güneybat›ya bakacakt›. Thuraya firmas›n›n Türkiye
temsilcili¤indeki yetkililerle ba¤lant› kurarak, uydu iletiﬂimi için gereken telefonlar› ve modemi
projemize destek olarak ald›k.
So¤ukta verimi di¤er pillere göre daha yüksek oldu¤u için NiCd pil kullanabilen ve iki par-

Enerji sorununu nas›l çözdük?
Kullan›lan donan›m çok yeni teknolojilere sahip ve düﬂük enerji harcayan modellerden seçilmiﬂ olsa da, 60 gün boyunca da¤da kal›nacak olmas› ciddi bir elektrik ihtiyac›n› da beraberinde
getirdi. ‹letiﬂim donan›m› ile bilgisayarlar›n yan›nda, çad›r ayd›nlatmas› ve kamera pillerinin ﬂarj›
da gerekliydi. TÜB‹TAK B‹LTEN’in de deste¤iyle
üretilen ﬂarj ünitemiz, gücünü 3 parçal›k (2 adet
40 x 50 cm, 1 adet 80 x 50 cm) ve toplamda
100 Watt’l›k güneﬂ panellerinden al›yordu. Yüksekli¤in fazla olmas› nedeniyle atmosferde çok
so¤urulmadan gelen güneﬂ ›ﬂ›nlar›, sabah›n çok
erken saatlerinden itibaren paneller karla kapl›
da olsa, kurﬂun - asit ana akülerimizi doldurabiliyordu. 5200 metredeki Ana Kamp’ta ve 6400
metredeki ‹leri Ana Kamp’ta bulunan jeneratörler
gerekti¤inde kullan›ld›larsa da, özellikle 6400
metredeki küçük jeneratör, yüksekli¤e ba¤l› oksijensizlik ve so¤uk yüzünden oldukça sorunluydu.
Haldun Ülkenli
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Nas›l Haz›rlan›l›r?
Everest t›rman›ﬂ› bir da¤c› için yüksekte, yani
en az 5000 metre üzerinde t›rman›ﬂ deneyimi gerektirir. Yükseklikle bas›nç azal›r, bas›nçtaki azalma önce s›kl›kla Akut Da¤ Hastal›¤›, daha ileri seviyelerde ve daha ender olaraksa Akci¤er ve Beyin
Ödemi gibi hastal›klara neden olur. Bu hastal›klar›n belirtileri, bunlara yakalanmadan yükse¤e nas›l uyum sa¤lanaca¤›, önleme ve tedavi yöntemleri konusunda bilgili olmak, güvenli ve baﬂar›l› bir
t›rman›ﬂ için kritik önem taﬂ›r. Da¤c›l›kta ve özellikle yükseklere yap›lan t›rman›ﬂlarda yal›n, teorik
bir bilgi yetmez; bunun tecrübeyle kiﬂiye özel olarak kavranmas› ﬂartt›r. Yükse¤e uyum süreci, kiﬂisel farkl›l›klar gösterdi¤i için sporcunun kendi
uyum sürecini gözlemlemesi, bu süreçte nas›l davranmas› gerekti¤i konusunda önemli ipuçlar› sa¤layacakt›r. Bu türden bir haz›rl›k, kiﬂinin psikolojik haz›rl›¤›na da katk› sa¤lad›¤›ndan çok kritiktir.
Bu nedenle, Everest tak›m› olarak daha önce Türkiye’de ve yurtd›ﬂ›nda pek çok t›rman›ﬂ gerçekleﬂtirdik. 6000, 7000 ve 8000 metrelerde t›rman›ﬂ
deneyimimiz vard›. Son olarak ﬁubat ay›nda A¤r›
Da¤›’na bir haz›rl›k t›rman›ﬂ› gerçekleﬂtirdik.
Everest’e haz›rlan›rken fiziksel özelliklerinizi
geliﬂtirmek için t›rman›ﬂlar›n yan› s›ra programl›

ye gidiyoruz. Çomolungma ile tan›ﬂabilmek için önümüzde zorlu birkaç gün
var. Zaman› geldi, haz›r›z, gerisi onun
misafirperverli¤ine kald›. Biz t›rmanan
on kiﬂiyiz ama, her an yan›m›zda binlerce yürek att›¤›n› biliyoruz. Görüﬂmek
üzere, hoﬂçakal›n...
16 May›s
‹lk zirve denememiz ileri ana kamptan 7000 metre kamp›na hareketimizle
baﬂlad›; sonras›nda plan›m›z, 7900 metre kamp›na ulaﬂmakt› ancak hava durumu yüzünden bu plan bir gün aksad›.
Bu arada Suna, Mustafa ve Meltem’deki üst solunum yollar›na ba¤l› rahats›zl›klar yüksekli¤in de etkisiyle ilerlemiﬂti. Daha ciddi sorunlar yaﬂamadan dönmelerinin iyi olaca¤›na karar verildi.

Havan›n düzelmesiyle ekibin geri kalan› 7900 metre kamp›na ulaﬂt›. Bir gün
sonra da 8300 metre kamp›na hareket
edildi.

© Mustafa Cihan

Dünyan›n en yüksek noktas›na t›rmanmak,
sportif ve organizasyonel yanlar›yla tahmin edilenden oldukça karmaﬂ›k, bir o kadar da ilginç bir deneyimdir.
Bu ilginç deneyime haz›rlanmak için önce bizi
bekleyen koﬂullar› incelemek gerek.
Yükseklik: Anakamp 5200 metrede. A¤r›’n›n
zirvesinden bile yüksek. ‹leri anakamp 6400 metre, zirveyse 8850 metrede. Yaklaﬂ›k 2 ay boyunca 5200 ile 8850 metre aras›nda yaﬂamak gerekiyor. ‹nsano¤lu ancak 4000 metrelerde sürekli
yaﬂayabiliyor.
Hava bas›nc›: Yükse¤e ç›k›ld›kça düﬂüyor. Atmosfer bas›nc› 5000 metrede deniz seviyesinin yar›s›na, Everest’in zirvesindeyse 0,3 atmosfere kadar düﬂüyor.
S›cakl›k: Buzullarla kapl› bu da¤da güneﬂli bir
günde hava s›cakl›¤› 35 - 40 °C’ye kadar ç›karken
geceleri -30 ile -40 °C’ye kadar düﬂebiliyor.
Rüzgâr: Saatte 100 kilometreyi bulabilen so¤uk rüzgârlarla karﬂ›laﬂabiliyorsunuz.
Arazi yap›s›: E¤imin fazla olmad›¤› yerlerde
moren dedi¤imiz buzul üzeri çak›l yap›s›nda, dikleﬂti¤i yerlerdeyse 50 - 60 derecelik kaya, buz ya
da kar etaplar› gibi farkl› arazi yap›lar›nda t›rmanmak gerekiyor.
Yukar›daki koﬂullar› gözönüne ald›¤›n›zda,
dünyan›n en yüksek noktas›na t›rmanmak oldukça
kapsaml› bir haz›rl›k gerektiriyor. Burada söz etti¤imiz haz›rl›k, bir da¤c›n›n sahip olmas› gereken
ve kampç›l›ktan kaya t›rman›ﬂ›na, buz t›rman›ﬂ›ndan ileri k›ﬂ tekniklerine kadar çeﬂitli alanlardaki
temel teknik bilgi ve beceriyi kapsam›yor. Çünkü
Everest’e haz›rlanmak hiçbir da¤c›l›k deneyimi olmadan yaln›zca bir Everest maceras›n› hedeflemek
de¤il; yapageldi¤iniz da¤c›l›¤›n›zla dünyan›n tepesine ulaﬂmay› bir hedef olarak koymak ve bunun
için gerekli haz›rl›klara giriﬂmek olmal›d›r. Dolay›s›yla haz›rl›k sürecini bu temel bilgi ve beceriye sahip olundu¤u varsay›m›yla ele almak gerekir. Aksi takdirde Everest ﬂimdilerde Nepal ve Tibet için
oldu¤u gibi, bir macera turizminden öteye gitmeyece¤i gibi, kiﬂinin da¤c›l›¤a bak›ﬂ›n› oldukça k›s›r
bir boyuta indirgeyecektir.

Kuzey geçidindeki
1. kampa t›rman›ﬂ

ve disiplinli bir ﬂekilde ﬂehir antrenman› da yapmak gerekir. Yüksekler için haz›rl›k yapan bir da¤c›, en çok dayan›kl›l›k için antrenman yapar. Çünkü bir Everest t›rman›ﬂ› 2 ay kadar sürer ve kritik
olan, bu süre boyunca hem fiziksel hem de psikolojik aç›dan süreklili¤i sa¤lamakt›r. Bunun için de
uzun mesafe koﬂar, bisiklete biner, ergometre dedi¤imiz salonda kürek çekme aletiyle çal›ﬂ›r. Kas
kuvvet ve dayan›kl›l›¤›n› art›rmak içinse, salonda
a¤›rl›k antrenmanlar› yapar. 2006 bahar›nda Everest t›rman›ﬂ› yapmak için 4 ay süren ve hemen
hemen haftan›n her gününü içeren bir program
uygulad›k.
Nelere gö¤üs germek gerekir?
• Mideniz bulan›yor ve iﬂtahs›zken, k›s›tl› olanaklarla piﬂirilmiﬂ yemekler yemek ve her gün en az
4 litre s›v› almak
• 2 ay boyunca küçük bir çad›rda ve uyku tulumunda uyumak, en fazla birkaç kez y›kanmak
• Aﬂ›r› so¤uk ya da aﬂ›r› s›cak hava koﬂullar›nda
hastal›klardan korunmak
• Sürekli kuru kuru öksürmek, burun ve geniz
ak›nt›s› nedeniyle bo¤az a¤r›s› çekmek
• Baﬂ a¤r›s›yla uyanmak
• Yürürken bile nefes nefese kalmak
• Gece a¤z›n›zda oksijen maskesiyle uyumak
• Neredeyse tüm görüﬂünüzü engelleyen oksijen
maskesi ve s›rt›n›zda oksijen tüpüyle yürümek
• Dik buzul etaplar›ndan defalarca t›rmanmak
• Her gün hava raporuna göre t›rman›ﬂ stratejisi
belirlemek
• Ve tüm bu zorluklarda hâlâ zirveye ulaﬂmak için
hevesli olabilmek
Kimler T›rmanabilir?
Peki bahsetti¤imiz tüm bu koﬂullar ve yap›lmas› gereken haz›rl›¤› kimler baﬂar›yla gerçekleﬂtirmiﬂ? ‹lk kez 1953 y›l›nda t›rman›lan Everest’e bugüne kadar her yaﬂtan ve cinsiyetten sporcu t›rmanmay› baﬂarm›ﬂ. 15 yaﬂ›ndaki Nepal’li Ming Kimap Sherpa 2003 y›l›ndaki t›rman›ﬂ›yla Everest’e
t›rmanan en genç kiﬂi. Bu t›rman›ﬂta kendisine eﬂlik eden 30 yaﬂ›ndaki ablas› Lakpa ﬁerpa ise üst
üste 3 kez zirve yapan ilk kad›n olmuﬂ. Ayn› y›lki
t›rman›ﬂ›yla 70 yaﬂ›ndaki Japon Yuichiro Miura ise
bugüne kadar Everest’e t›rmanan en yaﬂl› kiﬂi ünvan›na sahip.
Eylem Elif Maviﬂ

T›rman›ﬂ günü
Zirve t›rman›ﬂ› baﬂlang›ç kamp›
8300 metrede. Ancak buras› tam bir
kamp say›lmaz. Saat 16:00 gibi ulaﬂt›¤›m›z kamp yerinden, zirve t›rman›ﬂ› için
22:00’de ayr›ld›k. Bu aﬂamadan sonra,
t›rman›ﬂta herkes planland›¤› gibi kendi
temposunda, ancak ﬁerpalar dahil büyükçe bir ekip halinde ilerlenildi. En
sondan gelecek iki kiﬂi planland›¤› gibi
Bora ve Serhan oldu. Kimse daha geride kalmad›.

Elif, Soner, Burçak, Haldun, Serkan
oksijen deste¤iyle Bora ve Serhan oksijensiz t›rman›ﬂ denediler; ancak Serhan
ve Bora için herhangi bir aksilik an›nda
kullan›lmak üzere oksijen vard›.
T›rman›ﬂ›n ilk saatleri çok h›zl› ve iyi
gitti. Elif, Soner, Serkan, Haldun, Burçak, Bora, Serhan bu s›ras›yla t›rmand›lar.Araya yerleﬂmiy beﬂ ﬁerpa da t›rman›c›lar›n fazla oksijen tüplerini taﬂ›yordu. Dört ﬁerpa ise plan›m›z gere¤i en
arkada güvenlik tüplerini taﬂ›yorlard›.
Saat üç sular›nda ﬁerpa telsizlerinde telaﬂl› konuﬂmalar geçti. Bora ve Serhan
yavaﬂ ilerleyebildikleri için ve arkadaki
ﬁerpa gurubuyla birlikte hareket ettiklerinden, olaylardan haberdar oldular.
Burçak, 8600 metredeki ‘Second Step’
A¤ustos 2006
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Neler Gerekir?
E v e r e s t ’ e t › r m a n m a n›ﬂ ne t ü r e k i p m a n
gerektirir ?
Everest t›rman›ﬂ›nda kulland›¤›m›z teknik
malzemeleri ﬂöyle s›ralayabiliriz: Kazma, krampon, koﬂum, iniﬂ malzemeri, ip, jumar, kask, kafa feneri. Bu malzemelerin ne iﬂe yarad›¤›n› k›saca aç›klamaya çal›ﬂ›rsak: Kazma dik etaplarda
t›rmanma gereci olarak kullan›ld›¤› gibi, sert
kar ya da buz üzerinde yürüyüﬂ s›ras›nda meydana gelebilecek bir düﬂüﬂte t›rman›c›n›n durmas›n› da sa¤lar. Biz Everest'e t›rman›rken rota
üzerinde var olan sabit hatlara girerek emniyetimizi sa¤lad›¤›m›z için, kazmay› t›rman›ﬂta genel
olarak düﬂüﬂte durmaya yarayan bir gereçten
çok, yürüyüﬂ için destek malzemesi olarak kulland›k. Ancak üçüncü kamptan sonra yer alan
kaya t›rmanma etaplar›nda, kazmay› t›rmanma
gereci olarak kullanma f›rsat›m›z oldu. Krampon, sert kar ya da buz üzerinde t›rman›ﬂ ya da
yürüyüﬂ s›ras›nda kullan›lan ve alt› kauçuk olan
ayakkab›lar›m›z›n kaymas›n› engelleyen bir gereç. Kendi özel sistemiyle, ayakkab›n›n alt›na
gerekli oldu¤u durumlarda sabitlenir. Bu malzeme de Everest’te t›rman›lan rotan›n sert kar ve
buz etaplar›ndan oluﬂmas› nedeniyle neredeyse
bütün t›rman›ﬂ boyunca sürekli kullan›lan bir
malzeme oldu. Koﬂum ve jumar, sabit hatta girmek ve t›rmanmak için kullan›lan emniyet malzemeleri. Bir tür emniyet kemeri olan koﬂum,
temelde bildi¤imiz kemer gibi bele sabitlenen
bir kuﬂak ve ona ba¤l› olan ve bacaklara geçirilen halkalardan oluﬂuyor. Üzerinde t›rman›ﬂ ipini sabitlemek için sa¤lam perlondan yap›lm›ﬂ,
tonlarca yüke dayanabilecek emniyet halkas› bulunur. Metal bir güvenlik gereci olan Jumar’›n ilginç bir mekanizmas› var: ‹p üzerinde sadece
tek yöne do¤ru hareket edebiliyor, yani t›rman›ﬂ
yönüne do¤ru hareket edebilirken ters yöne,
aﬂa¤› hareket etmiyor. Koﬂumun emniyet halkas›na geçirilen perlon dedi¤imiz özel da¤c›l›k ipi,
jumara sabitleniyor, jumar da t›rman›ﬂ yönüne
göre ipe geçiriliyor. Dolay›s›yla sabit hatta güvenli bir ﬂekilde t›rman›ﬂ gerçekleﬂtirilir. ‹niﬂ
malzemeleriyse sekizli, ATC ya da benzeri aletlerden oluﬂur ve ip üzerinden güvenli iniﬂ yapmam›za yararlar. Kask, t›rman›ﬂ s›ras›nda yukar›dan gelebilecek taﬂlara, sert kar parçalar›na ve
çarpmalara karﬂ› baﬂ›m›z› korur. Kafa feneri, ellerimize ihtiyaç olmadan kullanabilece¤imiz ›ﬂ›k
kayna¤›d›r. Bu cihazlar›n ›ﬂ›k güçleri çok kuvvetliden daha az kuvvetliye do¤ru ayarlanabilir.
Son zamanlarda LED teknolojisinin yayg›n olarak kullan›ld›¤› fenerler, çok küçük enerji kaynaklar› ile oldukça uzun süreler ayd›nlatma sa¤lama özelli¤ine sahipler. Biz Everest’in so¤uk
koﬂullar›n› düﬂünerek pil haznesi fenere sabit olmayan, onun yerine uzunca bir kablo ile fenere
ba¤lanan, ve ceketimizin iç cebinde taﬂ›y›p vücut
›s›s›yla ›s›tabilece¤imiz LED’li bir modeli tercih
ettik. Üçüncü kamptan sonra gerçekleﬂtirilen
zirve t›rman›ﬂ› 21:00 – 22:00 sular›nda baﬂlad›¤› için t›rman›ﬂ›n büyük bir bölümü karanl›kta
gerçekleﬂtiriliyor. Sözü edilen özelliklere sahip
fenerler de zirve t›rman›ﬂ› gecesi kullan›l›yor.
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Yüksek irtifada nas›l giyinilir?
Yüksek irtifada, orada karﬂ›laﬂ›labilecek sert
hava koﬂullar›na yani, aﬂ›r› so¤u¤a, rüzgâra ve
güneﬂe karﬂ› koruma sa¤layabilecek ﬂekilde giyinmek gerekiyor. Yüksekliklerde kullan›lacak
giysileri genel olarak iç katman, ara katman, d›ﬂ
katman, aksesuar ve ayakkab›lardan oluﬂur.
T›rman›ﬂ s›ras›nda belli bir yüksekli¤e kadar,
ileri teknolojiye sahip, soluyabilen - yani hareket
ile terleyen vücudun üretti¤i nemi d›ﬂar› atabilen
- ama ayn› zamanda rügzâr da geçirmeyen ya¤murluk ve pantolon gibi d›ﬂ katmanlarla onun içine giyilen uzun kollu iç katman ve ara katman
giysiler kulland›k. Ancak 7000 metrenin üzerinde so¤uk ve rüzgârdan korunmak için kaz tüyü
dolgulu tek parça giysi ya da pantolon - ceket gibi iki parça tak›m halinde d›ﬂ katman giyinme gereklili¤i do¤uyor. Bu giysiler, kumaﬂ özellikleriyle rüzgârdan, dolgu özellikleriyle de so¤uktan
koruma yeteneklerine sahipler. Yine, bu hava koﬂullar›na uygun kaztüyü ya da sentetik dolgulu
iki parmak eldiven kullanmak ﬂart. Yüksek irtifada da di¤er da¤c›l›k faaliyetlerinde uygulanan
katmanl› giyinme prensibine sad›k kal›n›yor. En
içe ince uzun kollu uzun paçal›, teri emen, kolay
kuruyabilen, ayn› zamanda da s›cak tutma yetene¤ine sahip çamaﬂ›rlar giyip, üzerine ara kat
olarak ince polarl› giysiler giyiyoruz. En d›ﬂta da
bizi so¤uktan ve rüzgârdan koruyacak d›ﬂ katman kaztüyü ya da soluyabilen/rüzgar geçirmeyen giysiler giyiniliyor. Ayakkab›lar da normal
koﬂullarda giyilen ayakkab›lardan oldukça farkl›.
Dünyada sadece birkaç firma taraf›ndan üretilen
bu tarz ayakkab›lar, aya¤› so¤uktan koruman›n
yan›nda, teri de d›ﬂar› atabilen; üzerinde içine
kar ya da buz girmesini engelleyen ve ayakkab›n›n tamam›n› sarmalay›p diz alt›na kadar uzanan,
tozluk dedi¤imiz malzemeye sahip, iki parçal›
(mes ve plastik d›ﬂ katmanl›) ayakkab›lar. Bere,
balaklava ve gözlük gibi aksesuar malzemeler de

irtifaya uygun olmak zorunda. Bere ya da bütün
kafay› saran balaklava rüzgâr geçirmeyen modellerden seçiliyor. Gözlük ya da yüze tam olarak
oturan kayakç› gözlükleri de yüksek irtifan›n artan UV etkisinden korunmak için özel camlara
sahip malzemelerden yap›lm›ﬂt›r.
Do¤an›n etkilerinden korunmak icin ozel yöntemler var m›?
Yükseklikle artan UV etkisinden korunmak
için yüksek faktörlü güneﬂ kremleri kullan›yoruz.
Zaten bütün etkinlik boyunca vücudumuzda aç›k
kalan birkaç yerden biri yüzümüz oluyor; bir di¤eri de ellerimiz, o da nadiren hava aç›k ve çok
s›cak oldu¤unda. O yüzden yüzü korumak çok
önemli. Bu nedenle biz, hem rüzgâr›n hem güneﬂin etkilerine karﬂ› koruyucu, yüksek faktörlü
birkaç çesit krem kulland›k. Dudaklar yüzde en
hassas yerler, onlar› korumak için de özel kremler bulundurduk. Da¤da s›ca¤›n etkilerinden korunman›n en iyi yolu katmanl› giyinip hava çok
s›cak oldu¤unda d›ﬂ ya da iç katmanlardan birer
birer kurtulmak oluyor. Bir de s›v› al›m›na dikkat
etmek tabii ki! Çünkü hava aç›k oldu¤unda e¤er
rüzgâr da yoksa, yüksekli¤in etkisiyle 40-45 °C
s›ca¤a maruz kalmak olas›. T›rman›ﬂla terleme
artt›¤› için vücuttaki su kayb› da oldukça yüksek
seviyelere ç›kabiliyor. Bu nedenle da¤da bol s›v›
al›m› çok önem taﬂ›yor.
Everest gibi da¤larda bulundu¤u söylenen
"sabit hat" nedir?
Sabit hat, hem t›rman›rken hem de iniﬂ s›ras›nda güvenli¤imizi sa¤layan, genelde ipin iki
ucundan da emniyet malzemeleriyle da¤a sabitlenmiﬂ statik iplerdir. Da¤c›l›kta iki çeﬂit ip kullan›l›r, dinamik ya da statik ip. Dinamik ipler düﬂüﬂ s›ras›nda t›rman›c›n›n üzerinde meydana gelebilecek ﬂoku emmesi için % 10’a kadar esneyebilen iplerdir. Bu tür ipler, lider t›rman›ﬂ s›ras›nda kullan›l›r. Statik iplerse, esneme katsay›s›
yaklaﬂ›k olarak % 1 olan iplerdir. Sabit güvenlik
hatt› olarak kullan›lan iplerde yaﬂanacak düﬂüﬂ,
çok uzun olamayaca¤› için esneme katsay›s› çok
düﬂük olan statik ipler kullan›l›r. T›rman›c› jumar
olarak adland›r›lan, ipte sadece bir yöne hareket
edebilen özel malzeme ile ipe girer ve isterse t›rman›ﬂ s›ras›nda bundan kuvvet de alarak t›rman›ﬂ›n› yapar. T›rman›c› bu yöntemle güvenlik hatt›na ba¤l› oldu¤undan, olas› bir düﬂüﬂ mesafesi
çok k›sad›r. ‹niﬂ s›ras›nda da bu hatlara iniﬂ aletleriyle girilip güvenli ﬂekilde iniﬂ yap›l›r. Ama genellikle tercih edilen, koﬂuma ba¤l› bir prüsik ipini karabinle sabit hatta girip emniyette olmak ve
o ipten tutunarak inmektir. Sabit hatlar Everest'in klasik Kuzey ve Güney rotalar›nda, ço¤unlukla yerel halk ﬁerpalar ya da nadiren de olsa
Bat›l› da¤ rehberleri taraf›ndan döﬂenebilir. Ancak da¤›n klasik olmayan baﬂka bir rotas›ndan
t›rman›l›yorsa, da¤c›lar kendileri de bu hatlar›
döﬂeyebilirler. Ancak klasik rotalarda hatt›n ﬁerpalar taraf›ndan döﬂenmesi gelenektir.
Suna Y›lmaz
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ODTÜ Spor Kulübü
sporcular›ndan oluﬂan tak›m,
dönmeden önce Everest'e
hep birlikte veda ediyor.

ad› verilen zorlu geçiﬂ s›ras›nda, büyük
olas›l›kla aﬂ›r› yorgunluk, uykusuzluk
ve solunan oksijen oran›n›n de¤iﬂkenli¤i yüzünden bay›lm›ﬂt›. Burçak’›n
önünde ilerleyen Serkan ‘Second Step’
dönemecini geçti¤inden, olaydan haberi
olmad›. ﬁerpalar ilk müdahaleyi yaparken Bora ve Serhan olay yerine ulaﬂt›.
Burçak’a müdahale, toplam 2 saat kadar sürdü. Sonunda aya¤a kalkabildi ve
destekle yürür hale geldi. Burçak’›n süratle düzelmesi nedeniyle üst ekibe zirveye ulaﬂana kadar haber verilmedi. Üst
ekip zirveye Elif, Soner, Haldun ve Serkan s›ras›yla ulaﬂt›. Bora, Serhan ve iki
ﬁerpa Burçak’› ayn› gün 6400 metredeki ileri ana kampa, yani doktor müdahalesine kadar indirdiler. ﬁu anda ekipte
basit bo¤az a¤r›lar› ve burun ak›nt›lar›
d›ﬂ›nda kimsenin ciddi rahats›zl›¤› yok...
Sevgili U¤ur Uluocak’›n vurgulad›¤›
gibi da¤c›l›k, riskleri kontrol etme spo-

rudur. Yaﬂad›¤›m›z ufak kazan›n de¤erlendirmesini, önemli bir riskin kontrol
alt›na al›nmas› olarak yap›yoruz.
ﬁimdi ekibin içi çok rahat. Önceliklerimizin çok önemli bir k›sm›n› tamamlad›k. Ülkemize elimiz boﬂ dönmeyece¤iz.
Ancak vaktimiz var ve hâlâ sonuçlanmam›ﬂ planlar›m›z kald›. Bunlardan biri, ekibin tümünün zirveye ulaﬂmas›, di¤eriyse zirveye oksijen deste¤i olmadan
ulaﬂmak. Kalan 15 günlük süre içinde,
ekip önce dinlenecek ve sonra ikinci deneme için yola ç›kacak.
21 May›s,
‹leri Ana Kamp,
Serhan, Burçak, Meltem, Suna, Mustafa ve Bora’dan oluﬂan 6 kiﬂilik ekibimiz, bu sabah ikinci ve son deneme için
Kuzey Boynu’na hareket etti. Soner,
Elif, Mustafa (Temiztaﬂ) ve ben (Hakan)
arkadaﬂlar›m›z› kucaklay›p u¤urlad›k.
Akﬂam üzeri yapt›¤›m›z telsiz görüﬂme-
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8200 m'deki 3. kamp yerindeki çad›rlar ve bulutlar alt›nda Himalayalar.
Yükseklik art›k kendini iyice belli ediyor.

si sonras›nda kampa vard›klar›n› ö¤rendik. ﬁu an kampta dinleniyorlar ve yar›n için haz›rl›k yap›yorlar. Yar›n sabah
saat 8:00’de Kamp 2’ye, 7800 metreye
hareket edecekler.
23 May›s
Ekip Kamp 3’e saat 15:00’te vard›.
Saat 21:00 gibi zirve t›rman›ﬂ› için hareket etmeyi planl›yorlar. Bu saate kadarsa, gün boyunca yürüyüﬂ s›ras›nda kaybettikleri s›v›y› geri almaya çal›ﬂ›p dinlenecekler. Hava aç›k ama rüzgâr var. Hava durumuna göre bu gece ve yar›n sabah rüzgâr ﬂiddettini azalt›yor. Umar›m
hava durumu tahminlerdeki gibi gerçekleﬂir.
24 May›s,
‹leri Ana Kamp
Saat 05:30
Ekip ﬂu an zirvede… Saat 05:00 itibari ile ekibimizin tamam›, üç ﬁerpa ile
beraber zirveye ulaﬂt›. ﬁimdi arkadaﬂlar›m›z›n sa¤ salim yan›m›za dönmelerini
bekliyoruz. Henüz sevinmek için erken.
Temkinliyiz. Arkadaﬂlar›m›z aﬂa¤›
kamplara indikçe sizleri bilgilendirmeye çal›ﬂaca¤›z. Hava aç›k ve dura¤an.
Saat 17:35
Heyyo, art›k sevinme s›ras› bende
(Hakan), çünkü ekip kampa sa¤ salim
döndü. Sizlerin tebrik, mutluluk mesajlar›n›z› okurken stresten sevinememiﬂtim. Ama ﬂimdi, arkadaﬂlar›m›z› karﬂ›larken uzun zamand›r ilk defa sevinç
gözyaﬂ› döküyorum...
Burçak Özo¤lu Poçan
A¤ustos 2006
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