Everest Anakamp Yürüyüşü, 22 Ekim-10 Kasım 2006
(Yazan: Hüseyin Sarı)

Nameste

Everest anakampa gitme fikrini ilk kez, Amerika’da birlikte Mt. Whitney’e çıktığım Richard
Flynn aklıma sokmuştu. Everest’in zirvesine (8848 m) çıkmak çok zor olabilirdi ama
dünyanın bu en yüksek dağında, tırmanışın başladığı anakampa kadar gitmek, o havayı
solumak ve Everest ile tanışmak neden olmasın ki?
Türkiye’ye döndüğümde Everest anakamp yürüyüşünü Ankara FSK’dan Ahmet Bozkurt’un
organizasyonundaki ekibin gerçekleştirdiğini öğrendim. Bu etkinliğin detaylarını dinledikten
sonra bu yürüyüşü yapabileceğimi anladım ve bunun için girişimlerde bulundum. Ancak
anakamp için yürüyüş süresi uzun olduğundan (yaklaşık 3 hafta) ve muson yağmurlarından
dolayı uygun zamanın benim okul dönemim ile çakıştığından bu yürüyüşü bir türlü denk
getirememiştim. 2006 Ekim dönemi, uzun Ramazan Bayramı tatilinden dolayı bu iş için çok
uygun bir zamandı ve bu fırsatı kaçırmamalıydım. Kaçırmadım da.
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1. gün-22 Ekim 2006, Pazar
İstanbul Atatürk Havaalanı’nda saat 12:00 gibi ekiple buluşuyoruz. Bu etkinliği, İstanbul’dan
Sinan Haliç’in Keşif Ekibi organize ediyor. Etkinliğe Sinan ile birlikte, Samsun’dan doktor
Selami Yavuz, Ankara FSK’dan Mutlu Topaloğlu ve İstanbul’dan üniversite öğrencisi ve dağ
rehberi Ahmet Balpınar katılıyor. Toplam beş kişiyiz. Mutlu’yu yakından tanıyorum,
Ankara’dan birlikte katılıyoruz. Sinan ile önceden tanışmıştım, Selami ve Ahmet ile yeni
tanışıyorum. Ekip iyi, dağcılıkta deneyimli görünüyor, bu etkinlikte bir sorun çıkacağını
zannetmiyorum.
İstanbul’dan Gulf Air GF 44 sefer sayılı uçağı ile Bahreyn’e uçacağız. Türkiye’den Nepal’e
direk uçuş olmadığı için Bahreyn aktarmalı gideceğiz. Saat 14:50’de kalkması gereken uçak
ancak saat 15:58’de havalanabildi. Türkiye’nin en uzun bıyıklı adamı da bizim uçakta, herkes
bizden çok bu bıyıklarla ilgileniyor! Kaptan pilotun kalkış öncesi dua okuması ile havalanan
uçakla 3 saat 35 dakikalık bir uçuşdan sonra saat 19:35’de Bahreyn uluslararası havaalanına
indik. Bahreyn ile Türkiye arasında, Bahreyn yaz saati uygulamadığı için, bu tarihde saat
farkı yoktu, 1$=0.36 BD (Bahreyn Dinarı).

Bahreyn uluslararası havaalanın

Saat 23:15’de kalkması gereken Katmandu’ya gidecek olan GF 408 sefer sayılı bağlantı
uçağımız iki kez rotar yaparak ancak sabah saat 03:35’de havalanabildi. Bu süreyi
havaalanında oyalanarak, biraz kestirerek geçirdik.
2. gün 23 Ekim 2006, Pazartesi
TSİ ile saat 07:56’da Katmandu uluslararası Thrivuna havaalanına indik. Nepal ile Türkiye
arasındaki saat farkı 2 saat 40 dakika. Havaalanında 30 $ vize ücreti ödedik. Terminalden
dışarı çıkar-çıkmaz çantalarımızı taşımak için birçok insan üzerimize üşüştü. Bu durum,
Nepal’in refah durumunu da eleveriyor! İyiki bizi karşılamaya gelecek birileri var. Nepal’in
para birimi rupi (Rs) ( 1 $=70 Rs).

Katmandu’da hoşgeldin merasimi: (soldan sağa) Mutlu, Hüseyin (ben), Linda, Ahmet, Sinan, Dev ve Selami
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Havaalanından bizi, bu etkinliğin Nepal ayağını organize eden Kumar’ın kızkardeşi Linda ve
rehberliğimizi yapacak olan Bahadur Basnet (kısaca Dev-“dep” okunuyor) karşıladı. Nepal’de
trafik tersden işliyor. İlk kez trafiğin ters olduğu bir ülkedeyim. Geceyi geçireceğimiz Thamel
semtindeki Vaishali otele (4 yıldız) gittik. Otele giderken yol boyu gözümüz dışarda
Katmandu’yu algılamaya, anlamaya çalışıyoruz. Şehirde garip bir uyumlu karmaşa var. Şehir
çok etkileyici ama bu şehrin gizemini henüz anladığımı söyleyemem, bütün sokaklarını
dolaşmak geliyor içimden. Otele yerleştikten sonra dışarı çıkıp kısa bir Thamel turu yaptık.
Her taraf dağ malzemesi satan mağazalarla dolu, sokaklardaki tütsü kokusu ile mekan ve
insanların karışımı insana başka bir boyutta olduğunu hissettiriyor. Thamel, Katmandu’nun en
turistik yeri, gelen turistlerin nerdeyse hepsi bu semtteki otellerde kalıyor. Nepal’de şebeke
gerilimi bizdeki gibi 220 V, musluk suyundan içmemek gerekiyor.

Katmandu da genellikle turistlerin kaldığı modern Thamel semti

Akşam, “hoşgeldin yemegi” için Rum Doodle 40,000 ½ ft bar ve restoranta gittik. Burası,
duvarlarında Everest’e çıkanların isim ve imzalarının asılı olduğu bir dekora sahip ve
Everest’e çıkanlar bu restorantda ömürboyu ücretsiz yiyip içebiliyorlar (Everest’e çıkmak için
bir sebep daha :)

Rum Doodle’de hoşgeldin yemeği, Thamel-Katmandu

Yemek sonrası otelimize çekilerek dinlendik. Bu şehri anlamak ve algılamak için dönüşte iki
günlük bir zamanımız olacak. Yarın sabahdan yürüyüşe başlayacağımız Lukla kasabasına
uçacağız.
3. gün 24 Ekim 2006, Salı
Saat 06:18’de otelden ayrıldık. Bugün Lukla’ya uçacağız. Yeti havayolu ile saat 08:00’de
olması gereken uçuşumuz 09:00’a kayıyor. Uçağımız nihayet saat 09:30’da havalanabildi. İç
hatlarda kullanılan uçaklar ilginç, 10-15 kişilik pırpırlı uçaklar. Hostes, tepsi içinde sadece
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şeker ve kulağımızı tıkmak için pamuk ikram ediyor. Yüksek dağların üstünden uçarken
sanki kanatlar dağa çarpacakmış gibi oluyor. Yarım saatlik bir uçuş ile saat 10:00’da Lukla
havaalanına iniyoruz (rakım 2840 m). Bu havaalanı hem ilginç hem de korkutucu, buraya iniş
için “kontrollü düşüş” terimi kullanılıyor. Pilotun alanı pas geçme seçeneği yok. Rampa olan
pistin alt ucu uçurum diğer ucunda ise duvar var. Piste inen uçak duvara çarpmamaya, kalkan
uçak ise kısacık olan pist bitmeden havalanmak için gerekli hıza ulaşmak zorunda.

Lukla pisti , eğimli ve diğer ucu uçurum

Luklalı çay için kadınlar

Lukla havaalanından Lukla ve dağı

Lukla’da bizi, yürüyüş boyunca yüklerimizi taşıyacak olan taşıyıcı şerpalarımız karşılıyor,
Gopal Karki, Kamar Ri ve Dhan Basnet. Hepsi de güler yüzlü sıcak insanlar. Yürüyüşe
başlamadan önce öğlen yemeğini yemeye karar veriyoruz. Yemeği, havaalanına bitişik Sherpa
Lodge’de yiyiyoruz.
Böylelikle buranın ve yürüyüşümüz boyunca yemek zorunda
kalacağımız gerçek yemeklerle de yüzleşiyoruz. Yemeklerden bazıları şöyle: bizim mantıya
benzeyen momo, sigara böreğinin daha kalını olan ve içine sebze veya patates kattıkları spring
rolls, spagettili çorba olan noodle soup, sarımsak çorbası, mercimek çorbasına benzeyen dal
soup, mercimekli ve pirinçli dal bhat, bizim ekmeğe en yakın olan chapati (çapati).

Sherpa Lodge’da son yürüyüş hazırlıklarımızı tamamlıyoruz,
Rehberimiz Dev, ben, şerpalar Gopal Karki, Dhan Basnet ve Kamar Ri
(soldan sağa) Sinan, Selami, Ahmet, Mutlu, ben ve rehberimiz Dev

Saat 11:50’de yaklaşık iki hafta sürecek olan uzun yürüyüşümüze başlıyoruz. Everest
anakamp yolu, Solu-Khumbu buzulunun başlangıçı olan bu vadiden başlıyor. Yukarı çıkmayı
beklerken ilk etapta yokuş aşağı, vadi yatağına doğru yürüyoruz. Sağımızda Dudh Kohi nehri
var. Bu nehir Everest buzulundan besleniyor. Bu vadide şerpalar yaşıyor (Sher(doğu)Pa(insanı)). Şerpalar, Tibet’den gelipde buraya yerleşmiş ve bu yükseklikte yaşamaya çok iyi
uyum sağlamışlar. Bu sebepten burdaki eşya taşıma işlerinin çoğunu ve Everest rehberliğini
de yapıyorlar, Everest’e çıkan şerpalara sirdar deniyor. Şerpaların dini inanışları budizm.
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Lukla sokakları

Üzerinde yürüdüğümüz, Everest anakampa ve diğer zirvelere giden bu patika yol çok
kalabalık, taşıyıcı şerpalar, ilk gördüğümüzde yak zannettiğimiz eşya taşımakta kullanılan
öküzler, bizim gibi yürüyüşcü turistler, yerel halk vs. Yol o kadar kalabalık ki tanıdık birine
rastlamanız içten bile değil. Yol üzerinde budist tapınakları olan stubalar ve büyüklü küçüklü
dua-mani taşları var. Kayaların üzerinde kaya yontularak yazılmış ve harflerin üstü boyanmış
“Om mani padme hum“ budist mantrasını heryerde görmek mümkün. Buda’nın gözleri ise her
yerde, insanlari izliyor. Yol üzerindeki stuba ve mani taşlarının solundan geçmek
gerekiyormuş yoksa uğursuzluk getirirmiş. Yol üzerinde birçok çayevi (tea house) var ve bu
çayevlerinde çayın yanında kola, bira, snicker vs. dahil birçok şey bulmak mümkün.
Yerleşim yerlerinde ise gece konaklanabilecek ve yemek yenebilecek birçok pansiyonlar
(lodge) var. Yataklar çok konforlu olmasada fena değil. Bazılarında sadece sedir gibi düz
yatak var, uyku tulumu kullanılarak yatılabiliyor, bazılarında ise battaniye de var.

Yol üzerindeki bir stuba

Lukla-Phakding arası

“Nameste” yol boyu en çok duyduğumuz ve bizim de öğrenip kullandığımız nerdeyse tek
Nepalce kelime, “merhaba, iyi günler, hoşcakal” gibi selamlama anlamına gelmekte.

Yol boyu karşılaştığımız Nepalli yöre sakinleri sakinler

Nepal’in bu bölgesinde araç yolu olmadığı için nerdeyse herşey şerpalar tarafından sırtta
taşınıyor. Bir şerpa 40 kg yük taşıyabiliyor ve bunun karşılığı olarak da aldığı para günlük
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400-600 Rs, yani 10 $’dan daha az. Yükleri, Nepalce “doku” veya daha özenli yapılan
“dakar” dedikleri sepetlerin içinde taşıyorlar. Bu sepetleri, alınlarından geçirdikleri şeritle
kafaları ile taşıyorlar. Mola verdiklerinde de yükü sırtlarından indirmeden, yanlarında
taşıdıkları ve adına Nepalce “tokma” dedikleri özel bastonu sepetin altına koyarak
dinleniyorlar. Yaklar da yük taşımakta kullanılıyor ancak bu hayvanları daha çok yüksek
irtifada kullanmak verimli oluyormuş.
Taşımacılığın yanı sıra yakların kürkünden,
derisinden, etinden ve yağından da faydalanılıyor. Burda, ata sözümüzün aksine, tam
anlamıyla taşıma su (eşya) ile değirmen dönüyor.

Burda herşey sırtta gidiyor.

Dakar ve altında tokma

Kısa boyulu şerpalar taşıdıkları yükle şaşırtıyorlar

Thado Koshi Khola nehrini geçtikten hemen sonra, Kusum Kanguru (6367 m) dağının
göründüğü yerde (Kusum View Lodge) saat 13:40’da çay molası veriyoruz. Saat 13:59’da
tekrardan yürüyüşe koyulduk. Geceyi geçireceğimiz Phakding (2610 m)’e saat 15:21’de
ulaşıyoruz. Burda Beer Garden Lodge’de kalacağız. Bugün fazla yürümedik, üstelik yol
yokuş aşağı idi.
Akşam yemeğini de kaldığımız Beer Garden pansiyonunda yiyiyoruz. Gece, Sinan’ın
yanında getirdiği oyun kağıtları ile Uno (pis yedili) oynadık. Saat 22:00 gibi odalarımıza
çekildik. Bu pansiyonda battaniye yok, uyku tulumumuzu kullandık.
4. gün 25 Ekim 2006, Çarşamba
Sabah kahvaltıdan önce Mutlu ile fotograf için Phakding’de biraz dolaştık. Kahvaltımızı
pansiyonda yaptıktan sonra saat 08.57’de yola düştük. Bugünkü plan Namche Bazar’a kadar
yürümek. Phakding çıkışında, nehir üzerindeki köprüyü tutan Maocu gerilla grubuna 10
günlük yürüyüşün karşılığı olarak kişi başı 1000 Rs ödedik. Geçen ilkbahardaki olaylardan
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sonra askerler maoculara karışmıyor, onlar da burdan geçen turistlerden yardım adı altında
para alıyorlar. Yukarılarda ikinci kez ödemememiz için de para alındığına dair makbuz
veriyorlar!

Phakding’in çocuk sakinleri

Yolda, anakamptan dönen bir Türk yürüyüşcü ile tesadüfen karşılaştık, Türkçe
konuşmamızdan farketmiş bizi. İsmi Ali Çetin, Ankara’dan. Ayak üstü biraz sohbet ettik.
Ali Bey, yol boyu dikkat etmemiz gereken bazı uyarılarda bulundu, özellikle açıkta olan suları
kullanmamamızı önerdi. Bunun biz de farkındayız, hep kapalı su tüketiyoruz.

Phakding-Lukla arası

Tempolu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Monjo’yu geçtikten sonra saat 11:55 gibi Sagaramatha
ulusal parkına ulaştık. Everest, Sagaramatha milli parkı içinde (Nepalliler Everest’e
Sagaramatha (cennet dağı-King of the Heavens), Tibetliler ve Şerpalar ise Chomolungma (ana
tanrıça anlamında) diyor. Çok bilinen Everest ismi ise Everest’in yüksekliğini ölçen İngiliz
bilim adamı Sir George Everest’den geliyor). Rehberimiz Dev, gerekli işlemleri bizim
adımıza yaptıktan sonra parka girerek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Saat 12:18’de mola verip
Buddha Lodge ve Restarunt’da öğlen yemeğimizi yedik.
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Phakding-Lukla yolu

Yol üzerindeki mani taşlarından biri

Ekip Namche önünde

Yemek sonrası saat 13:49’da yürüyüşe devam ettik. İnişli-çıkışlı, ama daha çok çıkılan, nehir
üzerlerindeki birçok yüksek asma köprüleri geçtikten sonra saat 15:42’de Namche Bazar’ın
(3440 m) girişine ulaşmıştık, burda çay molası verdik ve saat 17:05’de geceyi geçireceğimiz
Holiday Inn pansiyonuna vardık.

Namche Bazar (3440 m)

Akşam yemeğini de bu pansiyonda yedik. Geceyi sıcak lobide oturarak geçirdik. Yarın da,
yüksekliğe uyumumuzu kolaylaştırmak için Namche’de kalacağız ve günübirlik 3830 m
yüksekte bulunan Everest View Hotel’e kadar yürüyüp geri geleceğiz. Şerpalar, taşıma
işleminin yanısıra pansiyonlardaki yemek servislerini de yapıyor. Bunun karşılığı olarak da
yanılmıyorsam pansiyondan ücretsiz yararlanıyorlar.
Namche Bazar, burdaki en büyük şerpa kasabalarından, Tibetten gelen tacirler burada
mallarını satıyorlar. Burda toprakdan bir uçak pisti var ama zannedersem pek kullanılmıyor.
Burda bulunan askeri üsden dolayı daha çok helikopterler kullanılıyor. Bu kasabada su 50 Rs
ve internetin dakikası ise 20 Rs. Yükseğe çıkılınca su ve internet ücretleri de artıyor. Burda
suyun ucuz oluşunun sebebi buranın büyük bir yerleşim yeri olması.
5. gün 26 Ekim 2006, Perşembe
Sabah, fotoğraf çekmek için kasabayı dolaştım. Buralarda araç yolu olmadığı için duyulan
tek ses taş ustalarının çıkardığı keski ve yakların çan sesleri. Kasabada dolaşırken anakamp
güzerğahı boyunca yoldaki çöpleri toplayan ve bunun üzerine televizyon programı yapan
BBC ekibi ile karşılaştım, dağların kirliliği üzerine biraz sohbet ettik ve bu işte taraf
olduğumu vurgulamak için sembolik olarak ben de biraz çöp topladım. Türkiye dağlarında da
böyle birşey yapılmasında hem fikir olduk.
Pansiyona döndüm ve hep birlikte kahvaltı yaptıktan sonra 09:27’de yürüyüşe başladık.
Namche’nin üstünde bulunan toprak uçak pistinden geçerek saat 11:15’de Everest ve Ama
Dablam’ı ilk kez gördük. Saat 11:40’da Everest View Hotel’e ulaştık (3830 m). Everest’in
uzaktan en güzel göründüğü yerlerden biri de burası. Hava açık ve bu dağları çok iyi
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görüyoruz.
ulaşmıştık.

Birşeyler içtikten sonra 12:25’de burdan ayrıldık, 13.47’de Namche’ye

Namche Bazar-Everest View Hotel arası

Öğlen yemeğini yedikten sonra hep birlikte alışverişe çıktık. Burada da taklit dağcılık
malzemeleri satan çok mağaza var, bazı ürünler Tibet’den geldiği için fiyatlar Katmandu’dan
daha iyi.
Akşam, yemekten sonra rehberimiz Dev’in ikram ettiği şerpa içeceği olan pirinç birası
chang’i denedim ilk kez. Gecenin devamında Paradise Bar’a gittik, burdaki biraları Selami
ısmarladı. Yarın burdan ayrılıp Tengboche’ye yürüyeceğiz.
Vücut temizliğimi genellikle kuru temizleme şeklinde yapıyorum, burdaki pansiyonda duş var
ama yıkanmaya pek cesaret edemedim. Umarim fazla kokmuyorumdur :)

Namche Bazar

Namche’den Thamserku (6608)

Rehberimiz ve şerpalar

6. gün 27 Ekim 2006, Cuma
Kahvaltı yaptıktan sonra saat 08:20’de otelden ayrıldık, kasabada biraz oyalandıktan sonra
saat 08:37’de yürüyüşe başladık. 08:47’de Namche’nin çıkışında ve yol üzerinde bulunan
Şerpa müzesini gezdik, 09:25’de yürüyüşümüze devam ettik. Saat 09:55’de yol üzerindeki
büyük stubadaydık. Buradan Everest ve Ama Dablam çok güzel gözüküyor. Kenjoma’yı
geçtikten sonra yol, Dudh Kohi nehir yatağına dik inip tekrar aynı yüksekliğe dik olarak
çıkıyor, çok yorucu bir parkur.
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Namche Bazar-Tengboche yolu boyunca farklı noktalardan Ama Dablam (6856 m)

Saat 13:48’de Tengboche’ye (3860 m) ulaştık. Burda, geceyi geçireceğimiz Gomba Lodge
pansiyonuna yerleştik. Saat 16:00’da hepbirlikte Tengboche manastırındaki budist törenini
izlemeye gittik. Bu törenler yaklaşık iki saat sürüyor, bir saatlik bölümünü izledikten sonra
ayrıldık. Bu manastır çok ünlü ve manastırın görkemli bir giriş kapısı var.

Namche Bazar-Tengboche yolu

Tengboche’den Everest

Tengboche manastırı

Tengboche’de internettin dakikası 20 Rs. Yanılmıyorsam yolumuz üzerinde internetin olduğu
en uç yerleşim yeri burası.

Tengboche (3860 m) Arkada Everest (sol) ve Ama Dablam (sağ)
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Tengboche’de çok az sayıda bina var. Bugün şerpa Gopal rahatsız, şimdi de biz ona
bakıyoruz. Doktorumuz Selami, Gopal’a ilaç verdi. Yemekten sonra lobi de biraz oturduk
sonra uyumak için odalarımıza çekildik. Hava çok soğuk. Yarın Dingboche’ye kadar
yürüyeceğiz.
7. gün 28 Ekim 2006, Cumartesi
Saat 08:50’de yürüyüşe başladık. 09:10’da rahibeler tapınağında (Nun’s Temple), 10:19’da
Pangoche’de, 11.18’de Shomare (4070 m), 11:40’da Orsho (4080 m), 12:04’de ise Tsuro
yerleşim yerlerindeydik. Yol boyu Ama Dablam büyülüyor, sürekli fotoğrafını çekiyoruz.
Ama Dablam, 8 binlik bile değil ama bence buraların en fotojenik dağı, gördüğüm en güzel
dağlardan biri. Bugün yolumuz dünkü parkur gibi zorlu değil, keskin ve uzun iniş-çıkışlar
yok, daha çok tatlı iniş-çıkışlı. Yol üzerinde yaban keçiler gördük, 5-10 metre kadar yanlarına
yaklaşmamıza izin verdiler, çekebildiğim kadar çok fotoğraf çektim.

Namche Bazar-Tengboche’den Ama Dablam

Dağ keçisi ve arkada Ama Dablam

Ama Dablam

13:00’da konaklayacağımız Dingboche’ye (4410 m) ulaştık. Burda Valley View Lodge’e
yerleştik. Dingboche, Tengboche ile kıyaslandığında daha büyük bir yerleşim yeri, düz ve
etrafı tarlalarla çevrili. Dingboche, Ama Dablam’ın eteğinde. Bu yerleşim yerinde internet
yok.

Yol üzerinde bir stuba ve arkada Ama Dablam

Şerpa çocuklar

Günbatımında Everest (Dingboche)

Gece lobide kağıt oynadık, saçma sapan şeylere güldük, irtifa çarptı galiba. Saat 22:00 gibi
uyudum. Yarın da buradayız, irtifaya alışmak için buraya yakın Chhukhung’a (4730 m)
günübirliğine gidip belki Chhukhung Ri zirvesine (5550 m) çıkmayı deneyeceğiz.
8. gün 29 Ekim 2006, Pazar
Bugünkü plan Chhukhung’a gidip Chhukhung Ri (5550 m) zirvesine çıkmak. Kahvaltıdan
sonra saat 07:21’de yürüyüşe başladık. Rehberimiz Dev ve iki şerpa da bizimle geliyor. Saat
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08:27’de Bibre (4570 m), 08:47’de de Chhukhung mezrasındaydık (4730 m). Burda çay
içtikten sonra saat 09:16’da zirve için yola koyulduk. Şerpalar yolu göstermek için bir süre
bizimle birlikte yürüdüler, kaybolma şansımızın olmadığı noktadan sonra da geri döndüler.
Saat 10:09’da 5000 metreye ulaştık. Yerde hiç kar yok, taşa ve toprağa basarak yürüyoruz.
Başka coğrafyalarda bu yüksekliteki nerdeyse bütün dağlar yaz-kış karla kaplı olur, anlaşılan
burda pek dağdan sayılmıyor! Ama biz yüksekliğin etkisini hissediyoruz, çok yavaş
ilerliyoruz, nefes alma sıklığımız iki katına çıktı nerdeyse. Saat 11:56’da Chhukhung Ri (5550
m) zirvesindeydim. Bu yükseklik benim yeni rekorum. Daha önce çıktığım en yüksek yer
Ağrı Dağı idi. Burası Ağrı’dan nerdeyse 400 m daha yüksek. Önümde Ama Dablam (6856
m), arkamda Nuptse (7861 m) ve Lhotse (8414 m) ve etrafda diğer görkemli zirveler.

Chhukkung’dan Ama Dablam

Chhukumg Ri zirve (5550 m)

İniş kolay oluyor. Chhukkung’a geri döndügümüzde saat 13:09 olmuştu. Ekipdekiler
Dingboche’ye dönme hazırlığında, ben ise Island Peak ana kampına gitmek için saat 13:28’de
ekipden ayrıldım. Hızlı bir yürüyüşden sonra saat 15:18’de Island Peak anakampındaydım.
Bu anakamp oldukça kalabalık, en az 20-30 çadır var. Fazla oyalanmadan saat 15:25’de geri
dönmek için yola koyuldum. Hava bozduysa da geçtiğim yerlerde yağmur yemedim. İnişçıkışlardan kaçınmak için bir süre nehir yatağını takip ederek indim. Saat 16:49’da
Chhukkung’da, 17:34’de de Dingboche’ye vardım, bugün toplam 10 saat yol yürümüşüm.
Yemekden sonra geceyi lobide dinlenerek geçirdik.

Island Peak anakampı yolundan Ama Dablam

Dingboche pansiyondan

Island Peak anakamp

9. gün 30 Ekim 2006, Pazartesi
Bugünkü hedefimiz Lobuche’ye gitmek. Kahvaltıdan sonra saat 08:16’da yürüyüşe başladık.
Pheriche’nin üst tarafından geçerek yürüyüşümüzü sürdürdük. Sol tarafımızda Taboche (6367
m) ve ilerisinde Arakam Tse (6423 m) zirvelerinin görkemli görünüşü eşliğinde
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yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Saat 09:16’da Dusa’da (4503 m), 10:24’de Dughla (Thokla)
(4620 m) daydık. Burda, Yak Lodge de çay molası verdik.

Dingboche’den Lobuche’ye yürürken

Pheriche ve arkada Tseng

Taboche ve ilerisinde Arakam Tse zirveleri

11:00’de yürüyüşe devam ettik. 11:34’de dua taşlarının olduğu geçite (Thokla pass 4830 m)
geldik. Bu geçite çıkmak bayağı yorucu oldu. Burada Everest’de ölenlerin anıtları var.
Dingboche-Lobuche arası genellikle düz, sadece Thokla geçitinin olduğu yer dikleşiyor. Bu
yükseklikte artık ağaç yok sadece bodur ardıcımsı ağaçlar var. Thokla geçidinden sonra ünlü
Khumbu buzuluna giriyoruz. Patika yol, buzulun solundan geçiyor. Saat 12:27’de
Lobuche’ye (4910 m) ulaştık. Burda Alpine Inn’de kalacağız..
Rehberimiz Dev de hastalandı, ona da ilaç verdik. Burası çok soğuk. Bu gece Selami de
bizim odada kalıyor. Yarın son kampımız olan Gorak Ship’e yürüyeceğiz ve Everest’in en iyi
göründüğü Kala Patthar zirvesine çıkacağız.
10. gün 31 Ekim 2006, Salı
Gece boyunca hiç uyuyamadım, sürekli nefessiz kaldığımı hissedip uyandım. Diğerleri de,
aynı sebepten benim gibi uyuyamamış. Bu yükseklikte oksijen sorunu var. Burası bizim Ağrı
Dağı’nın zirvesi ayarında. Bu yükseklikte oksijen azlığından (%53) dolayı nefes almak da
sıklaşıyor, bu da gece uyurken vücüt havasız kaldığını zannedip aniden uyanıyor. Buna,
“uyku apnesi” veya “cheyne stakes sendromu” dendiğini sonradan öğrendim.
Sabah hava çok daha soğuk, camlar donmuş. İçerdeki ayna da buğulanıyor. Gece,
uyuyamamın sebebini üç kişinin içerdeki havayı tükettiğini düşünmüştüm ve daha iyi nefes
almak için soğuk olmasına rağmen camı aralamak zorunda kalmıştım.
Saat 08:21’de yola koyulduk. Saat 09:20’de Lobuche geçitini geçtik. Bu geçtikten sonra yol
biraz düzleşiyor. Saat 10:08 Gorak Ship’e (5140 m) vardık. Geceyi geçireceğimiz
Himalayan Lodge’a yerleşiyoruz. Hava kapalı olduğundan planda değişiklik yaparak bugün
Kala Patthar zirvesi yerine Everest anakampa gitmeye karar veriyoruz. Saat 11:50’de ana
kampa doğru yürüdük. Yol boyu civardaki dağlarda düşen çığ sesleri duyuluyor. Saat
13:42’de anakamp yakınında daha önceden düşmüş olan helikopter enkazının olduğu yere
ulaştık. Burada fotoğraf çektirdik. Ekipdekiler fazla zaman kaybetmeden geri döndü, ben
expedisyon çadırlarının olduğu yere kadar gittim, hatta güvenli gidebildiğim kadar Khumbu
buzulunun üstüne çıkmak istiyorum.
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Nepal tarafında Everest’e olan çıkışlar bu anakampdan (5350 m) başlıyor. Everest zirveye
giden rotada ana kampdan başka Khumbu buzulunu çıktıkdan sonra 6100 m’de 1. kamp ve
daha yukarlarda 6450 metrede 2., 7300 metrede 3. ve 8000 metrede de 4. kamplar var. Bu
son kamptan sonra da zirveye çıkılıyor.

Everest anakamp

Anakampda dua bayrakları

Khumbu buzulu

Everest anakampda şu anda iki ekpedisyon çadırı var, biri Kanadalıların diğeri ise Korelilerin.
Muson yağmurlarından dolayı Everest için en uygun zaman pencereleri sadece Nisan-Mayıs
ve Ekim ayı civarları. İki ekspedisyon da tamamlanmış sadece şerpalar ve mutfak çadırları
duruyor. Kanadalılar zirveye çıkmış ama Koreliler kötü hava şartlarından dolayı zirve
yapamamışlar. Kanadalıların mutfak çadırındaki Ang Nima şerpa ile bir süreliğine sohbet
ettim. Güvenli olan yere kadar buzul üstünde yürüdüm. Everest tırmanışının en tehlikeli
parkuru anakamp ile 1. kamp arası. Buradaki buzul (icefall) hareketli ve birçok yerde buzul
yarıkları var. Teknik detayları ve güvenlik konusunu bir an için, evet bir an için unutup
yüreğimi dinlediğimde içimde yukarıya çıkmak için büyük bir heves olduğunu hissediyorum,
ama ama... Bu hevesimi başka bir zamana saklasam iyi olur. İlerde buraya, daha yukarılara
çıkmak için tekrar geleceğimi çok iyi biliyorum, en azından deneyeceğimi. Buraya bugün, bu
şekilde gelişimin sebebi buydu, dünyanın en yüksek dağı Everest ile tanışmak. İşte burdayım
ve Ana Tanrıça ile nihayet tanıştım ve kanım(ız)ın kaynadığını hissediyorum, Ana tanrıça da
birdaha ki sefere başının üstünde yerinin olduğunu fısıldıyor kulaklarıma..

Everest anakamda Kanada expedisyonunun mutfak çadırı ve expedisyona katılan şerpalar

Korelilerin çadırına giderek burdaki şerpa ile de biraz lafladıktan sonra Saat 15:40’da Ang ve
diğer şerpalarla vedalaşarak, aklım Everest’de, anakampdan ayrıldım. 17:15’de pansiyona
ulaşmıştım. Akşam yemeğini yedikten sonra, oksijenin az ama içerinin sıcak olduğu pansiyon
lobisinde hayatın anlamı hakkında Selami, Sinan ve Mutlu ile sohbet ettik.
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Gorak Shep yakınındaki buz gölü

Buraya geliş amacımız olan Everest anakampı görmüştük, bundan sonrası güvenli bir şekilde
eve kadar sağ-salim geri dönmek. Yarın sabah Kala Patthar’a (5550 m) çıkıp Everet’i
izleyeceğiz ve geridönüşe başlayacağız.
11. gün 1 Kasım 2006, Çarşamba
Sabah sadece çay içip saat 06:40’da Kala Patthar zirvesi için yola çıktık. Çok dik
yükseliyoruz, bu da çok yoruyor bizi. Fotoğraf çekmek ise başlı başına bir eziyet, makineyi
titretmemek için nefes tutmaya gelmiyor, hemen arkasından soluk-soluğa kalınıyor.
Çıkarken, buraya özgü ve Nepal’in ulusal kuşu olan himalaya tavuzkuşu (danphey-chari)
sürüsü ile karşılaşıyoruz, bu yükseklikte yaşamaları şaşırtıcı. Gördüklerimiz dişiydi galiba
çünkü kısa kuyruklu ve çok renkli değildi tüyleri, erkekleri uzun kuyruklu ve renkli oluyor.

Kala Patthar’dan Ama Dablam

Nepalin ulusal

kuşu danphey

Kala Patthar’dan Everest

Saat 08:40’da Kala Patthar zirveye ulaştık. Şansızlık bu ya hava bulutlu olduğu için
Everest’in en güzel göründüğü bu noktadan Everest’i izleyemiyeceğiz. Pumo Ri ve arkada
Ama Dablam çok net gözüküyor, bulutlar sadece dünyanın çatısı olan Everest üzerinde.
Zirvede fotoğraf çektikten ve bir süre oyalandıktan sonra saat 09:40’da inişe geçtik.

Kala Patthar’dan Everest

Kala Patthar zirve (5550 m) (arkada Pumo Ri-7135 m)
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Saat 10:20’de pansiyona ulaştık. Eşyalarımızı toplayarak saat 11:50’de Pheriche’ye gitmek
üzere buradan ayrılıyoruz. Saat 13:20’de Lobuche’ye vardık, çay molasından sonra 13:37’de
yürümeye devam ettik. Saat 14:27’de Thokla’da, 15:21’de de Pheriche’ye (4270 m) ulaştık ve
geceyi geçireceğimiz Panorama Lodge’e yerleştik. Bu pansiyonun özelliği eski amerikan
başkanlarından Jimmy Carter’ın da burda kalması. Ama bir başkan ağırlayacak kadar da
lükslüğü yok, hatta şimdiye kadar kaldığımız pansiyonlar içinde en sefil olanı. Periche’de bir
de batılı gönüllü doktorların çalıştığı bir hastane var.
12. gün 2 Kasım 2006, Perşembe
Pansiyonda kahvaltı yaptıktan sonra saat 09:00 gibi yola koyulduk. Saat 10:43’de
Pangboche’ye ulaşmıştık. Ben, geldiğimiz yoldan farklı bir yol izlemeye karar verdim.
Amacım Portse, Mong, Khumjung, Khunde üzerinden Namche’ye gitmek. Namche’de
buluşmak üzere, Pangboche girişinde gruptan ayrıldım. Yürüdüğüm bu patika pek kalabalık
değil, birkaç yak sürüsü ve yürüyüşcü grup ile karşılaştım sadece. Bu yolu Gokyo’dan gelen
yürüyüşcüler kullanıyor galiba. Yolda gördüğüm ilginç bir olay ise yanlız başına yürüyen bir
yaşlı mongun tesbih çekerek “Om mani padme hum” diyerek yolda yürümesiydi, yüksek
dağlar arasında turuncu giysili bir Tibetli budistin görüntüsü, tam buraya özgü bir manzara.

Pheriche’den ayrılırken

Phortse

Phortse yolu

Saat 12:07’de Phortse (3810 m) yerleşim yerindeydim. Bu yerleşim yeri ilginç, sanki
traşlanmış bir tepenin üstüne kurulmuş, yerleşim yerinin üstünde de bir manastır var.
Phortse’yi biraz geçerek ilerdeki Kohanar’a kadar gidip burda bulunan şelaleye giden
patikaya kestirmeden indim, burdan da Dudh Koshi nehir yatağına kadar ağaçlar arasından
kestirmeden gittim. Saat 14:23’de nehrin üstündeki köprüye ulaşmıştım. Zorlu bir çıkıştan
sonra saat 15:40’da 3950 metrede bulunan Mong yerleşim yerine ulaştım. Birkaç pansiyonun
olduğu bu yer bir rivayete göre Lama Sange Dorje’nin doğumyeriymiş.

Burda fazla oyalanmadan yoluma devam ettim. Edmund Hillary’nin yaptırdığı okulun
bulunduğu Khumjung’a (3780 m) ve hemen sonrasında da buranın yakınında olan Khunde’ye
(3840 m) geçtim. Khumjung girişinde ulusal kuş olan danphey-chari’nin erkeğini gördüm
ama fotoğrafını çekmeye fırsat bulamadan hemen havalandı. Khumjung, Namche kadar
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büyük, daha düz bir alana kurulmuş ve evlerin rengi nerdeyse hep aynı: açık mavi-yeşil arası.
Hava kararmıştı, yanımdaki harita buradan Namche’ye giden bir patikanın olduğunu
gösteriyor. Yolda benden başka yürüyen kimse yok. Jaro üzerinden geçerek saat 17:47’de
Namche Bazar’a ulaştım. Bizimkiler beni biraz merak etmiş. Daha önce kaldığımız Holiday
Inn’de kalıyoruz yine (108 nolu oda).
13. gün 3 Kasım 2006, Cuma
Bugün Namche Bazar’da kalacağız, dinlenme günü. Gece geç uyudum ama iyi uyumuşum,
üşümedim de. Günü alışveriş ve tembellikle geçirdim. Bizim pansiyonda kalan Filipinli
Thimber ile tanıştım ve biraz sohbet ettik. Gece Selami’nin aldığı “into the thin air” filmini
pansiyonda kalan diğerleri ile birlikte izledik.

Namche Bazar sokakları

Namche’de kaldığımız pansiyon

Namche

14. gün 4 Kasım 2006, Cumartesi
Bugün Namche’den ayrılıp Phakding’e gideceğiz. Ayrılmadan önce Mutlu ile Namche’de
cumartesileri kurulan Cumartesi pazarını gezip biraz fotoğraf çektik. Holiday Inn’in sahibi
ayrılışımıza dair tören düzenleyip boynumuza fular taktı.

Namche Bazar’da Çtesi pazarı

Saat 09:52’de Namche’den ayrılduk. Saat 11:33’de çay molası verip 12:00’de yürüyüşe
devam ettik. Manjo, 12:39 Chummos ve saat 13:57’de Phanding’e ulaştık. Geceyi daha önce
kaldığımız Beer Garden Lodge’de geçireceğiz. Burada su 100 Rs.
Akşam yemek sonrası biraz dağıttık Bilardo oynadık, oynarken de havaalanından Sinanların
aldığı votkayı da yuvarlıyorduk. Selami ve ben, Sinan ile Ahmet’e karşı eşli oynadık. Herkes
çakır olmuştu, anlaşılan Selami ve ben daha çakırdık çünkü maçı kaybettik! (iki bira
borçlandık). Mutlu, bizi izleyip bu halimizi belgeleyecek fotoğraflar çekti.
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Phading’de kaldığımız lodge

Kusum Kangru

Namche-Phading arası

Hızımızı alamayarak geceyi mutfağa giderek pirinç birası (rice beer, chang) ile devam
ettirdik. Selami çok oynadı, onca yolu yürürken değil ama karadeniz havalarını oynamaktan
ayağını sakatladı. Saat 23:00 gibi odalarımıza çekildik, herkes hafifden çakırdı.

Phading-Lukla yolu

15. gün 5 Kasım 2006, Pazar
Kahvaltımızı yaptıktan sonra saat 09:43’de yavaşdan yola koyulduk. Bugün Lukla’ya gidip
geceyi orada geçireceğiz. Yavaş tempolu bir yürüyüşle saat 13:16’da Lukla’ya varmıştık,
geceyi geçireceğimiz Sherpa Lodge’e yerleştik. Akşam yemek sonrası şerpalara içki
ısmarlayarak herbirimiz 50 $ bahşiş verdik. Ne de olsa bugün onlarla geçireceğimiz son
günümüz.

Saghramanta MP girişinde çocuklar

Skemerent oyunu

Yol boyu şerpa çocuklar

Yaklaşık iki hafta süren bu yürüyüşümüz boyunca 2840-5550 m yükseklik aralığında inişli
çıkışlı yaklaşık 130-140 km yol yürüdüğümüzü tahmin ediyorum.

18/23

19/23

16. gün 6 Kasım 2006, Pazartesi
Gece iyi uyumuşum. Sabaha karşı yan odalardan öksürük sesleri geliyordu, gece de çıkaran
çoktu. Bugün Katmandu’ya uçacağız. Uçağımız saat 08:30’da. Pansiyonda, Sulav adında
Nepalli efendi bir kişi ile tanıştık, telefonunu aldım Katmandu’dan arayacağım.
Uçağımız ancak saat 09:30’da havalanabildi, bu sefer Agni Air ile uçuyoruz, bu uçak
geldiğimiz uçaktan daha konforlu ama ikramlar aynı. Lukla’da 170 Rs alan vergisi ödedik.
Saat 10:00’da Katmandu’ya ulaştık, 10:30’da geceyi geçireceğimiz Nirvana Garden Hotel’e
varıyoruz. Otele girişimiz öğleni buluyor. Bu otel buranın standartlarına göre oldukça
konforlu, bunun keyfinide iki hafta boyunca akan suda yıkanmayan biri olarak ben
çıkarıyorum galiba! Daha sonra hep birlikte piza yemek için Fire and Ice adlı piza lokantasına
gidiyoruz.
Günün kalanını Thamel sokaklarını turlamakla geçiriyoruz. Katmandu görülmeye değer bir
şehir, buraya indiğimizden beri bu şehirde adını koyamadığım bir atmosfer var, burası beni
hala şaşırtmaya devam ediyor.
17. gün 7 Kasım 2006, Salı
Bugünü şehir turu ile geçireceğiz. Otelden, saat 09:15 gibi şehir rehberliğimizi yapacak olan
Anal Sharma aldı. İlk durağımız maymun tapınağı olarak da bilinen Swayambunath tapınağı.
Katmandu’ya hakim bir tepenin üstünde bulunan bu budist tapınağının içinde maymunlar
serbestce dolaşıyor, bu özelliğinden dolayı yabancılar tarafından burası maymun tapınağı
olarak biliniyor.

Maymun tapınağı olarakda bilinen Swayambunath tapınağı, Katmandu

Bir sonraki durağımız dünyanın en büyük budist tapınağı olan Boddhanath Stubası. Çevre
yolunu takip ederek Tibet mahallesinde bulunan Boddhanath‘a varıyoruz. Bu stubanın
üzerinde de Buda’nın keskin gözleri var ve gerçekten oldukça büyük, elimdeki kitapta
yazılana göre kubbesi 40 metre çapında. Bu stubanın etrafından sonra üstüne çıkıp
kubbesinin üstünde de turladık.
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Boddhanath Stubası, Katmandu

Burdan sonra Bagmati nehri üzerindeki ünlü hindu tapınağı Pashupati (veya
Pashupatinath)’ye gidiyoruz. Bu tapınakda ölü yakma törenleri düzenleniyor. Ölünün külleri
nehre karışıyor ve bu nehir de Hindisdan’daki kutsal Ganj nehri ile birleşiyor. Burası ve
burdan geçen Bagmati nehri kutsal sayılmasına rağmen oldukça pis.

Burada bir ölü yakma törenini başından sonuna kadar izliyoruz. Ağaç kütüklerinin üstüne
yerleştirilen ölü vücudu, beyazlara bürünmüş ve traş olmuş en büyük oğul tarafından ateşe
veriliyor.

Bagmati nehri üzerindeki hindu tapınağı Pashupati ve ölü yakma töreni, Katmandu

Son durağımız eski bir şehir olan Patan Durban meydanı, burda tahtadan yapılan tapınaklar ve
eski kraliyet ailesine ait yapılar var.
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Durbar meydanı

Öğlen yemeğini Cafe du Temple’de yedik. Yemek sonrası meydanı dolaştıktan sonra
otelimize geri döndük. Akşam, Phakding’deki bilardo maçının rövanşı için Thamel’deki ünlü
Tom & Jerry’ye gidiyoruz. Sinan ve Ahmet’e yine yenildik...
18. gün 8 Kasım 2006, Çarşamba
Bugün benim doğumgünüm, doğrusunu söylemek gerekirse üç tane olan doğum günlerimden
bir tanesi, dolayısı ile değeri de 1/3 gibi, belki bu sebepten kimse hatırlamadı (Kudra dışında)!
Günü, Thamel’de alışveriş yaparak geçirdik. Burda da çok sayıda dağcılık malzemesi satan
dükkan var, malzemelerin nerdeyse hepsi taklit dolayısı ile çok ucuza alınabiliyor. Biz de, çok
kritik olmayan dağcılık malzemelerinden eksiklerimiz olanları alıyoruz, doğum günüm
olduğunu hatırlayarak ben daha çok alıyorum.
Bugün otelimizi de değiştireceğiz, Nirvana Garden’da bugün için rezervasyon yapılamamış.
Yeni otelimiz Marsyangdi Mandra’ya taşınıyoruz, bu otel Thamel’in biraz dışında ve çok da
iyi değil. Akşam, Linda bizi alıp veda yemeğine götürüyor. Thamel’deki K-too‘ya
hepbirlikte gidiyoruz. Yarın akşam 21:15’de uçacağız.
Herkes aslında Türkiye’yi,
sevdiklerini, alışık olduğu yemekleri özledi, bu farkediliyor.
19. gün 9 Kasım 2006, Perşembe
Günü şehirde dolaşıp alış-veriş ile geçiriyoruz. Uçağımız akşam 21:15’de. Linda bizi otelden
alıp havaalanına götürüyor. Alanda, “veda” merasiminin bir parçası olarak boynumuza eşarp
bağlıyor. Linda ile vedalaşıp uçuş işlemlerimizi yapmak için sıraya giriyoruz. Uçuş öncesi
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25 $ alan vergisi veriyoruz. Gulf Air’in GF 409 sefer sayılı uçağı (Boing 767) ile saat 22:00
gibi Bahreyn’e doğru uçuyoruz.
Saat 02:40’da Bahreyn’e iniyoruz, geceyi geçireceğimiz 5 yıldızlı Gulf otele götürülüyoruz
(oda no:855). Otel çok güzel ama tadını fazla çıkaramayacağız.
20. gün 10 Kasım 2006, Cuma
Sabah, otelde 5 yıldızlı güzel bir kahvaltıdan sonra saat 08:00’de havaalanına götürüldük.
Uçuşta yine geçikme var, saat 11:11’de havalanabildik (GF 43 sefer sayısı, A320) ancak.
Düz, uçsuz bucaksız çöl üzerinden uçuyoruz, nerenin üstünde olduğumuzu hostes de bilmiyor
haklı olarak. Kıbrıs’ın üstünden geçerek Türk hava sahasına giriyoruz, burdan sonrasını çok
iyi biliyorum, gezdiğim gördüğüm dağlar var aşağıda. Biz yokken Türkiye’ye kar yağdığı
belli, yüksek dağların birçoğu beyaza bürünmüş.

Saat 15:16’da İstanbul Atatürk havaalanına iniyoruz. Herkesin yorgun yüzünde, yaklaşık üç
hafta süren dünyanın çatısına yaptığımız bu uzun ve çok güzel yolculuğu bitirmenin gururlu
ifadesi ile bildiğimiz, ait olduğumuz, özlediğimiz topraklara sağ-salim gelmiş olmanın
mutluluğu okunuyordu (belki kendimden kopya çektim biraz), memleketimizi özlemişiz
gerçekten…

Nameste
Hüseyin Sarı
27 Kasım 2006, Ankara
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