İlk 7000’lik!, Peak Lenin (7134 m.) Denemesi
Uzun zamandır bir 7000 metre üstü dağa gitmek istiyordum. Fakat bu konuda kafamda
birçok soru işareti oluşuyordu. Defalarca kulübüm YTÜDAK ile bu girişimde bulunsam da bir
takım organizasyon eksikleri yüzünden yol alamıyorduk. Artık 2010 yılı itibariyle bu konudaki
fikirlerim değişmiş ve partner/ekip arayışına girmiştim. 2011 yılında aslında planım başka bir
7000’lik dağa gitmek iken son dakika ortaya çıkan maddi sıkıntılar sebebiyle ekip olarak
vazgeçmek durumunda kalmıştık. Fakat bir şekilde bu yıl gitmem gerektiğini düşünüyordum.
Bir yandan ne yapacağımı düşünürken dağa gitmeyi ihmal etmiyordum elbette. Volkan ile bir
karşılaşmamızda planlarımızdan konuştuk. Bana bu yıl Peak Lenin’e gideceklerini ve 4 kişilik
bir ekip olduklarını söyledi ve gelmek isteyip istemediğimi sordu. :)
Artık birlikte gidebileceğim karma bir ekip bulmuştum fakat kalabalık ve tanımadığım bir
ekiple dağa gitmek pek akıllıca gelmiyordu. Ben de partner arayışına girdim ve Bora Akaydın
(YTÜDAK) ile bu konuyu konuştum. O da gelmek istediğini ifade edince organizasyona giriştik
hemen. Aslında aylar öncesinden bütün organizasyonu tamamlamıştık ve gideceğimiz gün
yaklaşmıştı.
6 kişilik 3 küçük grup halinde dağa gidiyorduk. Bir aradaydık ama dağda partnerler
birbirinden sorumlu olacaktı. Kısacası biraz daha profesyonel bakmaya çalıştık ve birbirini
tanıyan küçük ekiplere bölündük. Bunu yapmamızdaki en büyük amaç ekspedisyonu daha
ucuza mal edebilmekti. Planlar başta çok güzel işledi ve Ak-Sai firmasından güzel bir indirim
aldık.

23 Temmuz 2011
Yola çıkma vakti geldi, artık gidiyorduk. Hazırlıklarımızı bitirip saat 18:10 uçağı ile Bişkek'e
(Kırgızistan) gitmek üzere yola çıktık.
24 Temmuz 2011
5 saat 50 dakikalık uçuşun ardından sabah erken saatte Bişkek'e vardık. Ak-Sai şirketinin
şöförü bizi karşıladı ve otelimize bıraktı. Bişkek'e ilk kez gelmenin heyecanıyla uyuduk. Sabah
çok erken olmayan bir saatte, 12:00 gibi uyanıp kahvaltıya gittik fakat kahvaltı saatini
kaçırmıştık. Gecikmiş olmamıza rağmen otel bize kahvaltıyı ayarladı ve havuz başında
kahvaltımızı yaptık. Ardından şehri gezmek için otelden ayrıldık.
25 Temmuz 2011
Bugünü de Bişkekte geçiriyoruz. Nedenini bilmiyorum ama Ak-Sai bizi 26 Temmuz günü dağa
gönderecek. Ak-Sai ile yapmamız gereken işleri tamamladıktan sonra Bişkek’te tanıştığımız
Hacı abi ile görüşüp günü şehirde geçirdik.

26 Temmuz 2011
Sabah 05:00’de uyanıp hızlıca kahvaltı ettik ve Ak-Sai aracıyla havaalanına gittik ve yaklaşık
30-40 dakika bir sürede Osh şehrine uçtuk. Uçaktan iner inmez Ak-Sai’nin aracına bindik ve
Lenin ana kampına yola koyulduk. 4000 metre yükseklikteki geçitlerden geçtiğimiz yaklaşık 7
saat süren yorucu bir arazi yolculuğuyla Peak Lenin Ak-Sai ana kampına (3500 m.) ulaştık.
Ana kamp oldukça büyük bir alana yayılmış, Ak-Sai dışında Pamir Expedition ve daha ufak ana
kamplar da mevcut.
27 Temmuz 2011
Sabah çok olmasa da erken kalktık. Bugünü dinlenerek ve King oynarak geçiriyoruz.
Gündüzleri sıcaklık iyi ama akşamları bu 0-5 dereceye kadar düşüyor. Bu arada gün içinde
yaklaşık 3900 metrelik bir sırtın üzerine aklimatizasyon tırmanışımızı yapıp döndük. Akşam
yemeği yedikten sonra geceyi uyuyarak geçirdik.
28 Temmuz 2011
Bugünü yine ana kampta geçiriyoruz. Ana kampta yoğun bir sirkülasyon var, yukarı çıkanlar,
Osh'a dönenler, ana kampa yeni gelen ekipler vs. Kısacası ana kamp çok can sıkıcı değil.:) Gün
içinde hazırlık ve katır pazarlığı yapıyoruz. Sağ olsun Rus asıllı Amerikalı arkadaşımız Christina
sayesinde yurt çadırında yaşayan köylüler ile yarı fiyatına katırları ayarlıyoruz (Ak-Sai 2€/kg
isterken köylüler ile 1$/kg gibi bir fiyata anlaşıyoruz). Hazırlıklarımızı yapıp yatıp uyuyoruz.
Sabah 07:00 gibi uyanıp kahvaltı ediyoruz ve ardından eşyalarımızı Azeri arkadaşlarımızın da
yardımıyla katırların olduğu yurt çadırına eşyalarımızı taşıyıp fazla yükümüzü katırlar ile ABC
(ileri ana kampa)' ye gönderiyoruz. Ardından ABC'ye doğru yürüyşe geçiyoruz. Yaklaşık 5-6
saat süren bir yürüyüşle 4400 metre yükseklikteki ileri ana kampa varıyoruz ve çadırlarımıza
yerleşiyoruz.
29 Temmuz 2011
Günü ABC’de dinlenerek geçiriyoruz. Yarın C2 için yola çıkacağız, amacımız yükümüzün büyük
bölümünü aklimatizasyon tırmanışında kamplara taşımak. Gün içinde hangi malzemeleri
çıkaracağımızı konuşuyoruz, hazırlıklarımızı yapıyor ve yatıyoruz.
30 Temmuz 2011
Yorucu bir günün başlangıcını sabah erken kalkarak yapıyoruz. Yükümüz ağır ve belkide
tırmanışın en sıkıcı etabı bu. Sabah hava aydınlanmadan kahvaltımızı yapıyoruz ve ABC’den
ayrılıyoruz. ABC’den yatay olarak yükseliyoruz ve buzula giriyoruz. Sabit hatlar, büyük
çatlaklar geçiyoruz ve sanırım hayatımızın en eziyetli yürüyüşünü yapıyoruz. Arada hava
kapatıyor ama berbat bir sıcak var, resmen canımız çıkarak ilerliyoruz. Bu etaba neden
"Kızartma Tavası" diyorlar çok iyi anlıyoruz. Kaan rahatsızlandığı için ben ve Bora Kaan'ı alıp
5200 metre yükseklikte kalıyoruz, Volkan ve diğerleri C2 (5400 m.)’ye çıkıyorlar. Akşamı
dinlenerek ve ara ara Kaan'ı kontrol ederek geçiriyorum. Gün çok yorucu ve yıkıcı oldu!

31 Temmuz 2011
Sabah erken kalkıp rehberleri olan Rus bir tırmanıcı grubu ile Kaan'ı ABC’ye yolcu ediyoruz.
Bu sırada Hülya da Kaan'ı merak ederek yanımıza geliyor. Ardından ben, Bora ve Hülya C2 ye
doğru çıkıyoruz ve diğerleriyle buluşuyoruz. Günü C2’de dinlenerek geçiriyoruz. Ertesi gün C3
(6100 m.)'e çıkıp ABC’ye geri döneceğiz.
1 Ağustos 2011
Sabah erken kalkıyoruz. Bora kendisini biraz rahatsız hissettiğinden C2’de kalmak istiyor. Ve
yukarı ben, Volkan, Hülya, Nezihe ve Oktay çıkıyoruz. C3 (6100 m.)’te bir gece geçiriyoruz.
2 Ağustos 2011
Sabah erken kalkıp C3’teki çadırımızı bırakıp önce C2'ye oradan da hep beraber ABC’ye
iniyoruz. Böylece aklimatizasyon tırmanışını bitirmiş, C2 ve C3’e çadır ve malzemelerimizi
bırakmış oluyoruz.
3 - 4 Ağustos 2011
ABC’de dinlenerek ve bol bol kağıt oynayarak geçiriyoruz. Aslında ana kampa dönmemiz
gerek fakat o yolu tekrar inip çıkmamak için ABC’de kalmayı tercih ediyoruz. 2 gün dinlenip
artık zirve tırmanışına geçmeye karar veriyoruz. Bu arada TDF ekibi de Lenin ileri ana
kampına geliyor.
5 Ağustos 2011
Sabah erken saatte çıkarak C2’ye gidiyoruz. Bu sefer yükümüz hafif ve daha hızlıyız. Yaklaşık 7
saatte C2’ye ekip olarak çıkabiliyoruz. Fakat Kaan ayağındaki yara yüzünden geri dönmek
zorunda kalıyor. Nezihe C2’de kendini kötü hissediyor ve inmesine eşlik etmek üzere
ABC’den porter talep ediyoruz ve Nezihe'ye gün boyu dikkat ederek geceyi geçiriyoruz.
6 Ağustos 2011
Sabah erken kalkıp porterı bekliyoruz ve gelen porter ile beraber Nezihe ve Oktay aşağıya
ABC’ye iniyor. Biz ise ben, Hülya, Volkan ve Bora C3’e hareket ediyoruz ve C3’e çıkıyoruz.
Geceyi C3’te geçiriyoruz.
7 Ağustos 2011
Sabah erken kalkıyoruz fakat hava bozuk. Volkan ve Bora aşağı dönme kararı alıp C2’ye
iniyorlar. Hülya ile zirve için beklemeye geçiyoruz.

8 Ağustos 2011
Bora ve Volkan hazırlanıp ABC’ye dönüyorlar biz ise Hülya ile beklemeye devam ediyoruz.
Hava berbat!
9 - 10 Ağustos 2011
Beklemeye devam ediyoruz C3’teyiz. Maalesef hava düzelmiyor ve inme kararı alıyoruz. C3’te
4 gece 5 gün beklemek durumunda kaldık, o kadar güzel havadan sonra havanın bu derece
kötü gitmesi büyük bir şansızlık oldu bizim için. Ama dağ bu, önemli olan sapa sağlam geri
dönmek. Sonuçta Peak Lenin daha uzun yıllar burada... Bunu düşünerek önce C3'ü
topluyoruz ve C2'ye iniyoruz. C2 kampını da topladıktan sonra Hülya ile beraber ABC’ye
dönüp ekip ile buluşuyoruz.
11 Ağustos 2011
Sabah çok erken olmayan bir saatte kalkıyoruz ve kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan
sonra eşyalarımızı toplayıp katırlara yüklüyoruz ve BC'ye dönüyoruz. Kaan ve Nezihe BC’de
bizi bekliyorlar, onların yanına iniyoruz ve BC’de dinlenmeye çekiliyoruz. Sabah Osh'a hareket
edeceğiz.
12 Ağustos 2011
Sabah erken kalkıp ana kamptan ayrılıyoruz ve Osh şehrine dönüp otele yerleşiyoruz. Akşam
Osh’ta dışarı bir şeyler içmeye çıkıyoruz. Ve gece otele dönüp yatıyoruz.
13 Ağustos 2011
Sabah erken kalkıp eşyalarımızı araca yerleştiriyoruz. Volkan Özbekistan'a gitmek için Osh'ta
bizden ayrılıyor. Biz de havaalanına gidip pırpırlı uçağımızla Bişkek'e dönüyoruz ve otele
yerleşiyoruz.
14 Ağustos 2011
Bu gece İstanbul'a döneceğiz. Bişkek'te alış-veriş yapıp geziyoruz. Akşam Bişkek'te yaşayan
Hacı abi ve ailesiyle birlikte otelde buluşuyoruz ve vodkalarımızı yudumluyoruz. Saat 02:00
gibi Ak-Sai aracı gelip bizi havaalanına bırakmak üzere alıyor ve ülkemize dönüyoruz.

