Altý Kýta
Altý Zirve

çabasýný dojolara koþarak, benden hiç
yoksa on yaþ daha genç judokalara karþý
tatamide vermekteydim. Vücudum hala
bana itaat ediyor, arada bir aksasa da
sonunda istediðimi bana verebiliyordu.
Bir süre kendimi akademik olarak
geliþtirmeye çabalamýþ, sonunda piyasada
uzman danýþman olarak kendime yer
bulmuþtum. Daðlarda dolaþmak, büyük
duvarlarda gecelemek, bisikletimle
kilometrelerce açýlýp günlerce uzaklara yol
almak isteyen bedenim, kariyer ve gelecek
kaygýsý ile bilincimin emrindeydi artýk.
Þizofrenik bir yaþam tarzý sürecek, bir
þirketten diðerine ofis ofis dolaþacaktým.
Ama hayal etme yeteneðim hala yerli
yerindeydi. Bir gün, yazýlýmlarý
geliþtirdiðimiz laboratuvarda gözüm daha
önce pek üstünde durmadýðým bir dünya
haritasýna takýldý. Nereden geldiyse bu
harita arkamdaki duvara asýlmýþtý. Avrupa
ve Asya solda, Pasifik Okyanusu ortada
ve Amerika kýtasý saðdaydý. O sýralar
Washingtondaydým 

Erden ERUÇ
Uzunca bir zamandýr daðlarýn hayalini kurup bilgisayar
baþýnda ofise kitlenmiþtim. Günübirlik ufak bir kaya
çýkýþý için eðer þehir dýþýna çýkabildiysem kendimi þanslý
hisseder haldeydim. Kariyerimi teknolojiye baðlamýþtým;
her üç ayda bir çýkan yeni bir ürünü öðrenip, danýþmanlýk
dünyasýnda kendimi kabul ettirebilmem için gerekli
sertifikalarý yenilemekten gýna gelmiþti. Artýk yazýlýmlarý
önümüze süren þirketlere güvenim sarsýlmýþ, her
seferinde böyle sil baþtan bizi oradan oraya
sürüklemelerinden gocunmaya baþlamýþtým.
Problem çözmek hoþuma gidiyordu. Müþterilerimin
verimli çalýþabilmelerine yönelik verdiðim her çaba
sonuçta hem bana gurur veriyor, hem de maddi yönden
beni tatmin ediyordu. Ancak içimde doldurulamayan
büyük bir boþluk hissediyordum. Sanki dünyada var
oluþ sebebim bu deðildi...
Ta liseden beri sporla aktif olarak ilgilenmiþ, güreþten
küreðe, disk atmadan 3000 metre engelli koþuya,
judodan maratona kadar bir çok spora girmiþ çýkmýþtým.
Fiziki yeteneklerim vasatýn üstündeydi. Otuz küsur
yaþýmda hala judoda bir kuþak daha yukarý çýkmanýn
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gidip gelip haritanýn
önünde parmaðýmý saðda
Washingtondan baþlayan
bir yay çizerek Bering
Boðazý üzerinden ta Ýzmire
varacak þekilde sürerek,
kendi kendime insan
gücüyle eve yolculuk
fikrini kabullenmeye
çalýþtým.

Bir süre sonra bu fikir yerleþti ve acaba demeye
baþladým. Sene 1997ydi...
Bu konu ile araþtýrmalar yapýp gerekli konsolosluklarý
dolaþtým, sponsorlara bunu satmaya çalýþtým.
Konsolosluklar ne gün varacaðýmý istiyor, baþvurduðum
olasý sponsorlar ise herhalde bu da kim? diye kafalarýný
kaþýyorlardý. Çevremde böylesi bir serüveni hayata
geçirmiþ kimse yoktu ve bilgilerimi kitaplardan edinmem
gerekiyordu. Çabalarým sýrasýnda Göran Kropp
tarafýndan yazýlmýþ Ultimate High kitabýný buldum.
Göran Stockholmdan bisikletle yola çýkýp, Nepal-Çin
sýnýrýndaki Everest daðýna insan gücü ile varýp, daðý
solo çýktýktan sonra yine bisikletle geri dönmüþtü.
Bisikletinin arkasýnda daðda gerekecek bütün malzemesi
bir römorkta yüklüydü. Hem daðcý hem de uzun mesafe
kat etmiþ olmasý nedeni ile bu kitap beni çok etkilemiþ,
illaki Görana ulaþmanýn yollarýný bulmam için beni teþvik
etmiþti.
Neden sonra 1999da Seattlea taþýndým. Ayný yýlýn
sonbaharýnda yine ofiste çabalarken Victoria Murden
adýnda bir bayan kürekçinin Kanarya Adalarýndan

Karayip Adalarýna doðru yaptýðý
Atlantik geçiþini duymuþtum. Uydu
telefonu aracýlýðý ile ilettiði mesajlarý
internet üzerinden sürekli izler
olmuþtum. Sonunda geçiþi
tamamlayabilen ilk bayan kürekçi
olacaktý. Torinin Seattledaki ofisimde
internetten okuduðum baþarýsý bir
anda benim serüveni de insan gücü
ile dünya turu olarak pekiþtirdi. Artýk
vardýðýmda Türkiyede durmayacak,
devam edip Portekize vardýktan
sonra Atlantik geçiþini de yapýp
Amerikaya dönecektim.
2001 yazýnda Göran gezisi ile ilgili
bir dia gösterisi sunmak için Seattlea
geldi. American Alpine Club bu
gösterinin sponsoru, ben de ayný
kulübün Cascade bölümünün
görevlisi idim. Seyirciler salona
girmeden Göranla epey bir sohbet
etme fýrsatý edindik ve o günden
sonra temasý sürdürdük. 2003 Ocak ayýnda
Coloradodaki Ouray Buz Festivalinde karþýlaþtýk ve
bana artýk Seattle civarýna yerleþeceðini, beraber
týrmanabileceðimizi söyledi. Eylül sonunda Seattleýn
doðusunda kalan Vantage yakýnlarýnda beraber bir kaya
çýkýþý sýrasýnda Göraný kaybettim*.

Bu tecrübe beni epey sarsacak ve
sanki sancak düþmüþ, elime
tutuþturulmuþ hissine kapýlacaktým.
Artýk oyalanmanýn zamaný geçmiþti; hayatýn kýsa
olduðuna, hayallerin gerçekleþtirilmesi gerektiðine
kanaat getirmiþtim.
Kasýmda Göranýn Stockholmdeki cenaze töreninden
dönerken uçakta bir kaðýt parçasý üzerine dünya
haritasýný çizdim ve eski rotamý üzerinde iþaretledim.
Aklýmda uðrayacaðým altý kýtanýn her birindeki en yüksek
zirveye insan gücü ile ulaþýp, kendi dünya turu hayalimi
gerçekleþtirmenin yanýnda, zirveleri de Görana adamak
vardý. Bu çabayý ben yoldayken ayný benim Toriyi
izlediðim gibi okullardaki çocuklarýn da izlemesini
istiyordum. Daha hayal etmekten çekinmedikleri erken
yaþlarýnda onlara ulaþmak, bakýn dünyada görülecek
o kadar çok þey var ki, demek geçiyordu içimden.
Zirveleri de kapsayacak yeni bir rota iþaretledim; Altý
Zirve Projesi böyle doðdu. Hem de Göranýn Nepalde
sponsoru olduðu bir okul þimdi sahipsiz kalmýþtý. Aroundn-Over adýnda bir vakýf kurup kollarý sývadýk.
Ýlk etapta kendi gücümle Seattledan Kuzey Amerikanýn
en yüksek noktasý olan 6,195 metre rakýmýndaki Denali
zirvesine ulaþacaktým. Beyazlarýn 1901 yýlýnda öldürülen
baþkaný William McKinley için adýný deðiþtirdikleri güzel
Denali ismi, Athabasca yerlilerinin dilinde yüksek, ulu,
büyük olan anlamýna geliyor.
Zirve için sezon Mayýs ayý olacaktý. Eðer kendi gücümle
bu zirveye ulaþacaksam, bisikletle bu yolu ne kadar
sürede kat edeceðimi tahmin edip, arkadaþlarýmla Nisan

Issýzlýðýn ortasýnda bir bisikletli

sonunda buluþmak üzere yola çýkmam gerekiyordu.
Sponsorlarý bulmak ya da ikna etmek için pek vaktim
yoktu. Bisikletimi REIdan, heybelerimi OrtliebUSAden
ve römorku B.O.B Trailerdan yardým olarak aldýktan
sonra kendi kredi kartlarýmý cebime koyup 1 Þubatta
yola çýktým.
Kuzeye çýktýkca yollar karlandý, hava rüzgarsýz -36
dereceye kadar indi, dozerlerden ürker oldum. Ayný
dozer þoförleri açýkta gecelemeyeyim diye beni
barakalarýna davet ediyordu. Tekerlerimdeki çivili lastikler
buz ve pekiþmiþ karda iyiydi ama taze kar inince iþler
sarpa sarýyordu. Taze karda hem yüklü bisikleti ayakta
tutmak mümkün deðildi, hem de geçen bir TIR taze
karý uçuþturunca arkasýndan gelen araçlar beni
göremeyebilirdi. Taze kar demek bekleyip dinlenmek
için bahane demekti. Bu süre içinde dozer gelir karý
atar, geçen TIRlar kalan karý ezer, ben de rahat rahat
devam ederdim. Ayný fýrsatla dinleniyor, kaldýðým
yerlerdeki insanlarla tanýþýp, yeni arkadaþlar edinip
hikayemi anlatmam mümkün oluyordu. O yüzden bu
beklemeler beni hiç sýkmadý ve sonunda 11 Nisanda
Alaskada Anchorage þehrine vardým. 1 Mayýsta

arkadaþlarýmla buluþup bisikletten
hediðe geçiþ yaptýðýmda katettiðim
mesafe 4,293 km. idi.

Artýk bisiklet yerine hedik kullanacak, heybe yerine sýrt
çantasý taþýyacak ve römork yerine de yüklü bir kýzak
çekecektim. Denali için gerekli tüm malzemem kendi
gücümle oralara kadar varmýþtý ve yine aynen zirveye
varacaktý.
Daða güneyden yaklaþtýk. 2003 sýcak ve yaðýþsýz bir
sene olduðu için yerde fazla kar yoktu. Ana kampla
aramýzda kuþ uçuþu 76 km civarý mesafe ve birden
fazla yüksek geçiþ vardý. O sýralarda çýð tehlikesinin
yüksek olmasý nedeni ile geçitleri kullanmayýp vadi
içlerindeki çalýlara girmeden, sýrt hatlarýndan zikzaklar
çizerek Kahiltna Buzulunun güney ucuna ulaþtýk.
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Buzul üzerinden devam edip
1 Haziran günü ana
ana kampa varmamýz 14
kamptan Talkeetnaya uçtuk.
gün alacaktý ve 108
Niþanlým Nancy 8
kilometre yayan katettiðimiz
Haziranda varacaktý. Ayný
o etapta kýzaklardaki bütün
ayýn 15inde de Homer
yiyeceði tüketecektik.
balýkçý kasabasýnda bir yerli
Hesapta ana kampa on
ayini ile evlenecektik. Nancy
günde varýrýz diye
ile ben ayrý dinlerden
düþünüyorduk. Ben ana
olduðumuz için ne kilise
kampýn ötesinde kendi
olsun ne de baþka bir yer,
çýkýþým için gereken fazladan
yeni bir kültüre aþina
yiyeceði yanýmda
olmalýyýz,
taþýyordum, üç kiþi bunu bile
düþüncesindeydik. Ana
tüketecektik. Oysa o sezon
kamptan yürüyerek çýkmaya
yazýlmýþ bin küsur daðcý ayný
hiç vaktim yoktu, kendi
Soðuk bir günün sonunda, Liard River, British Columbia
mesafeyi uçakla katedip ana
nikahýma gecikemezdim!
kamptan týrmanýþlarýna
Anchorageda bizi evlendirecek olan oranýn yerlilerinden
baþlayacaklardý... Buzulda hava þartlarý elveriþli deðildi.
Haida-Tsimshian asýllý Alice adýnda bir bayan ve Inupiat
Önceleri sürekli olarak inen yaðmur, daða yaklaþtýkça
asýllý Poxits ile buluþtuk. Beraber Homerdan çevresindeki
ýslak kara dönmüþtü. Buzul çatlaklarý karla örtülü idi.
karlý daðlardan buzullarýn kýyýlarýna aktýðý Ketchimak
Güneydeki denizden gelen nem buzula sis olarak
Körfezini geçip, karþý tarafta tekneden baþka ulaþým
yerleþiyor, yer gök beyaza bürünüp ilerlememizi
imkaný olmayan bir kýyýda iki aðacýn gölgesinde yerli
yavaþlatýyordu. Sis gölgeleri yok ettiðinden kenarýna
geleneklerine göre evlendik. Törenden önce Nancy ve
kadar gelmeden buzul çatlaklarýný fark edemiyor, oradan
ben beraberce kuzey, güney, doðu, batý, gök ve
da derinliðini tartamýyorduk. Sonradan bir avuç kar
topraktan ibaret altý yönün her biri için yüzer tane dua
alýp karþýya atýnca karda oluþan lekeden mesafeyi
çubuðu baðlamak üzere yerli þahitlerimizden talimat
tartabileceðimi keþfedecektim. Neredeyse el yordamýyla
almýþtýk. Her yön için ayrý renkte dört santimetrekarelik
o 14 günün kalan çoðunda bu þekilde ilerlemek epey
bez parçacýklarý içine bir tutam tütünü içimizden gelen
sinir bozucu olacaktý.
bir dua ve dilek ile koyduktan sonra, bize gösterilen
Mayýs ortasýnda ana kampta iki ekip arkadaþýmýzla
biçimde bu bezleri katlayýp kamýþtan çubuklara baðladýk.
buluþtuk, onlarýn uçakla getirdiði malzeme ve erzaklarý
Bu zor bir iþti. Biz her duayý not edip her bir çubuða
da yüklenip zirveye doðru yol alan o kalabalýða katýldýk.
kendi duasýný sarmak istiyorduk, ancak 300 küsur
Aslýnda biz daha tenha olan kuzey cephesinden daða
dilekten ve duadan sonra gerçekten bir durup
çýkmak istemiþtik, ancak bu sezon kuru geçtiðinden
düþünmemiz gerekmiþti. Nancy ile beraber göz göze
yerde kar olmayýnca, ekip köpekli kýzakla daða yakýn
bakýp beraber daha ne dileyebiliriz deyip dünya
bir noktaya býrakýlmasý gereken erzaðýný yollayamamýþ,
barýþýndan akrabalarýmýza saðlýða kadar her þeyi diledik.
rota deðiþtirip uçakla ekip erzaðýný indirebileceðimiz
Elbet geleneklerin bir sebebi vardý, yeni evlenecek bir
ana kampý tercih etmek zorunda kalmýþtýk.
çiftin baþ baþa vakit geçirip böylesi bir çabayý beraberce
bitirebilmeleri iyiye alametti. Poxitsin dediði gibi
4,250 kampýnda 4 gün süren bir fýrtýna sonrasýnda
büyükbabamýn bir planý vardý. Tören ayný çubuklarýn
güneþli bir sabahý görünce zirveye doðru yola çýktýk.
etrafýmýzda oluþturduðu çemberin içinde yapýldý ve tören
Denalinin Batý Sýrtý üzerinde ilerlerken hem kuzeydeki
sonrasýnda yerli inançlarýna göre çubuklarý yakarak
bulutlara yukardan bakýyor, hem de iki hafta boyunca
dumanla birlikte dualarýmýzýn evrene salýnmasýný
bizi oyalayan Kahiltna buzulunun güneye doðru bir
saðladýk.
nehir gibi kilometrelerce akan dev cüssesini kuþbakýþý
görüyorduk. Foraker zirvesi arkamýzda, batýda kalýyor,
Törenden sonra Nancy Seattlea döndü, bense yine
o yönden gelen alçak basýnç cephelerini tepesinde
bisiklete atlayýp güneye doðru yola koyuldum. Dönüþte
kümelenen bulutlarla haber veriyordu. Yola çýktýktan
sekiz saat sonra 5200 metrede son kampýmýzý kurduk.
Nancy ve Erden
Çadýrlarý kurup çevresine kar kalýplarýndan duvar örerken,
etrafýmýzda deniz yüzeyinin yarýsý kadar oksijen
bulunmasý nedeniyle tansiyonumuz düþüyor, baþýmýz
dönüyordu. Ertesi sabah 29 Mayýs günü yine açýk hava
olmasý bizi zirveye ulaþmak üzere teþvik etti, zira daðýn
iki yanýnda alçak basýnç sistemleri oluþmuþtu ve her an
zirveyi kapayabilecek þekilde bizi tehdit ediyordu. Baþým
aðrýmaktaydý, iyi uyuyamamýþtým ve burnum týkalý idi.
Belki sinüstür, yüksek irtifa beni etkiliyor anlaþýlan,
4,250de epey oyalandýksa da yine dikkatli olalým,
deyip iki arkadaþýmla beraber yola koyuldum. Yürüdükçe
açýldýðým 12 saatlik bir çaba ile zirveye ulaþýp kampa
döndük. Diðer iki arkadaþýmýz ertesi gün denediler,
fakat rüzgarýn artmasý nedeni ile ellerini koruyamayýnca
geri dönmek zorunda kaldýlar. Bir koþu aþaðýya indik...
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en büyük sorunum kýþa nazaran kalabalýklaþan yollardaki
trafik ve insafsýz sivrisinek sürüleri idi. Trafik daha çok
RV (recreational vehicle) denilen þu tekerlekli,
direksiyonlu evlerdi. Þerit deðiþtirmeden bana o kadar
yakýndan geçiyorlardý ki, her seferinde bu son olacak
tedirginliði içindeydim. Sivrisinekler bilhassa gölgelerin
uzadýðý akþamüstü ortaya çýkýp beni çadýrýma
hapsediyordu. Bir yokuþa gelip yavaþlarsam hemen
beni bulup beþer onar yüzüme ellerime konup beni
çýldýrtýyorlardý. Yokuþun tepesinden aþaðý kaçarcasýna
hýzlanýp namertleri arkamda býrakmak büyük bir ferahlýktý.
British Columbiaya geçince sorun at sinekleri olmaya
baþladý. Neyse ki bunlar ýsýrýnca iyi acýtýyor, hemen
farkýna varýyordum. Eh, sivrilere nazaran biraz da yavaþ
olduklarýndan hýncýmý bir tokatla almam kolay oluyordu.
Kamp yerinde kendi kendini tokatlayan birini artýk siz
hayal edin!!!
Dönüþte yüküme ayýlara karþý bir de pompalý tüfek
eklemiþtim. Alaska, Yukon ve British Columbia
eyaletlerinde ayýlar çok boldu. Bunlar kýþ uykusundan
aç uyanýp tekrar kýþ uykusuna yatmadan önce gerekli
beslenme için her yolu deneyen fýrsatçý hayvanlardý.
Genelde insanlara yaklaþmaz, insanlarý besin kaynaðý
olarak görmedikten sonra bir problem olmazdý. O
yüzden çadýr civarýnda yiyecek bulundurmamaya,
giysilerime yiyecek kokusu sindirmemeye dikkat
ediyordum. Tüfek çadýra benimle giriyor, çadýrdan
uzaklaþýnca, neme lazým, tuvalet kaðýdýnýn yanýnda hazýr
bekliyordu. Ayýlarla sorun çýkmadan yol üzerinde birkaç
kere karþýlaþtým. Bir seferinde sýrf dereden aðzýyla
somon avlayan ayýlarý seyredebilmek için 200 km yolumu
deðiþtirdim, ama deðdi...

Önümdeki bir sene boyunca okyanuslar için hazýrlýk
dönemi var ve Ocak 2005de tekrar yola koyulacaðým.
Bir sonraki hedefim Güney Amerikadaki 6,962 metrelik
Aconcagua zirvesine biraz bisiklet, biraz kürek derken
2006 Ocak ayýnda çýkmak. Ardýndan kürekle Pasifik
Okyanusunu geçmek var... Karstenz, Everest, Klimanjaro
çýkýþlarýný takiben, 2007 civarýnda Türkiye kýyýlarýnda
benim tekne karaya oturduðunda onu sahile çekebilmek
için yardýmýnýza ihtiyacým olacak. Þimdiye kadarki
detaylarý ve nerelerde olduðumu hep Around-n-Over
internet sitemizden izleyebilirsiniz. Þimdilik Ýngilizce
olan bu siteyi Türkçe olarak da yakýn gelecekte sunma
azmindeyim.
- Around-n-Over vakfýnýn amaçlarý
Gençlere coðrafya, matematik, tabiat bilgisi, beden
eðitimi ve sosyal bilgiler dahil olmak üzere insan gücü
ile gerçekleþtirilen araþtýrma ve maceralardan esinlenerek
hazýrlanmýþ eðitim faaliyetleriyle ilham vermek, onlarý
bilgilendirmek,
Gençlerin daha iyi birer yurttaþ olabilmeleri için fedakarlýk,
özveri ve azim deðerlerini iþlemek,
Kendine yeter hale gelmeye çalýþan muhtaç toplumlara
temel eðitim amaçlý kaynak, uzmanlýk ve tesis saðlamak.
- Bize yardým için:
Baþkalarýna da burada okuduklarýnýzý anlatabilirsiniz.
Böylece genç ya da yetiþkin ayýrt etmeksizin daha geniþ
bir gruba ulaþabiliriz.
Amaçlarýmýza ortak olarak, sponsorluk ya da kaynak
saðlayarak katkýda bulunabilirsiniz. Beraber çalýþmanýn
yollarýný arayabiliriz.
Around-n-Overýn eðitim ve diðer mücadelesine madden,
para veya bilgi saðlayarak yardým edebilirsiniz.
Around-n-Over sizin þirketiniz içinde ve halka yönelik
olarak düzenlediðiniz promosyon, pazarlama ve eðitim
çalýþmalarýnda yer alabilir.

Seattlea dönmeden önce Vantagea uðrayýp Göraný
kaybettiðimiz rotayý Nancy ve arkadaþlarýmla beraber
Erden Eruç
çýktým. Bu Altý Zirve Projemin ilk safhasýný kendimce bir
http://www.around-n-over.org
Vakýf Baþkaný
derledi ve Seattlea doðru yeni bir þevkle devam ettim.
Üç gün sonra 24 Aðustosta toplam 8,875 km yol
*: Kazanýn detaylý raporunu Takozun 16. sayýsýnda
katetmiþ olarak, annem, babam ve Göranýn babasý
bulabilirsiniz
Gerard ile hep beraber
29 Mayýs 2003, Eddie Espinosa, Cory Groom ve Erden Eruç zirvede
Seattleda kendi evimde
yemekte buluþtuk. Yolculuðumu
bundan daha güzel
bitiremezdim.
Uzun bir çabayý baþarý ile
noktaladým, yeni arkadaþlar
edindim ve bir derviþ misali
erdem kazandým.

Belirsiz de olsa
geleceðe huzurla
bakýyor, hayatýmýn
akýþýný
deðiþtiriyorum. Bir
zamanlar beni paniðe
sürükleyebilecek olan
bu belirsizlik beni
artýk ezmiyor.
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