
 

Manaslu(8163 m) Ekspedisyonu  Faaliyet Raporu 

06-Eylül-2018   08-Ekim-2018 

Faaliyeti Düzenleyen  : İDADİK 

Faaliyetin Adı :  Manaslu (8163 m.) Zirve Faaliyeti (Oksijensiz, Şerpasız) 

Bölge : Nepal Himalayalar Manaslu Bölgesi (Gorkha District) 

Tarihi : 06-Eylül-2018   08-Ekim-2018 

Hedefi : Manaslu’da Oksijensiz, Şerpasız sadece ana kamp desteği ile zirve yapmak 

Sorumlu : Kerem Ayhan 

Sporcular : Kerem Ayhan 

Etkinlikte Kullanılan Malzemeler  : 

Kamp Malzemeleri : North Face Assault 2 kişilik çadır. 2 kartuj büyük tüp,  ocak ,şişme mat, 1 

Çaydanlık, 1 Tencere,  1 Tava, uyku tulumu (UPPA -38 ekstreme, -15 konfor),  

Kıyafetler :  Polar Bere, Boyunluk, Gaya 600 fill kaz tüyü mont , 2 polar üst, üst içlik (2 adet), 

2 polar pantolon, alt içlik termal, 7 çift çorap, 2 tülbent, kar gözlüğü, güneş gözlüğü, tozluk, 

koflak artic bot, goreteks pantolon, 2 çift polar eldiven, 1 çift miten kaztüyü eldiven, Asolo 

bot.  

Teknik Malzemeler :  4 karabin (1 HMS), 4 perlon, 15 m. 8 mm ip, sekizli, reverso, emniyet 

kemeri, pursik ipi, kazma, 2 adet baton, yardımcı ip (2 m), 3 buz burgusu, kar kazıkları, 

krampon. 

Diğer Malzemeler :  GPS garmin, saturasyon ölçer, yükseklik ölçer saat (barometrik), acil 

gerekebilecek ilaçlar, fotoğraf makinası, telsiz, yiyecekler, trekking için şemsiye. 

Tırmanılan Rota : 

Yer : Kuzey Doğu Rotası Klasik Rota. Gorkha District Bölgesi 

Rakım : 8163 m. Manaslu zirve 

Mesafe : Gidiş Dönüş toplam 185 km. 

Hedeflenen Zaman : 33 gün. 

Harcanan Zaman : 33 gün 

Artan Zaman :  Yok 

Tehlikeler :  

1-) Ana kamp kamp 1 arası çatlaklar; gizli çatlaklar. Kar başlangıcına kadar kaygan kaya 

zemini. 



 2-) Kamp1 –Kamp2 arası buz düşmesi, Merdivenlerin iyi yerleşmemiş olması, gizli çatlaklar, 

Hatların yanlış döşenmesinden yaşanan zorluklar, zeminin ani çöküşler yaparak çatlaklara 

düşüş. 8-10 kadar kar- buz teknik etap var. Sabit hat mevcut. 

3-) Kamp2 –Kamp 3 arası 6600 m’den sonra çığ tehlikesi,  2 teknik etap. 

4-) Kamp3-Kamp4 arası yüksek ısı farklılığı oluşabiliyor. Çok sıcak başlanıp çok soğuk bir 

ortama çıkılabiliyor. Aşırı trafikten yavaş gitme ihtimali ile hipotermia riski  

5-) Kamp 4’e çıkarken yukarıdan gelenler sürekli kar topu düşürüyorlar. Kask şart.  

6-) Kamp 4- Zirve arası teknik etap yok. Ancak yüksek irtifa dolayısıyla 35-40 km rüzgarda bile  

oksijen azlığından vücut ısıtma sorunu olabiliyor. 

Çadır ve Su Yerleri :  Son su yeri 5000 m’de kayaların üstünden akıyor. 

Aşağıda başlıca kamplar verilmektedir. Yükseklikler Gps ölçümlerine dayanmaktadır (Zirve 

hariç). 

Ana Kamp : 4900 m.  Krampon takma noktası : 5150 m. 

Aşağı Kamp 1: 5600 m. Kamp 1: 5720 m. 

Kamp 2: 6280 m.  Kamp 3 : 6730 m. 

Kamp 4: 7450 m  Zirve : 8163 m. 

Tırmanış Rotalarının Zemin Yapısı: 

Trekking bölümünde patika yollardan çıkılıyor. Yağmurlu zamanlarda çamur ve batak 

olabiliyor. Ancak zemin çabuk kuruyor.  

Samagon Ana-Kamp arası:  Patikadan çıkılıyor. Yer yer çamur. 

Ana Kamp-Kamp 1 arası : Patika başlıyor, 5000 m’de basit kaya geçişleri var 5150 m’e 

krampon noktasından sonra kar başlıyor. Çok kalabalık bir dağ. Bu yüzden kar ezik. 5200 

m’den sonra çatlaklar başlıyor. Gizli çatlaklarda var.  

Kamp 1- Kamp 2 arası : Kar buz. 8-10 dik etap var. 3 yerde merdiven var. Onun dışında sabit 

hatlar var. Ancak bazı yerlerde sabit hatlar yanlış döşenerek işi zorlaştırmış. 

Kamp2-Kamp3 arası : Kar buz. Genel de kar.  2 yerde dik etap var. 1.si 2.5 ip boyu. 2.si 20 m. 

sabit hat mevcut. 6600- 6680 m arası ciddi çığ tehlikesi.  Aklimitizasyon dönüşünde yukarıdan 

kartopu yağıyordu. Kask şart. 

Kamp 3-Kamp 4 arası :  Genelde kar, çok az buz ancak izden çıkıldığında buz ve düşme riski 

özellikle son etapta mevcut. Neredeyse tüm yol sabit hatlı. 

Kamp4- Zirve : Teknik etap yok. Sadece kısa bir bölgede sabit hat var. Diğer bölgelerde hat 

yok. Düz yürüyüş. Sert kar. 

Yiyecek Durumu :  



Aklimitizasyon çıkışına 5 günlük yiyecek götürüldü. Öğlen yemekleri atlandı. Yemek 

aklimitizasyon sonrasında arttı. İlave olarak zirve çıkışında 3 günlük yiyecek alındı. Yine öğlen 

yemekleri atlandı. 

Hava Durumu : Trekking sırasında sıcak başlanıyor yukarılara çıktıkça hava soğuyor. Zaman 

zaman yağmur yedik. Larke Pass (5150 m.) geçişinde rüzgar ve kar. Ana kampta kar yağabiliyor. 

Aklimitizasyonda sabahları güneşli akşamları yağışlı (kar) hava oldu. Dinlenme süresinde ciddi 

yağış. Zirve denemesi sırasında ayın 28’ine kadar yağışsız ve sıcak hava. Ayın 29’u rüzgar arttı 

ısı hissedilen (-35) ancak yağış yoktu. Ayın 29’u akşam’ı 16:00’da hava soğudu ve kar yağışı 

başladı. Ayın 30’u kamp 3 sabah çok sıcak ancak kamp4 rüzgarlı rapor edildi. 

Hava sıcaklığı : -35 hissedilen 29 Eylül’de rapor edildi. 

Genel Değerlendirme :  Manaslu’ya  oksijensiz, şerpasız tek kişi olarak çıkış planlanmıştır.  Ana 

kamp üstünde sabit hat desteği dışında destek alınmamıştır.  Ekspedisyona gidiş  mali sıkıntının 

giderilmesiyle 4 eylül günü kesinlik kazanmış; uçak biletleri hemen  bu tarihte 6 Eylül için 

alınmıştır. Eksik malzemelerin Kathmandu’dan temini için ilgili firma ile yazışılmış, bütçe 

sıkıntısı kendilerine belirtilmiştir.  7 Eylül’de Kathmandu’ya akşam vakti ulaşılmıştır. Malzeme 

sıkıntısını gidermek için eldeki tek seçenek firmanın sundukları olmuş ancak bunlarda 

elimizdeki bütçeyi aşmış olduğundan elimizde ki mevcut malzeme ile ekspedisyona gitme 

kararı alınmıştır. 8 Eylül sabahı erkenden Besisahar’a hareket edilmiştir. Trekking sonucu 14 

Eylül’de Ana kampa ulaşılmıştır. 20 Eylül akşamı aklimitizasyon çıkışları sona ermiştir. Sağlık 

sorunları nedeniyle 25 Eylül’de Samagondan(3520 m) zirve için hareket edilmiş. 28 Ekimde 

kamp4 (7450 m.)’ye ulaşılmış. Ancak ulaşma sırasında son etapta Çin’li yavaş bir grubun 

arkasında kalınmış ve gerçek tempomuzun çok altında kalınarak üşüme problemimiz olmuş ve 

Kamp4’teki (7450 m.) mevcut hava durumunda vücudun tam olarak ısınması mümkün 

olmamıştır. Gece soğuk geçirilmiş, sabah ise güneşle ısınılmış ancak 30 Eylül’deki ayrıntılı hava 

durumunu aşağıdaki ekip tarafımıza bilinçli olarak iletmemiştir. Kathmandu’dan gelen talimat 

ile ana kamp ve kamp 4’teki firma yetkilileri  dönmemi istemişlerdir. Bunun üzerine hava 

durumunun kötü olacağını düşünerek, 29 Eylül’de dönüşe geçtim. 30 Eylül’de ana kampa 

döndüm. Hava durumunu incelediğimde, 09-Ekim’e kadar havanın geçit vermediğini gördüm. 

01 Ekim’de ana kamptan ayrılıp trekking’e başladık. 06 Ekim akşamı Kathamandu’ya vardık 08-

Ekim sabahı 02:10 uçağı ile önce Doha’ya, sonra İstanbul ve İzmir’e ulaştım.  

Zirveyle sonuçlanmamış bu ekspedisyonun tam başarısından söz edilmese de, ekspedisyon 

sonrasında alınan tecrübeyi, ayrıca buradan aktarılan bilgilerin diğer gidecek sporculara 

rehberlik yapacağını ve  ekspedisyon sonrasında sağlık açısından hiçbir problemin olmamasını 

ekspedisyonun artıları olarak değerlendiriyorum. Kendim açısından Manaslu’nun hava 

penceresi kaçırılmasaydı rahatlıkla içinde bulunduğum koşullarda yapılabileceğini de gördüm. 

Tabii ki bu kadar zaman ve para harcadığım bu dağı yapamadığım için çok üzgünüm  ama ne 

yapalım son sözü hep dağ söylüyor. 

Program Akışı :  

Ön Hazırlık Çıkışları : Mayıs 2018’den itibaren çeşitli yüksek irtifa çıkışları yapılmıştır. 

Bunların içinden temmuz-ağustos döneminde olanlarını son oldukları için özellikle yazmak 

istiyorum. 



1-) Demavend (5671 m.)  İran (02-07-2018   07-07-2018):   

Katılan Sporcular : Kerem Ayhan 

İran’da Demavend dağında 3 kez zirve yapılmıştır. 

2-) Pik Lenin (7134 m.) (13-07-2018 23-07-2018) :  

Katılan Sporcular : Kerem Ayhan Oral Çağlar 

Pik Lenin’de 20-07-2018’de zirve yapılmıştır. Raporu önümüzdeki haftalarda İDADİK 

sayfasında yayınlanacaktır. 

3-)Batı Pobeda (6913 m.) (28-07-2018 20-08-2018):   

Katılan Sporcular : Kerem Ayhan Oral Çağlar 

Pobeda Zirvesi (7439 m.) hedeflenmiş, ancak Batı Pobeda (6913 m.) yapılabilmiştir. Raporu 

önümüzdeki haftalarda İDADİK sayfasında yayınlanacaktır. 

 

31-Ağustos-2018 : Ekspedisyon için gerekli olan maliyetin sağlanacağı bilgisi nin gelişi bugün 

oldu. Harcamalarımın %70’ini kendi bütçemden karşılamama karşın eksiğim vardı 06-Eylül’e 

uçak bileti bulunabildi. Malzemelerde ki eksikler mali sorunlar ve zaman sıkışıklığı yüzünden 

devam ediyor. 

06-Eylül-2018 : 18:00 İstanbul Pegasus uçağı 2 saat tehirle kalktı. Qatar Havayolları ile önce 

Doha’ya sonra Kathmandu’ya gittim 

07-Eylül-2018 :  Kathmanduya 16:00 civarında indim. Vize için 100 USD ödedim. Firmadan 

kimse karşılamaya gelmemişti. Zorla biri yardım etti. Bilgisayar’dan tele bakıp aradık. 

 Sonunda firma yetkilisi yarım saat sonra geldi. Özür dilediler. Otele yerleştik. La 

Sportiva Bot için 2 el. 450  USD Fiyat verdiler. Down suit için ise 700 USD para istediler. Toplam 

1150 USD yanımda yoktu zaten olamazdı da. Çaresiz elimdeki malzeme ile gitme kararı aldım. 

08-Eylül-2018 : Sabah 06:00’da kahvaltıya indim. Kahvaltıdan sonra saat 07:30’da 

enternasyonal takımı yakalamak için arabayla yola koyulduk. 5 saat sonra Besisahar’a vardık. 

Oradan araç değiştirdik. 4 saatlik yolculukla Dhrapaniye (1750 m.) ulaştık. Takımı da burada 

yakaladık. 



 

Dawa Şerpa ile birlikte ben yola çıkmadan önce.... Dawa Şerpa 14x800 projesini tamamlamış 
en genç sporcu ünvanına sahip ve bana servis sağlayan firmanın sahiplerinden 08-Eylül-2018 

 

09-Eylül-2018:  Sabah 07:30’da kahvaltı yapıldı. Yükler katırlara verildi. 08:00’da trekking 

başladı. Toplam da 7 saat yüründü. Puktu kharka’ya (2800 m.) gelindi. 

 

Ekip öğlen yemeği için mola sırasında 09-Eylül-2018 

10-Eylül-2018: Sabah 07:30’da kahvaltı yapıldı. Yükler katırlara verildi. 08:00’da trekking 

başladı. Toplam da 6 saat yüründü. Bhimtang’a (3750 m.) gelindi. 



11-Eylül-2018: Bugün ekip dinlenmeye çekildi aklimitizasyon için 2 saat yükseldik. 4200 m. 

‘de olan bir göl ziyaret edildi.  Toplam dolaşma 3.5 saat sürdü. Akşam yine Bhimtang’ta 

konaklandı. 

 

Bhimtang'ta 11-Eylül-2018 

 



 

Aklimitizasyon sırasında 4200 m.’de  göl kenarında 11-Eylül-2018 

 

12-Eylül-2018: Her zamanki gibi 07:30’da kahvaltı yapıldı. 08:00’da yürüyüşe başlandı. 4300 m 

civarında mola verildi, sonra larke pasa (5150 m.) doğru  yola çıkıldı . Larke Pass’ta hava rüzgarlı 

ve kar yağışlı idi. 11:30’da larke pasa vardım. Bu noktadan sonra inişe geçiliyor. İnişte kar 

yağmur’a döndü. Öğlen yemeğini hızlıca kumanyadan yedim. Dönüş tamamen yağış altında 

oldu. 14:30 civarı Samdo’ya (3800 m.) ulaştım. 



4300 m.'de mola sırasında 12-Eylül-2018 

 

13-Eylül-2018: Kahvaltı 07:30’da oldu. 08:30’da yola çıktık. 12:00’da rahat bir tempoyla 

Samagona (3520 m.) vardık. 



 

Kami Rita Şerpa ile  Samagon'da (3520 m.)  Kami Rita Everest’e 22 kez çıkma başarısını 
göstermiş. Bir rekortmen. 13-Eylül-2018 

14-Eylül-2018: Sabah kahvaltıdan sonra 09:00’da yola çıktım.  3-4 kilo olan sadece basit bir 

çanta taşıdım. Yükler hamallar tarafından ana  kampa taşındı. Ana kampa (4900 m.) 12:10 

itibariyle ulaştım. 

15-Eylül-2018: Planım kamp 1’e hareket etmekti. Ancak ishal olduğumu gördüm. Bu yüzden 

hareket etmedim. Ekibin geneli de dinlenme içindeydi. Onlarla kalmaya karar verdim. İshal 

için ilaç kullanmaya başladım. 



 

Tüm ekip (Arjantinli ekip dışında) akşam yemeğinde 15-Eylül-2018 

16-Eylül-2018: İshal kısmen düzeldi. Bugün kamp1’e (5720 m.) 18.5 kilo (5 günlük yiyecek, 

kamp malzemeleri ve giyecekler) yükle 4 saat 30 dk’da çıktım. Durumum kamp1’de gayet iyi 

idi. İyi bir akşam yemeği yedim. Bu arada aklimitizasyon için koflakları kullanmıyorum daha 

hafif bir ayakkabı olan Asolo Alta Via’yı kullanıyorum. Akşam yağış oldu. 

 

 

Kamp 1 için yola çıkmadan hemen önce ana kamptan 16-Eylül-2018 



17-Eylül-2018: Kamp2 için saat 11:00’da yola çıktım. Saat 16:30’da kamp2’ye (6280 m.) 

vardım.  Bir ara donmuş iplerde Cumar çalışmadı. O yüzden zaman kaybettim. Bir de yolda 

gereksiz sıra beklemeler oldu. Yüküm yaklaşık 17.5 kg civarındaydı. Kamp2’de durumum gayet 

iyi ishal tamamen sona erdi. Akşam yağış oldu. 

 

Kamp1-Kamp2 arası (5900 m.) 17-Eylül-2018 

18-Eylül-2018: Kahvaltı sonrası Kamp2’den aklimitizasyon için hafif yükle (4 kilo) 11:00’da 

ayrılıyorum.  6600 m’deki çığ noktasına kadar 2.5 saatte ilerliyorum.  Bir tane dik etap var 



gerisi sorunsuz. Kamp2’ye geri döndüğümde saat 14:30. Akşam yine hava kapatıyor. Sağlığım 

yerinde herhangi bir sorun yok. 

 

 

Aklimitizasyon çıkışı  6450 m. 

19-Eylül-2018:  Zirve denemesi için çadırı kamp2’ye bırakmaya karar  verdim. Kamp3’te 

uyumayı da yapacağımı düşünüyorum. Bir günlük yiyecek uyku tulumu, kamp malzemesi ile 

kamp3’e çıkıp gecelemeyi düşündüm. Ancak çadır almadım. Çünkü yukarıda boş çadır 

bulabileceğim çünkü henüz kimsenin kamp3’te gecelemediği söylendi. Kamp3’e (6730 m.) 4 

saatte 13-14 kg yükle ulaştım. Ancak sadece 1 çadır olduğunu ve onunda dolu olduğunu 

gördüm. O gün Polonyalı dağcı başka bir arkadaşında buraya çıktığını görmüştüm. Aynı 

zamanda kamp 3’e varmıştık. Ben çadır olmadığı için tam geri dönerken o beraber 

kalabileceğimizi söyledi. Kendisi de çok az yemek getirmişti. Beraber benim yemekten yedik. 

O gece onun tek tente çadırında kaldık. Gece soğuk geçti ancak genel durumum iyi idi.  

20-Eylül-2018 :  Saat 09:30’da kamp3’ten dönüşe geçtim. Önce kamp2’ye döndüm Saat 11:00 

civarı idi. Burada kendi çadırıma girerek yemek yedim sonra biraz dinlendim. Saat 14:30’da 

buradan ana kampa doğru harekete geçtim. 19:15’de ana kampa ulaştım.  



 

Kamp 3 (6730 m.) Sabah dönmeden önce 

21-Eylül-2018: Bugün bir öksürük peydahlandı. Çok sık gelmiyor ancak ciğerlerimi de dolu 

hissediyorum. Hava soğuk ve yağışlı. Hemen hemen herkes ana kampta. Samagon’a inmeyi 

düşündüm ama eyleme geçirmedim. Gece bütün ekip uno isimli bir oyun oynadık.  

22-Eylül-2018:  Sabah öksürük devam ediyor.  İlerlemiyor ama gerilemiyor da. Sıcak havaya 

ihtiyacım var. Öğlen Puha töreni yapıldı.  Öğlen yemeğinden sonra yağış altında Samagon’a  

(3520 m.) indim. 3 saat sürdü inişim. Büyük bir oda verdiler. Akşam yemeğinden sonra ishal 

oldum. Eşyalar ıslak. Zayıf ısılı bir sobada kurutmaya çalıştım. Sanırım önceki ishalimin sebebi 

de burasıydı. 



 

Tüm takım Puha töreni sonrası 

23-Eylül-2018: Samagondayım. Yemek yediğim mutfağı değiştirdim. Kendi yiyeceklerimden 

katkı yaparak yemeklerin yapılmasını istedim. Öksürük toparlıyor. İshal devam ediyor. 

24-Eylül-2018 : Normalde bugün ana kampa çıkacaktım ancak ishal var. Bir gün daha kalmaya 

karar veriyorum. İnternetten hava durumuna baktığımda Mountainforecast 01-Ekim dahil 

olmak üzere iyi hava gösteriyor. Hava bugün sıcaktı.  Öksürük tamamen geçti. Bir daha da 

ekspedisyonun sonuna kadar gelmeyecek. 

 

Samagon (3520 m.)  24-09-2018 



25-Eylül-2018:  İshal kısmen toparladı. Daha iyiyim. Sabah 09:30’da ana kampa çıkışa başladım. 

15:00’da ana kampa rahat bir tempoyla ulaştım. Havanın en son 29’unda iyi olacağını 

söylüyorlar. Bu yüzden yarın direk yola çıkmalıyım. Mountainforecast yanılmış gözüküyor. 

 

Ana kampa çıkış (3900 m) 25-09-2018 

26-Eylül-2018: Sabah kahvaltıdan sonra 08:30’da 3 günlük yiyecek ile yola 14 kg yükle 

çıkıyorum. Ayakkabıları koflak artic’e çeviriyorum. Kamp3’te 1 günlük kamp2’de 1 günlük 

yiyeceğim zaten var. 4 saat 20 dk’da 1. Kampa geliyorum . Oradaki  20 dk’lık mola sonrasında 

toplam 8 saatte Kamp2’ye varıyorum. Saat 16:30. İyi bir yemekten sonra dinlenmeye 

çekiliyorum. Hava çok iyi. Ayaklar Koflakta terleme yapıyor. Ben de iyi hissediyorum.  



 

Ana kamptan Kamp2'ye çıkarken 6000 m. 26-09-2018 

27-Eylül-2018: Kampı toplayıp Saat 11:30’da  17 kg yükle kamp3’e (6730 m) 4 saatte çıkıyorum. 

Kamp3’te bıraktığım yiyeceklerin kaybolduğunu görüyorum. Hava iyi. Gece sorunsuz geçiyor. 

28-Eylül-2018 : Kampı toplayıp saat 11:30’da 15 kg yükle kamp4’e hareket ediyorum. 7200’lere 

kadar herşey yolunda gidiyor. Tempom iyi. Ancak ben 7200’deyken trafik yoğunlaşmaya 

başlıyor. Yukarıdan sürekli insanlar iniyor. Aynı hatta inenler çıkanları çıkanlar inenleri bekliyor. 

Bir yolunu bulup hepsinden sıyrılıyorum. Yolda önümden gidenleri geçme imkanım hep oluyor. 

Ancak 7400 m’de ince dik bir yan geçiş bulunmakta. Yol 30 derece eğimle yukarı çıkıyor. Sağ 

taraf sert kar aşağı kaymamak gerekiyor. Sol taraf zaten yamaç tarafı. Önüme 3 çinli ve 1 şerpa 

çıkıyor. Çinliler oksijen soluyorlar ve sadece 3 kiloluk oksijen tüplerini taşıyorlar. Şerpa 40 kg 

üstünde yük taşıyor bir yandan da diğer 3’ü ile ilgileniyor hatta birini yukarı iple çekiyor. Bu 

grubun temposu çok yavaştı. Önce çok aldırmıyorum nasıl olsa varıyoruz diye. Ancak sonra 

üşümeye başladım. Sabah yola çıkarken çok sıcak olduğu için alta 1 içlik 1 ince polar ve goretex 

giymiştim. Üstümü takviye edebilmeme rağmen alt tarafa o ortamda bir şey giyecek durumum 

yoktu. Önümdekileri geçmeye çalıştım. Ancak o metrelerde sağdaki eğime girip arka arkaya 

hızlı gitseniz de eğer önünüzdeki grup durmazsa işiniz kolay değil çünkü adamlar tır gibi 

aralıksız duruyor ve sizin arada bir yere karabinle emniyet almanız için adamları itmeniz falan 

gerekiyor. Derdimi anlatmaya çalıştım. Geçmek istediğimi üşüdüğümü işaretle anlatmaya 

çalıştım ama anlamadılar. Geçmeye çalıştım. Geçirmemek için sanki daha hızlı yürüdüler.  Bir 

ara geçeyim derken aşağı kayıyordum az kalsın.  2 denemeden sonra kötü şansımı kabul ettim 

ve güneşli 4. Kamp sırtına bir an önce ulaşabilmeyi diledim. Gittikçe Çinli grubun temposu 

düştü, tabii  ben de düşük tempodan dolayı soğuktan çok etkilendim. 15 dk’lık yolu neredeyse 

1 saatte geçtik. Sonlara doğru yolun eğimi kalkınca bunları geçtim ama biraz geç oldu. Yukarıda 

güneş vardı ancak rüzgar soğuk esiyordu. Bu soğuğu hissederken northface assault’u kurmak 

mümkün gözükmüyordu. Hemen boş bir çadır aradım. Şerpaların olduğu bir çadıra girdim. 

Bunlar seven summits’in şerpalarıydı. Bu arkadaşların çadırı benimkine göre çok konforluydu.  



 

Kamp3'te yola çıkmadan önce (6730 m.) 28-09-2018 



Çadırda ısınmam için yardımcı oldular. Yarım saatte ancak kendimi iyi hissettim. Kendi çadırımı 

kurmak için dışarı çıkmak istediğimde onlarla kalabileceğimi söylediler. Onları rahatsız 

etmemek için kabul etmedim. Sonra Migma Sherpa ve arkadaşı benim ısınmaya devam 

etmemi söylediler ve çadırımı kurmak için dışarı çıktılar.  Bir yarım saatte böyle geçti ve ben 

kendi çadırıma geçtim. Akşam yemeğini yapıp yedim. Kar eritip su yaptım. Yeterince tüpüm 

olduğu için zaman zaman tüpü açık tutarak çadır içi ısıyı arttırmaya çalıştım. Dışarıda rüzgarlı 

bir hava vardı. Tek tente çadır olduğundan pencereleri açmanız gerekiyor aksi takdirde bütün 

nefesiniz çadırın içinde buz tutuyor ve buda gece gündüz üstünüze yağarak ıslanmanızı 

sağlıyor. Bu yüzden çadırın içi hep soğuk kaldı. Uyku tulumunun içinde ısınmam 2 saati buldu. 

Zaman zaman sıvı almak yada tuvalete gitmek için tulumdan çıktığınızda tekrar ısınmanız yine 

1 saat alıyordu. Tulumum daha önceki ekspediyonlarda hep yeterli olmuştu ancak sanırım bu 

çadırla 7450 m’de yetersiz kalıyordu. O gece gruplar saat 20:00 ile 02:00 arasında yola 

çıkıyorladı. Ben kendim için bu zamanları hep erken bulmuştum planım saat 04:00 idi. Ancak 

gecenin soğuk geçişi kendimi zirve için hazırlamama engel oldu. Belki alt üst daha iyi giysilere 

sahip olsam yine bu ısınma problemini atlatabilirdim. Şunu da belirteyim ki öyle titrer vaziyette 

çadırın içinde değildim. Tulumun içinde belli zaman kaldıktan sonra konfora eriyordum. Ancak 

biliyordum ki tulumdan çıkarsam üşüme gelecek. Bir de rüzgarlı geçmekte olan gece de çıkılan 

yolda ısınmam büyük problem olacak. 

29-Eylül-2018 :  Saat 06:00’da güneşin doğmasıyla kalktım. Kahvaltı için kendime tarhana 

çorba yapıp ekmekle yedim. Zeytin peynirle de takviye yaptım. Saat 08:20 civarlarında çadıra 

güneş geldi ve kendimi çok iyi hissettim. Çadırdan zirve yolu ve zirve çok bariz belliydi. Telsizle 

bir sonraki günün hava durumunu öğrenmek istedim. Ancak bir türlü detaylı hava durumunu 

vermediler. Kararımı hava durumuna göre vermek istiyordum çünkü hava iyiyse yapmak çok 

mümkündü. Kendimi iyi hissediyordum. Isınmıştım. 1 günlük daha yiyeceğim vardı. Tüpte 

vardı. Ancak dün gece çadırlarına girdiğim şerpalar, bendeki koflakları ve üstümün ince 

olduğunu ana kampa bildirmişler. Onlarda bu durumu kathmanduya bildirmişler. Oradan 

kesinlikle denemesin kararı verilmiş. Bana hava durumunu vermek yerine ana kamptan 

şerpalar, denememem için sebepleri sıralamaya başladılar. Kathmandu’dakiler benim 

durumumu bilemezlerdi ancak benimde elimdeki malzeme ile kötü hava ile başa çıkma şansım 

düşüktü. Havanın kötü olacağını varsaydım. Çünkü ayın 25’inde ana kampta bana son iyi günün 

29’u olduğu söylenmişti. Eğer yarın yukarıyı dener ve ortalarda bir yerde kötü havaya 

yakalanırsam kendime yapacağım hiçbir açıklama yoktu. Bu yüzden geri dönme kararı aldım. 

Ancak gerçekten kendinizi iyi hissederken böyle bir karar almak çok zor. Hayatınız boyunca da 

bu kararı sorgularsınız. Kamp4’te birkaç kişi kalmıştı. Herkes hava penceresi bittiği için dönmüş 

olmalıydı. 

O akşam kamp3’e döndüm. Yemek yiyip yattım.  Hiç rüzgar yoktu. Problemsiz bir gece geçti. 



 

Kamp 4’te  dönüşe geçmeden önce (7450 m.) 29-Eylül-2018 

30-Eylül-2018 : Sabah 06:00’da kalkıp yine çorba peynir ekmek ve zeytinden oluşan kahvaltımı 

yaptım. 07:30’da yanıma bir dağcı gelip arkadaşlarının kaybolduğunu söyledi ve bağlantı 

kurmak için benden telsizimi istedi. Ben de verdim. Saat 09:00 civarların da aşağı inmek için 

toparlanırken bu arkadaşların sağa sola koştuklarını gördüm. Sorduğumda yukarıdan aşağıya 

bir şey düştüğünü bunun arkadaşları olabileceğini söylediler. Aşağı indiklerinde bize göre sol 

tarafta çatlakların içinde duran insan bedeni olabilecek bir görüntüden bahsettiler. Kamp3’te 

20 kişi kadardık ancak dağcılar yavaş yavaş  inmeye başladılar. Bu arkadaşlar Çek dağcılardı 

geniş bir grupla gelmişlerdi ve çıkışları Çek Cumhuriyeti tarafından yakından takip ediliyordu. 

Ancak grup parçalara ayrılmıştı kimisi 3. Kampta, kimisi 2. Kampta kimisi de ana kamptaydı. 

Kendilerine yardım edebileceğimi söyledim. Ben öyle deyince bir Nepalli Dağcı da yardımcı 

olabileceğini söyledi. Çekli dağcılardan ikisi, Nepalli dağcı ve ben çatlakların içindeki bedene 

ulaşmaya çalıştık. 20-25 dk’lık bir çabadan sonra ipin en sonundaki arkadaş çatlaklı bölgenin 

tehlikesinden dolayı vazgeçti. Bir saat daha işleri yavaştan alarak toparlandım. Bana kalırsa 

aynı noktaya aşağıdan ulaşmak daha iyi bir fikirdi ancak yine de bu fikrin onların aklına 

gelmesini bekledim. Kamp4’te rüzgar olduğu ve kamp4’tekilerin orada mahsur kaldığı bilgisi 

Çeklere iletildi. Oysa biz kamp3’te sıcaktan yanıyorduk. Bir saat sonrada benden yardım isteyip 

istemediklerini sorup, istemediklerini öğrenince aşağı doğru yola koyuldum. Saat 13:10. 1.5 

saat sonra kamp3’e ulaştım. Burada bazı malzemeleri bırakmıştım. Bunları koyduğum torbanın 

açılmış olduğunu ancak içinden bir şey alınmadığını gördüm(Sonradan öğrendiğime göre bazı 

arkadaşların malzemeleri çalınmış). Ayrıca kamp2’de Çek dağcıların bir diğer yarısını gördüm. 

Onlarda çaresiz yukarıdakiler gibi bekleme içindeydi. Helikopter bekleniyordu ancak o da bir 

takım formalitelerden bir türlü gelmiyordu.  Oradan kamp1’e ulaşmam 2.5 saat aldı. 

Neredeyse tüm dağı yalnız geçtim. Dağ tam anlamıyla terkedilmişti. Ana kampa ilerlerken 

karanlık bastı. Yolun yarısından fazlasını pili bitmekte olan kafa lambamla geçtim. Gece vakti 

çatlaklarda ayrı tehlike yaratıyordu bu yüzden de yolda ayrı bir yavaş ve emniyetle ilerledim. 

5300 m. civarlarında Çeklerin kaybolan dağcısı için kurtarmaya giden ekiple karşılaştım. Saat  



 

Kamp2-Kamp1 arası 5900 m. civarları Hatlar gözükmekte, Akşam üstü dağda yalnızım. 30-09-
2018 

19:30 civarı krampon değiştirme noktasının biraz üstünde(5200 m.) Asta isimli Nepalli arkadaş 

beni karşılamaya gelmişti. Bana bir elma ve kola getirmişti. Gün boyunca bir ana kamp bir 

krampon noktası çıkıp inmesini söylemişler; insanları karşılama görevini ona vermişlerdi.  

Elmayı yedim kolayı içtim. Çantamı almayı defalarca teklif etti. Onu vermedim. Bu da aşağıda 

diğer arkadaşlar arasında bayağı konu oldu. Akşam 20:10 civarında ana kampa vardım. İyi bir 

yemekten sonra arkadaşlara başımdan geçenleri anlattım. Hepsi çok merak etmişler. Olanlar 

bayağı bir abartılarak aşağıya yansıtılmış. Herkes beni sağlam görünce bayağı mutlu oldu. 

Gerçekleri dinleyince sakinlediler.  

01-Ekim-2018 : Tekrar denemeyi düşündüm. Sabah hava raporunu Polonyalı arkadaşlardan 

aldım. 09-Ekim’e kadar hava kapalıymış. Rüzgar’da çıkılmayacak kadar fazla idi. Böylece bu işin 

bittiğini anladım. Kurtarma ekibi kamp4’e kötü havadan dolayı ulaşamamış. Helikopterde 

kamp4’e rüzgarlı olduğu için inemiyormuş. Kamp3’teki bizim ulaşmaya çalıştığımız yere  

kurtarma takımı inmiş ancak kimin olduğu belli olmayan bir uyku tulumu ile karşılaşmışlar. 

Kahvaltıdan sonra eşyalarımızı paketleyip, öğle yemeğinden sonra Samagona doğru yola çıktık. 

Mutfak ekibinden herkes memnun kalmıştı. Herkes bütçesine göre bahşiş bıraktı. Samagon’a 

(3520 m.) 3 saatte vardım. Başka bir pansiyonda kaldık. Sadece haşlanmış  patates yedim 

çünkü yine ishal olmuştum. 

02-Ekim-2018: Sama Gaun’dan 08:30’da hareket ettik. Namrung’a (2800 m.)rahat bir 

tempoyla toplam 7 saatlik yolculuk sonunda vardık. İshal devam ediyor. 



 

Samagaun Namrung arası 3150 m. civarı 02-10-2018 

03-Ekim-2018: Bugün Namrung’dan Nyak’a (2450 m.) ulaştık 8 saat kadar yürüyüş sürdü. Yolda 

maymun, tilki ve farklı kuş türleri görmek mümkün. 

 

Namrung-Nyak arası 2700 m civarları 03-10-2018 

04-Ekim-2018: Nyak’tan Tatopani’ye (1100 m) ulaştık. Yürüyüş 8 saat kadar sürdü. Ayak Bileği 

problemi çıktı. Akşam ilaç alıp yattım. Ayrıca kremde sürdüm. 



05-Ekim-2018 : Sabah ayak bileğim ilacın etkisiyle toplamıştı. Fransız Hügo’nun verdiği 

ayakkabılar çok daha hafif olduğundan kendi Alta Via Asolo botumu bileğim yüzünden 

değiştirdim. Ancak Hügonun botları ayağıma büyük geliyordu. 

3-4 saatlik bir yürüyüşten sonra Temba kendi ayakkabılarını teklif etti. Onun numarası daha 

uygundu. Toplam 6 saat yürüyüş yapıldı ve sonunda Soti Khola’ya (750 m.) ulaşıldı. Orada 

otobüs bulundu. Otobüsle Arughat’a gittik. Yolculuk 2 saat sürdü. Zor şartlarda yapılan bir 

yolculuk. Yol da kötü otobüste. Orada bir otele yerleştik. 

06-Ekim-2018: Kahvaltıdan sonra otobüsle Kathmandu’ya yola çıktık. İlk 3 saat stabilize yolda 

geçti; sonraki 2 saatte normal asfalt yolda ancak çok trafik vardı. Yolda beklemelerde oldu 

Öğlen yemekte yedik. Son olarak saat 16:00 civarı kathmanduya vardık ve bir otele yerleştik. 

Thamel denilen bir yerde  otel. Bir bölümü trafiğe kapalı. Bir çok dağ malzemesi satan dükkan 

mevcut. Ancak çoğunda taklit ürünler var. Bence taklit ürünlere istedikleri paralar verilmez. 

Ancak yine de bazen iyi bir malzeme denk getirebilirsiniz.  Pazarlıkla %10 iskonto garanti, %20 

de uğraşılırsa alınabilir.  Akşam yemeğini 4 dolar civarına mal ettim. Kola fanta gibi ürünler 

gereksiz pahalı. Halk son derece fakir ama basit ürünler(bisküvi, meyve, tuvalet kağıdı) 

Türkiye’ye göre çok pahalı. 

07-Ekim-2018: Bugün başka bir otele geçtik daha konforlu. En azından internet var. Penceresi 

var odanın. Thamel’de dolaştım. 1 dolar 116 rupie. Bütün outdoor firmalarının mağazaları ana 

caddede bunun dışındaki diğer outdoor mağazalarında kaliteli ürün bulmak zor. Ancak 

idareten malzemeler alınabilir. Akşam bütün ekip,  Dawa Sherpa ve kardeşi ile yemek yedik. 

Arkadaşlarla biraz erken vedalaştım. Çantaları hazırlamak için otele döndüm. Saat 23:45’te 

beni firmanın ayarladığı taksi aldı. Havaalanı 25 dk sürdü. Check in  sırası az idi. Herşey yolunda 

gitti.  

 

Son veda yemeği Kathmandu 07-10-2018 



08-Ekim-2018 : 02:10 uçağı ile önce 5 saatlik uçuşla Doha’ya oradan 07:45 uçağı ile İstanbula 

hareket ettim. Saat 12:30 civarı İstanbul’a geldik. Buradan Pegasus bağlantısı vardı. Bagajlarda 

dış hatlarda çıkmış oysa Kathmandu’dan İzmir’e bağladıklarını söylemişlerdi. 16:40 İzmir 

uçağına binerken bu sorunu bana Pegasus Yetkilileri bagajlarınız dış hatlarda kalmış şeklinde 

söylediler. Çaresiz İzmir’e hareket ettim.  Rapor tutturdum bagajlar için . Bagajlar ertesi gün 

akşam evime gönderildi. Rapor tutturmam ve dış hatlardan çıkmam 18:30’u buldu. Beni 

karşılamaya İDADİK’ten sevgili dostlarım gelmişlerdi. Hepsine çok teşekkürler. Bize bu işleri 

yaptıran bu birlik beraberliğimiz ve birbirimize olan bağlılığımız. 

 

Adnan Menderes Havalimanı 08-10-2018 

Faaliyetin Kritiği : Bu bölümü bu faaliyette kendi adıma çıkardığım sonuçları ve dersleri 

derlemek için yazıyorum 

1-) Kathmandu’ya mümkünse 2-3 gün önceden gidin eksiklerinizi tamamlamak için bol 

vaktiniz olsun. 

2-) Yediklerinize çok dikkat edin hijyen çok kötü durumda mümkünse Türkiye’den aldığınız 

yemekleri yaptırabilirsiniz. 

3-) Alışverişin büyük kısmını Türkiye’den halledin. Nepal pahalı bir yer. 

4-) Uçak için ekstra bagajı gerekirse çekinmeden internet yoluyla ucuza alın. 



5-) Gideceğiniz dağın çıkış aralığını önceki çıkışlardan iyi analiz edin. 4-5 günlük bir pencerede 

her şey bitebiliyor. Bir daha da hava bulamayabiliyorsunuz.  

6-) Gruba göre hareket etmeye çalışın ancak mümkünse ana kampa onlardan önce ulaşın. 

(Aklimitizasyon için dağ yürüyüşü sırasında beklemeler benim için gereksizdi ama yine de 

uydum. Ana kampa 2 gün önce ulaşabilirdim. ) 

7-) Çift örtülü olan (tentesi olan) hafif bir çadır kullanın. 

8-) Uyku tulumu, Ocak gibi malzemelerinizi en iyisinden alın. 

9-) Bot işi büyük mali problem önceden halletmeye çalışın. 

10-) Krampon iyi ve yeni olursa dağda güç aktarımınız kolaylaşır. Kritik noktalardan 

geçiyorsunuz 

11-) Teknik kazmaya ihtiyaç yok. Ancak kamp3’e kadar kazmaya ihtiyaç var. 

12-) Kask muhakkak kullanın yukarıdan kartopu çarpması büyük ihtimal. (Bana geldi). 

13-) Kaz tüyü tulum kıyafeti olmayan yok. En azından su geçirmez kaz tüyü pantolon ve 

sağlam bir kaz tüyü üste ihtiyacınız var. Üst için 7000’likte kullandığım Gaya yeterli oldu. 

Ancak yine de çok daha iyisini almak gerekiyor. 

14-) 6600 m.  -6680 m. arası çığ parkuru altından geçiyorsunuz. Ciddi yağışlardan sonra 

geçmeyin. Her zaman aktif bir bölge (Birkaç kartopu da burada geldi).  

Yazabileceklerim bu kadar umarım tüm camiamıza burada yazılanlar faydalı olur. 

Mali Analiz : 

Öncesinde yapılan hazırlık çıkışlarının maliyetlerini de buraya eklemeyi düşündüm. Çünkü 

proje bir bütün olarak düşünülmüştür. 

İran Demavend Maliyeti : 2700 T.L. (1300 T.L. ulaşım 1400 TL. diğer harcamalar) 

Pik Lenin Kırgızistan Maliyeti : 8000 T.L. (2 kişi için) 

Pik Pobeda Maliyeti : 22000 T.L. (2 kişi için) 8000 T.L. kulübüm İDADİK  tarafından 

karşılanmıştır. 1000 T.L. ayrıca Fatma Gencer tarafından karşılanmıştır. 

Manaslu Faaliyeti : 

Aşağıda yaklaşık maliyet çıkarılmıştır. 

1-) Türkiye’den alınan yiyecek ve kamp malzemeleri : 600 T.L. 

2-) Malzeme Alımı : 145  T.L. 

3-) Uçak Biletleri : 4712 T.L. 

4-) Trekking ve Ekspedisyon ücreti 4700 USD.   

5-) Vize Ücreti :100 USD. 



7-) Verilen Bahşişler : 140 USD. (Mutfak 60 USD, Hamallar Toplam : 60 USD, Ana kamp 

sorumlusu sherpa 20 USD.) 

8-) Samagon da 3 gün aklimitizasyon sonrası kalış = 5000 rupies  5000/116 = 43.10 USD 

9-)  Kathmandu da yapılan yemek harcamaları : 2000 rp.  17.24 USD 

Toplam Yaklaşık Maliyet:  4700+100+140+43.10+17.24=5000 USD + 5457 T.L. 

5000*6.5=32500 T.L. + 5457 T.L.= 37947 T.L. ekstra harcama gerektirmiştir. 

Ancak proje 4 dağ faaliyeti olarak düşünüldüğünde bütün kalemleri toplamak gerekmektedir. 

Manaslu harcamasının 12000 T.L. si Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Kulübüme 

ödenerek benim tarafıma kulübüm tarafından ödenmiştir. Geri kalanı kendi bütçem 

tarafından karşılanmıştır. 

Teşekkürler: 

Eşim Ebru Ayhan’a gerek bu ekspedisyonda; gerekse hazırlık sürecinde evden uzak kalmam 

sırasında tek başına ailemizin sorumluluğunu yüklendiği için ve tüm yıl boyunca geçen 

süreçte bana verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. 

Manaslu Ekspedisyonu fikrinin doğuşundan ekspedisyonun son anına kadar her zaman 

benim ve ailemin maddi ve manevi destekçisi olan İDADİK Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş 

Yalçın’a teşekkür ediyorum. 

Manaslu Ekspedisyonu faaliyetimize kısmi maddi destek veren Türkiye Dağcılık Federasyonu 

Yönetici’lerine ve Yüksek İrtifa Kuruluna teşekkürlerimi sunarım. 

Manaslu Ekspedisyonunda acil bir şekilde maddi destek sağlanması için kurumu harekete 

geçirdiğini düşündüğüm Sayın Ersan Başar’a ayrıca teşekkürlerimi sunarım. 

İDADİK Yönetim Kurulundaki tüm arkadaşlarıma süreç içindeki yardımlarından dolayı 

teşekkür ederim. 

İDADİK’teki tüm arkadaşlarıma,  2. Aileme her zamanki gibi manevi desteklerinden dolayı 

teşekkürlerimi iletirim. 


