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23 Ocak 1966, sabah saat üç, Bombay Havalimanı. 
101 uçuş numaralı Hindistan Havayolları’na ait uçağa bi-
necek son yolcular pistten geçerek Boeing 707’nin merdi-
venlerini tırmanıyorlar. Boşalan biniş bekleme salonunda 
yan yana duran iki adamın yüzü camlara dönük.

“Zarfın içinde ne var?”
“Bu konuda hiçbir şey bilmemenizi tercih ederim.”
“Kime teslim etmem gerekiyor?”
“Cenevre’ye uğradığınızda bir şeyler içmek için ba-

rın tezgâhına gideceksiniz, yanınıza bir adam yanaşacak 
ve size bir kadeh cin tonik ısmarlamayı teklif edecek.”

“Ben alkol kullanmam mösyö.”
“O zaman siz de bardağı seyretmekle yetineceksi-

niz. Sizinle konuşan kişi kendini Arnold Knopf ismiyle 
tanıtacak. Gerisi gizli ve ben sizin böyle işlerde çok be-
cerikli olduğunuzu biliyorum.”

“Küçük işleriniz için beni kullanmanız hiç hoşuma 
gitmiyor.”

“İlahi Adesh, bunun küçük bir iş olduğunu da kim 
söyledi?”

George Ashton’ın konuşma tonu nezaketten uzaktı.
“Tamam ama bu seyahatten sonra ödeşmiş olacağız, 

Hint diplomatik valizini özel amaçlarınız için son kez 
kullanıyorsunuz.”

Başlangıç
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“Ben ne zaman karar verirsem, o zaman ödeşmiş 
olacağız. Hem bilginiz olsun, sizden yapmanızı istedi-
ğim şeyin hiçbir özel yanı yok. Uçağınızı kaçırmayın, bir 
de kalkışı geciktirirsem, üstlerim tarafından fena halde 
haşlanırım. Uçuştan faydalanıp biraz dinlenin, sizi biraz 
süzülmüş gördüm. Birkaç gün sonra New York’ta Birleş-
miş Milletler konferansına katılacaksınız, çok şanslısınız, 
sizin yemeklerden bana gına geldi, bazen geceleri rü-
yamda Madison Avenue’de şöyle okkalı bir sosisli sand-
viç görüyorum. Benim için bir tane yersiniz artık.”

“Ben domuz eti yemem mösyö.”
“Beni sinirlendiriyorsunuz Adesh ama yine de iyi 

yolculuklar.”

* * *

Adesh Shamal, Cenevre Havalimanı’nın barında te-
masa geçeceği kişiyle asla buluşamadı. Uçak önce Delhi’ 
ye, arkasından Beyrut’a uğradıktan sonra sabah saat üçte 
tekrar havalandı. İki radyo navigasyon aygıtından biri 
arızalıydı.

Kaptan pilot saat altıyı elli sekiz dakika elli dört sani-
ye geçe Cenevre bölge kontrol merkezinden, Mont-Blanc’ı 
geçtikten sonra yüz doksan seviyesine iniş izni aldı.

Saat yediyi kırk üç geçe Kaptan D’Souza dağı geçti-
ğini bildirdi ve Cenevre’ye inişe geçti. Kontrolör hemen 
cevap vererek pozisyonunun hatalı olduğunu ve dağ küt-
lesinden henüz beş mil uzakta olduğunu bildirdi. Kaptan 
D’Souza mesajı saat yediyi bir dakika altı saniye geçe aldı.

24 Ocak 1966 sabahı saat yediyi iki geçe, 101 uçuş 
numaralı Hindistan Havayolları’na ait uçağın eko radarı 
bir dakika kadar sabit pozisyonu gösterdikten sonra kont-
rolörün ekranından silindi.

Kanchenjunga adını taşıyan Boeing 707, dört bin 
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altı yüz yetmiş metre irtifada Tournette kayalıklarına 
çarpmıştı. Kazada, on bir kişilik mürettebattan ve yüz 
altı yolcudan sağ kalan olmamıştı.

Malabar Princess’in düşmesinden on altı yıl sonra, 
Hin distan Havayolları’na ait ikinci bir uçak Mont-Blanc’da 
aynı yere çarpıp parçalanmıştı.
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24 Ocak 2013

Fırtına dağı sarmıştı, korkunç boranlar kar örtüsünü 
biçip götürüyor, görüş mesafesi sıfıra iniyordu. Birbirine 
iple bağlı iki dağcı ellerini zorlukla görebiliyorlardı. Bu 
beyaz magma içinde yürümek imkânsız hale gelmişti.

Shamir iki saattir geri dönmekten başka bir şey dü-
şünmüyordu ama Suzie rüzgârın kükremesinden yararla-
narak onun tekrar tekrar, inelim artık, diye seslenişini 
duymazdan geliyor, inatla tırmanmaya devam ediyordu. 
Aslında artık durmalı, kendilerine sığınacak bir çukur 
kazmalıydılar. Bu tempoyla giderlerse karanlık basmadan 
sığınağa asla varamayacaklardı. Shamir üşüyordu, yüzü 
kırçla kaplanmıştı ve uzuvlarını saran uyuşma hissi onu 
endişelendiriyordu. Yüksek irtifalarda dağcılık, büyük bir 
süratle ölümle saklambaç oyununa dönüşebilir. Dağın 
dostu yoktur, o sadece davetsiz misafirleri bilir; size kapı-
larını kapadığında, ona koşulsuz itaat etmeniz gerekir. 
Kendisine eşlik etmeyi kabul etmeden önce öğrettiği şey-
leri Suzie’nin hatırlamaması Shamir’i öfkelendiriyordu.

Dört bin altı yüz metre irtifada, şiddetli fırtınanın 
ortasında soğukkanlılığını korumak hayati önem taşır, 
Shamir de hatıralarının arasından kendini teskin edecek 
bir şeyler aradı.

Geçen yaz Suzie ve o, Arapaho Ulusal Parkı’na gidip 

1
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Grays Tepesi’nde tırmanma alıştırması yapmışlardı. Ama 
Colorado farklıydı ve iklim koşulları bugünün sonunda 
karşı karşıya kaldıkları koşullarla kıyaslanamazdı.

Grays Tepesi’ne tırmanış, ilişkilerinde bir dönüm 
noktası olmuştu. Vadiye döndüklerinde Georgetown’da 
küçük bir motele inmişler, ilk defa bir odayı paylaşmış-
lardı. Motelin sevimli bir yanı yoktu ama yatak iki gün 
boyunca terk edemeyecekleri kadar genişti. Dağın be-
denlerinde açtığı yaralara, karşılıklı pansuman yaptıkları 
iki gün ve iki gece. Bazen ufacık bir ilgi, ufacık bir jest, 
size çok benzeyen öteki yarınızı bulduğunuza inanmanı-
za yeter. İşte Shamir de bu kaçamak boyunca öyle his-
setmişti.

Bir yıl önce Suzie, onu ne diyeceğini bilemez hale 
getiren bir gülümsemeyle kapısını çalmıştı. Baltimore 
bölgesinde güler yüzlü insanların sayısı fazla değildir. 
Günaydın yerine şöyle demişti Suzie:

“Sanırım siz Birleşik Devletler’in en iyi dağcılık ho-
casıymışsınız!” 

“Doğru bile olsa, bu pek de övünülecek bir şey ol-
mazdı, Maryland neredeyse bir çöl kadar düzdür. En 
yüksek noktası bin bilmem kaç metre yüksekliktedir, beş 
yaşında bir çocuk bile yürüyerek çıkabilir...”

“Bloğunuzda tırmanışlarınızın hikâyesini okudum.”
“Sizin için ne yapabilirim matmazel?” diye sormuş-

tu Shamir.
“Bir rehbere ve sabırlı bir hocaya ihtiyacım var.”
“Ülkedeki en iyi dağcı ben değilim, ders de vermiyo-

rum.”
“Belki ama ben sizin tekniğinize hayranım ve sadeli-

ğinizi takdir ediyorum.”
Suzie davet edilmediği halde salonuna girmiş ve ona 

ziyaretinin sebebini açıklamıştı. Daha önce hiçbir tır-
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manma çalışması yapmadığını itiraf ederken, bir yıl için-
de konfirme bir dağcı1 olmak istiyordu.

“Neden şimdi ve neden bu kadar çabuk?” diye sor-
muştu Shamir.

“Bazıları günün birinde Tanrı’nın çağrısını duyar; 
ben de dağın çağrısını duydum. Her gece aynı rüyayı gö-
rüyorum. Kendimi mutlak bir sessizlikte karlı zirvelere 
tırmanırken görüyorum, insanı kendinden geçiren bir 
şey. O halde, kendime imkân tanıyıp neden rüyadan ger-
çeğe geçmeyeyim?”

“İkisi bağdaşmaz,” diye cevap vermişti Shamir.
Suzie de onun kuşkucu tavrı karşısında, “Dağın çağ-

rısı ve Tanrı’nın çağrısı. Tanrı daha sessizdir, dağ kükrer, 
çatırdar ve rüzgârın uluması bazen çok korkunç olabilir,” 
diye eklemişti.

“Sessizlik de olmayıversin. Ne zaman başlayabiliriz?”
“Matmazel...”
“Baker. Ama siz bana Suzie deyin.”
“Ben, özellikle yalnız kalmak istediğim için tırmanı-

rım.”
“İnsan iki kişiyken de yalnız olabilir. Hiç geveze de-

ğilimdir.”
“İnsanın bir yılda konfirme dağcı olabilmesi; ancak 

bütün vaktini bu işe adamasıyla mümkündür...”
“Siz beni tanımıyorsunuz. Bir işe kafamı taktım mı 

hiçbir şey beni durduramaz, asla benim kadar gayretli 
bir öğrenciye rastlayamazsınız.”

Tırmanmayı öğrenmek Suzie’de bir takıntı haline 
gelmişti. Yeterli gerekçe ileri süremeyince, dağcıya hayatı-
nı rahatlatacak ve boya isteyen mütevazı evini elden geçi-
recek kadar para ödemeyi teklif etmişti. Shamir, Suzie’nin 

1.Yeterliğinikanıtlamışdeneyimlidağcı.(Ç.N.)
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ilk ders zannettiği ama aslında sadece bir öğüt olan sözle-
riyle laf yağmurunu yarıda kesmişti. Bir kaya duvarında 
insan sakin olmalı, kendine ve her bir hareketine hâkim 
olmalıydı. Yani Suzie’nin tavrının tam tersi.

Suzie’ye gitmesini rica ederek bu konuda düşünece-
ğine ve onunla tekrar temasa geçeceğine söz vermişti.

Suzie peronun basamaklarından inerken Shamir 
ona bir soru sordu: Neden ben? Boş bir iltifattan çok, 
samimi bir cevap bekliyordu.

Suzie dönüp uzun uzun onun yüzüne bakmıştı.
“Bloğunuzdaki fotoğrafınız. Yüzünüz hoşuma gitti, 

ben her zaman içgüdülerime güvenmişimdir.”
Kız başka bir şey eklememiş, çıkıp gitmişti.

* * *

Hemen ertesi gün de cevabı almaya gelmişti. Araba-
sını Shamir’in çalıştığı tamirhanedeki kaldıracın yanına 
park etmiş, atölye şefinden bilgi almış, kararlı adımlarla 
Shamir’in eski bir Cadillac’ın yağını değiştirdiği çukura 
doğru ilerlemişti.

“Burada ne işiniz var?” diye sormuştu Shamir elleri-
ni iş tulumuna silerken.

“Sizce?” “Size düşüneceğimi ve sizi arayacağımı söy-
lemiştim.”

“Beni yetiştirmeniz için size kırk bin dolar öneriyo-
rum. Beni hafta sonları günde sekiz saat çalıştırırsanız, 
toplamda sekiz yüz otuz iki saat yapar. Çok daha az tecrü-
beyle yüksek dağlara tırmanmaya cesaret eden dağcılar 
tanıyorum. Saati kırk dolar, bir pratisyen hekimin kazandı-
ğı miktar. Üstelik size her hafta sonu ödeme yapacağım.”

“Matmazel Baker, siz tam olarak ne iş yaparsınız?”
“Uzun süre işe yaramaz şeylerin eğitimini aldım, 

sonra bir antikacının yanında çalıştım, ta ki adamın asıl-
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maları fazla ısrarcı olmaya başlayana kadar. O zamandan 
beridir de kendi yolumu arıyorum.”

“Başka bir deyişle, zamanını nasıl öldüreceğini bile-
meyen, babacığının kızısınız. Pek ortak yanımız yok.”

“Geçen yüzyılda burjuvalar işçiler hakkında saçma 
sapan önyargılara sahipti, şimdi de tam tersi,” diyerek 
Shamir’in lafını ağzına tıkadı Suzie.

Shamir maddi olanaksızlar yüzünden eğitimini ta-
mamlayamamıştı. Birkaç dağcılık dersi için Suzie’nin 
teklif ettiği meblağ hayatındaki pek çok şeyi değiştirebi-
lirdi. Ama kızın pişkinliği ve küstahlığı ona çekici mi ge-
liyordu, yoksa onu sinirlendiriyor muydu, bilemiyordu.

“Benim öyle peşin hükümlerim yoktur, Matmazel 
Baker. Ben bir tamirciyim, aramızdaki fark, benim için 
çalışmanın günlük bir zorunluluk olması, yağ değiştirme 
işini bitirmek yerine hoş bir kızla gevezelik ettiğim için 
kovulmayı da hiç istemem.”

“Siz gevezelik etmiyorsunuz ama iltifata teşekkürler.”
“Karar verdiğimde ben sizi arayacağım,” dedi Sha-

mir işine dönerek.

Her akşam yemek yediği, tamirhaneden iki adım 
ötedeki fast-food restoranında tabağını seyre dalarak he-
men o gece dediğini yaptı. Suzie Baker’i aramış ve bir 
sonraki cumartesi günü saat tam sekizde Baltimore’un 
büyük banliyösündeki bir spor kompleksinde ona rande-
vu vermişti.

Altı ay boyunca her hafta sonunu beton bir tırman-
ma duvarında çalışarak geçirmişlerdi. Bir sonraki üç aylık 
dönemde Shamir, Suzie’yi gerçek kaya duvarlarında sarp 
kaya tırmanışına çalıştırdı. Suzie yalan söylememişti, ka-
rarlılığı Shamir’i hayretten hayrete sürüklüyordu. Asla 
yorgunluğa teslim olmuyordu. Sızlayan uzuvları, başka 
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birini çoktan vazgeçirtecek kadar acı verse de, o daha da 
büyük bir enerjiyle tırmanmaya devam ediyordu. 

Shamir ona artık dağa tırmanmaya hazır olduğunu 
ve yaz başında onu Colorado’nun en yüksek zirvesine 
tırmanmaya götüreceğini haber verdiğinde Suzie o ka-
dar mutlu olmuştu ki, Shamir’i akşam yemeğine davet 
etmişti.

Antrenmanlar arasında paylaşılan birkaç atıştırmalık 
dışında bu onların baş başa ilk yemekleriydi. Shamir o 
akşam boyunca hayatını, ailesinin Amerika’ya gelişini, 
mütevazı hayatlarını, o eğitimine devam edebilsin diye 
katlandıkları fedakârlıkları anlatmış, Boston’da oturması 
ve her hafta sonu onunla çalışmaya gelmesi dışında kendi 
hayatını neredeyse hiç açmayan Suzie ise ona gelecek yıl 
Mont-Blanc’a tırmanmaya niyetli olduğunu söylemişti.

Shamir Mont-Blanc’a tırmanma işine, yıllar önce 
üni  versitede kazandığı bir yarışma sayesinde katılma im-
kâ nı bulduğu bir Avrupa gezisi sırasında kalkışmıştı. Ama 
dağ onun kafilesini istememiş, hedefe birkaç saat kala geri 
dönmek zorunda kalmıştı. Shamir bu yüzden derin bir 
hayal kırıklığı hissediyor, arkadaşlarıyla birlikte sağ salim 
dönebildiği için kendini avutuyordu. Mont-Blanc vazgeç-
mesini bilmeyenlerin hayatını çoğu zaman çalmıştır.

“Siz dağdan bahsederken, insanın dağın bir ruhu ol-
duğuna inanası geliyor,” demişti Suzie o akşam yemeği-
nin sonunda.

“Her dağcı buna inanır, umarım bundan böyle artık 
siz de inanırsınız.”

“Tekrar oraya döner miydiniz?”
“Bir gün imkânım olursa evet.”
“Size ahlaksız bir teklifim var, Shamir. Eğitimim ta-

mamlandığında sizi oraya ben götüreyim.”
Shamir, Suzie’nin henüz Mont-Blanc’a çıkacak dü-

zeyde olmadığını düşünüyordu. Ayrıca seyahat çok mas-
raflı olacaktı. Teklifi geri çevirerek teşekkür etti.
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