Yazar: Ali Nasuh MAHRUKÝ
Motosikletle Kuzey Hindistan gezisi
Bugün Himalaya'larýn eteklerinde 2.165 mt'de Himachal Pradesh
eyaletinde Shimla þehrindeyiz. Henüz 2 gün motor üstünde olmamýza
raðmen bayaðý bir macera yaþadýk 2 günde. 19'unda Delhi'yi ancak
öðleden sonra terkedebildik. Ama ne terkediþ... Zaten inanýlmaz
tehlikeli ve emniyetsiz Enfield'ler eþyalarýmýzýda üstlerine yükleyince
nerdeyse kullanýlmasý imkansýz hale geldiler. Motorlarý kiraladýðýmýz
dükkandan henüz 50 metre gittikten sonra üçümüzünde durup
birbirimize acýnacak halde baktýmýz aný görmeniz lazýmdý. 2002
Senesinde tek baþýma Türkiye'den Hindistana BMW R1150 GS
Adventure ile geldiðimde zor ve tehlikeli biþey yaptýðýmý
düþünüyordum. Fakat bu 2 günün sonunda sizi temin ederim o yolculuk
þu anda yaptýðýmýzýn yanýnda pazar gezmesi gibi kaldý.
Daha Delhi'den çýkarken bana arkadan bir araba çarptý,daha ilerde
yolda bir bisiklet Selime çarptý, ayaðýný morarttý. Ýlk günün sonunda
çarpýþa çarpýþa 120 km ötedeki Karnal þehrine geldik... Geceyi
Karnal'da geçirdikten sonra Enfield'lar seyahatimizin nasýl geçeceði
konusunda ilk iþaretleri verdiler. Selimin motoru sabah çalýþmadý.
Etrafýmýza toplanan polisler, yerel halk ve çoluk çocuk arasýnda
karbüratörler açýldý, temizlendi, sonunda bir usta çaðrýldý ve yola
koyulabildik. Bu arada havayla ilgili birþeyi belirteyim. 30 Dereceyle 38
derece arasýnda deðiþen sýcaklýk ve %95 gibi nem oranýyla
durduðumuz yerde þýpýr þýpýr ter atýyoruz.... Karnal'dan sonra ilk
durak Hindular için dini açýdan çok önemli bir þehir olan Kurukshetra'ya
geldik. Bu seferde burda benim motor arýza yaptý. Gene sökülen
parçalar, çaðrýlan ustalar ve kaybolan 2 saatten sonra Bhagabad
Gita'nýn indirildiði olumsuz Banyan aðacýnýn altýnda bulunan tapýnaðý
ziyaret ettik. Spiritual geçen 1 saatin sonunda tekrar yola çýktýk..Ýlk
gece yolculuðumuzu günün sonunda yaptýk. Hayatýmda geçirdiðim en
tehlikeli saatlerdi. Trafiði size tarif etmem imkansýz. Daha doðrusu trafik
diye birþey yok. Büyük olan araç geçiþ üstünlüðüne sahip. Bizde
motorlarla listenin en sonundayýz. Herkes devamlý üstümüzden
geçmek istiyo ve bizde onlarý üstümüzden geçirmemeye çalýsýyoruz ve
ayný anda da yol katetmeye çalýþýyoruz. Gece 10 gibi Pinjoreye
vardýk. Otellerde oda bulamadýðýmýzdan üçümüzde ayný odada
kalmak zorunda kaldýk. Geceyle ilgili hikayeyi þifreli bir web sitesinde
bilahare anlatýcam. Pinjoreden sonra þu anda bu yazýyý yazdýðým
Shimlaya doðru yola çýktýk ve artýk Himalaya eteklerine doðru
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týrmanmaya baþladýk...Yolda yanýmýzdan geçen polisdolu resmi bir
araba bizi durdurmak istedi, durmamýzý iþaret etti. Fakat Hindistan'da
eðer durursanýz kesin ceza vericenizden biz durmamaya karar verdik
ve polislerin þaþkýn bakýþlarý arasýnda gaza bastýk. Üç dört viraj
sonra arkamda Nasuh'la Selim'i hala göremeyince geri döndüm ve
neden geciktiklerini anladým. Selim bir kamyonu geçerken karþý
yönden gelen kamyonla çarpýþmýþ. Ýþin garibi bu çarpýþmadan
kamyon daha fazla hasar görmüþ. Selim'in hayatta kalmasý gerçekten
bir mucize... Koca kamyon Selim'in motorunun sað arkasýndaki metal
çantaya çarpmýþ, çanta paramparça olmuþ ve Selim bütün bunlara
raðmen motoru düþürmemeyi baþarmýþ. Tabii biz durunca arkadan
gelen kaçtýðýmýz polislere de yakalandýk. Sonunda kamyon þöförüne
500 Rp para verdik, polisler bizim kaðýtlara bakýcaðýna biz onlarýn
kimliklerini kontrol ettik. Þaka yaptýðýmý sanmayýn, gerçekten yaptýk.
Yolda bir köyde durup hasarlý motoru tamir ettirdikten sonra feci bir
yaðmur altýnda 20 km yol yapýp Shimlaya vardýk. 2.165 mt'deyiz,
devamlý yaðmur yaðýyor. Sizlere çektiðimiz fotograflarý ve yazýlarý
ulaþtýrabilmek için burda bugün kalýcak gibiyiz. Buralarda artýk yola
sabah çok erken çýkmamýz gerekiyor çünkü yaðmur ve dað yollarý çok
uzun km'ler yapmamýzý engelliyor. Bir sonraki internet cafede tekrar
buluþmak üzere diyorum... Bu arada sevgilimle tekrar biraradayýz.
Bunun sonucunda sizlere daha verimli olacaðýmý tahmin ediyorum. Bu
seyahatle birlikte gördüðünüz gibi sizlere birde soap opera sunuyorum.
Lütfen bizden ayrýlmayýn.
Eðer bu geçen 2 gün geçiriceðimiz seyahatin bir iþaretiyse gerçekten
inanýlmaz hikayeler sizleri bekliyor...
Herkese sevgiler....
Sinan Kazancýoðlu
Tekrar merhaba, bayaðý hareketli geçen son 2 günün ardýndan
yaðmur nedeniyle bir gün yola ara verdik gibi görünüyor. Son iki gün
benim için biraz motoru öðrenmek biraz da alýþmakla geçti.
(Ayaklardaki kumandalar ters, vites aþaðý doðru büyüyor). Þöyle
canlandýrabilirsiniz; Motoru çalýþtýrmayý becerebilirseniz hemen vitesi
1'e atýp yola çýkmak isterken aslýnda arka firene asýlýp kalkmaya
çalýþýyorsunuz. Diyelim ki yolda problem var yavaþlamak istiyorsunuz,
vitesi küçültüp sonra frenlemek istediniz. Önce acý bir fren yapýp
sonrasýnda panik halde vitesi büyültüyorsunuz. Önce benim motorun
karbüratorü su koyverdi sonra Sinan'ýn ki de bozulunca benzinlere daha
dikkat etmemiz gerektiðini anladýk. Ama bu arada karbüratörün
tamamýný da söker ve takar hale geldik. Nasuh ve Sinan benim
saçmalamamdan kaynaklanan kazayý nasýlsa anlatacaklar ben bu
konuda sessizliðimi korumayý tercih ediyorum.
Gelelim güzel þeylere; Delhi'den çýktýktan sonra oldukça düz bir yolda
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ülkemiz coðrafyasýna pek de benzemeyen bir yörede yolumuza devam
ettik. Burada kedi yerine ayný sýklýkla maymun görmekteyiz.
Þehirlerarasý yol derken sakýn aklýnýza boþ ucu bucaðý görünmeyen
yollar gelmesin, burada sanki Ýstanbul'da mahalleler arasý yol gibi
seyrediyoruz. Yollar zaman zaman tek þeride düþüyor ama yol
kenarýndan bisikletli ve yayalar hiç eksik olmuyor. Zaten yol
kenarýndaki yerleþim birimleri de kesintisiz devam ediyor. Zaman
zaman durduðumuz yerlerde festival benzeri etkinliklere rastlýyoruz, bir
tanesinde hint televizyonuyla roportaj bile yaptýk. Enfield'larla yola
çýkmýþ 3 Türk ki hepimiz deðiþik þekillerde turist görüntüsü veriyoruz,
oldukça ilgi çekiyor. Hindu epik hikayesi "mahabhatartha" yý bilenler için
orada bahsedilen savaþýn baþladýðý ve geçtiði yeri "kurukhestra" yý
gezdik. Buradaki müze de savaþýn çeþitli sahneleri canlandýrýlmýþtý
ve muhteþem görünüyorlardý ayný yerde bulunan krishna müzesinde
krishna'ya ait o kadar çok heykel ve resim gördüm ki artýk resimli roman
þeklinde hayatýný baþtan sona gözümde canlandýrabiliyorum. Burada
enfield klübü baþkaný Vinay Verma isimli 27 yaþýnda bir genç motorlar
bozulduðunda bize yardýmcý olmakla kalmadý kendi enfield'i ile bize
eþlik edip yöreyi gezdirdi ve evinde çay bile ýsmarladý. Oradan
ayrýldýktan sonra hava da karardýðý için bir sonra kalacaðýmýz yer
olan pinjaro garden a giderken ilk uzun gece yolculuðumuzu yaptýk.
Trafik zaten yeterince berbat deðilmis gibi birde farlarýn hepsi uzun
ayarlanmýþ çeþitli araçlar, iki yerine tek farý olanlar tek farý da
çalýþmayanlar ve hiç görünmeyen çesitli araçlarla beraber seyrettik.
Yolun ýþýklandýrýldýðý gibi bir fikir oluþmasýn kafanýzda, tamamen
karanlýk ve uzun farlarla kör olduðumuz bir yoldu bu. Ýlk kez bu iki
saatlik yolda kendimi kötü hissetttim.
Akþam kaldýðýmýz "garden" zamanýnda muhteþem olsada þimdi de
bunu anlamanýzý saðlayacak kadar, ama daha fazla deðil, bakýmlýydý.
Gerçi sel nedeniyle sular kesildiði için havuzlar boþtu ama hint
hikayelerini gözünüzde canlandýrýrsanýz biraz da hayal gücüyle o
bahçede maharajalarýn haremleri ile nasýl güzel vakit geçirdiklerini
anlayabilirsiniz. Þimdi her ne kadar pek te bakýmlý olmayan otel
odalarýna dönüþtürülmüþ devlet ofisleri de olsa zamanýnda oldukça
heybetli yapýlar mevcutmuþ. Bahçedeki heykeller ve oymalar zaman
içinde kaybolmuþ ama genede en az bin yýllýk birden fazla aðaç
görebileceðiniz bir yer. Dün ilk defa yaðmurla karþýlaþtýk. Önce pek
ciddiye almasak ta daha sonra sýrf eðlence olsun diye aldýðýmýz motor
ve sürücüsü yaðmurluðu Sinan ve benim oldukça iþimize yaradý. Nasuh
ise önce ýslanmayý sonra da üst alt yaðmurluðunu giymeyi tercih etti
ama biraz geç kalmýþtý yaðmur dindi. Ýlk defa kalacaðýmýz bir yere
gündüz girmeyi baþardýk. Garip bir yerleþim yeri, sivri sivri tepelere
oturtulmuþ ingiliz evlerinden oluþuyor Shimla. Ýngilizler sýcaklarda
buralarýn serin olduðunu keþfedip biraz da kendi ülkelerine benzettikleri
için uygun yerleþim birimleri ve oyun sahalarý inþaa etmiþler.
Himalayalarda bir küçük Londra gibi. Akþam vakti siste yürürken sohbet
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sýrasýnda ne kadar kolay kaybolabileceðimizden bahsederken
hakikaten kaybolup otelimizin olmadýðý 45 derece eðimli bir vadiyi
inmeye baþladýk neyseki farkýna vardýðýmýzda seadece 1 km
sapmýþtýk. Yemek sonrasý yürüyüþün faydalarýndan bahsederek geri
döndük.
Sevgiler..
Selim Tansal

(Tarih: 25 Aðustos 2004)

Merhaba,
Ýki gündür Shimla'dayýz, hava raporlarý bu bölgeler için önümüzdeki
48 saat boyunca þiddetli yaðýþ vermiþti. Doðru da çýktý.
Keyfimiz yerinde, motorlarýmýzýn arýza çýkarmasýna bile artýk
alýþtýk. Motor genelde giderken sorun çýkarmýyor ama ilk çalýþitýrmak
önemli, çünkü hemen çalýþmazsa belli ki bir yerine bir þey olmuþ ve
uðraþmadan çalýþmýyor. Ondan sonra kasabanýn içine gir, türkçe,
hintçe, ingilizce, tarzanca sora sora bir usta bul, motorun orasýný
burasýný sök bir dolu iþ çýkýyor.
Genelde bunlarýn önemli bir maliyeti yok ama çok zaman alýyor. Yine
de bizim bu sefer yaptýðýmýz gibi kýsa sayahatler için Royal Enfield'lar
son derece uygun. Hele bir de kartýný koyduðumuz Mr. Pawan ile
anlaþýrsanýz kiralama iþleri hem rahat hem güvenli çözülür.
Ancak uzun seyahatler için veya iki kiþi ayný motorda seyahat
edecekseniz ve birden faza ülke gezecekseniz, benim 97'deki ve
2001'deki seyahatlerim gibi, bildik bir markayý tercih etmek daha doðru
olacak. Kendi adýma BMW'yi bu konuda bir numara olarak
deðerlendiriyorum.
Kuzey Hindistan en az 10 yýldýr merakla izlediðim ve 97'deki
seyahatimden bu yana da gitme konusunda planlar yaptýðým eþsiz bir
cografya. Kýsmet 2004 yazýnda, Sinan ve Selim'le birikte yola
çýkmakmýþ.
Yolculuðumuz tahmin ettiðimiz ve önceden hazýr olduðumuz þekilde
gidiyor. Olmasýný hiçbir zaman kabul etmeyeceðim için kendimi
hazýrlamadýðým ve açýkcasý en çok korktuðum þey kaza yapmaktýr ki,
ne yazýk ki evvelki gün baþýmýza geldi. Allahtan zarar minimum
seviyede kaldý ama çok korkuttu doðrusu. Hindistan'da seyahat
ederken, normalde olduðumuzdan çok daha dikkatli olmamýz gerekiyor,
yine de bizim kazada Hintlilerin bir suçu yok. Bu sefer bir anlýk bir boþ
bulunma ile hatalý sollama (yani saðlama - trafik ters ya) yapan Selim
oldu. Yine de Allahtan motoru olabildiðince sola kaçýrýp, sadece
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çantayý çarptý ve devrilmeden durmayý baþarabildi. Deneyimli sürücü
olmasýnýn bütün avantajlarýný kullanýp, kaza sýrasýnda hem fren
kolundaki elini kurtardý (fren kolu da kýrýldý) hem de sonradan motoru
devirmedi.
Sonuçta Selim'in motorun çantasýný ve taþýma demirlerini 150 rupiye
tamir ettirdik ama koca kamyonun farý ve sinyali 500 rupiye patladý.
Günün espirisi; "Ertesi gün gazetelere ilan verecekler; Dikkat çýlgýn
Türkler Kuzey Hindistan yollarýnda..."
Þaka bir yana, hepimize geçmiþ olsun.
Seyahatimizin buraya kadar olan bölümünde bana en heyecanlý ve
özel gelen yer; tartýþmasýz olarak, efsanevi Bhagavad Gita'nin geçtiði
yer olan Kurukshetra'ydi. Krisna'nin Arjuna'ya dharma yasasýný öðrettiði
bu yeri ve buradaki mesajlarý her zaman son derece etkileyici
bulmuþumdur. Hatta 24 yaþinda yazdýðým "Bir Daðcýnýn güncesi"
adlý ilk kitabýmda bu konuya da deðinmiþtim.
Bugün bu çok istediðim ve beklediðim seyahati gerçekleþtirirken 36
yaþýndayým. 24 yaþýndaki Nasuh'un vizyonunu okumak isterseniz
lütfen aþaðýdaki linkten sözkonusu kitabýmdan aldýðým örnek metni
okuyun.
Krisna ve Arjuna'nin hikayesine neden bu kadar deðer verdiðimi yakýn
bulduðumu ve kendi hayat yolumdaki basamaklarý neden bu þekilde
attiðýmý, hatta neden bu kadar yüksek risklere girip çýktýðýmý
anlayacaksýnýz.
Ben sadece yapmam gerekeni yapýyorum. Bunun dýþýndaki herþey
yanlýþ seçim olurdu.
Sevgiyle kalýn,
Nasuh Mahruki

(Tarih: 26 Aðustos 2004)

Manali'den sevgiler,
Hiç dinmeyen muson yaðmurlarý sonunda bizi de býktýrdý ve artýk
yaðmur, gece, delice giden kamyonlar filan demeden yola çýkmaya
karar verdik. Birkaç gündür bu þekilde ilerliyoruz. Doðrusu iyi oldu,
çünkü böylece 1 Eylül'de baþlayacak olan Ladakh Festivali icin Leh'e
yetiþebileceðiz.
Ekibin navigatörü yani yol ve yön bulan elemaný olarak ilk giden
motosiklet olduðum için, dün herkes gibi defalarca yoldan çýkmanýn
yanýsýra, iki kere oldukça sakat pozisyonda kaldým. Allahtan 1997 ve
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2001'den bu sisteme gayet antrenmanlýyým, ama þunu söyleyeyim
burasý amatörlere göre deðil. Otobüsler daracýk virajlý yollarda son
derece hýzlý ve tehlikeli ilerliyor ve karþýdan gelen bir motosikletse,
onun yol kenarýndaki, daracýk, zemini kaplý olmayan çukur, havuz, taþ,
kum, kaya, çamur artýk ne denk gelirse, o zeminden geçebileceðini
düþünüyor.
Sizi önceden farkederlerse genelde biraz yavaþlayýp kontrollü yoldan
çýkma payý veriyorlar ama ilk motosiklet olarak bazý virajlarda aniden
karþýlaþýnca yapacak pek bir þey yok. Ýki seferde de tek çare olarak,
altlarýnda kalmamak için mecburiyetten son anda yoldan çýktým ve ucu
ucuna yolda kalabildim. Soðukkanlýlýk ve asla frene basmamak çok
önemli. Kontrollü gaz ve debriyaj ile yavaþ ama motosikleti düz tutacak
bir ivme ile ilerlemek gerekiyor. Bir de acil durumda bu Enfield'larin fren
ve vitesinin hem ters tarafta olduðunu hem de yukarýdan aþaðýya
büyüdüðünü unutmamak gerekiyor.
Herneyse, motosiklet pratiðine Allahtan hazýrlýklýyýz.
Bugün bir de 1992 Hindistan Askeri Expedisyonuna katýlmýþ bir
daðcýyla tanýþtým. Epey sohbet ettik, ortak tanýdýklardan, daðlardan
ve insanlardan bahsettik.
Manali'de bir de çamasýrlarýmýzý yýkattýk ki þu aralar çok gerekliydi.
Yarýn da burada biraz daha dolanýp ver elini Ladakh.
Haydi hayýrlýsý...
Sevgiyle kalýn,
Nasuh Mahruki
Merhaba,
Rewalsar gölünden zor da olsa ayrýldýk.Akþam manastýrda
gecelemek güzeldi ama beklediðimiz gibi gonglar ve ilahilerle
uyanamadýk. Buradaki törenler daha bir sessiz ve sakin geçiyor. Tören
alanýný görüntülemek ne yazýk ki yasaktý bu yüzden size iletemiyoruz.
Sabah nasýl uyandýnýz diye sorarsanýz elbetteki yaðmur ile uyandýk
ama Shimla'dan tecrubeli olduðumuz için kahramanca kararlar alýp
giyindik kuþandýk ve yola çýktýk. Yol bu sefer gerçekten zordu, kendi
motorumu ilk defa bu kadar çok istedim. Yaðmur da yapacaðýný yaptý
ve hepimizin ayakkabýlarý birer havuz oldu. Yemek için durduðumuzda
çoraplarýmý ve ayakkabýmýn içini kurutabilmek için defalarca
ayakkabýnýn içine kaðýt peçete koyup 3-4 dakika dolaþtým. Sanýyorum
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ancak 20 dakika sonra biraz da olsa kurudular, tüm ayaðý ýslak
gezmeyi sevmeyenlere duyrulur.
Yaðmurdan çýktýktan sonra bile yolun yer yer yok olmasýndan dolayý
oldukça zorlandýk. Karþýdan gelen araçlar yolu tamamen kapladýklarý
için çoðu zaman yolun dýþýna çýkýp zaman zaman da durmak zorunda
kalýyorduk. Ama güzel bir sürpriz motorlar bu gün hiç nazlanmadýlar.
Yaðmurdan sonra hem çevredeki güzellikleri görebildik hemde resimler
çekebildik. Kremalý pastaya benzeyen rengarenk manastýrlar ve
özellikle kurulduklarý tepeler nefes kesiciydi. Gene de son 1 saat
resmen adrenalin turizmi þeklinde geçti. Hava karardý, zaten yol
karþýdan gelen uzun farlý araçlar yüzünden görülemiyor bir de bu yolda
büyük delikler ve çamurdan bataklýklar bulunmasý bana týpký bilgisayar
oyunlarýný hatýrlattý. Ancak ekibimiz tüm bu zorluklarý baþarýyla geçip
bir de en kýyak otelde en ucuz fiatý yakalýyarak bir de bonus kazandý.
Sabah uyandýðýmda güneþ pýrýl pýrýl parlýyordu. Son bir haftadýr
yaðmursuz bir güne uyanmak benim için gerçek bir moral dopingi oldu.
Manali'deyiz ve hertaraf ilk defa bizim gibi turistlerle dolu. Hayat burda
çok renkli ve eðlenceli görünüyor. Burada 2 gün dinleneceðiz sonra
esas zor aþama olan 4.000 - 5.000 metrelerdeki geçiþler baþlýyor .
Sinan ve ben hiç bu yüksekliklerde bulunmadýðýmýz için daðcý
hastalýðýmýz olurmu bilmiyoruz ama olursa sanýyorum tatilimizi biraz
kýsaltacaktýr. Neyseki yanýmýzda Nasuh var ve hem öncesinde hemde
sýrasýnda neler yapmamýz gerektiðini biliyoruz. Doktorluk bilgilerim
burada da bizi kurtarýr umarým veya daha iyisi bunlara hiç gerek
kalmaz.
Heyecanlý günler bizi bekliyor ..... Yaþasýnnn...
Selim Tansal
2050 mt'deki Manaliden sevgiler. Shimladaki üçüncü günümüzde
saðnak yaðmura raðmen yola çýkmaya karar verdik. Otelimiz ve
çevresindeki tüm naylonlarý etrafýmýza dolayýp Budistlerin kutsal þehri
Rewalsar'a doðru yola koyulduk.. Yaðmura ve Nasuhun nerdeyse
Enfield'iyle uçurumdan atlama teþebbüsüne raðmen yolculuk bayaðý
keyifli geçti. Rewalsara gece vardýk, bir budist manastýrýnda yatacak
yer bulduk. Ve ertesi sabah gene yaðmurla uyandýk. Öðlene kadar
tapýnaklarý gezip birkaç fotoðraf çektik. Ve yaðmurda tekrar yola
koyulduk. Bugüne kadar Hindistan'da gördüðümüz en güzel ve en yeþil
coðrafyayý Manali yolunda gördük..
Derin vadiler, ortasýnda akan nehir,yamaçlarda kartal yuvasý gibi
tapýnaklar. Tabi bütün bu güzellikler karanlýk basýnca yerini gerçek
yaþam mücadelesine býraktý. Bu motorlarla Hindistan yollarýnda
gezmek zaten zor, birde üstüne benim motorumdaki gibi farlarýnýz
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çalýþmazsa yolculuk nerdeyse imkansýz hale geliyor. Hayatýmda
yaptýðým en zor 1 saatlik yolun sonunda Manaliye geldik. Güzel bir dað
kasabasý. Bütün turistlerin durak yeri olmasý dolayýsýyla internet,
fotoðrafçý, exchange office bulmak çok kolay. Burdan Leh'e yola
çýkmadan önce motorlarýn son bir bakýmý için 1 gün daha Manalideyiz.
Bu bakým çok önemli çünkü burdan sonra yol ciddileþiyor. 50 km sonra
4000 mt'lere çýkýyoruz. Oralarda olucak mekanik problemler bize çok
vakit kaybettirebilir. Tabi yüksekliðin vücudumuza yapacaðý etkilerde
cabasý. Eh bizde zaten maceraya gelmedikmi. Ýþin keyfide burda, bizi
nelerin beklediði konusunda hiç bir fikrim yok... Vakit ayýrýpta bu
yazýlarýmýzý okuyan herkese sevgiler.
Sinan Kazancýoðlu

(Tarih: 28 Aðustos 2004)

Manali'den Sevgiler,
2 gündür Manali'deyiz, iyice dinlendik, çamaþýrlarýmýzý yýkattýk,
hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Artýk Leh'e doðru gitmeye hazýrýz.
Bugün sabah 10:00 gibi Sinan ve Selim Keylong'a doðru yola çýktý.
Aklimatizasyon için biraz geniþ zamanlý hareket etmelerini tercih
ediyoruz. Benim de Delhi'den eski arkadaþým Manish'in yolladýðý
kargoyu beklemem gerekiyor. Aslýnda dün gelecekti ama biraz
planlarýmýzý aksattý. Hala bekliyorum. Bugun gelirse alýp hemen yola
çýkacaðým. Dijital fotoðraflarý depolayacaðým, 10 gündür peþinde
olduðum oldukça yeni teknoloji bir ürün satýn aldým ama bir türlü
buluþamadýk. Neyse bakalým bugüne inþallah.
Sýrada 4.000 - 5.000 metrelik geçitler var. Hatta 5.380 metre ile
dünyanýn ikinci en yüksek araç kullanýlabilen yolu da var. 1 Eylül'de
Leh'te Ladakh Festivali baþlýyor, biz de ona gidiyoruz. Kailash daðýna
yaptýðým yolculuktan sonraki en iyi fotoðraf fýrsatý olacaðýný
düþünüyorum. Bakalým...
Anlayacaðýnýz yolculuðumuz bütün heyecaný ile süryor, ilk fýrsatta
süreçle ilgili bilgi aktaracaðýz.
Herkese sevgiler,
Nasuh Mahruki

(Tarih: 30 Aðustos 2004)

Leh'ten sevgiler,
Hýzlý bir not yolluyorum. Uzun uðraþýlar, bin türlü badire ve dünyanýn
ikinci en yüksek araç kullanýlabilen (5318 m.) geçitini aþtýktan sonra
Leh'e vardik.
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Yýllardýr hayalini kurduðum Leh'e, yine motosikletimin üzerinde girdim.
Son 60 kilometrede bana kök söktürdü ya neyse. Son 26 kilometrede
ise bu kez deðiþiklik olarak motorun bütün elektiriði kesildi ve 26
kilometre boyunca, son 15 kilometresi gece karanlýðýnda olmak üzere
benim motoru Selim'in motoruyla çekmek zorunda kaldýk. Böylece
köylerin ve kamyon trafiðinin arasýnda, hem de gece vakti bir de motor
çekmiþ olduk.
Yine de burada olmak þu anda en çok istediðim þeydi. Güzel bir otel
bulduk, temizlendik, yemek yedik, yarýn da Leh'i ve civarýný gezmeye
baþlýyoruz.
Bir gün sonra da festival baþlýyor.
Detaylar yarýna...
Sevgiyle kalýn,
Nasuh Mahruki

(Tarih: 01 Eylül 2004)

Merhaba,
Son bir haftadýr olanlarý hatýrlayýp ta sizlere aktarmak kolay
olmayacak. Hem çok zor yollardan geçtik hem saðlýðýmýz hem de
motorlarýmýz defalarca bozuldu, yeni arkadaþlarýmýz oldu çadýrlarda
yattýk vb... ama sonunda Leh'e ulaþtýk En son Manali'de size
yazabilmiþtik, ertesi gün Sinan ve ben, Nasuhu beklediði paketi almak
üzere býrakarak gezimizin ilk yüksek irtifalý geçidine doðru yola çýktýk.
Her ikimizde daha önce böyle bir yüksekliðe çýkmadýðýmýz için biraz
heyecanlýydýk . Bunu bastýrmak için her gezginin yaptýðý gibi
kendimizi yeni hediyelerle oyalamaya karar verip yüksekte
üþüyeceðimiz bahanesiyle kendimize birer palto aldýk. Gerçi çok
savurgan davrandýk ama verdiðimiz 20 milyon TL ye fazlasýyla deðdi
doðrusu. Resimlerde görüp umarým bizlere hak verirsiniz. Neyse yavaþ
yükselelim ve Nasuh ta bize yetiþsin diye iþi iyiden aðýrdan alýp 2.100
mt'den 4.111 mt'ye yani toplam 56 km'yi 4 saatte aþtýk. Yükseklik
hastalýðýna karþý çok su içmek ve tabiata karþý koyamayýp çýkartmak
iþini de biraz abartýp tepeye kadar Sinan en az 10 kere bizi durdurdu.
Tüm heyecanýna raðmen manzara da ayrýca nefes kesiyordu. Tabii
tepede ikimizde zor nefes alýr hale geldik ama yolculuðun geri kalan
kýsmýndaki yüksekliklere alýþabilmek için 2 saat kadar oyalandýk.
Buranýn ismi Rotang'la yani ceset tepesi:
Burada geçitte dönüp ölenlerin anýsýna!!! Bu arada ben artýk hint ve
çin yemeði yemekten býktýðým için soðanlý ve yumurtalý patates
yemeði yaptým çadýrdaki bir tibetli ile, gerçi o biraz tuzlu buldu ama
yemek listesine ekleyeceðini de belirtti. Nasuh'un da yola çýkýþ haberini
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aldýktan sonra yolumuza devam ettik. Benim baþým biraz fazla da
dönse asaðý indikçe daha rahat ettim. Bir 70 km sonra hem akþam
kalýp hemde buluþmak için kararlaþtýrdýðýmýz Keylong'a saat 6 ile 7
arasýnda vardýk. Kararlaþtýrdýðýmýz gibi bir otel ayarlayýp Nasuh'u
beklemeye baþladýk. Çok yavaþ seyahat edip Nasuh'a zaman
kazandýrdýk diye düþününce 1. saatin sonunda epeyce endiþelendik.
Hindistanýn bilinmeyen bir yolunda daha doðrusu tuzaklarla dolu
patikalarýnda üstelik Enfield ile hele gece seyahat fikri giderek bizleri
oldukça rahatsýz etti. Hatta bir ara hiç buluþamazsak neler oluru bile
tartýþtýk. Saat 9 sýralarýnda ki ikimizinde gözünden uyku akýyordu
Nasuh'tan telefon geldi bizi geçmiþ ve bir sonraki kasabada bizi
bekliyormuþ. Ertesi gün buluþmaya karar verip hepimiz yattýk. Sabah
kalkýþ irtifadan dolayý pek kolay olmadý, 3.100 mt. Kitaplara göre
hergün ne kadar týrmanýrsanýzda yatarken bir gün önceden sadece
300 mt yukarýda yatýn diyor. Neyse yinede yola koyulduk Nasuh'la
buluþup hasret giderdik; hani orada buluþuyorduk ta en son gidilecek
yere gidecektik te otel öyleydi vs vs vs... Zamanýmýzýn azlýðýný
bahane edip bastýrdýk yola.
4.800 mt bir geçit geçip geceleyecek iki çadýr bölgesinden birine
gidecegiz. Kahraman Türkler olarak yoldan mý korkacaðýz çýktýk
gidiyoruz hayat giderek zorlaþýyor olmalý çevrede býrakýn aðacý ot bile
kalmadý ama hala kamyonlar yollarý kesiyor çamurlu kaygan cross
motor yarýþ pistleri gibi yerlerden fazlaca yüklü Enfield'lerimizle yola
devam ediyoruz. Bu gün biraz daha hýzlýyýz ve geçidi geçip aþaðý
indiðimizde daha yeni öðlen olmuþ. Ben sonunda halsizliðimin
nedeninin ishal olduðunu burada öðrendim ve diðerleri içtikleri sularý
boþaltmak için durduklarinda .... Gitmemiz gereken yere biraz erken
varýnca navigatörümüz bir sonraki duraðý uygun gördü ve yolumuz 77
km daha uzadý. Türkiye'de 1 saat olan bu uzaklýk burada yaklaþýk 3
saat sürüyor. Yolda birkaç kez birbirimizi kaybettik; ben zaten yerden 10
cm havada seyahat ediyorum (malum, yükseklik) Sinan'ýn sýrt
çantasýný baðladýðý arka demir kýrýldý Nasuh ta fotoðraf çekiyor. Bir
dönemeçte iki motor ve 4 kiþiden oluþan bir gurubun motorlarýndan
birinin arka lastiðinin patladýðýný ve bu iþi beceremeyeceklerini gördük.
Tabii yardýmsever bir milletiz. Ýki 40 yaþlarýnda adam yirmili
yaþlarýndaki bu insanlarýn tekerlerini deðiþtirdik ve motor ayarlarýný
yaptýk. Ama ben zaten zor nefes alýyorum 4.700 mt'deyiz. Sinan da bizi
engellememek için gidip dinlenme pozisyonu aldý ama sanýyorum baþý
dönüyordu. Sonunda iþ bitti ve yola koyulduk ama hem gece hem soðuk
oldu. Bir ara Sinan'ý göremeyince beklemeye baþladým ancak 15 dk
sonra geldi. Kýrýk parça sorun olmuþ hýzlý hareket edemiyordu. Onun
sayesinde himalayalarda belki donarak ama hayatýmýn en görkemli ay
doðuþlarýndan birini seyrettim. Daha sonra yolda iki daðýn yaptýðý V
iþaretinin ortasýnda ayý tekrar görünce neredeyse motordan
düþüyordum. Sonunda çadýr mahalline vardýk. Burasý ayrý bir alem
4.670 mt! Zaten bir gün önce 300 mt limitini hayli aþmýþtýk bu gün tam
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5 kat aþtýk ve tabii hasta olduk. Sinan ve Nasuh yemek yediler ama ben
beceremedim. Gözümden yaþ akacak kadar baþým aðrýyordu.
Erkenden yattýk. Ýlerleyen saatlerde Sinan da hasta oldu. Çadýr da dar
gelince ben gecenin büyük kýsmýný sandalyede dýþarda geçirdim.
Meteorlar buradan nefis görünüyordu bi de dolunay olmasa neler
görürdüm kimbilir. Sabah kalkýnca ikimiz de biraz toparlamýþtýk. Ben
deve dozu ilaç alýp kendimi ancak motorun üstüne atýyordum ki çadýr
sahibimizin küçük sevimli oðlu elini kesti. Hadi pis bir paçavrayla
baðlamasýnlar diye doktor olduðumu itiraf edip hemen pansuman
iþlemine giriþtim. Bu arada çocuðun ishal olduðunu da öðrenince ishal
ilaçlarýný da verdim. Son olarak adam karýsýnýn nefes darlýðýný
sorunca araþtýrmalardan kalbinin delik olduðunu da saptadýk.
Gurubumuzun medikal sponsoru Prof. Dr. Bingur Sönmez'e duyrulur.
Türkiye'nin en ünlü kalp cerrahýný hepiniz tanýyorsunuz diye daha fazla
tanýtým yapmayacaðým. Yine düþtük yollara bu seferki hedef dünyanýn
en yüksek ikinci yolu 5.300 mt. Yolda sanki þaka gibi yine ayný çift
motor bu sefer gaz telleri kopmuþ. Yine inip tamircilik becerileri
sergilemek beni bile bayaðý zorladý doðrusu. Ancak 45 dk'da iþlemleri
bitirip yine yola koyuldum çünkü sýkýlan arkadaþlarým biraz erken
ayrýldýlar. Oldukça hýzlý hareketlerle hedefe ulaþtýk. Gerçi en son ben
ulaþtým ama suyum bittiði için bitkin ve yemek yememekten ayrýca da
ishalden bitiktim. Nasuh ve Sinan beni motordan zor indirdiler. Biraz
çukulata yeyince canlandým ve..... Fotoðraflara bakýn! Aþaðý iniþ artýk
heyecansýzdý ama macera peþimizi býrakmýyor. Bir sonraki
duraðýmýza yine fotoðraflar yüzünden ayrý ayrý geldik. Sinan'la
buluþtuk ama o yorgunluktan duramayarak (gece hastaydý) yola devam
etti ve otel bulmaya Leh'e gitti. Ben daha önce karar verdiðimiz gibi
önce gelen 1 saat bekler sonra aramaya çýkar kuralýnca bekledim ama
1 saat dolmadan Nasuh'u aramaya çýktým. Motor bozulmus yol
iþçilerinden yardým alana kadar 10 km motor çalýþmadan yokuþ aþaðý
rahat ama yer yer iterek gelmiþ. Motoru çalýþýr hale getirdikten sonra
karsýlaþtýk ama yine de motor iyi çalýþmýyor diye bujiyi deðiþtirdik
sonra farkettik ki tamir eden karbüratör hortumunu da yýrtmýþ, onu da
deðiþtirdik. Ve yola koyulduk ama motor randýmanlý çalýþmýyor. 40 km
idare eder diye düþünürken tamamen bitti. Bizde her tarafýný söküp
beceremeyince çekmeye karar verdik!! Benim motora Nasuh'unkini
baðlayýp yola koyulduk. Hiç kolay birþey deðil çünkü Enfield'in
gidonunda orta noktada baðlayacak bir yer yok dolayýsýyla ben
çekerken Nasuh tek taraflý hareket etmesin diye güç harcamak
zorunda, yol tek þerit yani ancak bir kamyon geçer, tek baþýna tarlaya
atlamak kolay da römorkum da var (yani bir motorda iki motor
kullanýyorum Cüneyt abi gibi). Neyse üstüne bir de gece oldu ve hedefe
10 km kala bir de fýrtýnaya yakalanýnca artýk dedim Tanrýlarýn bizden
bir istediði var. Sonunda Nasuh'u Leh'e 26 km çekerek getirdim ve bu
yolculuða katýlma sebeplerimden en önemlisinin bu olduðuna
inanýyorum.
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Nasuh'tan yorum: Karmamýzda bu vardý. Artýk festival ve ayrýntýlarý
baþka yazýya...
Sevgiyle kalýn,
Selim Tansal
(Tarih: 04 Eylül 2004)
Nasuh'un uydu telefonu ile ilettiði bilgi:
Leh'den Kashmir'e doðru yola çýktýk. Dünyanýn en yüksek irtidadaki
(5602 m) Kardungla otoyolundan geçiyoruz.
Artýk dönüþ yolundayýz ve uçaða yetiþmeye çalýþýyoruz. Her þey
çok güzel ve zevkli geçiyor.
Hepimizden hepinize selamlar ve sevgiler.
Nasuh, Selim, Sinan
(Tarih: 05 Eylül 2004)
Nasuh'un uydu telefonu ile ilettiði bilgi
Kashmir'den geçtik, her yer asker doluydu fakat hiç bir olayla
karþýlaþmadýk. Doða muhteþem güzel ve her yer yeþil.
Bu gece Srinadar'da (yazýlýþý yanlýþ olabilir.) kalacaðýz.
Hepimizden hepinize selamlar ve sevgiler.
Nasuh, Selim, Sinan
(Tarih: 09 Eylül 2004)
Merhaba,
Dharamsala'dan sevgiler,
Sonunda yolculuðumuzun son duraðý olan Dharamsala'ya vardýk. Bir
aylýk Himachal Pradesh, Ladakh, Zanskar ve Kasmir seyahatimizin, en
az yýllardýr hayal ettiðim kadar iyi geçtiðini söyleyebilirim. Bunda en
önemli payýn bu seyahate davetimi kabul edip katýlan Selim ve Sinan'a
ait oldugunu da ifade etmek isterim. Ýyi ekip iyi sonuç elde eder.
Bu seyahate kullandýðým haritayý bundan tam 7 yýl önce satýn
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aldýðýmý söylersem sanýrým ne kadar zamandýr bu coðrafyanýn
peþinde olduðumu anlatabilirim. Kýsmet bu yýla ve bu ekibeymiþ.
Neler oldu, neler yaþadýk diyerek hýzlýca bir deðerlendirme yapmak
istiyorum.
Delhi'yi bir kaç gün gezip kendimize en iyisinden üç tane 500 cc.lik
Enfield motosiklet ayarladýk ve yollara düþtük. Kurukshetra'da
Krisna'nin Arjuna'ya Dharma yasasýný öðrettiði ve Bhagavad Gita'yi
indirdiði, Mahabbarata savaþýnýn yapýldýðý topraklarý gezdik.
Ardýndan Guru Padmasambhava'nin Tibet'e Budizmi götürmek için
yollara düþtüðü Rewalsar gölünü geçtik. Sonra Ingilizlerin, Hindistan'ýn
bu olaðanüstü bereketli yemyeþil cografyasýnda yarattýðý enfes bir dað
kasabasý görünümündeki Shimla'yi aþtýk. Günlerce muson yaðmurlarý,
deli gibi giden kamyonlar ve otobüslerin arasýnda daracýk, kaygan,
sayýsýz boyda ve ölçekte çukurlarla, tümseklerle dolu yollarý aþtik ve
Manali'den, büyük emek ve fedakarlýklarla daha 1989 yýlýnda açýlan
Manali - Leh yolunu aþarak yýllardýr hayalini kurduðum Leh'e girdik.
5.602 ve 5.328 metre ile dünyanýn en yüksek araç kullanýlabilen ilk iki
yolunu motorlarýmýzla aþtýk, 4.630 metre gibi oldukça yüksek bir
irtifada bir gece geçirdik ki, sanýrým Selim ve Sinan'a en aðýr gelen gün
bu oldu.
Turizme daha 1974 yýlýnda açýlan bu coðrafya batý dünyasýnýn her
zaman ilgisini çekmiþtir. Bu yýl 11'incisi düzenlenen Ladakh Festivaline
katýldýk ve bu kültürün en önemli geleneklerine tanýk olduk.
Motorlarýmýzdaki sayýsýz arýza ile boðuþarak, bazen saatte 25 - 30
kilometre ortalamayý zor tutturarak, ama her zaman neþeli ve coþkulu
motorlarýmýzý bu eþsiz coðrafyanýn ve özgün kültürlerin arasýnda dað
geçitlerinden, iþsiz köylerden, yalnýz manastýrlardan ve Himalayalarýn
ve Karakurum daðlarýnýn arasýndan geçirerek yol aldýk. Yeni ve çok
güzel insanlarla tanýþtýk, hayatýmýzda yeni heyecanlar keþfettik ve
elimizden geldiðince bunlarý sizlere aktarmaya çalýþtýk.
Leh'ten yola çýkýp bu kültürün en eski manastýrlarýndan olan
Lamayuru Manastýrýnýn hemen yanýnda bir gece kaldýk ve
Manastýrýn Lamasinin verdiði beyaz Kata'larýmýzý çantalarýmýzýn en
güvenli yerine saklayýp Kasmir'in Zoji La geçidine motorlarýmýzý
vurduk. Bu zorlu geçidi de yolda kalan onlarca kamyonun arasýnda
hafifliði ve alçaklýðý nedeniyle sadece Enfield'lerle yapýlabilecek
karmaþýk manevra ve hareketlerle asarak Kasmir'in eþsiz güzellikteki
Srinagar kentine geldik ve burada yine Ýngiliz'lerden kalma bir gelenek
olan gemi þeklinde yapýlmýþ evlerde konakladýk. Artýk zorlu dað
geçitleri, yükseklikler, bozuk yollar geride kaldý ve buradan da güneye
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döndük ve Jammu kentine vardýk.
Aþýrý yüklü motorumla yokuþ aþaðý neredeyse tam gaz giderken
arka lastiðim patladýðýnda, o kritik saniyeler içerisinde motoru
devirmeden durdurmayý da öðrendim. Durduðumda dýþ lastik jantýn
dýþýna çýkmýþtý, patlama þiddetli bir darbe sonucu olmuþ, iç lastikte
koskoca bir yarýk vardý. Lastik bir anda bütün havayý boþaltmýþ.
Motoru genelde sert kullanýrým ama bu Enfield'lara fazla sert
davranmaya gelmiyor. Daha ilk günlerde de ön tekerleði yerinde tutan
döküm demir ara baðlantý parçasýný kýrmýþtým, Allahtan yolda
çýkmadý, ön tekerin yerinden çýkmasýný düþünmek bile istemiyorum.
Arada da zincir koruma demirini kýrdým, son olarak da lastik yarýldý.
BMW'lerin güvenliðine alýþtýktan sonra, sanýrým biraz fazla sert
davrandým Enfield'a, yine de bizi yolda býrakmadan katýr gibi
dayanmaya devam ediyor.
Son duraðýmýzda 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso'nun yaþadýðý ve
Tibet'in sürgündeki hükümetinin yer aldýðý Dharamsala'ya geldik.
Burada da iyice dinlenip artýk önümüzdeki son 600 kilometreye ve
tekrar Delhi'ye geri dönmeye hazýrýz. Yarýn yola çýkýyoruz ve
muhteþem çemberimizi kapatýyoruz.
Bir de 1997'deki Sikkim seyahatim sýrasýnda konuþmasýný dinleme
fýrsatý bulduðum Dalai Lama'yi da arabasýnýn içinden de olsa görme
þansýmýz da oldu. Böylece seyahatimizde eksik bir þey kalmadý.
Son olarak, yýllarca hayalini kurduðum bu seyahat rahatlýkla
söyleyebilirim ki beklentilerimin bile otesinde geçti, tek kelimeyle
muhtesem vakit geçirdik. Daha þimdiden yeni rotalar için plan yapmaya
baþladýk bile.
Haydi hayýrlýsý,
Bir hafta sonra Türkiye'de görüþmek üzere, sevgi, selam ve hürmet,
(Tarih: 09 Eylül 2004)
Merhaba,
Bu sefer Dharamsala dayýz. Dalai lama'nin evi burada ve sabah
parlemento ya giderken kendisini gördük.
Gelelim yol hikayelerine:
Leh'de son günümüzde "Highest motorable highway" yani en yüksek
yoldan geçmek için sabahýn köründe yola çýktýk. Yol tepeye kadar tek
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þerit devam ettiði için sabah saat 10'a kadar bizim taraftan çýkýlýyor
öðleden sonra ise karþý taraftan gelinebiliyor. 5.600 mt'nin üzerinde
motorla seyahat oldukça heyecanlý idi. Gerçi çýkarken gene oksijen
darlýðý çektik çünkü buradaki oksijen basýncý deniz seviyesinin yarýsý
kadardý. Bu yükseklikte olmak muhteþem güzel himalayalarý sanki
bizim altýmýzda seyreden sýradaðlar olarak görmek te oldukça ilginçti.
Ögle üzeri artýk yola çýktýk. Yolda hayret bir þekilde kimsenin
motoruna birþey olmadý, hem hava hemde yol çok iyiydi. Bu bölgenin
en eski ikinci manastýrý olan Alcý manastýrýný daðlar ve tepeler
arasýndaký küçük bir derenin kenarýnda bulduk. Zaten kendisi de küçük
olan manastýrda duvarlardaki eski freskler halen güzelliklerini
koruyorlardý, ahþap iþçiliði ise gerçekten görülmeye deðerdi.
Akþamý buralarýn en eski manastýrý olan Lama Yuru manastýrýnda
geçirdik. Gerçi ulaþmak yine karanlýða kaldýðýmýz için biraz zor olsada
sabah uyandýðýmýzda buna deðdiðini gördük. Manastýr eski bir gölün
sularýnýn çekildiði tepecikte yapýlmiþ, çevresi de o yüzden týpký ay
yüzeyi gibi otsuz kalmýþ. Gerçi defalarca yýkýlýp yeniden yapýlmasýna
raðmen, ki freskler bu sene onarýlmýþ gibiydi, oldukça etkileyici bir
yerdi. Ben sabah ayinlerine dinleyici olarak katýldým daha sonra tekrar
ziyaretimizde fresklerde ilk defa cehennem resimleri ve insanlara
iþkence eden çeþitli zebaniler gördük. En etkileyici yaný ise bize
rehberlik eden rahibin bizleri çok sevip birer kata hediye etmesi oldu. Az
aþaðýdan gelen çocuk seslerini duymazdan gelemeyip oraya
gittiðimizde minik rahipcikler için okul olduðunu gördük. Hem güzel
fotoðraflar çektik hem de biraz oturup ilk yazým derslerimi aldým.
Gene yollara vurduk kendimizi ama bu sefer en zor etaptý bizi
bekleyen. Yolda Nasuh'un zincir koruma demiri kýrýldý ama sorun
olmadý pek, gerçi Kargil de yaptýrdýk ama orada yemek yiyecek temiz
bir yer bile yoktu. Draas denilen sýnýr kasabasýna nispeten olaysýz bir
yolculuktan sonra girdik. Ancak bir konvoy eþliðinde buradan
geçebileceðimizi ve konvoyun gece yarýsý saat 3 de hareket edeceðini
öðrendik. Korkunç. Gece kalacak yer yoktu biz de üçümüz bir odada, ki
sadece 2 yatak vardý ve oda leþ gibiydi, kaldýk. Tabii yemek yerine
bisküvi ile idare ettik. Nasuh yerde yattý bizlerde yatakta ama temizlik
açýsýndan uyku tulumlarýnýn içinde uyuduk. Türk aklý orada da çalýþtý
ve saat 5 te kalkýp konvoya yetiþtik ama bir gece önce bir kamyon
yolda kalmýþ ve yolu týkamýþ saat 8'e kadar bir toplama kampýnda
bekledik. Sonra Sinan komutaný razý etti ve biz yola çýkýp resimlerde
de göreceðiniz gibi kamyon ve uçurumlar arasý yer yer motor üstünde
yürüyerek geçidi aþtýk. Burasý Pakistan ile sýcak savaþýn olduðu bir
yer, dolayýsýyla heryer asker kaynýyor ve askersiz bir yere
gidemiyorsunuz.
Sabah kahvaltýmýzý isviçre alpleri gibi bir alýþveriþ kasabasýnda
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yaptýk, iki gündür yediðimiz ilk doðru dürüst yemekti doðrusu. Çok
keyifli bir yolculuktan sonra Srinagar a vardýk. Burasý iki göl ve
üzerindeki tekne evler ile meþhur. Tabii hemen bu tekne evlerin birinde
yer bulup kendimizi krallar gibi odalara attýk. Resimleri mevcut ama
artýk bu site bu iþ için uygun deðil. Herkese tavsiye ederim uçak ile
gelip 1 hafta burada iki kiþilik güzel bir tatil yaþayabilirseniz
mükemmmel olur. Ben buradan hic ayrýlmak istemedim. Gün de çok
güzel doðdu yine saray yavrusu yemek odamýzda kahvaltý ettik ve yola
koyulduk. Jammu ya gidiyoruz ve önümüzde 300 km gibi bu güne kadar
bir günde yaptýðýmýz en uzun yol var.
Geze eðlene Kasmir'in en uzun tünelinden de geçerek yola devam
ettik. Bir ara Nasuh'un motoru tekleyince içinde yað kalmadýðý
anlaþýldý. Yanýmýzdaki yaðdan biraz ekledik ve her nasýlsa motor yine
çalýþtý. Udaipur'a tam varýyorduk ki Nasuh bu sefer arka iç lastiðini
parçaladý. Serbest dolaþým þeklinde seyir ettiðimizden ben onu
bulduðumda eþyalarýný motordan indirmiþti. Esas önemlisi lastiði
görünce baþýna birþey gelmediði için bayaðý sevindim doðrusu. Önce
lastiði söktük sonra ben gidip Sinaný buldum çünkü yedek lastikler ve
pompa onda idi. Lastik deðiþirken Sinan'inda kýsa farý yanmadýðý için
onun motoru da söktük ve o sýrada askerler geldi. Ruhani liderimiz
komutaný da haþlayarak politik davranýp bizi kurtardý!! Ýlk defa burada
motor bilgim hem Nasuh'un hem de Sinan'ýn motorlarýný düzeltmeye
yetti çok mutlu oldum.
Geceyi Udaipurda sefil bir otelde geçirdik ama otel oranýn en iyisi idi.
Sabah kendimizi sabah yola zor atýp Jammu'da kahvaltý ettik ve
Dharamsalaya yola çýktýk. Hava giderek ýsýndý ve yine t-shirtlerle
seyahate baþladýk. Yol eðlenceli ama bir o kadar da kalabalýk çünkü
ulusal otoban 1A'da yol alýyoruz. Sýcak çarpmasýndan, kamyon ve
otobüslerden hatta bir ara Nasuh'a çarpacak olan at sürüsünden de
korkarak yola devam ediyoruz . Otoban dediðim gidiþ geliþ toplam iki
þerit ama þimdiye kadar hindistanda gördüðüm en geniþ yol.
Dharamsalaya döndüðümüzde yol gene bildiðimiz tek þerit bile
sayýlmayacak yer yer deliklerle dolu haline döndü. Gene de kalabalýk
yola tercih ederim doðrusu. Dalai lama'nin evine ve yeni Tibet'e girdik,
otele yerleþtik yýkandýk ve kendimizi aydýnlanmanýn kucaðýna attýk..
Sevgiyle kalýn,
Selim Tansal
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