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Kilimanjaro (11-24 Şubat 2014) 
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 

 
Belki adından, belki düz ve sıcak bir kıta olarak algıladığım Afrika’nın sonsuz düzlüğünde 
yükselen bir dağ oluşundan, belki de yerel halk Masailerden dolayı etkilendiğim dağlardan 
biri Kilimanjaro; ve aynı zamanda çıkmayı sürekli ötelediğim bir dağ! 
 

 
Bir Masai köyü-Tanzanya 

 

2014 yılının Kilimanjaro’ya tırmanmanın zamanı olduğunu düşünerek hazırlıklara başlıyorum. 
Öncelikle Bursa’dan yol arkadaşlarım Songül Sonal, Naci Beytekin ve Muzaffer Balban’a 
konuyu açıyorum, gelmek istediklerini ve oraya kadar gitmişken safariye katılmayı da 
öneriyorlar; daha sonra ortak arkadaşımız Rüştü Hatipoğlu vasıtasıyla benimle iletişime geçen 
Gökhan Ünal da bize katılmak istediğini belirtiyor. Toplam 5 kişi olacağız, dağ ve safari için 
iyi bir sayı. Etkinliği kendimiz organize ediyoruz; geçen yıl benzer bir etkinliğe katılan Necla 
Sarıkaya’nın tavsiyesi ile tırmanış ve safari için Good Earth Travel ile iletişime geçiyorum. 
Kilimanjaro ve safari tur paketlerini inceliyor ve bize uygun bir paket seçiyoruz. 
 

Bu etkinlik benim için birçok ilki içerecek; yeni bir kıta, yeni bir ülke, yeni bir dağ; Ekvator’u 
ilk kez geçmek ve Güney Yarımküre’ye ayak basmak; ve eğer zirve yapabilirsem dikey 
yükseklik sınırımı  5895 metreye çıkarmak gibi. 
 

 

11 Şubat 2014 Salı 
Ekip ile Atatürk Havaalanı’nda buluşuyoruz. Gökhan Bey, ekibin geri kalanı ile alanda 
tanışıyor. Birkaç kez değişen biniş kapı numaramızın yarattığı şaşkınlığın ardından nihayet 
uçağa biniyor ve THY’nin TK0675 sefer sayılı uçağı ile İstanbul Atatürk Havaalanı’ndan saat 
19.10’da Tanzanya’ya doğru havalanıyoruz. Uçak Boing737-900ER (Extended Range) ve 
dolu. Dün itibarı ile sıtma ilacı (Tetradox) kullandığımız için uçakta ikram edilen alkollü 
içkilerden faydalanamıyoruz! Saat 01.00‘de 11277 m yüksekten Ekvator’u geçerek, Coriolis 
kuvvetini öğrenmeden önce Barış Manço’dan öğrendiğim lavabodaki suyun bizim 
yaşadığımız kuzey coğrafyasından farklı olarak ters yönde döndüğü Güney Yarımküre’ye 
geçiyoruz. 
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12 Şubat 2014 Çarşamba 
Yaklaşık 6.5 saat süren sorunsuz bir uçuşun ardından yerel saat 02.50’de Kilimanjaro 
uluslararası havaalanına (JRO) iniyoruz. Tanzanya ile Türkiye arasında bir saatlik zaman farkı 
var. Nemli tropikal hava hemen hissediliyor. Pasaport kontrolünden ardından fazla 
beklemeden bagajlarımızı alıp terminalden çıkıyoruz. 
 
Şimdiye kadar hiç havaalanında adımın yazılı olduğu kâğıt parçası kaldırılarak 
karşılanmamıştım; bu sefer böyle birşeyi bekliyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi adım ve 
yanında da beş kişi olduğumuzu vurgulamak için x5 yazılı kâğıdı havaalanının çıkışında 
görüyoruz, bu da bu etkinlik sayesinde tattığım ilklerim arasında sayılabilir:) 
 
Bizi alanda karşılayan David, Kilimanjaro tırmanışı ve safari için paket tur aldığımız Good 
Earth Travel şirketinin Tanzanya’daki işlerini organize ediyor. Yaklaşık 40 dakikalık araç 
yolculuğunun ardından Arusha’da kalacağımız otele, Planet Lodge ulaşıyoruz. Kayıt 
işlemlerimiz yapılıyor. Odalar hazırlanana kadar lobide uygun bulduğumuz koltuklarda 
kahvaltıya kadar uyumaya çalışıyoruz. Her ne kadar sıtma için ilaç kullansak da lobide 
dolaşan sivrisineklerden tedirgin oluyoruz. 
 

 
Planet Lodge-Arusha, Tanzanya 
 

 
Resepsiyondaki görevli odalarımızın hazır olduğunu söylüyor; toplam 3 oda veriyorlar; iki 
kişilik odalarda kalacağız. Naci Bey ile ben aynı odayı paylaşıyoruz; odaların konforu fena 
değil. Bugün, Afrika’ya uyum sağlamak için Arusha’ya 32 km uzaklıktaki Arusha Milli 
Parkın’da kısa bir yürüyüş ve safari yapacağız. 
 
Otelde yaptığımız kahvaltının ardından Arusha Ulusal Parkı’na gitmek için rehberimiz Gerald 
Alfred Lyimo bizi otelden özel safari aracımız ile alıyor. Gündüz gözü ile ilk kez Afrika’yı ve 
Arusha’nın sokaklarını görüyoruz. Araç yolunun kenarında toprak kaldırımlarda insanlar 
yürüyor, satıcılar birşeyler satıyor; eşyalar genellikle kafanın üstünde taşınıyor. 
 
Yaklaşık 40 dakikalık yolculuktan sonra Arusha Ulusal Parkı’nın girişine ulaşıyoruz. Giriş 
yaptıktan sonra araçla parkın içinden devam ederek park merkezine ulaşıyoruz Burada bizi 
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bekleyen silahlı bir park koruyucusu (aynı zamanda rehberimiz) ve park idaresinden bir 
görevli bizi karşılıyor. Park rehberliğimizin Baraka önce park hakkında bilgiler veriyor 
ardından da parkla ilgili uyarılarda bulunuyor. 
 

 
Arusha Ulusal Parkı 

 
Aracımızı park alanında bırakıyor ve park içinde yürüyoruz. Rehberimiz parkın belli 
noktalarında durarak park hakkında bilgiler veriyor; şimdiye kadar hep televizyonlarda 
gördüğümüz Afrika’nın yaban hayatını çıplak gözle ve yakından ilk kez görüyoruz. Bu parkın 
içinde Mount Meru (4565 m) var, ancak zaman sorunundan dolayı bu dağı plana dahil 
etmemiştik. Mt. Meru ana kampına giden patika boyunca bir süre yürüyerek Tululusia 
şelalesine gidiyoruz.  
 

Türkiye’den olduğumuzu duyunca açılan sohbetin ucu futbola dayanıyor. Baraka’nın 
Galatasaray takımının ilk onbirini saydığını, bununla da kalmayıp sakat futbolcuları dahi 
bildiğini duyan Naci Bey oldukça keyifleniyor; Afrika’nın ortasında, takımın simgesi bir 
aslan görmekten başka Galatasaraylı bir fanatiği bundan daha mutlu eden ne olabilir ki! Ve 
bir Beşiktaşlı olarak Muzaffer Beyin etkinlik boyunca katlanmak zorunda kalacağı psikolojik 
baskıyı şimdiden öngörebiliyoruz. 
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Arusha Ulusal Parkı, ekip ve park rehberimiz Baraka 

 
Park merkezine geri donüyor ve reberlerimize teşekkür ettikten sonra. İçimizi açan yürüyüşün 
ardından aracımızla parkın içinde kısa bir safari yapıyoruz ve uzaktan da olsa bazı yaban 
hayvanlarını görüyoruz. Öğle yemeği için park içinde bulunan küçük bir göl kenarına (Small 
Momella Lake) gidiyoruz. Hafif bir yağmur altında, yanımızda getirdiğimiz kumanyaları 
yedikten sonra Arusha’daki otelimize geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. 
 

 
Arusha Ulusal Parkı, park rehberimiz Baraka (en sağ) ve park yönetiminden bir görevli (en sol) 
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Akşam otelde David ve Kilimanjaro çıkışında rehberliğimizi yapacak Victor Kinyonga ile 
buluşuyoruz. Victor ile tırmanışın teknik yönlerini konuşuyor ve birlikte malzeme listemizi 
gözden geçiriyoruz.  Victor, Kilimanjaro tırmanışı hakkında bilgilendirme yapıyor ve olası 
riskleri ve B planlarını, ardından da yarın yapılacakları ve hazırlıkları konuşuyoruz. 
Malzemelerimiz ve her şey tamam; Kilimanjaro için hazırız. 
 
13 Şubat 2014 Perşembe 
Otelde yaptığımız kahvaltının ardından odalarımızı toparlayıp, dağa götürmeyeceğimiz 
fazlalık eşyaları otelde bırakıyoruz. Saat 08.10’da rehber yardımcıları ve aşçımız özel araçlar 
ile bizi otelden alıyor. Yol üstünden, rehberimiz Victor’u alarak Machame rotasının başlangıç 
noktası Machame Kapısı’na doğru yola koyuluyoruz. Saat 11.00 gibi Machame Kapısı’nda 
(1743 m) oluyoruz. 
 
Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Kilimanjaro Tanzanya topraklarının Kenya sınırında. 
Dağa çıkışlar Tanzanya’dan yapılıyor. Kilimanjaro’ya birden çok rotadan (Western Breach, 
Lemosho, Machame, Marangu, Rongai, Mweka ve Umbwe) çıkılabiliyor. Biz, Machame 
rotasını kullanacağız. Klasik rotalardan biri olan bu rota biraz uzun (49 km) ancak yüksekliğe 
uyum sağlamak anlamında tercih edilen bir rota; ayrıca görsel olarak da çok zengin. Bu 
rotadan zirveye çıkmak 6 veya 7 gün sürüyor. Kondisyonumuz iyi olduğu için biz 6 günlük 
planı uygulayacağız. 
 
Park girişinde gerekli izinler için yaklaşık bir saat oyalanıyoruz. Beklerken kumanya şeklinde 
olan öğle yemeğimizi yiyoruz.  Bundan sonraki günlerde öğlen yemeklerini hep bu şekilde, 
kumanya olarak yiyeceğiz; patates kızartma, muz, kızarmış tavuk sandviç, bisküvi ve hazır 
kutu meyve suyu şeklinde neredeyse standart olan bu kuru yiyeceklerin şimdiden yarısını 
yiyemez oldum. 
 
Giriş için gerekli formaliteleri bitirdikten sonra rehberlerimizle birlikte saat 12.45’de 
yürüyüşe başlıyoruz; kamp malzemelerimizi taşıyıcılar götürüyor. Büyük ve uzun ağaçların 
arasından, birçok yeri ağaç kütükleri ile teraslanmış çok belirgin patika boyunca yürüyoruz. 
Heybetli ağaçlardan çevreyi göremiyoruz. 
 

 
Kilimanjaro Machame Rota başlangıcı 
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Patika çok kalabalık, birçok dağcı bu rotayı kullanıyor. Yol boyu Swahili dilindeki bazı 
kelimelere de aşina oluyoruz. Aşağı ve yukarı çıkan taşıyıcılar “Jambo” (Merhaba) diyerek 
selamlıyorlar ve güvenli çıkış için her karşılaştıklarına “Pole-pole” (yavaş yavaş) diyerek 
uyarıda bulunuyorlar. 
 

 
Machame Gate-Machame Kamp arası, yağmur ormanları boyunca 
 

Yürürken rehberlerimizle sohbet ediyor, birbirimizi daha yakından tanımaya çalışıyoruz.  
Rehberimiz Victor’un Kilimanjaro’ya 169. tırmanışı; yardımcı rehberimiz Joel’in ise 152. 
tırmanışı olacak. Bu etkinlikte, üç rehberle birlikte yaklaşık 20 kişilik bir taşıyıcı ve mutfak 
elemanımız var. Taşıyıcılar kamp alanını toplayıp bir sonraki kamp alanına giderek çadır 
kurup yemek hazırlıyorlar. 
 
Kilimanjaro dağ kütlesi, yüksekliğinden dolayı 5 farklı bitki örtüsü kuşağı içeriyor. Bu 
kuşaklar, bitki örtüsünü yansıtacak şekilde isimlendiriliyor. Bunlar sırası ile: Cultivated Zone, 
Mountain Forest Zone, Moorland Zone, Alpine Desert Zone ve Icecap Zone. Cultivated zonu 
araçla geçtik. Bugün Mountain Forest kuşağında yürüyerek birinci kampa çıkacağız. 
Yükseklikle birlikte uzun boylu tropikal ağaçlar yerini bodur ağaçlara bırakıyor. 
 
Saat 18.00’de geceyi geçireceğimiz 3026 m yükseklikteki Machame Kampı’na (Machame hut) 
ulaşıyoruz. Kamp alanının girişinde kurulu barakada kayıt yaptırıyoruz. Her kamp alanında 
milli park görevlileri var ve kampta kalan dağcıların kayıtlarını alıyorlar. 
 
Eşyalarımızı taşıyan ekibimiz çadırlarımızı kurmuş bizi bekliyor. Kalacağımız çadırların yanı 
sıra bir de mutfak çadırı kurulmuş, yemeklerimizi burada yiyeceğiz. Bu kamp alanından 
Kilimanjaro’nun karlı zirvesini net bir şekilde görebiliyoruz. 
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Machame Kampı (3026 m-1. kamp), arkada Kilimanjaro (Uhuru zirvesi) 
 

Hava kararmak üzere. Akşam yemeğimizi yiyip çadırlarımıza geçiyoruz. Yarın, 2. kampı 
kuracağımız Shira Kampı’na yürüyeceğiz. 
 
 

14 Şubat 2014 Cuma 
Kahvaltının ardından saat 08.00 gibi kamp alanından ayrılıyoruz.  Patika yol, bodur ağaçların 
arasından, bazı yerlerde kayaların üstünden geçiyor. “Pole pole” yürüdüğümüz için 
yükseklikten pek etkilenmiyoruz. 
 

Yükseklikle birlikte bitki örtüsünün değişimi de fark ediliyor. Ağaçların boyu gibi yoğunluğu 
da azalıyor; dağın bozkır (Moorland Zone) kuşağına geçiyoruz. 
 

 
Machame kampından Shira kampına yürüyüş 
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Machame-Shira kampları arasında yemek molası 
 
Öğle yemeğini yolumuzun üstünde bulunan büyük bir kaya kütlesinin kenarında yiyoruz. 
Birçok grup da burada yemek molası veriyor; bunu bilen beyaz boyunlu büyük kargalar 
(raven) yiyecek için etrafımızda bekliyorlar  
 

 
Raven (büyük karga) 
 

Saat 13.30 gibi 3840 m yükseltideki Shira Kampı’na ulaşıyoruz. Çadırlarımıza yerleştikten 
sonra etrafı keşfetmek ve yüksekliğe uyum sağlama için yakındaki, Shira rotasının üstünde 
bulunan kamp alanına Naci Bey ve rehber yardımcılarımızla birlikte yürüyoruz. Yaklaşık bir 
km uzakta olan bu kamp alanında bir çok kurulu çadır var. Hava ara ara açınca 
Kilimanjaro’nun karlı devasa kütlesini görebiliyoruz. Kampımıza geldiğimiz yoldan geri 
dönüyoruz. 
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Shira  Kampı (2. kamp), Karşıda Kilimanjaro kütlesinin üç zirvesinden biri olan Shira zirvesi (3878 m). 

 
Kilimanjaro, Afrika’nın en yüksek dağı; tek başına asılı duran dağ örneklerinin ise en güzeli. 
Dağ kütlesi, üç ayrı yükseltiden oluşuyor; Shira (3878 m), Kibo (5895 m) ve Mawenzi (5149 
m). Kibo kütlesinin en yüksek noktası ise Swalli dilinde “özgürlük zirvesi” anlamına gelen 
Uhuru zirvesi olarak isimlendiriliyor. Shira zirvesi bu kamp alanından net bir şekilde 
görülüyor. Shira, yüksek bir dağ olmasa da masalımsı bir görünüşe sahip. 
 
Akşam yemeğinin ardından çadırlarımıza çekilerek dinleniyoruz. Yarın bir miktar daha 
yükseldikten sonra alçalıp Baranco Kampı’nda geceleyeceğiz. 
 
 
15 Şubat 2014 Cumartesi 
 
Saat 08.15 gibi kamptan ayrılıyoruz. Hafiften yağmur yağıyor, ama yürüyüşümüzü 
engellemiyor. Bitki örtüsünün yoğunluğu ve çeşitliliği azalıp yerini kayalık bir zemine 
bırakıyor. Bozkır bitki kuşağından (Moorland Zone) dağlık çöl kuşağına (Alpine Desert Zone) 
geçiyoruz.  
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Çok büyük kaya kütlelerinin olduğu bir bölgeden geçtikten sonra Lava Tower’da (4600 m) 
öğle yemeği için mola veriyoruz. Burası, bugün tırmanacağımız en yüksek nokta; geceyi 
geçireceğimiz kamp alanı daha aşağıda; aklimatizasyon için bu yüksekliğe çıkıp tekrar 
aşağıya inmek iyi. Yemeğin ardından yürümeye koyuluyoruz. Hava kapalı olmasına rağmen 
yürüyüşümüz keyifli geçiyor. Yükseklikle ilgili şu ana kadar ekipte kimsenin sorunu yok. 
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Senecio ağaçları(Garden of Senecio) 

 
Yürüdüğümüz bu rota farklı bir bitki örtüsüne sahip. Palmiyeyi andıran çok büyük gövdeli 
ağaçlar (senecio) var; rota, ağaçların arasından geçiyor. Kamp alanına yaklaşınca, yarın 
yürüyeceğimiz Barranco Duvarı’nı bütün görkemi ile görebiliyoruz. Büyük bir kaya kütlesini 
aşan patika yol uzaktan bile seçilebiliyor. 
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Barranco Kampı (4483 m; 3. kamp) 

 
Saat 16.15’da Barranco kamp alanına (4483 m) ulaşıyoruz. Diğer kamp alanlarında olduğu 
gibi burası da çadırlarla dolu. Yemek vaktine kadar dinleniyoruz. Bu kamp yerinin konumu 
çok güzel, önü açık ve manzaralı. Kamp alanının yakınından akan küçük bir dere var, su bu 
dereden tedarik ediliyor. 
 

 
Barranco Kampı (4483 m)3. Kamp) 

 
Yarın Barafu Kamp’ına yürüyeceğiz. Barranco Duvarı’nın çok kalabalık olacağını söyleyen 
rehberimiz Victor sabah olabildiğince erken, saat 07.00 gibi yola çıkmayı öneriyor. 
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16 Şubat 2014 Pazar 

 
Erken yola çıkmayı planlasak da geceden beri yağan yağmurdan dolayı toparlanıp yola 
çıkmamız gecikiyor. Çok gecikmemek için yağmura rağmen yola koyuluyoruz. Rota, 
Barranco Duvarı boyunca kaya kütlesinden geçtiği ve bazı yerlerde çok dar patikaları 
izlediğinden uzun kuyruklar oluşuyor. Adrenalin düzeyini yükselten bu parkurun 
Kilimanjaro’nun şu ana kadar yürüdüğümüz en keyifli parkuru olduğunu söyleyebilirim. 
 

 
 

Barranco Duvarı’nı aştıktan sonra içinden Karange çayının aktığı vadiye diklemesine iniyoruz. 
Burada verdiğimiz çok kısa bir molanın ardından yükselerek Karange kamp alanına 
ulaşıyoruz; ekibimiz buraya gelerek bize sıcak yemek sunmak için geçici mutfak çadırını 
kurmuş bile. Bugün kumanya değil sıcak yemek yiyeceğiz. Karange Kampı yüksekliğe uyum 
sağlamak için çıkış süresini uzatan dağcılar tarafından kullanılıyor, biz burada konaklamayıp 
Barafu Kampı’na gideceğiz. 
 

 
Kamp yüklerini taşıyan yerli taşıyıcılar 
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Barranco Duvarı’nda ekip ve rehberlerimiz.  
 

Yağmur ara ara yağıyor. Sıcak yemeğimizi yedikten sonra zaman kaybetmeden yürüyüşe 
koyuluyoruz. Yağmur gittikçe artıyor ve yüksekliğin etkisi ile hava bayağı soğuyor. Kısa 
olmasına rağmen kötü hava şartları nedeniyle uzun gelen yürüyüşten sonra zirve öncesi 
konaklayacağımız Barafu Kampı’na (4645 m) ulaşıyoruz. Bu kamp alanı engebeli yamaç 
üzerine kurulu. Umbwe rotasını kullananlar da bu kamp alanını kullanıyorlar. 
 

 
Barraco- Barafu kampı arası 
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Çadırlarımıza girip ıslanan eşyalarımızı kurutmaya çalışıyoruz. Yüksekliğin etkisini burada 
bir parça hissediyoruz. Muzaffer Bey, kendi zirvesinin bu kamp olduğunu ve yarın zirve için 
bize katılmayacağını söylüyor; ekibin durumu çok iyi, herkes zirveyi zorlayacak. 
 
Gece yarısından sonra, saat 01.00 gibi zirve için yola koyulacağımız için erken uyumaya 
çalışıyoruz. Yarın hava zirve için uygun olacağa benziyor. 
 

 

17 Şubat 2014 Pazartesi 
 
Saat 12.00 gibi uyanıp hafif bir şeyler atıştırdıktan sonra saat 01.00 gibi zirveye doğru yola 
koyuluyoruz. Hava karanlık, kafa lambalarımızla yolumuzu aydınlatıyoruz. Yüksekliğin 
etkisini yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz, yavaş hareket edip daha sık molalar veriyoruz, 
nefes alış-verişimiz sıklaşıyor. 
 
Havanın aydınlanması ile karlarla örtülü Mawenzi (5149 m) zirvesini arkamızda görüyoruz. 
 

 
Zirve yolunda; arkada Mawenzi (5149 m) zirvesi. 

 
Saat 08.20 gibi, krater ağzına, Stella noktasına (5739 m) ulaşıyoruz. Burası, diğer rotalardan 
gelen dağcılardan dolayı biraz kalabalık. Songül de, kendi zirvesinin Stella noktası olduğunu 
söyleyerek burada kalıyor; ekibin geri kalanı zirveye doğru yürüyor. Zirve, bu noktadan 
yaklaşık bir saat uzaklıkta, krater ağzı boyunca yürüyüş olduğu için, tırmanış fazla yok ve 
yürümesi daha kolay; tek zorluk oksijen azlığı. Tümüyle kar üstünde yürüyoruz. Zirveye 
yaklaştıkça Kilimanjaro’nun muhteşem buzul kütlesini daha yakından görüyoruz. 
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Kilimanjaro buzulu 

 
Saat 09.40’da Afrika kıtasının en yüksek noktası olan Uhuru Zirvesi’ne (5895 m) ulaşıyoruz. 
Hava açık, zirve için ideal bir hava var. Zirveye varmanın tadını çıkarıp fotoğraf çektirdikten 
sonra çok fazla oyalanmadan dönüş için yola koyuluyoruz. 
 

 
Kilimanjaro Zirve (Uhuru Peak, 5895 m) 

 
Saat 13.00 gibi Barafu Kampı’na dönüyoruz. Biraz dinlenip öğle yemeğini yedikten sonra 
saat 15.00 gibi kamptan ayrılıyoruz. Dönüş için Mwake rotasını kullanacağız. 
 
Bazı kısımları yağmur altında geçen çok uzun bir yürüyüşten sonra akşam saat 20.00 gibi 
Mweka Kampı’na (3076 m)  ulaşıyoruz.  Bu kamp alanı orman içinde olduğu için tropikal 
özellik gösteriyor ve nem oranı çok yüksek. Akşam yemeğini yer yemez hemen uyuyoruz. 
Yarın dağdaki son günümüz, kahvaltının ardından ekip ile vedalaşarak dağdan ineceğiz. 
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Mweka Kampı(3076 m)  5. ve son kampımız) 

 

18 Şubat 2014 Salı 
Kahvaltının ardından kamp alanın ortasında toplanan ekiple vedalaşıyoruz; ekip adına 
konuşmayı Joel yapıyor; ardından bizim ekip adına ben memnuniyetimizi bildirir kısa bir 
teşekkür konuşması yapıyorum. Memnuniyetimizin göstergesi olarak da, adetten olduğu üzere 
kimlere ne kadar bahşiş verdiğimizi seslice okuyorum. Ekip Kilimanjaro şarkısını “Hakuna 
Matata” söylüyor; birlikte dans ederek vedalaşma seremonisini bitiriyoruz. 
 

 
Mweka Kampı’nda ekiple vedalaşma. 
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Vedalaşma seremonisinin ardından saat 09.00 gibi Mweka Kampı’ndan ayrılıyoruz. Yüksek 
ağaçların arasından yürüyerek Mweka Kapısı’na (1653 m) ulaşıyoruz. Burada, park 
görevlilerinden sertifikalarımızı alıyoruz. Temizlenip dağdaki son kumanya yemeğimizi 
yedikten sonra bizi bekleyen aracımızla yolumuzun üstünde Moshi kasabasına uğruyor ve 
burada kısa bir alışveriş yapıyoruz. Ardından Arusha’ya, geceyi geçireceğimiz Planet 
Lodge’ye gidiyoruz. 
 
Akşam David ile otelde buluşup etkinliği değerlendiriyor ve yarın başlayacağımız Safari 
programının ayrıntılarını konuşuyoruz. Bu etkinliğimizin asıl amacı olan Kilimanjaro 
tırmanışını gerçekleştirmenin huzuru ile yarın keyifle yapacağımız Safari moduna giriyoruz. 
 

 

19 Şubat 2014 Çarşamba 

 
Saat 08.00’da safari rehberimiz ve aynı zamanda şoförümüz Richard bizi otelden alıyor. Diğer 
kamp eşyalarını taşımak için 3 kişiden oluşan ikinci bir araba da bizi takip ediyor. Arusha 
merkezde bir markete uğrayarak alış-veriş yapıyoruz; ardından yolumuzun üstünde bulunan 
Tanzanya kültürünü sergileyen müze ve kültür merkezi kompleksini ziyaret ediyoruz. 
 
Yaklaşık 2.5 saatlik yolculuğun ardından Lake Manyara Ulusal Parkı’na ulaşıyoruz. Burada 
parkı tepeden izleyen seyir noktasında kumanyalarımızı yedikten sonra park içinde safari 
yapıyoruz. Fil, zürafa, maymun gibi birçok hayvanını çok yakından görme şansı buluyoruz. 
 

 
Lake Manyara 
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Lake Manyara Parkı 
 

 
Mto wa Mbu 
 

Safarinin ardından parkın yakınında bulunan “Sivrisinek nehri” anlamına gelen Mto wa Mbu 
yerleşim yerindeki bir alana kurulan çadırlarımıza yerleşiyoruz. Akşam yemeğini çadır 
alanında yiyoruz. 
 

20 Şubat 2014 Perşembe 

 
Çadırın açık unutulan tentesinden dolayı gece hafiften yağan yağmur çadırın içindeki uyku 
tulumu dahil her şeyi ıslatmış; yapacak fazla bir şey yok. Bu kasabanın ismine yakışır şekilde 
gece çadırımıza giren sivrisinekler tarafından birkaç yerimden ısırılıyorum. Her gün kovucu 
krem sürmemize rağmen sivrisineklerle baş etmek zor. 
 
Kahvaltı yaptıktan sonra saat 09.00 gibi Serengeti parkına doğru yola koyuluyoruz. Afrika’nın 
düzlüğünden ayrılarak engebeli bir coğrafyaya giriyoruz. Bu bölge, 8 milyon yıl önce oluşan 
ve güneyde Mozambik’den kuzeyde İsrail’e kadar uzanan 5600 km uzunluğundaki Rift Vadisi 
(Great Rift Valley). Afrika ve Asya  kıtalarının ayrılması ile oluşan bu jeolojik sürecin bir 
sonucu olarak Kilimanjaro ve bugün içinden geçeceğimiz Ngorongoro krateri oluşmuş. 
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Yolumuzun üstündeki son yerleşim yeri olan Karatu’yu geçtikten sonra saat 10.30 gibi 
Ngorongoro Ulusal Parkı’na giriyoruz. Bir krater olan Ngorongoro Ulusal Parkını ve içinde 
Masai’lerin yaşadığı Koruma Alanı’nı dolaşmayı dönüşe bırakarak Serengeti’ye doğru 
gidiyoruz. 
 

 
Bir Masai köyü, Ngorongoro koruma alanı 
 

Yol üstünde Masai köyleri ve çobanlık yapan Masailerle karşılaşıyoruz. Turistlere ellerindeki 
kolyeleri ve takıları satmaya çalışan Masailer renkli kıyafetleri ile muhteşem görüntüler 
oluşturuyorlar.  Bu köylerden birini ziyaret etmeyi dönüş yoluna saklayarak yolumuza devam 
ediyoruz. 
 

 
Bir Masai çocuk ve arkada Masai köyü 
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Bir Masai, Ngorongoro Koruma Alanı 
 

İçinde hala Masailerin yaşadığı Ngrongoro koruma alanını geçtikten sonra öğle yemeği için 
yol üstünde uygun bir noktada mola veriyor ve yanımızda taşıdığımız kumanyalarımızı 
yiyoruz. Yemegin ardından Serengeti parkı idari binalarının olduğu alanına ulaşıyoruz. Giriş 
formalitelerin bitmesinin ardından son yükseltiyi arkamızda bırakıyor ve Afrika’nın geniş 
düzlüklerine iniyoruz. 
 

 
Bir Masai, Ngorongoro Koruma Alanı 
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Serengeti parkı girişi 
 

Masai dilinde “uçsuz bucaksız topraklar” anlamına gelen Serengeti’de hiç kıvrım yapmayan 
dümdüz giden toprak araç yolunda gidiyoruz. Bu bölgede, jeolojik oluşumun bir sonucu 
olarak toprak kalınlığı çok az olduğu için ağaçların kök salıp büyümesine elverişli değil. 
Parkın girişini gösteren sembolik bir kapıyı geçtikten sonra belgesellerdeki gibi çeşitli hayvan 
sürülerini ve ilk yırtıcı hayvanı, aslanı görüyoruz. Safari şoförlerinin gözleri çok keskin, yolun 
dışında ve uzağında olmasına rağmen hemen bir yaban hayvanını fark edebiliyorlar. 
 

 
Serengeti 
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Serengeti’de iki gün boyunca konaklayacağımız Nyani kamp alanına ulaşıyoruz. Bu isim 
Masai dilinde “maymun” anlamına geliyor. Önceden gelen ekibimiz kamp alanına 
çadırlarımızı kurmuş bizi bekliyor. Buradaki çadırlarımız biraz daha konforlu, çadır içinde 
portatif bir yatağımız var. 5 gün mat üzerinde yatmanın ardından sırtımıza çok iyi geldi. 
 

 
Serengeti’deki kamp alanı 

 
Nyani kamp alanında safariye katılan grupların konaklaması için çadır kurulabilen bir alan var. 
Alandaki ender yapılardan biri, yanları açık olan ve yemek yapmak ve yemek için kullanılan 
baraka yapılar. Her grubun aşçısı mutfak için kullanılan barakada yemek hazırlıyor ve 
müşterilerine sunuyor. 
 
 
21 Şubat 2014 Cuma 
Kahvaltının ardından saat 08.00 gibi, park alanına gelirken yaptığımızı saymazsak gerçek 
anlamda ilk safarimize çıkıyoruz. Safari, Swalli dilinde “seyahat” anlamına geliyor ve 
günümüzde Türkçe gibi diğer birçok dillere geçen ve “vahşi yaşamı keşfetme” kanlamında 
kullanılan bir kelime. Safarinin en temel kuralı asla araçtan çıkmamak; eğer ortalık güvenli 
ise (yüksek boylu otlar ve ağaçlar yoksa) şoför tuvalet için izin veriyor, uzun otların olduğu 
bölgede araçtan inmek yasak. Safari araçları özel tasarım, herkesin etrafı iyi görebilmesi için 
üstü açılabiliyor. 
  
Parkta safari araçları sadece belirlenen yolları kullanıyor. Belirlenen yoldan çıkarak 
hayvanlara çok yaklaşmak kesinlikle yasak. Her safari araçında olan telsizlerle rehberler 
kendi aralarında iletişim kurarak gördükleri hayvanların yerini diğer rehberlere bildiriyorlar. 
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Safari-Serengeti 

 
Serengeti’de, Batı Afrika’da görülebilecek birçok hayvanı görüyoruz, özellikle ailecek 
hareket eden filler, zürafalar, maymunlar ve diğer birçok yaban hayvanını doğal ortamlarında 
görüyoruz. Burası onların toprağı olduğu için hiçbir şekilde hayvanları rahatsız edici 
davranışta bulunulmuyor. Hayvanlar da araçlarla ve safaricilerle pek ilgilenmiyorlar. 
 
Saat 13.00’de öğlen yemeği için kamp alanına geri dönüyoruz. Yemek sonrası Serengeti’nin 
başka bir bölgesini keşfe çıkıyoruz. Uzaktan gördüğümüz bir çitanın bize yaklaşması için 
yaklaşık yarım saat yol üstünde bekliyoruz ama maalesef bize doğru hareket etmiyor. 
 
Safarinin ardından saat 18.30’da kamp alanına dönüyoruz. Aşçımızın hazırladığı akşam 
yemeklerini ve ardından sıcak çaylarımızı içtikten sonra çadırlarımıza çekiliyoruz, 
Serengeti’de olmanın keyfini yaşıyoruz. 
 
Gece yakından gelen hayvan seslerine uyanıyorum. Kamp alanı çevrili olmadığı için 
hayvanlara açık, ancak hayvanların insanlara saldırması çok ender görülüyor ama garantisi de 
yok. Yarın da bu bölgenin değişik yerlerinde safari yaptıktan sonra Serengeti’den ayrılacağız. 
 
 

22 Şubat 2014 Cumartesi 

 
Sabah erkenden saat 06.45 gibi safariye çıkıyoruz. Bugün, Serengeti’de önceleri Masailerin 
yaşadığı kayalık bir alana gidiyoruz. Serengeti, 1951 yılında milli park ilan edilince bu 
bölgede yaşayan Masailer park dışına çıkartılarak Ngorongoro Koruma Alanı’na yerleştirilmiş. 
Rehberimiz, Masailerin bu bölgede yaşadıkları dönemde yaban hayvanlarını hiç 
avlamadıklarını, kendilerinin güttüğü keçilerle beslendiklerini; aslan gibi yırtıcı hayvanların 
da keçilere dokunmadıklarını bilgisini veriyor; ne derece doğru bilemiyoruz. 
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Serengeti 
 

Saat 10.30’da kamp alanına geri geliyoruz. Çadırlardaki eşyalarımızı aldıktan sonra ekip 
çadırları topluyor, Safari yaparak Serengeti’den ayrılıyoruz. Geceyi Ngorongoro koruma 
alanında geçireceğiz. 
 
Serengeti’ye geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Parkın çıkışında belgesellerde görmeye 
alıştığımız uçsuz bucaksız alana serilmiş öküz başlı antilop sürüsünü ve aralarında da impala 
ve zebraları görüyoruz. 
 
 

 
Öküz başlı antilop sürüsü (Serengeti) 

 
Serengeti parkından çıktıktan sonra Ngorongoro Koruma Alanı’na doğru yol alıyoruz. 
Ngorongoro’da, rehberimizin önerdiği bir Masai köyünü ziyaret ediyoruz. 
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Masai Köyü, Ngorongo Koruma Alanı 

 
Masai köyleri az sayıda evden oluşuyor, köyün etrafı çevrili. Son yıllarda buraya gelen  yoğun 
turistten dolayı Masailer kültürlerini turistlere tanıtarak turizmden gelir sağlamaya başlamışlar. 
Turist grupları, ziyaret ettikleri Masai köyleri için yaklaşık 50-60 $ ödüyor. Masailer, akıllı 
bir strateji izleyerek kültürlerini tanıtabilmeleri için çocuklarının ingilizce öğrenmelerini 
sağlamışlar. Her köyde, kadınlı erkekli Masaili köylüler önce köyün girişinde ziyaretçileri 
karşılıyor, burada kültürleri hakkında sistematik bilgi verip daha sonra köydeki bir evin içini 
gezdiriyorlar. Köy meydanında boncuktan yaptıkları çeşitli takıları satıyorlar. 
 

 
Masai köylüleri 
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Masaileri birçokları gibi ben de belgesellerden tanımış, erkeklerin zıplama ritüellerini hep 
hayranlıkla izlemişimdir. Bu hayranlığın altında, benim de küçüklükten beri, hiçbir spor 
kategorisine girmeyen, zıplamaktan büyük bir keyif alıyor oluşum olsa gerek. Kilimanjaro’ya 
tırmanış için gelip Masailerin bu ritueline katılmak ve birlikte zıplamak hep yapmak istediğim 
bir şeydi; Ve bugün bu iş için buradayım. Farklı coğrafyalarda, farklı şekillerde evrimleşmiş 
olsak da bu insanlarla ortak “zıplama” genlerimin olduğunu düşünüyorum, zıplamanın benim 
için bu kadar keyifli olacağı nasıl açıklanabilir ki! 
 
Köy meydanında bizi ağırlayan ve kültürleri hakkında bilgi veren Masailere, diğer turistlerden 
farklı olarak kendileri ile zıplamak istediğimi söylüyorum. Önceden hazırlığımı yapıp 
Moshi’de satın aldığım Masai şalını ve spor ayakkabılarımı yanımda getirmiştim. Araçta 
kıyafetimi değiştirip Masailerin zıplama ritüeline katılıyorum. Gökhan Bey de bize katılıyor. 
Bir Masai, kendi kolyesini çıkarıp benim boynuma takıyor; sıraya diziliyoruz, zıplama ritmini 
ve elime verdikleri sopayı nasıl tutacağımı öğretiyorlar. Birlikte zıplamaya başlıyoruz, evet, 
iyi zıplıyorum, zaten bunu çocukluğumdan beri yapıyorum ancak onların zıplamasının ne 
kadar doğal olduğu, benimkinin ise zorlama ile olduğu hemen fark ediliyor! Böyle olsa da 
benim için muhteşem bir tecrübe. 
 

 
Foto: S. Sonal 

 

Zıplama ritüelinden sonra, köylerini gezdirip bilgiler veriyorlar. Önce bir evin içine giriyoruz, 
neredeyse sürünerek girdiğimiz ve içi karanlık olan evde daha fazla kalamayıp hemen 
kendimi dışarıya atıyorum. Ev ziyaretinin ardından köylüler yaptırdıkları okulu gösteriyorlar; 
duygu sömürüsüne yönelik bu okul ziyareti için daha önce uyarıldığımız için temkinli hareket 
ediyoruz. 
 

Masailerle vedalaştıktan sonra 3 milyon yıl önce bu bölgede yaşayan çeşitli hominid 
kalıntılarının bulunduğu Olduvai Gorge’e kestirme yolu kullanarak gidiyoruz. Ancak geç 
geldiğimiz için kalıntıların bulunduğu vadiye giremiyoruz, böyle olunca müzeye de 
girmiyoruz. Fotoğraf çekmemize izin vermedikleri için sadece etrafa biraz bakınıyoruz, 
ardından geceyi geçireceğimiz Ngorongoro Koruma Alanı içindeki kamp alanına gidiyoruz. 
 



32 / 34 

 

Ngorongoro Koruma Alanı’na ulaşıyoruz. Burada da turistlerin konaklayacağı çadır alanı ve 
Serengeti’deki gibi barakadan yapılma mutfak ve yemek salonu var. Bu kamp alanı krater 
yamacında olduğu için konumu biraz yüksek. 

 
Ngorongoro’daki Simba  kamp alanı 
 

Yarın Ngorongoro Krateri’nin içinde safari yapacağız. Bu bölgede son günümüz olduğu için 
günü verimli kullanmak adına yola erkenden koyulmayı planlıyoruz. 
 
23 Şubat 2014 Pazar 
Saat 06.30’daki kahvaltının ardından (bu gün maalesef sadece yumurta ve ekmek yedik) 
safaride aşçılığımızı yapan Pascal ve çadır sorumlusu ile vedalaşıyoruz. Saat 07.20 gibi 
planladığımız ayrılış saatinden 20 dakikalık bir gecikmeyle kamp alanından ayrılarak 
Ngrongoro Krateri’ne inen dik bir yoldan giriyoruz. 
 

 
Lake Magadi, Ngorongoro krateri 
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Ngorongoro Krateri, 2286 m yükseklikte ve 19,2 km yarıçapıyla dünyanın kırılmamış en 
büyük kalderası. Krater, tabandan yüksekliği yaklaşık 600 m olan doğal bir krater duvarı 
çevrili. Bu özelliğinden dolayı bu alan bir çok hayvan için doğal bir sığınak olmuş ve kendine 
özgü bir eko sistem oluşmuş. Park içinde Batı Afrika’da bulunan yaklaşık 30 bin hayvan türü 
barınıyor. Ayrıca burası yaşlı fillerin ölmek üzere geldiği alan. Yaban hayvanlarını görmeye o 
kadar çok alıştık ki, farklı bir hayvan olmadıkça neredeyse dönüp bakasımız bile gelmiyor. 
Öğle yemeğine kadar safari yapıyoruz. 
 
Öğle yemeğini krater içinde küçük bir göl kenarında yine kumanya olarak yiyoruz. Yemeğin 
ardından kratere indiğimiz rotadan farklı bir rotayı kullanarak kraterden çıkıyoruz ve 
Arusha’ya doğru hareket ediyoruz. 
 

 
Ngorongoro krateri 

 
Arusha’ya ulaşınca otele gitmeden önce hediyelik eşya satan bir dükkâna uğruyoruz, çetin bir 
pazarlığın ardından ufak tefek hediyelik eşyalar alıyoruz. Yerel yemek için rehberimiz 
Richard’dan bizi bir lokantaya götürmesini istiyoruz. Lokantada Ugali ve pilav benzeri bir 
yemek yiyoruz, David de lokantaya geliyor. Safari hakkında sohbet edip birlikte otele 
dönüyoruz. David, önceden 85$ istediği, gitmeden önce üstümüzü değiştirip çantalarımızı 
yerleştirmek için kullanacağımız oteldeki iki odayı ücretsiz tahsis ediyor, teşekkür ediyoruz. 
 
Saat 00.00’da Richard bizi otelden alarak havaalanına götürüyor. Türkiye’den doğrudan gelen 
THY uçağına biniyoruz. Uçak, buradan kalktıktan yaklaşık 30 dakika sonra (Kilimanjaro’nun 
yükseltisine bile çıkamadan) Mombasa’ya inerek yolcularını indirecek, yakıt ikmali yapacak 
ve buradan Türkiye’ye geri uçacak. 
 

 
Hüseyin Sarı 

07 Aralık 2014, Ankara 
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