
A.K. ÖZMEN: Esin hanım, davetimizi kabul 
ederek bizlerle bir araya geldiğiniz için 
teşekkür ederiz. Esin Handal kimdir kısaca 
sizden dinleyebilir miyiz?
E.HANDAL: Öncelikle davetiniz için sizlere 
çok teşekkür ederim. Ben Esin Handal. 
Marmara Üniversitesi İşletme mezunuyum 
aslında. Üniversiteden sonra on on beş yıl 
kadar kendi alanımda çalışmalar yaptım. 
Çalışmalarım sırasında hem hafta sonları 
hem de bulduğum fırsatlarda spor eğitimleri 
almaya başladım. Birçok farklı spor dalının 
eğitimini aldım ve ufak ufak onlarla ilgilendim. 
Dağcılıkla da çok tesadüf bir şekilde tanıştım. 
Çünkü üniversitede dağcılık ile tanışacak bir 
kulübüm yoktu ve bu eğitimi almamıştım. 
Ve sonrasında diğer sporlarla ilgilenmemin 
bana sağladığı avantajlarla da bu spora 
yoğunlaştım. 2019 yılında ise Türkiye’nin 
ilk kadın ” kar leoparı “unvanını kazandım. 
Kısaca bu şekilde cevaplayabilirim.
D.GÜVENDİREN: Dağcılık sporu ile nasıl 
tanıştınız ve uğraştığınız sporlar nelerdir?
E.HANDAL: Teşekkür ederim öncelikle. 
Dağcılık sporu ile trekking dediğimiz doğa 
yürüyüşleri vasıtasıyla tanıştım. Birçok okul 

ve üniversite hafta sonu bir şekilde birçok 
insanı yürüyüşe götürüyor; bu şekilde 
doğada nasıl yürüyeceğinizi öğreniyorsunuz 
doğa koşullarında, kötü hava şartlarında ve 
hangi hava şartında üstünüze ne giymeniz 
gerektiğini öğreniyorsunuz. Bu tarz 
etkinliklerle ufak ufak bu şekilde adım attım 
doğa sporlarına. Ayrıca Türkiye Dağcılık 
Federasyonunun dağcılık eğitimleri var ve 
uzun bir eğitim. Ben bu eğitimleri de aldım, 
tamamladım. Bu eğitimleri tamamladıktan 
sonra almış olduğunuz sertifikalarla ya 
rehber ya da lisanslı dağcı olabiliyorsunuz. 
Diğer uğraştığım sporlar ise -bu biraz 
benim için uzun bir liste ama aklıma gelen 
birkaç tanesini söyleyeyim- okul yıllarında 
voleybol, basketbol takımında yer aldım. 
Daha sonrasında atletizm sporu ile tanıştım. 
Düzenli koşu yapmaya başlamak bana 
iyi geldi ve bu şekilde hayatıma düzenli 
koşuyu soktum. Outdoor sporlarında da 
paraşütçülük, yelken, mağaracılık, rafting 
var. Rafting sporunda Türkiye üçüncülüğüm 
hatta rafting antrenörlüğüm var.  Artık 
tamama men dağcılık sporu ile ilgileniyorum 
vakit buldukça da diğer sporları yapmaya 
çalışıyorum.
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MAVI , renk ve yazı doğru eşleşiyor

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ TÜRKİYE’NİN İLK KADIN KAR LEOPARI

Kâr Leoparı ünvanı; Sovyetler Birliği ve Orta Asya sınırları içerisinde bulunan 
Lenin Dağı (7134), Korjenevskaya Dağı(7105), Somoni Dağı(komünizm 
Dağı-7495), Khan Tengri Dağı(7010), Pobeda Dağı(7439) olarak bilinen 
7000 m üzeri 5 Dağı başarılı tırmanan sporculara Rusya Dağcılık Federasyonu 

tarafından verilen ünvan. Bu ünvanı kazanan Türkiye’nin ilk Kadın Kar Leoparı Dağcı 
ve Doğa sporcusu Esin HANDAL ile bu zorlu sporda yaptığı büyük başarıların sırrını 
ve kadının gücünü, öğrencilerimizin yaratıcı soruları ile kendisinden öğrenelim.

Söyleşinin tam kaydını okulumuz YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P1.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P2.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P4.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P5.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P6.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P7.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P8.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P0.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P3.pdf
https://youtu.be/aecskPuO_uA
https://youtu.be/aecskPuO_uA


A.GÜRGEN: Kar Leoparı unvanı nedir ve bu 
unvanı nasıl aldınız?
E.HANDAL: Teşekkür ederim Ada. Kar Leoparı 
unvanı,1960 yılından itibaren verilen bir unvan.  
7000 m ve 7500 m yüksekliğinde olan 5 tane 
zorlu bir dağ bulunmaktadır. Bu dağlara çıkan 
herkese bu unvan veriliyor. Ben Türkiye’de bu 5 
dağa çıkabilen tek kadın sporcu oldum. Benden 
önce de Türkiye’de aslında Nasuh Mahruki bu 
dağlara çıkmış. Ama ben ondan 25 yıl kadar 
sonra çıktım. Dünyada şu 
anda 32 kadın “Kar Leoparı” 
unvanını taşıyor. Niye bu 
kadar az diye ben hemen 
söyleyeyim size; çünkü bu 
dağlardan hemen hemen 
4 tanesine çıkabiliyorsunuz 
ama benim de son 2019 
yılında tırmanmış olduğum 
Popeda Dağı oldukça zor ve 
çok tehlikeli bir dağ. Çıkmak 
isteyen her iki kişiden biri 
hayatını kaybettiği için biraz 
riskli bir dağ, bu yüzden zor 
kazanılan bir unvan.
D.TUNCER: Şu anda 
Almanya’da yaşıyorsunuz. 
Oraya yerleşme fikri nasıl 
oluştu ve yurt dışında 
yaşantı dağcılık hayatınızı 
nasıl etkiledi?
E.HANDAL: Teşekkür 
ederim Derin, ben son 
üç yıldır Almanya’da 
yaşıyorum yani çok uzun bir süredir burada 
değilim. Buraya tamamen eşimin işinden dolayı 
geldik. Eşimin işyeri burada olduğu için ben de 
yanında geldim ama dağcılık sporuna burada 
başlamadım. Tamamen Türkiye’de eğitimimi 
aldım, antrenörlüklerim var,  Türkiye’deki 
dağların birçoğuna çıktım. Aslında Avrupa biraz 
daha avantajlıymış gibi bilinir ama Türkiye 
dağcılık, outdoor sporları konusunda oldukça 
bize fazla seçenek sunan bir yer. Türkiye’de Ağrı 
Dağımız var biliyorsunuz 5200m yükseklikte 
olan. Avrupa’dan 
herkes tırmanmak 
için oraya gelir. 
Benim yaşadığım 
Almanya’da çok 
yüksek dağlar 
yok; hepsi 3000 
metrenin altında 
olan dağlar. 
Bu yüzden 
Türkiye, bu konuda çok daha iyi olduğu için 
antrenmanlarımı yapmak için ya da daha 
yüksek dağlara tırmanmak için buradan tekrar 
Türkiye’ye dönüyorum aslında.
C.ORÇAN: İlk olarak hangi dağa tırmanış 
yaptınız ve sizin en büyük destekçiniz kim oldu?
E.HANDAL: İlk Ilgaz Dağı’na çıktım. 3000 m 
altında olduğu için çok zor sayılmaz. Literatürde 
dağ dememiz için coğrafik anlamda 3000 m. 
üzerinde olması gerekiyor.2990 m olsa bile o 
dağ tanımına girmiyor ve bizim tırmanışımız 
kabul edilmiyor. 3000 m üzeri tırmandığım ilk 
dağ aslında Niğde tarafında bir dağdı. Niğde’de 
Aladağlar silsilesi vardır. Toroslar gibi bir dağ 
silsilesi ve onların üzerinde 200’e yakın 3000 
m üzerinde dağ vardır ve inanılmaz güzel 
bir yerdir. Bizim sporumuzun da gelişmesi 
için çok güzel bir noktadır. Niğde’de Güzeller 
Dağı’na çıkmıştım. Orada ilk destekçim aslında 
annemdi. Çünkü o zamanlar çok malzeme 
yoktu. Teknik malzemelere ulaşamıyorduk. 
Bir de o zamanlar çok sık uçağa binemiyorduk 

ve annem benim ilk teknik malzememi satın 
almıştı; hiç bilmemesine ve dağcılıktan 
korkmasına rağmen. İlk teknik malzememi 
aldı, beni destekledi ve ilk dağa çıkışımı onun 
sayesinde yaptım.
ÖYKÜ SU ÖZTÜRK: Türkiye’de hangi dağları 
tırmandınız ve sizi en çok etkiyen hangi dağ 
oldu?
E.HANDAL: Teşekkür ederim Öykü Su. 
Türkiye’de çok fazla dağa tırmandım ama hepsi 

diyemem. Çünkü bu hakikaten bitirilebilecek bir 
sayı değil ama 300’e yakın dağa tırmanışım var 
Türkiye’de kayıtlı ve resmi olarak.  Türkiye ‘nin 
coğrafi konumuna baktığınız zaman Isparta 
ya da Antalya tarafında tırmanışına giderseniz 
inanılmaz güzel bitki örtüsüyle karşılaşırsınız 
ama Doğu tarafına ya da işte Ankara’dan 
sonra tırmanışa gittiğiniz zaman, Ağrı Dağı’nda 
ve Süphan Dağı’nda tırmanış yaptığınızda 
inanılmaz buzullara rastlıyorsun ki birçok ülkede 
yer almıyor, bizde yazın bile erimeyen buz 

kütleleri var. 
Karadeniz’e 
gittiğinizde 
zaten her 
yerden 
dereler, 
sular akıyor 
her yer göl 
ve çok güzel 
tırmanış 

yapıyorsunuz. Türkiye’nin her dağından 
aslında çok büyük zevk aldım. Çünkü hepsi 
size farklı yönünü gösteriyor; bazısı kurak, 
bazısı çok sulak ama birçoğu aslında gidilmeye 
değer diye düşünüyorum. Doğru zamanda 
giderseniz yapamayacağınız zirvenin olmadığını 
düşünüyorum ben.
Y.ÖCAL: Dağda geçen bir gününüzü anlatabilir 
misiniz? Doğada iletişim, kamp, mutfak ve özel 
ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyordunuz?
E.HANDAL: Doğada geçen bir gününüzü 
aslında şöyle anlatayım; Sabah 06.00’da, 
gün ışıdığında yola çıkmamız gerekiyor 
ve yola çıkmadan önce mutlaka kahvaltı 
etmemiz gerekiyor. Mutlaka sabahları yaz 
bile olsa sıcak sıvı alımı yapıyoruz. Biz dağ 
için sabah 06.00’da yola çıktığımızda, hava 
soğuk olmasa bile 8-10 saat yol boyunca 
yürüdüğümüz için vücudumuz yıpranıyor. 
Zaten biz çadırda kalıyoruz, çadırı yanımızda 
taşıyoruz. Rahat ve sıcak uyuyabilmemiz için 

uyku tulumu taşıyoruz. Ocağımızı yanımızda 
taşıyoruz; sabah, öğle akşam olmak üzere 
bütün yemekleri sırtımızda kendimiz taşımak 
zorundayız. Yine bunları da en hafif ama bize 
en fazla enerji verecek olan şeyleri taşıyoruz. 
Bu yüzden daha çok makarna seçiyorsunuz 
ve tuvalet konusunda da Türkiye’de, dağlarda 
bunun için bir kural yok ama mesela Avrupa’da 
tuvaleti aslında her yere yapamıyorsunuz. Bazı 
yüksek dağlarda, beş bin metre üzeri yüksek 

dağlara çıkacaksınız eğer 
size özel poşetler veriliyor 
ve bu poşetler belli sıvılar 
ve kimyasallarla dolu 
tuvaletinizi onun içine 
yapıp sonrasında bunu 
kilitli poşetlerle bunları 
kapatıp Milli Parklardaki 
görevlilere teslim etmek 
zorundasınız. Eğer bunu 
teslim etmezseniz bunun 
sonunda para cezası 
alıyorsunuz. Türkiye’de 
şimdilik böyle bir şey yok 
ama biz doğayı korumak 
adına;  aynı şekilde 
davranıyoruz. Doğada 
yok olacak şeylerin bile 
çok fazla atılmaması 
gerekiyor. Ben özellikle 
şunu söylemek istiyorum 
sizlere;  Bizden sonraki 
tüm nesillerin o dağlara 
çıkması için doğayı 
korumamız gerekiyor. 

Yürüyüşümüzü yaptık ve akşam oldu. Yine 
çadırımızı kuruyoruz. Çadırların kurulması 
gereken yerler bellidir. Doğru yerlere çadırımızı 
kurup akşam yemeğimizi ısıtıp yine mutlaka 
sıcak bir takviye yapmamız gerekiyor. Onda da 
mutlaka çorba içmemiz gerekiyor ve günümüz 
bitmiş oluyor.
B.EREN: Fiziksel ve psikolojik özellikleri göz 
önünde bulundurursak kadınlar erkeklere göre 
hangi konularda avantajlı veya dezavantajlıdır?
E.HANDAL: Teşekkür ederim çok güzel bir 
soru. Ben outdoor sporları ile uğraşıyorum ve 
bunlar çok fazla güç gerektiren sporlardır.  Her 
şeyi sırtımızda taşıyoruz yani ben 15 günlük 
bütün yükümü, çantamı sırtımda taşıyorum. O 
zaman kadınlar avantajlı değil diyecek siziniz 
ama ben tam tersine söylüyorum canlı örneği 
olarak. Kadınlar mental olarak daha dayanıklı; 
fiziki güç dediğimiz şeyi bizler geliştirebiliyoruz. 
Yani herkes zayıf ya da kassız doğar ama sonra 
vücut şekillendirmesi tamamen bize bağlı, 
size kalmış. Bu sporla uğraşmak istiyorsanız 
bunların belirli antrenmanları var. Belirli kas 
grubunuzu çok iyi şekilde çalıştırmanız ve 
geliştirmiş olmanız gerekiyor, bunu bir kenara 
ayırıyorum. Çünkü bu kadın ve erkekte aynı, 
yani bu tamamen sizin çalışmanızla ilgili bir 
şey, sınıfı geçmek gibi Düşünün sınıfı geçerken 
kadın ya da erkek gibi bir ayrım verilmiyor. 
Çünkü size verilen sınavda soruya doğru cevap 
verirseniz geçersiniz.  Kadınlar biraz daha 
aslında hayatın zor koşullarına alışkın kişilerdir. 
Çünkü çocukluğumuzdan beri bizler ev işleri, 
temizlik, çocuğa bakma, kardeşe bakma ya da 
evi idare etme gibi şeyler yapıyoruz. Psikolojik 
olarak yapın ya da yapmayın hiç fark etmez; 
bunlar bir şekilde bilinçaltımıza işleniyor. Bu 
yüzden biz aynı anda iki, üç işi bir arada yapma 
özelliğine sahibiniz. Aslında dağ da ve dağcılık 
da bana avantaj olarak geldi yani biz biraz 
daha dayanıklıyız. Bir de şöyle bir açıklama 
da yapayım size biyolojik olarak kadınlar 
yükseğe çıkmakta daha avantajlılar. Çünkü 

“Aşağıya inişler her zaman 
çıkışlardan daha zordur.”



yükseklere çıktıkça özellikle 3000 metrenin 
üzerine çıktıktan sonra 4000 metrelerde 
aslında basıncın artmasından ve oksijenin 
azalmasından dolayı kalp atışlarınız hızlanır, 
bunun halk dilindeki anlamı tansiyonunuz 
artar ve yükselir;  ne kadar yükseğe çıkarsanız 
o kadar yüksek tansiyona sahip olursunuz 
şimdi kadınların 
biyolojik sistemi 
zaten daha yavaş 
çalışır erkeklere göre. 
Bizim tansiyonumuz 
-tabii hastalığınız 
olmadığını düşünerek 
cevaplıyorum bunu- 
erkeklere göre 
düşüktür. Bu da bizim 
için bir avantaj; biz ne 
kadar yükseğe çıkarsak 
çıkalım tansiyon 
problemi yaşamıyoruz 
ve yüksek irtifa dağ 
hastalığı dediğimiz 
şeylere daha az sahip 
oluyoruz erkeklere 
nazaran.
Y.YÜCESOY: Tırmanışı 
ile zor olarak 
tanımladığınız Popeda 
Dağı ile ilgili biraz bizi 
bilgilendirir misiniz? 
Yaşadığınız zorluklar 
nelerdi?
E.HANDAL: Teşekkür 
ederim. Zaten Popeda 
Dağı bu unvanı kazanmama vesile olan en 
zor dağdı. Çünkü Türkiye’ de diğer dağları 
başarı ile tırmanmış başka sporcular ile kadın 
sporcularımız da vardı. Popeda Dağı bu beş 
dağ arasında en zoruydu; 25 yıl boyunca 
hiçbir Türk’ün çıkamadığı ve başaramadığı bir 
dağdı. Hatta Türk dağcılarında bu dağa çıkmak 
isterken de hayatını kaybedenler oldu. Bu 
yüzden hem hikâyesi kötü hem de elimizde çok 
bilgi yoktu. Bir de Popeda Dağı’nın yerel halk 
arasındaki ismi ölüm dağı’dır. Oraya çıkmak 
isteyen her üç dağcıdan biri dönememiş. İşte 
bu yüzden oldukça zorlu bir dağdı. Onu sona 
bırakmamızdaki amaç da buydu; deneyim 
sahibi olmadan, her şeyi deneyimlemeden 
ya da eğitimsiz bir şekilde çıkılabilecek bir 
dağ değildi. Ben 15 yıl boyunca çok aktif bir 
şekilde dağlara tırmandım, her türlü eğitimimi 
ve sertifikamı aldım yani aslında bu işin karneli 
kısmından geliyorum ve sonrasında diğer 
dağlarda da deneyim sahibi olarak en zirveye 
ulaştım. Bu da doğru bir karardı benim için. 
Sağlıklı bir şekilde çıktım başardım ve indim.
H.SAĞLAM: Ölümü göze alarak bir yola çıkmak 
tabiri var orada ve siz burada bir riski neye 
dayanarak alıyorsunuz? Çıkıp büyük bir başarı 
elde etmek mi aklınızdaki ya da her şeyi göze 
almaktan kasıt ne olabilir? 
E.HANDAL: Şöyle düzelteyim aslında ölümü 
göze alarak ben dağcı olmadım ya da 
dağlara tırmanmadım. Ölümü göz önünde 
bulundurduğuma göre doğru adımı attığımı 
düşünüyorum ki ona göre bu kadar tırmanıştan 
sonra hala sağlıklı bir biçimde burada oluğumu 
düşünüyorum. Şunu kastediyoruz aslında; 
Ölüm hayatın her aşamasında var; benim 
yaptığım spor riskli bir spor, her ne kadar 
ben zevkli ve severek yapsam bile belirli 
riskler barındırıyor. İşte bu riskleri minimuma 
düşürmemiz gerekiyor. Ve benim de bunları 
göz önünde bulundurarak kendi alanımda ve 
tırmanma konusunda çok iyi olmam, kendimi 

geliştirmem, antrenman yapmam gerekiyor. 
Sağlığıma dikkat etmem gerekiyor ki bu 
tür şeyleri yaparsanız kendi açınızdan hem 
eğitimini alıp hem deneyim sahibi olup hem 
doğru malzemeyle dağa giderseniz geriye 
kalan riskleri düşürmüş oluyorsunuz.  Geriye 
kalan risklerde aslında doğa olayları oluyor 

yani orda bir fırtınanın 
patlaması olması ya da 
çok şiddetli bir rüzgârın 
çıkması, birden çığa 
maruz kalmanız gibi. 
Bunlara nasıl mani 
olacağız? 
Y.YÜCESOY: Sizi en 
çok zorlayan tırmanış 
hangisiydi?
E.HANDAL: 300e yakın 
tırmanışım var. Beni en 
çok zorlayan tırmanış 
bunların içerisinde 
en zorlu olan İran 
tarafında Demavend 
Dağı vardır, 5600 metre 
civarında. Yüksekliği 
Ağrı Dağı’ndan daha 
yüksektir. O dağa, 
kışın tırmandık. 
Şöyle açıklayayım 
kuzeyinden girip 
kamp yüküyle 
bütün her şeyimizi 
sırtımızda taşıyıp yine 
çadır yüküyle diğer 
tarafından güney 

tarafından gitmiş olduk. Bunu yapan tek Türk 
ekip biziz aslında ve benim için inanılmaz zordu. 
Neden zordu? Benim yine kendi sınırlarımı 
seçememiş olmamdan kaynaklandığını 
düşünüyorum yani yeteri kadar antrenmanlı 
gitmemiştim oraya. Hava koşulları inanılmaz 
kötüydü ve çok soğuktu. Malzemelerimiz doğru 
değildi. Yine bahsettiğim konuya geliyoruz. 
Evet, riskleri azaltabilirsiniz ama sıfıra 
indirgeyemiyoruz. Doğru kararlar vermemiz 
gerekiyor; antrenmanlı 
olmak, eğitimli olmak 
ya da hazır olmak ve 
mutlaka kontrol edip 
dağa gitmek gerekiyor.
D.NİL YAR: 
Tırmanışlarda oksijen 
desteği aldınız mı ve 
tırmanışlarda partner 
ya da iyi bir grubun 
olması şart mı?
E.HANDAL: Ben şu 
ana kadar hiç oksijen 
desteği almadım; 
vücudumun hiç 
böyle bir şeye ihtiyaç 
duymadı. Zaten 
oksijen desteğine 
8000 metreden 
sonra başlarsın. 
Genelde tırmanışlarda 
bizler vücudumuzu 
alıştırarak 7000 metre 
ye çıkıyoruz. Ben 
şimdi buradan bugün 
kalksam bizler 0 
metre de yaşadığımız 
için 25000 metreye 
ancak gidebiliriz.3000 e bile vücudumuz 
tepki gösterir. Bizim tırmanışlarımızda ise ilk 
gün yükseliriz sonra ertesi gün ineriz. Ertesi 
gün bir daha yükselir, orada kalırız sonra bir 

daha ineriz. Yaptığımız günlük tırmanışlar 
aslında 1000 metreyi geçmez. Yani ben 
7000 metreye çıkabilmek için 5 gün boyunca 
yukarı aşağıya tırmanıyorum. İşte bu şekilde 
tırmandığımız için vücudumuzun oksijen 
yoğunluğunun azalmasına alıştırtıyoruz. 
Ciğerlerimizi ve kan dolaşımımızı bu sisteme 
ayak uydurmak zorunda. Bunu yaptığımız için 
oksijen sistemine hiç çıkmadık. 8000metre 
üzeri gerektiği zaman tekrar kullanır mıyım 
bilmiyorum. Açıkçası duruma göre fiziki 
duruma ve hava koşullarına bağlı o da. Ekip 
dediniz şey dağcılıkta, dağ tırmanışlarında 
çok önem verdiğimiz konu. Ekiple dağlara 
gitmek de aslında riski azaltmak anlamına 
geliyor. Sizin vücudunuz dağ yüksekliğine 
uyum sağlayamadığı zaman dengesiz hareket 
etmeye başlar, dengemiz bozulur, dilimiz 
dönmemeye başlar yanımızdaki partner bunu 
daha iyi anlar. Bunu anlayıp hemen müdahale 
edersen yüksekliği aşağıya indirelim der. Yani 
size daha çok destek olabilirler. Ben mesela 
çadırda üç kişi kalıyorum. Bir çadır dediğimiz 
şey zaten 5kg civarı şimdi tek başına taşımanız 
daha zor ama paylaşmanız daha kolaydır.
B.ÜNYILDIZ: Sizce dağcılıkta çıkışlar mı daha 
riskli yoksa inişler mi?
E.HANDAL: Teşekkür ederim Bekir. Oldukça 
doğru bir soru, çok çok sorulması gereken bir 
soru. Şöyle söyleyeyim size herkes bana şunu 
sorar;  Zirveye çıktığınız sevindiniz mi ya da bunu 
kutluyor musunuz? Açık söylüyorum, çıktığım 
hiçbir zirveyi hiçbir zaman kutlayamadım. 
Çünkü zirve aslında yolun yarısıdır. Evet, ben 
zirveye çıkmayı başardım ama zirve yolun 
yarısıdır ve artık vücudum yorgundur. Aşağıya 
inişler her zaman çıkışlardan daha zordur 
aslında bizim sporumuzda. Dağcılıkta ölümlerin 
birçoğu aşağı inişte ve zirve dönüşlerinde 
gerçekleşir. Yolumuzda, önümüzde zirveye 
gitmeye çalışılıyoruz. Bu yüzden dinç bir 
vücutla gidiyorsunuz ama dönüşlerde zirveye 
çıktım deyip rehavete kapılırsanız daha fazla 
hata yaparsınız. Bu yüzden bizim için faaliyet; 
çadırın yanında başlar ve çadırın yanında 

biter. Yani güvenli 
noktaya gelinceye 
kadar faaliyet sürer 
ve hiçbirimiz kutlama 
yapmayız. Zirve ile 
selamlaşırız ki bu bir 
başarıdır ama bizim 
için esas önemli olan 
aşağıya sağlam dağcı 
olarak inmektir.
K.ALİ YALÇIN: 
Gelecekteki 
hedefleriniz nelerdir 
sizi başka hangi 
maceralar bekliyor.
E.HANDAL: Teşekkür 
ederim Kuzey. 
Gelecekteki hedeflerim 
8000 metreler aslında. 
Ben güzel bir unvanı 
kazandım ama 
benim de gidecek 
çok dağlarım ve çok 
yollarım var. Umarım 
8000 metrelerde 
görürüm sonra 
Umarım sizlerle de 
güzel faaliyetler 

yaparız. 18 bin metrelerden sonra tekrar 
konuşmayı dilerim.
T.DİNGAZ: Çocuklarımızın sorularıyla ve sizin 
güzel cevaplarınızla söyleşimiz zenginleşti, çok 

Esin HANDAL; Yaklaşık 
15 yıldır dağcılık sporu 
ile uğraşan Esin Handal, 

Marmara Üniversitesi İşletme 
bölümü mezunu. Bundan 18 
yıl once outdoor sporlarından 
ilk kez paraşütçülük kursuna 
yazilan (Türk Hava Kurumunun 
kurslari) Esin Handal , paraşüt 
atlayışlarından sonra andrenalini 
tadınca da dalgıçlık,   dağcılık, 
mağaracılık, yelken sporu, 
rafting, kayak ve motor 
sporlarını ile spor hayatına 
devam etmiş. Sonrasinda spor 
tırmanış hakemliği, spor tırmanış 
antrenörlüğü, rafting hakemliği 
ve antrenörlüğü belgelerini alan 
Esin Handal, 52 ülkeyi gezmiş. 
Bu sırada ruh eşini bulmuş. Spor 
hayatı, hayatının her aşamasında 
yer aliyor .



teşekkür ediyoruz. Ben şunu merak ediyorum; 
bu 7000 metrenin üzerinde tırmandığınız beş 
tırmanış için bir süre var mıdır? Bunu mutlaka 
beş senenin içinde mi tamamlamak gerekiyor. 
Size verilen böyle bir plan program bir süre var 
mı?
E.HANDAL: Aslında yok 
Türkan Hanım. Şöyle ki bu ilk 
ödül 1961 yılında verildi. Yani 
benim ne zaman bitireceğimin 
hiçbir önemi yok;  bütün 
dünyada 32 kadın aslında iki 
yılda ve bir yılda bitirildi diye 
hiç birinin yanına yazılmıyor. 
Evet, işte dediğim gibi gene 
dağcılıkta pek yarışma söz 
konusu değil. 
T.DİNGAZ: Teşekkür ederim. 
Bir de tırmanışları yaptığınız 
sırada ve zirveye ulaştığınızda 
duygularınız nedir ne 
hissediyorsunuz, nasıl 
duygular içerisindesiniz, bir de 
insanın kendi kendisi ile baş 
başa olması var değil mi? Bunu 
yaparken sorgulamalarınız 
oluyor mu?
E.HANDAL: Türkan Hanım, 
yani bir tırmanış için 7000 
metrelik dağları tırmanmak istiyorsanız 30-35 
gününüz gidiyor yani bunların 156 günü işte 
ana kampta geçiyor. 20-25 gün boyunca dağda 
ve yüksek dağlarda ve hiçliğin arasındasınız; 
tamamen buzda, karda ve soğukta -30-50 
derecelerde ve tek başınasınız. Kendimle 
uzun süre tek başıma kalıyorum; kendinizi 
sorgulama, yargılama konularını bir şekilde 
artık aşıyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok 
elinizde; ne telefon ne televizyon var ne 
de konuşacak arkadaşınız var. Çoğu zaman 
evet, partner ya da ekiple çıkıyorsunuz 
ama herkes kendiyle meşgul, herkes kendi 
ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. İşte 
bu sebeplerden en çok da kendi kendimize 
kalıyoruz. Ben bu işi sevmesem, bu işten 
zevk almasam hiçbir güç o zorluklarda ya da 
boşlukta, o yalnızlıkta beni oraya götüremez 
ama oradaki koşulları gördüğümde, o boşlukta, 
o hiçlikte yaşayabildiğimi gördükten sonra 
şehre döndüğümde daha mutlu olabiliyorum. 
Yani hayata çok daha sıkı sarılabiliyorum. O 
koşullarda ve buraya döndüğümde eşime, 
aileme, sevdiklerime kocaman bir kalpli ve daha 
büyük kalpli bir Esin sunabiliyorum. Sırf bu 
yüzden bile tırmanılabileceğini düşünüyorum 
ben.
T.DİNGAZ: Kesinlikle öyle, yaşamı sorgulayınca 
yaşamın daha kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. 
K.BAYIR: Hiç dağa çıkarken korktunuz mu?
E.HANDAL: Evet, korktuğum çok nokta 
oldu ama işte doğru kararlarla o korkumu 
da yenmem gerekirdi.  Eğer korkumu 
yenemeseydim daha yükseklere çıkamazdım. 
Aslında hepimiz korkuyoruz, hepimizde 
yükseklik korkusu var ya da ben de geceleri 
tek başıma kalmak istemiyorum. Ama korkular 

kendi kendimize yarattığımız bazı unsurlar ya 
da öğrendiğimiz şeyler diye düşünüyorum. 
İşte doğada kendinle baş başa kalıp bunları 
yenebildiğini görünce korkuların da kalmıyor.
M.VARDARLI: Hiç doğum gününüzü dağda 
geçirdiniz mi?

E.HANDAL: Mehmetçiğim ben teşekkür ederim. 
Dağda hiç doğum günümü kutlamadım. 
Çünkü ben haziran doğumluyum ve benim 
haziran temmuz ağustos üç ay devamlı 
tırmanışlarım olur ben her doğum günümde 
aslında dağdaydım. Başta üzülüyordum ama 
sonrasında zaten sevdiğim yerde olduğumu 
söyleyip kendi kendime kendimi mutlu ettim.
K.KUNDUROĞLU: En kolay tırmandığınız dağ 
hangisiydi?
E.HANDAL: Aslında hiç kolay tırmandığım dağ 
olmadı, dağları ciddiye almamız gerekiyor. 
Hepsine sadece çok zormuş gibi gittim ama 
hiçbir dağ kolay değildir.
E.KARACAN: Yukarı çıkarken en çok – kaç 
derece oldu?
E.HANDAL: Ben kışın -50 dereceyi gördüm.
A.KAZAMİ: Aranızda kimse kaza geçiren veya 
hayatını kaybeden oldu mu?
E.HANDAL: Hayatını kaybedenler arasında 
benim partnerim de dağcı arkadaşlarımız da 
oldu maalesef.
N.ÜNAL: Acaba siz dağa çıkmadan önce nasıl 
antrenman yapıyorsunuz?
E.HANDAL: Şöyle söyleyeyim koşuyorum, 
yüzüyorum ve bisiklete biniyorum. Bu üç 
tanesini her gün mutlaka yapabildiğim kadar 
yapmaya çalışıyorum.
G.TİNLİ: Hava en fazla kaç derece oluyor?
E.HANDAL: En sıcak 0 olmuştur. Sıcak olmuyor 
biz de pek. 7000 metredeki karlar erimiyor.
R.GÜNDOĞAN: Tırmanırken ne gibi zorluklar 
oldu?
E.HANDAL: Çığda kaldım mesela ben. O 
en zoruydu aslında benim için. Tırmanırken 

yemeğimiz bitti, aç kaldık, yolu bulamadık, 
susuz kaldık, mahsur kaldık, birçok şey geldi 
aslında başımıza. İşte bunları öğrenip tekrar 
yapmamak önemli olan aslında.
A.YÜREK: Kar Leoparı unvanını aldığınızda 
kendinizi nasıl hissediyordunuz?

E.HANDAL: Kazanmadan 
önce bir şey hissetmiyordum, 
alıp alamayacağımı 
bilmiyordum ama aşağıya 
indikten sonra inanamadım.  
O kadar heyecan verdi 
ki bana! Çünkü dağa 
tırmanırken neyi yaptığınızı 
çok fark etmiyorsunuz 
ve orada sağ kalmaya 
çalışıyorsunuz. Aşağı indikten 
sonra insanlar kutlama 
yapmaya başlayınca oldukça 
gururlandım ve çok sevindim.
C.ElLİOT: Hiç dağa 
tırmanırken dağ aslanı 
gördünüz mü?
E.HANDAL:  Hayır, hiç 
görmedim. Tilki gördüm. Ayı 
gördüm. Kurtları gördüm ama 
dağ aslanı hiç görmedim.
K.YALÇIN: Kariyerinizin 

sonunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hangi 
dağa çıkmayı düşünüyorsunuz?
E.HANDAL: Son olarak düşünmeyin, ben hep 
sağlığım el verdiği sürece dağlara çıkmayı 
planlıyorum. İstediğiniz sürece yaşınızda bir 
problem getirmiyor, istediğiniz sürece dağlara 
çıkabiliyorsunuz ama benim hedefim Everest 
ve K2 Dağları.
M.MARONİCK: Çok sıkı giyinmenize rağmen 
hiç üşüdüğünüz, donduğunuz oldu mu?
E.HANDAL: Çok üşüdüğüm yerler oldu. 
Mesela İran’daki Demavend Dağı’na çıkarken 
inanılmaz üşümüştüm. Gözümde gözlük 
olmasına rağmen gözlerim donmuştu.
A.TÜRKMEN: Hiç dağa tırmanırken kaza 
geçirdiniz mi? Yaralandınız mı?
E.HANDAL: Ciddi kazalar geçirmedim ama 
yaralanmalar oluyor. Bizim yüzümüz çok yaralı 
oluyor, dudaklarımız patlıyor yara bere içinde 
kalabiliyoruz. Çünkü çok fazla güneş ve soğuğa 
maruz kalıyoruz. Yer yer donmalar oluyor, 
parmakları donan arkadaşlarımızda oldu. Çok 
ciddi bir kaza geçirmedim, inşallah bundan 
sonraki hayatımda da geçirmem diyorum.
H.SAĞLAM: Çok keyifli bir sohbet olduğunu 
düşünüyorum Esin Hanım. Bizlerle birlikte 
olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım 
dönüşünüzde pandemi sürecini atlatır ve 
sizleri okulumuzda ağırlamak ve faaliyetler de 
yapmayı çok isteriz, çok teşekkür ederiz.
T.DİNGAZ: Esin Hanım’ı okulumuzda bir dahaki 
sefere misafir ederiz. Farklı sunumlarla daha 
da geliştirebiliriz söyleşimizi.  Çok teşekkür 
ediyoruz katıldığınız için.
E.HANDAL: Ben çok teşekkür ederim, sizlerle 
birlikte olmak çok güzeldi.


