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1967 doğumlu Christopher Golden birçok korku, fantazi ve ge-
rilim romanının yazarıdır. Birçok derlemenin de editörlüğünü 
yapmış olan Golden, daha çok korku romanları ve Mike Migno-
la ile birlikte yazdığı çizgi romanlarıyla tanınmaktadır. Yazarın 
romanları on dört dile çevrilmiştir. Ağrı Dağı ile 2017 Bram Sto-
ker En İyi Roman ödülüne layık görülmüştür.
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AĞRI DAĞI
CHRISTOPHER GOLDEN

Çeviren

Cihan Karamancı



Bu, eşim Connie Golden’a adadığım ilk kitap olmadığı gibi 
sonuncusu da olmayacak.

“İstediğin ne, gökteki ay mı? Söyle yeter.”



TEŞEKKÜR

Her zamanki gibi ajansım Howard Morhaim, menajerim Peter 
Donaldson, harikulade editörüm Michael Homler ve Lauren 
Jablonski ile St. Martin’s Press’teki tüm ekip de dahil çalışmama 
imkân tanıyan çevrenin yaratılmasına katkıda bulunmuş her-
kese teşekkürler. Connie’ye ve çocuklarımız demekten gurur 
duyduğumuz harika gençlere ebediyen minnettarım. Bilgileri, 
şefkatleri ve uzmanlıkları dolayısıyla Dana Cameron, (Uluslara-
rası Dağ Rehberleri’nden) Eric Simonson ve Leila Vardizeh’ye de 
içten teşekkürlerimi sunarım.



Sevdiğim herkes hasarlı.
—Over-the-Rhine
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BİR

Kasım ayının son sabahında saat sekizi henüz geçmişken dağ sal-
lanmaya başladı.

Nefesi boğazına takılan Feyiz donakaldı ve dengesini koru-
mak amacıyla kollarını açıp sarsıntının geçmesini bekledi. Sar-
sıntı geçeceği yerde şiddetlendi. Müşterileri ona konuşmadığı 
Almanca dilinde bağırdılar. Adamlardan biri panikledi ve sanki 
Şeytan’ın ta kendisi onlara ulaşmak için dağı alttan kazıyormuş-
çasına ötekilere bağırmaya başladı. Durdukları zirvede parlak 
mavi gökyüzü ebediyete kadar yayılıp gidiyordu. Hava dondu-
rucu ve tertemizdi. Dünya kendini parçalamaya başlamasa Ağrı 
Dağı’nda huzurlu bir sabah olacaktı.

“Yatın!” diye bağırdı Feyiz. “Yere yatın!”
Yürüyüş sırıklarını ellerinden düşürdü ve donmuş kar örtü-

sünde dizleri üstüne çöktü. Belinde asılı olan kazmayı tutup buza 
sapladı ve bu gruptaki altı adam ile üç kadının gümbürdeyen 
dağın gırtlaktan gelen kükremeleri arasında onun sesini duyup 
duymadığını merak etti.

Almanlar onun yaptığını yaptılar.
Dizleri üstünde duran ve kar örtüsünün kaymamasını uman 

Feyiz saniyeleri saymamaya çalıştı. Almanlar birbirlerine bağırı-
yorlardı. Bir kadının suratında kocaman bir sırıtış vardı. O anki 
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dehşetten haz duyuyor, gözleri manyak bir neşeyle parlıyordu.
Bir adam Feyiz’i kolundan tuttu. İnce bir surat, çıkık elmacık 

kemikleri, gökyüzünü andıran gözler. “Ne kadar sürecek?” diye 
sordu ağır bir aksanla.

Sanki böyle şeyler sürekli oluyordu da. Sanki bir dağ rehberi, 
öngörülebilir bir sıklıkla deliler gibi sallanan bir dağda otuz iki 
yaşına kadar sağ kalabilirdi. Feyiz adama öylece bakmakla yetin-
di, sonra gözlerini yumdu ve sadece aşağıdaki Hakob köyünde 
yaşayan karısı ve dört çocukları için değil, İkinci Kamp’ta bek-
leyen herkes için dua etti. Zirve kardan ve buzdan ibaretti fa-
kat İkinci Kamp’taki arazide devasa volkanik kaya yığınlarından 
başka bir şey yoktu ve Feyiz bir heyelan başlarsa neler olabilece-
ğini düşünmek bile istemiyordu.

“Yirmi saniye!” diye İngilizce bağırdı bir kadın, gözünü 
Feyiz’e dikerek. “Daha ne kadar sürecek?”

Üzerinde bulunduğu dağ silkinir ve kükremesi gökyüzünü 
doldururken Feyiz nefesini tuttu. Artık gözleri açıktı ve uzaktaki 
Küçük Ağrı’nın zirvesine bakıyordu. Kalbi kendi depremini ya-
şarmışçasına göğsünde şiddetle çarpıyordu.

Buzlar çatırdadı ve top atışı gibi bir sesle dev bir yarık açıldı.
Almanlardan biri depremin gürültüsünde sözlerini Tanrı’ya 

ancak bağırarak duyurabilirmiş gibi yüksek sesle dua etmeye ko-
yuldu.

Deprem başladığı kadar ani bir şekilde bitti. Dağın kükremesi 
gökyüzünde hâlâ yankılanırken Feyiz etrafındaki müşterilerine 
göz gezdirdi, sonra da ayağa fırladı. Soluklarının düzene girmesi 
için kendini zorladı –zirvenin seyrek havasında nefes nefese kal-
mayı göze alamazdı– ve eğilip yürüyüş sırıklarını yerden aldı.

“Gelin. Hemen aşağı inmeliyiz.”
“Hayır!” diye çıkıştı müşterilerden biri; az önce dua eden 

adamdı. “Ya artçı depremler olursa? Veya… bundan daha şid-
detli bir deprem olabilir. Belki biri daha yoldadır!”

Feyiz adamı süzerek nefesinin sabah havasında buhara dönme-
sini seyretti. Bu adam ve kadınlar dost değil iş arkadaşlarıydı. Hepsi 
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de Münih’teki aynı teknolojisi firmasında yöneticilerdi. Birbirlerini 
tanıyorlar ama sevmiyorlardı. Biri hariç hepsi de tecrübesiz dağcı-
lardı. Hava şartlarına uygun giyinmişler ve sakin bir azimle donan-
mışlardı fakat yaşadıkları hayat onları bu âna hazırlamamıştı.

“İyice dinleyin,” dedi Feyiz, konuşurken dudakları bıyığının 
uçlarında toplanmış ufacık buz parçalarına sürterek. “Karım ve 
çocuklarım dağın aşağısındalar. Kuzenlerim ve aileleri şimdi bile 
çantaları taşıyıp atlara yol göstererek dağcıları… turistleri… bu-
raya getiriyorlar. Güvende olup olmadıklarına bakmalıyım. Bu-
rada ne kadar beklemeye niyetlisiniz? Artçı depremler olursa bile 
saatler, hatta günler sonra gelebilirler. Aşağıya hava karardıktan 
sonra mı inmek istiyorsunuz? Ben hemen şimdi gidiyorum.”

Arkasına dönerken botlarındaki çiviler buzu kazıyarak zemi-
ne tutundu. Feyiz, tırmanırken kullandıkları yoldan geri gitmeye 
başladı.

“Dur!” diye bağırdı dua eden adam. “Bize rehberlik etmek 
için para aldın! Sakın–”

Feyiz ona bakmak için döndü. “Sakın ne? Sağlığınıza ailemin-
kinden daha mı çok önem vereyim? Aşağı inmek için bir rehbere 
ihtiyacınız varsa peşimden gelin.”

Zirveden inerken önündeki uzun saatleri –o ailesi için ne ka-
dar endişeleniyorsa ailesinin de onun için o kadar endişeleneceği 
saatleri– düşündü. Arkasında yöneticilerin en kıdemlisi olduğu-
nu tahmin ettiği Deirdre’nin duacıya çattığını işitti. O tarafa göz 
attığında peşinden geldiklerini gördü.

Henüz bir düzine adım atmıştı ki dağın tekrar kükrediğini 
duydu.

“Size söylemiştim!” diye bağırdı duacı adam.
Fakat Feyiz bu sefer yere yatmadı. Ağrı, bu sefer daha önce 

silkindiği gibi ayaklarının altında sallanmıyordu. Göğün çıkan 
gürültüyle çınlamasına ve sarsıntıyı hissetmesine rağmen sesin 
bir tokluğu ve yönü vardı. Feyiz güneydoğu sırtına doğru dön-
dü ve kulağına çalınan kükremenin yerinden kayan binlerce ton 
buzdan ve volkanik tabakadan geldiğini anladı.
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Çığ.
Yılın bu kadar geç bir zamanında hiç kimse güneydoğu etek-

lerine tırmanmazdı. Fakat dağın doğu ucunun tabanındaki köyü 
gündoğumuna dönüktü. Feyiz buzun ve kayanın kulakları çın-
latan patırtısını dinlerken müşterilerini unutup hızlandı. Ya ona 
ayak uyduracaklar ya da kendi yollarını bulacaklardı.

Dağ insanları öldürürdü. Bu hep böyle olagelmişti.
Feyiz dağın kendi insanlarını öldürmemesi için dua etti.


