“Önemli olan varmak değil, yolda olmaktır.”
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Katılımcılar:
Erkan KAYA
Olcay GÜZEL

Cumartesi günü, saat 11.00’de Eskihisar’dan bisikletlerimizle feribota
bindik. Diğer katılımcılarla birlikte toplam yedi kişiydik. Bizler yeni
olanlarımızla tanışırken, bütün gözler çoktan üzerlerimize çevrilmişti bile.
Aralarından bazıları -yolculuğa sanki bizler değil de onlar çıkacaklarmış
gibi- heyecanlı bir şekilde yanımıza yaklaşıp muhabbet etmeye
başlamışlardı. İnsanların içlerinde saklı kalan macera duygusunu mu
uyandırıyorduk bilemiyorum, ama yol boyunca karşılaştığımız insanların
gıpta dolu bakışları üzerlerimizden hiç eksik olmadı. Yolda sıcak kanlı
insanlarla karşılaşmak ise yolu daha da güzelleştiriyordu.
Saat 11.45’de feribot Topçular iskelesine yanaştıktan sonra limonata
gibi serin bir havada İzmit Yalova yolunda pedal çevirmeye başladık.
Önümüzde 750 m. boyunca tırmanacağımız 4 km.’lik bir yol vardı.
Yürüyüş temposu hızında, namı değer peygamber vitesiyle, yer yer
S çizerek, birbiri ardına sıralanmış dik rampaları aştık.

Oluklu’yu geçtikten sonra Karaahmetli köyünde ilk molamızı verdik.
Burada bol bol çay içip bir şeyler atıştırdıktan sonra yolumuza devam
etmek için hazırlandık. Ancak Ebru arkadaşımızın tekerleğinin patlak
olduğunu farkettiğimizde, deneyimli ekip üyeleri iç lastiği yamalayarak
kısa sürede tamir ettiler ve böylece demir atlarımızı tekrar yola koşabildik.

Her çıkışın güzel bir inişi vardır.

Yağmurun altında, iki şeritli dar
yollarda
pedallarken,
yağmura
doymuş toprağın o tatlı kokusu
ciğerlerimizi dolduruyordu. Yemyeşil
tepelerin arasından keyifle yol
alıyor, önümüzde uzanıp giden
harikulade manzara karşısında adeta
kendimizden geçiyorduk.

Peşimizi bırakmadan inatla bizi izleyen ve sürekli olarak
hızımızı kesen rüzgarla birlikte saat 18.15’te İzniğe vardık.
Aramızdan 3 kişi otele gitmek için yanımızdan ayrıldılar. Biz
de Erkan ağabey ile birlikte, İznik Kürek Takımı’na ait olan ve
kullanmamıza izin verilen tesis içerisindeki, kamp yerine girdik.
120 km.’lik maratona katılmış olan Kadir ve Levent’te bir gün
öncesinden aynı yerde kamp atmışlardı. Arkadaşlarımızla
selamlaşıp bir süre muhabbet ettikten sonra, Erkan ağabey ile
birlikte çadırımızı kurup içerisine yerleştik. Bu sırada yağmur
tekrar yağmaya başlamıştı.
Yolda iki defa teker patlatan diğer iki arkadaşımız da gelip
çadırlarını kurduktan sonra topluca Köfteci Yusuf’a gittik ve
güzelce karınlarımızı doyurduk. Dağcılık ve bisiklet üzerine
yaptığımız muhabbetler iyice demini aldıktan sonra güzel bir
uyku çekmek için kamp yerimize döndük.
Yağmur gece boyunca yağmaya devam etti. Sabahleyin
göyküyüzü kapalı olsa da güneş yer yer kendisini gösteriyordu.
Göl kıyısında uyanmak ise apayrı duyguydu.
Ayrılık zamanı geldiğinde elimizdeki nimetten yararlanıp
kamp malzemelerimi Kadir’in otomobiline yerleştirdim.
Kadir ve Levent’le vedalaştıktan sonra otelde kalan diğer
ekiple buluşup kahval ettik.
Karnımız doymuş, demir atlarımız huysuzlanmaya
başlamışlardı. Yol bizleri bekliyordu.

İlk planımıza göre Yalova’ya kuzeyden pedallayacaktık, ancak sonra
fikir değiştirdik ve güneyden gitmeye karar verdik. Yolumuz uzayacaktı
uzamasına ama güzel bir göl gezintisi de bizleri bekliyordu.
Orhangazi’ye vardığımızda yarım saatlik yemek molası verdik. Bir
önceki güne karşılık çerez gibi gelen 7 km.’lik rampayı tırmadıktan sonra
neredeyse hiç pedal çevirmeden 12 km.’lik virajlı yol boyunca dikkatli
bir şekilde yokuş aşağı devam ettik. Yalova’ya girdikten sonra bizleri
coşkuyla karşılayan yağmurun altında saat 17.10’da Topçular feribot
iskelesine vardığımızda turumuz da sonlanmış oluyordu.
Başka güzel bir faliyette daha pedallamak dileğiyle.

1. gün:
Toplam km: 63.5 km.
Bisiklet kullanma süresi: 4:45:07
Ortalama hız: 20 km/h.
Maksimum hız: 64.2 km/h.
Alınan irtifa: 750 m.

Ortak Malzemeler: Çadır, ilk yardım kiti.
Malzemeler: Bisiklet, kask, uyku tulumu, mat ve tamir kitleri.

2. gün:
Toplam km: 82.71 km.
Bisiklet kullanma süresi: 4:35:18
Ortalama hız: 18 km/h.
Maksimum hız: 45.5 km/h.
Alınan irtifa: 542 m.

