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Çığ altında kalan birkaç kişiyi kurtarmak isteyen ekibin üzerine çığ düşüyor ve şimdiki
belirlemelere göre 33 kişi ölüyor. Ölü sayısının artması kesin gibi çünkü çığ altından
çıkarılamayanlar var, çalışmalar yarına kadar durdurulmuş, gece ısı eksi 24 derece ve halen
çıkarılamayanların yaşama şansı yok gibi görünüyor.

Almanya’da 35 yıl önce otomobil ehliyeti aldığımda zorunlu ilk yardım kursuna da gittim ve bize
öğretilen ilk şey şuydu: trafikte kazaya uğrayana yardım etmeden önce kendinizi garantiye alın!

Otoyolda önünüzdeki birkaç araba birbirine girdi diyelim, ölü olmasa bile en azından yaralılar
bulunuyor. Arabanın dörtlülerini yakıp emniyet şeridine çekersiniz. Arkadan gelenler sizi mutlaka
görmüştür ve onlar da dörtlüleri yakarak dururlar, böylece daha arkadan gelenler yavaşlamak
zorunda kalır. Otoyolda tehlike kalmayınca birisi polise haber verirken diğerleri kaza yapan
arabalara gider ve yapabileceği yardımı yapmaya çalışır.

Kendini garantiye almadan arabadan inip kaza yapan arabalara koştuğunuzda muhtemelen
arkadan hızla gelen başka bir arabanın altında kalırsınız. Böyle yapıp hayatını kaybedenler de
oldu.

Avusturya ve İsviçre’de her yıl yoğun kar yağar, sürekli çığ düşer, bazen ölenler olur ama bu
kadar çok kişinin çığ altında kaldığını duymadım. Hele de kurtarmaya gidenlerin çığ altında
kalması çok ender görülür. Kurtarıcı ekip önce yeni çığ tehlikesine karşı tedbir alır, ardından
kurtarma işlemine başlar. Aksi durumda kurtaramadığı gibi kendisi de ölecektir.

Ek olarak, bu konularda bilgili olduğum söylenemez ama gürültünün çığ tehlikesini artırdığını
bilirim. Bir açıklamaya göre kurtarma çalışmaları yeni çığ düşmesine neden olmuş ki,
mümkündür. Her taraf metrelerce kar ise sessiz olmak gerekir. Bunu çok eskiden bir filmde
görmüştüm. Adamın birisi karlarla kaplı bir vadide kayak yapıyor, diğeri silahını çıkarıp havaya
bir el ateş ediyor ve bütün yamaçlardan çığ iniyor.
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Bunu ben bile biliyorsam, çığ altındakileri kurtarmaya çalışanların da mutlaka bilmesi gerekir.

İsviçre ve Avusturya dağlarını bir görseniz; çok güzeller ve çok tehlikeliler. Bu nedenle kışın
belirli bölgelere gitmek yasaktır, yüksek çığ tehlikesi vardır. Birileri çığ altında kaldı diyelim, kısa
sürede kurtarıcı ekip gelir ve onun da çığ altında kaldığını hiç duymadım.

Gerekli tedbiri almadan tehlikeye girmek herhalde kahramanlık değildir…
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