
KOCASARP-BEŞPARMAK-ÇAĞALINBAŞI Traversi 

10-11 Temmuz 2007 

 

 

Ekip:Nezihe Cantimur-Seyhan Çolak-Hüseyin Sevindik 

Malzeme: Tam İp (60m), Takoz seti (1 Set ve Mikro set), Sikke (Profil ve yatay-8 adet), 

Ekspres (6 adet), Yardımcı ip, Perlon bantlar ve karabin (7-8 adet) 

Kask-Emniyet kolonu-Kaya tırmanış ayakkabısı-HMS-Sekizli Plaka-ATC 

 

Kamp Yeri: Cimbar Oba yeri. (Su kaynağı var ve Temmuz ayı için  iyi durumda) 

 

Sabah  05:00 de kalkış ve 06:20 de hareket edildi. 2’şer lt su alındı. Kocasarp’ın 

Kuzeybatı sırtına kuzey tarafına bakan tarafından girildi. 1,5 saat boyunca sırt boyunca 

(zaman zaman çok geniş alanlar var) ilerledik ve sırtın dikleştiği ve dökük alana geldik.Bu 

alanın bize göre sağ tarafını hedef aldık ve dik etap bitince sırtın diğer yüzüne dönmüş olduk. 

Yani önümüzdeki dik kütleyi ön yüzden değil de arka yüzünden tırmandık Yaklaşık 4-5 metre 

tırmanış (IV derece) ve 3 metre sağa yan geçiş yaptık.. Yan geçiş oldukça çürük. Emniyet 

atacak fazla bir imkan yok. Sırta ulaşınca solda kalan  asıl kılçıklı etaba varılıyor. Biz bu 

kılçık geçişini yan yüzden sikke ile emniyet alarak geçtik. Yine emniyetli ama kılçığın 

üstünden geçiş imkanı var. Bu etabı da bitirince solda bir kulvar var bu kulvara indik (10 

metre civarında) ve kulvarın bittiği yerden zirve sırtına yönelen başka bir kulvara girdik. Bu 

kısımlarda emniyet almadan ilerledik. Kulvar bitince sağlam ve II, III- derecelik yüzeylere 

ulaştık.. saat 12:00 de zirvedeydik. Zirvede DKSK’lı 3 kişi ile karşılaştık. Yedi göllerden 

gelmişler.  

Kocasarp zirvesinden Beşparmak’a inen dik etabı ip inişi yaptık. Büyük bir kum 

saatinden emniyet aldık Bu kum saatinin 5 metre aşağısında sikke  var. Kocasarp ve 

Beşparmak arasındaki bele ulaştıktan sonra hemen  Beşparmak zirvesine giden sırta  girdik. 

Bu bölüm kolay ve fazla zaman almıyor. Beşparmak-Çağalınbaşı beline geldiğimizde saat 

16:00 idi ve biz yorulmuştuk. Dik ve çürük görünen Çağalınbaşı çıkışını ertesi güne 

bırakmaya kara verdik ve Yedigöllere indik. 

Akşam rehber kitapları incelediğimizde; Çağalınbaşı’nı Ömer Tüzel’in (Aladağlar) 

kitabında yer alan Güney Yüzü Rotasından çıkmaya karar verdik. Yüzün kitapta yazıldığı gibi 

yüzün ortasında yakın bir yerde siyah belirgin bacadan girdik.. 1. İp boyu III+,IV,II  derece. 

Girişi sağlam bir su akıntısı etaptan tırmandık. Yaklaşık 30 metre olan bu kısmın üst tarafı 

rahat çarşaklı bir alana çıkıyor. (III, III-) buradan 1 ip boyu kadar serbest tırmandıktan sonra 

önümüzde duran ve rehber kitapta da belirtilen 3 tane belirgin kuleya yaklaştığımızda istasyon 

kurarak bu kulelerin altına gelir gelmez yan geçiş yaparak en sağdakinin arasından geçiş 

yapıldı. Dü Bu ara denilen bölüm çürük ve taş düşme riski var. Son kısımlar döküntü kayalık 

şeklinde. 2.İp boyu çok sağlam yüzeylerden gidiyor.(III+). Emniyet alınacak alternatif az. Son 

etap da ise sağa doğru emniyetsiz gidilerek sırta ulaştık..(Klasik Rotası ile birleşiyor) Sırttan 

zirveye doğru zaman zaman çok daralan sırttan ilerledik. Uzaktan da gördüğümüz ve  zirvede 

bizi bekleyen  Zirve Dağcılıktan 3 arkadaş (Yücel-Gökalp-Şirin) ile 30 dakika kadar zirvede 

kaldık. Zirveden klasik rotasından gelen sırta girerek solda belirgin olan kulvardan aşağıya 

indik. Dik olan bu etapta ip inişi yapmadan serbest inilebilir. Bir kez ip açarak indik. İnişi 

tamamladıktan sonra sırta yönelerek bazen yan geçiş yaparak bazen de sırtın üstünden 

ilerleyerek Akçay geçidine ulaştık. Çarşaklı alandan iniş yaparak önce dipsiz göle sonra da 

kamp yerine ulaştık. 

 


