
MATTERHORN KLASİK 

 

Resim1: Matterhorn Kalsik rota  

17/10/2018 Tarihinde saat 11:00’de Zermatt’tan yola çıkarak Hörnli Dağ evinin en 

yakınına ulaşabileceğimiz teleferik istasyonuna gittik. Hörnli Dağ evine en yakın istasyon 



Schwarzsee istasyonuydu fakat bu istasyonun 10 ekim tarihinde kapanmasıyla birlikte Hörnli 

Dağ evine gitmek için diğer bir teleferik istasyonu olan Trockener istasyonuna bilet aldık. ( 

Bir kişi: 44 Frank). Trockener istasyonuna varabilmek için Zermatt’tan bindiğimiz teleferik 

önce Furi istasyonuna ulaşıyor, oradan aktarma yaparak sonrasında Trockener istasyonuna 

varılıyor. Yaklaşık 15- 20 dakikalık bir teleferik yolculuğundan sonra Trockener’a vardık. 

Saatimiz 12:30’u gösteriyordu. Burada biraz dinlenip, etrafa baktıktan sonra hemen yola 

koyulduk. İstasyondan dışarı çıkınca Hörnli Dağ evi tabelaları görünüyor. Yaklaşık 2-3 saat 

yürüyüşün ardından Hörnli Dağ evine ulaştık (3200metre). Burada yürüyüşün son 1 saatlik 

kısmı kuzey yamaçtaki patikadan yükselmektedir dolayısıyla patikada karlı ve yer yer buzlu 

kısımlar bulunmaktadır (17/10/2018). Kuzey tarafındaki bu patikada eğimin arttığı ve 

buzlanmanın yoğun olduğu kısımlara  sabit hatlar ve merdivenler yerleştirilmiş fakat ara ara  

sabit hatsız kısımlarda da  kar buz olabilmekte ve dikkat edilmesinde  fayda var. Bu rotanın 

dönüşü düşünülürse kesinlikle bu kısımlarda baton ihtiyacı doğacaktır.  

 Hörnli dağ evine vardığımızda saat 16:00’ı gösteriyordu, hemen dağ evinin kış 

bölümünü bulup yerleştik. Bu mevsimde (15 Eylülden sonra) dağ evinin sadece kış bölümü 

açık olmakla birlikte herkesin kullanımına açıktır. Dağ evinin kış bölümü içerisinde 20 adet  

yatak, bir mutfak(malzeme yok) ve bir adet tuvalet vardır, battaniye yoktur. Ayrıca bu bölüm  

ücretsizdir. (Yanlış bilgi olmasın ama ücretli olduğuna yönelik herhangi bir şey duymadık).  

 

Resim2: Hörnli Dağ Evi  



Hörnli Dağ evinde iyice beslenip bolca sıvı tükettikten sonra saatlerimizi 04:00’ e kurduk ve 

yattık. 04:00 gibi kalkıp beslenmemizi yaptık (Yarım paket yulaf ve pekmez karışımı) ve 

çantalarımızı hazırlayıp 04:30’da rotaya girdik. 

Rota hemen Hörnli Dağ evinin üst tarafındaki tahta merdivenlerden başlayarak patika 

ile devam eden 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından Matterhorn klasik rotasının dibine 

ulaşılıyor. Rotanın dibine geldiğiniz zaman Matterhorn dağına geldiğinizi hatırlatır bir 

biçimde tırmanışla başlıyoruz. Bu kısmın başlangıcında sol tarafta bir heykel mevcuttur.  Bu 

kısım yaklaşık 20 metre uzunluğundadır, ilk 3-4 metresi III+/IV- zorlukta dik çıkılan 

sonrasında sol ve sağ yan geçişlerle, sabit hat takip edilerek devam edilen kısımdır. 

 

 

 Resim3: Rota girişi  

Sabit hat bittikten sonra patika başlıyor. Bu patika takip edilerek  dağın sırt hattından 

ayrılmadan, ara ara 3,4 derece tırmanarak dağın sırt hattı takip edilir. 3200 metredeki Hörnli 

Dağ evinden başladığımız tırmanış bu şekilde devam ediyor. Rota üzerinde ara ara bazı 

yerlere sabit hat ve ara emniyet noktaları (Büyük halka demirler) yerleştirmişler. Bu ara 

emniyet malzemelerini kullanarak running belay tırmanışa devam ediyoruz. 3,5 saatlik bir 



tırmanışın ardından 4000m yükseklikte bulunan Solvey Dağ evinin bulunduğu yere ulaşıyoruz 

saat 08:00 ve burada biraz dinlenip besleniyoruz. 

 

Resim4: Solvey Dağ evinin altı                            Resim5: Solvey Dağ evine gelirken 

Solvey Dağ evi: İçerisinde 5-6 adet battaniye, 3 adet yatak , tuvalet ve bir adet masa 

vardır.  Hörnli Dağ evine göre pek konforlu olmasa da dağın 4000m yüksekliğinde böyle bir 

dağ evinin olması insana güven veriyor. 

Solvey Dağ evinde iyice dinlenip beslendikten sonra fazla olan eşyalarımızı dağ 

evinde bırakıyoruz. 09:00 gibi tekrar tırmanışa başlıyoruz 4200m ye ulaştıktan sonra, rotada 

buz ve kar olduğu için kramponlarımızı takıp tırmanışa bu şekilde devam etmeye karar 

veriyoruz. 100mlik tırmanışın ardından rotanın en zor kısmına geliyoruz. Mevsim itibari ile 

bu kısımda kar ve buz olması bizim açımızdan rotanın en zor kısmıdır. Buz, sert kar, 70, yer 

yer 80-90 derece eğimde kaya tırmanışı olan bu kısma sabit hatlar döşenmiştir(Dağın en üst 

kısmında bulunan lahit şeklindeki bölüm).  



 



Resim6-7: Dik kar, buz etapları 

100-150 metrelik sabit hatlarla döşenmiş bu kısımda runnıng belay tırmanıp sabit 

hattın bittiği yerde kazmalarımızı çıkartıp, yaklaşık 60-70 derece olan sert kar kısmına 

giriyoruz.  

 

Resim8: Sabit hatlar bittikten sonraki zirve sırtına bağlayan rampa 

Bu kısım da bittikten sonra tekrar sizi bir heykel karşılıyor. Buradan sonra Matterhorn 

sırt hattını takip ederek batı yönünde zirveye doğru tekrar ilerliyoruz. Bu kısım da dikkatli 

olmak gerekli, pek rahat olmayan, ince kılçıkta geçen bir yürüyüş.  Kılçığı da bitirdikten sonra 

zirveye ulaşıyoruz saat 12:15. 



 



Resim9-10: Zirveye giden kılçık. 

 

Resim11: Zirveden fotoğraf 

45 Dakikalık molanın ardından inişe geçmeye başlıyoruz öncelikle geldiğimiz kılçığı 

geçip heykele ulaşıyoruz. Buradan yaklaşık 50-100 metre aşağıdaki sabit hatların başlangıcına 

kadar kazma kramponla geri tırmanarak inmeye başlıyoruz. Sabit hatların başlangıcının 20-30 

metre üstündeki demir halka ara istasyonuna kadar bu şekilde iniyoruz. Buradan sonra ip inişi 

yapmaya karar veriyoruz. 60 metrelik tek ipimizle 4 defa ip inişi yaptıktan sonra eğim biraz 

azalıyor(4200). Buradan sonra geri tırmanarak inmeye karar veriyoruz, yaklaşık 100m daha 

indikten sonra kramponlarımızı çıkartıyoruz ve geri tırmanarak inmeye devam ediyoruz. 

İnişte çıkış hattını takip ederek dağın sırt kısmından inişimizi yapıyoruz. 16:00 gibi tekrar 

Solvey Dağ evine ulaşıyoruz. Yarım saatlik bir molanın ardından, Solvey Dağ evinden bir ip 

inişi yapıyoruz ve sonrasında tekrar geri tırmanarak inmeye devam ediyoruz. Dağın sırt hattını 

takip ederek, tırmandığımız hattı takip edip, rotanın dibine kadar geri tırmanarak iniyoruz. 

Buradan 10 dakikalık bir yürüyüş ile birlikte saat 19:30 da Hörnli Dağ evine ulaşıyoruz. 

Geceyi burada geçirdikten sonra ertesi sabah tekrar Trockener teleferik istasyonuna doğru 

yola koyuluyoruz 2-3 saatlik yürüyüşten sonra istasyona ulaşıp Zermatt’a doğru teleferikle 

gidiyoruz (bir kişi: 44 Frank).   



 

TAVSİYE:  

 Turistler için kullanıma açık olan half kart alınırsa  bütün ulaşımlarda yüzde 50 

indirim sağlanır, fakat bu half kart bir kişi için 120 frank. 

 Matterhorn klasik rota için çift ipe gerek yok aksine 60 metrelik inişlerde  çift ip 

sürekli takılıyor. 

 Mevsimine göre belki çift kazma olabilir. Bizim tırmanışımız esnasında çift kazma 

olsa daha iyi olurdu. 

 Mümkün olduğunca rota bir gün içerisinde bitirilmeye göre planlanmalı, rotaya hafif 

girilmeli. 

 Hörnli Dağ evinde ve Solvey Dağ evinde su bulunmuyor, mevsimine göre kar var. 

 

KULLANILAN MALZEMELER:   

 1 set takoz ( kullanilmadi) 

 60 metre ip 

 Emniyet kolonu 

 Krampon 

 Tek kazma. 

 

 

 Can Güner          Yücel Bagatur        Abdullah Benna Sarın 

 


