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Faaliyet Kaçkar Kuzey Klasik Rota Yaz Tırmanışı 3932 m.   

Faaliyetin Tarihi 3-5 Eylül 2014 Yeri Rize Süresi 14 saat  Türü   

Güzergâh   

Kat Edilen Yol 6 km Alınan İrtifa 1679 m.    

Katılımcılar 1 Nihal Artar     
 

  2 Ayşe Borovalı      

        

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır, ocak vs  

Kullanılan Teknik Mlz. Baton, kask  

Kullanılan Kişisel Mlz. Teknik ceket, yağmurluk vs  

Yiyecek Çorba, sıcak menemen için malzeme, kabaklı makarna için malzeme, dere otu, maydanoz, zeytinyağı, atıştırmalıklar  

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Mezovit çayırı   

Su kaynağı Çayırdaki kaynak   

Tehlikeler Taş düşmesi, heyelan, buz üstü çarşak kaygan zemin, vadi tabanında yer yer buzul çatlakları, yüksek 
irtifada açıktan yan geçişler, 3500’ün üstünde daralan sırt tırmanışı 

 

Zemin  1. etap buzul vadisinde kaygan çarşak, 
ikinci etap kaya tırmanışı ve sırt rotası 

Zorluk Derecesi Zor 

 

Çayırdan yükselen patikayla buzul taşı seti aşılarak buzul vadisine giriliyor. Sağ tarafta açık büyük ve 

küçük buzulu görebilirsiniz. Sol taraftaki etek çarşak gibi görünüyorsa da altı buz ve gevşeyen taşlardan 

oluşan heyelanlar büyük tehlike yaratıyor En sağlamı kapıyı hedefleyerek vadi tabanından (sağ ve sol 

eteğin ortasının solundan bir hattan) kapıya doğru yükselmek. Çok sağ sizi direk buzula götürüyor, çok 

sol ise çarşak gibi görünse de buz üstü çarşak ve sürekli kopmalar ve heyelanlar olabiliyor. Bir anda 

kayalar üstünüze boşalabilir.  Veyahut etekte giderken daha önce kopma olmuş bir yerde direk buzla 

karşılaşabilirsiniz. Klasik rota vadi tabanından gidiyor.  Kapıya ulaştıktan sonra çarşak ve taş düşmesi 

riski bitiyor. Kapıyı geçtikten sonra sağ tarafta ana kütleye geçiliyor. Buradan yan geçişler ve geçitlerle 

yükselmeye başlayabilirsiniz. Sürekli üç nokta kuralıyla basit kaya tırmanışı yapılıyor. Sonrasında uzun 

bir sırt tırmanışı yapılarak zirveye ulaşılıyor. Yol boyunca işaretler ve babalar sizi yönlendirecektir. 

Bulmaca çözer gibi devam ediyorsunuz.  

 

En sağda büyük buzul, solunda küçük buzul, yukarıda sağ ve sol kapı. Vadi tabanından küçük buzula 

yakın geçip tekrar sol yaparak kapıya yükselmek gerekiyor. Ortada kapı hattının altındaki büyük kayayı 

kerteriz alabilirsiniz.  
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Harita 

 

 

 

Gps Bilgileri   

   

Hedeflenen Zaman 10 saat Harcanan Zaman 13 saat   

Faaliyet Programı   

1.gün 

  Hava 
Durumu 

Berrak Güneşli 2.gün  Hava 
Durumu 

Güneşli. 
Parçalı 
bulutlu 
mevzii 
sağnak 

3.gün  Hava 
Durumu 

Güneşli 
parçalı 
bulutlu 

    

12:00 Yukarı Kavrun 05:00 Kalkış, kahvaltı 9:00 Kamptan ayrılma    
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14:00 Mezovite Yürüyüş 07:00 Rotaya giriş 11:00 Yukarı Kavrun    

16:00 Kamp 11:00 Kapı 14:00 Ayder yaylası    

  14:00 Zirve 15:00 Ilıca    

  15:00 Dönüş 17:00 Pazar’a gidiş    

  19:00 Buzul Vadisi 18:30 İstanbul otobüsü    

  20:30 Kamp      

ULAŞIM 

BİLGİLERİ 

Otdbüsle Pazar Pazardan Ayder’e dolmuş Ayder’ten Yukarı Kavrun’a dolmuş   

     

AYRINTILAR 
 

 

 

 

 

 

Dudullu’dan hareketle 18 saat saat yolculuktan sonra Pazar’a vardık. Son kalan birkaç alışverişten sonra 10 
Arabasıyla Ayder’e ulaştık. Şansımızdan hemen Kavrun arabası kalktı. Saat 12.00’de Yukarı Kavrun’daydık. Yukarı 
Kavrun Yaylası 2260 mt yükseklikte. 30 Ağustos’ta Kaçkar’a Zafer tırmanışı yapan TDF, Federasyon ekibi ileri kar buz 
eğitimi için Yukarı Kavrun’da kalmaya devam ediyordu. 60 çadırlık büyük bir ekiptiler. Fırsat varken hocalarımla da 
görüşmüş oldum. Yalçın ağabeylerle sohbet, alabalık ziyafeti derken saat 14:00 gibi Yukarı Kavrun’dan Mezovite 
yürüyüşümüz başladı.  Dereyi sağımıza alıp yürüdük. Yanında yürüdüğümüz dereyi sol yamaçtan akarak kesen ikinci 
bir dereyi bulduğumuzda Mezovit kapıya geldiğimizi anladık. Yukarı Kavrun’dan Mezovit Çayırı 6 ila 7 km. Mezovit 
Çayırının yüksekliği 2800 m. Kampı kurduğumuzda saat 16:00 olmuştu. Gps’de rota var diye yemeğimizi yeyip 
erkenden yattık.  

Sabah saat 5:00’de uyandık. Sıkı bir kahvaltı yaptık. Rota’ya girdiğimizde saat 7:00’yi bulmuştu. Karanlıkta fazla 
yürümek istememiştik. Patikayı takip ederek buzul vadisine girdik. Burada patikadan ayrılmayıp rotadan çıkmadan 
kapıya varmayı planlamıştık. Patika bizi vadinin sol eteğine götürdü. Etekte biraz yükseldik. Patika kesildi ve karşımıza 
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3 mt eninde buzdan bir yan geçiş çıktı. Ya buzun altına tabana inip eteği öyle geçecektik veya yukarı çıkıp buzun 
üstünden dolanacaktık. Zemin buz üstü çarşaktı ve taşlar gevşekti. Kayıyordu. Yer yer kopmalar olmuştu. Patikanın 
kesilmesi de kopan taşlar nedeniyle gerçekleşmişti. Taşların altındaki buz ortaya çıkmştı.   

 

Arkada görünen beyazlık gibi bir buz tabakasını geçebilmek için sola kayaların dibine kadar yükseldik. Gevşek taşlar 
nedeniyle çok tedirgin olduk.  

Yukarı çıkarken büyük kayalar yerinden oynuyordu. Biri oynasa diğerleri Mikadonun çöpleri gibi yığılacak gibiydi. 
Üstümüze bu taşların yığılacağı korkusuyla son derece dikkatli davrandık. Taşları kaydırmadan yükselip geçidin 
solundaki sağlam kayalara yaslanmak için iki saate yakın zaman harcadık. Sağlam veya sıkı zemine ulaştıktan sonra 
kayaların dibinden kısa bir negatif geçtik,  kapıya doğru ilerledik ve biraz aşağıda patikanın diğer ucunu bulduk. 
Patikayı takip ederek kapı rotasına oturduk. Yığılmış taşların üstünde yükseldik kapıya vardık. Saat 11:00’di. 5 saatte 
gerçekleşebileceği söylenen zirvenin kapı etabına 4 saatte gelmiştik.  
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Kapıdan sola aşağıya inip asıl zirve kütlesine tırmanmaya başladık. Dağın etrafında dolanan, yan geçişler ve dar 
geçitlerle dolu tırmanış etabına geçmiştik. Sürekli üç nokta kuralıyla ilerliyorduk.  

 

30 Ağustos TDF Kuzey Kaçkar tırmanışından rota hakkında bilgi vermek için koyduk.  Aslında sırf bu kaya etabını 
çıkmak için bu rotayı seçmiştik. Seçtiğimize de değdi. İnanılmaz keyifliydi.  
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Kayalardaki kırmızı ok işaretlerini ve babaları takip ederek yolumuzu bulduk ve yükseldikçe yükseldik. Patikalar 
giderek daraldı ve açıkta bir sırt rotasını çıkmaya başladık.  

 

 

30 Ağustos Tdf tırmanışından kareler rota hakkında fikir vermek için… 
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Bitmek bilmeyen bu sırtı da tırmandıktan sonra zirveye ulaştık.  
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Bu kadar emek verdiğimiz zirveden hemen ayrılamadık. Sıcak çaylarımızı içtik, şekerlerimizi yedik derken saati 15:00 
ettik. Saat 15:20’de dönüşe geçtik. Yol uzundu. Artık geçitleri, dönüşleri bellemiştik ama yürümekle kolay kolay da 
bitmiyordu. Derken Kaçkar yüzünü gösterdi, tipik öğleden sonra sağnakları başladı. Hafiften sis geçişleri mevzii 
sağnaklar bırakmaya başladı. Gelmeden önce havayı çok sıkı takip etmiştik. 3 gün arka arkaya güzel olacak havayı 
tercih etmiştik. Ama sis bulutu yağışı da getirdi. Kayalar ıslandı. Neyse ki şanslıydık. Zirveden ayrıldıktan sonra zirveyi 
sardı, biz ulaşmadan aşağıdan kapıdan geçti, lakin sırtı bitirmeden bizi de yakaladı. Kısa da sürse bir dolu sağnağı 
yedik. Neyse ki uzun sürmedi ve kayalar hemen kurudu.  

30 Ağustos’taki Tdf’nin etkinliğinde de benzer hava durumu… 

 

 

 

Sisin içinden çıkana kadar biz de yağış yedik.  

Ana kütlede inişi bitirdikten sonra, kapıya geçtik ve mümkün olduğunca hızlı alçalmaya başladık. Kapının çarşağı 
bittiği zaman saat 19:00 olmuştu ve hava kararmıştı. Güneşin batmasıyla birlikte sağdan soldan gümbürtüler gelmeye 
başladı. Gevşeyen zeminden buzul tarafından tek tek büyük kayalar düşerken, sol tarafta buzul üstü çarşaktan büyük 
kopmalar, heyelanlar oluyordu. Vadinin hiç de tekin olmadığını gördük. Biz ortada, yüksekte güvendeydik. Karanlıkta 
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yürümeye devam ettik. İnişte ortada vadi tabanında kalmaya gayret ettik. Tabanda da yer yer buzul çatlakları vardı. 
Karanlıkta onları da kollamamız gerekiyordu. Ayşe’nin fenerinde sıkıntı vardı, tek fenerle devam ediyorduk. Derken 
sabah buzu geçmek için uğraştığımız etekteki taşların büyük bir heyelanla kopup aşağı indiğini gördük. Yaklaşık 1 
dakika kadar sürdü. Birbirimize bakakaldık. Ayşe sadece ‘keşke bunun videosunu çekebilseydik’ diyebildi. Sabah ne 
kadar büyük bir risk atlattığımızı görmüş olduk.  

İnişe devam edip Ayşe’nin  GPS’e kaydettiği rotayı bulduk ve patikaya geçtik daha hızlandık. Derken aşağıdan üç 
kişinin geldiğini gördük. Yardıma ihtiyaçları olabileceklerini düşünerek onlara seslendik. Meğerse bizim 
gecikmemizden endişelenen federasyondan 3 hoca bizi karşılamaya çıkmışlar. Onlarla sohbet ederek parkuru 
tamamladık. Kampa vardık.  Sıcak bir kahve içip yatıp uyuduk. Sabah sıkı bir kahvaltıdan sonra kampı toplayıp Yukarı 
Kavrun’a indik. İki saat orada bekledikten sonra dolmuş doldu Ayder’e geçtik. Ayder’de trans yapan diğer Dag ekibiyle 
ve David’lerle görüşmeyi umuyorduk ama fazla da zaman kalmamıştı. Zaten telefonla da ulaşamadık. Ilıca keyfi 
derken Pazar dolmuşunun saati geldi. Üniversite kayıtları başladığı için dönüş biletini zor bulmuştuk. Otobüsü riske 
atmadan kendimizi Pazar’a attık. Dağdan sonra kaplıca derken 18 saatlik yolu anlamadan kesintisiz bir uykuyla 
İstanbul’a vardık.   

 Kavrun zirvesine çıkan birden fazla rota var. Her rotaya ait değişik patikalar var. Bunları iyi ayırt etmek lazım.  

 Çok fazla kopma ve heyelan olduğundan patikalar kayboluyor, kesiliyor. Patikalara çok güvenmemek lazım.  

 Klasik Rota vadi tabanından geçiyor. Diğer rotalar alternatif olarak kullanılıyor. Eteklere çok yaklaşmamak lazım. 
Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında vadi tabanı daha emniyetli görünüyor.  

 Bizim takip ettiğimiz rota Mayıs sonu, Haziran başında taşlar sıkıyken rahat geçilebilir. Vadi tabanından gitseydik 
o kadar zaman kaybetmezdik. Taş düşme riskine karşı çok temkinli hareket etmem Ayşe’yi de yavaşlattı. Geç 
olsun da risk olmasın opsiyonunu tercih ettik.  

 Federasyondan arkadaşlar sabah saat 4:00’de rotaya girmiş olmanın büyük avantaj olduğunu söylüyorlar. Taşlar 
sıkıyken buzul vadisini geçip kapıya saat 6:00’da varmak için saat 4:00’de yola çıkmak önemli diyorlar. Biz de 
çarşak vadinin içinde kaybolmamak için gün ağarmasını tercih etmiştik. Rotayı bir kere geçtikten sonra 
ikincisinde karanlıkta rotaya girmek fikri daha sıcak geldi.  

 Rota riskli ama özellikle kapıyı geçtikten sonra dağa tırmanma etabında çok eğlenceli. Her haliyle gittiğimize 
değdi.  


