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Faaliyet

Eznevit Güney Klasik Zirve Tırmanışı
Çıkış : 4 s 20 dk

Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol

22-23.06.2013

Yeri

Niğde- Aladağlar

Süresi İniş : 2 s 55 dk

İstanbul - Niğde

Alınan İrtifa

~1000mt

Katılımcılar
Kullanılan Kamp Mlz.
Kullanılan Teknik Mlz.
Yiyecek

Kişisel kamp malzemeleri
Yok
Bireysel ve yer yer gruplar halinde sucuk pişirme şeklinde 
Kamp Alanı Eznevit yaylası
Su kaynağı

Rota Bilgisi

Tehlikeler
Zemin

Kamp alanında içilebilir doğal su var.
Çarşak arazi
Çıkış, genelde çarşak ve slop kaya.
İniş, çarşak

Zorluk Derecesi

Kolay

Türü

Klasik

Harita

Kırmızı hat çıkış rotası, sarı hat ise iniş rotası. Klasik güneybatı rotasından çıkılıp güneye doğru
Karasay çarşağından inildi. Emli vadisine inmeden ~2700mt’lerde batı yönünde yan geçiş ile
~200mt irtifa kaybedilerek Eznevit yaylaya varıldı.

Gps Bilgileri
Hedeflenen zaman
1.gün

Hava
Durumu

Açık ve güneşli

8 saat

Harcanan Zaman
Açık ve güneşli
2.gün Hava
Durumu

7 s 15 dk

21 Haziran Cuma günü Avrupa yakasından 20:00, Anadolu yakasından 21:15 hareketli Ulusoy
otobüsünde, 16 kişilik bir ekip ile yola çıktık. Sabah 07:20 itibariyle Niğde otogarına ulaştık. İner inmez
geri dönüş biletlerimizi aldık. Yalnız dönüş biletini daha yola çıkmadan almak gerektiğini dönüşte
kullandığımız firma bize gayet iyi anlattı. Eğitmenlerimizden Can Angün’ün daha once ayarladığı servis ile
kahvaltı ve alışveriş için şehir merkezine hareket ettik. 1,5 saatin ardından yine aynı servis ile Niğde’nin
Çamardı ilçesinin Çukuroba köyüne doğru yola çıktık. Köye ulaşımımız yaklaşık 1 saat sürdü.
11. 10’da köye varış ve Salim Abi’nin evinde son hazırlıklar…( matsız, polarsız gelenler vardı. Polarsız
gelmenin nasıl bir hata olduğunu sabaha doğru çok net ve acı bir şekilde anladım.)
12:10’da yola çıkarak, Salim Abi’nin traktörü ile 1 saatte Alıcan yaylasına ulaştık. Kamp yükünü
sırtlandıktan yaklaşık 2 saatlik, 3 kısa molalı yürüyüşün ardından 15:15’de Eznevit yayladaki kamp
alanımıza ulaştık.

Traktör faaliyeti

Kamp alanımızın 100 metre yakınında da su ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz bir kaynak ( yalak )
mevcuttu. Kamp alanının manzarası, atmosferi ve ferahlığı eminim benim gibi herkesi büyülemiştir.
Yemekler hazırlandı, fotoğraflar çekildi tabi. Taha’nın saf et sucukları, Nedim Başkan’ın lokmaları (mı)
sayması...vs
19:00’da ekip liderimiz Taha’nın tırmanış hakkındaki kısa brifingi için toplandık.
21:00 kesin sesszlik ve yatış. Gece ciddi anlamda soğuk, yaza aldanmamak lazım.

( paint’imle dalga geçilmesin lütfen  )

Sabah 03:20 kalkış, kahvaltı ve zirve çantalarının hazırlığı, 04:05 zirveye hareket…
Yaklaşık 500 m lik bir yürüyüşten sonra kamp alanındaki artan ışık hareketliliği, hepimizi yangın riskine
karşı alarma geçirdi. Can’ın kamp alanına deparı ile ışığın aslında herhangi bir ateşten değil de ay ışığının
yalaktaki sudan yansıması olduğunu anladık. ( Bir nevi astronomik bir gözlemdi. Şöyle ki; sabit enlemdeki
bir gözlemci için yansıyan ışık miktarının artması sadece Ay’ın haketi ile mümkündü.  ) Kısa bir paniğin
ardından 45 dk’da 200 m irtifa alarak ilk molamızı veriyoruz.(2725 m)

3000 m’deki büyük kırmızı kayanın altında 15 dk’lık bir mola daha veriyoruz. (05:55)

Kırmızı Kaya

5 dk’lık kısa molalarla yer yer çarşak, yer yer slop kayalar üzerinde dik çıkışlar gerçekleştiriyoruz. Açıkçası
çıkışta temiz slop kayalar büyük yardmcı iken, kayaların üzerindeki küçük, hareketli taşlar bilye görevi
görüp, basışı oldukça tehlikeli hale geitiryordu. Bu bölümlerde biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca
tırmanışta olmazsa olmaz iki şey kask ve baton çifti olduğu iyice perçinlenmiş oldu.

Çıkışı tamamen güney-batı yüzünden gerçekleştirdiğimiz için neredeyse zirveye çıkana kadar hiç güneş
göremedik. İnişte ise sağolsun bizi hiç yalnız bırakmadı.
Ve sonunda 08:25’te zirvedeyiz.(3549 m)

Açık, rüzgarsız, temiz bir hava eşliğinde; 360o manzaraya karşı bir şeyler atıştırıyoruz ve 1 saatlik zirve
keyfini tamamlıyoruz. Çıkış rotamız iniş için bizi biraz tedirgin ettiğinden Taha, iniş için daha uygun ( ki
bence aynı zamanda fazlasıyla öğreticiydi) çıkış rotamızın daha sağındaki Eznevit Çarşığı’nı tercih etti.
Kaya kaya iniyoruz 
40 dk’da 400 m irtifa kaybettik ilk etapta. Grubun temposunun iyi olduğu söyleniyor. Çarşak bitiminde
kamp alanının baya günaytam doğusunda kaldığımızı görüyoruz.( acemiler olarak )İnişli çıkışlı, yer yer
çarşak arazide uzun bir yan geçişin ardından 12:40 da kamp alanına varıyoruz.( çoban köpekleri bazı
çadırları yağmalamış, dışarda yiyecek bir şey veya çöp bırakmamak lazımmış.)

1 saatte kampı toparlıyor ve Salim Abi’nin Traktörü ile bizi beklediği Alıcan yaylasına doğru hareket
ediyoruz.
( sprint düzlüğünde  eğitmenlerimizden Sema’nın diz problemi yaşaması şahsım adına grup olma
güdüsü üzerine iyi bir dersti.)
Traktör yolculuğu 2 günlük faaliyetin en zor ve en teknik kısımları idi bence. 15:30 da traktör ile 1
saatte köye varıyoruz. Köydeki şehirli olma çabaları bambaşkaydı. Temiz giysiler, yıkanmaya çalışmalar,
parfümlenmeler…vs
17:15 te Çukuroba’dan Niğede’ye hareket ve beklenen an: Kebablar, iskenderler, tatlılar… Verilen
kalorilerin misli geri alınması…
19:30. Daha öncede belirttiğim gibi seyahat firması önemli. Yola çıkıyoruz. Ertesi sabah 6-7 gibi
İstanbul’dayız. Geçmiş olsun.
Eğitmenlerimize ( Nedim, Taha, Can, Sema), katılımcı arkadaşlarıma, bize evini açan Salim Abi ve ailesine,
bizi koşulsuz kucaklayan doğaya sonsuz teşekkürler.
Fotoğraflar için Haşim ve Sinan’a ayrıca teşekkürler.

Bence faaliyetin en güzel fotoğraflarından biri :

