FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

Eznevit Zirve (3.560 m.) Kış Tırmanışı
Yeri
9 saat
Türü
19-20.01.2013
Aladağlar / Niğde Süresi
Emli Orman – Karasay Çarşağı – Eznevit Zirve
6 km
Alınan İrtifa
1490 m

Kullanılan Kamp Mlz.
Kullanılan Teknik Mlz.
Yiyecek

1

Salih YILDIRIM

2

Efe ERENEL

Kış Zirve

Çadır, Ocak Seti, Uyku Tulumu, Mat, Baton, Kafa feneri, vs.
Kask, Krampon, Kazma, Yarım ip
Çorba, sandviç
Kamp Alanı Emli Ormanı
Su kaynağı

Kar eritilerek

Tehlikeler
Zemin

Çığ , Hızlı sıcaklık değişimleri
Gece sert, güneşle birlikte aşırı gevşek
Zorluk Derecesi
ve derin kar.
Sarı Mehmetler Kamp Alanından hareketle Emli Ormanının Karasay Çarşağını dik kestiği vadiye yakın noktada
kamp ile, ormanın gerisinden başlayarak, Karasay Çarşağını takiple Eznevit Zirve.

Rota Bilgisi

Harita

Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

6 saat çıkış / 3 saat dönüş

-Harcanan Zaman

7 saat çıkış / 2 saat dönüş

Faaliyet Programı

Niğde’ye varış

2.gün
02:00

Hava
Açık, güneşli ve rüzgarsız.
Durumu
Kamp alanından hareket

09:30

Özel minibüs ile Çukurbağ köyüne hareket

09:00

3250 m den dönüş kararı

13:00

Sarı Mehmetler Kamp alanına varış

11 : 00

Kampa dönüş

Emli Ormanı Kamp Alanına varış

13:00

Sarı Mehmetlere dönüş

15:00

Sarı Mehmetlerden hareket

1.gün
08:30

15:00

Hava
Durumu

Az yağışlı ama yoğun rüzgar ile birlikte
savrula karların oluşturduğu yoğun tipi

İstanbul-Niğde-İstanbul: Otobüs Firmaları (Ulusoy, Metro, Niğde Aydoğanlar, Niğde İnan)

ULAŞIM
BİLGİLERİ

Niğde-Çukurbağ Köyü Özel minibüs ile yapıldı
Çukurbağ - Sarı Mehmetler Salim Abinin Traktörü Tel: 0536 656 65 41
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AYRINTILAR
Beklenen vakit gelmiş ve kış kapıya dayanmıştı. Artık kış faaliyeti zamanıydı. Hava durumu, son birkaç haftadır
Aladağlarda devam edecek yağış, bu hafta içi duracağını haftasonu ise yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacağını
söylüyordu. Rota; Kış Temel Eğitimi alacak olacak olan yeni DAG kolonisinin kamp atacağı yere yakın, transferin birlikte
yapılabileceği ve teknik tecrübenin yettiği Eznevit Zirvesiydi. Zirve için Karasay Çarşağı rotası tırmanış süresini kısaltacağı
düşüncesiyle seçilmişti.

Çukurbağ Köyü’nden traktör ile Sarı Mehmetler’e hareket edildiğinde hava durumu değişkenlik gösteriyordu. Yer yer
kendini gösteren güneş ve oldukça sert esen rüzgar kafaları kurcalıyordu. Ama bu duruma hazırlıklıydık. Zirve bizim için
olmazsa olmaz değildi. “En kötü kamp yapar döneriz” diyorduk birbirimize. Sarı Mehmetler’de ekipten ayrılıp Emli Ormanı
kamp alanımıza yürürken tam cephemizden esen rüzgar ve yerden alıp üzerimize savurduğu kar ve buz parçacıkları bu
düşüncemizi iyiden iyiye baskın hale getirmişti.
Ağaçların arasında Karasay Çarşağı’na yakın korunaklı bir kamp alanına yaklaşık 2 saat kadar aralıksız, yer yer daha önce
açılmış izlerden yürüyerek ulaştık. Çadır alanı, yeme içme derken yorgun ve ümitsiz halde tulumlara girmiştik.
Gece ara ara uyanıp düşen çığların sesini ve bitmek bilmeyen ve sürekli çadırı sallayan tipinin sesini duyuyorduk. Saat 2
olup alarm ile birlikte gözlerimi açtığımda garip bir şekilde etrafta hiç ses yoktu. Rüzgar tamamen kesilmişti. Efe’yi
uyandırırken bir yandan da çadırın dışına başımı uzatmış parlak gökyüzünde yıldızları net bir şekilde görebiliyordum.
Elimle yakın çevredeki kar miktarını yokladım ve kafa lambası ile de ağaçların üzerinde biriken kara baktım. Görünen o ki
gece yağış olmamıştı.
Ani bir karar ile şansımızı denemeye karar verdik. Yeme içme işleri ile vakit kaybetmeden hızlıca hazırlanıp yola koyulduk.
Yürüdükçe gece yağış olmadığı daha iyi anlaşılıyordu. Havanın soğukluğu nedeniyle de kar hiç batmıyordu. 20 dk sonra
Karasay Çarşağı’ndan kulvara girdiğimizde de aynı durum devam etti. Hızlıca yükselmeye, kulvar girişinde krampon
kuşandıktan sonra başladık. Eğimin az oluşu nedeniyle kazma yerine baton ile ilerliyorduk. Gün doğumuna kadar aralıksız
ve yüksek tempoda yükselmeye devam ettik. Olabildiğince çarşağın sol Eznevit Yayla’ya yakın kısmındaki sırttan ara ara
görünen kaya bloklarını takip ederek 3000 metreye kadar devam ettik. Herşey yolunda gidiyordu.
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Saat 7 ye yaklaşırken güneş kendini hissettirmeye başladı. Avcıbeli sırtlarından Eznevit Yayla’ya doğru süzülen ışınları ile
birlikte hava ısınmaya başlamıştı.

Sanırım tam bu nokta da dönüşe başlamış olmamız gerekliydi. Gün doğumunda zirve de olmayı hedeflemiş olsak ta bu
sefer tempomuz biraz düşük kalmıştı. Biraz daha devam etmeye karar verdik. Amacımız en azından Eznevit’ e uzanan sırta
ulaşmak olmuştu. Tempoyu artırarak ve güneşin artık iyiden iyiye yumuşattığı karda batarak 3200 metrelere kadar
ulaşmıştık. Burada tehlike artık çok net bir şekilde buradayım diyordu. Saat 9 olmuş ve güneş artık bulunduğumuz
yamaçlara dik gelir hale gelmişti. Kar korkutucu bir hal almıştı. Bulunduğumuz yer itibari ile sırt sayılabilecek bir kısımda
kaya bloklarının üzerindeydik ama inişte yer yer vadi içerisine girmemiz gereken kısımlar vardı. Dönüşe geçtik.
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Olabildiğince hızlı ve tek izden karı yan kesmemeye çalışarak ve sırttan ayrılmamaya çalışarak iniyorduk. Vadinin geniş
tabanına inmemizin gerektiği yan sayılabilecek bir geçişte ip birliğine girdik ve bir süre öyle devam ettik.
Önden geçtiğim bir kısımların birinde altımdaki tabakanın oynamaya meyilli olduğunu hissetim ve aniden durdum. Efe
tedirginlikte “ne oldu olm, niye durdun” dediği anda ona cevap bile veremeden neden durduğumu anlamıştı. Buradan çok
hızlı ve karı kesmeden uzaklaşmalıydık. Kayarak inmeyi seçebilir veya 50 m kadar sağımızdaki ve aşağı kadar devam eden
büyük kaya bloğuna ulaşmayı deneyebilir ve takip ederek aşağı inebilirdik. Ama sağa 50 m yürümeyi bırakın adım atsak
sanki tabaka kopacakmış gibiydi. Belki de sadece tedirgin olduğumuz için öyle hissediyorduk, orasını bilemiyorum ama
aşağı kayarak inmeye karar verdik. Böylece karı fazla derin kesmeyecek, ve olabildiğince hızlı aşağı inebilecektik. Eğim
fazla değildi. İpi toplayıp, çantaların yağmurluklarını geçirip, kazmaları kuşanıp oturarak kaymaya başladık. Tamda
hesapladığımız gibi karda derin iz açmadan ve oldukça hızlı ilerliyorduk. Güneşin henüz ulaşmadığı alt yamaçlarda karın
hala buz olduğu kısımlar kazma ile hız kesmeyi gerektirecek kadar kaygandı.
Neredeyse çarşağın bitişine kadar kayarak indik. Emli Ormanı’na ve sonrasında kamp alanına ulaştığımızda
damarlarımızda hala yoğun adrenalin vardı sanırım. Kampı toplayıp koşar adım Sarı Mehmetlere ulaşıp faaliyeti sağ salim
bitirdik.
Netice itibari ile Eznevit Kış Zirve Denemesi unutulmayacak bir deneyim yaşattı bize. Her ne kadar çığ riski var denilmiş
olsa da biz yerinde görmeyi seçmiştik. Yerinde de gördük ☺.
Siz siz olun sıcaklık değişimlerinin kar tabakasını doğrudan ve çok hızlı etkileyebileceğini unutmayın. Dönemeyeceğinizi
düşünüyorsanız dönmeyi denemek yerine emniyetli bir yerde havanın soğuyup kar tabakasının sertleşmesini bekleyin.
İletişim imkanınız var ise gece hava durumunu mutlaka birilerine sorun.
Güvenli faaliyetler dileklerimizle.
Salih&Efe 2012
DAG – Doğa Aktiviteleri Grubu
İstanbul
Faaliyettenn bazı fotoğraflar.
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