
Etkinliğin; 
Adı: BDK Doğu Duvarı 

Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 29-07-2011 

Hedefi, Türü:  BDK Doğu Duvarı 

Etkinliğe katılanların isimleri: Yahya VARLI,Taha AKKUŞ 

Etkinlikte kullanılan 
-Kamp malzemeleri : çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs 

-Teknik Malzemeler :  1 Takoz seti ,11 Friend,12 Ekspress,10 Kilitli,2 Hms,uzun ve kısa perlon bantlar,2 nutkey,2 çekiç ve 
çeşitli ebat ve türlerde 8 sikke,Bivak 

Tırmanılan Rotada 
-Yükseklik : 3756 m 

-Hedeflenen ve Harcanan Zaman  : 12 saat hedef, 11 saat 30 dk                    
-Kazanılan ve kaybedilen yükseklik :  550m             
-Kamp, Bivak ve Su alanları  :  Çağalın yaylası (2900) 

-Alpin Zorluk Derecesi : TD 

-Parkurun Zemin Tanımı, Teknik Derecesi : (IV-,max VI) derece kaya tırmanışı 

-Tehlikeler : Son ip boyları çürük !!! 

Yiyecek Durumu : Atıştırmalık,Su 

Hava Durumu Hakkında Bilgiler(rüzgarın şiddeti, hava sıcaklığı, bulut v.s.); Hava açık ve rüzgarlı 

Ulaşım Bilgileri; 
-Hareket Yeri ve Saati-Varış yeri ve Saati : Çağalın yaylası (04:15) – Çağalın yaylası (20:20) 

Rota Tanımı;  

Yine rota tanımı olarak Tunc Fındık’ın yorumunu yazacam; “Demirkazık masif doğu duvarında doğal bir hat olmasına karşın ,çok 
uzun ve dolambaçlı bir rotadır.Kesinlikle rota bulma sorunları içerir ve acemi bir ekibe önerilmez.Tırmanan her ekip, birkaç belirgin 
kilit haricinde kendi rotasını çizmektedir!Uzun yan geçişler,emniyeti son derece kıt olan dik ve çürük slab etapları bulunur.” Bence 
açık nokta bırakmayacak şekilde güzel tanımlamış. 



 

TIRMANIŞ:  

Evet tırmanışın hikayesi. Aslında bir yıl öncesine dayanıyor.Büyük demirkazık doğu ve kuzey duvarları herhalde geleneksel 
tırmanışa gönül vermiş her tırmanıcının hayalini süslüyordur.Bende geçen sene doğu duvarına, burayı çıkmış olan bir arkadas ile girmeye 
niyetlenmiştim ancak arkadaşım onunla birlikte girersem rota bulma heyecanını yaşamayacagımı ve tam anlamıyla cıkmış olamayacagımı 
ima etmişti.Tabii ki ben cok heveslenmişken,hevesim kursağımda kalmıştı.Ancak şuan duvarı tırmanmışken, özellikle o slab geçişlerini göz 
önüne getirdiğimde belki de geçen sene girmeyişim iyi olmuştur diye düşünüyorum.  

Bu olaydan bir sene gecti ve doğu sürekli aklımdaydı aslında tek hedefim buydu,yaptığım boulder antremanları ,spor tırmanış 
bahcelerinde derece yükseltmeye calısmam hep doğu duvarını sorunsuz cıkabilmek içindi.Hatta bir ara antremanlardan o kadar 
sıkılmıştım ki ,bırakma noktasına gelmiştim ama hep devam etmemi sağlayan “doğu için bu kadar çalışmışken bırakamazsın” diyen iç 
sesim olmuştu. 

Doğu için partner secimi ise oldukca sorunlu bir süreçti.Bir türlü partner bulamıyordum.Olabileceğini düşündüğüm kişiler(asıl 
tırmanış partnerim Selim izin problemi yaşıyordu.) ya izin alamıyorlardı ya da partnerleri ile baska planları oldugu icin kabul 
etmiyorlardı.Doğu’yu birlikte çıktığımız Taha, duvar tırmanışına daha yeni başlamıştı ama disiplinli  ve bu sporun risklerini iyi  bilen 
birisiydi.İlk eğitim faaliyetinde biraz görme imkanım olmuştu.Ancak asıl doğu duvarını birlikte tırmanabiliriz fikri Ortaburun Kuzeydoğu 
Dihedral rotasında oluşmuştu.Çünkü artçı olarak benim gelebilecegim hızdan cok daha hızlı idi.(ki kendimi hızlı olarak dusunurum.)Neyse 
ki,teklif ettigimde tereddütsüz kabul etti. 

Vakit yaklaşıyordu Doğu için antreman tırmanışları da yapmam gerekiyordu.Antreman çıkışları karşılaşabilecegim tüm sorunları 
içermeli ve beni hazırlamalıydı.Bu yüzden tırmanış planlarımda BDK Doğu’nun derecesinden daha zor ama daha kısa bir yer(Mangırcı 
Kuzey Duvarı “Fire Thru The Crux”),BDK Doğu’dan daha uzun ama daha kolay bir yer (BDK Kuzeydoğu Sırtı) vardı.Ayrıca ilk Kaletepe 
eğitim faaliyetini de duvarda ıslak hatlar ile karşılaşabilecegimi düşünerek,bilincli olarak yağışlı bir havada yapmıştık.Nispeten doğu 
duvarına hazırdım.Bu faaliyet için işyerinden 2 hafta izin almıştım ilk hafta Mangırcı,BDK Kuzeydoğu Sırtı,Direktaş Dihedral ve SAT Peak 
faaliyetlerini yapmış son hafta ise kendimi tamamen Doğu için dinlenmeye ve hazırlığa vermiştim. 
  

 

 



Rotayı hem SAT Peak tepesinden hem de ,Kuzeydoğu sırtından incelemiştim,ancak bir türlü rampa tam olarak neresi , kule 
sistemleri neresi cıkaramamıştım.Bu yüzden Taha ile beraber rotaya girmemizden bir gün önce hem rotayı incelemek hem de 
malzemeleri bırakmak icin rota dibine gittik.Amacımız rotanın ilk iki ip boyunu tırmanıp rotaya bakmaktı.Nitekim öylede yaptık.İki ip boyunu 
tırmandıktan sonra 2 friend’ten aldıgımız istasyona guvenemeyip kilit ip boylarından olan 3. İp boyunada girerek, bu ip boyunda cakılı olan 
sikkelerden birisinden inis yaptık.İniş yaparken ilk iki ip boyunun istasyonlarını ve 3.ip boyuna girerken ki caktıgımız sikkeyi 
bıraktık.Malzemeleri bir yere topladık.Gidiş geliş tüm süreleri hesapladık ki  tam hava aydınlanmaya basladıgında rotaya girmiş olalım.Bu 
şekilde, yaklaşımdaki yanlışlıkları ve ilk iki ip boyunun en kolay hattını öğrenmiş olduk.  

 

  
İlk iki ip boyunu denedikten sonra inişe geciyoruz 

 



 
Isınma hareketleri 

 

Sabah 03:30 da kalktık.Büyük gün gelmişti  kahvaltımızı yapıp son hazırlıkları tamamladık.Geceye kalma ihtimaline karşın yanımıza bivak 
almıştık.Gözlemci olarakta Seyhan bizi izleyecekti.Saat 04:10’da yola cıktık.05:00’da rota dibine geldik.teknik malzemeleri kuşanıp biraz 
esnedikten sonra rotanın ilk ip boyuna girdik. 
 

1. ip boyu (5:26) : Bu etap serbestte gecilebilir.Rahat etap (50mt  II‐III, İstasyon : Tek sikke) 

2. ip boyu (5:40) : Slab etabı bölen belirgin catlaktan yükselip sonuna doğru 5m sağa yan geçiş  var sonra yine 5m yukarı 
ve kilit etabın dibine geliş(55mt, III+,IV‐ ,İstasyon : 2 friend istansyon ) 



 

İlk kilit rampada Taha tırmanmaya hazırlanırken  

3. ip boyu (6.00) : Kilit etaplardan biri rampa tırmanışı ,Tunc Fındık’ın da kitabında yazdığı gibi garip hamleler iceren  bir 
ip boyu ama yeterince sikke var bu yüzden sorunsuz geciyoruz.Kovukta istasyon  (45mt, VI‐,İstasyon : Kovukta sabit 2 
sikke) 

4. ip boyu (6:40) : Sola doğru yükselen setli rampa (58mt, III+İstasyon :Tek sikke) 

5. ip boyu (7:05) : III+, derece sola rampa ve dik slab geniş sette sabit sikkelerden istasyon (III+,60mt, sette sabit 
sikkeden istasyon) 

 6. ip boyu (7:27) : Daralan sette sola travers geniş çanakta istasyon .Arada aşağıya doğru inmenizi gerektiren boşluklu 
tek hamle ile geniş çanağa geçiş (III+,IV‐,40mt,İstasyon tek sikke )  



   

Kilit etap olan slab etapları  

7. ip boyu (7:52) : Kilit etap;(bence rotanın kilit kısmı burası biz mi cok yukarıda gittik anlamadım ama tanımdaki gibi 
kovuk ve sikkelerin oldugu hattan ilerlemiştik) VI- derece sağa çapraz emniyeti az dik slab etabı 15mt itibaren set oyuk 
benzeri yapının içinde 3-4 mt bir 2 sabit sikke son 15 mt. emniyet imkanı yok, ulaşılan sette 1 sabit sikke 45mt, VI‐, V+ 
(Tunç'un kitabındaki 8.ip boyu) 

8.ip boyu (8:37 – 9:27): Tunc’un kitabında kilit etap olarak burası gözüküyor ancak bir önceki ip boyu kesinlikle cok daha 
zor. 8. mt. itibaren dik ve zorlaşan, emniyeti son derece az ancak sağlam slab etebı ile üstteki kulenin solundaki çanakta 
istasyon (56mt, V , İstasyon 2 Sikke ) 



 

 

9.ip boyu (9:45 – 10:08): III derece 1.ve 2. kulelerin arkasından ve üzerinden geçerek sete ulaşıldı ( 45mt, III, İstasyon : 
tek sikke) 

http://1.ve/


 

 

10.ip boyu (10:12): Üçüncü ve dördüncü kulelerin sırtından geçip Iran plaketinin oldugu 2 boltlu yerde istasyon ( 45mt, 
III) 

11.ip boyu (11:00 – 11:30) Dördüncü kuleyi ben soldan yükselip gectim , Taha bacadan yükseldi. (IV,II 45m,İstasyon : 2 
bolt ) 



 

12.ip boyu (11:35): Sağa yan geçiş  (40mt, II,)  

13.ip boyu (11:55):  Bacamsı çatlak-kulvar tırmanıp  sette bir sikke istasyon 50mt, IV (Taha lider) 

 14.ip boyu (12:25): Sağa travers  ( 40mt, II ) (Taha lider) 

   



15.ip boyu (12:45 – 13:05): Çürük Baca,bacanın sonunda ufak sette istasyon  ( 25mt, IV+)(Taha lider) 

 16.ip boyu (13:15 – 13:40): Dik sağlam slab sırtı (25‐30mt, IV+, sette sabit sikkede istasyon ) (Taha lider) 

 

17.ip boyu (14:00 – 14:23): Slab sırtında devam  60mt, IV+, III+ 

18.ip byou (14:32): Kuzeydoğu rotasına bağlanmak icin sağa çapraz yükseldik ( 45mt, III, tek sikke istasyon) 

19.ip boyu (14:55 – 15:10)  Yarım baca-kulvar ve slablardan sağa çapraz yükselerek sağa giden rampanın başlangıcı 
olan çürük sette tek sikke istasyon (58mt, III) 

20.ip boyu (15:20 – 15:42) yatık slab yüzeyde yüksel  (55mt, III, tek sikke istasyon) 

21.ip boyu (15:45 – 16:07) Slab etabın devamı  (55mt,III,tek sikke istasyon) 

22.ip boyu (16:15 – 16:33) Çürük bacadan yüksel, slop yüzeyden devam et(50mt, IV, III, cürük etap öncesi 2 sabit sikke 
var ,Tek sikke istasyon) 

23.İp boyu (16:48): ip toplama,60mt, II‐III, serbest geçiş 

24.İp boyu (17.03): sırtan zirveye  yürüyüş (I,II) 



 

 

 



Zirve(17:05) : Seyhan’ın bizim icin bıraktığı su ve atıştırmalık buluyoruz.Suyumuz cok az kalmıştı ilaç gibi geliyor.biraktığı 
Eti cin ‘i ise  saniyeler icerisinde bitiriyorum.Şehir habercimiz bayramı arıyorum.Bizdeki atıştırmalıklardan da yiyip 
dönüşe geçiyoruz. 

İniş(17:30): Kuzeydoğu sırtı rotasında karanlığa kaldığımız icin  bu sefer daha hızlı davranmaya calısıyorum.Ama yine de 
ip inişleri çok vaktimizi alıyor.İp inişi yapmadan serbest inmek daha mantıklı geliyor bana.  

19.00: Dört kez ip inişi, 150mt irtifa 

19.45: Bel 

Kamp Alanına Varış (20:20): Kamp alanına bezgin bir şekilde geliyoruz.Kamp alanında seyhan’ın sıcak yemekleri ve sıcak 
sohbeti karşılıyor.Gercekten ilaç gibi geliyor. Ne kadar teşekkür etsek az. 

 

Yardımlarından dolayı şehir habercimiz Bayram’a ve bizim icin klasik zirve yapıp  dönüşte sıcak yemekler hazırlayan 
Seyhan’a teşekkur borc biliriz. 

 
Fotoğraflar : https://picasaweb.google.com/yesilmavi/BDKDoguDuvar

 

Yahya VARLI 

 

https://picasaweb.google.com/yesilmavi/BDKDoguDuvar

