
Cimbar kanyonu geçiş Yıldızbaşı faaliyet raporu

Tarih 21-08-2011

Yer :Niğde

Rota :Cimbar kanyonu geçilerek tekepınarı uzerinden yıldız başı zirvesi

Tür/Hedef :yıldızbaşından seyreylemek aladağları

Katılımcılar :

Hava Durumu :açık sıcak yel esintili

Malzemeler :Kazma  kask.kamp malzemeleri.

Rota  Bilgisi:Niğde demirkazık  köyü dağ evi  yanından cimbar  kanyonunu geçip 
Yıldızbaşı dağına zirve yapmak

Alınan İrtifa:1500mt



İzlenen yol :21-08-2011      22:15 niğdeye hareket

                      22-08-2011      09:15  otogara varış   

                                                 9:39 eski otogara varış  

                                                 12:15 demirkazık köyü-çamardı yol ayrımında iniş 

                                                  4 km  demirkazık dağevine yürüyüş saat 14 te 
cimbar kanyonuna giriş

Cimbar kanyonu

başka bir zamana açılan kapı

Cimbar  demirkazık  dağevinden  kısa  bir  süre  asfalt   yol  üzerinde  yürüyerek 
ulaşabilirsiniz  15  dk asfalt  yol  üzerinde  sırtınızdaki  çanta  huysuz  bir  duruş 
sergiler,asfalt yoldan çıkıp  20 metre yürüyünce birden kanyonun karşılıklı duran 
iki kısa duvarı sizi karşılar kısa derken 10 metre varlar.Kanyonu merakla izlemeye 
koyulursunuz,Az  önce  asfalt  yoldan  kanyona  girdiğinizi  unutursunuz  kanyon 
başka bir  zamana açılan kapı  gibidir üzerinizdeki gökyüzü daralır kalınca çizilmış 
mavi çizgi gibi kanyon gökyüzünü yeni bir kalıba döker.Kanyonun kendi hafızası 
kendi bilinci kanyon duvarlarından yansır sizi kendi hafızasına hapseder .

Bu hapsoluş hiç rahatsız edici değildir o kadar uzun yolu kalkıp kanyonun içinden 
geçmiş  zamanı  geride  bırakıp  karşıdan  gelen  zamana  şahit  olmak  için 
gelmedimmi zaten kanyonun ev sahipliğinden çok memnunum bunaltıcı  sıcağı 
ortadan kaldıran klimatik bir iklim sunuyor. Kanyon zemini oldukça yeşil,kıştan 
sonbahara  kadar  suyun  yukseklerden  kanyonun  dip  noktasına  kadar  süren 
yolculuğu  boyunca  yeşil  bitki  ortüsünü  besleyecek  kadar  suyu  yer  altında 
muhafaza ettiği  belli  oluyor bitkiler  coşmuş durumda yeşil  bitkilere dokunarak 
sürtünerek yukarılara doğru yol alırsınız kimi zaman bitkiler sizden önce davranıp 
size dokunurlar.



Daha  beşyüz  metre  ilerlemeden  kanyonun  iki  ayrı  güzergaha  bölündüğünü 
gördüm  kanyonun  ikiye  bölündüğünü  bilmiyordum doğrusu,  ben  sağ  taraftan 
ilerlemeye devam edecektim elbette ama sol tarafı da merak etmiyor değildim 
başka  bir  sefere  deyip  yoluma  devam  ettim  kanyonun  karşılıklı  duvarları  yol 
aldıkça  daha  yükseklere  ulaşıyordu  arada  devasa  kaya  parçalarının  kanyon 
zeminine düşüp geçide yeni bir şekil verdiğini görmezden gelemezdim,kanyonun 
her  daim yeniden  şekillendiği  belliydi  biz  evimizde  yada  şehirdeyken  kanyon 
kendini  yeniliyor  olmalıydı  bütün kanyonun aniden yeniden şekillenmiş olduğu 
bölümler  oldukça  etkileyici.Birden  yukarılardan  çatlaklardan  boşalan  irili  ufaklı 
kayalar kanyonun seyrini  tamamen değiştirmiş ve değiştirmekte sizi  kendisine 
odaklayan  ve  hipnotize  eden  kanyonda  dikkat  kesilinmesi  gereken  yerler  var 
geçitin dar noktalarında karşılıklı kaya duvarlarına daha yakın yürünmesi gereken 
yerleri  hızlı  hareket ederek geçin fazladan rehavete kapılmak risk taşıyor yere 
düşen taşların ne zaman düşmüş olabileceklerinin izini sürmeye çalışın.

Kopan kaya parçaları  daha eskiyse yüzeyleri  parlaklığını  yitirmiş ve minik bitki 
örtüsüyle kaplı.Dikkatli olmak gerek aşırıya kaçmadan tabi aşırıya kaçılınca  bu 
seferde  kanyonun  güzelliklerini  oluşturan  formu  bir  tehlikeler  bütünü  olarak 
algılamak kaçınılmaz olur. 

Saaat:14:00 cimbar kanyonuna giriş

16:30 cimbar kanyonundan çıkış

Teke pınarı kamp yerine varış 18:40

Cimbar  kanyonunun çıkışında kanyonun sağ tarafındaki yükseltiden su çok ses 
çıkarmadan  kanyonun içine doğru akmaktadır kanyon boyunca bu mevsimde hiç 
su  yok (ağustos)ancak o minik  zula,  suyu tükenmiş dağcı  için  hayat  kurtaran 
kahraman  minik  damlalardır.Bu  tür  durumlarda  sessiz  kalarak  suyun  aktığı 
güzergahı dinlememiz gerekir yada kuş sürülerinin çoğunlukla uçtukları yerler su 
kaynaklarına yakın yerler olduğunu hatırlamamız gerekmektedir.

Tekepınarı  kamp  yerine  vardığımda  suyun  hayat  veren  sesini  dinlemek 
vücudunun dörtte üçü sudan oluşan bir organizma için müslüm gürsesten caz 
müziğinden  esintiler  dinlemek  gibi  bir  duygu  durumu  yaratmaktaydı.Cimbar 
kanyonundan çıkışta patika yolu takip ederek yavaş yavaş irtifa alan bir eğimle 



tırmanmaya başladığınızı hissedersiniz,patika yolda birden fazla kaya babası var 
patikanın bulunduğu yol geniş bir arazi yapısının üzerinde bulunduğu için kaya 
babalarını kaçırabilirsiniz o yüzden biraz dikkatli olmak gerekir gerçi sapmanız sizi 
başka bir vadiye çıkarmaz sadece zikzaklar çizerek belki bir parça yolu uzatmış 
olursunuz ama niye uzatasınız dimi?iyi  bir  iz  sürücü olun ve sezgisel  davranın 
nasıl olupda  doğru yolu bulduğunuza şaşıracaksınız şehirde adres sorarak bile 
bazen çok yanlış yerlere saptığımız olurken dağda insanın milyon yıllık gezegenle 
tanışıklığının izleri gen hatıralarının yardımıyla çok çabuk açığa çıktığını farkederiz 
otantik varlığımız avcıdır bizim ve bu bilgi hiç bir yere gitmez sadece derinlerde 
biyerdedir...

Tekesizpınara varmadan önce 

Kaya babalarının olmadığı anlarda patika izlerini takip ederek yükselmeye devam 
ediyoruz  cimbardan  sonra  geniş  bir  alanda  yürüdüğümüz  kısmın  sonuna 
geldiğimizde  sağımızda  ve  solumuzdaki  kaya  duvarlarının  birbirlerine  çok 
yaklaştığını farkederiz yeni bir geçit noktasında olduğumuzu biliriz.Ancak patika 
izleri daralan kaya duvarlarının tam ortasına doğru ilerlememizi sağlar,çünkü bu 
güzergahı  her  yürüyen  doğal  olarak  yolu  ortalayarak  devam  etmenin   daha 
mantıklı olduğunu düşünmekte şehirde edindiğimiz kerteriz ve bookmark ekleme 
alışkanlığımızı buradada sürdürme eğilimi gösteririz ancak bu noktada o boğaz 
noktası bizi ters köşeye yatırır.Boğazın ortasına doğru yürüdüğünüzde aşağısının 
hatırı  sayılır  yükseklikte  boşluk  olduğunu  görürsünüz  sağa  iki  metre  kayınca 
geçidin dik bir inişle yeni bir vadiye açıldığını göreceksiniz.geçit kapının hemen 
ardında tekepınarı yer almaz teke pınarı yaklaşık 200 metre ilerde bulunduğunuz 
yerden görülmeyecek bir kıvrımın ardında   sakince akar,kapıdan aşağı inip artık 
dinlenme vaktinin geldiğini hissedersiniz.

Tekepınarında kamp

Hiç bir  tekeyle karşılaşmıyorum küçük bir  kağıda teke resmi çiziyorum çadırın 
şeffaf tavan cebine yerleştiriyorum hımm tekeye bir isim bulmak lazım...



Tekenin adını DümTeke koyuyorum Dümteke  buranın yerlisi aladağlar doğumlu 
aladağlarla  ilgili  herşeyi  biliyor  tekeliğin  zorlu  şartlarından  bahsediyor.Tamam 
Dümteke diyorum sohbeti kısa tutalım yol almam lazım

Tekepınarında çadır kurmak için beş adet kadar etrafı taşlarla örülmüş kamp alanı 
bulunmakta  zemini  de  oldukça  düzgün  sayılır,aladağlardaki  en  konforlu 
alanlardan biridir burası en uzak çadır noktası suya 30 metre.Suları tazeliyorum 
çadırımı kurup dinlenmeye çekiliyorum.Sabah  4  te kalkıp kahvaltı  sonra kampı 
toplama  5:20  tekepınarından  hareketle  07:00  de  obayerine  varıyorum.Güneş 
zirvelerin gölgesini vadi tabanına seriyor oba yerinde çobanın çadırı sessizliğini 
koruyor demirkazığın bulunduğu sağ cenah eteğinde koyun çanları sessizliğe ara 
veriyor.Köpeklerin  yanından  süzülerek  geçiyorum  köpekler  pek  oralı  değiller 
hayvanların bilişselliğine bu görüntü yerleşmiş heralde  elde baton sırtta çantalı 
birini görünce haa buda dağcı tamam sorun yok diyorlar bence.Dağcıların tehdit 
oluşturmadığı konusunda netleşmişler kafaları rahat.

Yıldızbaşı zirvesi

Büyük  çantayı  bırakıp  küçük  zirve  çantasını  çabucak  hazırlayıp  zirve  yoluna 
giriyorum sol  tarafımda doğu  güneydoğu  yönünde  yükselmeye  başlıyorum ilk 
başta  belli  belirsiz  olan  izler  giderek  belirginleşiyor  irtifa  aldıkça  çıkışın  çok 
sıkıntısız  olduğunu  farkediyorum  oldukça  rahat  bir  çıkış  güzergahıydı  8:55  te 
zirveye  varıyorum  güneş  giderek  kızgınlaşıyor  fazla  kalmıyorum  manzarayı 
gözlerimle  içime  çekiyorum  zirveyle  vedalaşıp  dipsiz  göl  yönüne  doğru  inişe 
geçiyorum dipsiz göle bir meleba demeden geçmek istemiyorum fakat iniş çok 
uzun  sürüyor  inişte  göl  yönüne bakıyorum yakın  gözüküyor  sonra  ardı  ardına 
setlerden iniş  böyle  bir  illüzyon yaratıyor  setler  vadi  tabanına bakışınızı  bloke 
ettiği için mesafe algısı çalışmıyor ha bitti ha bitecek diye gaz veriyorum kendime 
,kendime gaz vermeyi beceremiyorum kendim kendimi iyi biliyo yemiyo...

Neyse  saat  10:19 geçe  dipsiz  göl  çanağına  ulaşıyorum.Göl  bayağı  bir  ölçü 
kaybetmiş sular buhar olunca eski seviyesinin izlerine bakarak derinliğine 3 metre 
daha  ekleyebiliyorum  kabaca  bir  hesapla.  Hızla  obayerine  iniyorum  çantamı 
düzenleyip  inişe  geçiyorum  12:00 de tekesizpınara   varıyorum,suları  tazeleyip 
cimbara doğru yollanıyorum 14:00 te cimbar girişindeyim.Acele edişim saat 15:30 
ta çamardı minibüsüne yetişmek bunun için önce 4 kmlik yolu aşmam gerektiğini 
öğreniyorum  günde  iki  kez  çamardı  minibüslerinin  demirkazık  köyüne 
uğradıklarını  öğrenmiştim bir  sabah  07:30 birde  15:30 ta  olduğu bilgisi  doğru 
çıkmıyor sadece sabah diye bilgi tazeleniyor ama benim minibüse yetişmem zor 
görünüyor  hızla  geçen  bir  traktöre  elimi  sallıyorum duruyor  gideceği  noktaya 
kadar kendinisiyle gelebilirmiyim sorusuna olumlu yanıt  geliyor sonra arkadaki 
römorku yolun kenarında indirip beni anayola yetiştiriyor sonra telefona sarılıp 



minibüsün saatini  soruyor  gelmek üzereymiş  diyor  kardeşim ahmete  teşekkür 
edip istanbulda bir niğdeli karşıma çıkarsa bende onun hayatını kolaylaştıracağımı 
söylüyorum gülüyoruz el sıkışıp ayrılıyoruz...

Saat:16:10 çamardı miniibüsyle eski otogara gidiş

Saat:16:50 eski otogara varış

Otogarın tam karşısında otobüs firmalarının buroları var.

20:30 arabasıyla istanbula yola çıkış

09:istanbula varış

Bu  rotayı  en  yakın  zamanda geçmiş  olan Deniz  Üstündağ ve  Aydın  Akar  dan 
güzergah hakkında çok değerli bilgiler edindim ikisinede teşekkür ederim.

                                                                                               2011-ağustos- 
Cimbar-yıldızbaşı faaliyet raporu


