ALADAĞLAR - Kaldı Doğu Sırtı (3723m.)
31 Ağustos - 1 Eylül 2011

Faaliyete katılanlar
Nezihe Cantimur-Seyhan Çolak
Kamp
Orman Girişi

Hava durumu
İlk gün sisli, ertesi gün açık

Malzeme
1 adet 60m yarım ip, 5-6 sikke, 4 adet uzun perlon bant-3 adet orta boylardan Cam, 1 set Stoper, 6
adet Ekspres
Zorluk Derecesi: III, IV+
Harcanan Süre: 13,5 Saat (Kamptan Hareket 04:30, Kapma Dönüş 18:00- Rota Girişi 09:15 Zirve
Varış 13:20)
Alınan Yükseklik: 1700 m

Rota Tanımı
Tunç Fındık Aladağlar 50 Rota kitabına göre gidildi. Sıyırmalıktan ilerleyerek Güzeller batı çanağına
varılır. Çanağa girildiğinde sağda Lahit kaya ve solda Güzeller kalıyor. İlk karşınıza Keşiştepe
çıkıyor. Bunun sağından devam ediliyor ve karşınıza küçük bir çanak çıkıyor. Burası kar-buz olabilir.
Bu tarihte yer yer kar buz idi. Çanağın bitiminden sola slab setli yüzeylerden ilerleyerek (III) çarşak
bir düzlüğe çıkılır. Düzlüğün karşısında parazit kaya görülüyor. Parazit kayanın bitimindeki çentiğe
doğru çarşak zeminden kısa bir tırmanıştan sonra rotanın başlangıcına varılıyor. Burada bivak yeri
var.
Çentiğin sağ tarafındaki bacadan giriliyor (III+) önce dik sonra yatıklaşan sırttan ilerleyerek (III) dik
bir bacanın altına varılır. Geçilen bu aralarda sikkeler görülecektir. Bacanın girişinde 1 sikke mevcut.
Baca (IV+) ‘nın devamı yine dik (III+) devam ediliyor. İki ip boyunca devam ediliyor. Üçüncü ip
boyu yine (IV-, IV) baca olarak karşımıza çıkıyor. Bacadan çıktıktan sonra kısa bir etap (III) devam
ediliyor ve buradan istikamet hafif sağ tarafa yönelerek zirve sırtına ulaşıyorsunuz. Son etaba kadar
sağlam ve emniyet imkanı bol. Ama son etap çürük. Özetle rota ya girdikten sonra son sırta kadar
sağa veya sola sapmadan direk olarak gidiliyor.

Tırmanış
Kazıklı ve cimbarda geçen birkaç gün spor tırmanışın ardından 30 Ağustos günü akşam üzeri Salim
abi bizi Orman girişine bıraktı. Hedefimiz ertesi gün faaliyeti yapmaktı. Yanımıza 15 Lt su aldık.
Sabah 04:30 hareket ettik ve sıyırmalığa doğru ilerlerken sis bastı. Güzeller batı çanağına
geldiğimizde sis zaman zaman açıldı ama sonra tekrar bastı. Bu esnada rota girşini bulmakta biraz
tereddüt yaşadık ve bir miktar vakit kaybına neden oldu . Çantaları çanakta bırakıp rotanın girişini
bulmaya gittik ve bulduktan sonra sis biraz açıldı (saat 11:00) Çantaları bıraktığımız için geç olur

düşüncesiyle ertesi gün yapmaya karar verdik. Teknik malzemeleri ve suyumuzu çanakta bırakıp
kamp yerine döndük. O akşam çok bayram dönemi olduğundan 1 traktör dolusu köy delikanlıları
bulunduğumuz kamp yerine geldiler ve kuzu kesip piknik yaptılar. “olum kuzuyu keserken foto çek”
pozlar ve kuzunun korku dolu melemesi beni gerdi ve bu esnada çadırdan çıkmadık. Sonra ki
iletişimler ve çay ikramı et kokusu beni allak bullak etti. Neyse ki çocuklar erken gittiler. Ama gece
bizi uyandıran (neydi bilmiyorum kurt sesi gibi) arkasından yine jeepli delikanlıların gece ziyareti
uykumuz gerilimle geçti. Sabah yine aynı saatte hareket 04:30 sallan sallana ormandan ilerledik. Rota
hiç mola vermeden 4 saat devam ettik. Rota girişinde 30 dk mola ve zirveye kadar devam. Rota da
Tunç’un kitabında olduğu gibi bir sapma yok dolaysıyla karıştırma ihtimalide yok. İlk bacada 2 ara
emniyet atarak geçiyoruz. Sonraki bacada 2 ve daha sonrakinde 2 ara emniyetle devam ettik. Kalan
kısmı serbest.
Dönüş klasik rotadan. Top sahasında birileri var. Yanlarına gittiğimizde Adana-Aladağ ilçesine bağlı
köyden gelen avcılar olduğunu öğrendik. Dağ keçisi avlıyorlar ve eti için avladıklarını söylediler.
Klasik muhabbet avcılarla dağcılar arasında geçen. “Dağ keçilerinin sayısı o kadar az ki ve bu
dağlara ait onlar ve onarlı burada görmek daha güzel. Verilen cevap abla eti çok güzel”. Bir kısmı
kaldı kuzey buzulundan indi. (ben biraz şaşırdım. ) hem çok dik çarşak hem de alt kısmı buzul. Kolay
gelsin demeden ayrılıp devam ediyoruz.
Yoncalı yerine avcı velinden iniş bize 45 dk vakit kaybettirdi.
Kampa vardığımızda Salim abinin oğlu gelmişti bile bizi bekliyor. Ama dün akşam keşke birileri
gelse de muhabbet etsek dediğimiz şahıslar bu gün gelmişler.
2 Yabancı tırmanışçı teknik malzemelerini ipe asıp kontrol ediyorlardı. Belli ki bir duvar rotasına
girecekler.
Kısa sürede hazırlanıp ORDOS’un Nevzat Öntaş Dağ evine yola koyuluyoruz.
Nezihe Cantimur/Seyhan Çolak

Güzeller batı Çanağından Görünüş

Küçük Çanağı geçip bele vardıktan sonra rotanın görünüşü.

Küçük Çanaktan görünüş

1.İstasyondan sonra IV+ bacayı geçince

2.istasyon IV, IV-

Zirve sırtına giden son ip boyu

