
KDK  Güney Doğu Yüzü Klasik Baca Rotası
Faaliyet Raporu

Tarih: 24-25 Eylül 2011
Yer: Aladağlar 
Rota:             Klasik Baca Rotası
Ekip: Kürşat Kobya, David Bruce Wilbur
Hava: Açık, rüzgarlı.
Malzemeler: Yaylı telli takoz seti, sikke, nutkey, kilitli karabin, ekspress, çeşitli 

ebatlarda perlon, pursik, çekiç, tulum, mat, çadır, kamp malzemeleri, 
bot, kata

Faaliyet süresi: 04:20 kamptan çıkış. 13:30  kampa varış. 

Kamp ulaşımı: 24 Eylül sabahı 8:30 da Niğde'ye vardık akabinde kallavi bir kahvaltı ve 
11:00 aracı ile demirkazık köyünden demir kazıklarıyla bizi bekleyen 
Salim abiye vardık. Salim abi kazıklarını monteleyeceğini muştulayarak 
bizi 13:00 civarı Arpalık'a bıraktı. 

Kampı kurup mangallık alanı ayarladıktan sonra 16:00 da buluşmak için öte faaliyet güzel 
insanları Taha ve İlker ile sözleşip  14:30 gibi rota gözlemlemek amacıyla Apışkar vadisine 
doğru hareketlendik.  Arpalıktan apışkara çok zorlu olmayan 3 tepecik aşılarak varılıyor. 
Hemen vadi girişinde II+ III derece ufak kaya tırmanışlarını halledip vadiden yukarı biraz yol 
alıp yelken kayayı gördükten -sandıktan- sonra geri döndük. 

Hava henüz kararmadan mangalımızı doğrultmuş sucukları, biberleri, domatesleri, soğanları 
közlemiş, ekmeklere boca etmiştik. Nevaleyi götürdükten sonra malzeme paylaşımı ve çay 
keyfi ve nihayet uyku. 

Pazar sabahı  2:55 te kalktık, kahvaltımızı yapıp eşyalarımızı kuşandık ve 4:20 de yola çıktık. 
Apışkar vadisinin başındaki kaya bloklarını geçince yukarı doğru yarı çarşaklı epey yorucu 
saçma yokuşu çıkarken solda “Kesin bu” dediğimiz 3-4 farklı Yelken Kaya gözlemledik. 
Bu Yelken kayaların en inandırıcısının altında durup durum değerlendirmesi yaptık.   Hiç bele 
varıp sırttan geri dönmeden direk çıkmayı önerdim. İlk anda mantıklı gibi görünse de sonra 
fikrin benden çıkması saçma olmasına delalet eder mantığıyla David “Yok olum, bunca insan 
enayi mi dünyanın yolunu gidip belden geçiyolar biz de öyle gidelim” dedi. 

6:45 civarında bele vardık.  Sağdan yukarıya çıkıp sırtın sağından(KDK kuzey yüzü) devam 
ettik. Aşıttan sola (güney yüzü) geçip sırt kılçığınca tırmanışa devam ettik. Bu noktada 
yaklaşık 60 metre aşağıdan yatay devam eden patikayı aramak/takip etmek yerine herkesin 
“sırt hattınca gittik” tanımlamalarına aldanıp sırt kılçığından devam ettik ve öteye geçmemize 
izin vermeyen bir kaya kütlesiyle karşılaştık. Aşıttan geçince zahiri olan yelken kayayı bu 
noktadan göremez olduk. Biraz daha alçalıp nispeten tırmanışı kolay gözüken bir kaya 
bloğuna tırmanıp ardına bakmayı planladık ve koşumlarımızı giydik, teknik malzemeyi 
kuşandık, ipsiz, emniyetsiz 25 metre tırmandık. Tırmanırken çıktığımız bloğun V-, V derece 
olduğunu farkettik  ancak geri inme yahut o noktada emniyet alma imkanı olmadığından bu 



tırmanışı tamamladık. 9:40 civarında tırmandığımız tepenin ardında birkaç tepecik ileride 
yelken kayayı gördük. Tamamen yanlış yerde olduğumuzu farkettik tepeleri yan geçerek 
oraya ulaşmanın imkanı yoktu. Aşağıya emniyetsiz iniş yapmamız mümkün gözükmedi. 
Sikke çakacak güvenli bir yer de bulamadığımızdan önce turup biraz dinlendik ve 
yanımızdaki tepeciğe yan geçiş yapıp ordan iniş yapmaya karar verdik. Tam hareket etmişken 
yere çakılı bir sikke farkettik ve bu sikkeden iniş gerçekleştirdik. Saat 10:30 da çıktığımız 
kaya bloğunun dibindeydik. Artık 100 metre kadar aşağımızda bulunan patikayı rahat 
seçebiliyorduk ancak zirveye tımanış ve dönüşümüzün fazlaca vakit alabileceğini düşünüp 
dönüş yapmaya karar verdik. 11:00 de dönüşe geçtik. 13:30 da kamp yerine vardık. Azıcık 
Kestirdikten sonra it oturumundan dönen ekiple birlikte kampları topladık, saat17:20 civarı 
Salim abinin römorkuna bindik ve Demirkazık köyüne hızlıca indik, kazık devir teslim 
müsameresinden sonra 18:05 te çamardı aracına bindik. 20:30 Metro Turizm'in İstanbul aracı 
ile rahat, huzursuz ve uzun bir yolculuk geçirdikten sonra saat 10:15 civarı Alibeyköy'e 
vardık.

Arpalık'tan Apışkar'a giden yol



Girişteki kaya bloklarını aştıktan sonra Apışkar Vadisi'nden yukarı bakış



Belden Apışkar Vadisi'nin görünümü



Yelken Kaya ve KDK Zirvesi



Şaşırıp tırmandığımız kaya blokları

Raporu Hazırlayan: Kürşat Kobya 
Fotoğraflar :
https://picasaweb.google.com/105634476103354804542/KDKSeptember252011?
authkey=Gv1sRgCKrwxtOPqpPyeA
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