Yıldızbaşı Zirve Faaliyeti Raporu

Tarih

: 25-26 Eylül 2010

Yer

: Aladağlar / Niğde

Rota

: Cimbar Vadisi-Tekepınarı-Dipsiz-Yıldızbaşı Güney Yüzü- Dipsiz – Tekepınarı –Arpalık (Harita 1, Foto 3)

Tür/Hedef

: Zirve tırmanışı

Katılımcılar

: Aydın Akar, Bahar Ünlü, Taha Akkuş

Hava Durumu
Malzemeler

: Açık, rüzgarsız, 10-15 C, gece dolunay
: Kamp malzemeleri ve kask.

Rota Bilgisi

:Cimbar Kanyonu girişinden (1950mt) Vadisinden irtifa alınarak Tekepınarı yaylasına varılır. Dipsiz göl
mevkiinden Doğu-GüneyDoğu istikametinde ilerleyerek Yıldızbaşı Tepe (3454mt) Güney ya da
GüneyDoğu sırtından zirveye varılır. İniş GüneyDoğu yüzündeki çarşaktan yapılır.

Faaliyet Süresi

: 5.00 – kamptan çıkış, 9.00 – zirve, 9.45- iniş başlangıcı, 12.00 – kamp alanına varış

Alınan İrtifa

: Köy-kamp alanı: ~900mt, Kamp-zirve:~900mt, toplam ~1800mt

Katedilen Yol

: Tahmini 23km
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Harita 1 Faaliyet boyunca izlenen rota
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Faaliyet Planı

:

24 E ylül Cuma, 22.00: Istanbul'dan Niğde'ye hareket
25 Eylül Cumartesi
11.30: Demirkazık köyüne hareket
13.00: yol ayrımından Cimbar vadisine yürüyüş
14.00: Cimbar vadisine giriş
18.30: Dipsiz göl mevkiinde kamp
26 E ylül Pazar
5.00: Kamptan çıkış
6.30: Klasik rotadan zirve
8.00: Kampa dönüş
10.00: Kamptan hareket
15.30: Demirkazık köyünden Niğde'ye hareket
19.30: Istanbul’a hareket
Faaliyet Raporu :
24 E ylül Cuma
Aydın ve ben Istanbul'dan Niğde'ye Ulusoy turizmin 22.00 aracı ile yola çıktık.
25 E ylül Cumartesi
11.30: Niğde'ye 1.5 saat gecikmeli olarak varış.
12.30: Çamardı köy minübüsü ile Demirkazık köyüne hareket
14.00: Demirkazık köyü yol ayrımından Cimbar vadisi istikametinde yürüyüşe başlandı

Foto 1 Cimbar vadisi

2

15.00: Cimbar vadisi (Foto1) girişinde kısa bir mola sonrası vadi yatağından Tekepınarı istikametine yürüyüşe devam
edildi. Düşük tempoda sık sık kuşburnu toplama molası verilerek 17.30'da vadi yatağından çıkıldı. Burada Nezihe ve
Hakan ikilisinden ayrılarak bize katılmak için bekleyen Bahar ile buluştuk.
18.00: Dipsizde Oba yeri mevkiinde kamp planlanmasına rağmen bu mevkide su olmaması ve günbatımının yaklaşması
nedeniyle bundan vazgeçerek Tekepınarı yaylası girişinde, dar geçitten indikten sonraki düzlükte mevcut çadır alanına
kamp atıldı.
Demirkazık faaliyeti planlayan Kütahya ekibi Yıldızbaşı’ndan direk inişin biraz zor olduğunu, onun yerine Yıldızbaşı Batı
Tepesine geçerek çarşak inişi yapabileceğimizi söyledi. Aramızda hedeflediğimiz rotayı daha önce yapan olmadığı için bu
tavsiyeye uyarak dönüş rotamızı bu şekilde planladık.
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Biraz da ocak sorunu nedeniyle uzayan bir yemek/çay keyfinden sonra 22 sularında uykuya daldık.
26
E ylül
Pazar
04.00: Heryeri gündüz gibi aydınlatan dolunay sürprizi ile uyandıktan sonra sıkı bir kahvaltı yaptık. İşimizi çok
kolaylaştırsa da ayışığında çiçek toplamanın ne kadar zor olabileceğini tecrübe ediyoruz.
05.00: Kamp alanından hareket. Hava rüzgarsız ve açık, takribi 10 santigrat. Dolunay ışığı sayesinde kafa fenerlerini
yakmaya ihtiyaç duymadan yola çıkıldı. Hafif bir eğimle ilerleyen Cimbar vadisi üzerinden, bir kısa mola vererek 1,5
saatlik yürüyüşle Oba yeri mevkiine gelindi. Çoban köpeğini rahatsız etmemek için (!) patikadan saparak yol biraz uzatıldı
ve Dipsiz göl havzasına varıldı. Sular çekildiğinden gölün nerelere kadar yükseldiğini görmek mümkün. Gölden geri kalan
ise ortada küçük bir su birikintisi (Gölün dibi çıkmış !). Göl tabanını tam ortasından Doğu-Batı istikateminde kesen
patikayı izleyerek rotaya yaklaştık (Saat 7.00).
Oba yeri mevkiine yaklaşırken solda, Doğu-Güneydoğu istikametinde görülen Yıldızbaşı Batı sık sık Yıldıbaşı ile
karıştırılıyormuş. Haritada yerimizi tespit edip gidiş istikametinden bakınca Yıldızbaşı Batı’nın arkasında kalan
Yıldızbaşına yöneldik.
Manzara: önümüzde ben geliyorum diyen güneş ve arkamızda aheste aheste alçalan dolunayın altında güneşi ilk gören
Demirkazık zirvenin Dipsiz göle yansıması... Oh mon dio !
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Foto 2 Dipsiz Göl-Demirkazık
7.30: Göl havzasından çıktıktan sonra inişli çıkışlı bir kaç tepeciğin sol tarafından dolaşarak Yıldızbaşı güney yüzündeki
çarşağa ulaştık. Burada beliren patikanın iniş rotası olduğunu düşünsek de gölden çıkıp devam eden patikanın Akçay
geçidine doğru ilerlemesi nedeniyle klasik rota bu olmalı diye düşünerek tırmanışa başladık (irtifa: ~3150mt).
Yaklaşık 20dk sonra kayaların oluşturduğu ters V şeklindeki açıklığın ortasından devam eden çarşaktaki patikadan, Ters
V’nin sol yanındaki II derece kaya etabına geçtik (Foto3). Kısa bir süre sonra III/III+ etaplar nedeniyle batonları topladık.
Rota girişindeki açıklık gittikçe daralarak 1-2mt genişliğinde bir suyoluna dönüşüyor. Bu yol kaygan çarşak olduğundan
kayalardan devam ediyoruz. Bu noktadan sonra zirveye kadar ellerimiz hep kayada. Suyolunun sol tarafı
tutamaklı/basamaklı ve yer yer çürük kaya yapısına sahipken, sağ tarafı belirgin yükseltiler ile slope yüzeylerden
oluşuyor ve gittikçe zorlaşıyor. Düşük bir tempoyla ihtiyatlı bir şekilde sol taraftan ilerliyoruz.
Bu bölümde taş düşürme riski olduğundan ekip yakın gitmeli ve kask giyilmeli.
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Foto 3 Çıkış ve İniş Rotaları
Bu şekilde yaklaşık 150mt irtifa aldıktan sonra çok kısa çarşak bölümlerle kesilen kaya yapısı düzleşmeye başlıyor.
Bundan sonra slop yüzeyde küçük ama temiz ve sağlam tutamaklarla 100mt daha irtifa alıyoruz.
8.40: Zirveyi görebiliyoruz. ~50mt irtifa alınan son bölümde patika sağa doğru yavaşça kıvrılarak yine tutamaklı ve yer
yer çürük kayalardan oluşan Doğu yüzüne doğru ilerliyor. Sol taraf ise dikleşip zorlaşıyor.
8.55: Sağdan devam ederek yükselip zirveye varıyoruz. Zirve defteri 20-25mt ilerideki babanın altında. Babaya ulaşmak
için dar sırt hattı yerine 2mt sağ ve aşağıdan, Doğu yüzünden yan geçiş yapıyoruz.
Hava güneşli ve açık, rüzgar sıfır. O yavaşça uzaklaşırken biz irtifa aldığımız için dolunay halen bizimle... Batımızda başını
ufuk çizgisinin okşadığı Hasan dağı, Kuzeyimizde heybetli sırtıyla kendi halinde Erciyes manzarayı tamamlıyor.
9.40: 45dk’lık yemek ve fotoğraf molası sırasında Kütayha ekibinin önerisini değerlendiriyoruz ancak çok dik görünen
Batı ve Kuzey-Batı yüzünden başka Yıldızbaşı Batı’ya giden kısa bir yol göremediğimiz için Yıldızbaşı Batı’dan vazgeçip
geldiğimiz rotadan inişe başlıyoruz.
Kaya etabı nedeniyle klasik rota bu olmamalı diye düşünürken daha kolay bir iniş rotası arıyor ve yükselirken solundan
geçtiğimiz kulelerin Doğusunda, Doğu-GüneyDoğu hattındaki patikanın çapraz bir şekilde Güney yüzünü keserek Dipsize
doğru devam ettiğini görüyoruz. Çıkışta Akçay geçidine devam ettiğini düşündüğümüz bu patikaya doğru ilerliyor ve hızlı
bir çarşak inişi sonrasında 30dk içerisinde başladığımız noktaya iniyoruz.
10.10: tırmanış başlangıç noktasındayız. Gölün ortasından geçip geniş bir yay çizerek devam eden patika yerine sağdan
kestirerek ileride aynı patikayla birleşmeye karar veriyoruz. Yolu biraz kısaltsak da biraz daha dik ve taşlı arazi nedeniyle
biraz pişman oluyoruz. 40-45dk sonra Oba yerinde patikadan yola devam ediyoruz.

5

12.00: Tekepınarı’ndaki kamp alanına varış. Kampa vardığımız esnada Nezihe ve Hakan’ı (yanlış hatırlamıyorsam Asla
Durma alpin spor rotasında) son ip boyunda görüyoruz. Kısa sürede bitirip Arpalık’a yöneliyorlar.
13.00: kampı toplayıp Arpalık mevkine doğru hareket.
14.00: Nezihe ve Hakan ile buluşma
14.30: Salim abinin traktörü ile köye hareket. Bu esnada Nezihe İt Oturumu Kuzey yüzünde geleneksel tırmanış yapan
Sinan Kutlutan ve Fikriye’yi gelip gelmeyeceklerini öğrenmek için arıyor ama Sinan negatif duvarda yukarıyı göremediği
için bizden ileriyi tarif etmemizi istediğinden İt Oturumu Batı-GüneyBatı yüzüne geliyoruz. Klasik yerine farklı bir rotada
olduklarını görünce inişlerini beklemeye karar veriyoruz. Saat 20’de inişlerini tamamladıktan sonra toparlanarak Salim
abinin traktörü ile köye doğru yola çıkıyoruz. Taksi tutarak 21.30 otobüsüne 10dk. gecikmeli de olsa yetişiyoruz.
27
E y lü l
Pazartesi:
8.30: Anadolu yakasında gözümüzü adım adım ilerleyen trafik, gürültü ve karmaşayla açarken faaliyeti sonlandırıp yeni
bir haftaya başlıyoruz.

Faaliyet Fotoğrafları

: http://picasaweb.google.com/tahaakkus/YLdZbasZirveTRmanSEylul262010#
Taha Akkuş
2010-10-09
Istanbul
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Bütan-propan ocağınız için kartuş bulamamış ve çakmak gazı ile kartuşunuzu doldurmaya çalışıyorsanız biraz gaz
bastıktan sonra kartuşu soğutup tekrar deneyin. Soğuğun etkisiyle azalan iç basınç ve hacmi sayesinde daha fazla gaz
basabilir, bu şekilde suyunuzu daha hızlı ısıtabilirsiniz.
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