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İstanbul - Tahran – Polour Ana kampı 1 – Goosefand Sara Base Kamp 2– Kamp 3 Bargah(Dönüş aynı rotadan) - İstanbul
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2800 m

Çadır, Mat, Uyku Tulumu, mutfak malzemeleri , tüp
Tulum, Baton, Kask, Kafa Feneri, GPS
Noodle, Tavuk, Acaip dibi gözükmeyen çorbalar, Safranlı Pilavlar, Kuru Meyve, Fındık
Ezmesi, Lavaş, M&M, Bilumum ıvır zıvır, meyve suyu, Peynir, Bitki çayları.
Kamp
Goosefand Sara Kamp 2 Base (3050m) 1 gece, Bargah Kamp 3 (4220m) 2 gece
Alanı
Su
Goosefand Sara - Kamp 2 Base Cami: Su kaynağı var fakat çok kükürtlü olduğu
kaynağı söyleniyor, şişe su satılıyor.
Camp 3 Bargah: Su kaynağı yok, dağ evinin içinde yer alan markette satılıyor.
Tehlikel Ani hava bozulmaları, İrtifa kaynaklı rahatsızlıklar, kükürt gazı, Sis.
er
Zemin
Ağırlıklı çarşak, zirveye doğru
Zorluk Derecesi
Basit - Orta
slap kaya

Polour’da yer alan federasyon binasından araç ile kamp 2 ‘ye çıkıldı. kamp
2’den çok belli patika üzerinden kamp 3’e trekking sonra kamp 3 belli patika
üzerinden buzul sağda kalacak şekilde zirve hedeflendi.

Rota Bilgisi
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Harita

Gps
Bilgileri

Hedeflenen
Zaman

12 saat (Zirve
Yürüyüşü; Kamp
alanı çıkış-Kamp
alanı dönüş)

Harcanan Zaman

7 saat (Zirve Yürüyüşü; Kamp
alanı çıkış-Kamp alanı dönüş)

Faaliyet Programı
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,

4.gün

Hava
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Aklimizasyon
15.00 tırmanışı (400 m
yükselme)

00.00

Zirve yürüyüşüne
başlangıç

18.00 Kampa dönüş

06.00

3.gü
n

Hava
Açık,
Durumu Güneşli,

Rüzgarlı

Fırtına,
Sağanak
yağmur

Rüzgarl
ı

Tahran IKA
Kamp 2 ‘den
06.00 Havalimanına 10.00 Hareket
Varış
Tajrish
Kamp 3 ‘e
07.30 Bazaar
14.00 varış
Bölgesine
varış
Tahran’dan
11.30 Çıkış
Polour
19.00 Federasyon
Binası Varış
20.30 Kamp 2 Varış

Kampa dönüş

15.00

Kamp 3’den hareket

17.00

Kamp 2’ye varış

18.00

Kamp 1 Federasyon
Evi’ne Varış

19.00

Polour’a varış
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IKA Havalimanı’na sabah 6’da inişimiz ve 45 dakikalık çantaları bekleme sonrası kendimizi
07.00 sularında taksi ararken bulduk. Havalimanında nispeten daha pahalı olduğunu bildiğimiz
için ufak bir miktar para bozdurduk (100 USD).
Kapıdan çıktığınız anda etrafınızı kuşatan kaçak çalışan taksi şoförlerine dikkat etmeniz
şiddetle tavsiye edilir. Bu kişilerin amacı sizlerin havalimanı dışında durağın bulunabileceği
resmi taksilerle konuşmadan hızlıca gayet yüksek fiyatlardan merkeze götürmektir. İran’da
bulmak hayli zor olsa da özellikle havalimanı gibi lokasyonlarda resmi taksiyi tercih etmeniz.
Resmi çalışan taksileri bulamıyorsanız, pazarlığı sıkı tutmanız tavsiye edilir.
Havalimanı-Tahran merkez 65.000-75.000 tümen arası bir standart aralığı var. Neye
binerseniz binin bu fiyatları teklif edin, bulana kadar da binmeyin. Pazarlık gayet alışılmış bir
davranış kalıbı İran’da. Biz bu havalimanında kırık Türkçesi olan Sadık ile sıkı geçen, kimi
zaman kavga ettiğimiz kimi zaman gözyaşı döktüğümüz pazarlıklar sonrası 65’e Tajrish
Meydanı için anlaştık.
Çeşitli alışverişleri tamamlamak üzere daha önce Tahran’daki Kerem’in bağlantılarından
edindiğimiz bölge bilgisine istinaden Tajrish meydanına indik. İlk tarif edilen AVM’de hiçbir
şey bulamadıktan sonra ibrelerimizi döviz bürosu ve yiyecek bir şeyler bulmak üzere Bahonar
Caddesi’ne çevirdik.
USD’lerimizi baya banka görüntüsündeki bir döviz bürosunda 1 USD = 37.263 Riyal şeklinde
bozdurduk. Para hesabı başta karışık fakat alışılıyor. Genellikle Tümen (tumaaan) dedikleri ve
Riyal’den bir sıfır atılıp ortaya çıkan birim kullanılıyor.
75.000 Tümen = 750.000 Riyal = 20 USD.
Zar zor tarif aldığımız üzere dağcılık malzemelerinin satıldığı Moniriyeh bölgesini hedefleyerek
Sheraiti Caddesi’ni inerken karşılaştığımız sağda kalan Go Sport mağazası beklentimizi fazla
fazla karşılayınca Primus’un aile boyu bir tüpünü kapıp kaçmayı tercih ettik. Açıkçası
gözümüzün kaldığı mağazayı haritalarımızda işaretleyip tekrar gelmek üzere terk ettik. Yani
Türkiye’de olmayan bir outdoor mağazası konsepti söz konusu.
Sonra İran Style 3.nesil bir kahveciye çöküp, interneti bulunca da konaklayıp müthiş taksicimiz
Sadık’ı beklemeye başladık. Sadık gelince 11.30 gibi yola çıktık. Kendisi ile Polour Dağ Evi’ne
gitmek için 200.000 Tümene anlaştık. Yolun son etabı olan Haraz Road’un başında, tadilat
sebebi ile yolun kapatıldığı ve saat 18.00’de açılacağı bilgisini almamız üzerine Sadık rotayı
yakın mahal Rudehen’e çevirdi. Bir İran kebapçısında Sadık ile yolları ayırmak üzere yemek
molamızı verdik. Yemekte et ızgara ve sınırsız safranlı pilava hayır diyemedik, güzel güzel
gömdük.
Yemek sırasında ulaşım için aradığımız teklif ayağımıza geldi ve Polour’a 100.000 Tümene
götürebileceğini teklif eden bir taksici çıktı geldi. (Bu arada bölge halkının dağcılara çok alışkın
olduğunu ve özellikle turistleri avuçlarını ovuşturarak beklediklerini belirtmek gerekir)
Kamplarımızın lavaş, noodle, ton balığı gibi temel ihtiyaçlarını bulamama riski sebebi ile
Türkiye’den tedarik ettik. Şehir merkezinde en kapsamlı markette kamp ıvır zıvır alışverişini
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tamamladık. 3 Kişinin bilumum ıvır zıvır ihtiyacı 70.000 Tümen tuttu. Marketçilik İran’da
gözde meslek J
Sonrasında bir taksi durağında aldığımız daha önceki teklifin 1/3 fiyatına (32.000 Tümene)
Polour’a doğru saat 18.00 gibi yola çıktık. Dağ evine vardığımızda -ki burası İran Dağcılık
Federasyonu binasıdır- birçok ekip ile karşılaştık. Demavend Dağı’na tırmanmak için burada
resmi kaydınızı yaptırmanız ve 50 USD’cik dağa giriş ücretini ödemeniz gerekiyor. Normal
planımızda bu nokta yani 2270 metredeki Dağ evi ilk kamp olarak yer alırken, kayıt esnasında
bir ekibin İleri Ana Kamp için cip tuttuklarını ve yer olduğunu iletip davet etmesi üzerine hızlı
bir karar ile bu ekiple beraber yola çıktık. Bir saate yakın süren stabil yolun ardından
Goosefand Sara dedikleri içinde camiinin yer aldığı kampa ulaştık.
Kamp sorumlusu ve diğer ekip ile sohbetlerin ve yemeklerin yenmesinin ardından dağa giriş
yapmanın hızlı gelen sevinci ile çadırımıza dinlenmek üzere çekildik.
09 Temmuz 2017
Hızlı bir kahvaltı sonrası saat 10.00 gibi yola düştük. Olağan rotayı takiben saat 15.00 gibi New
Hut dedikleri Bargah kampına ulaştık. Bu kampın her bir tarafı çadır yerleri için taraçalanmış
alanlarla hazırlanmış, biz uluslararası tırmanış festivali (yaklaşık 50 çadır) olmasına rağmen
bile çok rahat çadır yeri bulduk. Geldiğiniz gibi yeni dağ evine uğruyor ve kamp 3 müdürüne –
ki kendisi aşçı, bakkal ve aynı zamanda housekeeping ile ilgilenen kişidir – izin belgelerinizi
gösterdik ve bu izin olmadan dağa devam etmenize müsaade etmiyorlar.
Dağ evinde yer alan markette neredeyse şehirde yer alan bir markette bulabileceğiniz her şeyi
bulabilmeniz mümkün. (Elbette piyasanın 4 katına.) Biz 3 gün boyunca sadece su ve bir iki ana
öğünümüzü burada hallettik. Belirtmek gerekir ki yiyecekler inanılmaz baharatlı bir içeriğe
sahip. Bugünü dinlenme ve İranlı dağcılar ile sosyalleşme ile geçirdik. Bu kampa ulaştığımızda
özellikle Uluç’ta yüksek irtifa kaynaklı şiddetli baş ağrısı ve hareketlerde yavaşlama olduğunu
gözlemledik. Bu andan itibaren bütün ekip olarak bol bol sıvı tüketiminde bulunduk ve
dinlenme odaklı planlar yaptık.
10 Temmuz 2017
10 Temmuz sabahı iyi bir uykudan sonra sıkı kahvaltı yaptıktan sonra kendimizi bir nebze
olsun iyi hissediyorduk. Kahvaltı sonrası dağ evine gittiğimizde orada tanıştığımız İran Dağcılık
Federasyonu’na bağlı bir ekibin lideri ile tanışıp onunla gerçekleştirdiğimiz sohbette hava
durumunun ani bir şekilde değiştiğini ve 11 Temmuz öğlen saatlerinden itibaren yoğun şimşek
ve dolu beklentisi olduğunu öğrendik. Aktarılan bilgiye göre kötü havanın sonraki iki gün
boyunca devam edeceğini öğrendik.
Bu normalde iki gün sürecek olan aklimizasyon uygulamalarımızla ilgili planlamaların
tamamen değişmek zorunda olduğunu bize göstermişti. Yaptığımız değerlendirme sonucu
önümüzde iki seçenek vardı. Birincisi yarın hava bozana kadar çevre turları atıp inişe
geçecektik ya da bir sonraki gün yapacağımız aklimizasyon tırmanışını bugüne alıp gece yarısı
zirve tırmanışına başlayacak İranlı ekip ile beraber bizde tırmanışımızı gerçekleştirmeye
çalışacaktık. Biz hızlı bir kararla öğleden sonra aklimizasyon tırmanışımıza başladık.
Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra ekip olarak yaklaşık 2 saatlik bir tırmanışın sonunda
4800 metreye ulaştık ve bu irtifada yaklaşık 1 saat dinlendik.
Saat 17:00 civarında kampımıza geri ulaşmış ve dinlenmeye çekilmiştik. Planımız gece 12:00
civarında tırmanışa başlayacak İranlı ekip ile beraber tırmanıp yaklaşan fırtına öncesinde
tırmanışımızı tamamlamaktı. Hızlıca yemeğimizi yedikten ve zirve çantalarımızı hazırladıktan
sonra saat 19:00 civarında uykuya çekildik.

FAALİYET RAPORU
11 Temmuz 2017
Saat 23:00’de zirve yürüyüşü için uyandık ve kahvaltımızı etmeye başladık. Gece saat 12:00’de
dağ evinin önünde İranlı ekip ile buluşmuş ve yürüyüşe başlamak için son hazırlıklarımızı
yapıyorduk. Bu süreç içerisinde Uluç kendisini iyi hissetmediğini belirterek zirve yürüyüşüne
katılmama kararını belirtince yola Alptuğ ve Kerem olarak devam ettik. Saat 12:00’de İran
ekibi ile buluşup kısa hazırlıklardan sonra tırmanmaya başladık. Bu süreç içerisinde dahil
olduğumuz 12 kişilik ekibin tam ortasında yer aldık. Saatte 250 metrelik irtifa alarak yavaş
ama güvenli adımlarla hedef doğru ilerledik. Tırmanışa başladığımızın 3. Saatinde ortalığı sis
kaplamış ve ara ara kar yağmaya başlamıştı. Burada çok zorlayıcı bir eğim olmamasına rağmen
hem soğuğun hem de ilk defa o irtifaya çıkmış olmamızın üzerimizde yarattığı baskıyı sonuna
kadar hissedebiliyorduk. Saat 4:30’da 5000 metre sınırını aştıktan sonra özellikle Alptuğ’da bu
baskı istifra etme ile sonuçlandı. İran’lı ekibin lideri bir iki kere bizim dinlenmemiz için ara
vermesine rağmen Kerem’de de Alptuğ’a benzer semptomların başlaması üzerine 5060
metrede ekibi yavaşlatacağımızı düşünerek İranlı ekipten ayrıldık. Burada yaklaşık 5-10
dakikalık bir dinlenmeden sonra aşağıya iniş için yola koyulduk. Bu sırada sis giderek artmış ve
patikayı izlemek hayli güçleşmişti.
4:30 saatte aldığımız mesafeyi yaklaşık 3 saatte inerek 7:30 civarında çadırımıza ulaştık.
Burada Uluç bizi heyecan ile bekliyordu. Uluç’un hazırladığı kahvaltıdan birkaç lokma aldıktan
sonra dinlenmeye çekildik. Saat 12 civarında beraber çıktığımız İranlı ekibi aşağıya inerken
gördük. Bu andan itibaren gerçekten de hava bozmuş önce sis ve sonrasında dolu yağmaya
başlamıştı.
Yine hızlı bir karar verme evresinden sonra çantalarımızı bölgede taşımacılık yaptırılan
eşeklere yükledik ve camili kampta buluşmak için sözleştik. Hızlı bir şekilde toparlanıp aşağıya
inerken yolda karşılaştığımız dağcılardan bizden bir gün önce tırmanan İdadik ekibinden bir
arkadaşımızın geri dönüş yolunda düşüp kolunu kırdığını ve helikopter ile aşağıya indirildiğini
öğrendik. (bu arkadaşımızla daha sonrasında havalimanında tekrar karşılaşacaktık) Aşağıya
inerken camili kampa 50 metre kalıncaya kadar camiyi göremedik, gördüğümüzde de çok
sevindik. Sis ve yağmur peşimizi bırakmıyordu. Burada da hızlı bir karar verip yine üç İranlı ile
bir araba paylaşarak en aşağıdaki Dağ evine doğru yola koyulduk.
Dağ evine vardığımızda federasyon yetkilisinden dağdaki kötü koşulların yaklaşık 2-3 gün
boyunca süreceğini öğrenince Tahran’a geri dönmeye karar verdik. Federasyon yetkilisinin
yardımıyla iletişim kurmakta en çok zorlandığımız İranlı bir amcanın taksisi (bu İranlı amca
federasyon yetkilisi ile de iletişim kurmakta zorlanıyordu, bize has bir durum değildi) ile
Polour’a geri döndük ve amca kendi konuk evini bize açtı, Tahran’a gitmeden hem duş
alabilecek hem de dinlenebilecek bir zaman bulmuştuk.
Otoban kenarında yer alan bir restoranda İran’ın meşhur kebaplarından (kebaptan çok pilav
var) yedikten sonra odamıza geri döndük ve dinlenmeye çekildik.
12 Temmuz 2017
Ertesi gün uyandığımızda erkenden Tahran’a inmenin yollarına baktık. Polour’da tutacağınız
taksilerin şehir merkezine inmesi yasak. Dolayısı ile bizi evinde ağırlayan taksici amca şehrin
en dışında nispeten rahat taksi bulabileceğimiz bir bölgeye bizi bıraktı. Bu andan itibaren
faaliyetimiz Tahran faaliyetine dönmüştü. Şehir merkezinde bir otel bulduktan sonra geri kalan
günlerimizin tamamını Tahran’ın turistik noktalarında geçirdik. Faaliyetin bundan sonrası ayrı
bir faaliyet raporu olmayı hak ediyor.
Uluç KAYA & Alptuğ NASUHOĞLU & Kerem KAYMAKÇI
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4220 mt Bergah – 3. Kamp - New Hut

FAALİYET RAPORU

Goosefand Sara – 3050 mt. Camp 2

