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Yaklaşık 1750 mt

Çadır, ocak vs
35 mt tam ip, kilitli karabinalar, atc, hms, prusik ipleri (inişte kullanıldı)
Kask, baton
--Kamp Alanı Narpuz
Su kaynağı

Kamp alanı altında yaklaşık 20-30 dk mesafede

Tehlikeler
Zemin

Rota bulma, taş düşmesi
Çarşak, setli kayalar, kule ve sırt sistemleri

Bknz Geven/T.Fındık Aladağlar haritası

Gps Bilgileri

Yarı Teknik

Narpuz - BDK Güney yüzü – Külah

Rota Bilgisi

Harita

Türü

Zorluk Derecesi

Geneli III+, IV-IV+ hamleler
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Hedeflenen Zaman

Harcanan Zaman

Faaliyet Programı
1.gün
12:30
14:30

Hava
Durumu

2.gün

Hava
Durumu

Sokullupınar-Narpuz yolu
girişinden hareket
Narpuz kamp alanı

05:10
09:30

Narpuz kamp alanı
hareket
BDK Zirve

11:30

Zirveden dönüş

14:15

Narpuz kamp alanı
varış
Narpuz kamp alanı
hareket
Sokullu-Narpuz yolu
girişine varış

15:00
17:20

ULAŞIM
BİLGİLERİ

3.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

İstanbul – Niğde şehirlarası otobüs ve Salim Uçar aracıyla rota başına gidiş geliş

AYRINTILAR
Yaz başında Barbaros (Reis) ile birlikte Emler batı sırtına gitmiştik. Başka ne yapalım diye düşünürken tırmanışa
3 senedir ara vermiş olan Yahya (Varlı) beklenmedik bir şekilde bir dağ faaliyeti yapalım ama teknik tırmanış
olmasın diye ortaya çıkınca, klasik rota olsun ama en azından arada elimiz de kayaya değsin diye düşündük ve
BDK Klasik rota yapalım dedik. Planlama sırasında BDK Güney yüzüne niye kimse gitmiyor (ya da gidiyor biz
bilmiyoruz) diye konuştuk ve rota BDK Güney Yüzü oldu. Gerekli bilgi toplama, planlama işlerinden sonra 3
Ağustos Cuma akşamı otobüsle Niğde’ye gittik, ertesi gün de Çamardı minibüsüyle kendimizi Salim’in bahçede
bulduk. Aracıyla öğle 12:20 gibi bizi Sokullu- Narpuz girişine bıraktı. Çantaları sırtlanıp yavaş yavaş Narpuz’a
doğru yükselmeye başladık. İkimiz de Narpuz tarafına ilk defa gittiğimizden süre, su kaynağı, parkurla ilgili
bilgimiz yoktu. Patika belirgin, bazı yerlerde dikkat gerektiren dar geçişler içeriyor. Yükselirken haritada belirtilen
su kaynağını gördük, oldukça su vardı ancak biz emin olamadığımızdan yanımıza yeterli su almıştık dolayısıyla
durmadan devam ettik. Kısa nefes molaları ve 1-2 su içme molası sonrası 14:30 gibi rotanın girişi olabileceğini
düşündüğümüz noktada uygun bir düzlükte kamp için durduk.
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Çadırı kurup biraz dinlendikten sonra rotayla ilgili detayları incelemek için etrafta gezinip elimizdeki bilgi ve
görsellerle karşımızdaki görüntüyü karşılaştırdık. T.Fındık’ın Aladağlar kitabında olan fotoğraf (tahminen) Emler
Batı sırtı üzerinden ve yukardan çekildiği için bizim bulunduğumuz yerdeki görüntüyle hiç bir şekilde bir referans
oluşturmuyordu. Elimizde internetten bastırdığımız R.Bozkurt’un fotoğrafı daha uygun bir açıdan çekilmişti ve
biz de onu referans olarak kullandık. Rota girişini ve kabaca güzergahımızı belirledikten sonra çadıra döndük.

Sabah 04:30’da kalkıp hızlıca hazırlandık, erken olduğu için kahvaltı yapmadık ve yola çıktık. 5 dk sonra BDK
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güney yüzünün hemen altında kayaların üzerinen basit tırmanışlarla (III-III+) yükselmeye başladık. Çarşaklı
kulvarlar, kısa slab kaya setleri ve küçük sırt sistemleri arasından ancak çoğu zaman asıl güzergahı görmeden
uygun yerlerden yükseldik.
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Yanımızda her ihtimale karşı ara emniyet oluşturmak için 2-3 tane friend vardı fakat kullanma gereği
hissetmedik.Dik bir kaya üzerinde yükselip sola oldukça boşluklu kısa bir yan geçiş (IV-IV+) yapmamız
gerektiğinde yanımızda bulunan emniyet malzemeleri ikimizin de aklına gelmiş ama sesli olarak ifade etmeyince
kullanmadan orayı geçtik. Güneş ısıtmaya başlayınca yanımıza aldığımız kahvaltılık sandviçleri yemek için bir
mola verdik.
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Arkasından sağımızdaki sırtın üstüne yükseldik ve etrafı daha iyi gördüğümüzde kitapta verilen rotaya ulaşmak
için sola doğru uzun bir yan geçiş yapmamız gerektiğini anladık.
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Uzun süreceğini düşündümüzden vazgeçtik ve yukarı doğru devam edip klasik rotaya külah civarında bağlandık.
Aşağı inen Hacettepeli’lere BDK batı sırtı üzerinden faaliyet yapan bizim kulübün diğer üyelerini sorduk. Büyük
ihtimalle dönüşe karar verdiklerini söylediler. Daha sonra rotayı karıştırıp vazgeçtiklerini öğrendik. Kısa bir süre
içinde mümkün olduğu kadar doğu duvarına yakın kalarak ve etrafı seyrederek kısa bir süre sonra 09:30 da
zirveye ulaştık. Zirvede birbirimize sarıldık ve göz yaşlarına boğulduk (şaka şaka ) . Soluklanırken Niğde’li
dağcılardan Sedat Serçe ve İzmir’den trail koşucusu ve dağcı olan Özden Sertkaya ve Alime Çınar geldiler.
Tanışma faslından sonra fotoğraf, sohbet, yeme içme derken iki saat kadar zirvede kaldık.
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Dönüşte bir süre serbest indikten sonra 2 defa 35 mt.lik ipimizle toplam 70 mt. ip inişi yaptık. Vakit
kaybetmemek ve ipi tam boy kullanmak için sabit sikkelere kilitliyle ve tam kazıkla girdik. Bıraktığımız kilitlileri
Alime toplayıp kamp alanına getirdi.
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Bele inince kısa bir mola sonrası sohbet ederek patikadan kızıl çarşağa doğru inmeye başladık, bir süre sonra
patikanın belirsizleştiğini setylerin arttığını fark ettik ve anladık ki sağa doğru fazlaca gidip kızıl çarşağı kaçırmışız.
Geri tırmanıp uygun bir yerden iniş çarşağına bağlandık. Çarşaktan inerken Yahya’nın botunun tabanı ayrılmaya
başladı, bağlayıp devam ettik ve kamp yerine ulaştık. Moladan sonra kampı toplayıp dönüşe geçtik fakat
Yahya’nın bot iyice iflas etti ve kullanılamaz oldu. Yahya bir ayağına bot yerine kaya tırmanış ayakkabısı giyip
devam etti ve yarı teknik faaliyetin hakkını vermiş oldu .

Yorgunluk ve bot yüzünden inişimiz planladığımızdan uzun sürdü. 17:20 ‘de Sokullu’ya vardığımızda minibüsü
kaçırdığımızı anladık. Salimin aracıyla önce köye sonra Niğde’ye gittik ve otobüse binerek İstanbul’a yola çıktık.
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Fotoğrafta solda BDK Güney Yüzü rotası (kırmızı), sağda BDK Klasik rotası (kırmızı) ve ortada kabaca bizim
çıktığımız hat (mavi) görülmektedir. Kitapta bu hat yok ancak başkaları tarafından bu hattan çıkılmış olabilir.

