Kırmızı daire alanı sokulupınar kamp alanı tahmini irtifa 2.150 metre, burası dağ evine yaklaşık 5
km uzaklıkta, eğer dağ evinden buraya ulaşmak isterseniz, kamp yükü ile rahat bir yürüyüş
yapsanız ort 20 dk 1 km alsanız, 1 saat 40 dk da ulaşabilirsiniz, eğim sıcak mola derken 2 saat
sürer ! Traktör ve araç ile ulaşmak size zaman kazandırır, 30 dk da ulaşırsınız, ulaşım boyunca
dağ havası alır, aladağlar manzarası ile büyülenirsiniz, görünüşte zirveler yakın gelir  bir de
yürüyüşe başlayınca bu düşünceyi güncelleyin   
Sarı alandaki taşlar irtifa 2.450 metre, eznevit sırt hattı başlangıcı.
Yeşil ok hattı karayalak vadi patikaya en kısa yoldan ulaşmak için kullanılmalı.

Kırmızı ok hattı karayalak vadi patikasında yürünürse hızlıca gidilebilir.

Eznevit sırt
hattı
başlangıcı

Mavi ok hattında çarşak çıkış eğimi fazla olunca zirveye çıkışı geri kaymanızı sağlayıp fazlasıyla
zorlaştırıyor burada zig zag Z ler, yani küçük S ler yapılarak hızlıca bu yokuş çıkılabilir.
Tozluklarınız kesinlikle olsun, şayet olmaz ise ayakkabınıza küçük taşlar girerek canınızı sıkacaktır,
Bağcık aç taş çıkar, müthiş zaman kaybı ! Tozluk çok önemli !!!
Ben ayaklarım zorlansın idman olsun diye baton kullanmadım ama baton kullanırsanız size hız
kazandıracaktır.
Sırt çantanız ağırsa hafif eğilmeniz daha mantıklı, ağırlık merkezinizi dengelemeniz gerekli, küçük
taşlardan ayağınız kayarsa dengeniz bozulur, eğer sırt çantanız hafifse parmak uçlarına basarak
çıkmanız çıkışı kolaylaştıracaktır. Yerde yeşillik üzerine basmayı tercih edin, toprak burada daha
sağlam olduğunda kayma riskiniz azalacaktır.
Dönüşte mavi ok hattını 15 dk da çarşakta kayarak hızlıca indim, sizde dönüşte sarı alana
geldiğinizde yokuş aşağı bakıp uzun ve kesintisiz çarşak hattını gözlemleyin ve bu hattı kullanarak
hızlıca inebilirsiniz.
Kırmızı daire alanından sarı daire alanına ulaşım 50 dk sürdü ve 300 +D irtifa alındı.

Sokullupınar
kamp alanı

Sensitivity: Public

Çıkış zor gelirse, 50 adım 1 dk nefes, veyahut önünüzde bir yer belirleyip o naktaya kadar
kesintisiz çıkıp nefeslenebilirsiniz, küçük hedeflerler ile ana hedefe ulaşın. Ayaklarınız da can,
onlarıda düşünün biraz… ilerde çok yıpratacaksınız başlangıçta ürkütmeyin hor kullanmayın 

Vayvay zirve
Emler zirve
Karasay zirve
Eznevit zirve
Kocadölek
taş dağ evi

Eznevit yayla

Eznevit sırt
hattı
başlangıcı
Sokullupınar
kamp alanı
Ok hattını kamp yükü ile rahat bir yürüyüş ile 2 saatte eznevit yayla üzerine gittim, ben koşmayı tercih etmedim elimde kazma ve çantamda krampon ve
malzemeler fazlasıyla ağırdı parkur başlangıcında yorulup enerjmi tüketmek istemedim. İlk kez gittiğiniz bir parkurda bu bilinçle davranın, ilerde nelerin sizi
beklediğini bilmediğiniz için bilinçli, planlı hareket etmeniz en mantıklı olanı.
Bu yolu dönüşte ise hafif tempo koşarak geldim 1 saat 15 dk sürdü, eve dönüş mutluluğu erkenden kamp alanına ulaşacağım yüzüm gülüyor  gerçi zirve
sonrası kamp alanına ulaşanların yüzlerinin pek gülmediğini gördüm  ruhlarını sanki zirvede bırakıyorlar :S
Çok mu yürütüyorlar, çok mu zorluyorlar diyorum sonra bir an insanoğlunun sınırlarının çok daha ötesi olduğunu, zirve yapa yapa öğrenecekler diyorum 

Sensitivity: Public

Yeşil alan eznevit yayla tahmini irtifa 2.450 metre,
arkanıza bakıp kamp alanını görünce ne yokuştu be
diyeceksiniz, ayaklarınız ne oluyor lan beni nereye
getirdin demeye başlayarak sizinle konuşacaktır. 
yok bir şey kuzum rahat ol diyin kandırın rahatlasın
çünkü 3 saatten fazla yokuş aşağı inince de yine
serzenişte bulunacak, de yeter yürüttün beni diyecek,
keratayı hiç memnun edemeyeceksiniz  opsss
unutmadan sıcak havada soğuk suyu sever azda
ovalayın, tüm Aladağ zirvesine çıkarır, suyu biz bulsak
içeriz demeyin, her yerde kar var 
Giderken Eznevit yaylanın üzerinden geçtim, nedeni
ise ve irtifa eğimini kullanarak kocadöleğe hızlı
ulaşmak ve çoban köpeklerine denk gelmek
istemedim . Köpekler koyunların arasında
olduklarında fark edemeyebilirsiniz ! Çoban alanına
yaklaşmak istediğinizde ilk çobanların sizleri fark
etmesini sağlayın. Size ilk hoşgeldini çoban köpekleri
demesin 
Eznevit yayladan sonra kocadöleğe giden belirgin
patika başlangıçta S li kırmızı çizgi ayrıca başlangıcı
inişli çıkışlı ! eznevit yaylada su var fakat kocadölekte
yeni yapılan taş dağ evinin yanında çoban yerinde de
su bulabilirsiniz, İlk su ikmalini kocadölekte yapmanız
en uygunu.
Siyah ok hattında gözünüzü yoldan kesinlikle
ayırmamanız gerekli, kimi yerde yürüyüş yolu dar ve
kaygan !!!
Bir yere bakmak veyahut çantadan bir şey almaya
çalışarak dikkatinizi dağıtmayın, şayet bu hatayı
yaparsanız kayar, düşer ayağınızı taşa vurursunuz !!!
Sonra Servet uyarmadı diyerek kulağımı çınlatmayın

Unutmayın tecrübeler bazen acılı oluyor 

Bir önceki rotada sarı ile işaretli noktadan eznevit yaylaya doğru gidiş yönü.
Fotoğrafta yeteri kadar belirgin değil fakat bir çok patika hattı varmış gibi göreceksiniz,
tavsiyem kesinlikle sarı noktadaki kayalığın altına düşmeden yukarısından yol almanız.
Burada sola eğim olduğundan sol ayak yanınız fazlasıyla acıyacaktır, yan veyahut içe
basan bir yürüyüşünüz varsa buna dikkat edin, farkında olmadan ayağınızın bu
bölgesinde ağrı hissedebilirsiniz, bu durumunuz varsa mola vererek dinlenebilir, veyahut
pür dikkat düz basmaya gayret göstermeniz !
Botların, dağ ayakkabılarında içe basmayı engelleyen bir yapı olmadığından rahat
yürüyüş istiyorsanız topukluk kullanabilirsiniz… 

Eznevit sırt
hattı
başlangıcı
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Kocadölek
taş dağ evi

Kocadölek
taş dağ evi

Eznevit yayla
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Eznevit yayla

Giderken eznevit yaylanın üzerinden geçtim çoban köpeklerine denk
gelmek istemedim  çoban köpekleri ile anım olsun istemedim   

Sokaklarda koşarken size eşlik edip tam baldırdan sizi yakalayacakken,
farkına varıp sizden korkan sizinde ondan korktuğunuz köpekler değil 
Bu fotoğraftaki gibi yürümüşseniz, doğru yoldasınız demektir…
Uzun bir yan yürüyüşten sonra yokuş aşağı kopmaya hazırsın demektir 
Keyfini çıkarma vakti   

Eznevit yayla

Sensitivity: Public

Sıyırma boğazı

Mavi ok hattı şeytan rampasına çıkarıyor sizi.

Vali Konağı

Kocadölek
taş dağ evi
Mavi ok hattında sıyırma vadisi boyunca taşlı alanda yürüdüm, patikalar kimi yerde S li ve çarşak, ben vadideki taşları basamak olarak kullanıp hızlıca irtifa ve yol
almaya çalıştım. Hız istiyorsan kesinlikle bu yolu kullan. Bir ara inşallah bir gün vayvay zirve yapar diye dua edersin bana  opss unutma !!!
Mavi ok un bittiği yer sıyırma boğazı. Vali konağında su var, susuz kaldıysan vadiden hafif yokuş çıkıp kana kana su içebilirsin, buz gibi su bedava 
Vadiyi durmadan takip edin, sağlı sollu bir çok patika oluşmuş durumda, şiddetle tavsiyem vadiden ayrılmayın ! Ben önceki 2 denemem de vadi yerine patikaları
takip edince yolumu şaşırdım, Unutma şeytan rampasına gitmek istiyorsan, k.cebel geçidini geçmek istiyorsan vadiyi sonuna kadar takip etmelisin, sonra vay
burası neresi, he burası kesin orası der kaybolursun, sonra eee ben çok emindim dersin faaliyet mındar olur, etme eyleme sen söz dinle  ben dinlemedim
kayboldum, dinledim yolumu buldum 
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Siyah ok hattında ilerledim. Belirgin patika mevcut

Eznevit yayla

Emli orman sonu

Bu fotoğraftan eznevit yaylayı görüyorsan ne yoldu be diyeceksin, deme !
Bu daha ısınma yürüyüşü de, kabul… tabi kokorot vadiye vay vay zirve yapma gibi hedefin varsa…
Bugünlük yeter bana zamanım var diyorsan burada kampı kur dinlen, 1 günlük faaliyet için yeterli mesafe
senin için.
Önceki foto da sarı noktadan çekilmiş fotoğraf emli ormanına doğru…
Sensitivity: Public

Vayvay zirve

Sarı ok küçük cebel doğu geçidi, ben burayı çıkıp Yeşil alanda bivak
yaptım, irtifa 3200 metre, bu sırt hattında yan yana iki düz alan var,
daha önce dağcı yoldaşlar burayı temizlemiş, ben dua ettim, bivak
atacaksan sende dua et… O sırtta toprak alan bulmak bivak ile
uyumak nimet, rüzgarda almıyor !  mutluluktan uçacağım…

Küçük cebel tepe
Yeşil ok hattından aşağı indim, dik inişler var fakat set set
inilebilecek bir hat mevcut.

BİVAK

Gürtepe çanağı

Çok dik bu yeşil hat !!! Kar varsa, krampon kazman yoksa, ve
tecrübeli değilsen kesinlikle ama kesinlikle inmeyi göze alma,
çalışma, k.cebelden çıktıysan yine oradan in !

Güzeller
kuzey
çanağı

Hem sarı hemde yeşil ok hattında kar vardı ve yumuşak kar değil
kesinlikle krampon ve
ben
bir kazma aldım 2. si olsa pehhh uçarak çıkar, rahat rahat ötüm
ötüm güvenli inerdim 

Güzeller batı çanağı

Baktın çok kar var, uygun bir yere kamp at, veyahut bivakla kal,
sabah lahitkaya zirve yap, köye – dağ evine geri dön, en iyi dağcı
faliyeti yapsın yapmasın geriye sağ salim dönen dağcıdır !

Bunu sakın unutma… 

Lahitkaya zirve

Açık mavi ok hattı
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Korkmayın kurt değil
bana burada bivak
yapacaksın diyen dağ
keçisi 

Sarı ok hattı

Sensitivity: Public

BİVAK

Sarı ok küçük cebel doğu geçidi, ben burayı çıkıp Yeşil alanda bivak yaptım, irtifa
3200 metre,
Küçük cebel geçidi

BİVAK

Sarı ok hattının biraz daha net çıkış görüntüsü, krampon giymedim, geçişlerde
kazma ile küçük ayak basma geçişleri yapıp ilerlemeye çalıştım,
Bivak noktasına geldiğimde saat 21:30 du ve karanlık çökmüştü,
Geçitten sonra kokorot vadiye inişi göremediğim ve öncesinde bilmediğim için
sabahı bekleyip karar vermek istedim, sabah gün doğumundan 1 saat sonra bivak
alanına güneş vuruyor !

Sarı ok hattı

Sensitivity: Public

Gece 22:30 gibi bivakta dinlenmeye başladım sabah 05:30 da kalktım fakat yemek
toparlanma güneşi bekleyip ısınmak istemem ile 06:30 da yürüyüş için hazırdım.

Küçük Cebel Tepe

2016 da yolumu şaşırıp
lahitkaya ya çıktığım yıl
 arkamda kalmış
Küçük cebel geçişi 
Sensitivity: Public
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Teyyare
çukuru

Kokorot vadi

Kokorot vadi ye inmek teyyare çukuruna ulaşmak
ve vayvay zirve için zaman hesabı yaptığımda min 4
saat gidiş ve 4 saat cebel bivak alanına geri dönmek
Vayvay zirve
için zaman ihtiyacı olduğuna karar verdim, saat
15:00 da en geç sokuluda olmam gerektiği için
yeterli zamanım kalmadığı ve dönüşün daha çok
yorgunlukla riskli olacağını düşünüp geri dönme
kararı aldım.
En iyi dağcı kampa sağ salim dönendir  diyorum,
durmadan tekararlıyorum !
2017 yılındaki faliyette 2 saat kamptaki arkadaşları
beklettiğim (2018 faaliyet sonu Nihat’tan
öğreniyorum  ) için bu yıl kimseyi bekletmek
istemedim. Yoksa vayvay ekibe dua etsin   
Şakası bir yana vay vay dağını geçen yıl Adsız tepe
yakınlarından gördüğüm vayvayı bu sene k.cebel
geçitten daha yakından görmek güzeldi.
Faliyet boyunca 2.200 metre +D tırmanış yaptığımı
hesapladım. Km olarak da 24 km civarı olmalı.
Opss kokorot vadisini geçtiğinizde kayseri il
sınırındasınız, vayvay yapıp diğer vadiden inerseniz
Adanaya kebap yemeye gidebilirsiniz 
Veyahut tekmezar vadiden şelalere gidin…
3 il sınırı seç seç beğen… 
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Vay vay zirve nasıl yapılır ?
Emli orman başına Salim abi araçla siz saat 10:00 da bırakır ve hemen başlayabilirseniz hızlıca k.cebel geçit geçip karanlık çökmeden teyyare çukuruna ulaşıp zirve hattından önce bir yerde
bivak yapıp gece 03:00 gibi (gps kayıtlı rota olursa iyi olur ) Zirve tırmanışı için yola çıkılır, 8 gibi zirve yapılır ertesi gün saat 15:00 gibi emli orman başında sizi tekrar alırsa bu faliyeti
yapabilirsiniz !!!
Kusura bakmayın daha fazla ipucu veremem  Kulüpte bu faliyeti yapacak 2 kişi var dediler, ben 3. kişi olabilirmiyim, diyorum ??? 3 yıldır ona çalışıyorum 
Bakalım kim ilk yapacak, diğer kişi bir öncekilerin süresini geliştirebilecek mi yoksa bu kadar kısa sürede görmek bile herkese nasip olmayan yeri gördüğümüz için mutlu olmakla mı
avunacağız, yeni sezonda bizleri bekliyor ? Tek bildiğim ilk giden, gidemeyene gülücük kadar soğuk bira ısmarlar !        
Vayvay zirve

Teyyare
çukuru
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Vayvay zirve

Teyyare
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Teyyare
çukuru

Sensitivity: Public

Sensitivity: Public

Vayvay zirve

E2 tepe
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