
Faaliyet Aladağlar - KDK Güney Baca Rotası

Faaliyetin Tarihi 19-20 Haziran 2021 Yeri Aladağ Süresi 2 gün Türü Yarı Teknik

Güzergâh İstanbul - Çukurbağ - Arpalık - Tekepınarı - Doğu bacası - Zirve - aynı yoldan dönüş

Kat Edilen Yol 12 km Alınan İrtifa 1125 mt.

Katılımcılar 1 Gökhan Hatipoğlu (Lider) 8   

 2 Barbaros Reis 9   

 3 Ali Ata Akel 10   

 4 11   

 5 12   

 6 13   

 7 14  

Kullanılan Kamp Mlz. 2 Çadır, şişme mat, tulum, tencere, tava

Kullanılan Teknik Mlz. 60m çift ip tek ip, sikke, çekiç, friend, takoz

Kullanılan Kişisel Mlz. Kolon, kilitli karabina, hms, atc, pursik, perlon, reverso, friction,

Yiyecek Müsli, sandviç, kuruyemiş, zeytin, hıyar

Rota Bilgisi

Kamp Alanı Arpalık

Su kaynağı Arpalık, Tekepınarı

Tehlikeler Düşme

Zemin Slab, çarşak Zorluk Derecesi PD/PD+

Arpalıktan Tekepınarına, patikayı takip edip sağ tarafta tanımlı kayayı görünce çarşaktan yukarı tırmanış. Slab
kayaların sağından dolaşıp arkasına geçtikten sonra Doğu baca rotasını sağda bırakarak çarşak patikadan
yükselmeye devam. Mantar kafalı kayanın solundan geçince Demirkazık manzarası ve sağ tarafta yelken kaya.
Sağ tarafa 50 metrelik bir traversten sonra zirveye yükselen kulvarın girişini görüş. Kuların içine giriş, 25 mt
ilerledikten sonra  20 metrelik 6+ tırmanış ile zirve eteğine yükseliş. 15 dakikalık yukarıya tırmanış, karşıda
bayraklı zirveyi görüş, sırttan geçiş ve zirve. Aynı rotadan ip inişiyle Arpalık’a dönüş.

Harita



Barbaros Reis, Gökhan Hatipoğlu ve şahsım ile İstanbul İçerenköy’den 19 Haziran sabah 5’te Niğde’ye doğru

arabayla yola çıktık.

Yolda hiç trafikle karşılaşmadık, Bolu’da çorba içip, Ankara’da benzincinin içine saklanmış, duvarları Karadeniz

meme’leriyle dolu bir çorbacıda kahvaltı ettik. Niğde’ye ulaşmak için yeni yapılan otobanı kullandık. Geçiş

ücreti 150 tl, yolun yarısında ön camda telef olan böceklerden dolayı görüş azalıyor ve tahminen otoban daha

yeni olduğu için yol boyunca bir benzinci yok. 3 şoför 3’er saat dönüşümlü kullandık, herkesin dinlendiği bir

seyahat oldu.

Angara



Gökhan ve Barbaros daha önce KDK doğu bacasından çıkış yaptıkları için rotanın girişi hakkında bilgileri vardı,

okuduğumuz raporların ve kitapların ekran görüntülerini whatsapp’tan paylaşmıştık. Yolda çıkış noktamızı, ve

patikamızı netleştirdik. Güney bacasını sonunda soldan 3+ kaçışı kullanmayıp, klasik rotanın 5+ tırmanışını

gerçekleştirmeyi planladık.

Niğde’ye vardığımızda saat 13:30’du, ilk hedef Çamardındaki lahmacuncuya gidip beslenmek oldu. Sonra Salim

abinin evine gittik, Ulvi bizi karşıladı. Kamp alanına yolculuğu yeni aldıkları kamyonetle yapacaktık. Saat daha

çok erken olduğu için, Arpalık’ta kavrulmak yerine kiraz yiyip çay içerek Salim’lerde iki saat oyalandık. Önceki

akşam 2 saat uyuduğum için daha çok yatay pozisyonda durarak kendimce dinleniyordum.

Saat 17:00’de Ulvi bizi Arpalık’a bıraktı. Etrafta bol koyun ve çoban köpekleri dışında başka kimse yoktu. Ben

Gökhan’la çadır paylaşacaktım, Barbaros bizden biraz uzakta kendi çadırında kamp attı. Çadırları kurduğumuz

esnada arabayla Adana’lı bir grup kamp alanına geldi, 4 kişilik ekip Barbaros’un yanına kamp attı, onlar da

sabah Apışkar’dan KDK klasik  yapacaktı.

Muhteşem bir gün batımına karşı sohbet edip ufak bir sandvici paylaştık. Sonra teknik malzemeleri aramızda

dağıttık, çantalarımızı hazırladık, sularımızı doldurduk; zirve için 3lt su aldım. Yol boyunca tıka basa yemek

yediğimiz için ve sabah 4’te hareket edeceğimiz için akşam yemeğini pas geçtik. Akşam 9’da yatmak için

çadırlara dağıldık. Ben 10 dakika uyuduktan sonra uyandım, irtifadan olsa gerek pek uykum kalmamıştı.

Adana’lı grup bizden 1 saat geç yattı. Tam uyudum derken gece 11’de çobanlar koyunları toplamaya başladı.

‘Deh, kışşş, bürsst’ bağrışmaları, köpek havlamaları ve koyunların çanları karışımı bir patırtı 1-2 saat kadar

sürdü. Neticede 2-3 saatlik bir uyku ile faaliyete başlama vakti gelmişti. Grup olarak hepimiz az uyumuştuk.

Apışkar Yaylası - Epic Sunset



Sabah 4:40’ta Arpalık’tan Cımbar vadisine doğru yola çıktık. 1 saat kadar yürüyüşten sonra Tekepınarına vardık.

.

Tekepınarı, son su kaynağı

Belli olan patikadan dümdüz ilerledik. 1 saat daha yürüdüğümüzde kuru dere yatağının sağ tarafında kendini

belli eden kaya bloğunu gördük ve sağ tarafından yükseldik. Arkada Demirkazık (BDK) gözüküyordu.

Kendini belli eden kaya bloğu



Aynı açının genişi

Buradan yükseldik ve sağda gördüğümüz slab kayalara doğru yükseldik. Güneş karşı tarafımızdaki kayaları aşıp

bize gelmeye başlamıştı. Patikanın ilk zorlu yükselişini bitirdikten sonra ilk molamızı 7:10’da verdik. Kremlendik,

etraftaki kayalara bakıp buradan ilk çıkış yapalım mı, buradan ip inişi nasıl olur diye geveledikten sonra tekrar

yolumuza koyulduk.

Goygoy



Slab kayaların sağından geçerek arkalarına dolandık ve Apışkar vadisine giden yola girdik. Gökhan daha önce

slabların etrafından dolaşmadığı için buradan geri yürümek zorunda kaldığından bahsetti.

Slab kayaların arkasına geçerken

ve slabların arkasından yaklaşınca uzakta mantar kafa dediğimiz kayayı gördük. Yükselerek mantar kayaya

yaklaştık ve onun solundan geçerek Apışkar vadisine girdik



Mesafeler gözüktüğünden daha uzak olabilir





Soldan geçiş. Ardında Apışkar vadisi, Demirkazık’ı (BDK) görüş

Mantar kayanın olduğu yükseltiyi sol tarafından geçtiğimizde Demirkazık tüm heybetiyle karşımıza çıktı ve

Apışkar vadisini girmiş olduk. Sağa doğru 50 metrelik bir yan geçiş ile Güney bacasının girişine geldik. Adana’lı

grup bizden önce gelmiş, burada terli kıyafetlerini güneşte kurumaya bırakmışlardı.

Ufak bir mola verdik, ve biz de batonlarımızı geride bıraktık, hava çok sıcak olduğu için ve de hava durumu

süper gösterdiği için kaz tüyümü, boş termosumu, ve bir kaç gereksizi daha bir yere soteledim. Bacanın girişi

karşımızdaydı. Koşumlarımızı giydik. Gökhan içerisinin dar olması ve lider çıkışı yapacağı için yarığa girmeden

girmeden frictionlarını da giydi.



Manzara Demirkazık

Güney bacası, giriş



Güney bacasına doğru çatlaktan içeriye yükseldik ve Yaklaşık 20 metre yükseldikten sonra, Adanalıların sol

tarafta iniş için yukarıdan aşağıya bıraktığı ipi gördük. Bu tırmanış 3+ civarlarında bir zorluktaydı. Düz ilerleyip

soldaki sikkeyi görünce durduk. Bacaya gelmiştik. Yukarıya baktığımızda bacada çakılı sikke ve asılı perlonları

gördük.

Sikke solda  gözüküyor

Barbaros buradan emniyete girdi, Gökhan çift yarım ipi üstüne bağlayarak, içindeki teknik malzeme ile sırtında

çanta ile tırmanışa başladı. Vücudunu sağ tarafa dönerek ve sırtını duvara yaslayarak baca tırmanışı ile metodu



ile yukarı çıktı. Girişte emniyet olması için bir takoz taktı, güvenilir değildi. Yükselişin ilk 5 metresinden sonra 1

numara (en büyük) friend’in  çok işe yarayacağını not düştü, yanımızda yoktu. Biraz daha yükseldikten sonra

duvardaki perlona 2. expressini taktı ve sonra 3. noktaya yükseldi. Ona da express taktı ve yukarı çıktı. Sağlam

bir halde çıkması hepimizi mutlu etti, düşüş çok temiz olmayabilirdi.

Bacanın son 15 metresinde 6 dereceye yakın zorlukta birkaç hamle var ve çürüklük içeriyor.

Yukarıdaki iniş boltu ve sikkesinden  istasyon kurup ipin biriyle beni diğeriyle Barbarosu yanına aldı. , yukardan

emniyet ile bacayı içine girmeden bacak açarak çıktım. Daha rahat tırmanılsa da bu metod düşme durumunda

çatlağın içine savrulup duvara yapışacağım için riskliydi. Çatlağın 7mt kadar yukarısında büyük bir kaya

oynuyor, düştüğü takdirde emniyetçiye ve ipe zarar vereceği için dokunmamaya çalıştık, ama gerçekten tam

tutmalık bir kaya.

Aşağı ve yukarı emniyet noktaları

Çatlak dar olduğu için, gözlük, şapka gibi görüşü engelleyecek cihazları girmeden çıkarmakta fayda var. Benden

sonra Barbaros da çıkışını yaptı. Saat 10:30’du. Hedeflediğimiz programın 2 saat gerisindeydik. Adanalı grup

çıkışı bitirmiş inişe geçmişlerdi, kolay gelsin deyip, ip açmadan otura otura ip açtıkları tarafa yöneldiler.



Artık zirveye çok yaklaşmıştık, 30 dk’lık yolumuz kalmıştı. Çantalarımızı bırakıp, son çıkışa başladık.

Yukarıya çıkarken Gökhan ipleri açarak çıktı, ip sonu düğümlerini aşağıda attık. İpi açmanın sebebi ip inişi

yaparken ipi açmakla uğraşmamaktı. Taş düşme riski olduğu için Gökhan’ı çıkmasını bir süre bekleyip biz

yukarıya doğru tırmandık.

Zirveye 5 kala

Solda KDK zirveyi dalgalanan Türk bayrağından tanıdık, bir takım kayaları tırmanıp indikten sonra zirvenin

olduğu kayaya doğru kısa bir sırttan geçiş yaptık.

’Biz zirveyi yaptık, sen ilk çık’ deyip beni önden yolladılar. Ben de Türk bayrağının yanına çıkıp zafer pozumu

verdim, saat 11’di. Zirve defteri yoktu. Sevdiklerimizi aradık, cebimizdeki yiyeceklerimizi çıkartıp paylaştık, biraz

dinlendik, fotoğrafları çekip 11:30’da inişe geçtik



Sırt geçiş, sol üstte the bayrak

Açtığımız iple bacaya kadar inişi yaptık. İp çekerken tabii ki takıldı, çıkarmak için biraz yükselip tekrar çekerek

kurtardık. Sonra bacadan aşağıya ip inişi gerçekleştirdik. Bu sefer ipi indikçe açarak gitmem gerekiyordu. İlk

ben indiğim için bu görev benimdi. İndikçe ipi aşağıya atıp devam ettim ancak son 10 metrede ip

çözülemeyecek kadar düğüm olduğu için ipten çıktım, ipi çözdüm, ve back climb ile Apışkar vadisine inişimi

tamamladım.



İlk ip inişi

Arkamdan Barbaros geldi, ve dönüş yolumuz için mantar kayanın diğer tarafına geçip ip açmamıza gerek olacak

mı değerlendirmeye bakmaya gitti. Biz Gökhan ile ipleri topladık ve Barbaros’un yanına gittik. İniş için ipe gerek

olmadığına karar verdik, ve dikkatli bir şekilde inişe geçtik. İniş uzun ve yorucuydu. Oynayan taşlar ve yolun

dikliği bezdirdi. İp inişi kesinlikle daha uzun sürecekti fakat belki de bu kadar yorulmayacaktık.

14:00’te (öyle mi?) Cımbar vadisine inmiştik. Düz patikada yürümenin mutluluğuyla Tekepınarı’na yürüdük.

ayaklarımız soğuk suya soktuk, biraz dinlendikten sonra Arpalık’a devam ettik. 16:30’da kamptaydık, Ulvi

aracıyla bizi bekliyordu. Her yer çok sıcaktı. Faaliyet 12 saat sürmüştü.

Sıkı bir yemekten sonra akşam araba ile İstanbul’a dönüş yaptık, 3 şoför dönüşümlü kullanarak herkesin

dinlendiği, emniyetli bir yolculuk oldu.

Teşekkürler

Raporu Hazırlayan: Ali Ata Akel

Fotoğraflar: Tüm ekipten ortaya karışık



Soldan sağa: Gökhan Hatipoğlu, Ali Ata Akel, Barbaros Reis

KDK manzara panaroma



Tırmanış alt ve üst açıdan. Yukarıdan daha kolay gözüküyor, değil.

Aladağlar veya Anti-Taurus Mountains



Gökhan, ben, Demirkazık ve TC


