
Asla Durma Alpin Spor Rotası Faaliyet Raporu 
 
Tarih:   16 Temmuz 2011 
Yer:   Aladağlar / Niğde 
Rota:   Sokullu Pınar – Asla Durma – Sokullu Pınar 
Tür:   Alpin Spor Teknik Tırmanış Rotası 
Ekip: Sinan Kutlutan (DAG), Alexander Lobanov (DAG) 
Hava:   Az bulutlu, sabah saatlerinde ara ara yağmurlu 
Malzemeler: Kask, kişisel tırmanış malzemeleri, 60m tam ip, 10 express, 2 HMS, 1 

ATC, 1 Reverso, 8 kilitli, 1 set takoz, 4 friend, 2 nutkey, perlon ve 
yardımcı ipler 

Faaliyet süresi: 11:00 Sokullu Pınar’dan hareket. 13:15 Rotaya giriş. 16:30 zirve. 17:30 
Sokullu Pınar’a varış. 

 
Not: Slab yüzeyli kireçtaşı, sadece son ip boyu çürük, ara emniyet için uygun 

yer yok. Tüm istasyonlarda halkalı bolt var ve istasyon noktalarında 2 
kişinin rahat hareket edebileceği setler var. 

 
Rota Bilgisi: 
Arpalık’tan Tekepınarı’na gelince soldaki kanyon girişinde 100m kadar ilerleyince soldaki 
duvarda, derin girintiden hemen önce, rota girişinde yerde küçük bir baba var. 
1. ip boyu, pozitif yüzeyde rahat çıkılıyor. 
2. ip boyu, pozitif yüzeyde sola yan kesilerek yükseliniyor, son bölümü cepli kanat tutuşları 
ile gidiyor. 
3. ip boyu, dik yüzeyde rahat tırmanış. 
4. ip boyu, dik yüzeyde el için pek tutamak olanağı olmayan, açık tutuş ve slab yüzeylerden 
tırmanış. 
5. ip boyu, kısa ve negatif başlayıp sonra pozitif olan bir tırmanış. Negatif bölümde sağ el ve 
ayak hamleleri oldukça çürük. Pozitif yüzeyde ip sürtünmesine dikkat edilmeli. 
 
Detay: 
4 şöforlü, 1 hız cezalı bir yolculuk sonrası Demirkazık köyünde Efe ve Ferhat’ı dağevine 
bırakıp araba ile Sokullu Pınar’a devam ettik. Veli’nin uyarısına rağmen deneyelim dedik ve 
Sokullu Pınar’dan Arpalık’a giden yolun ilk yokuşunda debriyaj balatası yaktık. Maliyetli 
başlangıç bizi vazgeçiremedi ve yağan yağmuru da umursamayarak devam ettik. 2 saat 15 
dakikalık bir yürüyüş sonrasında rota dibine geldiğimizde yağış yoktu ve kayalar kuru idi. 
Aladağlar’da 50 rota kitabından çektiğimiz fotokopi ve Hakan’dan aldığımız birkaç foto 
elimizde rotayı yarım saat kadar seyredip başladık. Genelde kar-buz tırmanan Alex kaya 
tecrübesi az olduğundan sadece ilk ip boyuna lider girecekti. 
1. ip boyu, Alex yavaş ve emin hamlelerle ilerliyor. 1 friend sonra 1 takoz. Elleriyle 
tutunmadan ayakta dururken neden ara emniyet attığını düşünürken 5m yanımda bir baba 
görüyorum. Hep yukarlara baktığımızdan rotanın girişi gösteren babayı görmemişiz bile. 
Alex’e babayı gösterip sağa doğru tırmanmasını söyleyince ilk boltu görüyor. İstasyona 
gelmeden bir takoz daha ve ben de çıkıyorum. (40 dakika) 
2. ip boyu, keyifli kısımda biraz daha lider gitmek isteyen Alex devam ediyor. Artık ara 
emniyet noktası atacak yer bulamıyor. 1 friend ile istasyona vardı ve ben de çıktım. Ama 
sadece perlon bırakılmış bir bolttaydık. Elimizdeki fotokopiden kontrol ederek henüz 
istasyona gelmediğimizden emin olduk. Artık ben öne geçtim. Çatlak hattı ile biraz sola doğru 
tırmanınca istasyonu gördüm. Alex’i de istasyona alıp hemen devam ettim. (40 dakika) 



3.ip boyu, ara emniyetsiz seri ve zevkli bir tırmanış ile kısa sürede bitti. Alex’in ara emniyet 
atmadığım için yaptığı eleştirileri geçiştiriyorum. (30 dakika) 
4. ip boyu, birkaç boulder hamlesiyle yükselmeye başlayınca Alex sürekli ara emniyet at 
demeye başlamıştı. Cevabım her defasında aynıydı, yer yok ki.. El için pek tutamak olmayan 
slab kayalarda friction’ıma güvenerek çıkıyordum. Yer yok ki diye bağırmak beni psikolojik 
olarak etkiledi heralde bir noktada kaldım. Mikro slab bir ayak dışında göğüs hizamda bir 
başka mikro slab yer vardı. Konsatre olup hamlemi yapmam 5-10 dakikamı aldı ve geçer 
geçmez gördüğüm kocaman çatlağa üzerimdeki en büyük friend’i taktım. Aslında üstüne 
düşsem çıkacağını biliyordum ama psikolojik bir destek oldu. Zaten artık Alex’i ne görüyor 
ne de sesini duyuyordum. Biraz daha tırmanınca istasyonu gördüm. Alex’in üstten emniyetli 
tırmanışı uzun sürmüştü. Tam acaba mı derken ipin gerildiğini farkettim. Kritik hamleyi 
yapaylayarak geçip yanıma geldi. (1 saat) 
5. ip boyu, önceden Yahya ve Seyhan’ın bahsettiği sağ tarafa bakıyordum. Çok çürük 
görünüyor güvenemedim. Boltların olduğu negatif yere girdim. Sağ elimi nereye koysam 
elimde bir taş kalıyor, sağ ayağımı bastığım yerden küçük taşlar düşüyordu. Elimdeki taşları 
yerine sıkıştırma, diğer yandan ekspress takma derken negatiften yoruldum. Tam negatif ile 
çürük kısımın ortasındaki çıkıntılı hattı izleyerek hızlanıp hemen üstteki pozitif yüzeyde 
nefesleniyorum. Seyhan ve Yahya’nın bahsettiği sağ taraftaki kaçarı gördüm. İstasyondan 
yürüyerek 10m sağa gidince ulaşılan patika benim olduğum yere geliyordu. Biraz yukarıdaki 
istasyona gidip Alex’i çağırdım. Alex geldiğinde zirve manzarasından önce frictionlardan 
kurtulup biraz atıştırdık. (30 dakika) 
Aslında zirve demek biraz garip, etrafımda çok daha yüksek yerler var. Ama manzaram güzel, 
bir tarafta Tekepınarı ve Dipsiz’e uzanan Cimbar, diğer tarafta Arpalığın orda daralıp 
aşağılara dalan Cimbar ve öteki tarafta Cimbar Kanyonunun Tekepınarı’na uzanan ucu. 
Gölgede yaptığımız tırmanıştan sonra güneşin beni ısıtması çok güzel. Faaliyet boyunca 
aramama fırsat vermeden sürekli kontrol eden habercimiz Efe telefonda. Yemeğe 
yanınızdayız diyip Tekepınarı’na doğru belirsiz patikadan iniş yapıyoruz. Hızlıca Arpalık’a ve 
ordan Sokullu Pınar’a yürüyoruz (1 saat). 
Bizi burada başka bir süpriz bekliyor. En son balata kokuları arasında bıraktığımız arabayı 
çalıştırdığımızda arıza uyarısı veriyor ve otomatik vites devreye girmiyor. Yokuş aşağı 
Sokullu Pınar’a kadar inip çekici çağırıyoruz. Çekiciler Demirkazık köyünden sonrasını 
çıkmıyor, Veli’nin jipi sağolsun ara ara iple çektirerek köye kadar ulaşıp arabayı servise 
gönderiyoruz. Sonradan öğrendiğimiz kadarı ile debriyaj balatası tamamen yanmış.. 
 
Sinan Kutlutan 


