Etkinliğin Adı: Süphan(4058m) Klasik Yaz Zirve Tırmanışı
Etkinliğin Bölgesi: Adilcevaz- Ahlat (Bitlis il sınırları içinde)
Etkinliğin Tarih: 16/17 Temmuz 2011
Etkinliğin Türü: Zirve Yürüyüşü
Etkinliğe Katılanlar: Devrim Emrah Ayyıldız(Lider), Nedim İpekel, Serap Erdoğan,
Abdullah Topal, Gürkan Coşkun, Peyman Işıklı
Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs.
Teknik Malzemeler: Baton ve Kask kullanıldı.
Rota: Zirve için kamp alanının solundan yarım saat yürüdükten sonra tekrar sola
devam etmek gerekiyor, iki-üç tepeyi sağınıza alarak yaklaşık 1 saat gittikten sonra
derin bir vadi ve sağında belirgin bir sırt gözüküyor. Bu sırt üzerinden devam
ediyorsunuz. Bu rotada zeminin kum benzeri bir dokusu olduğundan çıkışı yorucu
ama inişi kolay. Sırt üzerinde belli bir süre gittikten sonra kaya bloklarını
görüyorsunuz. Hemen sola girip açık bir alanda yürümeye başlıyorunuz, 20 dakika
kadar, bir süre gittikten sonra tırmanışa uygun kaya blokları üzerinden yükselmeye
başlıyorunuz, koninin içinden devam ederseniz tam karşınızda zirve belirgin bir
şekilde gözüküyor. Zirveye çıkmak içinde basit bir kaya tırmanışı yapmak gerekiyor.
İki tane zirve mevcut, biz sağdaki zirveye çıktık. Bu kaya bloklarına çıkmak yaklaşık
1,5 saat sürüyor.
Harcanan Zaman: Çıkış 7 saat iniş 4 saat
Kazanılan ve Kaybedilen Yükseklik: ~1400 m
Kamp Alanı: Kışgılı Köyü, At yaylası
Kamp alanı Kışgılı köyüne yaklaşık 1 saat yürüme mesafesinde belirgin kaya
bloklarının altında düz bir alan. Kamp alnında Van Gölü ve gölü bir kolye gibi
süsleyen dizi dizi güney-doğu toros dağları manzarası mevcut.
Bitki Örtüsü: 3500 metrenin üzerindeki yerlerde bile rengarenk çiçekler vardı.
Tehlikeler:
Kaya bloklarına vardıktan sonra kesinlikle kask takılmalı. Üzerine basılan her taşa
dikkat edilmeli, çünkü bloklar hareketli, bir anda kendinizi çok kötü bir durumda
bulabilirsiniz. Hava güneşli ve rüzgarsız olduğunu için hava durumu ile ilgili bir tehlike
oluşmadı.
Hava Durumu: iki gün boyunca güneşli, rüzgarsız.
Ulaşım Bilgileri:
İstanbul’dan
Van’a uçakla gidildi. Hava alanından, daha önceden
Gidiş:
ayarladığımız, araçla Kışgılı köyüne geldik.
Dönüş: Grubun bir kısmı Ağrı tırmanışı için Doğubeyazıta geçerken, bir kişi Tatvan’a
Erçiş’ten otobüsle geçti, ertesi gün Van’dan İstanbula uçakla geldi.
GÜNLÜK ETKİNLİK DÖKÜMÜ
16 Temmuz 2011: Saat 12:45 civarında Van’a vardık. Devrim ‘Bak Hele Bak’ isimli
kahvaltı salonuna gitmemizi önerdi ve çok memnun kalacağımızı söyledi. Akdamar
adasına gitmek isteyenler vardı günün geri kalanını değerlendirmek için, ama bu çok
uzun süreceğinden, yaklaşık 6-7 saat, rağbet görmedi. Yerel lezzetlerle kahvaltımızı
yaparken, mekan sahibinin sorduğu ilginç sorulara doğru cevaplar vermeyi başaran
arkadaşlar şal ve bilekliklerle ödüllendirildiler. Bir arkadaşımız Abdullah’ın “yaptırdığı”
gül reçelinden iki tabak yediği için bileklik kazandı. Kahvaltı sonrası yol üzerindeki bir
marketten alışverişimizi yaptık, yaklaşık 1.5-2 saatlik bir yolculuktan sonra Kışgılı
köyüne vardık. 1 saatlik kamp yüklü yürüyüşün ardından kamp alnına varmamız

19:00’u buldu. Çadırları kurup, akşam yemeğimizi yedik, biraz sohbet edip Van
gölünün, dağların, doğanın tadını çıkardık. Yanımıza gelen çobanlarla sohbet ettik.
Ertesi gün saat 2:00’da kalkmak üzere çadırlarımıza çekildik.
17 Temmuz 2011:
Saat 3:00 da zirve yürüyüşüne başladık. Kamp alnının solundan yaklaşık yarım saat
ilerledikten sonra tekrar sola doğru ilerlemek gerekiyor, ardından gayet belirgin olan
bir sırt üzerinden manzaranın, doğanın tadını çıkara çıkara yükselmeye başladık. 4-5
saatlik yürüyüşün ardından kaya bloklarına vardık. Tekrar sola girip açık bir alanı
geçtikten sonra, blokların üzerinden dikkatli bir şekilde yükselmeye başladık. Koninin
girişinde biraz mola verdip, enerji topladık, ardından koninin içine girerek zirveye
doğru ilerledik. Bahsi geçen krater göl kurumuş olduğundan göremedik. Zirveye
çıkmak içinde yaklaşık 5-6 metre kaya tırmanışı yapmak zorunda kaldık. Zirvede
resimler çekip, yemeğimizi yedik, güzel güzel sohbet ettik. Ardından iniş başladı.
Kaya bloklarından iniş için, çıkışın biraz daha sağından bir rotaya girdik, burası biraz
daha çarşak olduğu için daha rahat indik. Sağa dönüp açık alanı geçtikten sonra sırta
geldik. Bu bölgede bir arkadaşın yükseklikten dolayı midesi bulandı ve istifra etmeye
başladı. Bir grup arkadaş kardan kaya kaya inelim derken, bir grup geldiğimiz gibi
inmek istedi. Geldiğimiz yoldan çarşak inişine benzer bir şekilde inmeye başladık.
Saat 2 civarında kamp alnına varıp, hızlı bir şekilde çadırlarımızı toplamaya başladık
çünkü hava bozmaya başlamıştı ve yağmur yağmak üzere idi. 1 Saatlik yürüşün
ardından aracımıza binip şehre indik.

Raporu Düzenleyen: Peyman IŞIKLI

