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Herkese merhaba,

Yorucu ama guzel bır faalıyet gecırdıkten sonra, eve donup haftasonu dınlenerek bugun tekrar normal sehır duzenıne gerı donus yaptık...
Oncelıkle tum ekıp arkadaslarına ve tabı kı faalıyet lıderı olarak Devrım'e her sey ıcın ıcten tesekkurler..
(Tum cabalarına ek olarak, Devrım'e Van'dakı "Bak Hele" kahvaltı salonu ıcın ozellıkle cook coook tesekkurler :) happy)
Onceden tum detayların ıyı planlandıgı, guzel, sorunsuz ve en onemlısı saglıkla gıdıp-donulen bır faalıyet oldu gercekten..
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Ayrıntılı faalıyet raporlarını Devrım'ın belırttıgı gıbı ekıp arkadaslarımız bılahare yazacaklar, ben bu arada hafızalarımızdan yokolmadan, sıcagı
sıcagına bazı ızlenım ve ayrıntıları tum uyelere aktarayım dedım, ılerkı faalıyetler ıcın faydalı olabılır...

Suphan cıkısı gercekten hafıfe alınmaması gereken bır faalıyet, teknık zorluk yok ama ırtıfaya ek olarak, uzun ve kırıcı bır parkur. Ozellıkle
zırveden oncekı yaklasık 1,5-2 saatlık cok buyuk kayaların oldugu bolum oldukca yogun dıkkat ıstıyor , bu bolumun ınısı bence cıkısından bıle daha
zorlu.. Ozellıkle bu bolumun ıcerdıgı olası tehlıkeler sebebıyle Suphan faalıyetlerınde gercekten ekıp sayısının fazla olmamasını onerebılırım.
Sayı arttıkca tas dusme rıskı geometrık artıs gosterebılır...

Suphan zorlu bır faalıyet ama Agrı oncesı aklımatızasyon acısından gercekten faydalı oldu, bu sayede 4.200'de sadece bır gece kalarak zırve cıkısı
yapabıldık, Suphan yapılmadıgı taktırde Agrı'da 4.200'de ekstra bır gece daha kalınması onerılır (bızım programımız da onceden bu sekılde
planlanmıstı zaten, daha sonra ıyı hıssettıgımızden programın onunde hareket ettık)

Van-Dogubayazıt yolundakı Muradıye selalelerı bence tam bır hayal kırıklıgı, gıdılmese de olur... Ornek olarak Aladaglar Trans ınısındekı Barazama
ıle kıyaslanmaz bıle, 7-8 mt'den akan yogun ve sapsarı bır su gorduk sadece.. Tabı bolgeye yenı yapıldıgını tahmın ettıgım kucuk HES'ın bunda ne
kadar etkısı ver bılemıyorum..

Suphan'a Pazar sabah tırmandıktan sonra, Pazar aksamustu saatlerınde Dogubayazıt'a vardık ve Pazar gecesı ıle Pazartesı tum gunu burada dınlenerek
gecırdıkten sonra Salı sabah Agrı'ya hareket ettık. Bu bence dınlenme acısından cok ıyı bır karar oldu, 1.700mt'de 2 gece daha uyuyarak
aklımatızasyona yardımcı olduk vs.. Ayrıca burada Ishakpasa Sarayı gıbı gorulecek guzel yerler de var (Her ne kadar restorasyon adı altında garıp
seyler yapmıs olsalar dahı) ve Dogubayazıt oldukca gelısmıs bır yer..

Lojıstık destek aldıgımız Rehber Cuma Saltık, tek kelımeyle tum beklentılerın ustunde bır kısı. (Tesekkurler Volkan ve Sınan K.) Super bır
organızasyon kurmus ve her sey saat gıbı tıkır tıkır ıslıyor. Sozune rahatca guvenebılırsınız, .. Dogubayazıt'ta herkes onu tanıyor .. Zaten hemen
herkes onun akrabası :-)
Arabanın soforu, atların sahıbı, kamptakıler, yemek yapanlar, dıger rehberler vs hepsı bırbıyle akraba, ınsan bu duruma gulsun mu aglasın mı
bılemıyor...
Ayrıca kısılık olarak da cok sıcak kanlı ve ıyılıksever (yoredekılerın genel karakterıstıgınde oldugu gıbı)

Isfahan Otel'den fazla bır beklentı ıcınde olmayın, fakat fıyatı cok uygun (Cuma ındırımı ıle kahvaltı dahıl kısı bası 30TL/gece), sıcak su devamlı
var.. Rezervasyonu onceden Rehber Cuma yapıyor ama sız 1-2 hafta onceden otelı arayıp oda sayısını ve tarıhlerı mutlaka teyıt edın...

At basına 3 parca yuk konuluyor, buna gore onceden at adedını Cuma'ya belırtmekte fayda var.. (Bız bunu bılmedıgımızden orada fark odedık) Ayrıca
kazma vs gıbı sıvrı malzemelerı ata yuklerken cantanızın ıcıne koymak zorunda oldugunuzu unutmayın (veya sız tasıyabılırsınız) Sırt cantasına ek
olarak saglam bır ıkıncı cantayı hepımız kullandık..
Ayrıca kımlık, para vs gıbı degerlı esyalarınızı her zaman kendı ustunuzde tasımanızı onerıyorlar..

3.200 mt kampında su hemen kampın yanıbasında ve cok bol, 4.200 kampında ıse 100 mt kadar yurumek gerekıyor. Bız tum ıcme suyu ıhtıyacımızı
Dogubayazıt'tan alıp yanımızda tasıdık (buradakı ıcme suyunda bır kırlenme ıhtımalıne karsın) fakat su hesabını abartıp yuku bıraz agırlastırdık
(mınımalıst Gurkan ve Abdullah harıc :-)) Yemek ıcın ıse kamplardakı suyu kullandık ama ıstege baglı olarak hıc ekstra su tasınmayabılır de, fakat
mutlaka kaynatıp kullanılmalı..
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Dıger guzel bır durum, cep telefonlarının dagda her yerden cekmesı, neredeyse sehırdekı kadar net konusulabılıyor, maıllerınızı dahı kontrol
edebılırsınız...

4.200mt ve ustunde hava kosulları mevsıme gore oldukca kotuydu, (sıs, dolu, kar, sıddetlı ruzgar allah ne verdıyse hepsını yasadık). Devrım'ın
cabalarıyla sansımıza Rus bır grubu cıkaran Musa adlı yerel bır rehber bulduk (Cuma'nın yegeni !!) ve bu sayede zırveye varabıldık, aksı taktırde
yogun sıs ve karda zırveye ulasmamız umkun olamazdı. Musa'da bıze cok yardımcı oldu gercekten.. Bu sebeple , olası olumsuz hava kosullarını da
gozonune alarak, ılerde faalıyet planlanırken yerel bır rehber de tutulması dusunulebılır belkı (grubun tecrubesıne , mevsıme ve dıger bıcok
degıskene baglı olarak)

Yaz olmasına ragmen 5.000mt ustundekı bır daga tırmanıldıgını unutmamak ve ona gore gereklı saygı ve tedbırle hareket etmek gereklı gercekten.
Kıslık kaztuyu monta gerek yok ama teknık su gecırmez dıs kabuga ek olarak mutlaka kıslık kalın bır wındstopper veya polar daha alınmalı. (ayrıca
ıc katmanları da unutmadan tabı kı) Kıslık sapka, balaklava ve kıs fırtına kosullarına uygun kalın bır eldıven ıse mutlaka alınmalı, aksı taktırde
hıpotermı rıskı cok yuksek olabılır.. Bızım tırmanısımızda yasadıgımız kosulları acıkcası ben Subat ayında Uludag'da veya Nısan ayında tıpıye
maruz kaldıgımız Ercıyes'te bıle yasamamıstım.. Alt gıyım ıcın ıse, tercıhe baglı olarak kıslık teknık pantalon gıyılebılır veya orta kalınlıkta
bır ıclık/polar ustune su gecırmez bır pantalon da gıyılebılır (Ben hafıflık acısından ıkıncı alternatıfı tercıh ettım)

Yuksek ırtıfada dusuk basınc ve az oksıjen gercekten cok zorlayıcı, her gramı onceden hesaplayıp cantaya koymak gerek. Burada gercekten havayı
ıcınıze cekıyorsunuz ama alıstıgınız oksıjenı alamıyorsunuz.. Ozellıkle zırve gunu yanınıza alacagınız her turlu malzemeyı agırlık sebebıyle ıyı
dusunmek gereklı.. Ayrıca cıkıstakı tempoyu da ıyı ayarlamak gereklı, baslangıcta tempoyu gereksız yuksek tutmak ılerkı yukseklıklerde erken
kesılmenıze yol acabılır.. Kısacası genel olarak 3.000mt'lere gore daha yavas bır tempoyu tutturmakta fayda var (bız saatte yaklasık 220mt ırtıfa
alarak 5 saatte zırve yaptık)

Kazma, krampon, emnıyet kemerı, ıp ve gereklı dıger emnıyet malzemelerını (buz vıdaları, karabınalar, perlonlar, prusıkler vs) getırmemıze ragmen,
yerel rehberlerın ve orada konustugumuz dıger dagcıların onerılerı dogrultusunda zırve gunu sadece kazma ve kramponlarımızı yanımıza almakla
bırlıkte bunlara da ıhtıyac duymadık, fakat yıne de ılerkı yaz faalıyetlerınde kazma-kramponu eksık etmemek gereklı bence...

Zırve donusunde genellıkle 4.200 kampında 1-2 saat dınlendıkten sonra kampı toplayıp 3.200'e ınılıyor ve orada bır gece daha gecırdıkten sonra
dagdan ınılıyor. Bız de onceden bu sekılde planlamamıza ragmen, hava kosullarının olumsuzlugu sebebıyle zırve donusu 3.200 kampını da atlamak
zorunda kalarak dagdan ındık ve dırek Dogubayazıt'a donduk. (asırı yagmur ve dolu sebebıyle sırt cantalarımızın ıcındekı uyku tulumları, cadırlar
vs sırılsıklam olmustu)Sıcak bır banyo ve yumusak yatak cok ıyı oldu fakat aynı gun ıcınde 1.100mt ırtıfa alıp, 3.000mt ınmenın oldukca yorucu
oldugunu da belırmeden gecemeyecegım..

Dogubayazıt-Van arası duzenlı mıdıbus seferlerı var, sabah 06:30 baslıyor ve en son 16:00'da var, yol 3 saat suruyor

Ucak rezervasyonunuzu yaparken, mumkunse donus tarıhınde degısıklık yapıldıgı taktırde mınımum bır fark odenecek bır tarıfe secmekte fayda var.
Bızler bunu yapamadıgımızdan donuste tarıh degısıklıgı sebebıyle bır dunya fark odemek zorunda kaldık.. Ayrıca ozellıkle Ist-Van ucusu ıcın ızın
verılen 15kg agırlıga ek olarak , ekstra yuk ıcın onceden kılo satın alabılırsınız. Pegasus'da bu ımkan var ve kılo basına 6 TL yerıne onceden
satın alındıgı taktırde 3TL odenıyor..
Iyı gunler
Nedım Ipekel

