Yıldızbaşı Zirve Faaliyeti Raporu

Tarih

: 05‐07‐Ağustos 2011

Yer

: Aladağlar / Niğde

Rota

: Cimbar Vadisi‐Dipsiz‐Yıldızbaşı Güney Yüzü‐ Dipsiz – Tekepınarı –Arpalık (Harita 1, Foto 3)

Tür/Hedef

: Zirve tırmanışı

Katılımcılar

: Aydın Akar, David Wilbur, Candan Şen, Burak Yavaşoğlu, Deniz Üstündağ

Hava Durumu

: Açık, rüzgarsız, 6 0C

Malzemeler

: Kamp malzemeleri ve kask.

Rota Bilgisi

:Cimbar Kanyonu girişinden (1950mt) Vadisinden irtifa alınarak Tekepınarı yaylasına varılır. Dipsiz göl
mevkiinden Doğu‐GüneyDoğu istikametinde ilerleyerek Yıldızbaşı Tepe (3454mt) Güney ya da
GüneyDoğu sırtından zirveye varılır. İniş GüneyDoğu yüzündeki çarşaktan yapılır. Dipsizgöl oba
yerinde yada Tekepınarında kamp atılabilir.

Faaliyet Süresi

: 5.20 – kamptan çıkış, 7.40 – zirve, 8.10‐ iniş başlangıcı, 11.00 – kamp alanına varış

Alınan İrtifa

: 1500mt

Katedilen Yol

: Tahmini 23km

Harita 1 Faaliyet boyunca izlenen rota
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Faaliyet Planı

:

05‐Ağustos Cuma, 20.15: Istanbul'dan Niğde'ye hareket
06 Ağustos Cumartesi
09.30: Demirkazık köyüne hareket
11.30: Dağ evinden Cimbar vadisine yürüyüş
17.30: Dipsiz göl mevkiinde kamp
07 Ağustos Pazar
5.30: Kamptan çıkış
7.30: Klasik rotadan zirve
11.00: Kampa dönüş
12.00: Kamptan hareket
15.30: Demirkazık köyünden Niğde'ye hareket
19.30: Istanbul’a hareket
Faaliyet Raporu :
05‐Ağustos Cuma,
Candan, Aydın ve Ben Istanbul'dan Niğde'ye Metro turizmin 20.15 aracı ile yola çıktık. David ve Burak 21.30 civarında
Samandıradan araca bindi.
06 Ağustos Cumartesi
08.30: Niğde'ye varış.
09.30: Çamardı köy minübüsü ile Demirkazık köyüne hareket
11.30: Demirkazık Dağevinden Cimbar vadisi içinden yürüyüşe başlandı

Foto 1 Cimbar vadisi
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Foto 2 Cimbar vadisi

Traktörle çıkmak yerine bu vadinin güzelligini seyrederek yürümek çok keyifliydi. Yürüyüşün ortalarında karşımıza çıkan
kaya heyecan verici anlardan biriydi. Sırtımızdaki yüklerle kaya tırmanışın adı yüklü lider olmalı:) Vadi sonlara dogru daralan
bir boğaz şeklini alıyor tam bu bölümde doganın hediyesi olan suyun başında mola verdik. Ardından Tekepınarı istikametine
doğru yürüyüşe devam ettik. Tekepınarının dondurucu soğuk suyuna yorgun ayaklarımızı en fazla 5 saniye aralıklarla
daldırırken tüm yorgunlugumuz akan suyla birlikte gitti.
Yolda köylülerle, koyunlarla, çocuklarla, karşılaşıldı kısa sohbetler edildi. Hava okadar güzeldiki güneş ve rüzgar hiç
ayrılmadı, bu birliktelik sayesinde hiç sıkıntı yaşamadan oba mevkiine vardık. Aydın obada su var demişti evet haklıydı
küçük bir göletle karşılaştık koyunların su içtigi koyunlarla birlikte sırayla su içtik:)
Çadırlarımızı kurduk kahveler içildi yemekler yendi ateş yakıldı etrafında ısındık. Obadaki çoban ilerleyen saatlerde bizi
çadırına çay içmeye davet etti. Çok keyifli sohbetler edildi. Çobanın oglu 13 yaşındaki muhammet aladaglardaki hemen
hemen bütün zirveleri yapmış. Seneye planı BDK:). O an candanla gözgöze geldigimiz anı unutamam. Daglarda yasam erken
başlıyor bu yüzden müsade isteyip çadırdan ayrıldık ve herkez oldukça rahat ılık bir gece geçirdi.

07
Ağustos
Pazar
Sabaha karşı 04:00 te david’in sesiyle uyandık. Hepimiz hazırlanırken burak aydına ben gelmesem serenatı yaparken
amacına ulaşamadı:) Tüm ekip hazırlıklarımızı yapıp yola koyulduk gün agar agar aydınlanmaktaydı. Dipsizgölden yukarı
çıkmaya başladıktan sonra yolboyu çarşaktan yürüdük aslında kaydık:) Kaya olan yerlerde kaya yüzeyinden yürümeyi tercih
ettik. Burak aydının tüm ısrarlarına ragmen kaya yüzeyinde dört ayak yürüme konusunda uzmanlaştı:). Zirveye vardıgımızda
muhteşem manzaranın keyfini çıkardık. Candan madem zirvedeyim neden kusmuyorumki diye düşündü sanırım:) Buraksa
çoban köpekleriyle karşılaşma korkusundan zirveye vardıgımız an yorgunluktan bitap düşmesine ragmen hadi abi hemen
inelim diyordu. Dönüş yolu çok zevkliydi çarşak inişlerini hep sevmişimdir. Bir adımla metrelerce ilerleyebildiginiz tek an.
Dipsiz gölde kısa bir molanın ardından kamp alanına vardık. Çadırlarımızı toplayıp dönüşe geçtik.

Foto 3 Çıkış ve İniş Rotaları

Foto 3 Yıldızbaşı zirve çıkışı

Foto 4 Zirve defterinden:)

Aydın hızlı bir tempoyla önden yürürken Arpalık mevkiinin yakınında durup bizi bekledigini gördük yanına vardıgımızdaysa
aslında bizi beklemedigini arpalıkta koyun sürüsünü görünce durdugunu anladık:) Çünki koyun demek çoban köpegi
demekti. Burakla aralarında yaklaşık 10 dakika süren önden sen yürü konuşmasından sonra candan ve ben duruma el
koymamız gerektigini farkederek önden yürümeye başladık:) Anlamış oldukki daglarda sadece kondisyon degil cesarette
gerekiyormuş. Arpalıktan dag evine yürüyüşümüz esnasında candan burak ve ben artık bacaklarımızı hissetmiyorduk
aydınsa son 20 dakika diyerek bizi kandırıyordırmaya devam ediyordu. Olurda aydınla faliyete giderseniz 20 dakikasını 3 ile
çarpın. David faliyet boyunca pozitif enerjisiyle ekibe güç kattı. Nihayet dag evindeydik minübüsü beklerken ayaklar soguk
sularda dinlendirildi. Bahçeden kayısılar elmalar koparıldı. 1 saatlik yolculuktan sonra nigdeye vardık. Otobüsün gelmesine
1.5 saat vardı nigde merkezde bir kebapçıya gittik. Garson bize ne su, nede yemek yetiştirebildi:) Mütiş yemekten sonra
istanbula dönüş yolculugumuz başladı.
08‐Ağustos Pazartesi,
Dagda başlayan yolculugumuz şehirde aynı keyfi vermesede devam ediyor…
Faliyet resimleri: https://picasaweb.google.com/107241058918257684832/YLdZbas_2 adresinde.

Deniz Üstündağ
Istanbul

