Büyük DemirKazık Doğu Sırtı Faaliyet Raporu
Tarih: 27-28 Ağustos 2011
Yer: Aladağlar / Niğde
Rota: Doğu Sırtı
Tür: Zirve Faaliyeti
Ekip: Serap Erdoğan, Esra İyidoğan
Hava: Her iki gün de açık, güneşli,
Malzemeler: Çadır ve diğer kamp malzemeleri, yarım ip, iniş malzemeleri, perlon ve yardımcı ip
Faaliyet süresi: 06:15 kamptan çıkış. 11:45 zirveye varış. 12:30 zirveden ayrılış. 18:00 kampa
varış.
Not: İp ve emniyet malzemeleri sadece inişte kullanıldı. Mevcut bolt ve sikkelerden iniş yapıldı.
Rota Bilgisi:
Cimbar oba yerine varmadan 1 km kadar önce mevsimlik göle doğru yöneldik,
Mevsimlik göle kadar inmeden, BDK doğu çarşağına yan geçiş yapabileceğimiz bir yükseklikte
patika kenarına kamp attık. Ertesi sabah, mevsimlik göle kadar inen beyaz renkli dik çarşağın
ortasına kadar yan geçiş yapıp yükselmeye başladık, solda dik çarşak yüzeydeki patikaya girildi.
Sırta doğru yükselirken geniş eğimsiz alana varıldığında çarşaktan ayrılıp sağ taraftaki kaya
etabından yükselmeye devam edildi (II,III). Bacanın sağındaki büyük slope kaya üzerinden sırta
çıkıldı.
Sağa doğru sırttta yükselmeye başladık, olabildiğince doğu duvarına yakın yükseldik.
Daha dik kaya etaplarına gelindiğinde çantalardan birini ve batonları bırakıp tırmanmaya başladık.
(III, IV) ara ara belli belirsiz patikaları, ara ara babaları takip ederek yükseldik. (7 ip
boyu)Yükselirken sikke ve boltlar gördük. (Ara ara sola kayan babalar gördüysek de itibar
etmedik.Doğu duvarından uzaklaşmamakta fayda var) Kaya etabı bittiğinde eğimsiz çok kısa bir
sırt hattı ile zirveye ulaştık. 45 dk kadar zirvede yemek yedik, fotograf çektik dinlendik.
Dönüş sırta kadar aynı rotadan yapıldı. Mevcut bolt ve sikkelerden 6 ip boyu iniş yapıldı.
Perlonlar sikkeler oldukça iyi durumda ve yeni gözüküyorlardı. Bu sebeple yanımızdaki yardımcı
perlonları kullanmaya gerek duymadık. (zaten perlonların yenilendiği bilgisini aşağıdayken
edinmiştik) 4. iniş ile 5. iniş arasında bir ip boyu kadar yarı patika-yarı kaya etabından yürüyerek
inmek gerekiyor. 6. ipin sonunda çanta ve batonların olduğu yere vardık aynı rotadan inişe geçtik.
Önce sağdaki dik kırmızı çarşağa yöneldiysek de çok dik oluşu, bizi tedirgin etti kaya etabından
inmeye karar verip bacayı geçerek çarşağın eğiminin azaldığı yerden çarşağa geçiş yaparak
Mevsimlik göl’e kadar indik.

Fotoğraf ve Çizim: Yücel Bağatur

Detay:
İstanbul’dan, Niğde’ye Ulusoy Turizmle 09:00’da vardık.
Çamardı dolmuşuna (Yahya’nın bekletmeleri sayesinde) 09:30’da bindik.
10:15’te Çukurbağ’da Salim Abi’nin evindeydik.
11:15’te traktörle Demirkazık köyüne,
12:30’da da Arpalık’a vardık.
13:00’te Arpalık’tan hareket, 15:00’te Teke Pınarı’nda, 17:30’da kamp yerindeydik.
Yanımıza kişi başı 3,5 litre su aldık. (Önemli not: Tekepınarı’ndan aldığınız suyu soğuk olarak
içebilirsiniz ancak ısıtıldığında çay, çorba, makarna vs şeklinde kesinlikle tüketilemeyecek denli
acı oluyor.)
Sabah 05:15’te uyanıp kalkıp kahvaltı sohbet muhabbetten sonra 06:15’te yola çıktık,
çarşağı çok hızlı çıktık ancak kaya etabında biraz yavaşladık. 08:15’te çarşağın tepesindeki belde
idik. Sağa doğru yükseldik. 1,5 saatlik yükselmeden sonra daha dik kaya etaplarına geldiğimizde
hem dinlenmek hem de doğru rotada olup olmadığımızı anlamak, sikkelern avrlığından emin
olmak için yarım saatlik mola verdik. Yahya ve Selim ile yaptığımız telsiz konuşmalarında doğru
yolda olduğumuzu anladık. (Boşluk hissinden biraz tırsmış olan bana telsizde cesaret vermiş olan
Yahya ve Selim’e burdan teşekkür ederim) Benim sırt çantamı ve batonları burda bırakıp,
yemekleri Serap’ın çantasına atıp devam ettik. Ara ara slope kayaların üzerinde dik yürünebilse
de, genel olarak III-IV civarında olan kayalarda tırmanarak yükseldik. Buraları mola vermeden
orta tempoyla geçtik. 11:45’te kısa bir sırt geçişinin ardından zirveye vardık.
12:30’a kadar zirvede takıldıktan sonra inişe geçtik, 4 ip inişi, 1 ip boyu yürüyerek iniş
(patika belirgin saylır)+ 2 ip inişi yaptıktan sonra 16:00’da çanta ve batonların bıraktığımız yere

vardık. Sikkeler çok belirgin yerlerde, 60 mt’lik iple iniş yaptığınızda bir ipin bittiği yerde
(sağında solunda bi yerlerde) diğer sikkeyi hemen görebiliyorsunuz. Ara ara başka sikkeler de var.
İp inişinde herhangi bir sorun yaşamadık ancak teker teker iniş yaptığımız için biraz uzun sürdü.
İpi toplayıp bıraktığımız eşyaları alarak bi miktar daha patika-kaya etabı inip 17:00’de bele
vardık.
Yarım saat molanın ardından tekrar inişe geçtik. En sağdaki dimdik ve toprak zemin olan
kırmızı çarşaktan inmeye başladık ancak kısa bir süre sonra bundan vazgeçtik çünkü çok dikti ve
ara ara kaya blokları vardı ve indiğimiz kadarını geri çıkıp soldaki (inerken sol) kaya etabından
inmeye karar verdik sonra eğiminin biraz azaldığı noktaya kadar inip çarşağa girdik, daha sonra
bu kızıl renkli çarşağın, mevsimlik göle giden beyaz renkli çarşağa bağlandığı noktada sağda bir
su kaynağı bulup takviye yaptık ve beyaz çarşak boyunca inmeye devam edip mevsimlik göle
vardık, komşu çadıra akşam yemeği misafiri olduk.
Ertesi sabah kahvaltıya misafir kabul edip, 11:00 gibi yola çıktık, Yahya’ların kamp
yerinde durup Yahya ve Selim’i duvarda izlemeye gittik. 12:15 gibi tekrar yola çıktık. 13:30’da
Teke Pınarı’na, 14:30’da da Arpalık’a vardık. 15:30’da Salim Abi’nin traktörüyle Çukurbağ’a,
17:30’da arabayla Niğde’ye vardık ve Antalya-İstanbul yönlerinde ayrıldık.

