Aladağlar-Cimbar Vadisi (26-29 Temmuz 2013)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

2008 yılından beri yürüttüğümüz Frig Yolu projesini bitirdiğimizde kutlama için Aladağlar’da bir
vadiye kendimizi atıp kafa kampı yapmayı düşünüyorduk hep. Projeyi bitirdiğimiz 2013 yılı
yazında, Aladağlar için biraz geç olsa da, gidişimizi Temmuz sonuna ayarlayabiliyoruz. Proje
ekibinin yanısıra Bursa’dan Mümin Özkan’da katılıyor; önceki Aladağlar etkinliklerimize kıyasla bu
sefer küçük bir ekibiz. Bu etkinlikte, ilk kez gideceğim Cimbar Vadisi’nde 3-4 gün kalmayı ve
civardaki bir-iki küçük zirveye çıkmayı planlıyoruz.

Aladağlar-Cimbar Vadisi’nde kampımız ve arkada gün ışıkları ile aydınlanan Demirkazık (3756 m)

26 Temmuz 2013 Cuma
Perşembe akşamı saat 20.07 Çukurova Mavi tren ile Niğde’ye gidiyorum. Sabah saat 04.00 gibi
Niğde’de oluyorum, hava çok soğuk. Sıcak olduğu için gar bekleme salonunda havanın
aydınlanmasını bekliyorum. Şehirde hareketlenme başlayınca sıcak çorba içmek için açık bir lokanta
aramaya koyuluyorum, bunun için şehir merkezine kadar gitmem gerekiyor; nihayet açık bir çorbacı
buluyorum, içeri girince “Sıcak çorba var mı?” diye soruyorum; sonra sorduğum soruda “sıcak”
kelimesinin gereksiz olduğunu; bunu, üşümüş olmamla ilişkilendirerek reflekssel yaptığımı fark edip
bir daha kullanmamam gerektiğini hızlıca kafamdana geçiriyorum. 1.5 tas içtiğim “sıcak” ezogelin
çorba içimi ısıtıyor. Saat 06.00 gibi Niğde’ye inmesi gereken Bursa ekibini arıyorum, inmişler.
Ekiple buluştuktan sonra ekmek alıp, diğer ihtiyaçlarımızı yol üstündeki köyden karşılamayı
planlayarak hareket saati yaklaşan Çamardı otobüsüne yetişmek için eski otogara gidiyoruz.
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Saat 07.00’de tarifeli Çamardı otobüsü ile Niğde’den Demirkazık Köyü’ne hareket ediyoruz.
Minibüsün yolcu indirmek için girdiği Bademdere Köyü’nde, eksik olan diğer mutfak ihtiyaçlarımız
için hızlıca alış veriş yapıyoruz. Demirkazık Köyü yol ayrımında bizi dostumuz Peyami ve bu
etkinlikte lojistik destek verecek Çukurbağ Köyü’nden yerel rehberimiz Mehmet Şenol karşılıyor.
Birlikte Peyami’nin Çukurbağ Köyü’ndeki evine kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltı ve sohbetten sonra
Peyami ile vedalaşarak araç değiştirmek için Mehmet’in evine uğruyoruz; burada traktöre
yüklediğimiz eşyalarla Sokullu Pınar üzerinden Arpalık Mevkine geçiyoruz. Burada bizi Mehmet’in
oğlu Recep ve yüklerimizi taşıyacak katırlar bekliyor.
Sırt çantalarımızı iki katıra yüklüyoruz, katırları önden Recep götürüyor, biz ise arkadan yürüyerek
Cimbar Vadisine giriyoruz. Mehmet’e, eğer iletişime geçemezsek Pazartesi saat 12.00 gibi
eşyalarımızı buradan alması için konuşuyoruz.
Cimbar Vadisi boyunca keyifle yürüyoruz. Tekepınarı’nda verdiğimiz kısa bir moladan sonra
yürümeye devam ediyoruz. Obanın olduğu ve bizim de kamp kuracağımız mevkiye saat 16.00 gibi
ulaşıyoruz, Recep, çantalarımızı obanın yanına yıkmış. Bu alanda; kamp yapan ODTÜ’den ve
Bursa’dan dağcı gruplar var.

Cimbar Vadisi’nde bizi karşılayan obadan Adem Eke

Çadırlarımızı kurduktan sonra yemek işine girişmeden komşularımızla tanışmak için önce Bursa
grubunu ziyaret ediyoruz. Grupta, Naci Bey ve Songül’ün tanıdıkları Ahmet Köse’de var; tırmanış
için buradalar, 02 Ağustos’a kadar kalacaklar. Bursalı dağcılarla sohbetin ardından obayı ziyaret
ediyoruz. Demirkazık Köyü’nden gelen Zübeyir Eke ve ailesi ile tanışıyor kısa bir sohbet ediyoruz.
Sosyalleşmenin ardından akşam yemeği hazırlıklarına başlıyoruz; menüde menemen var. Yemek
yaparken Bursa grubu iade-i ziyaretini gerçekleştiriyor; bu ziyaretten öğreniyoruz ki üç kişilik bir
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ekiple yarın Demirkazık’ın klasik rotasından zirve yapacaklar. Bu haber bizi biraz
heyecanlandırıyor, ekibe katılabilme olasılığını soruyoruz; etkinliklerini engellemeyecek ve kendi
riskimizi almak koşulu ile katılabileceğimizi söylüyor ekip lideri Ahmet Köse ve yarın sabah
06.00’da yola koyulacaklarını ekliyor. Mümin Bey ve ben bu tırmanışa katılmayı düşünüyoruz;
Songül, daha önce zirve yaptığından Naci Bey ile birlikte Demirkazık çıkış rotası üzerindeki bivak
alanına kadar çıkmayı planlıyor.

27 Temmuz 2013 Cumartesi
Saat 04.30’da uyanıyor ve kahvaltı hazırlığına başlıyoruz. Hava bulutlu ve soğuk. Kahvaltıdan sonra
saat 05.55 gibi Demirkazık zirve için yola koyuluyoruz. Bir süre sonra Bursa ekibi bize yetişiyor.
Zirveyi deneyecek olan Mümin Bey ve ben, ekibimizden ayrılarak Bursa ekibini takip ediyoruz.
Adsızgöl’ün (Karagöl) üst başından geçerek Doğu Çarşağı’ndan yükselerek Demirkazık Doğu
Geçiti’ne (Bivak alanı) ulaşıyoruz; önümüzde giden Bursa ekibinden Serdar ve Murat bu noktada
uzun moladalar, kendilerine yetişiyoruz; ekip lideri Ahmet ise önden gidiyor.
Hava hala bulutlu; kara bulutlar hızlı hareket ediyor, rüzgar hızını arttırıyor. Molanın ardından
Demirkazık’ın kaya gövdesinden tırmanışa geçiyoruz. Kısa dinlenmelerle yükselmeye devam
ediyoruz, eğim gittikçe artıyor.

Mümin Özkan, Demirkazık zirve yolunda

Mümin Bey, kendini iyi hissetmediği için zirveye çıkmaktan vazgeçtiğini söylüyor ve geri dönüyor.
Bursa ekibi, eğimin dikleştiği noktada şiddetli rüzgardan dolayı ip açmaya karar veriyor. Ben teknik
tırmanış için hazırlıksız olduğumdan ipe girmiyorum, emniyete girmeksizin ekibi takip ediyorum.
Ekibin ip açtığı ikinci noktada, gruptan ayrılarak zirveye giden rotayı gösteren babaları takip ederek
tırmanıyorum. Oldukça riskli olan bu davranışım “deliliğe övgü” olabilir ama dağcılık açısından pek
akıllıca değil! Özellikle Demirkazık gibi şaka kaldırmayan bir dağ için.
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Demirkazık tırmanış

Saat 09.35 gibi zirveye ulaşıyorum. Yakın zamana kadar Aladağlar’ın en yüksek noktası olan
Demirkazık (3756 m), bu liderliğini Kızılkaya’ya (3767 m) kaptırmış olsa da, benim gibi “en
yüksek” olduğu zamanlarda çıkamamışlar için hala Torosların en yüksek noktası. İniş tedirginliği
olmasa zirvede olmanın keyfini belki daha çok çıkaracağım ama yaklaşan yoğun kara bulutlar beni
endişelendiriyor. Hava durumunun dönüşü güçleştireceğini düşünerek zirvede fazla oyalanmamaya
özen gösteriyorum; zirve defterini yazdıktan sonra Ahmet Köse’de zirveye ulaşıyor; zirveye
varışımızı kutluyoruz. Etrafı fotoğrafladıktan sonra Ahmet ile vedalaşarak zaman kaybetmeden inişe
geçiyorum. Dönüş yolunda Serdar ve Murat ile karşılaşıyorum, zirvelerini kutladıktan sonra babaları
takip ederek çıktığım rotadan geri dönüyorum. Bazı noktalarda rotanın dışına çıksam da rotaya
kolayca yeniden giriyorum; saat 10:35 gibi bivak noktasında beni bekleyen ekibimin yanında
oluyorum. Zirve yapışımı kutluyoruz.
Biraz dinlenip, birşeyler atıştırdıktan sonra çıktığımız rotadan iniyoruz. Çıkarken zorlandığımız
çarşaklı noktaların inerken daha tehlikeli olduğunu bilerek dikkatli ve yavaş iniyoruz. Karagöl’ün
yanına inince, Naci beyin önerisi üzerine Küçük ve Büyük Demirkazık’ın arasında uzanan Apışkar
Vadisi’ne kadar yürümeye karar veriyoruz; Naci Bey, önceden gelmiş olduğu ve anılarının olduğu
bu bölgeyi yeniden görmek istiyor.
Büyük ve Küçük Demirkazık arasındaki belden Arpalık’a kadar uzanan Apışkar Vadisi’ni tepeden
izledikten sonra geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz; saat 15.00 gibi kamp alanında oluyoruz. Biraz
dinlendikten sonra yemek hazırlıklarına başlıyoruz. Hava rüzgarlı ve soğuk, dışarıda durmakta
zorlanıyor, yemeğimizi çadırlarımızda yemek zorunda kalıyoruz. Yarın hep birlikte ağır tempoda
Yıldızbaşı’na çıkmayı planlıyoruz.
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28 Temmuz 2013 Pazar
Kahvaltı öncesi Mümin Bey ile Çağılınbaşı’nın dibindeki Dipsizgöl’e kadar keşif yürüyüşü
yapıyoruz, bu gölü ikimiz de daha önce görmedik. Gölü turlayıp fotoğraf çektikten sonra kampa
dönüyoruz. Kahvaltı hazırlığına başlayan Songül ve Naci Bey’e yardım edip güzel ve uzun bir
kahvaltı yapıyoruz.

Dipsizgöl (Çağılın Gölü), 3200 m, Cimbar vadisi

Kahvaltının ardından saat 10.25 gibi Yıldızbaşı zirve için kamptan ayrılıyoruz. Dipsizgöl’ün yanında
obası bulunan Demirkazık Köyü’nden Rüstem Bilgi ile kısa bir sohbet ediyoruz. 2009 yılında
yukarıdaki Akçay Geçiti’nde düşerek hayatını kaybeden Tanju Duru’nun anısına yapılan
Anıtyazı’nın yerini Rüstem Beyden öğreniyoruz. Tanju ile tanışıklığım, 2009 yılında yaptığımız ve
internette yayınladığım “Aladağlar Geçişi” günlüğümden beni bularak, gelmeyi planladığı bu
bölgenin GPS verilerini istemesi ile olmuştu; eposta ile tanışmış olmama rağmen tanıdık birinin
anıtının önünde olduğumu hissediyorum ve hüzünleniyorum.
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Kamp alanımız ve arkada soldan sağa;Adsız Tepe, Çağılınbaşı (3612m),Beşparmak Sivrisi (3520m) ve Kocasarp (3570m)

Dipsizgöl’ün yanından geçerek Akçay Geçiti’ne, Yıldızbaşı’nın klasik rotasına yöneliyoruz.

Dipsizgöl
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Geven

Çarşaktan yürümemek için geçitin üstüne çıkmadan Yıldışbaşı kaya kütlesine paralel bir rotayı
izliyoruz. Bu rota da çarşaklı ama arada tutunacağımız kaya kütlesi var. Bir süre yükseldikten sonra
Naci Bey, zirveye çıkmayacağını ve bizi aşağıda bekleyeceğini söylüyor. Çıktığımız güzergah ile
Geçit’ten gelen klasik rota birleşiyor, çok belirgin rotayı takip ederek zirveye çıkıyoruz. Saat
14.30’da zirvede oluyoruz.

Yıldızbaşı (3454 m) zirve

Zirvenin keyfini çıkarıyoruz, acele etmeden önce etrafı izleyip bildik ziveleri belirlemeye
çalışıyoruz. Zirveden, hemen önümüzde uzanan Yıldızbaşı Batı (3300 m), Bozkaya II, Davlumbaz
(3300 m), Adsız Tepe, Çağılınbaşı (3612 m), Beşparmak Sivrisi (3520 m), Kocasarp (3570 m);
Hacer Boğazı ve Akçay Geçidi gibi birçok yeri görebiliyoruz. Seyir keyfinden sonra yanımızda
getirdiğimiz kumanya ile karnımızı doyuruyoruz.
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28 Temmuz 2013
Pazar
Frig Yolu çalışmalarımız
nedeni ile iki yıldır çok
istememize rağmen
Aladağlar’a gelememiştik.
Bu yıl koşullarımızı
zorlayarak geldik. Burada
bulunmamız bile yeter derken
Demirkazık zirve ile Yıldız
Başı zirvelerini de yaptık.
Hüseyin Demirkazık, bizler de
Yıldız Başı zirve yaptık.
Hüseyin SARI
Songül SONAL
Mümin ÖZKAN

Yıldızbaşı zirve (3454 m), arkada bütün heybeti ile Demirkazık (3756 m)

Zirve defterini imzaladıktan sonra dönüş hazırlıklarına başlıyoruz. İnişimizi, daha kolay olacağını
düşündüğümüz çarşaklı Akçay Geçidi’nden, klasik rotadan yapıyoruz. Uzun çarşaklı bir inişten
sonra vadi çanağına iniyoruz.

Yıldızbaşı zirve’den dönüş
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Naci Bey bizi çanakta bekliyor. Buluştuktan sonra birlikte kamp alanına doğru iniyoruz. Gün
batımını arkasına alan Demirkazık’ın silüeti bütün heybeti ile inişimize eşlik ediyor. Dönüş yolunda,
Kamil Bey’in obasının yanından geçerken biraz laflıyoruz.

Demirkazık Köyü’nden Kamil Bey ve ailesi
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Saat 18.10 gibi kamp alanına iniyoruz. Çadırlarımıza geçmeden önce obaya uğrayıp yarın sabah için
yufka ve yumurta alıyoruz. Biraz dinlendikten sonra yemek hazırlığına başlıyoruz. Yemeğin
ardından Songül’ün getirdiği özel içkimizi, hem zirve hem de geliş amacımız olan Frig Yolu için
içiyoruz.

Cimbar Vadisi’ndeki Anakamp
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29 Temmuz 2013 Pazartesi
Tereyağında yumurtalı zengin bir kahvaltıdan sonra kampı toplamaya başlıyoruz. Bugün, Bursa
ekibinden de bizimle birlikte aşağıya inecek 2 kişi var. Biz, çantalarımız hafif olduğu için bir katıra
yüklüyoruz. Kamptakilerle ve oba ile vedalaşarak saat 11.00’de yola düşüyoruz.

Obanın tayı bizi uğurlarken

Arpalık’a gelince çantalarımızı Mehmet’in traktörüne yükleyip biz Cimbar Vadisi’nden iniyoruz.
Uzun süre önce içinden geçtiğimiz bu vadi, hatırladığımızdan daha heybetli ve uzun geliyor
hepimize, bazı noktalarda kaya inişi dahi yapmamız gerekiyor.
Vadi ağzından, Mehmet’in Dokuzgöz Alabalık tesislerinden bizi alması için ayarladığı araçla
Alabalık tesisine geçiyoruz. Saat 17.30’daki Ankara otobüsüne yetişmek için ben ekibi beklemeden
hızlıca balığımı yiyorum ve 15:30’daki Çamardı otobüsü ile Niğde’ye geçiyorum.

Teşekkür…
Bu etkinliği organize eden Naci Beytekin ve Songül Sonal’a; güzel kahvaltı için Peyami Nazik’e
teşekkür ederim.
06 Ağustos 2013
Ankara
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Rota

Küçük Demirkazık
zirve
Büyük Demirkazık
zirve
Cimbar Vadisi

Yıldız Tepe
Narpuz Vadisi

Dipsizgöl

Arpalık

Cimbar Vadisi
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