BÜYÜK DEMİRKAZIK TIRMANIŞI
Kulüp Sicil No: 35-00963
Kulüp Adı  Olympos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü
Etkinlik Türü : Dağcılık
Rota Rakım :3756 metre
Hedeflenen Zaman: 12 saat
Harcanan Zaman:15 saat
Tehlikeler: taş düşmesi, buzda kayma
Zemin Tanımı : buzul, çarşak, normal patika
Sıcaklık : 10-22 
Yöre Halkı ile İlişkiler : iyi
Sporcu Sayısı: 9
Tarih: 17 - 18 Haziran 2017

Dağ: Büyük Demirkazık

Rota: ARPALIK-CIMBAR– DOĞU ÇARŞAĞI, KLASİK KÜLAH ROTASI

Ekip: Nazmi Öztürk, Selda Ketenci, Birol Sağın, Hakkı Cangöz, Refik Kızılata, Gamze Varol, Cahit Demirboğan, Ali Ulutaş, Haydar Atilla

Teknik Malzeme: 2 adet 60 metre yarım ip, emniyet kemeri, atc, hms, karabina, yardımcı ip, perlon, kazma, krampon, çekiç, 5 sikke (kullanılmadı)

Kamp Yeri: ARPALIK

Hava Durumu: bulutsuz, sıcak, zirvede sıfır rüzgar
Büyük Demirkazık Tırmanışımız için 16 Haziran Cuma akşamı saat: 18:45 Niğde Aydoğanlar şehirlerarası otobüsü ile İzmir’den yola çıktık. Bilet ücreti :80TL. Sabah saat 06:45 Niğde otogarında indik. Servis ile il merkezindeki ilçe otogarına geçtik. İl merkezinde kahvaltı ve son alışverişlerimizi yaptıktan sonra saat 09:30’daki Çamardı dolmuşlarına bindik. Ücret:12 TL. Saat 10:45 de, Çukurbağ köyündeki traktörcü Mehmet Şenol’un evinde indik.
Daha sonra traktör ile Arpalıktaki kamp alanına vardık. Traktör ücreti 300 TL. (zirveden dönerken dönüş saatimizi kaçırdığımız için traktör fazladan 1 sefer yaptığı için + para ödedik.) Kampımızı kurduk. Akşam ton balıklı makarna ve yumurta yedikten sonra dinlenmeye geçtik.
Gece saat 01:00’de kalktık, son hazırlıklarımızı yaptıktan sonra, saat:02:00’de Arpalık tan yürüyerek faaliyetimize başladık. Hava az bulutlu, yıldızlar görünüyordu. Rüzgar yoktu. Saat 03:00 te Teke Pınarında kısa bir mola verdikten sonra yolumuza devam ettik. Saat 04:20’de dipsiz gölün altında kısa bir mola verdik. Durunca üşüdük.Gökyüzünde yarım ay görünüyordu. Teke pınarından buraya kadar dere akıyordu. Buradan sonra Narpuz Vadisine kadar su ile karşılaşmadık. Moladan sonra Doğu Çarşağına yöneldik. 
Saat 05:30 gibi Doğu Çarşağının altında kramponlarımızı giyip, kazmaları çıkardık. Bu esnada güneş doğdu. Sabah ayazı vardı. Üşüdük.Goreteksleri de giydik. Çarşağa girdik. Kar girişte biraz sert idi. Çarşağın devamında kar yumuşadı. İlk dik yokuşu bu sayede rahat çıktık. Kramponsuz da gidilirdi, ancak kramponla iz açmak daha rahattı, kramponla devam ettik. İlk çıkıştan sonra kısa bir mola verip, 2. dik çıkışa başladık.Saat 07:00 de doğu çarşağı bitti. Külah altına geldik. Buraya kadar ki yürüyüşümüzde aklimatize olmak için ayakta 1-2 dakikalık kısa molalar verdik.
Kısa bir moladan sonra, külah tırmanışına başladık. Külaha giden patikayı izledik. Patika bitince, doğu duvarına yakın slab yüzeylere varmıştık. Külahın en sağından (doğu duvarına yakın) tırmanmaya başladık.  Sol tarafa doğru kaçamıyoruz, çünkü oralar tamamıyla slab yüzey ve tutacak hiç birşey yoktu. Doğu duvarına yakın 50-60 mt. Aralıklarla setler vardı. Buralarda kısa molalar vererek ip açmadan saat 09:45 te zirveye ulaştık.
Biraz fotoğraf ve video çekip, zirve defterini yazarak, dinlendikten sonra, saat 10:30 da inişe geçtik. Zirvede ve çıkışta ara kar vardı. Ancak bizim tırmanışımızı hiç etkilemedi. Yanımızda çekiç sikke ve perlon olduğu halde hiç kullanmadık. İstasyonlarda 3-4 er adet perlon ve yardımcı ip vardı. Büyük çoğunluğu iyi durumdaydı. Bunlardan emniyetimizi alarak indik. İnişlerde taş düşme riski olduğu için yukarıdakiler pek hareket etmedi. Aşağıdakilerde ip hattından uzak durdu. İlk 2 adet boltlu istasyondan 30 metre iple iniş yaparak bir aşağıdaki sete indik. Daha sonra 60 metre ip açtık. Ardından 30 metre ip açtık. Sonrasında 2 defa daha 60 metre ip açarak, patikadan yürüyerek,  ineceğimiz yere geldik. Hızla doğu çarşağı üstüne indik. Saat:14:00 olmuştu. İple iniş 9 kişi ile oldukça vakit alıyor. 
Doğu çarşağı üstünde kısa moladan sonra hızla Narpuz Vadisine doğru giden patikadan inişe geçtik. İnişte yer yer sert inişler vardı. Bazı yerlerde taş düşme riskinden dolayı çok dikkatli indik. (kızılçarşaktan indiğimizi sandık, fakat yanlış bir yerden indiğimizi ancak Narpuz Vadisinde fark ettik.) Saat 15:00 de Narpuz da idik. Narpuza kadarki iniş dizlerimizi bitirdi.
Narpuzda düzgün patika bir süre devam ettikten sonra dereyle (dere akıyordu.)  birleştiği yerde sağa kayalıklara yöneliyor. Burada dikkatli olup, dere yatağına inmedik. Kayalık patika bir süre devam ettikten sonra, bir buzulda bitti. Burada, kısa buzulun çıkışı dik olduğu için kazma kullandık. Kapıdan çıktıktan sonra,  direk patikayı takip ederek suyun yüzeye tekrar çıktığı dik inişten sonra Sokullu Pınar’a saat 17:00 gibi vardık. Narpuz’a girdiğimiz zamandan Sokullu ya kadar olan yürüyüşümüzde yorgunluktan bir kazaya sebep olmamak için kısa molalar verdik.
Mehmet, traktörü ile bizi alıp Arpalığa getirdi. Hızla kampı toplayıp. 18:15 te Demirkazık köyüne ulaştık. Burada bizi bekleyen Çamardı dolmuşu ile Niğde ye hareket ettik. Dolmuş ücreti:12 TL. Saat 19: 25 de Niğde otogarında geldik. Saat 19 :45 Kamil Koç otobüsü ile İzmir e hareket ettik. Otobüs Ücreti: 70 TL. Sabah saat 07:45’te İzmir de idik. Böylece faaliyetimiz bitti.
Aladağlara uzaktan bakıldığında ilk kendini belli eden Büyük Demirkazık dağının zirvesine çıkıp inerek,  keyif ve heyecan dolu, sağ salim faaliyeti tamamlamış olduk.


Dağlarda görüşmek dileğiyle,

Sağlıcakla kalın

Nazmi ÖZTÜRK
Etkinlik Rehberi


