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Stem and remove seeds with the help of 
a toothpick.

Wash and drain. 
Put sugar and water in a pot and boil till 

the consistency of syrup.
Add cherries. 
Skim foams from the surface with a slot-

ted spoon.

Dağcılık ve kış turizmi açısından Niğde 
önemli bir merkezdir.Toros Aladağlar ve 
Bolkar dağları,dağcılık, trekking ve kış spor-
ları açısından büyük önem taşımaktadır.Milli 
park statüsünde olan Aladağlarda dört yük-

Take the juice in a separate bowl when it 
reaches consistency.

Roast remaining cherries for 1-2 minutes.
Add the separated juice in the pot again.
Make it come to a boil by adding powde-

red essence of lemon and in it.
Take from the fire.
Pour into jars when it is still warm.

selti grubu bulunmaktadır.Demirkazık 3756 
metredir.Kızılkaya 3725 metredir.Kaldı gru-
bunda Kaldı dağının en yüksek tepesi 3688 
metredir. Torasan grubunda Vayvay dağının 
en yüksek tepesi  ise 3565 metredir.  

DOĞA VE DAĞ TURİZMİ
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ALADAĞLAR
Orta Torosların en yüksek bölümünü teş-

kil eden Aladağlar Kayseri, Niğde ve Ada-
na il sınırları içinde yer. Ancak büyük bir 
bölümü Niğde ili, Çamardı ilçe sınırları için-
de yükselen bu dağların batısından Ecemiş 
çayı, doğusundan ise Zamantı ırmağı akar. 
Aladağların batı sınırını çizen Ecemiş çayı 
üzerinde Çukurbağ ve Demirkazık köyleri 
yeralır. Toros-Aladağları, doğuda ise Bara-
zama vadisinde son bulurlar. Aladağların 
batısında yer alan Çukurbağ ve Demirka-
zık köyleri ile doğusunda yer alan Ulupınar 
“ Barazama” bu yüksek dağlık bölgenin en 
önemli köy yerleşim birimleridir.

Bu dağların en yüksek noktalarını teşkil 
ederler. Aladağların güney-doğusunda ye-
ralan ve Adana il sınırları içinde kalan kesi-
mine ise Torasan veya “Turhasan” dağları 
denilmektedir.

ALADAĞLAR’DA  GEZİ  VE 
TIRMANIŞLAR
Aladağlar üzerinde gezi ve tırmanış ya-

pacak olan araştırıcı ve dağcılar, genellikle 
Niğde-Çamardı –Çukurbağ köyü üzerin-
den Aladağlar’a giriş yaparlar. Aladağların 
yalnız Demirkazık doruğuna tırmanış yap-
mak isteyenler, Demirkazık Köyünden de 
Aladağlara giriş yapabilirler Demirkazık 
batı yamaç tırmanışı ve Çımbar vadisinde 
gezi yapacak olanlar, Demirkazık köyün-

den  dağlara giriş yaparlar. Gerek Çukur-
bağ gerekse Demirkazık köyleri, Çamardı 
devlet yoluyla Niğde il merkezine bağlıdır. 
Çukurbağ köyüne ulaşmak için Niğde- Ça-
mardı yolu (65 km.) kullanılır. Yol asfalt-
tır. Niğde-Çamardı otobüslerini kullanan 
yolcular, Çamardı’ya 6 km. kala karayolu 
üzerinde bulunan Çukurbağ köyünde iniş 
yaparlar. Burada gerekli hazırlıklar tamam-
landıktan sonra Aladağlara giriş yapılır. 

Ancak Demirkazık çıkışı yapmak isteyen 
dağcılar ile dinlenmek isteyen bazı dağcı 
grupları, Demirkazık köyüne geçerler. Çu-
kurbağ-Demirkazık köyleri arası yaklaşık 
5 km.’dir. Yol stabilizedir. Demirkazık kö-
yünde 100 yataklı, kaloriferli bir dağ oteli 
yıl boyu açık bulunmaktadır. Yine aynı böl-
gede yeni bir otel (Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü tarafından işletilen) 2002 yılında 
hizmete girmiştir. Burası da her türlü ko-
naklama ihtiyacına cevap verebilecek ka-
pasitededir.

Doğal çevre ve iklim koşullarına göre Ala-
dağlar üzerinde yapılacak gezi ve tırmanış 
etkinlikleri için en uygun zaman haziran, 
temmuz ve ağustos aylarıdır. Bu dağlar 
üzerinde ilk kez gezi ve tırmanış yapacak 
olan araştırmacı ve dağcıların, tüm dağlık 
yörede etkin olarak görülen şiddetli “Gü-
neş ışımasından” korunmak için hazırlıklı 
olmaları gerekir. Gezi ve tırmanışlar sırasın-
da açık renkli, pamuklu giysiler kullanılır.
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Toros-Aladağlar üzerinde yapılacak gezi 
ve tırmanışlar, genellikle dört bölüm halin-
de uygulanır. Bu gezi ve tırmanışlar sırası 
ile Demirkazık, Yedigöller, Kaldı ve Turasan 
tırmanışları olarak programlanır. Bu gezi 
ve tırmanış programları güneyden-kuzeye 
Kaldı-Turasan, Yedigöller ve Demirkazık 
programı şeklinde de uygulanabilir.

Sarp ve yüksek dorukların yanyana bu-
lunduğu Aladağlar üzerinde gezi ve tır-
manış yapacak dağcılar, bu dağlık yöre ve 
üzerinde yeralan yüksek doruklarla ilgili en 
önemsiz gibi gözüken gezi ve tırmanışlarını 
dahi çok ciddi ve dikkatli bir şekilde yap-
malıdırlar. Geniş bir alan üzerine yayılmış 
bulunan bu yüksek dağlık yörede ulaşım, 
ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri çok zor 
ve güç şartlar altında yapılabilmekte veya 
hiç yapılamamaktadır. Bu nedenle dağda 
kazaya neden olabilecek davranışlardan 
kesin olarak uzak durmak gerekir.

Demirkazık Tırmanışı (3756 m.)
Demirkazık doruğuna ilk yaz çıkışı 17 

temmuz 1927 tarihinde Dr. G. Künne ve eki-
bi tarafından yapılmıştır. Demirkazık doru-
ğuna yapılan ilk kış çıkışının şerefi ise Türk 
dağcılara ait bulunmaktadır. Demirkazık ilk 
kış çıkışı 29 Şubat 1969 tarihinde Dr. Boz-
kurt ERGÖR ve Sönmez TARGAN tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir.

Aladağların en yüksek doruğu olan De-

mirkazık tırmanışları için genel olarak So-
kulupınar kamp yeri kullanılır kamp yerin-
de sürekli olarak su bulunur. Sokulupınar 
kamp yeri Çukurbağ ve Demirkazık köyle-
rine, yaya olarak yaklaşık  iki saat uzaklık-
tadır.

Demirkazık doruğuna güneydoğu ve 
güney yamaçtan yapılan normal tırmanış-
lar ile teknik özellik arz eden “Batı yamaç 
tırmanışı” bu kamp yerinden yapılır. De-
mirkazık güneydoğu ve güney yamaçları 
üzerinden yapılacak normal tırmanışlar için 
Narpuz vadisi kullanılır. Bu vadinin yaklaşık 
orta kesimine gelince, kuzeye dönülerek, 
güney yamaç üzerinden doruk çıkışı yapı-
lır. İstenirse narpuz vadisinin sonuna kadar 
yürüyüşe devam edilebilir. Vadi sonunda 
“Kızılçarşak” aşılarak boyuna varılır. Zirve-
ye giden sırtın güneydoğu sırtı takip edile-
rek doruğa ulaşılır. Doruk çıkışından sonra 
çıkış yapılan yoldan tekrar kamp yerine va-
rılır. Normal koşullarda doruk çıkışları 8-10 
saat sürer. Bazı ekipler, Narpuz vadisine 
girişten ve dar bir boğazı geçtikten sonra 
2500 metrede ara kamp yaparlar. Kayacık 
olarak bilinen ve vadinin sağ yamacında 
yeralan bu kesimde sürekli olarak su bu-
lunur.

Demirkazık Doruğuna Batı ve Kuzey Ya-
maçlardan Tırmanış

Demirkazık doruğuna batı ve kuzey ya-
maçlardan yapılacak olan tırmanışlar tek-
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nik ve deneyim isterler. Özellikle ipli ve 
çivili tırmanma tekniğine sahip olmayan 
dağcılar bu yönlerden tırmanış yapma he-
vesine sahip olmamalıdırlar. Demirkazık 
dağına batı yamacından tırmanış için Soku-
lupınar kamp yeri kullanılır. Her dağcı kendi 
teknik ve tecrübesine göre, tırmanma yolu-
nu belirler.

Demirkazık’a kuzey yamaçtan tırma-
nış için, Arpalık-Çımbar boğazı üzerinden 
Çımbar vadisine geçilir. Burada bir ara-
kamp kurulur. Sokulupınar-Çımbar vadisi, 
yaya olarak 4-5 saat sürer. Çımbar vadisi-
ne kamp kuran dağcılar, tırmanış yollarını 
kendileri tayin ederler . Demirkazık kuzey 
yamaç tırmanışı , genel olarak batı yamaç 
tırmanışından daha zordur. Tırmanışlar ge-
nel olarak 4-6 zorluk derecesinde olur. Bu 
yönden tırmanış yapan dağcılar, güneydo-
ğu sırtını takiben Narpuz vadisi üzerinden 
Sokulupınar ana kamp yerine veya Kızıl-
çarşak üzerindeki boyundan tekrar Çımbar 
vadisine inerler.

Yedigöller  Vadisinden Doruk Çıkışları
Yedigöller vadisine (3100m.) geçiş için 

Çukurbağ köyü veya Sokulupınar kamp 
yerinden yaya olarak hareket edilir. Yakla-
şık 2-3 saatlik bir yürüyüş içinde Yalak va-
disinin ağzına gelinir. Yalak vadisi boyunca, 
doğuya doğru yükselerek yürüyüş devam 
eder. Vadinin sonunda, kuzeye doğru sapı-
larak Çelikbuyduran pınarına varılır. Bura-

da güzel bir mola yapılır. Mola sonrası ar-
kadaki boyun aşılarak Yedigöller vadisinin 
başlangıcına çıkılır. Yaklaşık 1 saat süren bir 
inişten sonra 3100 metre yükseklikteki göl-
ler bölgesine gelinir. Büyük gölün kenarın-
da  kamp kurulur. Çukurbağ’dan Yedigöller 
kamp yerine yaklaşık 8-10 saat süren bir 
yürüyüşle ulaşılır.

Yedigöllerin kendine özgü iklim koşulları 
vardır. Yükseklik nedeni ile, Yedigöller va-
disi kamp yerinde gece sular donar. Gün-
düz ise şiddetli ışıma (Güneşlenme) olur 
Gece ve gündüz arasında değişen 25-30 
derece sıcaklık farkı nedeni ile  dağcıların 
özellikle kendilerini korumaları gerekir.

Yedigöller Vadisinden Kızılkaya Tırmanı-
şı (3725 m.)

Kızılkaya doruğu, Yedigöller vadisinin 
güneybatısında yükselir. Kuzey kesimi çok 
sarp ve yüksek olan Kızılkaya, Aladağların 
2. en yüksek tepesidir. Kızılkaya doruğu-
nun kuzey duvarının dibinde halen aktif 
olan bir buzyalağı çanağı, bu çanak içinde 
ise çok güzel bir buzul gölü “Şiringöl” var-
dır. Şiringöl’ün kuzeydoğu ucunda ise aktif 
bir “Moren setti” yeralır.

Kızılkaya doruk çıkışı için güçlük derece-
si değişik, farklı çıkış yolları vardır. Tırman-
ma yolunu her dağcı kendi belirler. Bunun 
için her dağcı etüt gezisi yapmalıdır. Kızıl-
kaya doruğuna (3725m.) güvenli ve rahat 
bir çıkış için, kamp yerinden hareket edilir. 
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Kızılkaya buzul gölünün “Şiringöl”ün” so-
lundan tırmanışa başlanarak 3500metre 
yükseklikteki Kızılkaya doruk sırtına çıkılır. 
Doruk tırmanışına başlanılan NS doğrultulu 
bu sırtın doğusunda ise iki tane çekirdek 
buzul yatağı görülür.

Kızılkaya sırtına 73500 m.) ulaşan dağ-
cılar, buradan batı yönünde ve sırtın gü-
ney kesiminden tırmanışa devam ederek, 
Kızılkaya doruğuna (3725 m.) ulaşırlar. Bu 
yoldan Kızılkaya tırmanışı  yaklaşık 5-6 saat 
sürer. Dönüş aynı yoldan yapılmaz. Dönüş-
te dağın güneybatı yamacından Çelikbuy-
duran sırtına inilir. Oradan tekrar Yedigöller 
vadisindeki kamp yerine geçilir. Bu yoldan 
kamp yerine dönüş yaklaşık 3-4 saat sürer.

Yedigöller Vadisinden Direktaş Tepesi-
ne Tırmanış

3510 m. yükseklikteki Direktaş zirvesi, 
kamp yerinin güneydoğusunda yükselir. 
Direktaş tırmanışına normal çıkışlar güney 
yüzünden yapılır. Doruk tırmanışı için kamp 
yerinden yürüyüşe başlanır. 20-30 dakika-
lık bir yürüyüşten sonra,dağın güneyinde, 
doruk ve çıkışının başlangıcı olan kulvarın 
önüne gelinir. Buradan doruk tırmanışına 
başlanılır. Yaklaşık 3-4 saat içinde zirveye 
çıkılır ve aynı yoldan kampa dönülür.

Yedigöller Vadisinden Demirkazık Tır-
manışı

Yedigöller kamp yerinden, kuzeybatı yö-
nünde yürüyüş yapan dağcılar, Narpuz va-

disine geçiş sağlayan bir boğaza ulaşırlar. 
Buradan Narpuz vadisine inilerek Demirka-
zık (3756 m.) doruk çıkışı için tırmanışa baş-
lanılır. Doruk çıkışı ve geri dönüş Narpuz  
boğazından sonu evvelce belirtilen normal 
yol üzerinden yapılır. Bu rotadan Demirka-
zık çıkışı yapan dağcılar normal koşullarda 
aynı gün içinde kamp yerine dönerler.

Trans – Aladağlar   “Aladağlar Geçişi”
Yedigöller üzerinde gezi, araştırma ve tır-

manışlarını  tamamlayan dağcılar, buradan 
Hacer boğazı yolu ile Barazama’ya “Ulu-
pınar” geçerek Trans – Aladağ yürüyüşü 
yapabilirler. Yedigöller – Barazama geçişi 
yaklaşık 5-6 saat sürer. “ Trans –Aladağ yü-
rüyüşünü yapan dağcılar Barazama – Kar-
santı karayolu ile Adana’ya (yaklaşık 120 
km. ) inerler.

Trans – Aladağ yada “Trans – Toros” yü-
rüyüşü Barazama – Yedigöller- Çukurbağ 
veya Çukurbağ – Yedigöller – Barazama 
yönünde yapılır. Yedigöller üzerinde gezi 
ve tırmanışlarını bitiren dağcılar “Trans – 
Toros” yürüyüşü yapmayacaklar ise Yalak 
vadisi üzerinde Kaldı dağına geçerler. Ye-
digöller – Akşampınarı arasında yapılan bu 
yürüyüş yaklaşık 8 saat sürer.

Kaldı Dağına Tırmanış (3688 m.)
Aladağların en güneyinde 3688 m. yük-

seklikteki  Kaldı dağı yükselir. Kaldı dağına 
normal yoldan tırmanış için Akşampınarı’na 
kuzey yönden tırmanışlar için ise Emli vadi-
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sinde Sıyırma boğazına kamp kurulur.
Kaldı Dağına Normal Yoldan Tırmanış: 

Tırmanışa, Akşampınarı kamp yerinden 
başlanır. Güney yönde tırmanışa devam 
edilerek “Avcıbeli” denilen yere gelinir. 
Buradan sonra doğu yönünde tırmanışa 
devam edilerek önce “Kaldıbaşı” tepesine, 
sonra da Kaldı doruğuna (3688 m. ) ulaşılır. 
Dönüş aynı yoldan yapılır. Bu yönden doruk 
çıkışı ve dönüşü 8-10 saat sürer. Kaldı dağı-
na teknik tırmanışlar genellikle kuzeydoğu 
ve kuzey sırtları üzerinden yapılır. Sıyırma 
boğazı ise kamp yeri olarak kullanılmıştır.

Güzeller ve Gürtepe Doruk Çıkışları 
Emli vadisinin kuzeydoğu ve doğusunda 

Cebel Dağı (3630 m. ) Gürtepe (3474 m. ) 
ve Güzeller doruğu (3461 m. ) yükselir. Bu 
doruklara çıkış yapmak isteyen dağcılar, 
Emli vadisinin sonu olan Sıyırma boğazın-
daki Sulağankeler yaylasına kamp kurarlar. 
Bu kamp yerinden Güzeller, Gürtepe, Ce-
bel ve Özgüdek gibi (3620 m.) doruklara 
güzel ve zevkli tırmanışlar yapılır. Bu kamp 
yerinden ayrıca Turasan dağlarına geçiş 
yapmakta mümkündür.

Torasan Dağlarına Tırmanış 
Aladağların güneydoğusunda yeralan 

Turasan ve Torasan dağları karayolu ula-
şımı ve doruk çıkışları bakımından özel 
bir gezi ve tırmanma programı gerektirir. 
Bu dağlar üzerinde yeralan Boruklu tepe 
(3548 m.) ve Vayvay tepe (3565 m.) çıkış-

ları içinn Sıyırma vadisinden geçiş yapmak 
mümkün olduğu gibi, Yedigöller vadisin-
den de geçiş yapmak mümkündür. Sıyırma 
vadisi – Sulağankeler yaylasından geçiş 
yapan dağcılar Kokorot vadisinde, Yedi-
göller vadisinden geçiş yapan dağcılar ise 
Karagöl vadisinde kamp kurarlar. Turasan 
dağlarına Adana üzerinden gelmek iste-
yenler ise önce Karsantı – Kökez köyü üze-
rinden Acıman (Tırak) yaylasına çıkarlar.

Adana – Karsantı 75 km. Karsantı – Acı-
man yaylası ise yaklaşık 40 km. dir. Acıman 
(Tırak) yaylasından Vayvay tepe kamp ye-
rine ise 6-7 saatlik bir yürüyüş ile ulaşmak 
mümkündür. Aladağların bütünü üzerinde 
gezi ve tırmanış yapmak isteyen dağcıla-
rın, Niğde – Çamardı- Çukurbağ köyü üze-
rinden bu dağlara giriş yapması gerekir. 
Yalnız güney Aladağlar ve Turasan dağları 
üzerinde gezi ve tırmanış yapacaklar ise 
özellikle Adana – Karsantı – Kökez köyü 
üzerinden giriş yapmak durumundadırlar.

Bu yönden giriş yapan dağcılar veya 
araştırmacılar Toros dağlarının Akdeniz’e 
bakan yamaçları üzerinde çok zengin bir 
orman örtüsü ve buna bağlı olarak çok 
zengin bir yaban hayatı ve doğal desen 
ile karşılaşırlar. Ayrıca bu gezi sırasında 
Toroslara ve Aladağlara mahsus olan yer 
altı Karst derelerinin satha çıkış yeri olan 
Kapuzbaşı şelalelerini de inceleme fırsatı 
bulunur.
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OUTDOOR PURSUITS
Niğde is an important centre for moun-

taineering and winter sports.  Part of the 
Taurus Range, the Aladağlar and Bolkar 
Mountains are famous for hiking, trekking 
and mountain sports. The Aladağlar have 
been designated a National Park and bo-
ast 4 major peaks: Demirkazık at 3756m,  
Kızılkaya at 3725m, the highest peak of 
the Kaldı group i.e. Mount Kaldı, of which 
the highest peak is 3688m and the highest 
summit of the Torasan group on Mount 
Vayvay which is 3565m. 

THE ALADAĞLAR MOUNTAINS
The Aladağlar Mountains, which form the 

highest section of the Middle Taurus, are 
located between the provincial borders of 
Kayseri, Niğde and Adana. Moreover a lar-
ge section of these mountains rise up wit-
hin the borders Çamardı district of Niğde 
Province with the Ecemiş river to the west 
and the Zamantı river to the east. Above 
the Ecemiş river which describes the wes-
tern border of the Aladağlar, are found the 
villages of Çukurbağ and Demirkazık. The 
Taurus-Aladağlar end in the east at the Ba-
razama valley. The most important village 
settlements of this highly mountainous re-
gion are the villages of Çukurbağ and De-
mirkazık to the west and to the east Ulupı-
nar “Barazama”. 

These form the highest points of these 

mountains. The section bounded by the 
south-east and the provincial borders of 
Adana are known as the Torasan or “Tur-
hasan” mountains. 

EXCURSIONS AND CLIMBING IN THE 
ALADAĞLAR

Generally the way into the Aladağlar for 
explorers and mountaineers intending to 
tour or climb in the mountains is via the vil-
lage of Çukurbağ in Çamardı/Niğde. Only 
those intending to climb the Demirkazık 
summit of the Aladağlar approach the mo-
untains  via the village of Demirkazık. An-
yone who is going to climb the west slope 
of Demirkazık or explore the Çımbar valley 
goes up to the mountains from Demirkazık 
village. Whether needing to get Çukurbağ 
village or to Demirkazık village the state 
highway links Çamardı to the provincial 
centre of Niğde. To reach Çukurbağ villa-
ge take the road from Niğde to Çamardı 
(65 km). The road is asphalt. Passengers 
taking the Niğde to Çamardı bus service 
should get off at the village of Çukurbağ, 6 
km before Çamardı. Any necesaary prepa-
rartions should be completed here before 
going up into the mountains. 

Any mountaineers or sight-seers wanting 
to try Demirkazık should start from the villa-
ge of Demirkazık. It is approximately 5 km 
from Çukurbağ to Demirkazık. The road is 
levelled. In the village of Demirkazık the-
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re is a 100 bed mountain hotel which has 
central heating and is open year-round. 
In the same region a new hotel managed 
by the Directorate of Youth and Sport was 
opened in the year 2002. There is enough 
accommodation capacity here to suit any 
sort of demand. 

From the point of the environment and 
climate the most favourable season to get 
the best experience of being in the Aladağ-
lar, be it climbing or be it sight-seeing, are 
the months of June, July and August. Any 
sight-seer or mountaineer intending to go 
up to these mountains for the first time to 
explore or climb should take precautions 
against the intense sunshine as is true for 
all mountainous areas. Whilst climbing or 
touring light-coloured cotton clothes are 
recommended. 

Climbing and touring the Toros-Aladağlar 
is generally divided into four regions. The-
se tour and climbing itineraries are detai-
led as the Demirkazık, Yedigöller, Kaldı and 
Turasan climbs. These tours and climbs 
can be undertaken out from the south to 
the east as Kaldı-Turasan, Yedigöller and 
Demirkazık. 

Mountaineers intending to explore the 
precipitous and elevated peaks found 
alongside one another in the Aladağlar 
should not treat these climbs lightly but 
seriously and with caution because of the 

special conditions in these high peaks. 
The high mountainous area covers a vast 
area and thus communication, first aid and 
rescue operations are extremely difficult. 
Anyone doubting their ability should not 
undertake these climbs. Any conduct that 
contravenes these instructions is likely to 
result in accidents in the mountains.  

Demirkazık Climb (3756m)
The first summer ascent of the Demirka-

zık summit was realised by Dr. G. Künne 
and his team on July 17th, 1927. The honour 
of the first winter ascent belongs to Turkish 
Mountain Climbers. The first winter success 
was achieved on February 29th, 1969 by 
Dr. Bozkurt ERGÖR and Sönmez TARGAN

Generally, in climbing Demirkazık, the  
highest peak of the Aladağlar, Sokulupınar 
Camp is used as there is always water to 
be found there. Sokulupınar Camp is app-
roximately a 2-hour walk from the villages 
of Çukurbağ and Demirkazık.

The non-technical ascents of the southe-
ast and south faces and the technically-de-
manding “West Slope Climb” are all started 
from this camp. The non-technical ascents 
of the southeast and south faces go via the 
Narpuz valley. From approximately half-
way along the valley and turning north is 
from where the south slope ascent starts. 
Alternatively it is possible to continue to 
the end of the Narpuz Valley. At the end of 
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the valley comes the pass of “Kızılçarşak”. 
To reach the ridge that leads to the summit 
follow the ridge to the south-east. After re-
aching the summit follow the same route 
down to reach the camp again. In normal 
conditions the ascent to the summit takes 8 
to 10 hours. Some teams make camp in the 
Narpuz Valley, at a point 2500m from the 
entrance and a narrow gorge. At this place, 
located on the right slope of the valley and 
known as “Kayacık” (“Little Rock”), water is 
always to be found. 

The Ascent of Demirkazık Summit by the 
West and North Slopes

It requires expertise and experience to 
climb to the summit of Demirkazık from the 
west and north slopes. It should not be at-
tempted by any climber inexperienced in 
advanced techniques especially those of 
rope and pegging. The ascent of the west 
slope of Demirkazık starts from the Soku-
lupınar Camp. Each climber will determine 
their own route according to their technical 
ability and experience. 

The ascent of Demirkazık by the nort-
hern slope goes via the Arpalık-Çımbar 
gorge into the Çımbar valley. Here camp 
is made. From Sokulupınar to the Çımbar 
valley takes 4 or 5 hours on foot. Mounta-
ineers camping in the Çımbar valley take 
their own provisions for the climb. Gene-
rally speaking the ascent of Demirkazık by 

the northern slope is more difficult than the 
ascent by the western slope. The climbs 
generally have a difficulty rating of 4 to 6. 
Climbers ascending by this route return by 
following the south-easterly ridge via the 
Narpuz valley to the main camp or go via 
Kızılçarşak once again into the Çımbar val-
ley. 

Summit Ascents from the Yedigöller Val-
ley.

To cross the Yedigöller valley (3100m) 
start walking from Çukurbağ village or from 
the Sokolulpınar camp. A walk of  around 
2 to 3 hours brings you out at the mouth 
of the Yalak valley. For the length of the 
Yalak valley the walk continues to ascend 
gradually going eastwards. At the end of 
the valley the route forks to the north arri-
ving at the Çelikbuyduran spring. This is a 
pleasant spot for a break. After a rest the 
neck of the pass behind starts to emerge 
into the Yedigöller (lit. Seven Lakes) valley. 
After a descent of around an hour arriving 
at an altitude of 3100m the route comes 
into the lake region. Camp is made on the 
shores of the big lake. From Çukurbağ to 
the camp at Yedigöller is a walk of betwe-
en 8 and 10 hours. 

The Yedigöller have their own particular 
micro-climate. Because of the altitude at 
night the water freezes at the Yedigöller 
camp. By day the sun is fierce and it is very 
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hot. Because the difference between night 
and day temperature can be between 25 
and 30 degrees mountaineers need to 
bring extra protection. 

The Ascent from Yedigöller Valley to Kı-
zılkaya (3725m)

The Kızılkaya peak rises up to the sout-
heast of the Yedigöller valley. Kızılkaya is 
the 2nd highest peak in the Aladağlar and 
has a high and steep northern face. At the 
base of the northern wall of Kızılkaya there 
is a still active ice-basin, in this basin there 
is a beautiful glacier lake called “Şiringöl”. 
To the northeast of the end of Şiringöl there 
is an active “Moren set”. 

There are different ways up to the sum-
mit appropiate to differing levels of fitness. 
Every climber determines their own route. 
Every climber should make a preliminary 
excursion in order to prepare. A safe and 
comfortable ascent to the summit of Kızıl-
kaya (3725m) begins from the camp. Star-
ting climbing from the left of “Şiringöl”, the 
glacier lake of Kızılkaya,  there is a ridge 
that ascends towards the summit of Kızılka-
ya to an altitude of 3500m. This ridge stra-
ightens out towards the summit and to the 
east can be seen two glacier beds.

When the Kizilkaya ridge (3500m) is re-
ached the route continues westwards and 
by climbing the south ridge the Kızılkaya 
summit (3725m) is attained. By this route 

the Kızılkaya ascent takes approximately 
5 or 6 hours. The descent cannot be done 
by the same route. The descent is done via 
the southwest slope along the Çelikbuydu-
ran ridge. From there the route returns to 
the Yedigöller valley camp . By this route 
the return to camp takes approximately 3 
or 4 hours. 

The Ascent from Yedigöller Valley to the 
Direktaş Peak. 

The Direktaş peak (3510m) rises up to 
the southeast of the camp. Non-technical 
ascents of Direktaş are undertaken via 
the southern face. To climb to the summit 
starts with a walk out from the camp. Af-
ter a walk of 20 to 30 minutes  there is the 
start of a track that leads up to the summit. 
From here the ascent to the peak starts. 
The summit is achieved within 3 to 4 hours 
and the route back to camp is by the same 
path. 

The Ascent from Yedigöller Valley to De-
mirkazık

Mountaineers that set out walking to 
the northwest reach a gorge that passes 
into the Narpuz valley. The ascent to the 
Demirkazık (3756m) summit begins by go-
ing down into the Narpuz valley from here.  
The way up to the peak and the way back 
down from the end of the Narpuz gorge are 
as previously noted following the normal 
route. Following this route mountaineers 
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going up to the summit can, under normal 
conditions, return to camp within a single 
day. 

Crossing the Aladağlar, the “Trans-
Aladağlar”

Mountaineers who have completed their 
excursions, explorations and climbs aro-
und the Yedigöller area can try the Trans-
Aladağ trek from here by following the 
Hacer gorge route and crossing Bazarama 
to “Ulupınar”. To cross  from Yedigöller to 
Barazama takes approximately 5 to 6 ho-
urs. Mountaineers undertaking the “Trans-
Aladağ” come out on the Barazama – Kar-
santı highway from where they go down to 
Adana (approximately 120km). 

The Trans-Aladag walk, also known as 
the “Trans-Taurus” can be done in either 
direction; either Barazama – Yedigöller- 
Çukurbağ or Çukurbağ – Yedigöller – Ba-
razama. Mountaineers who have finished 
their explorations of the Yedigöller but who 
are not going onto do the “Trans-Taurus” 
can cross via the Yalak valley to Mount Kal-
dı. The walk from Yedigöller to Akşampınarı 
takes approximately 8 hours. 

The Mount Kaldı Ascent (3688m)
At the most southerly point of the Ala-

dağlar rises up Mount Kaldı with an altitude 
of 3688m. To do the ascent of the Kaldı mo-
untain by the normal route, which is by the 
Akşampınarı north face, set camp in the Sı-

yırma pass in the Emli valley. 
The ordinary ascent of Mount Kaldı starts 

from the Akşampınarı Camp. Continuing 
south the route come out at a place known 
as Avcıbeli. The route turns east from 
here, continuing the climb the “Kaldıbaşı” 
peak is reached first then the Kaldı summit 
(3688m). The descent is by the same route. 
Doing it in this direction the ascent to the 
peak and the return takes between 8 and 
10 hours. The Sıyırma pass is used as the 
camping place. 

The Ascents of Güzeller and Gürtepe 
Peak

To the northeast and east of the Emli 
valley rise up Mount Cebel (3630m), Gür-
tepe (3474m) and Güzeller peak (3461m). 
Climbers wanting to do these peaks make 
camp at the Sulağankeler Pasture in the Sı-
yırma Pass. From this camp fine and plea-
surable ascents of peaks such as Güzeller, 
Gürtepe, Cebel and Özgüdek (3620 m) can 
be done. From this camp it is also possible 
to pass through to the Turasan mountains. 

The Ascent of the Torasan Mountains 
Reaching and climbing the peaks of the 

Turasan and Torasan mountains, located 
in the southeast of the Aladağlar, requires 
a degree of planning. It is equally possible 
to climb the peaks of Boruklu (3548 m) and 
Vayvay (3565 m) found in these mounta-
ins from the Yedigöller valley as it is from 
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the Sıyırma valley. Climbers doing Sıyırma 
valley via Sulağankeler pasture or climbers 
doing Kokorot valley via Yedigöller valley 
make camp in the Karagöl valley. Those 
who want to come at the Turasan moun-
tains from Adana first go via the village of 
Karsantı – Kökez up to the Acıman (Tırak) 
highland pasture. 

The distance from Adana to Karsantı is 
75 km. As for the distance from Karsantı 
to the Acıman highland pasture; about 40 
km. It is possible to reach the Vayvay peak 
camping place from the the Acıman (Tırak) 
highland pasture after a 6 or 7 hour hike. 
Climbers wanting to do  all of the climbs 
and excursions possible in the Aladağlar 
should enter into the mountains via the 

village of Çukurbağ (in Çamardı/Niğde). 
Those who only want to do climbs and exp-
lorations in the southern Aladağlar and Tu-
rasan mountains are advised to go up into 
the mountains from the village of Kökez (in 
Karsantı/Adana). 

Climbers or explorers who approach the 
Taurus Mountains from this direction  are 
rewarded with a covering of rich forest and 
the variety of wild animals and natural pat-
terns that come with being on slopes that 
look towards the Mediterranean. There is 
also the opportunity, whilst exploring the 
Taurus and Aladağlar, to visit the rather 
special Kapuzbaşı waterfalls where the un-
derground Karst streams come to the sur-
face.


