
Dağcılık, dağlarda yürüyüş ve kamp kurmanın yanı sıra teknik malzeme kullanarak tırmanma 

sporunu da kapsayan bir doğa sporudur.18.-19. yüzyılda Avrupalı (İngiliz ve Fransızlar başta 

olmak üzere) zenginlerin boş zamanlarını değerlendirmek ve hayatlarının rutin akışını yeni 

maceralarla süsleme arayışı neticesinde bir spor sayılmaya başlanan dağcılık, 20.yüzyılın 

başında diğer ulusların da ilgisini çekmeyi başarmıştır. Uluslararası bir spor haline gelmesi ise, 

1931 yılında, merkezi Cenevre'de olan Uluslararası Dağcılar Birliği (UIAA)'nin kurulmasıyla 

mümkün olmuştur. İzleyen yıllarda, belirli teknik ve emniyet yöntemlerinin geliştirilmesine 

paralel olarak kendine özgü disiplini ve ilkeleri olan bir spor dalı haline dönüşen dağcılık, birçok 

doğa sporunun da önünü açmıştır. 

Türkiye'de dağcılık, üniversite kulüpleri ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) bünyesinde 

canlılığını korumaktadır. Dağcılık sporunun Türkiye'deki popülaritesi ise her gecen gün 

yükselen bir grafik izlemektedir. 

1- DAĞCILIK STİLLERİ: 

1.1 Alpin Stil 

1.2 Doğa Yürüyüşü (Hiking) 

1.3 Kamplı Etkinlik (Trekking) 

1.4 Ekspedition 

1.5 Ferrata 

1.6 Sportif Tırmanış (Sport Climbing) 

1.6.1 Bouldering 

1.6.2 Kaya Tırmanışı 

1.6.3 Uzun Duvar Tırmanışı 

1.6.4 Yapay Duvar Tırmanışı 

(*) Kaynakça 

Türkiye'deki Dağcılık Kulüpleri 

Türkiye'de Dağcılık ve Diğer Doğa Sporları Hakkında Tartışma Forumu 

ALPİN STİL: 

Dağcılar için kayalar ve buzlar üzerinde, hafifliğin ve hızın ön plana çıktığı ve aynı zamanda 

teknik tırmanış içeren dağcılık sporunun esas ruhunu temsil eden tırmanış stilidir.  

Yapay yöntemlerden tamamen uzak olan bu tırmanış stilinde tırmanıcılar bütün zorluklar ve 

risklerle kendi başlarına başa çıkarlar. Temelindeki bu yöntemlerden dolayı 'macera ruhu' ile 

beslenir. 

DAĞ YÜRÜYÜŞÜ- Doğa Yürüyüşü (Hiking): 

Sabah başlayıp akşam bitirilen günü birlik dağ yürüyüşüdür. 



KAMPLI ETKİNLİK (Trekking): 

Kamp kurularak ve dağda konaklayarak yapılan dağ yürüyüşleridir. 

EKSPEDİSYON (Expedition): 

Uzun süreli ve çok amaçlı içinde zirve tırmanışları da olan, araştırma gezileri ve tırmanışları ile 

kamplı konaklama gibi faaliyetleri kapsayan etkinliklerdir. 

FERRATA: 

Kayaya sabitlenmiş metal merdivenleri kullanarak tırmanma stilidir. 

SPORTİF TIRMANIŞ (Sport Climbing): 

Genellikle kaya üzerinde ya da yapay duvarlarda kullanılan tırmanma stilidir. Kendi içinde dört 

ana kısma ayrılır. 

BOULDERİNG: 

Yerden fazla yükselmeden, kaya tırmanma tekniklerini kullanarak yapılan antrenmandır. 

KAYA TIRMANIŞI: 

Önceleri dağcılığın bir kolu olarak tanınan kaya tırmanışı, uzun süredir, bağımsız bir spor dalı. 

Bu spora, doğayla baş başa, fit ve sağlıklı kalmak, biraz da adrenalini damarlarında hissetmek 

için başlanır ve tutku halini alır. 

Kaya tırmanışı, Her ne kadar ekstrem bir spor olarak kabul edilse de korkmayın. Kaya tırmanışı, 

heyecan duygusu veriyor ve stratejik karar verme yeteneğinizi geliştiriyor. Denge, estetik, 

esneklik ve gücü bir araya getiren bu sporda doğaya rağmen değil, ona uyum sağlayarak 

ilerleniyor. Fiziksel güç ve zekayı aynı anda kullanmak gerekiyor. Bir nevi insan kendi kendine 

meydan okuyor! Kaya tırmanışında, kol ve bacak kasları başta olmak üzere, vücudun hemen 

hemen bütün kasları çalışıyor. Kayaya yaklaşılan pozisyonlar ise karın kaslarına fayda sağlıyor. 

Kaya tırmanışının birçok çeşidi var. Her bir tırmanışın kendine özgü tekniği ve zorluğu var. 

Birçok şeyi aynı anda düşünmek zorundasınız. Denge, esneklik, güç, doğayla uyum, dikkat 

edileceklerin başında geliyor. Farklı kategorilerin içinden kişinin kendine uygun olanını seçmesi 

gerekiyor. 

Bouldering Özelikle kaya tırmanışına yeni başlayanlar için çok faydalı bir antrenmandır. Alçak 

kaya tırmanışı da deniyor. Teknik, kuvvet ve dayanıklılık gibi becerilerin geliştirilmesine katkı 

sağlıyor. Kaya tırmanışı ayakkabısı ve toz torbası kullanılıyor.  

Top-rope Tırmanış: Tırmanış ipi, rotanın tepesindeki istasyondan geçerek tırmanışçıya gidiyor. 

İpin diğer ucu da emniyet alan kişide bulunuyor. Tırmanışçı tırmandıkça, ipte oluşan boşluğu 

emniyetçi alıyor. İpli tırmanışlar içinde en güvenlisi Top-rope. Çünkü burada düşülen mesafe, 

ipin esnemesi dolayısıyla birkaç santimi geçmiyor. 

Serbest Stil: En çok kullanılan tırmanış türü. Free climbing denilen bu tırmanışta, yükselmek 

için yapay tekniklere kesinlikle başvurulmuyor. İp ise tırmanan kişiyi, düşüş ihtimaline karşı, 

tehlikeden korumak için kullanılıyor. 



Free-solo: Hiçbir emniyet aleti kullanılmadan, kaya tırmanış ayakkabısı ve toz torbasıyla 

yapılıyor. Free-solo fazlasıyla deneyim gerektiriyor. Zaten bu türde tırmanan sayısı oldukça az. 

Bu stilde tırmanmak için fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da hazır olmak gerekiyor. 

Çünkü, yapılan hata çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor. Çıplak ayakla da tırmananlar var. 

Yapay tırmanış: Yükselmek için çeşitli aletlerden faydalanılarak yapılan tırmanış türü. Yapay 

tırmanışta, sikke, jumar, hook, ip, merdiven gibi aletler kullanılıyor. Çıkışta, lider tırmanıcının 

örneğin sikkeye (tutunmak için kayaya çakılan çivi) basması durumuna yapay çıkış adı veriliyor. 

Nasıl eğitim alınıyor? 

Kaya tırmanışı eğitimi veren birçok doğa sporu merkezi var. Eğitimin ilk aşaması teorik dersler; 

Öncelikle, tırmanış teknikleri, stilleri, tırmanış ve iniş istasyonlarının kurulması, top- rope 

(tırmanış ipi) ve malzemeler hakkında ayrıntılı teorik eğitim alınıyor. Bir sonraki aşamada 

uygulamaya geçiliyor. Malzeme takıp çıkartmak, yerden birkaç metre yükselerek yapılan 

egzersizlerle ip inişi ve top rope tırmanış uygulaması yapılıyor. En son aşamada lider tırmanışın 

(eğitim alındıktan sonraki uzman tırmanışı) temel bilgileri alınıyor ve tecrübeli bir kaya 

tırmanışçısıyla beraber uzun rotalarda tırmanışlara başlanıyor. 

Uzun Duvar Tırmanışı: 

Kaya tırmanma tekniklerini ve emniyet malzemelerini kullanarak bir ip boyundan daha yüksek 

olan kaya üzerinde yapılan tırmanış şeklidir. 

Yapay Duvar Tırmanışı: 

Genellikle kapalı alanlarda (bazen açık havada) kimyasal malzemeler kullanılarak yapılan sabit 

veya ayarlanabilen duvar sistemlerine (genellikle yarışmalara yönelik olarak yapılmış farklı 

boyutlarda duvarlara) tırmanma etkinliğidir. Yapay duvarlar, farklı biçimlerde ve aralıklarda 

basamak ve tutamakları içerir. 

Yapay duvar tırmanışlarında, duvara dağcılıkta kullanılan teknik malzemelerin yerleştirilmediği 

"top rope" (üstten emniyetli ip) tekniği de kullanılmaktadır. 

Tırmanma, dik bir yerde yukarı doğru ilerlemek için eller veya ayaklarla yapılan fiziki bir 

faaliyettir. Eğlence amaçlı ya da ordularda profesyonel asker yetiştirmek için yapılır. Birçok kişi 

için bir hobi veya spordur. Bazı yerlerde yarışma olarak da yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 



Doğa yürüyüşü: Bir zamanlar, içinde insanın hiç bulunmadığı koca bir doğal coğrafyada, onca 

yıllık tarihi bir süreçte, sadece kendi güvenli yaşam alanlarını oluşturmakla ömrünü 

tamamlayan insan unsurunun, büyük resimde doğanın küçücük bir kum tanesi kadar bile 

olamayacağı gerçeğinin farkına varamayışı ne acıdır… 

Kendi yaşam alanlarında kendi koyduğu kurallar ve işleyişten sıkılarak, en yakın doğal alanlara 

kaçıp, oralardaki kural tanımamazlık halini güya “Özgürlük” olarak adlandırma gaflet ve 

cehaletini varın siz adlandırın ki benimkisi fazlaca acıtan bir tanımlama olmasın… İstediğini, 

istediği zaman ve istediği yerde, istediği şekilde yapmanın adına “özgürlük” diyebilmek 

cehaletten öte nedir ki? 

doğa dediğiniz zaman aklınıza ilk olarak, bin bir çiçekle benzenmiş kırlar, yeşile dönmüş 

alabildiğince uzanan çayırlar, saçlarınızı tatlı tatlı okşayan ılık bir rüzgâr, uzaktan uzağa 

kulağınıza gelen kuş sesleri, kekik kokulu yamaçlarda kanat çırpan kelebekler gelmesin 

diyedir... 

Günümüzde Tuvalete oturmanın bile bir edep ve kuralı varsa doğaya çıkmanın, doğada güvenli 

biçimde yol alarak barınmanın yani kısaca doğada bulunmanın ve özelikle de doğaya spor ve 

keşif amaçlı gitmenin kuralsızlığını aklınıza bile getirmeyin; oturun oturduğunuz yerde… 

Başınıza en ufak bir hal geldiğinde devletin güvenlik birimlerini de boşuna meşgul etmeyin… 

Çünkü eğitimli bir doğa sporcusu olağan üstü haller dışında doğada güven içinde yol almayı da 

gerektiğinde uyum içinde doğada barınmayı da bilir… Kıssadan hisse, gerektiği kadar bilgi, 

donanım ve eğitime sahip olmadan çok iyi bir arkadaşınız dahi olsa fiziksel, hukuksal, yasal 

yeterliliğinden emin olmadığınız hiç kimsenin peşine düşerek “saldım çayıra Mevla’m kayıra…” 

tarzında doğaya çıkmayın… Çıkarsanız sonuçlarına katlanma sorumluluğunu da başkalarına 

yüklemeyin… Siz siz olun önce doğayı ve doğa sporlarını tanıma eğitimlerine katılın, doğada 

barınma koşullarını öğrenin, doğada beslenme ve hayatı idame ettirme kurallarını ezberleyin, 

bir doğa sporcusu için kaybolmak diye bir mevzu olmasa da siz yine de kaybolduğunuza 

hükmederseniz, ne yapmanızdan çok neleri yapmamanız gerektiğini akılda tutun… 

Tepenizde dolaşan pamuk yığını gibi ak-pak bulutların hızlı hareketlerinin sonucunda nelerin 

olabileceğini, suratınızı okşayan serin dağ rüzgârlarının arkasından gelecek olanları iyi hesap 

edin, dağların doruklarındaki homurtuları iyi okuyun, dağlarda ve doğada güven içinde yol 

almanın birinci kuralının kuru kalmak olduğunu unutmadan ahmak ıslatan yağmurlarda 

ıslanma romantizmini aklınıza bile getirmeyin, sahip olduğunuz ekipman ve donanımların 

doğada güvenli bir şekilde barınma ve hayatta kalma katsayınızı ne kadar etkileyeceğini ve 

daha bir dizi bilgiyi dağarcığınızda saklayın… 

Siz olun, gerekmediği hallerde doğada ateş yakmayın, yakacaksanız da daha önce ateş yakılmış 

veya hiçbir habitatın etkilenmeyeceğinden emin olduğunuz alanları kullanın; ateşinizin 

söndüğünden emin olmadıkça da o bölgeyi kesinlikle terk etmeyin… 

Yemek-içmek, mangal yapmak amaçlı doğaya çıkıyorsanız bizim kültürümüzde onun adı 

Pikniktir ve o amaçla tanzim edilmiş alanları kullanın; lakin oralarda dahi her bulduğunuz 

ağacın dibine üstelik “Benim adım kızılcam 1924 yılında doğdum, lütfen beni yangından 

koruyun…” diye tabela asılmış olanların, yakınına bile ateş yakmayın… Yakarsanız da adınızın 



bir “doğa sporcusu” değil, “maganda piknikçi” olacağını unutmayın; ve hele ki, o halinizle gelip 

sakın ola bir de dağcılık, çevrecilik, doğa sporculuğu dersi vermeye yeltenmeyin bize… 

Doğa Sporlarını gerçekleştirme amaçlı bir araya geldiğiniz doğa sporları kulüp ya da gruplarının 

her ne kadar sosyal mekânlar olduğu gerçeğini bilseniz de o çatıların altında sadece bu sporun 

yapılmasına ve de doğru biçimde yapılıyor olmasına destek verin, başka amaç ve gayeleriniz 

için bu yapılara halel getirmeyin…aidiyet duygusuyla bağlı olduğunuz dernek veya kulübe 

ulaşarak eğitim desteği alabilir, yeni sezona kendinizi yeterlilikle hazırlayarak bu sporu güven 

içinde yapabilirsiniz… 

Bütün bir sezon bize güvenerek peşimizden dağlara gelen bu spora gönül veren herkese 

teşekkürlerimizi yolluyor, yeni sezonda sağlık ve huzur dolu günlerde yeniden birlikte 

olabilmeyi umut ediyoruz; kalın sağlıcakla, ayağınıza taş değmesin diyerek. 

Kaya Tırmanışının başlangıcına kesin bir tarih veremesek de 100 yıllık bir geçmişi olduğu kabul 

ediliyor. 1970'ler boyunca Fransızların etkisi ile bu sporda bazı değişiklikler oldu. Yapay 

duvarların kullanılması ise, gelişimde şimdilik bir ara durak. Yapay duvarla birlikte yeni yarışma 

sistemleri ortaya çıktı. Hız ve zorluk. 

Hız yarışlarında, iki yarışmacı aynı anda tırmanmaya başlar. Duvarın tepe noktasındaki zile ilk 

dokunan diğerini eler. Bu yöntemle, kalan son yarışmacı kazanır. Diğer yarış sisteminde ise, 

yarışmacılar kendi rotalarını belirleyip, yaptıkları hareket kombinasyonlarına ve seçtikleri 

rotanın zorluk derecesine göre değerlendirilirler. 

Kaya Tırmanışı belki de kullanmamız gereken en fazla malzemeye ihtiyacınız olan sporlardan 

birisidir. 

Bouldering ya da Türkçe adıyla küçük kaya tırmanışı bir çeşit kaya tırmanışıdır. Bu tip 

tırmanışta herhangi bir halat ya da kemer sistemi kullanılmamaktadır. Tamamen özel bir 

donanım olmadan da yapılmasının dışında, tırmanıcılar, özel bir tırmanış ayakkabısı, ellerini 

kuru tutmak için tebeşir tozu ve açık hava tırmanışlarında düşüş etkisini hafifletmek için 

süngerden yapılma minderler kullanabilir. Serbest yalnız tırmanışının aksine küçük kaya 

tırmanışı genellikle 6 metreden yüksek olmayan rotalarda (tırmanışın tamamlanması için 

izlenen yol) yapılır. Özel spor salonlarındaki yapay tırmanış duvarları ile mevsim veya etraftaki 

kayaların yapısından bağımsız olarak kapalı alanda antrenman yapılabilir. Açık ve kapalı 

alanlardaki rotaları kapsayan pek çok uluslararası yarışma bulunmaktadır. 

Bouldering, ipli tırmanış ve dağcılık için bir egzersiz yöntemi olarak gelişmiştir. Bouldering 

(küçük kaya tırmanışı), tırmanışçıların, istediği hareketleri güvenli bir yükseklikte tekrar tekrar 

denemesine olanak vermektedir. Ayrıca yapılan egzersizler sonucu parmak gücünde ve 

dayanıklılıkta gözle görülür bir gelişme sağlamaktadır. 20. yüzyılda bu spor, diğer disiplinlerden 

ayrılarak gelişmiştir. Her biri farklı zorluk derecesine sahip pek çok rota geliştirilmiştir. 

Rotaların tırmanılabilirliğini (zorluk derecesini) göstermek için pek çok değişik derecelendirme 

sistemi geliştirilmiştir. Fakat günümüzde V-ölçeği (ABD’de) ve Fontainebleau ölçeği 

(Avrupa’da) yaygın olarak kullanılmaktadır. 



 

 

 

 


