FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Lahitkaya Batı Yüzü, Z Rotası
Faaliyet Tarihi
2014.08.31
Yeri
Güzergâh

4-6 saat

Türü

C2 Duvar

Sulağankeler(kamp)-Zirve-kamp

Kat Edilen Yol
Katılımcılar

Aladağlar-Niğde Süresi

Alınan İrtifa
1
2

~350mt

Taha Akkuş
Şükrü Ekin Kocabaş

3
Kullanılan
Kamp Mlz.
Kullanılan
Teknik Mlz.
Kullanılan
Kişisel Mlz.
Yiyecek

Rota Bilgisi

Çadır, ocak, tulum, mat
1 set takoz, 1 set friend, 1 set mikro friend, 8 sikke, 2 nutkey, 1 çip, farklı uzunlukta 10-11 perlon ve pursik
ipi
Emniyet kolonu, kask, kata
Atıştırmalıklar, 3lt su.
Kamp Alanı
Sulağankeler kamp alanı (2550mt)
Su kaynağı
Kampın yukarısındaki cılız kaynak, çobanlar tarafından hortum yerleştirilmiş
Tehlikeler
Taş düşmesi,
Hava
Açık ve rüzgarsız, sıcak
Zemin
Zorluk
III+ / V Kaya tırmanışı
Derecesi

Resim 1,Rotanın Kocadölek-Sulağankeler patikasından görünümü

Rota Tanımı

Lahitkaya batı yüzünündeki gri slabı Z formunda dikey bölen çatlağı takip eden hat.

Gps Bilgileri

-

Hedeflenen
Zaman

6 saat

Harcanan Zaman

6,5 saat

Faaliyet Programı
1.gün

Hava Durumu

Açık, rüzgarsız

2.gün

Hava Durumu

09.00
17.00

Çamardı’ya varış
Kamp alanına varış

5.45
6.45
7.00
13.30
16.00

Kamptan hareket
Rota dibi
Rotaya giriş
Zirve
Kamp

ULAŞIM

İstanbul-Niğde otoübüs, Çamardı köy minibüsü, Sarımemetin yurdu kamp alanına Salim abinin jipi ile.

Açık, rüzgarsız

ÖZET
Haftasonuna sığdırabileceğimiz bir rota bakarken Ekin’in geleneksel duvar tırmanışına uzun yıllar ara vermis
olmasından ötürü nispeten kolay rotaları tarayıp nihayetinde Lahitkaya Batı yüzünde karar kıldık. Rota tarifinde sağlam
olduğunun belirtilmesi bir diğer motivasyondu ama özellikle baca etabı sonrasında neredeyse taş yağdığını
söyleyebiliriz. Yine de rota bulma sorunu olmaması nedeniyle tecrübe kazanmak isteyen tırmanıcılar için uygun bir
seçenek. Henüz Kocadölek mevkiine gelirken bile konumu itibariyle heybetli görünen Lahitkaya üzerinde rotanın
boydan boya görünür olması… anlayamazsınız…

AYRINTILAR
Salim abi traktör ile Arpalık’a gideceğinden jipini ödünç alarak orman içine kadar gidip, hafif tempo yürüyüş ile
Sulağankeler kamp alanına vardık. Mevsim itibariyle su iyice azalmış, birkaç mm kalınlığında akıyordu, kaynağı zor da
olsa bulduk ve daha yukarıdaki kamp alanı yerine suya daha yakın olan, sırttaki tek çadırlık açıklıkta kampı kurup
dinlendik.

Resim 2, Kamp yerimiz

Resim 3, Meditatif kamp manzaramız

05.45 Kamptan hareket. Lahitkaya Kuzeybatı sırtını döndükten sonra başlayan yorucu çarşağı düşük tempoda,
yıpranmadan tırmandık.
06.45 Rota dibi. Rota dibindeki rimayeyi (buzul ve kaya arasındaki boşluk) nasıl geçeceğimizi düşünürken, yaz sonu
olması nedeniyle buzun tamamen eriyip kayanın ortaya çıktığını görünce sevindik. Bu bize biraz zaman kazandıracaktı,
bu da akşamki İstanbul otobüsünü yakalayabilmemiz için önemliydi.

Resim 4, Çarşaktan görünen ilk boyu

07.00 Başlangıç
1.ip boyu, III, ~50-55mt. Gri temiz slab üzerinden sağa doğru yükselip sette bitiyor. Kaya sağlam, sete yaklaştıkça
döküntüler başlıyor. Bazı tecrübeli ekiplerin serbest geçtiği bu ip boyunu riske girmeyip emniyetli geçiyoruz.
Yükseldikçe tedirgin edici bazı hamleler var.
2.ip boyu, III+, ~50-55mt. İlk kısımları belli belirsiz, yükseldikçe belirginleşen, slabı dik bölen geniş çatlak boyunca yer
yer kısa ve zor hamlelerle yükselip küçük sette istasyon
3. Ip boyu, III+, ~55mt. Üst kısımlarda biraz daha yatıklaşan etapta çatlak boyunca devam edip suyun aşındırdığı
pürüzsüz yüzeylerde istasyon.
4. Ip boyu, II, III, ~30mt. Emniyet atmadan (zaten çok uygun değil) kolayca yükselip kilit etap olan bacamsı çatlağı
hedefleyerek yükselip bacanın birkaç metre altındaki sette istasyon. Biraz daha emniyetli göründüğü için tarifteki gibi
sağa çapraz yükselmek yerine biraz daha dik yükselip sonra sağa doğru geçtik.

5. Ip boyu, V, ~50-55mt. Göründüğü kadar çürük olmayan, devamlı dik, baca gibi geniş, emniyet imkanı iyi çatlak hattı.
Başlangıcı kolay, yükseldikçe zorlaşıyor. Sabit sikke ve takoz var idi. Hafif sağlı yükselmeye devam edip küçük sette
istasyon.
6.ip boyu, III, ~55-60mt. Pozitif eğimli, geniş, kulvarımsı, kıt emniyetli, çürük çatlak hattı. Artçıyı korumak için 5.ip boyu
istasyonu biraz daha solda kurulabilir. Sonlarına doğru çarşaklı bir sete çıktığı için (baba var) bolca taş düşebiliyor.
Istasyona vardıktan sonra istasyonu çarşaklı setin (I-II) bitimindeki dik ve parallel çatlaklarla bölünmüş sağlam duvara
taşıyoruz.
7.ip boyu, III+, ~40-50mt. istasyonu kurduğumuz kısa ve sağlam kayalardan yükseldikten sonra tarifte belirtilen, sola
yatık bir şekilde yükselen bacamsı kulvardan yükselmeye devam ettik. Bu kulvar içerisinde kayalar adeta (!) akıyor.
Zirve sırtını gördüğümüz, son emniyet imkanı veren yerde istasyon kurduk.
II derecelik çürük etaplardan yükselerek kısa süre sonra zirveye vardık.

Resim 5, Zirve sırtı,Küçük Kaldı ve Kaldı

Iniş:
Kolay bir patikası olduğunu biliyorduk ama daha önce geçmemiştik. Bir süre sırttan devam ettikten sonra patikayı
göremeyince doğu sırtını kuzey istikametinde çapraz kesip kısa kaya etapları da geçerek inmeye başladık. Burada
patikadan iniş belki daha hızlı olabilirdi. Nihayetinde patikayı bulup Sıyırma boğazına, oradan da kampa,
planladığımızdan iki saat daha geç ulaştık.

Resim 6, Dönüş yolunda Güzeller batı çanağıdankidaki patikadan geriye dönüp bakınca sağda Lahitkaya doğu yüzü, karşıda Kaldı
Kuzeydoğu yüzü

Köyden kalkan Niğde minibüsünü yakalayabilmek için süratli bir şekilde toparlansak da yetişemedik, İstanbul
otobüsünü de kaçırdığımız için Ankara üzerinden aktarmalı olarak İstanbula döndük.

Taha Akkuş
İstanbul, 2019

