Etkinliğin;
Adı: Direktaş Kuzeydoğu Dihedrali
Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 19-07-2011
Hedefi, Türü: Ortaburun Kuzeydoğu Dihedrali - 3510
Etkinliğe katılanların isimleri: Yahya VARLI,Seyhan ÇOLAK

Etkinlikte kullanılan
-Kamp malzemeleri : çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs
-Teknik Malzemeler : 1 Takoz seti ,10 Friend,8 Ekspress,8 Kilitli,2 Hms,uzun ve kısa perlon bantlar,2
nutkey,2 çekiç ve çeşitli ebat ve türlerde 5 sikke

Tırmanılan Rotada
-Yükseklik : 3510m
-Hedeflenen ve Harcanan Zaman : 9 saat hedef, 11 saat 30 dk
-Kazanılan ve kaybedilen yükseklik : 410m
-Kamp, Bivak ve Su alanları : Yedigöller ,büyük gölün yanı (3100m)
-Parkurun Zemin Tanımı, Teknik Derecesi : (III+/IV-,max V) derece kaya tırmanışı
-Tehlikeler : Bazı ip boyları çürük dikkat !!!,
Yiyecek Durumu : Atıştırmalık,Su
Hava Durumu Hakkında Bilgiler(rüzgarın şiddeti, hava sıcaklığı, bulut v.s.); Hava açık ve rüzgar hızı düşük
Ulaşım Bilgileri;
-Hareket Yeri ve Saati-Varış yeri ve Saati : Yedigöller (07:00) – Yedigöller (18:30)
Rota Tanımı;

TIRMANIŞ:

Saat 07:00 gibi kamp alanında yola çıktık saat 07:30 da rota dibine gelmiştik.Tabii rota dibi derken kar kulvarının oldugu
yeri kast ediyorum.Bu sene kar çok yağdıgı icin kar alanının yüzeyi oldukca büyüktü.Aslında kardan gitmek hiç akıllıca
değil ama biz öyle yaptık ve 40 dakika boyunca kaya çekicini kazma gibi kullanıp ¾ luk ayakkabı ile iz açmak benim tüm
gücümü emdi.Kaya etabının başlangıcına geldigimde miğdem bulanıyor ve kendimi bitmiş hissediyordum.Daha
başlamadan bitmiştim ,neyseki biraz su içip dinlenince kendime geldim.Aslında yandan kaya etaplarından gecilebilirdi.Kar
yığınının sivrildiği yerinde, kafama düşmesi ayrıca güzel oldu, neye uğradığımı şaşırdım.

1.İp boyu(IV-)(50m)(08:25-09:15): İlk 3 ip boyuna seyhan girdi güzel bir catlaktan baslayıp sonra sete cıkıyor.
2.İp boyu(III)(55m)(09:15-10:00): Rahat etap
3.İp boyu(IV+,III+)(40m)(10:00 10:35):Kısa bir yan geçiş var IV+ lık kısım burası sonrası rahat.

4.İp boyu(III+,IV-)(25m)(10:35-11:00): Girişi çürük sonrası sağlam devam eden çok dar ve dik baca hattı ,sonrasında
sikkeninde oldugu bir sete çıkış
5.İp boyu(III+)(25m): Rotayı karıştırdığımız yer önce sağa kayıp, sonra tekrar dihedral hattına girmememiz gereken yer.
Ama biz sağa kayıp dik yukarı cıkıyoruz.Bu etapta III+

İki çatlak gözüküyor soldaki doğru rota ,sağdaki yanlış

Yanlış rotada mutlu mesut tırmanırken...
6.İp boyu(IV+)(20m)(yanlış rota):Yanlış ip boylarında ilerlerken kilit ip boyun oncesi nispeten basit etap.
7.İp boyu(VI,VI+)(10m) (yanlış rota): Kilit öncesi kilit ,negatiften kalkış el ve ayak var sonrasında el ve ayak tutuşları
küçülüyor ancak eğim negatiften dik hale geliyor.10m sonra sete cıkıyoruz setin 2 m ustunde bir set daha var.
8.İp boyu(VII,VII+)(yanlış rota): Esas kilit; negatif giriş, ayak yok ,açık tutuş bir kanat var, aslında ballı tırmanış
bahçesindeki “Nice Citron” rotasına o kadar benziyor ki rotayı VIII- yapmayan tek fark ,rotanın sağında rota ile arasında
120 derece yapmış olan duvar ayak olmasada buraya ayağınızı yüzey basabiliyorsunuz.Rotanın hemen solunda çok
çürük görece kolay bir yer var.Başta oradan gitmeye niyetleniyorum ama kurtarmayacak kadar çürük. Kendime güvenim
var burayı cıkabilirim diyorum.Ufak bir takozu catlaga yerleştirip denemelere başlıyorum.Bir,iki,üç olmuyor bir yere kadar
cıkıyorum ama uzanmam gereken kanata bir türlü uzanamıyorum.İnip çürük tarafa yöneliyorum emniyet atıp denemeye
calısıyorum ama yok,çok çürük.Tekrar inip VII,VII+’lık rotaya yoneliyorum.Bir,iki yine olmuyor.Bu sefer yapaylamaya karar
veriyorum.Takoza oturacam ve seyhan sıkı alacak bende oradan kanata uzanıcam.Rotaya giriyorum Seyhan’a sıkı
almasını söylüyorum yavas yavas takoza oturuyorum ve PATT!! lambur lumbur önce sete ,sonra seyhan’ın üzerine
sonrada istasyonun 4 m altına düşüyorum ne olduğunu anlayamıyorum bile popomun sol tarafını sürtüyorum.Bunun
dışında bir sey yok tabii dizimide vurmuşum ama bunu fark etmiyorum.Seyhan’ın da elini ip kesiyor.Oda o an fark
etmiyor.Takoz patlıyor kendimi yerde buluyorum ama bu beni demotive etmiyor aksine acayip bir adrenalin patlaması
oluyor.İpte asılı iken nereden cıkabiliriz diye bakmaya başlıyorum, olmuyor tabii inişe geciyoruz.

Ve yanlış rotadan iniş.
6.İp boyu(III)(25m)(doğru rota):ip inişi yapıp doğru rotaya yan geçiş
7.İp boyu(V-,V)(30m)(doğru rota): Basit başlayıp(III+) son 5-6 metrede zorlaşan etap Tunc Fındık’ın anlattığı sikkeli
catlagın sağ yanından geciyoruz.
8.İp Boyu : II,III derece zirve sırtına ve zirveye varış

İniş: (2:00 dk) Direktaşın klasik rotasından iniş.dikkat edilmesi gerekir.çok çarşaklı kaya etapları var.
Fotoğraflar : https://picasaweb.google.com/yesilmavi/DirektasKuzeydoguDihedrali#

Yahya VARLI

