Kaletepe Kuzey Rotası

Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 20.05.2011
Hedefi, Türü: Kaletepe Kuzey Rotası
Etkinliğe katılanların isimleri: Yahya VARLI, David Bruce WILBUR, İlker ŞAHİN

Raporu yazan: İlker ŞAHİN
Etkinlikte kullanılan
-Kamp malzemeleri: çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs
-Teknik Malzemeler: 2 Takoz seti; 1 Friend seti; çeşitli sayıda ekspres, kilitli
karabin, hms, sikke; uzun ve kısa perlon bantlar, prusik ipleri; 2 nutkey; 2 çekiç;
açmayı unuttuğumuz bir telsiz.

Tırmanılan Rotada
-Hedeflenen ve Harcanan Zaman: Hedef 7.30 saat; harcanan 8 saat
-Kazanılan ve kaybedilen yükseklik: 400 m
-Kamp, Bivak ve Su alanları: Sarı Memedler (1600m)
-Parkurun Zemin Tanımı, Teknik Derecesi: ( III+ / V+ ) derece kaya tırmanışı
-Tehlikeler: Setlerdeki ve rota üzerindeki çamur ve çimin frictionların tutuculuğunu
öldürmesinin yanı sıra tutuş ve basışları çok zor hale getirmesi nedeniyle kayma
ihtimalinden çekiniliyordu.
Yiyecek Durumu: Atıştırmalık, su, çay.
Hava Durumu Hakkında Bilgiler (rüzgarın şiddeti, hava sıcaklığı, bulut v.s.):
Tırmanış esnasında kar-dolu-yağmur geçişleri yaşanırken, zaman zaman sert rüzgar
hakimdi. Güneşi gördüğümüz anlarda oldu tabi.
Ulaşım Bilgileri;
-Hareket Yeri ve Saati-Varış yeri ve Saati: Sarı Memed Vadisi (07.30) – Sarı
Memed (15.30)
Rota Tanımı: Kaletepe Klasik Kuzey Rotasına girme niyetiyle yola çıkmış olmamıza karşın,
rotanın altına geldiğimizde III. ip boyundan sonraki büyük sette sağa geçiş yapmak yerine
hemen üzerinden devam eden, görece daha zor olduğunu tahmin ettiğimiz çatlak hattından
devam ederek rotayı direk tamamlayalım dedik.
Sonuçta, Kaletepe Klasik Kuzey rotasının haricinde (rota üzerinde denk geldiğimiz
sikkelerden ve perlonlardan anladığımız kadarıyla daha önce çıkılmış bir rotaydı) bir rotadan
çıkmış olduk. İyi de oldu.

TIRMANIŞ:
Tırmanış boyunca tüm ip boylarını Yahya lider çıktı. İlk iki ip boyunda artçı David olurken,
son iki ip boyunda artçı bendim.

Sabah saat 06.00’da kalkıp hazırlıkları tamamlayarak 07.30’da sarı memed vadisinden
faaliyete başladık. Kaletepe’nin dibine giden yamacı seri biçimde tırmanarak 08.20’da
Kuzey rotasının dibine vardık. Rotaya girmek için gözümüze kestirdiğimiz çatlak hattının
hafif solundan III derece civarındaki 25 metrelik free tırmanışla ipe ilk gireceğimiz yere
gelmiş olduk.
(09.15)
Yan Geçiş ( III+ ) (10 Metre): Çatlak hattının altına gitmek için free çıkış yaptığımız
yerden devam etmemiz gerekiyordu. Teknik bir zorluğu olmadığı gibi geçiş için de
oldukça müsait bir yapı olmasına karşın, yamacı çıkarken ıslanan botlarımızın
tabanlarının kaymaya başlaması nedeniyle işimizi garantiye alıp ipe girdik. 5 metrelik
kısa bir yan geçişle çatlak hattının altına ulaştık. Lider Yahya, artçı David idi. Ben prusik
sürüdüm.
I.İp boyu ( IV- ) (40 Metre): I. ip boyunun altındaki hafif kovuğa istasyon kurduk.
Rotanın girişindeki kısa kaya yüzeyine aldanıp frictionla çıkış yapmaya karar verdik.
Ancak rotanın girişindeki o yüzey büyük bir aldatmacanın ilk kısmıymış yalnızca. I. ip
boyunun o yüzeyden sonraki tırmanışı tamamen çim tekniği ile geçildi. Ufak tefek teknik
dönüşler vs gerekmiş olsa bile frictionların altında biriken çamur, ellerin artık tozdan
fayda görmez hale gelmesiyle kaba kuvvetle bu ip boyunu Yahya’nın liderliği ve David’in
artçılığıyla tamamladık. David’in ip boyunu bitirmesine az bir mesafe kala başlayan hafif
yağmur, bizim için tırmanışın geri kalanının dair pek de kolay olmayacağını gösteriyordu.
II. İp boyu – Kilit ( V+ ) (30 metre): Klasik Kaletepe Kuzey yüzü tırmanışlarında sağa
geçişin yapıldığı setin üstündeydik. Tercihimizi sağa geçmek yerine fotoğrafta görüldüğü
gibi hemen üzerimizdeki çatlak hattından yapmaya karar verdik. İlk izlenimimiz rotanın
pek sert görünmediği yönündeydi. Ancak bizi zorlamasını da istiyorduk. İp boyunun
dibinde Yahya çıkmak için hazırlık yaparken, atıştıran yağmur, yanına karı da alıp
bildiğiniz yağmaya başladı. Ancak rüzgâr vadiden estiği için rotayı pek fazla ıslatmadı ve
kısa süre sonra hem yağmur, hem kar hem de rüzgar hafifledi.
Yahya’nın seri tırmanışının ardından yukarda istasyon kurdu. David prusik sürüyerek
tırmanmaya başladı. Kaygan kayalar, minik setlerdeki ot ve çamur yüzünden tutuşların
zorlaşmaya başlaması nedeniyle yapılan her hamlenin kontrollü olması gerekiyordu.
Ekibin tamamının bu konuda özellikle kilit ip boyunca oldukça dikkat etmesine karşın,
yine de taş düşüşlerinin ister istemez yaşandığı gözlendi. İstasyonun, çıkıntılı bir setin
altında olması muhtemel bir kazayı engelledi.
Ben artçı olarak çıkmaya başladığım anda yağmaya başlayan dolu-kar karışımına eşlik
eden rüzgarla birlikte, hem kendim hem Kaletepe’nin kendisi hem de yaptığımız
faaliyete ilişkin varoluşsal düşüncelerin arasında ben de kilit ip boyunu tırmandım.
III. İp boyu ( V- / V ) (30 metre): İyice hızlanan rüzgârın ve dolunun arasında üzerine
çıktığımız setin hafif eğimli ve küçük olması, Yahya’nın vakit kaybetmeksizin son ip
boyuna girmesine neden oldu. Çatlak hattının sonundaki kaya bloğunun 5 metre
solundaki hattan çıkmayı tercih etti. İp boyunun girişindeki baca çıkışını müthiş kaygan
bir zeminde yaparken, Yahya bu kadar zorlanıyorsa, biz ne yaparız acaba diye

düşünmekten kendimizi alamadık. Bir iyileşip bir kötüleşen hava şartları altında 30
metrelik son ip boyunu da Yahya’nın liderliği benim artçılığımla tamamlamış olduk.
Zirveye Varış ( II / III ) (25 metre): Son ip boyunu çıktıktan sonra Kaletepe’nin
zirvesine ulaşmak için oldukça kısa ve neredeyse yatay bir patikayı yürüyerek, bir kaç
yerde çim tekniğine başvurarak yükselmek gerekiyordu. Zorlayıcı olmaktan uzak son
etabı da tamamladıktan sonra zirveye ulaşmış olduk. Ancak, Cıngıllı Beşik ve Büyük
Mangırcı tarafından esen sert rüzgârın kafamıza çaktığı kar ve dolu taneleri yüzünden
kendimizi hemen bir taş bloğunun önüne atıp rahat bir nefes alabildik.
Saat 13.50’de zirveye vardık!
İniş: İniş için Kaletepe’nin güneyinden Cıngıllı beşik ile Kaletepe arasındaki bel aşılıp
Emli vadisi üzerinden Sarı Memedler’e inildi. Ancak, yağışa bağlı olarak çamur miktarı
oldukça fazla olduğundan iniş düşe kalka oldu desem yeridir.
Saat 15.00’da kampa dönmüş olmayı planlamamıza karşın, 15.30’da ancak kamp
alanına günlük güneşlik bir havada ulaşabildik.
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İlk ip boyunun alt istasyonu.

Yahya ikinci ip boyunda.

Zirve öncesi son adımlar.

Zirve’de…

