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Aladağlar-Niğde Süresi
Güzergâh

Türü

D1 Duvar

Sarı Memet yurdu(kamp)-Zirve-kamp

Kat Edilen Yol
Katılımcılar

12 saat

Alınan İrtifa
1
2

~400mt

Taha Akkuş
Can Güner

3
4
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 çift ip, farklı uzunlukta 10-11 perlon ve
pursik ipi
Emniyet kolonu, kask, kata
Tırmanış esnasında: bir paket fındık, 3lt su.
Kamp Alanı
Sarı Memet yurdu (1700mt)
Su kaynağı
Çeşme
Tehlikeler
Taş düşmesi,
Hava
Açık ve rüzgarsız, sıcak
Zemin

Zorluk
Derecesi

VI+ / VII Kaya tırmanışı

Resim 1, Büyük Mangırcı Duvarı ve rotaları. Hasat Zamanı pembe ile gösterilmiş (Bu fotoğraf Tunç Fındık’ın

web sayfasından alınmıştır)

Resim 2, Rotanın patikadan görünümü. Kırmızı orjinal rotayı, Yeşil yaklaşık olarak bizim tırmandığımız hattı

gösteriyor

Mangırcı kuzey yüzünde Kuzey Mahmuzu rotasıyla arasında 50-60mt’lik geniş bir kulvar sistemi olan,

Rota Tanımı

girişten zirveye kadar yer yer daralıp genişleyen, V derecelik geçişler hariç dik ve birkaç noktada
negatifleşen, belirgin ve zirveye kadar ulaşan çatlak hattını takip eden, birkaç kısa çürük etap hariç
Aladağlar standartlarında sağlam sayılabilecek, devamlı zorluk içeren, mecburi VII, maksimum VII+
derece zorluğunda, 9 ip boyunda geleneksel tırmanış rotası.
Gps Bilgileri
Hedeflenen
Zaman

İniş: https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19868696
10 saat

Harcanan Zaman

12 saat

Faaliyet Programı
1.gün

Hava Durumu

07.00
10.00
14-19.00
23.00

Çamardı’ya varış
Kamp alanına varış
Rota inceleme
Yatış

ULAŞIM

Açık, rüzgarsız

2.gün

Hava Durumu

Açık, rüzgarsız

6.10
Kamptan hareket
7.30
Rota dibi
7.50
Rotaya giriş
20.00 Zirve
22.40 Kamp
İstanbul-Konya (uçak)-Ereğli-Çamardı (özel araç)-Sarımemetin yurdu kamp alanı.

ÖZET
9 ip boyunda ve 10 saatte tırmanmayı planladığımız rotayı 10 ip boyu ve bir ip inişi ile 12 saatte tamamladık.
Antrenmansızlık nedeniyle neredeyse her istasyonda kısa molalar verdik. 3. Ip boyunda rotadan biraz sapıp kısa bir yan
geçişle tekrar rotaya bağlandık, burada tahminen orijinalinden daha zor bir hattı tırmandık. VII’lik 5.ip boyunun
girişindeki negatifte tutamak kopunca kısa bir düşüş yaşadık. VII+’lık etabın altına geldiğimizde planladığımız gibi sağa
~15mt iniş ve ~20mt yan geçişle V+’lık bir etap geçip VI+’lık son ip boyuna bağlandık. Son ip boyunda güneşi batırıp
karanlıkta zirve platosuna ulaştık.

HAZIRLIK
Antalya’dan araçla Aladağlara gitmeyi planlayan Can ve Abdullah’a yol üzerinde, Konya’da ben de (Taha) dahil olup
sabah dağa ulaştık. Bu yıl dağ faaliyeti yapmadığımız gibi kaya antrenmanlarımız da düzensiz ve sınırlı olunca, kısa,
kamp yükü taşımaya gerek olmayan, günlerin kısalmaya başladığı bu dönemde bir günde bitebilecek ve mümkünse
sağlam bir rota arayışına girdik. KDK, BDK gibi alternatifleri değerlendirdikten sonra kampı Abdullah’larla ortak atmak
daha cazip geldiğinden biz de Mangırcı’daki rotaları incelemeye başladık. Bazıları birbirini kesen kayıtlı 12 rotadan iki
güzel ve popüler rotayı geçen yıl çıktığımızdan, diğerlerinin ise detaylı tarifleri olmadığından seçenekleri Mangırcı
Classic ve Hasat Zamanı rotaları olarak sınırladık ve rotaları daha önce tırmanan arkadaşlarla görüşüp bilgi aldık.
Yolda uykusuz geçen gece nedeniyle çadırı kurup iki saat kadar dinlendikten sonra hem tırmanacağımız rotaya karar
verip incelemek hem de malzemeleri bırakmak için rota dibine yürüdük. Hasat zamanı rotasının ilk ip boyunu tırmanıp
hem rota ve tarifleri değerlendirmeyi hem de kendimizi test etmeyi planladık. İlk ~15mt.si IV/IV+ ama emniyetsiz,
devamı VII- olan ip boyunu Can seri bir şekilde tırmandı. Rota tarife uygun, biz de çok da kötü hissetmeyince ertesi gün
bu rotaya devam etmeye karar verdik. Mangırcı Classic rotası için aldığımız “fazla çürük”, “gereksiz” gibi yorumlar da
bu kararda etkili oldu. Malzemeleri rota dibinde bırakarak kampa döndük.

TIRMANIŞ
06.15 Kamptan hareket. Gürültülü kamp alanı nedeniyle uykuyu alamayınca planın bir saat gerisinde kaldık.
07.30 Rota dibi. Rotaya yaklaşırken daha önce yaptığımız gibi Mangırcı vadisindeki patikanın Alaca yaylaya döndüğü
yerde patikadan çıkıp otlu-çarşaklı zeminde yükselmektense, Körteklitepe’ye giden belli belirsiz patikadan yükselip rota
hizasını biraz geçtikten sonra rotaya yöneldik. Yolu biraz uzatsak da daha az yorucu oldu.
07.50 Başlangıç
1.ip boyu, VII-, ~55mt. Bariz, dik çatlak sistemi. Üst kısmı biraz açık bir dihedrale benziyor. İlk ~15mt’si çürüklük
nedeniyle emniyetsiz, otlu. Bu kolay kısım üzeri ot ve dikenle kaplanmış sıkışmış bir kayaya ulaşıyor. Buradan sola zayıf
tutamakları kullanarak rotanın ilk zor hamleleriyle sola yan geçiliyor. Sarı-turuncu sol yüzeyde tutamak ve basamaklar
hat boyunca genel olarak küçük ve zayıf. Daha iyi tutamaklar olan sağ yüzeyde ve çatlak içindeyse biraz çürüklük ve
birkaç oynak taş var. Çatlak içinde emniyet imkanı iyi. Piyaz (lay-back) hamleleri de gerektiren, insanı biraz dışarı atan
güzel çatlakta zorluk 15-20mt kadar devam ediyor. Bu kısmın son zor hamlesinde küçük bir göbek geçişi var, ancak
sıkışan kayanın üzeri tamamen otlarla kaplı ve neredeyse hiç tutamak yok, basamaklar ise belli belirsiz sloplardan
ibaret. Burada mecburen otlara tutunarak yükseldik. Sanırız daha önce tırmananlar da bu otların atalarını kullanmıştır.
Daha sonra kolaylaşan etapta önce küçük bir ağaçta istasyon kurduk, daha sonra istasyonu 6-7mt yukarıya, sarı
blokların altındaki, friendlerin iyi oturduğu güzel çatlaklara taşıdık. Saat 9.00
2.ip boyu, V- 35-400mt. Sarı, parçalı blokların solundan, kulvarımsı yapıdan dik yukarı çıkış. Yer yer oynak ve serbest
taşlar var. Küçük kuru ağacın 2-3mt solunda, iki kişinin sığabileceği küçük sette istasyon. Burada 2mt’lik zor hamleli bir
geçiş sonrası 3-4mt yukarıdaki yatık zeminde, sağdaki ağaçta istasyon alınabilir. Ilk çıkış raporunda tarif edilen set
burası olmalı. Saat 9.05-9.45
3. Ip boyu, VI+/VII-, ~50mt. Tarif edildiği gibi sağa yan geçmek yerine direk yükseldik. Ağaçtan yükselinen kısımlar
kolay ama çürük, yukarısında devamlı zorluk içeren etap. Sağ tarafı daha çürük, sol taraftaki sarı yüzeyde yer yer
yatıklaşan bir çatlakta zorunlu piyaz hamleleri içeriyor, bir yerde hafif negatif yapıyor. Son kısımda negatif bir göbek
geçişinin sağında, vurunca ayrıkmış gibi ses çıkaran, yukarıdan aşağıya sarkmış gibi duran, geniş ve çıkardığı ses
nedeniyle son derece güvensiz ama hareket etmeyen ve altındaki güzel çatlak dışında emniyet imkanı vermeyen
büyükce -orta boy bir sehpa kadar- bir kaya var. Alternatifimiz olmadığından, minimum yük vermeye çalışarak ama
mecburen asılarak bu kaya sayesinde küçük balkonu aşıyoruz. Yukarısında gövdesi bilek kalınlığında (Can’ın bileği)
küçük bir ağaç var. Ağaçtan sonra solda siyah-gri, pürüzsüz ve yatık kayada bir sikke ve bir friend ile askı istasyon. Saat
10.05-11.25
İstasyonda kontrol ettiğimizde bu etabın rotanın VI+’lık 4. Ip boyuna paralel olduğunu görüyoruz. Orjinal hatla
kıyaslama şansımız olmasa da, içerdiği çürüklük ve zorluklar nedeniyle burayı tavsiye etmiyoruz.
4. Ip boyu, V-, 25mt. Doğrudan sağa yan geçip ana çatlakğa bağlanmak istiyoruz. Sarı, çürük ve parçalı taşlardan
yükselip dar bir babanın üzerinden denge hamleleriyle geçerek ana çatlağa bağlanıp 5-10mt kolay kulvardan
yükselerek 5.ip boyunun girişi olan negatifin altına varıp uzun bir mola veriyoruz. İstasyon sağda, balkonun altındaki
dikey çatlakta. Saat 12.05

5. Ip boyu, VII, 60mt. Balkonun sol tarafı sarı, yer yer çürük ama yükseldikçe sağlam krimpler var, sağ taraf ise gri, dik
pürüzsüz yüzey. Balkon altında sıkışmış ama güven vermeyen kayalar var. Her iki yüzey ve sıkışmış kayaları da
kullanarak biraz yükselip negatifin altında friend ile ara emniyet atıp sola doğru geçerek balkonun üstündeki büyük
çıkıntı kayaları yokladıktan sonra tutunarak yükseldiğim anda kaya yerinden çıkıp uçtu, ben de onu takip ettim (ip
yettiği kadar). Yaklaşık 5mt’lik temiz bir düşüş sonrası kontrol ve kısa bir moladan sonra aynı şekilde yükselip bu kez
daha ilerideki çıkıntı kayalardaki açık tutuşları kullanarak ilk balkonu geçtim. Sonrasında sağa sola sapmadan doğrudan
yükseldim. Çatlak içerisinde sıkışmış, liken kaplı, hoş ses çıkarmayan ama başka seçenek bulamayınca kullandığımız
kayalar küçük negatifler oluşturuyor ve krimp, gaston, açık tutuşlar ve vücut hamleleriyle yükselirken tırmanıcıyı dışarı
itiyor. Çatlak önce ortada yükselip sonra soldaki pürüzsüz yüzeyle birleşerek dihedral yapıyor. Zorluk 30mt kadar
devam ediyor ve yükseldikçe çürüklük azalıyor, son 15mt’de yatıklaşıyor. Son 5mt’sinde sağdaki küçük setlere ulaşmak
için çapraz yükseldim ve küçük, rahat sette istasyon kurup bir mola daha verdik. Saat 12.45-13.45
Bu ip boyunun 30.mt’sinden sonra çatlak solda yatık bir şekilde 20-30mt daha devam edip bir baca sistemiyle 8.ip
boyunun üzerindeki büyük sete çıkıyor. Bu doğal hattı takip eden bir ekip yukarıdaki bacanın aşırı çürük ve emniyetsiz
olduğunu belirtti, tavsiye edilmiyor.
6.ip boyu, V, 40-45mt. Tarif edildiği gibi sağda yukarıda görünen küçük sarı balkonun altını hedefleyip setten sağa
doğru yükseldik. Yükseldikçe diklik artıyor. Yer yer çürüklük olsa da yüzeyde alternatif geçişler mevcut ama biraz sağa
sola kaymak gerekiyor. Çok küçük, rahatsız bir sette yarı askı istasyon kurduk. Burada ilk çıkıştaki tarifi takip etmek
yerine 7-8mt daha yükselerek sette istasyon kurmak, bir sonraki ip boyunda ip sürtünmesini azaltacağı ve iletişimi
kolaylaştıracağı için çok daha mantıklı. İstasyonda ipin boşunu aldıktan sonra aklımıza geliyor... Saat 14.30-15.30
7.ip boyu, V, 25mt. Balkonun sağından 7-8mt yükselip setten kısa iniş hamleli ve boşluklu, birkaç zor tutamakla sağdaki
kulvara geçip çürük ama kolay etapta biraz yükseldikten sonra oynak kayaların olduğu dar sette bir sikke bir friend ile
istasyon. Yan geçişte emniyet imkanı yok gibi. Bu yüzden artçı için de zor bir geçiş. Saat 16.30
Bulunduğumuz set VII+ zorluğundaki 8.ip boyunun girişi. Setin solunda, 1-2mt kadar yukarıda paslı bir profil sikke
görünüyor. Devamı ise birkaç ince ve güvensiz çatlak dışında emniyetsiz bir slab ve 5.ip boyunun sonundan kuzey yüzü
görünen piramitimsi kule sisteminin batı/kuzey-batı yüzünden tepesine çıkıp arkasındaki sete iniyor. Biz bu hattın çok
emniyetsiz oluşu nedeniyle Umut-Volkan ikilisinin yaptığı ve bizim de planlandığımız gibi setteki babadan sağ tarafa
15mt kadar iniş yaparak otlu, rahat sette uzun bir mola verdikten sonra ~15mt kadar yan geçiş yapıp aynı sete ulaşan
farklı bir hat takip ediyoruz.
8.ip boyu, V+, 55mt. Otlu setin sonuna kadar gitmeden (belki 10mt kadar gerisi), küçük setten sağa 3-4mt yan
geçtikten sonra slab setleri kesen yatay ve dikey çatlaklarla yükselen hat. Setten kısa yan geçiş sonrası dikey başlayıp
sola yatıklaşan çatlak hattını takip edip 8-10mt sonra sola zor ve uzun bir hamleyle geçtikten sonra dik yükseldik.
Hamleler aşağıdan göründüğünden daha zor. Alt kısımlar daha sağlam. Yükseldikçe yer yer su olukları var. Sete
yaklaştıkça çürüklük artıyor. Saat 17.30-18.30
9.ip boyu, VI+, 50mt. Sette sağa sola sapmadan hemen yukarıda dar bir çatlak-baca sistemi görünüyor ancak girişine
erişmek için altındaki çürük, genişçe bir üçgen şeklindeki kulemsi yapının üzerinden yan geçmek gerekiyor. Daha sağda
sarı, çürük görünen, çok geniş bir baca sistemi var, gidilmemeli. 8.ip boyunun istasyonunu toplayıp yürüyerek kulenin
üzerinde 3-4mt yükseldikten sonra güneş batarken istasyon kurduk.
Kulenin en yüksek noktasından çatlağa geçmek için 4-5mt sağa yan geçmek gerekiyor. Aşağıdan bakınca burası
emniyetsiz, slab bir yüzey gibi görünüyor. Daha önce çıkılmamış ve tarif edilmemiş olsa buraya girmeye tereddüt
edebilirdik. Yan geçişin ilk hamlelerinde büyük bir LCD TV ebatlarında, oynak bir blok var. Dokunmamaya çalışarak

geçtikten sonra duvardan 2-3cm’lik bir çatlakla ayrılan, ayrık görünen ama sağlam, ~20-30cm kalınlığında 3-4mtlik bir
blok var. Arkası boylu boyunca çatlak ve ana çatlağa geçmeden önceki son emniyet noktası. Ip sürtünmesini azaltmak
için çift ip tekniği kullanıp ara emniyetleri de 120cm’lik perlonlarla uzattık, aksi halde yukarıda ip sürtmesi ciddi sorun
olabilirdi. Blokun altından yana geçiş zor görününce üzerine çıkarak yüzeydeki krimp ve gastonları kullanarak denge
hamleleriyle sağa geçip çatlağa eriştik. Çatlak girişinde öyle görünmese de, çatlak boyunca çürüklük diğer ip boylarına
göre çok daha az ve emniyet imkanı iyi. 25-30mt kadar zorluk homojen bir şekilde devam ediyor. Neredeyse her türlü
tırmanış hamlelerini kullanarak, çoğunlukla da baca tekniğiyle yükseldik. 40.mt’lerde küçük bir kum saatine takılmış
beyaz bir pursik, 1-2mt yukarısında da çatlağa sıkışmış küçük, sabit bir takoz var. Sonrasında diklik azalıyor. Buraya
ulaştığımızda tarife göre zirve platosunun hemen altında olduğumuzu biliyorduk ama artçı ile iletişimi ve ip
sürtünmesini düşünerek erken istasyon kurduk. Saat 18.50-19.45
10.ip boyu, III+, 10mt. Ana çatlak bir balkonun altında sona eriyor. Sol tarafından yükselerek kısa birkaç zor hamle ile
zirve platosuna ulaştık. Saat 20:00.
Iniş, İp ve malzemeleri toplayarak 20.15’te hareket ettik. Iniş patikasına erişmek için yaklaşık 200-250mt kadar II
derece kayalı-otlu zeminde güney-doğu istikametinde yükselmek, sonra sağa geçmek gerekiyor. Biz biraz fazla
yükselmişiz. Iniş patikasının başlangıcı otlu ve düz bir zeminin doğusunda, otlu düzlüğün bittiği yerden başlıyor ve
büyük bir baba ile işaretli. GPS izinin linki Rota Tanımı bölümünde mevcut. Aşağıdaki patikaya ulaşmak için II-III derece
kısa inişler yapmak gerekiyor. Büyük taşlı çarşaklı zeminde karanlık nedeniyle patikayı zorlukla bulup yavaş bir tempoda
22.40’ta kampa vardık. Alaca yayla patikasına bağlanmak için zeminin düzeldiği yerde jandarma kulenin solundan
devam etmek gerekiyor.

Fotoğraflar: https://photos.app.goo.gl/uTZZePHs1XJ8YJj4A
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İstanbul, 2017

