FAALİYET RAPORU
Faaliyet

Kaçkar Kavrun (3932m) Kuzey Klasik rotası

Faaliyetin Tarihi

11-12 Ağustos 2014

Güzergâh

Trabzon Havalimanı – Pazar – Ayder – Yukarı Kavrun - Mezovit kamp – Zirve – Kamp – Y. Kavrun

Yeri

Hemşin, Rize

Yukarı Kavrun – Mezovit kamp 5 km.

Kat Edilen Yol

Mezovit – Kapı 1200m.
Kapı Sırt – Zirve 800 m

Süresi

2 gün

Türü

Yaz tırmanışı

Y. Kavrun – Mezovit (2800m.) kamp 600m.

Alınan İrtifa

Mezovit – Kapı (3500m.) 700m.
Kapı Sırt – Zirve (3932m.) 430m.

Katılımcılar

Ayşe Borovalı (DAG 2014), Pınar Kanca (bireysel), Şehir habercimiz Sezgi Eser (DAG 2014)

Kullanılan Kamp Mlz.

Çadır, Mat, Uyku tulumu, kafa lambası

Kullanılan Teknik Mlz. Kask, GPS
Kullanılan Kişisel Mlz.

Giyecek

Yiyecek

Uçakla ocak tüpü götürülemediği için konserve, ekmek, kuruyemiş, tahıllı şekerleme bar vb.

Rota Bilgisi

Kamp Alanı

Mezovit 2800m.

Su kaynağı

Kamp derenin yanında. Rotada kaynak yok.
İhtiyaç halinde, buzul eridikçe kayaç zeminden akan su aşağıda derecikler oluşturuyor.

Tehlikeler

Ağustos’ta hızla eriyen buzulun solundaki çarşağı yukarıdan yan geçmek riskli, aşağıdaki
erimeyle üst taraflardaki taş ve kayalar sürekli yerleşiyor (Buzultaş setinin sağından, rota
işaretlerini takip ederek, buzul eteğinden ilerlenmesi daha güvenli.)
Aniden basan yoğun siste oryantasyon zayıflıyor, GPS uydu bağlantısını kaybediyor. (Rotaya ilk
kez giriliyorsa çıkış için plana fazladan bir saat eklemekte fayda var. )
Hava yüklü ise zirvede yıldırım riski var. (Telefonlar kapatılmalı; saçlarda dikleşme, vücutta
karıncalanma, elektronik cihazlarda titreşim vb. işaretlere dikkat edilmeli.)

Zemin

Başlangıç 45 derece eğimli buzultaş seti ve kıvrımlı patika
Buzul eteğinde ıslak kayaç zemin ve kayalık.
Kapıya kadar 45 derece eğimli, yer yer kumlu çarşak.
Sırt-Zirve etabında 2. derece kaya geçişleri.

Zorluk
Derecesi

Kolay-Orta
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Harita

Gps Bilgileri

Kackar.org sitesi kaynaklı GPS kaydı mevcut

Hedeflenen Zaman
2 gün
Hava Durumu Hafif sisli, parçalı bulutlu
1.gün
08:40
THY SAW 07:00 uçağıyla Trabzon havalimanına iniş

Harcanan Zaman 2 gün
2.gün
Hava Durumu Sabah açık
Öğleden itibaren yoğun sis ve yağışlı
6:00
Kalkış

12:00

Havataş ile Pazar (1-1,5 saat), minibüs ile Ayder (45 dk) 7:00

Buzultaş setinin üstü

16:00

Minibüsle Yukarı Kavrun’a varış (dolmadan kalkmıyor) 11:15

Kapı – Bivak yeri - Sırt

19:30
21:00

Mezovit Kamp
Yatış

11:45

Havanın bozmasıyla 3600m.den iniş

15.00 civarı

Mezovit Kamp
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DETAYLAR
Aktarmalarla Ayder’e planladığımız saatlerde ulaşmamıza rağmen, Ayder’den Y. Kavrun dolmuşu bir türlü kalkmadığı için
2-3 saat kaybettik. Yukarı Kavrun’a çıkarken, senelerdir Kaçkarlar’ın doğasına sadık kalarak emek veren Şahin ailesinden
Hüseyin abinin araca denk gelirseniz, “ne zaman kalkarız” diye boşuna sorup durmayın. Ayıca, üzerinizde kedi tüyü varsa
öne binmeyin ve Hüseyin abinin yanında limon da demeyin (en azından zirve öncesi kaşınmayın)
Karadeniz türküleri eşliğinde 1 saat hoplaya zıplaya 16:00 gibi Y. Kavrun’a vardık. Hafif sis vardı, artmazsa iyiydi. Muhlama
yemeye vakit kalmadığından, Şahin Kafe’nin sahibi Yalçın Abi’yle laflayıp, Fırdevs Abla’nın laz böreğinden birer parça
yutarak yola koyulduk. (Yalçın Abi rota işaretlerini yapan kişidir, kardeşleri de dağcıdırlar.)
Yayla evlerinin arasından başlayan bariz patikayı takip ederek, vadiye girdik. Sol yamaçta, başıboş hayvanlar aşağı
geçmesin diye örülmüş duvar ve yanında Mezovit’in kapısını (bildiğin demir kapı) görene dek ilerledik. Kapı, telefon çeken
son noktadır. Dere boyunca irtifa alarak, derenin solundan sağına geçeceğimiz noktaya geldik. Babanın olduğu nokta,
yazın derenin coşmasıyla geçişe elvermediği için biraz yukarısından geçtik. 2-3 saatlik sohbetli fotoğraflı bir yürüyüşle
rotanın yakınındaki kamp alanına vardık.
Çadırı kurarken karanlık basıyordu. Bir ara yaklaşan buuooğğ booaağğ sesleriyle tırsıp, biber gazı spreyini elimize alıp ışığı
kapatıp bekledik ama sanırım iki öküz kendi aralarında atışıyorlardı, gittiler. Zaten şehirde daha tehlikelileri var bunların…
Sabahın köründeki uçak nedeniyle ve biraz da heyecandan hiç uyuyamamıştım, arkadaşım 2 saat kestirebilmişti. Uçağa tüp
sokulmadığı için ocağımız yoktu. Konserve ve ekmeğimizi yiyip, 9-10 gibi yattık.

Kamptan rota manzarası
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Başlangıç etabı
Orijinal planda 5:30 gibi günün ilk ışıklarıyla buzultaş setini geçmeyi hedeflemişken, uyanıp rotaya girmemiz 7:00’yi buldu.
(Öküz Yatağı isminin hakkını verecek şekilde uyuduk.) Rotayı aramayı da hesaba katınca 5 saatte çıkar, öğlen zirveyi
görürdük, değil mi? Tam değil… Zirve yerine, dağda “hep deplasmanda” olduğumuzu görecektik 
Başlangıçtaki buzultaş setine tam ortasından diklemesine daldık. 45 derece iri kayalık zeminde hızlı irtifa almak, filtre
kahve gibi keyifliydi. Bu esnada GPS’in hafızası yetmediği için rotada ara noktaları kırptığını (truncate) fark ettim. Zaten
GPS’e bakmadan ilerliyorduk ama yavaş yavaş rotadan sapmıştık.
Buzultaş setinin sağından çıkıp, dönüşte bulduğumuz işaretli patikaya girip, buzul kenarından geçmeliydik. Halbuki biz,
buzultaş setini ortadan tırmanınca patika ve buzul eteğinin sol üstüne çıktık ve kapıya doğru uzanan kayalık çarşağa
ortasından yanlamasına daldık.
Bu hata, buzulun hızlı eridiği ve çarşağın sürekli yerleştiği Ağustos ayında bizi riskli zemine sokmuş oldu:
-

Rotadan gidince, aşağıda kayaç zeminden akan su sesleri eşliğinde kayalarda kaymamaya dikkat ederek rahatlıkla
ilerliyorsunuz. Kendiliğinden yuvarlanan taşlar da buzul eteğine gelene kadar duruyor.

-

Çarşağı yukarıdan yan geçmek, buzultaş-kapı mesafesini kuş uçuşuna çevirse de, kendiliğinden yuvarlanan taşlar
tedirgin edici. Her adımı tembel hayvan hızında, elle ayakla kayaları yoklayarak attık. Buzul eteğinden gidilirse
kolay ve 20 dk. sürecek bu bölümü geçmemiz 1 saati buldu ve yordu.

Ortalama bir ekip, başlangıçtan kapı etabına kadar olan bölümü rotadan 1-1,5 saatte alır. Hatamız nedeniyle bizim için
toplamda 2 saate yakın sürmüş oldu. Öte yandan buzulun erimediği aylarda bizim geçtiğimiz hat tercih edilebilir.
Buzultaş setinin başı ve arkada kamp alanına giden dere
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Kapı etabı
Ort. 45 derece eğimli, yer yer kumlu taş-kaya çarşak çıkışı. Sol ve sağ kapı arasında kaya duvarı var. Sağ kapı sanırım biraz
daha dik ama sırtın hemen soluna bağlanıyor. Kar-buz yoksa sağ tercih edilebilir. Biz sola girdik.
Ağustos itibariyle çarşağın kumlu bölümlerinde çıkış zorlaştığı için kayalardan ilerledim. Epey baton ucu kıran olmuş 
Arkadaşım, önceki çarşakta yaşadığımız stresin de etkisiyle, sol ve sağ kapıyı ayıran kaya duvarının ortalarında durmak
istedi. Yarım saat kadar oturduk, devam etmek içinden gelmiyordu. Beni bir saat kadar beklemesini söyledim. Aslında zirve
için bu süre yetmeyecekti ama beklemesi konusunda anlaştık, yüksek tempoda duraksamadan çıkabildiğim kadar
çıkacaktım. Kapıya kadar ortadaki izden gitmek yerine, sağ duvardaki çatlak ve çentiklere kaya tırmanış yapar gibi
tutunarak ilerlemek tempoyu oldukça artırıyor. Çarşak ayaklarınızın altında akıp gidiyor, gerçekten 
Kapıdan geçip, sol ve sağ kapı arasındaki bivak yerini hızlıca inceledim. Bir mont ve iki eldiven vardı, olası bir kaza için
çevreye bakındım, kimseyi göremedim. Burada manzara anlatılmaz yaşanır türünden.
Cep telefonuyla bir iki fotoğraf çekmek istedim ama kamera görüntüsü dalgalanıyordu. Buzul tarafındaki vadiden sis
geliyordu, yoğun gözüktü. Telefon kamerasındaki dalgalanma havadaki yüke bağlı olabilir mi diye düşünüyorum çünkü
aşağıda düzelmişti. Zirveye yaklaştıkça, özellikle sis varsa yıldırım riskine karşı temkinli olmak lazım. Telefonla oynamayı
bırakıp sırta geçtiğimde saat 11:15 civarıydı.
Başlangıçtan kapıya çıkmak, rotaya ilk kez giren ortalama bir ekip için 2,5 - 3 saat sürer. Arkadaşımla oturduğumuz
gerekmeyen yarım saatlik molayı ve çarşakta kaybettiğimiz fazladan yarım saati düşersek, yaklaşık yarım saat fazlamız var.
Antrenman şart 
Kapı etabı
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Sırt-Zirve etabı
Boşluk hissi yaratan sırttan geçip kırmızı okları görünce zirve etabına daldım. Arkadaşımdan ayrılalı 15-20 dakika olmuştu.
Zirveye çıkış kapıdan 1-1,5 saat alırdı, yani arkadaşıma verdiğim süre yetmeyecekti ama 20 dakika daha çıkabildiğim yere
kadar çıkmaya karar verdim. Zirve etabı aniden dikleşiyor. Sanırım 2. derece kaya tırmanış içeren, son derece keyifli bir
etap. Bu tür zeminde, belki keyif oranı arttığından, daha seri ilerliyorum.
Kapı 3500m. civarında. Bir gazla 100-150 m. irtifa almışken, dumanın iyice yaklaştığını fark ettim. Tüm vadiyi yutmuştu ve
hava kesinlikle dönecekti. Arkadaşım iyi havada bekleyecek olsa bile sırılsıklam eden sisin içinde donardı, ayrıca ıslak
kayalarda acele çıkış-iniş aşırı riskli olacaktı. Velhasıl, hava, zaten vermem gereken kararı kolaylaştırdı. Buraya kadarmış.
3937 m.deki zirvenin 300 m. kadar altından döndüm. Arkadaşım Pınar’ın yanında 10 dakika soluklandım ve inişe geçtik.

Sol üstte – Sol kapının hemen aşağısı
Üstte – Sırt rotası (kaynak kackar.org). Şu an rotada kırmızı
oklar mevcut, sırttan sonra soldaki çizgiden ilerledim ve iki
çizginin birleştiği nokta civarından döndüm.
Sağda – Sağ kapının yanından buzul ve vadi, telefon
kamerasındaki dalgalanma ve sis geliyor 
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İniş
Yoğun dumanla birlikte GPS uydu bağlantısını kaybetti. İşimiz akıl yürütme ve dikkate kaldı ama çıkıştaki hatadan sonra
akıllanmıştık. Kapının aşağısından solda buzula doğru indik, buzul eteğinden ilerlerken bir baba gördük. Buzul eteğinin
kıvrımlı patikaya bağlandığı noktada, yoğun dumandan ötürü ufak bir kaybolma yaşadık ancak her yönü kontrol edip, iz ve
işaret bularak, rotaya girmeyi başardık. Buradan sonrası kampa kadar gayet rahat, kıvrımlı bir patika…
Babalar, kırmızı klasik ve mavi buzul rota işaretlerini takip ederek, 15:00 civarı kampa indik. Hava nedeniyle kampı
toplayıp Yukarı Kavrun’a inmeyi sonraki sabaha bıraktık. İyi ki almışız dediğimiz yaprak sarma konservemiz ve kuru
ekmeğimizi medeniyet dışı bir iştahla yeyip, sızdık, sabah Kavrun’a inice yiyeceğimiz muhlama ve sütlacın hayaliyle…
İniş, iyice geri çekilmiş olan küçük buzulun eteği

