FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Mangırcı Kuzey Yüzü, Kuzey Mahmuzu Rotası
Faaliyet Tarihi
2016.07.23
Yeri
Aladağlar-Niğde Süresi
Güzergâh

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

Rota Bilgisi

Türü

D1 Duvar

Sarı Memet yurdu(kamp)-Zirve-kamp

Kat Edilen Yol
Katılımcılar

8 saat

Alınan İrtifa
1
2

~400mt

Taha Akkuş
Can Güner

Çadır, ocak, tulum, mat
1 set takoz, 1 set friend, 1 set mikro friend, 10 sikke, 2 nutkey, 1 çift ip, farklı uzunlukta 10-11 perlon ve
pursik ipi
Emniyet kolonu, kask, kata
Tırmanış esnasında: 250gr kuruyemiş, 3lt su.
Kamp Alanı
Sarı Memet yurdu (1700mt)
Su kaynağı
Çeşme
Tehlikeler
Taş düşmesi,
Hava
Açık ve rüzgarsız, sıcak
Zemin

Zorluk
Derecesi

V+ / VI+ Kaya tırmanışı

Büyük Mangırcı Duvarı ve rotaları. Kuzey Mahmuzu turkuaz ile gösterilmiş (Tunç Fındık’ın web
sayfasından alınmıştır)

Gps Bilgileri

Hedeflenen
Zaman

Iniş patikası:
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/buyuk-mangirci-katirkayasi-zirve-sarmemetin-yurdu-kamp-alani19868696
8 saat

Harcanan Zaman

8,5 saat

Faaliyet Programı
1.gün
14.00
21.00
00.00

ULAŞIM

Hava Durumu

Açık, rüzgarsız

2.gün

Hava Durumu

Açık, rüzgarsız

Başlangıç
Zirve
Kamp

İstanbul-Niğde otobüs – Çamardı minibüsü ile Çukurbağ köyü - kamp alanına jeep ile. Dönüş aynı vasıtalarla.

AYRINTILAR
Ilk gün planımızı değiştirip Fire Thru the Crux rotasını çıkıp gece yarısı kampa döndüğümüz için öğlene doğru
uyanıp kısa bir kahvaltı sonrası bugünü de ─zirveye ancak karanlıkta varabileceğimizi öngördüğümüz halde ─
tırmanarak geçirip ertesi günkü dönüşü aceleye getirmemeye karar verdik. Ne de olsa artık karanlıkta tırmanış
konusunda tecrübeliydik (!).
12.15 Kamptan çıkış
13.40 Rota dibi
14.15 Başlangıç
1.ip boyu, V, V+, 58mt. Büyük kulvarın solundaki çatlaklı gri dik slab yüzeyin ortasındaki, kırmızı ve parçalı
kayalı, az otlu yüzeyden çıkıldı. Girişe ulaşmak için 15-20mt II derece serbest yan geçiş yapıldı. Bu kulvarın
sağında kalan büyük üçgen yapı Fire Thru the Crux rotasının girişidir.
Bu ip boyunun ilk metreleri V derece zorluğunda hamleler içerirken, aradaki setten sonra genişleyen kulvarda
III derece devam ediyor. Dik yükselip, daha sağlam olduğu için sol yüzeydeki kayalarda istasyon. Saat: 14.55
2.ip boyu, V ? 60mt. 25-30mt kadar III-III+ devam edip, içerisinde karpuz gibi ses çıkaran büyük tıkaç kaya
olan, tutuşların zayıf olduğu zor ve dik hamlelerle geçilen baca içerisinde tek kişinin zor sığabileceği dar sette
rahatsız istasyon (2-3 numara friendler). Burada bazı arkadaşlar bacaya girmeden sola doğru yükselerek III,
III+’lık etaplarla bizim 3. Ip boyundan sonra vardığımız sete varmışlar, öylesi daha mantıklı. Saat 15:30
3. Ip boyu, IV, 10mt. Kilit etap olduğunu düşündüğümüz yere doğru baca içerisinde yükselmeye devam edip
~10mt sonra dar otlu sette, devam eden zor etaplarda ip sürtünmesi oluşmaması için erken istasyon. 2 friend,
0.3, 0.5. Bu setin alt kısımlarında baba görünüyor. Bacaya girmeden soldan yükselindiğinde emniyet için
kullanılabilir göründü.

4. Ip boyu, VI+, IV, 58mt. Zayıf basış ve tutuşlarla sola 2mt yan geçiş. İstasyonun 1-2mt solunda mikro friend
ile ilk ara emniyet. Dik yükselmek oldukça zor ve emniyetsiz göründüğünden, daha da sola geçip uzatmalı bir
ara emniyet attıktan sonra pinç tutuşlu ve zayıf ayaklı yüzeyde sağa doğru yükseldik. Ara emniyet bir küçük
friend. Hat boyunca ilerledikçe zorluk azalıyor ve büyük sette devam ediyor. Burada su olukları, sağlam
çatlaklı yekpare slab kaya sistemleri, kitaptaki tabirle dilimli kayalar üzerinde keyifli tırmanışla yükselip ip
bittiğinde istasyon.
Ip boyunun başlangıcındaki küçük setin hemen üzerindeki yüzeyden başlayıp gri yüzeyin üzerinde ayrı bir
blokmuşçasına duran, arası 3-5cm çatlak görünen, piyaz tekniği ile çıkılabilecek gibi görünen çatlaktan
gitmeyi düşündük, ancak blok ayrı ve güvensiz göründüğünden riske girmeyip soldan devam ettik.
5. Ip boyu, IV+, 60mt. Aynı şekilde devam eden kayalarda sağa sola sapmadan dik yükseldik. 40-45mt
sonra geniş sete çıkınca kitapta tarif fedilen sarı yüzey görülüyor. Burada hemen sağa geçilmemeli, aksi halde
ekstra zor bir etap geçmek gerekir. Direk devam edip büyük blokların olduğu, küçük parmakkaya diye tarif
edilen geniş ve çok rahat otlu sette, boulder üzerindeki baba ve çatlaklarda istasyon. Emli vadisi manzaralı bu
sette mola verip istasyonu bir sonraki ip boyunda kolaylık olması için boulderdan hemen arkasındaki
tırmanacağımız duvara taşıdık (3-4mt).
6.ip boyu, V, 20-25mt. Saat 18:00 Sarı yüzeyin sağında gri slab, dikey çatlaklı yüzeyde sağa 6-7mt yan geçiş
sonrası dik yükseldik. 70-800 eğimli, gri, pürüzsüz, ince çatlaklı, krimp tutuşlar veren yüzey çok belirgin ve
nizami bir şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Sağ yüzey sarı, parçalı, klasik Aladağlar yapısı iken, sol taraf
gri ve akan sularla yumuşatılmış gibi. Bu ve sonraki etapta emniyet imkanı iyi ve tırmanış çok zevkli. Belirsiz
bir dihedral gibi görünen bu kısım sanki yukarıdaki meşhur dihedralin habercisi. Bu ip boyu biraz daha
uzatılabilir ancak tıkaç kayanın altına kadar gitmeye ip yetmeyebilir.
7.ip boyu, V, 30-35mt. Aynı yüzey-baca sistemi homojen bir şekilde devam edip belirgin bir baba ve küçük bir
ağacın (galiba çam idi) olduğu rahat, otlu sette, bir sonraki ip boyuna ismini veren büyük tıkaç kayanın altında
sonlanıyor. Saat 19.30
8.ip boyu, V+, 20mt. Kayanın altından girip üstüne çıkarak mağaranın dışına çıkılıyor. Sağdaki ince çatlak ve
devam eden bacamsı sisteme jimnastik hamlelerle geçip büyük dihedral etabının altındaki sette istasyon.
Mağaradan çıkılan kısım oldukça dar olduğu için artçının büyük bir çantayla geçmesi sorun olabilir. Bizde
20lt’lik bir çanta vardı. Vardığımız setin sağ tarafında istasyon kurduk, sol ve daha ilerisinde dihedralin hemen
altında da istasyon kurulabilir. Saat 20.00, güneş battı. Kısa bir mola.
9.ip boyu, VI+, 55mt. Saat 20:15. Ilk 10-15mt basamaksız yüzeyde zor lay-back hamleleri gerektiren çatlak
genişleyerek yer yer baca tırmanışı şeklinde devam ediyor. 40, 45.mt’lerde soldaki gri yüzeye geçiliyor. Düz
devam edilirse emniyetsiz gibi görünen ve baca gibi tırmanılamayacak kadar genişleyen dik yarığa girilir,
girilmemeli. Sola yatık geniş yarığın altından, 70-800 eğimli rampamsı gri yüzeyde yükselip, iki ayağın zor
sığacağı kadar dar sette, sağdaki dikenli gri kaya sisteminin altında 2 friend ve 20-30cm’lik bir tıkaç kayaya
perlon dolayarak istasyon. Friend yerleştirirken çatlak içindeki dikenli kaya yüzeyi iyi kontrol edilmeli, bazıları
çok ince, düşüş yaşanırsa parçalanıp friendin çıkmasına yol açabilir. Bu noktada hava tamamen karardı.
10.ip boyu, IV, IV+, 15mt. Saat 21:05. Sola yan geçip yükselerek küçük sete çıkıp, sağda güzel çatlaklı, su
oluklu gri kayada dik yükselip, büyük kayalı sette 5mt’lik kolay bacadan zirve platosuna vardık. Saat 21:50.

Iniş, 22.30
Önceki gün doğru iniş kulvarını bulamamıştık. Bu kez rotayı daha erken bitirdiğimizden, tarife göre hareket
edip güneye doğru biraz daha fazla irtifa alarak ilerledik. 15-20dk’lık yürüyüş sonrası babaları takip ederek iniş
kulvarını bulduk.
Kamp: 00:30
Taha Akkuş
Istanbul, 2016

