Aladağlar-Güzeller (3461m) ve Alaca (3588 m) Zirveleri (10-11 Ekim 2015)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

2015 yılı Temmuz ayında yaptığımız “Aladağlar-5 Günde 5+1 Zirve” etkinliğinde çıkamadığımız
Güzeller ve çıkmadığımız Alaca’ya (Lorut) çıkmak için Aladağlar’a yeniden gidiyoruz. Küçük bir
grupla yapacağımız bu etkinlikte rehberliğimizi yine Niğde’den Ramazan Bozkurt yapacak.

EmliVadisi, Aladağlar-Niğde

10 Ekim 2015 Cumartesi
Saat 04.00’de Niğde’de oluyorum. Tren garından Osman Gök, Sedat Serçe ve Ramazan Bozkurt
alıyor; İstanbul’dan kendi araçı ile gelen Canip Balta ile birlikte gelen Sakarya’dan Kenan Hazar’la
doğrudan Emli Vadisi’ne, Sarı Memed’in Yurdu’na gidiyoruz. Burada bize, Temmuz’daki etkinliğe
katılan Adana’dan Yakup Karaca ve Hasan Çoban ile birlikte İbrahim Yıldırım da katılıyor; toplam
9 kişiyiz.
Zirve için hazırlık yapıp fazlalık eşyalarımızı araçlara koyduktan sonra saat 06.00’da Güzeller’e
doğru yürümeye başlıyoruz. Hava karanlık; gökyüzü yer yer kapalı ama açacağa benziyor. Koca
Dölek’de kısa bir molanın ardından saat 08.30’da Vali Konağı’nda oluyoruz. Kamp alanının
yakınında su yok. Burada yarım saatlik kahvaltı molası verdikten sonra saat 09.00’da yeniden yola
koyuluyoruz.
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Güzeller yolunda

Ekip uyumlu ve fit olduğu için kısa sürede Güzeller boğaza ulaşıyoruz. Boğazda hiç kar yok, hepsi
erimiş. Temmuz’da, boğaz karla kaplı olduğu için çıkamamıştık ve bir kaza yaşamıştık.

Güzeller yolundan, arkada Kaldı
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Boğazda iki kritik noktayı ip kullanmadan tırmanıyoruz; sonrasında rota, yürüyüş kolaylığında. Çok
zorlanmadan saat 12.45’de Güzeller zirvede (3461m) oluyoruz; hava güneşli ve pamuk bulutlu.

Güzeller zirve (3461m)
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Zirvede yemek yiyip yaklaşık bir saat zaman geçirdikten sonra saat 14.00’de inişe geçiyoruz.
Güzeller rotası üzerinde olan Adsız Zirve’ye, zamanımız kısıtlı olduğu için çıkmıyoruz. Çıkarken
zorlandığımız boğazdaki iki noktada, sabit sikkeyi kullanarak ip yardımı ile iniyoruz. Emniyetli
inişimiz bize bayağı zaman kaybettiriyor.

Güzeller zirve defteri

Saat 19.37’de Sarı Memed’in Yurdu’nda oluyoruz; bugün 13.5 saat yürüyerek yaklaşık 20 km yol
katetmişiz. Kampa gelen yeni misafirlerimiz var; Sedat Hoca’nın mesai arkadaşı Niğde Üni. Sezen
Ocak, ortak proje arkadaşı Sinan ve Niğde Üniversitesi’nde araştırma amaçlı bulunan bir Amerikalı.
Bu ekip Aladağları keşfetmek için buradalar, yarın da Alaca zirveyi deneyecekler.
Adana ekibi, yorgun oldukları için yarınki Alaca zirvesini denemeyeceklerini söyleyerek etkinliği
sonlandırıp Adana’ya dönüyor.
Çadırlarımızı kurup biraz kendimize geldikten sonra yemek moduna giriyoruz. Ancak arkada kalan
ve hala kampa gelmeyen Canip ve Kenan beye bakmak için Sinan Beyin aracı ile yolun elverdiği
noktaya kadar araçla gidiyoruz. Kafa lambası ışığını görünce aracı park edip yürüyerek Canip ve
Kenan Beyi karşılamaya gidiyorum; Sinan Bey de kamp ateşi için odun aramakla meşgul oluyor.
Kenan Bey dayanılmaz bir baş ağrısına tutulduğu için yürümekte zorlanmış, Canip’in de ayakkabı
ayağını vurduğu için gecikmişler; araçla kamp alanına dönüyoruz.
Sezen Hanım’ın hazırladığı makarnayı hep birlikte yedikten ve ardından çaylarımızı içtikten sonra
çadırlarımıza çekiliyoruz. Bu etkinlik kısa süreli olduğu için çadırımı getirmediğimden Ramazan
hocanın çadırında kalıyorum.
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Çadırdan, ekip liderinin adının Müslüm olduğunu duyduğumuz Ankaralı dağcılar Lahitkaya’dan geç
vakitte dönüyor ve yanımıza kamp kuruyorlar.
Yarın saat 04.00’de kalkıp 05.00’de Alaca zirve için yola koyulmayı planlıyoruz. Kenan Bey,
kendini iyi hissetmediği için Alaca zirveye gelmeyecek, Canip, ayağının kötü olmasına rağmen
zirveyi deneyecek.

11 Ekim 2015 Pazar
Saat 04.00’de uyanıyoruz, birşeyler atıştırdıktan sonra zirve çantalarımızı hazırlıyoruz. Sedat hoca,
kendisinin ve misafirlerinin zirveye gelmeyeceklerini, kamp alanındaki küçük zirveleri
yoklayacaklarını söylüyor.
Gökyüzü açık, bütün yıldızlar görünüyor. Rehberimiz Ramazan hoca, Osman, Canip ve ben saat
05.18’de Alaca zirveye doğru Küçük Mangırcı Vadisi’nden giriyoruz. Ramazan ve Osman Bey daha
önce Alaca Zirveye çıkmışlar; Canip ve benim ilk denemem olacak. Kaletepe (2000 m) ve Katırkale
zirvelerinin arasından geçip uzun bir vadi yürüyüşnün ardından ilk molamızı veriyoruz. Burada
birşeyler atıştırdıktan sonra dik ama daha kısa olan Körtekli kütlesi sırt hattından Alaca zirveye
doğru yürüyoruz.
Saat 10.40’da yolumuzun üstündeki Kortekli (2982 m) zirvesine ve ardından da Ramazan Hoca ile
ben Alacabaşı’na (3200m) çıktıktan sonra Alaca klasik rotadan zirveye doğru hep birlikte yürüyoruz.

Kortekli sırtından Alaca zirveye çıkarken
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Alaca Başı’ndan Alaca (Lorut) zirve

Zorlu bir yürüyüşten sonra saat 12.50’de Alaca (Lorut) zirvede (3588 m) oluyoruz. Yaban
keçilerinin ağıl olarak kullandıkları zirvede yaklaşık bir saat zaman geçiriyor, öğlen yemeğimizi
muhteşem Aladağlar manzarası eşliğinde yiyoruz.

Alaca zirve (3588 m)
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Alaca zirve defteri

Alaca’dan Kaldı ve diğer zirveler
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Saat 14.00’de inişe geçiyoruz. Farklı bir rotadan dönmek istediğimizden dönüşümüzü Avcıbeli
Vadisi’nden yapmaya karar veriyoruz.
Avcıbeli Geçiti’ne yaklaşınca (saat 15.10) önümüzde giden Ramazan hoca, dağ keçilerini görüp
fotoğraflıyor; bizi farkedince kaçışan dağ keçilerini maalesef göremiyoruz.
Avcıbeli Vadisi boyunca yaptığımız uzun yürüyüşten sonra saat 18.37’de kamp alanında oluyoruz.
Sedat hoca ve misafirleri kamptan ayrılmışlar. Bizler de hızlıca çadırlarımızı topladıktan sonra
Ramazan ve Osman bey ile vedalaşarak saat 19.15’de Kenan Bey ve ben Canip’in aracı ile
Ankara’ya doğru yola koyuluyoruz.

Teşekkür…
Bu etkinliği organize eden ve aynı zamanda yerel rehberliğimizi yapan Ramazan Bozkurt ve Sedat
Serçe’ye; Osman Gök’e; aracı ile Canip Balta’ya ve Kenan Hazar’a ve teşekkür ederim.
19 Aralık 2015
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Rota

1. Gün

Güzeller zirve
Kaldı zirve

Sıyırma Vadisi
Vadisi

Sarı Memedin
Yurdu
Kamp alanı

8/9

Alaca
(Lorut)

Kaldı zirve

Avcıbeli(Veli)
Geçidi

Alaca
(Lorut)

2. Gün

Avcıbeli(Veli)
Vadisi

Parmakkaya

Sarı Memedin
Yurdu
Kamp alanı

2.Gün

Sarı Memedin
Yurdu
Kamp alanı

Avcıbeli(Veli)
Vadisi

Alaca
(Lorut)
Avcıbeli(Veli)
Geçidi

9/9

Parmakkaya

