Aladağlar-Beş Günde 5+1 Zirve (18-23 Temmuz 2015)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

Üç haftaya 4 etkinlik (Cilo, Munzur, Aladağlar ve Hasandağı) sığdırmaya çalıştığım koşturmacamın
üçüncü ayağı olan ve kendisi başlı başına yoğun bir program içeren “Aladağlar-5 Günde 5+1
Zirve” etkinliği için Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü ile Aladağlar’a gidiyorum. Bu etkinlikte sırası ile
Güzeller, Lahitkaya, Büyük ve Küçük Cebel, Kaldı ve Alaca zirvelerini yapmayı planlıyoruz. Bu
zirvelerden birkaçına daha önce çıkmış olmama rağmen etkinlik menüsünün dayanıklılığa
davetkarlılığından olsa gerek bir kez daha gitmekten kendimi alamıyorum. Bu etkinlikte, çıkmış
olduğum zirveleri (Lahitaya, Büyük ve Küçük Cebel) tazelememin yanı sıra asıl hedefim, Güzeller,
Kaldı ve Alaca’ya çıkmak.

EmliVadisi, Aladağlar-Niğde

19 Temmuz 2015 Pazar
Saat 08.20’de Niğde otogarda oluyorum. Servisle şehir merkezine geçiyorum. Bursa ekibi Niğde’ye
özel minibüsleri ile gelecekti; faaliyet sorumlusu Sema Kızılaslan’ı, ardından rehberimiz Kadir Beyi
arıyorum; Niğde’ye geldiklerini ve bir arkadaşlarında (Sedat Serçe) kahvalyı yaptıklarını;
kahvaltının ardından alışveriş için merkeze geleceklerini ve merkezde benimle buluşabileceklerini
söylüyor Kadir Bey. Ekibi beklerken belediyenin karşısındaki ara sokakta bulunan bir kahveye
oturuyorum. Annemin her bayram yaptığı ve yanıma çokca aldığım çöreklerle kahvaltı yapıyorum.
Kahve sakinlerinden, yanımdaki masada yalnız oturan ve meraklı bakışları ile beni süzen bir beye de
ikram ediyorum; çöreği çok sevince en az benim kadar yiyor; çayını da ben ısmarlıyorum. Kahvaltı
yaparken kahvede geçen güzel konuşmaları, içine çokca sepiştirilen deyim ve atasözlerine de ister
istemez kulak kesiliyorum; şimdiye kadar hiç duymadığım “Avrat malı at nalı” ı not ediyorum.
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Ekip ile buluşup, birkaçı ile ayaküstü tanıştıktan sonra birlikte alışveriş yapıyoruz. Alışverişin
ardından saat 10.00 gibi Niğde’den ayrılıyoruz. Ben ve İzmir’den katılan Ali Can, bu etkinlikte yerel
rehberliğimizi yapacak olan Ramazan Bozkurt’un özel aracı ile Çamaradı’na doğru gidiyoruz.
Bizimle birlikte araçta, Niğde Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Sedat Serçe de var.
Saat 11.00 gibi Emli Vadisi’nde, Sarı Mehmedin Yurdu’nda oluyoruz. Burada çantalarımızı katıra
vermeden önce düzenliyoruz. Kamp kuracağımız Vali Konağı mevkinde çadır alanı kısıtlı
olacağından çadırların paylaşılması gerektiğini söylüyor Kadir Bey; ben, kendi çadırımı minibüste
bırakıyorum, Ali Can’ın çadırını birlikte kullanmayı planlıyoruz.

Sarı Mehmed’in Yurdu, Emli Vadisi

Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü’nün düzenlediği ve Facebook’dan duyurduğu bu etkinliğe, kulüp
üyelerinin yanı sıra değişik illerden de katılım var. İzmir, Balkesir, Bodrum, Kocaeli, Eskişehir,
Ankara ve Adana’dan toplam 26 dağcı katılıyor. Rehberliğimizi ise Niğde Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Ramazan Bozkurt yapıyor.
Sırt çantalarımızı katırlara veriyoruz ve saat 11.50 gibi ekiple Vali Konağı’na (Sulağan Keler) doğru
26 kişilik ekiple yürümeya başlıyoruz. Saat 15.05 gibi Vali Konağı’nda oluyoruz. Ancak katırlar
gelmediği için çadırlarımızı kuramıyoruz. Katırları beklerken miskince Vali Konağı’nın keyfini
çıkarıyoruz. Vali Konağı’nda bizden başka kimse yok, ki bu iyi; çünkü diğer türlü yer sorunu
yaşayabilirdik. Su sorunu da yok, bayağı gür akıyor.
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Emli Vadisi

Emli Vadisi
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Katırların gelmesi ile yükleri hep birlikte indirip çadırlarımızı kuruyoruz. Ancak hala bazı çantalar
gelmemiş; çanta sayısı söylenenden fazla olduğundan üç katırla bütün yükü çıkarmanın zor
olduğunu söylüyor katırcı Bilal Üçer sitemkar bir ağızla.

Vali Konağı’nda kamp yükümüzü katırlardan indirirken(Vali Konağı, Sıyırma Vadisi)

İkinci katır seferi ile son yükler de ancak karanlık çökünce gelebiliyor; böylece herkes çadırını
kurmuş oluyor. Ben, Ali Beyin çadırında kalacağım, çadır geniş. Önceki gecenin yorgunluğu ile bu
çok güzel kamp alanında deliksiz uyumamız çok zor olmuyor. Yarın Güzeller ve Lahitkaya
zirvelerini deneyeceğiz.
20 Temmuz 2015 Pazartesi
Saat 03.30 gibi uyanıyorum. Çadır arkadaşım Ali Bey ile birlikte kahvaltı yapıyoruz. Saat 04.30’de
Güzeller ve Lahitkaya zirveleri için 24 kişiyle yola koyuluyoruz.
Rehberimiz Ramazan Bey mola noktalarında ara ara Aladağlar ve rotamız hakkında bilgilendirme
yapıyor. Güzeller sapağından Güzeller Batı Çanağı’na dönüyoruz. Hava, saat 05.00 gibi
aydınlanmaya başlıyor; günün ilk ışıklarını, çanağın başında bütün heybeti ile duran Kaldı’nın
zirvesinde görüyoruz önce.
Güzeller’e yöneliyoruz. Boğazda kar var. Kramponsuz gidebildiğimiz noktaya kadar çıkıyoruz; eğim
dik ve boğaz buzlu olduğu için boğazı geçmek için krampon ve kazmaya ihtiaç duyulacak. Teknik
malzemesi olan herkes kramponunu takarak geçiş için hazırlanıyor. Ben, teknik malzeme
getirmediğim için çıkmayı düşünmüyorum, ama eğer buz parkuruna girmeden kaya üzerinden geçme
şansımız olursa deneyebilirim; bekliyorum. Kadir Bey kayadan, Rehberimiz Ramazan Bey’de
boğazdan önden giderek ip açmak için hazırlanırken, kramponunu takanlar emniyet ipini
beklemeden buzlu parkura giriyor.
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Krampon takma telaşı ile uğraşırken birden önümüzden biri kayıyor. Ekipte bulunan doktor Elif
Hanım ve birkaç kişi ilk müdahaleyi yapmak ve zararın boyutunu öğrenmek için hemen aşağı
iniyorlar. Güzeller zirve etkinliği iptal edilerek herkes aşağı iniyor. Telsiz konuşmalarından büyük
bir şans ile görünürde çok ciddi bir hasar olmadığını duyuyoruz. Hemen 112 ve diğer yerleri
arayarak yardım istiyoruz; yaralıyı zarar vermeden daha aşağılara indirmek için Ceyhun Bey ipten
sedye hazırlıyor. Gelecek ambulans helikopterin iniş yapabileceği bir noktaya kadar sedyeyle
indiriyoruz.
Konuşmalardan helikopterin gelip gemeyeceği kesin değil; verilen bir bilgi de UMKE ekiplerinin
jandarmayla birlikte yürüyerek yanımıza gelmek için yola çıktıkları. Koordinasyonu sağlamak için
Kadir Bey ve bir grup, telefonun çektiği Lahitkaya’ya çıkıyor; biz de, 10 kişilik bir ekiple burada
bekliyoruz.
Yaklaşık 8 saat sonra havada helikopter sesini duyuyoruz; pilotların bizi fark etmesi için renkli
kıyafetlerimizi havada sallıyoruz. Helikopter üstümüzde 2-3 tur attıktan sonra hemen yanımıza iniş
yapıyor. Görevliler yaralıyı helikoptere almadan önce bulunduğu yerde ilk müdahaleyi yapıyor;
kendi getirdikleri sedyeye yerleştirdikten sonra birikte helikoptere taşıyoruz.
Saat 13.50’de yaralıyı helikopterle hastahaneye gönderdikten sonra Lahitkaya’ya çıkıp çıkmama
kararını aramızda konuşuyoruz; bu aşamada yapabileceğimiz bir şey olmadığından herkesin olumlu
yaklaşımı ile zirveye çıkma yönünde karar kılıyoruz. 10 kişilik ekip ile Lahitkaya’ya doğru
yürümeye başlıyoruz. Kolay ve belirgin bir patikayı takip ederek çok geçmeden, saat 15.20’de
zirvede oluyoruz.

Lahitkaya zirve (3150 m)
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Lahiykaya zirve defteri

Vali Konağı’ndaki kampımız(Emli vadisi)
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Zirvenin keyfini çıkarıp etrafı izledikten ve yarın çıkacağımız zirveleri bulmaya çalıştıktan sonra
inişe geçiyoruz. Saat 17.30 gibi kamp alanında oluyoruz. Bu gün olan durumu değerlendirmek ve
etkinliğe devam edilip edilmeyeceğini konuşmak üzere Kadir Bey herkesi toplayarak bilgi
paylaşımında bulunmak istiyor. Toplantıda, bugün yaşanan kazanın nedeni analiz edilmeye
çalışılıyor; yaşanan kazanın sebepleri belirginleştirilmeye çalışılıp tekrar etmemesi için bilgi alışverişinde bulunuluyor ve herkesin ortak görüşü ile etkinliğe devam etme kararı çıkıyor.
Ekibe bugün, Balıkesir’den Güner Durmaz da katılıyor; bizimle gelen bir kişi de bugün buraya gelen
UMKE ekibi ile birlikte kamptan ayrılarak geri dönüyor.

Vali Konağı kamp alanı

Uzun, yoğun ve stresli gecen günün ardından çadırlarımıza çekiliyoruz. Yarın Cebel zirveleri, eğer
zamanımız olursa Gürtepe zirveyi de zorlayacağız. Hareket saati yine 04.30 olarak kararlaştırılıyor.

21 Temmuz 2015 Salı
Saat 04.30’da kamptan ayrılıyoruz. Bugünkü etkinliğe sadece 13 kişi katılıyor. Hava aydınlandında
ulaştığımız Gğüzeller sapağında, Cebellere gitmek için Güzeller Kuzey Çanağı’na giriyoruz.
Cebel Geçiti’nde fazla kar olmadığı için geçidi kramponsuz çıkıyoruz. Saat 07.40’da ilk zirvemiz
Küçük Cebel Tepe’de (3250 m) oluyoruz. Bir süre zirvede zaman geçirdikten sonra Küçük Cebel
II’e (3200 m) saat 08.10 gibi ulaşıyoruz. Bu noktadanda vadinin bütününü fotoğrafladıktan sonra
Cebel Tepe’ye geri dönüyoruz.
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Küçük Cebel Tepe’ye (3250 m) Küçük Çebel Tepe II’den sonra tekrar çıkışımız

Ardından asıl hedefimiz olan Cebelbaşı zirveye doğru sırt boyu gidiyoruz. Fazlalık eşyalarımızı ve
kumanyalarımızı Küçük Cebel Geçiti’nde bırakıyoruz.

Küçük Cebel Tepe Zirve (3250 m)
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Küçük Cebel Tepe Zirve defteri

Kaygan ve bazı yerlede dik olan kaya çarşak karışımı bir zeminde yürüdükten sonra saat 10.20 gibi
Cebel Başı Tepe’de (3350 m) oluyoruz. Zirvenin keyfini çıkarıp fotoğraflanıyoruz bol bol.

Cebel BaşıTepe zirve (3350 m)
10/22

Bugün kampı taşıyacağımız için zaman kaybetmeden kamp alanına geri dönmek istediğimizden
Gürtepe zirveye çıkmaktan vazgeçiyoruz. Çoğunlukla geldiğimiz rotayı takip ederek fazlalık
eşyalarımızı bıraktığımız geçite ulaşıyoruz. Burada yaklaşık yarım saat yemek molası verdikten
sonra Gürtepe Çanağı’ndan inişe geçiyoruz.

Cebelbaşı Tepe’den iniş (Arkada bütün heybeti ile Kaldı zirve (3734 m)

Saat 14.00 gibi kampa alanında oluyoruz. Kısa bir dinlenmenin ardından kampı toplayıp
Akşampınarı’na dönüyoruz. Çantaları Bilal Beyin katırları taşıyacak. Ben çantamı kendim
taşıyorum.
Akşampınarı’ndan kuracağımız kampı yarın akşam kaldırıp aynı gün yeniden Sarı Mehmedin
Yurdu’na kuracağımız için ben doğrudan Sarı Mehmedin Yurdu’na gitme kararı alıyorum. Ali bey
ve benden artan fazlalık yiyecekleri Katırcı Bilal’e veriyorum. Ali Beyin de çantasını toparlayıp
katırla Sarı mehmedin Yurdu’na götürülmesini Bilal Baye tembihliyorum. Benimle birlikte 2 kişi
daha Sarı Mehmed’in Yurdu’na iniyor.
Sarı Mehmed’in Yurdu’na ulaşınca, ekipten daha önceden inenlerin yanına çadırlarımızı kuruyoruz.
Çetin Uzunkaya’nın ikram ettiği sıcak çorbayı akşam yemeği niyetine yedikten sonra çadırıma
çekiliyorum. Yarın Kaldı zirve denenecek. Ben buradan gideceğim için, yürünecek ekstra yolum var;
saatimi 02.30’a kurup annemin çöreklerinden yarınki kumanyamı hazırladıktan sonra uyumaya
çalışıyorum.
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22 Temmuz 2015 Çarşamba
Saat 02.30’da uyanıyorum. Hafiften birşeyler atıştırdıktan sonra saat 03.20’da Akşampınarı’na doğru
yola koyuluyorum. Ekibin hareket edeceği saatte, tam olarak 04.30’da Akşampınarı kamp alanında
oluyorum.
Ekiple birlikte Avcı Veli (Beli) Vadisi boyunca 17 kişi ile Kaldı zirveye doğru hareket ediyoruz.
Parmakkaya civarında sayımız 16’ya düşüyor. Avcı Veli Geçiti çanağı görüş alanımıza girince kar
olmadığını görüyoruz; buna en çok sevinen ben oluyorum çünkü teknik malzeme getirmediğim için
buz çıkışı yapmak zorunda kalsaydık geri dönmem gerekecekti.
Saat 08.00’de Avcı Veli Geçiti’nin üstünde oluyoruz ve kısa bir mola veriyoruz. Molanın ardından
geçitin üstünde sola dönerek Kaldı zirveye yöneliyoruz. Yolumuz uzun, küçük vadileri geçip bazı
yerlerde kaya tırmanışı yaptıktan sonra hep adını duyduğum “Top Sahası” na geliyoruz. Burada kısa
bir seyirlik mola veriyoruz ve yiyecek ve diğer fazlalıklarımızı buraya koyuyoruz.

Kaldı rotası, Top sahası

Yürümeye ve bazı yerlerde kaya yüzeyinden tırmanarak zirveye doğru ilerliyoruz; yolda iki kişi
daha geri dönüyor. Ekibin geri kalanı uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Boşluk hissini fazlası ile
hissettiğimiz Kılçık’a geldiğimizde çok daha dikkatli hareket ediyoruz.
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Kılçık öncesi nefeslenirken (Kaldı rotası)

Saat 11.20 gibi Kaldı zirvede (3734 m) oluyoruz. Bu zirve etkinliğimizin de zirvesi. Benim için de,
üçüncü denemenin ardından Kaldı zirveye çıkmış olduğu için anlamlı. Aladağların neredeyse
tamamını ve civardaki diğer zirveleri bu noktadan görebiliyoruz.

Kaldı zirve (3734 m)
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Kaldı zirvve defteri (Deftere, heyecandan 22 Temmuz yerine 23 Temmuz yazmışız!)
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Yaklaşık bir saat zirvede zaman geçrdikten sonra saat 12.30 gibi inişe geçiyoruz. Çıkarken
gösterdiğimiz dikkatten daha fazlasını inerken gösteriyoruz; kritik yerlerde taş düşürmemek için
yakın takipte bulunuyoruz. Yolumuzun üstünde bulunan diğer zirvelere, Kaldıbaşı (3550 m) ve
Yoncalı Taştepe (3450 m) çıka çıka iniyoruz.
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Geldiğimiz güzergahı takip ederek inişimizi sürdürüyoruz. Kaldı yolunun ne kadar uzun olduğunu
çıkarken değil de inerken anlıyoruz, özellikle Avcı Beli Vadisi içinden yürürken. Nihayet saat 18.00
gibi vadinin alt ucunda, Akşampınarı’nda oluyoruz.
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Emli Vadisi
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Ekip, Akşampınarı’ndaki kamp alanına yönelirken ben doğrudan Sarı Mehmed’in Yurdu’na
gidiyorum. Uzun yürüyüşün ardından akşam saat 20.00’de Sarı Mehmed’in Yurdu’nda oluyorum.
Kampa ulaşınca bugün yola çıktığımdan bu yana tam 18 saat geçmiş, yorgunluğum pek yok,
Aladağların üçüncü en yüksek noktası olan ve benim için hep “kalan” Kaldı zirveye çıkmış olmak
bu yorgunluğumu da unutturuyor.
Kamp alanına önceden gelen ismail ve Namık Beyler, bir şey hazırlamama fırsat vermeden
çadırlarına davet ederek çay ikramında bulunuyorlar; sıcak birşeyler içmek iyi geliyor.
Akşampınarı’nda kamp kuran ekibin geri kalanı da kampı toplayarak buraya geliyor. Bu günün
yorgunluğundan, yarın yapmayı planladığımız Alaca zirvesi maalesef iptal ediliyor! Kendi araçları
ile gelen Adana ekibi ile rehberimiz Ramazan ve Sedat Beyler, kamptan ayrılıyorlar.

23 Temmuz 2015 Perşembe
Alaca zirvesi iptal edildiği için erken uyanmıyoru(z)m. Biraz çadırda keyif yaptıktan sonra ağırdan
hem Ali Beyin cantasını kargolayacak şekilde, hem de benim cantamı toparlıyorum. Kahvaltıyı
ekiple birlikte yapıyoruz, getirdiğim son çöreği de kahvaltıda bitiriyorum.

Sarımemedin Yurdu’nda son kahvaltı

Saat 11.30’da kamp alanından Mehmet Gültekin’in aracı ile ayrılıyorum, Güner‘de bizimle geliyor.
Beni, Niğde otogarda bırakıyorlar. Buradan, etkinliğimin 4. ve son ayağını oluşturan Hasandağı
etkinliği için Aksaray’a gideceğim.
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Ekip (Soldan sağa): Ayaktakiler: Cemil Orhan, Mehmet Gültekin, Osman Usta, Haydar Bozada, Zahir Yolcu, Güner
Durmaz , Namık Esen, İsmail Kükrer, Elif Öztürk, Sema Kızılaslan;
Oturanlar: Kadir Soyaltın, Yaşar Başoğul, x, Murat Cem Doğanlıay, Ceyhun Ses, İbrahim Kamburoğlu

Teşekkür…
Bu etkinliği organize eden Yeşil Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’ne, rehber Kadir Soyaltın
ve organizasyon sorumlusu Sema Kızılaslan; yerel rehberliğimizi yapan Ramazan Bozkurt’a ve
Sedat Serçe’ye teşekkür ederim.
19 Ağustos 2015
Ankara
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