
Faaliyet Aladağlar - Alaca Kaldı Traversi

Faaliyetin Tarihi 21-23 Temmuz 2021 Yeri Aladağlar Süresi 3 gün Türü Trekking

Güzergâh

Bodrum- Niğde - Çukurbağ - Sarımehmet - Mangırcı vadi çıkış - Alaca Zirve- Avcıbeli bivak - Kaldı

zirve - Parmakkaya vadi iniş

Kat Edilen Yol 30km Alınan İrtifa 1950 mt.

Katılımcılar 1 Ali Ata Akel 2   Utku Güven

Kullanılan Kamp Mlz. 1 Çadır, şişme mat, std mat, lamba

Kullanılan Teknik Mlz.

Kullanılan Kişisel Mlz. bot, akıllı telefon, garmin instinct

Yiyecek Zeytin, hıyar, kuru et, noodle, jelibon, envai kuruyemiş

Rota Bilgisi

Kamp

Alanı

Sarımehmet

Su

kaynağı

Sarımehmet kamp alanı

Tehlikeler Düşme, düşürme

Zemin Slab, çarşak, yer yer çürük kaya Zorluk Derecesi 2+/3-

Niğde’ye otobüs, oradan minibüsle Çamardı köyünde Salim abiyle buluşma. Sarımemet’e bizi bırakır,

akşam kamp. Sabah 2’de Mangırcı vadisinden yukarı, 1 saat yürüyüşten sonra patika sağa verince

düz off road devam, vadinin solundan slab kayalardan devam. Saat 7’de körtekli zirve ve Alaca sırtını

görüş. 12:15’de Alaca zirve. 1 saat yatış ve Avcıbeline iniş. 16:00’da Avcıbeline varış ve bivac. Sabah

8’de kalkış ve  10’da top sahası. 11:45’de Kaldı zirve. 15:00’de Avcıbeline dönüş. Parmakkaya

vadisinden iniş, 18:30’da Salim abiyle ormanda buluşma.





Bayramda Aladağlar fikri 2 hafta önceki DAG’ın Uludağ kampında çıkmıştı. Tarih yaklaşınca hangi zirveyi

yapalım diye David’e danıştık. Bir kaç yerden daha ‘Alaca-Kaldı Traversi’ ismini duyunca bunu yapmaya karar

verdik. Raporları okudukça kar geçişleri ve bir kısım tırmanış gerektiğini gördüm. Ancak Temmuz ayından

rapor bulamadım. TK’nın verdiği bilgi kar olmadığı ve inişte ip gerekebileceği yönündeydi. Aladağların

güncel fotoğraflarında da kar yoktu. Rota hakkında detaylı betaları Salih Yıldırım’dan aldıktan sonra teknik

malzeme olmadan ilerleyip, gidebildiğimiz kadarını yapmaya karar verdik.

Isparta Petrol Turizm beni Bodrum’dan, Utku’yu Akyaka’dan almasıyla Niğde’ye doğru 11 saatlik bir

yolculukta buluştuk. İlk bir kaç saat hareket planı yaptık ve rotayı inceledik.

Utku G ve AAA

Niğde garda 2 dağcıya daha rastladık. Beraber minibüse atlayıp onlar dağ evine biz Salim abiyle

Çelikbuyduranda buluşmaya gittik. Alışveriş yaptıktan sonra bayramda sadece tavuk pilavcının açık

olduğunu gözlemledik ve onu yedik. Salim abide ekstra bagajlarımızı bıraktık, GPS rotalarını ve raporların

ekran görüntülerini dijital cihazlarımıza kaydettik.  Salim’in oğlu Ulvi bizi Sarımehmet kamp alanına bıraktı.



Kırık dökük duşu olan bir yer. Manzara şahane, Parmakkaya ve Mangırcı vadisinin girişine bakıyor.

Mangırcı vadisinin girişini bulup 10 dakikasını yürüdük; patikayı gece bulmak hep dert oluyor. Yan

çadırdakilerin Tunç Fındık kitabından Alaca ve Kaldı rotalarını okuyup fotoğrafladık. Yemek vs derken yattık.

Sol taraf Parmakkaya, sağ taraf Büyük Mangırcı vadisi, altta ayaklarım

Alpin türlü



Sabah 2’de kalktık yola koyulduk. Sağdan B. Mangırcı vadisine girdik. Patika bir saat kadar sizi ormanın

içinden götürüyor. Sonra ani bir sağ yapıyor. Biz yanlışlıkla patikayı sağa takip edip sonra rotaya bağlanmak

için slab kayalar üstünden sola doğru ilerledik.

Aslında patika kıvrılınca dönmeyip, dümdüz vadinin sol duvarından yukarıya doğru ilerlemek gerekiyor,

gece göremedik.

Sırtımızda 8’er lt su olduğu için baya yavaş yürüyorduk, yol baya sürdü. Bu vadinin sabah 7-8’e kadar

güneş almadığını gözlemledik.

B. Mangırcı’nın sonları, saat 06:30

Yolda sık sık gps’e bakıp rotada kalmaya çalıştık. Gps yordamıyla vadinin sağ tarafından geçip basit bir kaya

tırmanışı ve biraz daha yükseldikten sonra 8 gibi Körtekli zirve yaptık.



Körtekli’ye çıkış

Mangırcı vadisi yönüne manzara



8 lt su taşıyan bir katır dinleniyor

Buradan Alacaya doğru giden sırttan yükselip yeni sırta bağlandık ve Alaca’ya kıvrıla kıvrıla giden hattı

bariz bir şekilde gördük.



Sırt hattı ve Alaca zirve

Buradan da ilerledik, Alaca baya şık bir şekilde karşımıza çıktı. Bu yüzeyi çok enterasan bir forma sahip,

birileri de manyak gibi açık arazide 50 mt’de bir her yere babalar yapmış, yol bir tapınak girişine benziyordu.

Bir de sağlı sollu yanan meşaleler olsa tam olacaktı.

Bariz patikanın babaları



Alaca zirveye çıkış, ortadaki karaltı Utku

Patikadan Alaca zirvenin güneybatısına dolaşıp arkasından tırmanmaya başladık.Artık burada gebermeye

başlamıştık, 3 adımda dur 1 nefes al tarz bir hızda ilerledik ve 12’de zirve yaptık. Kuru et, zeytin, ekmek

atıştırıp zirvede 1 saat kadar uyukladık.

Yanlış uyuma pozu



Doğru uyuma pozu

Alaca’dan Avcıbeline ve Kaldı zirveye bakış

Şarj olmuş bir halde Avcıbeline dümdüz inmeye kalkıştık. Patika saçma zorlaşınca gps’ten rotanın 50

metre sağımızda kaldığını anladık. Böyle gider miyiz gitmez miyiz derken istemeyerek zirveye geri yürüdük

ve patikaya girerek baya güneydoğu yüzünden Avcıbelinin tersine doğru inmeye başladık. Bize içgüdüsel

olarak yanlış gelse de inince gördük ki bizim ilk gittiğimiz yoldan Avcıbeline ancak yuvarlanırmışız.

Güneydoğu sırtından inip zirvenin etrafında dolaştık ve Avcıbeline yan geçiş yaptık. Vardığımızda aşağıda

Parmakkaya vadisi gözüküyordu. Vadinin dibine yapılmış bir bivac alanı vardı, o yorgunlukla tamam burası

deyip vadi dibine kurulduk; bu tüm gece vadiden gelen rüzgarı yememize sebep olacaktı.



Bivac alanından Parmakkaya vadisine bakış

Yanımızda bivac yoktu, sadece tulumlarımız vardı. Akşam rüzgardan çok üşürsek diye vadiye gece nereden

iniş yaparız kontrol ettik, aşağıda da çok korunaklı bir yer yoktu. Gece üşürsek uzun bir iniş yapıp faaliyeti

bitirmemiz gerekebilirdi. Noodle’larımız yedik, ve hızlıcı tulumlara girip yatar pozisyonuna geçtik.

Baya yorgun haldeydik. Benim başım, ikimizinde kasları ağrıyordu. Akşam 1’er nurofen aldık, aslında

Burofen almamız daha doğru olurmuş. Kaldı zirve yarın gelir mi gelmez mi emin değildik. Sabah 2’de mi,

4’te mi çıkarız, aşağı mı ineriz, yukarı mı tırmanırız  derken akşam 8’de tulumlara kapanıp uyumaya çalıştık.

Gece baya rüzgar vardı, Cacoon Evolite’ın (comfort -5) ayak kısmına kaz tüyü montumu atıp, polarımı

yastık yaparak tulumun baş kısmını kapattım ve üşümeden yattım. Beraber üstümüze bir emniyet

battaniyesi sardık ama yırtıldı, tüm gece hışırdamaktan başka bir işe yaramadı. Sanırım rüzgar, sıcak ve kuru

havadan dolayı sabah çiğ düşme sorunu yaşamadık, tulumlar kuruydu.



Tırtıllık

Gece ilk bir kaç saatim insan bu tulumun içinde durabiliyor diye düşünerek geçti. 12’de uyuyakaldım. 2

saatte bir uyanıp, ‘oh biraz daha uyudum’ diyerek saat 6.45 gibi ayaklandım, Saat 7’de Avcıbeline güneş

vurmaya başlayınca Utku da kozasından çıktı. Kahve, kahvaltı derken hava berrak gözükünce haydi Kaldı’ya

gidiyoruz dedik ve zirve çantalarımızı hazırladık.

Sabah Avcıbelinde gezinirken, aslında Alacadan geldiğimiz yönde, Parmakkaya vadisinden (rüzgarın bize

geldiği yön) biraz daha uzakta, daha korunaklı başka doğal bivak alanı daha gördüm. Hatta bu köşeden vadi

tarafına yaklaşırsanız Turkcell çekebiliyor.



Arkam Alaca zirve. Önünde taş dizili olmadığı için bu bivak yerini görmedik

Avcıbelinden sağa doğru devam edip ufak tırmanış ile Kaldıbaşını sol tarafta gözlemledik. Sahte top sahası

dediğim yerden geçip 2+ gibi bir tırmanış ile Kaldıbaşına çıktık. Yolda kayalardan oluşmuş müthiş korunaklı

doğal bir bivak alanı gördük.



Sahte top sahası

Yol boyunca soldaki vadiden hava ısındıkça kuvvetli rüzgar esmeye devam etti. Eldiven ve teknik ceketle

ilerledik. Daha erken olduğu için bulutlar tam dağılmamıştı ve güneşi engelliyordu.

Saat 10’da top sahasındaydık. Ortasında az bir kar bloğu vardı. Kaldı zirveye giden tırmanış sis içinde

olduğu için zirve çıkışı mı olacak emin değildik. Tırmanışın başladığı yere yaklaştığımızda şansımıza hava

ısındı ve bulutlar dağıldı.



Top sahasından zirveye giden ilk tırmanış

Sağ dipteki rotayı tırmanarak başladık, burası fazla dikti. Buradan geri inemeyiz diye ilk önce daha basit bir

iniş/çıkış bulduk ve tırmanmaya devam ettik.



İlk ciddi tırmanışa başladığımız yer.

Aşağısı top sahası

Belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra fark ettik ki düz tırmanırsak diğer taraftan uçuruma bağlanıyorduk,

Kaldı zirve solda kalıyordu.

Sağdan

çıktık,

sol taraf

uçurum



Sola doğru ilerlemeye başladık, ve kılçık gibi bir yer karşımızda çıktı. Geçişi yandaki basamaklarını

kullanarak yaptık ve asıl Kaldı’ya çıkan son tırmanışın dibine geldik.

Sahte kılçık

TK buradan inmenin problemli olabileceğini söylediği için önce biraz tırmanıp, sonra emin olamayıp geri

inip girişin etrafında baya bir dolandık. Aslında az önce indiğimiz yer, rotanın girişiydi. Biz inerken girişi en

çok zorlayan yeri oldu. Bunu dönerken daha iyi anladık.



Zirveye doğru son tırmanış. Burası girişi, ipsiz inmesi en dertli yeri

Tırmanışı ehemmiyetli bir şekilde yaptık ve gerçek kılçığı gördük. Burası kısa ama basacak yerlerin güven

vermediği 5-10 metrelik bir geçişti. Burayı da üstüne oturup ileri kaykılarak geçtik.



Gerçek kılçık ve ardında Kaldı zirve



11:45’de zirvedeydik. Alaca’ya göre çok daha kısa sürdüğü için hala emin olamıyorduk. Defteri bulunca bu

şüpheler geçti. Defter ıslanmıştı, pilot kalemle yazılan ilk sayfalar uçmuştu. Defterin altı uğur böcekleri ile

doluydu. Fotoğraflar çekip habercimiz David’e haber verdik. Salim abiye inişe geçtiğimizi bildirdik.

Kaldı’dan Alaca zirve (Tobleron gibi olan)

Geldiğimiz yön



Şahsım

Birbirimizi kutladıktan ve biraz goygoydan sonra inişe başladık. Kılçık yine oturma kaykılmayla geçildi,

dönüşü artık baya iyi hatırlıyorduk. Taş düşme ve aşağıya uçma riski yüzünden birbirimizi bekleyerek sırayla

indik. Az önce bahsettiğim tırmanışın giriş noktasında ayak basacak yeri inerken göremememiz ve inişin

sonu olduğundan diğer tarafın tamamiyle boşluk olması biraz korkuttu. Orayı baya dikkatlice ve yavaşça

indikten sonra top sahasına doğru geri tırmanarak indik. Sis dağıldığı için artık geldiğimiz yol çok daha temiz

gözüküyordu



Top sahasından gözüken ilk çıkış, önceki fotoğrafta burası sis ile kaplıydı

Artık Avcıbeline giderken buradan da ineriz, şuradan da ineriz tarzı kestirmeler uydurarak indik. Açıkçası

bu bize pek bir vakit kazandırmadı, ekstra macera oldu.

Avcıbelinin telefon çeken köşesinden Salim abiye son mesajı attık ve toparlanıp inişe geçtik.

Avcıbelinden iniş



8lt suyumuz yok oh hayat ne güzel diye başlayan yürüyüş bitmek bilmedi. Parmakkaya’yı görünce vadinin

adını hak ettiğin gördük.

Parmakkaya ilerde, parmak gibi duruyor

Yakınında büyük bir çadır alanı var. Sanırım katırlar buraya kadar çıkıyor. Bence kar yokken katırlar

Avcıbeline’nin altındaki buzula yakın tek bir çadır alanı var, oraya yaklaşabilir.

Ormanı da geçtikten sonra bizi bekleyen Salim abiyi gördük. Traktöre atlayıp, kampı alıp Pilot’un yerine

gidip ertesi gün Kazıklı Ali’de tırmanış deneyimleyip Pazar günü Gülcan Uysal ve Ömer Salihoğlu’nun

arabasıyla İstanbula döndük.

Bu yolculukta Ramazan Bozkurt’un wikiloc rotasını kullandık, baya isabetliydi, şiddetle tavsiye. Aydın Akar

& Soner Akbal’ın, Sinan Aliş & David Wilbur’un ve Furkan Dodurka’nın raporlarının çok faydasını gördüm.

Su, yaklaşım, bivak yerleri, rotanın zorlukları hakkındaki en önemli bilgileri David Wilbur, Salih Yıldırım ve

DAG ailesinden almışızdır. Destek veren herkese çok teşekkürler; iyi bayramlar.



Raporu hazırlayan: Ali Ata Akel

Fotoğraflar: Ekipten ortaya karışık

GPS kayıtlarımız:

Alaca zirveye kadar var, sonra ufak bir kısım yok link

Avcıbeline gidiş, Kaldı zirve, ve dönüş link

Ramazan Bozkurt Alaca-Kaldı traversi Wikiloc bilgileri: link

Aydın Akar & Soner Akbal travers raporu: link

Furkan Dodurka solo travers raporu: link

Sinan Aliş & David Wilbur Alaca raporu: link

Ali Ata Akel ve Utku Güven, Alaca zirve

https://connect.garmin.com/modern/activity/7177312052
https://connect.garmin.com/modern/activity/7177312052
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?pic=mountaineering-trails&slug=alaca-kaldi-zirveler-mangirci-rotasi&id=28947894&rd=en#
http://dag.org.tr/faaliyet-raporlari/6/Alaca-Kald%C4%B1_Faaliyet_Rapor.pdf
https://www.itudak.itu.edu.tr/14-07-2012-alaca-kaldibasi-traversi-aladaglar-furkan-dodurka/
http://dag.org.tr/faaliyet-raporlari/1024/fr_alaca_gb_yuzu_7_10_haziran_2017.pdf

