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Aladağlar Geçişi (26 Temmuz-02 Ağustos 2008) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal’ın katkılarıyla)  

Fotoğraflar: Hüseyin Sarı 
 
 
Uzun yürüyüşlerden yorulduğumuz bir zamanda Aladağlarda dinlendirici bir kafa kampının çok iyi 
olacağını konuşmuştuk. Bir de geçen yıl yapmak isteyip de yapamadığımız Aladağların Adana 
bölgesinden başlayarak Kaldı, Güzeller ve Kapuzbaşı şelalelerini içeren ve sonrasında Zamantı nehri 
boyunca, Zamantı’nın Gökdere ile birleşip Seyhan adını aldığı noktada bulunan Halil Korkmaz’ın 
köyü Kozan’a bağlı Gökgöz köyüne gidiş planımız vardı.  Bu yıl Aladağları geçişini ve Gökgöz 
planlarımızı birleştirdik. Etkinliğin Aladağlar ayağını Naci Bey, Zamantı ayağını ise Halil planladı, 
bizlere de bu yolları yürümek kaldı. 
 

 
Aladağlar 

 
Bu etkinliğe Bursa’dan Songül Sonal, Naci Beytekin ve Yaşar Öztürk, İstanbul’dan Kuvvet 
Lordoğlu, Denizli’den Ahmet Turhan, Ankara’dan ben (HS), Pınar Doğan, Halil ve oğlu Oğuz 
Korkmaz, Adana’dan Özgür Taşkın ve Peyami Nazik ise etkinliğin Aladağlar ayağına katılıyor. 

 
26 Temmuz 2008 Cumartesi 
Pınar Doğan ile sabah saat 06:00’da Niğde otogardayız; buluşma noktasına ilk gelen biziz.  Saat 
06:30’da Denizli’den Ahmet Bey, arkasından 7:00’da ise Bursa ekibi; Songül, Naci ve Yaşar Bey 
geliyor.   İstanbul’dan gelecek Kuvvet Beyi beklerken sıcak sabah çorbası içip etkinlik için 
eksiklerimizi tamamlıyoruz. Saat 09:00’da Kuvvet geliyor, Niğde’de buluşacak ekip tamam!  
 
Saat 09.30’da tarifeli Çamardı otobüsü ile Niğde’den Demirkazık köyüne gidiyoruz. Otobüs bayağı 
kalabalık, neredeyse oturan kadar ayakta yolcu var, yolcuların birçoğunun dağcı olduğunu görmek 
bizler için sevindirici.  
 
Saat 11.00’de Demirkazık köyü yol ayrımında iniyoruz. Traktör ve katırların tutulmasını Peyami 
üstlenmişti. Bizi bekleyen traktöre binip dağ evine doğru gidiyoruz.  Dağ evinde Adana’dan gelen 
Özgür, Peyami, Halil ve Oğuz’u da alıp Sokullu Pınar istikametinde ilerliyoruz. Sokullu Pınar’dan 
sonra traktörle gidebileceğimiz yere kadar gidiyoruz. Son çeşme noktasında çantalarımızı 3 katıra 
yükleyip, bizler de saat 12.15’de Karayalak vadisi boyunca Yedigöller bölgesine doğru yürüyoruz. 
Uzun ve yorucu bir çıkıştan sonra saat 16.20’de Çelik Buyduran’a ulaşıyoruz. Yolda, yukarı çıkan 
yorgun iki, inen bir grup ile karşılaşıyoruz. 
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Karayalak Vadisi        Emler zirve yolundan Yedigöller Platosu 
 
Çelik Buyduran’da verdiğimiz kısa bir molanın ardından Kuvvet, Naci, Yaşar, Ahmet, Pınar, Halil, 
Oğuz ve ben Emler zirveye doğru yöneliyoruz.  Songül, Özgür ve Peyami doğrudan Direkgöl 
kenarında kuracağımız kamp alanına gidiyorlar. 

 
Bu bölgeye yıllar önce geldiğimde aklımda kalan yerleri hatırlar gibi oluyorum. Üniversite 
yıllarında, Aladağlar geçişi henüz fazlaca bilinmezken geçmiştik buralardan; Geçerken şimdi 
yaptığımız gibi yolumuzun üzerindeki Emler ve Direktaş zirveye de çıkmıştık. Hacer vadisinden 
sonra gördüğümüz Kapuzbaşı şelaleleri bizleri büyülemişti tam anlamıyla.  Yıllar sonra bu bölgeye 
gelmek bende ayrı bir heyecan yaratıyor, Aladağların kendine özgü dingin doğası ile rezonansa 
gelmek sadece bizim gibi ruh haline sahip insanların anlayacağı türden. 
 
Zor olmayan ancak uzun ve yorucu bir çıkışın ardından Emler zirveye (3723 m) saat 18.05’de 
ulaşıyoruz.  Zirveden, bugün çıktığımız Karayalak vadisini, Demirkazık’ı, bu etkinlikte çıkmayı 
deneyeceğimiz Kızılkaya, Kızılyar ve Çağılın Başı’nı (Ö. Tüzün’ün “Aladağlar” kitabında Çağalın Başı 
olarak isimlendirilmiş) bütün görkemiyle görebiliyoruz. Etrafı izleyip zirve defterini yazdıktan sonra 
karanlığa kalmamak için saat 18.40 gibi kamp kuracağımız Direktaş gölü kenarındaki kamp 
alanımıza doğru yollanıyoruz. 
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Emler Zirve (3723 m)         Emler Zirveden Demirkazık (3756 m) 
 
Saat 17.40’da kamp alanına ulaşıyoruz. Songüller çadırları kurmuş bizi bekliyorlar.  Dört gün 
boyunca bu kamp alanında konaklayıp yakındaki birkaç zirveyi deneyeceğiz. 
 

   
Emler’den Demirkazık       Direk Göl’den Direktaş 
 

Güzel bir akşam yemeğinin ardından çadırlarımıza çekilerek günün yorgunluğunu çıkarıyoruz.  
Bugün iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum, uzun gece yolculuğunun üstüne Niğde’den gelip Emler 
zirve yaptık. Yarın Kızılyar zirveyi deneyeceğiz, Özgür ve Peyami ise Direktaş’a teknik tırmanış 
yapacaklar. 
 

27 Temmuz 2008 Pazar 
Bugün iki gruba bölünüp farklı zirveleri deneyeceğiz. Özgür ve Peyami, Direktaş’ın Dihedrali 
boyunca teknik tırmanış deneyecek, Songül ve Naci Bey ise bu tırmanışa alt ekip olarak destekte 
bulunacak. Bizler; Kuvvet, Ahmet, Pınar, Yaşar, Halil ve Oğuz Kızılyar zirveyi deneyeceğiz. 
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Saat 08.40’da yürüyüşe başlıyoruz. Ekipte rotayı bilen kimse yok; Kuvvet, dağcılık tecrübesinden 
dolayı gruba liderlik yapıyor. Ömer Tüzel’in Aladağlar kitabından Kızılyar’a çıkabileceğimiz uygun 
bir rotayı birlikte bulmaya çalışıyoruz.  Direktaş’ın sağından geçtikten sonra kitapta tanımlanan rota 
ile örtüştüğünü düşündüğümüz bir güzergâh boyunca ilerliyoruz.  Çarşak çıkışının ardından 
Yedigöller platosu üstünde yükselen Kızılyar sırasının oluşturduğu sırta 11.50’de ulaşıyoruz.  Pınar 
burada bizi beklemeye karar veriyor, biz de Kızılyar zirveye doğru hareket ediyoruz. 
 

  
Kızılyar-Bel                   Üçköşe’den, Akıntepe (3610 m) arkada Kaldı (3736) ve Alaca (3588 m) 
 
Çöken sis ve rotadan emin olmayışımızdan (kitapta tanımlanan çıkış süresi ile bizim kullandığımız 
rota hiç de örtüşmüyor, büyük olasılıkla yanlış rotayı kullandık!) zirve denemesini bitirip geri 
dönmeye karar veriyoruz. Hazır buraya gelmiş iken yolumuzun üstündeki piramit görünümlü Üç 
Köşe sivrisini çıkmayı planlıyoruz. Kuvvet, Yaşar, Halil, Oğuz ve ben Üç Köşe sivrisine çıkıyoruz.  
Zirveden Gürtepe (3474 m), Cebel (3630 m), Kaldı (3736 m), Alaca (3588 m), Güzeller (3461 m), 
Sulağan Kaya (3530 m) ve Kokorot vadisini görmek mümkün. Halil ile ben, Akıntepe (3610 m) 
olduğunu düşündüğümüz zirveyi de denemeye karar veriyoruz.  Halil ile gittiğimiz bu zirveden 
Aladağların neredeyse bütün zirvelerinin yanısıra, Kokorot, Yedigöller ve Emli vadisini aynı anda 
görmek mümkün. 
 

  
Kızılyar Zirve rotası        Kızılyar zirve yolu, arkada Direktaş (3510 m) 
 
Dönüşümüzü aynı rotadan yapıyoruz, ancak çıkarken çarşak kaplı setlerde zorlandığımız için kolay 
olacağını düşündüğümüz farklı bir iniş rotası deniyoruz.  Bu kararımız zaman açısında pek de 
isabetli olmuyor, inişimiz tahminimizden de uzun sürüyor, ama güvenli iniyoruz. 
 
Dönüşte Direktaş’ın yanından geçerken Özgür ve Peyami’yi klasik rotadan inerken görüyoruz, diğer 
yüzden yaptıkları teknik çıkışı başarı ile tamamlamışlar. Ancak iniş yolunda rotadan bir miktar 
uzaklaşmış gibi geldiler, bir bildikleri olduğunu düşünerek kamp alanına dönüyoruz. 
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eriocepholum (Ballıbaba)(endemik)    veronica (Venüs çiçeği) 
 
Kampa döndükten sonra biraz dinlenip yemek hazırlığına girişiyoruz. Özgür ve Peyami henüz kamp 
alanına dönmedi, gecikmeleri bizleri biraz endişelendiriyor.  Yemek sonrasına kadar gelmezlerse 
dönerken gördüğümüz noktaya kadar gideceğiz. 
 
Hava karardı, nefis yemeklerimizi yerken kafamızda da Özgür ve Peyami var, şimdiye kadar 
dönmüş olmaları gerekirdi, hala dönmediler! Yemek sonrası Kuvvet, Songül, Naci ve ben Özgürleri 
gördüğümüz noktaya kadar gitmeye karar veriyoruz. Direktaş’ın eteğine geldiğimizde uzaktan 
gördüğümüz kafa lambasının ışığı bizleri rahatlatıyor, uzaktan seslerini işitip sağlıklı olduklarının 
haberini alınca çok seviniyoruz.  Klasik iniş yolunda gördükleri babalar rotadan çıkartmış ve farklı 
yere yönlendirmiş, bulundukları noktadan tekrar yukarı çıkarak doğru rotayı zor bulabilmişler. 
 
Songül’ün evde hazırlayıp getirdiği özel içecekten tattıktan sonra çadırlarımıza çekilip uyuyoruz. 
Yarın farklı zirveleri deneyeceğiz. 

 
28 Temmuz 2008 Pazartesi 
Özgür ve Peyami bugün Cimbar vadisine gidiş için bizden ayrılacaklar. Peyami, Demirkazık Doğu 
duvarını tırmanmak için arkadaşlarıyla buluşacak. Kalanlar bugün de ikiye bölünecek. Halil ve ben 
Kızılkaya’ya keşif denemesinde bulunacağız, Çelik Buyduran’dan çıkan klasik rota ile Yedigöller 
platosundan çıkan Y15 nolu rota arasında kararsız kaldık. Klasik rotayı kullanırsak belki Peyami de 
bize katılacak.  Ayağı su toplayan Oğuz’un dışındakiler de Songül’ün rehberliğinde Çağılın Başı’nı 
deneyecek. 
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Direktaş Gölü’ndeki anakamp 
 
Kızılkaya’nın Yedigöllerden çıkılan klasik rotasını denemeye karar veriyoruz. Peyami bize 
katılmıyor ve Özgür ile birlikte kamptan ayrılıyorlar. Çağılın Başı’na giden grubun ardından saat 
09.46’da Halil ile birlikte, Ömer Tüzel’in kitabında Kızılkaya için tanımladığı Y15 nolu rotayı 
denemek üzere yola koyuluyoruz.  Kitabın tanımlamasına göre bu rota Yedigöller bölgesinden 
Kızılkaya’ya doğrudan çıkan en kolay rota. 
 
Kitapta tanımlanan rotayı takip ederek güvenli çıkabileceğimiz noktaya kadar çıkıyoruz.  Belki daha 
da ileri giderek sırtı aşabiliriz ancak ötesinde bizi nelerin beklediğini bilmediğimiz ve yanımızda 
buna hazırlıklı teknik malzememiz olmadığı için risk almadan geri dönmeye karar veriyoruz. Saat 
14.50’de anakampa ulaşıyoruz.  Kalan zamanımızı değerlendirmek için Çağılın Başı’nı denemek 
üzere saat 15.00’de Halil ile birlikte yola koyuluyoruz. Büyük göl ve Hasta Hocanın yaylasına giden 
çok belirgin patika yolu takip ederek saat 15.40’da Büyük gölde oluyoruz. Gölü geçtikten sonra 
Çağılın Başı ve Beşparmak zirveye giden vadi yatağında zirve dönüşü yapan Naci, Ahmet ve Yaşar 
ile karşılaşıyoruz, zirve için geç kaldığımızı, yerine Beşparmak’ı denemenin daha mantıklı olacağını 
söylüyorlar. 
 
Çarşak sırtında Kuvvet, Songül ve Pınar ile karşılaşıyoruz, aynı tavsiyeyi onlardan da alıyoruz. 
Tavsiyelerine uyacağımızı söylüyoruz ancak Beşparmak için bir süre yükseldikten sonra kendimize 
fazla güvenimiz bizi Çağılın Başı zirveye götürüyor yine de. 
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cirsiums sp.              Kızılkaya eteğinden (Y15 Rota)Yedigöller 

 
Tüzel’in kitabında tanımlanan Y4 ve Y3 rotalarının karışımı bir rotayı takip ederek saat 17.45’de 
Çağılın Başı’na (3612 m)  ulaşıyoruz. Buradan manzara tam anlamı ile mükemmel. Demirkazık’ı, 
Koca Sarp, Çağılın gölü, ismini bilmediğimiz birçok vadi, Göller platosu, Emler ve Kızılkaya 
muhteşem görünüyor. Etrafı izleyip fotoğraf çektikten sonra saat 16.15’de dönüş için zirveden 
ayrılıyoruz. Saat 19.00’da Büyük gölde oluyoruz. 

 

 
Çağılın Başı’ndan Aladağlar Yedigöller platosu 

 

 
Akşam, kamp alanının yakınında bulunan ve Barazama köyünden Ramazan Yalçın’ın işlettiği Black 
Tent Bar’a gidiyoruz. Bira içip geceyi sohbet ederek geçiriyoruz. Halil ile bugün Çağılın Başı’na 
yaptığımız sorumsuzca davranıştan dolayı haklı olarak eleştiriliyoruz. Yaptığımız hareketin 
ciddiyetini ve tehlikesini zirve inişinden sonra daha iyi anlıyorum(uz)!  Bugün köylüler aracılığı ile 
öğrendiğimiz İstanbul Güngören’deki bombalama haberi hepimizin keyfini kaçırıyor. 
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lamium eriocepholum (endemik)      Kızılkaya rotasından Direktaş 

 
Kamp alanındaki konuşmalarımızdan, Çağılın Başı zirvede çöp olduğunu zannederek anakampa 
getirdiğimiz poşetin içinde meğerse zirvede arayıp da bulamadığımız zirve defteri varmış!  Normal 
zirve defterlerinden farklı olduğu için fark edememişiz! Kampta zirve defterini yazdıktan sonra, 
Çağılın Başı zirveye çıkacak olan gruplara vermesi için Ramazan Yalçın’a bırakıyoruz. 
 

 
Çağılın Başın’ndan 360o Aladağlar 

 
29 Temmuz 2008 Salı 
Bugün Kızılyar’ı klasik rotadan hep birlikte tekrar deneyeceğiz.  Yöre halkından rota hakkında bilgi 
alıyoruz. Rotanın başlangıcına kadar Ramazan Yalçın bizlere rehberlik edecek. 
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Kızılyar zirve (2. deneme) 
 
Saat 09.10’da kamptan ayrılıyoruz. Pınar kamp alanında kalıp dinlenmeyi tercih ediyor. Y11 rotasını 
takip ediyoruz. Saat 11.15’te sırt hattına ulaşıyoruz. Sağımızda Karagöl vadisini, solumuzda ise 
Göller platosunu ve Direktaş’ı görebiliyoruz.  Solumuzda, Kızılyar silsilesine ait ilk kaya kütlesinin 
yanından geçtikten sonra, Ramazan’ın tarif ettiği ve bize zirve olarak görünen ikinci büyük ana 
kütlenin zirvesine doğru yöneliyoruz. Tam zirveye yaklaşırken hemen yanımızdan havalanan altın 
kartalın ani kalkışı, başlangıçta bizleri korkutsa da gördüğümüz bu manzara buraya gelmekle 
ayrıcalıklı olduğumuzu hissettiriyor. Saat 11.30’da zirve zannettiğimiz ancak zirvesine çıktıktan 
sonra Kızılyar Batı zirvesi (3630 m) olduğunu anladığımız zirveye ulaşıyoruz. Buraya çıkmanın 
verdiği yorgunlukla asıl zirveye çıkmaktan vazgeçip geri dönmeye karar veriyoruz. 
 

  
Kızılyar zirvesine çıkarken 
 
Halil, zirve denemesi için bizden ayrılıyor. Zirveye çıkamasak da buradan gördüğümüz manzara 
nefes kesici.  Neredeyse bütün göller platosunu kayıpsız görebiliyoruz. 
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Kızılyar Batı zirvesi (3630 m)         Altın kartal 
 
Dönüş yolunda, çıkarken mola verdiğimiz sırtta Halil’i beklerken yemek molası veriyoruz. Kartallar 
hala havada uçuşuyor ama şimdi daha uzaktalar.  Halil geldikten sonra çıkış rotamızı takip ederek 
sorunsuz iniyoruz.  Kamp alanına geldiğimizde akşam yemeği için hazırlık yapıyoruz. 
 
 

  
Kızılyar rotasından 
 
Akşam yemeğinden sonra bara gidiyoruz.  Bu akşam bar düne göre daha kalabalık, içeride bir 
Fransız grup var. Bira ve sıcak bir şeyler içip sohbet ediyoruz.  Pınar’ın okuduğu şiir, Türkçe 
olmasına rağmen Fransızların bile Fransız kalmalarını önlüyor, herkes pür dikkat Pınar’ın ağzından 
Ataol Behramoğlu’nun “yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” şiirini dinliyor. Şiir ve güzel 
türkülerden sonra dün ve bugün yaşadıklarımız, burada oluşumuz ve zirve tutkusuna ilişkin Kuvvet 
ile sohbet ediyoruz, sohbeti “memleket nasıl kurtulur” a vardırmadan tadında sonlandırıyoruz. 
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Black Tent Bar-Yedigöller Platosu (3100 m) 
 
Yarın kampı toplayıp, Hacer vadisi boyunca Barazama (Ulupınar) köyü üzerinden Kapuzbaşı 
şelalelerine gideceğiz. 
 
30 Temmuz 2008 Çarşamba 
Saat 09.10 gibi kamptan ayrılıyoruz.  Çantalarımızı, kiraladığımız iki katır ile Barazama köyüne 
kadar Ramazan götürecek. 
 

  
Yedigöllerden ayrılış        acanthaliman sp. 
 
Hacer boğazının derinliğinde sürekli irtifa kaybederek yürüyoruz. Sağımızda, hemen vadi kenarında 
zirvesini göremediğimiz Mamerdiğin dağı (3407 m) solumuzda Kelboğaz (2951 m) yükseliyor. 
Aladağlardaki diğer dağların aksine bu tırmanış mesafesi en uzun olan dağ. Saat 14.30’da Soğuk 
Pınar’a ulaşıyoruz, su takviyesi yaptıktan sonra yemek için gölge bir alan bulana kadar yürüyoruz.  
Kuvvet de benim gibi önceki gelişinin izlerini arıyor bu vadide, pınar olarak hatırladığı yeri 
göremeyince pınara benzettiği yer için Ahmet ve Naci Bey ile şarabına iddiaya giriyor. 
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          erigeron sp 
 

  
arabis caucasica 

 
Aladağlar ilk bakıldığında, kuru ve cansız görünmesine karşın inanılmaz bir biyolojik çeşitliliğe 
sahip.  Sadece yürürken bile birçok farklı yaşam belirtisi görmek mümkün. Dağ çaylarının kesif 
kokusunu içimize çekerek gözümüze çarpan güzellikleri makinelerimizle yakalıyoruz. 



 13/21

  
Hacer Boğazı         
 
Orman içinden giden araç yolunu kestirme patikalarla kısaltmaya çalışıyoruz. Coğrafya da 
değişmeye başlıyor yavaştan, toprağın rengi farklılaşıyor, yeşil renkler ağırlık kazanıyor. 
Barazama’nın karşısında yükselen Divrik tepesi (2524 m) karşımızda heybetli görünüyor. Saat 
17.50’de Barazama (Ulupınar) köyüne ulaşıyoruz. Girişte bizi Ramazan karşılıyor.  Traşından ve 
giydiği ütülü elbiseden bizden epeyce önce geldiği anlaşılıyor.  Ramazan’ın evinde çay içip sıkma 
yedikten sonra muhtar Cuma Ali Saban’nın arabası ile Kapuzbaşı şelalelerine gidiyoruz. 
 

  
acanthaliman sp.          sedum sp 
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Barazama (Ulupınar Köyü) 

 
Saat 19.10’da Kapuzbaşı şelalelerine ulaşıyoruz. Geceyi, Milli Park içindeki kamp alanında 
geçiriyoruz. Kapuzbaşı şelalerinin günümüzdeki hali hepimizin yüreğini sızlatıyor, burayı ilk 
gördüğümüzdeki halini çok aratıyor. 
 

  
sedum sempervivoides (ömür otu veya ikbal çiceği)     acanthaliman sp (geven çiçeği) 
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Kapuzbaşı Şelaleleri-Yahyalı, Kayseri 
 
Yarın Halil’in programına başlayacağız. Kiralayacağımız araç ile Köykeleri’ne kadar gidip oradan 
Zamantı nehri boyunca Küp, ertesi gün de Işıkkaya (Tetri) köyüne kadar sırt çantalarımız ile 
yürüyeceğiz. 
 
31 Temmuz 2008 Perşembe 
Saat 09.35’de kiraladığımız araç ile Kapuzbaşı’ndan ayrılıyoruz. Kapuzbaşı’ndan Ali Duman kaptan 
şoförümüz. Yolumuzun üstünde Güney şelalesine uğradıktan sonra Çubukharmanı (Horozpınarı) 
üzerinden Köykeleri’ne (Köykenarı) gidiyoruz. Saat 11.30 gibi köye ulaşıyoruz. Köykeleri, 
Çubukharmanı köyünün mahallesi olmasına rağmen toprakları Adana il sınırları içinde, ama 
Çubukharmanı’na ait olduğundan idari olarak Kayseri Yahyalı’ya bağlı. Çubukharmanı ve Köykeleri 
arasında uzanan dağ sırtı aynı zamanda Kayseri-Adana sınırını da oluşturuyor.  
 
Köyde turistlere benzeyen yabancıların olduğunu gören köylüler için ilgi odağı oluyoruz.  Yanımıza 
gelen köylülerin sayısı sürekli artıyor. Köylülerin meraklı sorularına yanıt verirken yürüyeceğimiz 
yollar hakkında da köylülerden bilgi alıyoruz, fotoğraf çekmemizi isteyen çocukları fotoğraflıyoruz. 
 
Saat 12.06’da sırt çantalarımızı sırtlanarak yürüyüşe başlıyoruz.  Dik bir inişin ardından saat 
13.38’de Zamantı nehir yatağına iniyoruz.  Zamantı üzerindeki tahta köprüden karşıya geçiyoruz. 
Zamantı bulanık akıyor, nehrin üst taraflarında çıkarılan krom madeni yıkandıktan sonra nehir bu 
renge bürünmüş, çok kötü! Berrak akan bir nehir boyunca yürüyüşün hazzını yaşayamadık. 
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Zamantı          Köykeleri-Küp arası 
 

Burada araç yolu yok, nehre paralel giden patika yol boyunca gidiyoruz. Patika, bazı noktalarda 
nehrin hemen yanından bazı noktalarda nehrin üstünden gidiyor.  Sel sularından aşınmış noktalarda 
geçişimize heyecan katıyor.  Bu yolu sadece yakındaki maden ocaklarında çalışan köylüler 
kullanıyor, eskiden olduğu gibi köylüler tarafından yoğun olarak kullanılmadığı için bakımı da 
yapılmıyor. Yaklaşık 8.5 km’lik bir yürüyüşten sonra saat 17.20’de geceyi geçireceğimiz Küp 
köyünün Zamantı yanındaki düzlüğe ulaşıyoruz. Burada çok geniş bir alan var, büyük bir kısmında 
bahçeler, hatta kivi bahçesi bile var. Bahçelerin alt tarafındaki düz alana çadırlarımızı kurduktan 
sonra yerden kaynayan ve değirmen çeviren çokluktaki suyun keyfini çıkarıyoruz.  Su soğuk 
olmasına rağmen girdikten sonra üşütmüyor. Su içinde bir yandan biriken kirli çamaşırlarımızı 
yıkarken bir yandan da yıkanıyoruz. Buradaki oluşum çok ilginç, Pamukkale’de olduğu gib,i nehrin 
üstünde bu suların taşıdığı bileşiklerin birikmesiyle doğal köprüye dönüşme sürecinde. 
 

  
Küp’deki kamp yerimiz       Şelale-Küp 
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Yorgunluğumuzu unutturacak güzel bir akşam yemeğinin ardından ateş yakıp kahvelerimizi 
yudumluyoruz, Songül ile yaptığımız tango gösterisi ise izleyicileri hayal kırıklığına uğratıyor. Hava 
çok güzel, Kuvvet ve Yaşar dışarıda geceleyecekler. 
 
Yarın Tetri köyüne kadar gidip oradan eğer araç bulabilirsek Kışlak köyüne kadar yürüyeceğiz, araç 
bulamazsak Gökgöz köyünde etkinliği sonlandıracağız. 
 
 
01 Ağustos 2008 Cuma 
Sabah Küp köyünden muhtarın getirdiği taze ekmek ile kahvaltı yapıp, saat 10.08’de kamp yerinden 
ayrılıyoruz.  Zamantı nehri boyunca yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Yaklaşık yarım kilometre 
ilerledikten sonra doğal oluşmuş olan Yerköprü üzerinden Zamantı’yı geçiyoruz.  Bu oluşum çok 
ilginç, kesinlikle görülmeye değer!   
 

  
Küp           Yerköprü-Zamantı 
 
Yerköprü’den karşıya geçtikten sonra Zamantı boyunca yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Nehir 
kenarında, Zamantı’ya karışan su kaynaklarını sıkça görebiliyoruz. Bir süre ilerledikten sonra saat 
11.30’da Karapınar’a ulaşıyoruz. Burada çok miktarda su büyük bir kayanın altından çıkarak nehre 
karışıyor, su miktarı öyle çok ki, geçmek için üzerine ahşap köprü yapılmış. Vakitsizlikten bu 
noktada maalesef yüzemiyoruz. 
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Yolda Tetri köyünden Fındık Hanıma rastlıyoruz, kızları ile birlikte balık tutuyor Zamantı’nın 
bulanık sularında. Saat 12.40’da Tetri köyünün altına ulaşıyoruz. Bu noktada bir şantiye var, yakın 
zamanda Zamantı da buralarda durgun akmaya başlayacak.  Bu güzellikler kaybolmadan buraları 
gördüğümüz için şanslı hissediyoruz kendimizi. 
 

  
Karapınar         Zamantı’da balık tutan Tetri (Işıkkaya)’den Fındık Hanım 
 

 
Tetri-Kışlak arasındaki araç yolunun yol çalışmalarından dolayı gidilecek durumda olmadığını 
öğreniyoruz.  Çantalarımızı taşıtma imkânımız da yok artık, sıcakta çantalarla yürümek büyük 
eziyet.  Etkinliğin Kışlak ayağını iptal edip Gökgöz’e araçla gitmeye karar veriyoruz. Gökgöz 
köyünden çağırdığımız araç ile saat 15.30’da Tetri’den ayrılıyoruz. Kaptanımız, Halil’in köyünden 
komşusu Zübeyir Keleş. Fıngırı deresini, Ergenuşağı ve Kızlarsekisi köyünü geçtikten sonra 
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Salmanlı köyünde mola verip buradaki tek Ayile! lokantasında pide yiyoruz.  Geceyi geçireceğimiz 
Gökgöz köyü Çürükdere mahallinde Halil’in amcası Ahraz Osman’ın çocukları Mesut ve Aziz’in 
evine ulaşıp çantalarımızı bırakıyoruz. Hava fazla kararmadan Çürükdere’nin, Feke tarafından gelen 
Gökdere’ye karıştığı ve Sarıtaş olarak bilinen noktaya kadar inip burada yüzüyoruz.  Nehirde 
yüzüşümüz birçoğumuz için ilk olduğundan çok heyecan verici.  Az ileride, yaklaşık 200-300 metre, 
Zamantı ve Gökdere’nin birleşip Seyhan adını aldığı noktaya ise havanın kararmasından dolayı 
gidemiyoruz. 
 

  
Gökgöz Köyü        Aladağ Kaşifleri 

 
Yaklaşık bir hafta süren Aladağlar etkinliğimizi Gökgöz köyünde bitiriyoruz.  Yarın araçla Kozan’a, 
oradan da Adana’ya geçerek geldiğimiz illere dağılacağız. 

 
02 Ağustos 2008 Cumartesi 
Halil ve Oğuz’u köyde bırakıp saat 08:00’de Gökgöz köyünden Zübeyir’in arabası ile ayrılıyoruz.  
Kozan’a oradan da Adana’ya geçiyoruz. 
 
Adana otogarda dönüş biletlerimizi aldıktan sonra uzun yıllar Adana’da kalmış olmakla Yaşar ev 
sahipliği yapıyor, bizi Adana kebap yemek için meşhur Kazancılar-Tarihi İstanbul Kebap ve 
Lahmacun salonuna götürüyor, burada Adana kebap dışında her şeyi yiyoruz, salatalar iştah açıcı, 
ısrarımızla Yaşar tadımlık Adana söylüyor. Yemekle birlikte uzun etkinliğimizi de sindirip, başka 
zaman böyle zengin et sofrasında olmadan da et yemiş gibi görünmek için nasıl kürdan 
kullanacağımıza ilişkin alıştırmalar yapıyoruz. 
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Kazancılar-Tarihi İstanbul Kebap ve Lahmacun Salonu-Adana 

Teşekkür… 
Bu etkinliği keyifli ve güvenli kılan birçok kişiye teşekkür etmek isteriz. Barazama köyünden 
Ramazan Yalçın ve ailesine, köyü Gökgöz’ün güzelliklerini bizimle paylaşan Halil Korkmaz’a, bizi 
evlerinde misafir eden Gökgöz’den Mesut ve Aziz Korkmaz’a, Gökgöz köyünden incir ikram eden 
Ali Keleş’e teşekkür ederiz.  
 
İzlenimler… 
Bir hafta süren bu etkinliğimizi Niğde-Demirkazık köyünden başlayıp Kozan’ın Gökgöz köyünde 
sonlandırdık.  Etkinlik süresince yaklaşık 100 km yol kat ettik. Aladağlar her zaman olduğu gibi bu 
etkinliğimizde de muhteşemdi, bize fazlası ile huzur verdi. Çağılın Başı’ndan Aladağları izlemek bir 
ayrıcalık. Kapuzbaşı şelalelerine ise hepimizin içi sızladı, insanlarımızın çevreye duyarsızlığı 
dağdaki stres sebebimiz oldu.  Zamantı nehrinin kirli akışı ise Türkiye’de çevreyi kirletmenin ne 
kadar kolay ve ucuz olduğunun göstergesi idi.  Pırıltılı akan Zamantı’nın kenarında yürüyor olmak 
çok daha farklı olacaktı, eminiz.  Küp ve yakınındaki Yerköprü görülmeye değer oluşumlar, buraları 
görmekle kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz. 
 

06 Ağustos 2008 
Ankara 

 
Rota 
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