Bakır Dağı (2743 m)
(Yazan: Hüseyin Sarı, 31 Temmuz 2005)

Bakır dağı, Adana’nın Feke ilçesi ile Kayseri’nin Develi ilçesi sınırında 2743 m yüksekliği ile
yörenin yüksek dağlarından biri. Eniştem Mesut Kızıloluk, Bakır dağının yakınındaki
Gürümze (Feke-Adana) köyünden. Birlikte her köye gidişimizde “buraya birgün tırmanalım”
diyorduk. O “bir gün” 2005 yılının Temmuz ayının son günlerinde Mesut, kızkardeşim Arzu
ve yeğenim Deniz’in, tatillerini geçirmek için Adana’da iken onları ziyaretim sırasında oldu.

Bakır Dağı (2743 m), Feke-Adana

Çıkış rotamız

30 Temmuz 2005, Cumartesi
Ankara’dan Mersin’e gelerek Mersin’de tatil yapan Deniz, Arzu ve Mesut ile birlikte Feke’ye
geçtik. Feke’de fazla oyalanmadan aynı gün Mesut ile birlikte Feke-Grümze arasında çalışan
köy dolmuşlarının biriyle saat 15:00’de Gürümze’ye gittik. Deniz ve Arzu Feke’de kaldılar.
Feke-Gürümze arasındaki araç yolu dar ve insanın içini hoplatacak şekilde bir tarafı derin
uçurum. Nefesimizi tutarak gittiğimiz yolculuk sonunda Gürümze köyüne ulaşıyoruz.
Köylülerin sıcak hoşgeldin karşılamasından sonra Mesut’un abisi Neşet’in köydeki evine
geçiyoruz. Neşet, Feke’de çalışıyor, şu sıralar izinli olduğu için köyde kalıyor. Neşet de
bizimle birlikte Bakırdağı’na çıkmak istiyordu. Neşet ile birlikte köyden de birkaç kişi bize
katılacak.
Gürümze köyü Adana-Kayseri sınırında Torosların üstünde bir orman köyü. Köyün içinde bir
de anıt sedir ağacı var. 630 yıllık bu sedir ağacının (yörede bilinen ismi ile katran) çapı
yaklaşık 1,8 m, boyu ise 30 m civarında. Ağaç koruma altında.
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Gürümze köyünde bulunan anıtsal sedir ağacı

Akşam, Mesut’un dayıoğlu Necmi’nin işlettiği köyevinde alabalık yedik. Geceyi Neşet’in
evinde geçirdik. Yarın günübirliğine zirve yapıp geri döneceğiz.
31 Temmuz 2005, Pazar
Sabah saat 06:00’da Bakırdağı zirve için ben ve Mesut ile birlikte, Neşet, Mesut’un teyzesinin
oğlu Metin, dayısının oğulları Necmi ve İsmail ile birlikte köyden tuttuğumuz özel minibüs
ile yola koyulduk. Yol üzerinde Balık Gölü’ne (Sarıpınar bölgesi) varmadan önce Mesut’un
dayısı Ümmet Tekin’nin kaldığı kulübede kahvaltı yapmak için durduk. Orman içinde
Bakırdağ manzaralı çok güzel bir kahvaltıdan sonra saat 07:00 gibi tekrar yola koyulduk.

Kahvaltı yaptığımız Ümmet Tekin’in kulübesi (Sarıpınar)

Bakırdağı’nın araç yoluna en yakın noktasına kadar araba ile gittik (Kayseri’ye geçen sırta
kadar). Daha sonra dağa çıkmayı planladığımız rotaya geldiğimizde arabadan inerek
yürümeye başladık. Ekipde, daha önce zirve yapan tek kişi Necmi. Kanımca yöreyi en iyi
bilen de o ve onun rehberliğinde Bakırdağı’nın zirvesine doğru yollanıyoruz.

Kahvaltı yaptığımız kulübeden Bakırdağı

Neşet Kızıloluk, Metin x , İsmail Tekin, Necati x, Mesut Kızıloluk

Başlangıçta uzun bir düzlük boyunca yürüdük. Arada bir mola veriyoruz. Benden başka
herkes sigara içiyor. Her molada su yerine sigara içiliyor! Hem de aşırı dozlarda. Köyde
yaşayanlar kendi ürettikleri tütünü içiyorlar. Bu tütünleri ince kıyamadıkları için de sigara
kağıdı yerine daha kalın dergi veya gazete kağıtlarına sararak içiyorlar. Bu kadar sigaraya
rağmen kondisyonları oldukça iyi sayılır.
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Bakırdağı’na çıkmaya başladığımız noktadan vadinin görünüşü

Rotamız boyunca su kaynağı pek yok. Yanımızda getirdiğimiz suyu içiyoruz. Çıkarken
dağın eteğinden bir keklik sürüsü kalktı. Avlamak için İsmail ateş ettiyse de allahdan hiç
birini vuramadı! Saat 11:15 gibi çok zorlanmadan zirveye ulaştık. Hava açık. Zirveden,
hava puslu olmasına rağmen Erciyes ve Aladağlar rahatlıkla gözüküyor. Zirve yakınında
büyükçe bir tavşan gördük. Mesut ardından gitse de tavşan hemen gözden kayboldu. Zirvede
fotoğraf çektirip bir süre oyalandıktan sonra inişe geçiyoruz. Henüz öğlen yemeğini yemedik,
su bulduğumuz gölge bir yerde yemeyi planlıyoruz.

Zirveden Balık Gölü civarı

Yemek yemek için su kaynağı arayarak inişimizi sürdürdük. Ancak var olan su kaynakları da
yazın sıcaklığından kurumaya yüz tutmuş. Su bulmayı umarak dağın yamacında, koyun
sürüsü barındırmak için yapılmış ağılın olduğu yere ulaşıyoruz. Burada da su neredeyse yok
gibi, olan su da içilecek gibi değil. Yemek için daha aşağılara gitmeye karar veriyoruz. Sedir
ormanlarının başladığı orman sınırında, su olmasa da gölgede mola vererek yemeklerimizi
kuru kuru yedik. Sedir ağaçlarının arasından inişimizi sürdürüyoruz. Balık Gölü’ne varırken
hafif bir yağmur başladı. Artıp-azalan dozlarda yağan yağmurdan korunmak için bulduğumuz
ağaç altlarına sığınıyoruz. Saat 14:00 gibi Balık Gölü’ne vardık. Yağmur şiddetlendi buraya
gelen piknikcilerin çadırlarının altına girerek yağmurun dinlenmesini bekliyoruz. Yağmur
diner gibi olunca da sabah kahvaltı yaptığımız Mesut’un dayısının kulübesinin bulunduğu
yere kadar yürüdük.
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Sedir ağacı ve koyun sürüsü

Sabah bizi köyden getiren arabanın saat 19:00 gibi almasını tembihlemiştik.
Planladığımızdan da erken bitirdik yürüyüşü. Sabah kahvaltı yaptığımız yerde ateş çayı
demleyerek içiyoruz, yorgunluğumuzu biraz alıp götürüyor. Minübüsü beklerken vakit
geçirmek için bir süre kulübede biraz da civardaki yaylacıların yanına çıkarak zaman geçirdik.

Uzun yürüyüşün ardından yaylada yaylacılarla

İsmail Tekin, Mesut, Neşet, Metin, Ümmet Tekin (oturan)

Sarıpınar yaylasında bir yaylacı çadırın (Yılmaz Altınok, Neşet Kızıloluk, Hüseyin Sarı, Mesut Kızıloluk, Metin, evsahibi yaylacı)

Minibüs saat 19:00 gibi bizi almak için geldi. Köye döndüğümüzde saat 20:00 olmuştu.
Köyde fazla oyalanmadık ve saat 20:30’da Feke’ye dönmek için köyden ayrıldık. İşte yine
adrenal artıran Gürümze-Feke yolundayız. Dolmuş şoförlerinin bu yolda araba kullanışları
insanı daha da korkutuyor. Aynı anda hem sigara içip hem de cep telefonu ve arabayı
kullanmak marifet istiyor. Ama bu yolu iyi bildiklerini düşünerek kendimi rahatlatmaya
çalışıyorum! Nihayet saat 21:15 gibi sağ-salim Feke’ye vardık.
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01 Ağustos 2005, Pazartesi
Günü Feke’de geçirecegiz. Feke yakınında henüz keşfetmediğimiz yerler var. Bunlardan
biri de Feke yakınında bulunan Feke kalesini, bugün bu kaleyi gezeceğiz. Kale, SaimbeyliTufanbeyli yolu üzerinde, eski Feke yerleşiminin bulunduğu mevkiide. Göksu’nun aktığı bu
vadiden geçen yol da Feke-Gürümze yolu gibi ürkütücü. Yağmurdan olacak vadinin
tabanından akan Göksu çamur renginde.

Feke kalesi ve kaleden eski Feke ve Göksu

Kale, Feke dağının eteğinde. Kaleye taşıt ile çıkabileceğimiz yere, Karakilise olarak bilinen
antik kentin olduğu yere kadar çıkıyoruz. Antik kenti gezmeyi dönüşe saklayıp kente yakın
yerde yazlık evi olan Mesut’un arkadaşı Tamer’i de alarak kale girişine kadar yürüyoruz.
Kale sarp bir kayalığın üzerine yapılmış çok hakim bir noktada, niye buraya yapıldığı buraya
çıkınca daha iyi anlaşılıyor.

Feke kalesinin yakınındaki antik kent (Karakilise)

Dönüşte hafif yağmur altında Antik kenti geziyoruz. Kentteki birçok yapı harebeye dönüşmüş
ama bazı binaların duvarları hala ayakta. Antik kent sonrası Feke’ye geri dönüyoruz. Bugün
Feke’deki son günümüz yarın Ankara’ya döneceğiz. Feke dağına tırmanmayı başka bir
zamana bırakıyoruz.
02 Ağustos 2005, Salı
Ben Ankara’ya Kayseri üzerinden dönüyorum, Mesutlar ise Adana üzerinden dönecekler.
Kayseri’ye bu yol üzerinden daha önce hiç gitmedim, yolculuk biraz uzun sürecek ama bu
rotanın görülmeye değer olduğunu düşünüyorum, daha önce görmemiş olmam bile yeterli bir
sebep. Otobüs ile Saimbeyli-Tufanbeyli üzerinden geçerek Kayseri’ye, oradan da Ankara’ya
dönüyorum.
Hüseyin Sarı
02 Ağustos 2005, Ankara
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