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Cilo-Sat Dağları (04-11 Temmuz 2015) 
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 

 

 

Türkiye’nin, Ağrı’dan sonra en yüksek noktası olan Cilolar’daki Uludoruk (Reşko) zirvesine çıkmak 

ve Sat göllerini görmek üzere 15 kişilik bir grupla Hakkari’ye gidiyoruz. Bu etkinlikte ayrıca 

Mergan Yaylası ve buzulunu, zamanımız kalırsa Hakkari’nin diğer yaylalarını da görmeyi 

planlıyoruz. Bu faaliyetimizi Bursa, Ankara, Eskişehir, Samsun ve İstanbul’dan katılan 15 kişilik bir 

ekiple gerçekleştiriyoruz. Etkinliğin organizasyonunu Songül Sonal, rehberliğimizi ise Hakkari’den 

Hacı Tansu yapıyor. 
 

 
Büyük Göl, Sat Dağları-Hakkari   

 

 

04 Temmuz 2015 Cumartesi 

Eskişehir’den Mesut Bey ve Bodrum’dan bağlantılı seferle Ankara’ya gelen Muzaffer Beyle birlikte 

Ankara ekibi olarak THY’nin TK7082 sefer sayılı uçuşu ile saat 09.00’da Ankara Esenboğa’dan 

Van’a havalanıyoruz. 
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Van Gölü 

 

Saat 10.30’da Van havaalanına iniyoruz. Alanda beni, havaalanı müdürü ve çocukluk arkadaşım 

Behsat Selvitopu karşılıyor. Bugünkü programı gerçekleştirebilmek için seri hareket etmemiz 

gerektiğinden uzun zamandır görüşemediğim Behsat ile ayaküstü sohbet edebiliyoruz. Havaalanının 

önünde, İstanbul’dan gelen ekiple buluştuktan sonra yerel rehberliğimizi yapacak Hacı Tansu’nun 

kullandığı özel minibüsle Yüksekova’ya doğru yola koyuluyoruz. 

 

Güzeldere geçidini (2700 m) geçtikten sonra Hoşap Kalesi’nde kısa bir mola veriyoruz. Kaleye çıkıp 

fotoğraf çektikten sonra yola devam ediyoruz. Programda olan Çavuştepe’ye zamanımız olmadığı 

için uğrayamıyoruz. 

 

Saat 14.00 gibi Yüksekova’da oluyoruz. Burada, doğrudan Yüksekova’ya uçan ekibin son elemanı 

Samsun’dan Hüseyin Alparslan Şahin ve etkinliğe katılacak Hakkari Dağcılık Kulübü’nden Ahmet 

Ertuş ve Gülabi Sever ile buluşuyoruz. Öğle yemeği için, Ramazan dolayısıyla açık olan ender 

lokantalardan birinde, Piramit Cafe’de pide yiyoruz. Vasat bir şey beklerken bol malzemeli ve iştah 

açıcı pidelerimiz geliyor; şimdiye kadar yediğim en güzel pideydi neredeyse. Yemeğin ardından, 

Yüksekova’dan ayrılmadan 6 günlük ortak yiyeceklerimizi almak için markete uğruyoruz. Kişi başı 

50 TL katarak ortak harcama bütçesi oluşturuyoruz. 

 

Saat 17.00 gibi minibüsümüz ve şoförlüğünü Ahmet’in yaptığı Hacı’nın aracıyla toplam 18 kişi 

Yüksekova’dan ayrılarak Dağlıca yolundan kamp kuracağımız Gebri (yada Kepri) Yaylası’na 

gidiyoruz. Yüksekova’nın Dağlıca yolu çıkışında kontrol noktasında güvenlik görevlilerince 

kimliklerimiz toplanıyor ve önceden izin alınmış ve bildirilmiş liste ile karşılaştırılarak kontrol 

ediliyor. Kontrol noktasından ayrıldıktan sonra asfalt yoldan Dağlıca yönünde bir süre gidiyoruz. 

Yolun Gebri yaylası yol sapağında, sola ayrılarak toprak yoldan devam ediyoruz. Suyu gür ve berrak 

bir dere boyunca yükselerek ilerliyoruz.  
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Gebri Yaylası 
 

Saat 18.00 gibi 2100 m yükseklikteki Gebri yaylasına ulaşıyoruz. Gebri veya Kepri, barınak 

anlamına geliyor. Derenin hemen yakınında, daha önce hayvan güdülen veya kıl çadırların 

kurulduğu belli olan alanda çadırlarımızı kuruyoruz; ben çadırımı Mesut Bey ile paylaşıyorum. 
 

 
Gebri Yaylası’ndaki kamp alanımız. 
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Çadırlarımızı kurup yerleştikten sonra etrafı keşfediyoruz. Kamp alanının hemen yakınında Ersin 

Alok’un fotoğrafları ile tanıttığı tarih öncesine ait kaya resimlerini geziyorum. Bu resimler, 

çoğunlukla bölgede yaşayan geyik, dağ keçisi gibi hayvanları temsil eden çok ilkel çizimler. Ama 

geniş bir kaya kütlesinin birçok yerinde benzer resimler görmek mümkün. 
 

 
Tarih öncesine ait kaya resimleri, Gebri Yaylası 

 

Yarın, aracımızı ve fazlalık eşyalarımızı bu kamp alanında bırakarak iki gece kalacağımız Sat 

Gölleri’ne yürüyeceğiz. 

 

 

05 Temmuz 2015 Pazar 

Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra kampı topluyoruz. Çantaları katırlara vereceğiz. Çantaları taşıyacak 

katırlar, Serpil köyünden araçla getiriliyor. Ben, Hüseyin Şahin ve Ahmet çantalarımızı bir üst 

kampa kendimiz taşıyacağız. İyiki de böyle yapıyoruz çünkü sadece 3 katırla  18 kişinin yükünü 

taşımak katırlar için daha zor olacaktı. 

 

Saat 08.30 gibi kamptan ayrılıyoruz. Tahta köprüden dereyi geçtikten sonra uzun zamandır 

kullanılmadığı yola düşen taşlardan anlaşılan toprak araç yolundan yürüyoruz. Yürümesi çok keyifli, 

ara ara 3 gün sonra zirvesine tırmanmaya çalışacağımız Ciloların en yüksek noktası Reşko 

(Uludoruk) manzaralı yol boyunca Sat göllerine doğru yükseliyoruz.  
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Gebri Yaylası’ndan Sat Göllere giderken 
 

Toprak araç yolu bittikten sonra belirgin bir patikadan yürümeye devam ediyoruz. Yürüyüş rotasının 

kendisi muhteşem; yer yer gür akan derelerden ve şelalelerden geçiyoruz. Bu dereleri besleyen, 

kaynağını buradan göremediğimiz buzul göllerinin bazılarının yakınına yarın gideceğiz. 
 

 
Gebri Yaylası’ndan Sat Göllerine giderken 
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Gebri Yaylası’ndan Sat Göllerine giderken 

 

Gebri Yaylası’nda görmeyi umduğumuz sürülerini güden köylülerle karşılaşıyoruz; ama yolumuzun 

dışında olduklarından çobanlarla sohbet etme şansımız maalesef olmuyor. 
 

 
Büyük Sat gölü (Mavi Göl) 
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Büyük Sat gölü (Mavi Göl) 
 

Saat 13.00’de 2800 m yükseklikteki Sat Gölleri kamp alanında (Seri Sati, “Sat’ın Başı”) oluyoruz. 

Kampımızı Büyük Sat Gölü (Mavi Göl-Gera Mezın) kenarına kuracağız. Katırlarla gelen yüklerimiz 

göl kenarında indiriliyor. Burada biraz dinleniyoruz; hatta bazıları yüzüyor. Ancak bu noktada akar 

su olmadığı için çantalarımızı, gölün karşı yakasındaki su olan kamp alanına kadar taşıyoruz. 

Bazıları ise gölün cazibesine dayanamayıp karşıya yüzerek geçiyor! 
 

 
Büyük Sat gölü (Mavi Göl) 
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Kamp alanımız tek kelime ile mükemmel. Rengarenk çiçekler, yaban sarımsağı, süsin, binevş 

(Jansiyan) ve diğer adını bilmediğim bir sürü çiçek. Çadırlarımızı kurup biraz nefeslendikten sonra 

büyük gölün etrafını dolaşıyoruz. 

 

Akşam yemeğinde Pınar’ın getirdiği tarhana çorbası ve makarna yapıp hep birlikte yiyoruz. 

Ardından çay keyfi, keyfimize keyif katıyor ve herkesin kafasından geçen ve hissettiği duygu “iyi ki 

gelmişiz, iyi ki buradayız”. 

 

Yarın burada kalıp gün içinde bölgedeki diğer buzul göllerini dolaşacağız. 

 

 

06 Temmuz 2015 Pazartesi 

Birlikte neşeli ve uzun bir kahvaltı yapıyoruz. Saat 08.10’da çantalarımıza koyduğumuz 

kumanyalarımızla yürüyüşe koyuluyoruz. Büyük gölün kenarından dolaşıp biraz yürüdükten sonra 

Suyu Kaybolan Göl’e (Gera Avbeze) ulaşıyoruz. Gölün batı kıyısından dolaşarak bu gölün hemen 

üstünde bulunan, ve konumundan dolayı az güneş aldığından adı Donan Göl (Gera Cemidi) olan 

buzul gölüne geliyoruz. Gölde hala erimeyen buzul var. Bu iki gölden sonra bölgeye ismini vermiş 

Sat köyünü tepeden gören geçide doğru yürüyoruz. 
 

 
Suyu Kaybolan Göl (Gera Avbeze), Satlar 

 

Geçitten, sarp bir vadiye bakan yüzde, vadi yatağına kurulmuş Sat köyünü seçebiliyoruz. Sat’ın 

Yüksekova ile bağlantısı bu geçitten sağlanıyormuş, hala da öyle. Sınır köy olan Sat, güvenlik sebebi 

ile boşaltılmış durumda. Geçitte, Sat köyünden birkaç kişi ile karşılaşıyoruz. Bize bölgeyi yukarıdan 

gösterip Sat köyü hakkında bilgi veriyor ve 1001 tepe dedikleri bu geçiti kullanarak Yüksekova’ya 

gittiklerinden bahsediyorlar. 
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Suyu Kaybolan Göl (Gera Avbeze), Satlar 
 

Büyük Gölü tepeden izleyerek takip ettiğimiz bir rotayla sırası ile bu bölgedeki diğer gölleri; Yayla 

(Gera Zoma), Alt Göl (Gera Binsülei) ve Üst Göl’e (Gera Sersülei) yürüyoruz; Büyük Göl’ün 

üstündeki gölde kısa bir mola veriyoruz. 
 

 
Yayla Göl (Gera Zoma) ve Alt Göl (Gera Binsülei) 
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Üst Göl (Gera Sersülei), Satlar 
 

Bugün ziyaret edeceğimiz son göl olan Üst Göl’e (Gera Sersülei) gidiyoruz. Burası görülmeye 

değer, kartpostallardan çıkmışcasına; kumanyamızı yedikten sonra dayanamayıp suya girenler 

oluyor. Burada uzunca bir süre oyalandıktan sonra bölgedeki iki gölü tepeden izleyebileceğimiz 

hakim bir noktaya kadar çıkıyoruz.  Kamp alanına gelirken yanından geçtiğimiz şelalelerin 

kaynağını oluşturan bu vadideki iki gölü tepeden izledikten sonra kampa geri dönüyoruz. Bu 

bölgedeki yaklaşık 8 Sat gölünü görmüş oluyoruz. 
 

 
Süsin (Primula) 
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Büyük Sat gölü (Mavi Göl) 

 

Saat 16.00 gibi kamp alanında oluyoruz. Günün geri kalan kısmını kimi gölde yüzerek, kimi 

uyuyarak bazıları da sohbet ederek geçiriyor. Güneş çekildikten sonra yemek işine girişiyoruz. 

Tarhana çorbasının yanısıra bu akşam menüde bulgur pilavı var. 

 

Çay ve sohbet ile bu muhteşem kamp alanının olabildiğince keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Yarın 

erkenden kampı toplayıp Gebri kamp yerine geri döneceğiz ve araçla etkinliğimizin ikinci, belki de 

en önemli ayağı olan Reşko zirve için Serpil (Serpel) yaylasına geçip kamp kuracağız. 

 

 

07 Temmuz 2015 Salı 

Sabah erken uyanıp, bu bölgedeki gölleri ve arkada Reşko’yu görebileceğimi tahmin ettiğim hakim 

bir tepeye çıkarak fotoğraf çekmeyi planlıyorum. Ekip, uyanma ve kahvaltı moduna girerken ben 

hızlıca Büyük Göl’ün batısında yükselen zirveye doğru çıkıyorum. 
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Sat’lardan Cilo Uludoruk (Reşko) zirve (4156  m) 
 

Çıktığım bu noktadan, özellikle göller bölgesi muhteşem görünüyor; yukarı doğru attığım her adımla 

daha çok gölü kareme sığdırıyorum; dün gördüğümüz bütün gölleri görebileceğim bir yüksekliğe 

çıktıktan sonra doğu tarafında sat göllerini, batı tarafında da Ciloları ve heybetli Reşko zirvesini 

fotoğraflıyorum. Ekibi bekletmemek için koşar adımlarla kamp alanına geri dönüyorum. 
 

 
Büyük Sat Gölü (Mavi Göl) 
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Döndüğümde ekip kahvaltıyı yapmış beni bekliyor. Hızlıca kalan yiyeceklerden yiyip çantamı 

hazırlıyorum. Çantalarımızı katırlara yükleyeceğimiz alana kadar taşıyoruz ve saat 08.30’da Göller 

bölgesinden ayrılıyoruz. Geldiğimiz güzergahı takip ediyoruz; saat 11.15 gibi Kepri kamp alanında 

oluyoruz. Yüksekova’dan aldığımız karpuzlardan birini yedikten sonra saat 12.00’de araçlarımızla 

bölgeden ayrılıyoruz. 

 

Asfalt yola çıktıktan sonra Dağlıca yönünde gidiyoruz. Yolun kenarında, Cilo ve Sat dağ kütlelerini 

ayıran ve Sat göllerinin sularını toplayan Mavisu (Avaşin) akıyor; araç yolu Mavisu’ya paralel 

gidiyor.  

 

Yol üstünde, Cilo kampına döneceğimiz Yeşiltaş Köyü’nde durup yol üstündeki bakkaldan alışveriş 

yapıyoruz. Zamanımız olduğu için, Bülent’in önerisi üzerine kamp alanına gitmeden önce Dağlıca 

köyüne gitmeye karar veriyoruz. Yeşiltaş Köyü’nde, öncekinden daha sıkı kontrol noktasından 

geçtikten sonra Dağlıca yönünde gidiyoruz. Yol genişletme çalışmalarından dolayı aracın her 

tarafına dolan aşırı toz ve sıcağın içinde Dağlıca köyüne ulaşıyoruz. Köyde kaleyi andıran devasa bir 

karakol var. Yerleşimi dağınık olan köyde, yaşam olduğunu düşündüğümüz bir noktaya gidiyoruz. 

Burada bulunan çeşmeden soğuk su içip, dut yedikten sonra ev sahibi Fatma hanımın daveti ile evine 

çay içmeye gidiyoruz. 

 

 
Dağlıca Köyü 

 

Çay ve sohbetin ardından vedalaşarak köyden ayrılıyoruz, köy girişindeki bakkaldan yiyecek içecek 

takviyesi yaptıktan sonra geldiğimiz yoldan Yeşiltaş köyüne geri dönüyoruz. Dönerken, yol üstünde 

derin kanyonlardan birinin içine merakımızı yenmek için çok kısa bir yürüyüş yapıyoruz. 

 

Yeşiltaş köyüne ulaştığımızda Hacı’nın aracını burada bırakarak minübüsle Serpil yaylasına ayrılan 

toprak yoldan girerek vadi içinde zikzaklar çizerek yükseliyoruz.  Son dönemeçten sonra bir sırt 
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hattını geçip başka bir vadiye giriyoruz. Vadinin iki tarafında efsanelere konu olmuş iki yükselti var, 

birinin adı Belkıs, diğerininki ise Çeto; Ahmet ve Gülabi bize kavuşamamalarının öyküsünü 

anlatıyor. Aracın gittiği noktaya kadar gidiyoruz. Burası Serpil yaylası, Serpil köyünden getirilen 

sürüden başka bir şey yok, bir de kıl çadır var. Geceyi burada geçireceğiz. 

 

Çadırlarımızı kurup tüm gün yuttuğumuz tozlardan arınmak için temizlik yaptıktan sonra akşam 

yemeği hazırlığına girişiyoruz. Kamp alanının yakınında suyu bol birkaç dere var. Bu yaylada, 

eşyalarımızı Satlara çıkartan katırcıların kurulu olan kıl çadırını mutfak çadırı olarak kullanıyoruz ve 

akşam yemeği olarak menemen ve makarna yapıyoruz. 

 

 
Serpil Yaylası, Cilo 

 

Yarın kampı toplayıp Horkedim Yaylası’na çıkacağız.  Eşyalarımızı katırlar taşıyacak. İki Hüseyin 

ve Ahmet yine kendi çantalarını taşıyacak. 

 

 

08 Temmuz 2015 Çarşamba 

Kampı topladıktan sonra saat 08:50’de yürüyüşe koyuluyoruz. Suyu gür ve coşkulu akan dereyi 

karşıya geçerken taşlara basarak ve birbirimizden yardım alarak geçiyoruz. Ardından büyük 

kayalıkların üstünden geçerek bir boğaza giriyoruz ve belirgin bir patikayı takip ederek 

yükseliyoruz. Bu boğazın eğimi fazla, yol belirgin ama katırlar için zor olacağa benziyor. Boğazı 

yarıladığımızda arkamızdan gelen atlara yol vermek için yol dışına çıkıp katırların geçmesini 

bekliyoruz. Gelen ilk katır, hem yükünün fazlalığından hem de yükler sırtına iyi 

yerleştirilmediğinden tam önümüzden geçerken dengesini yitiriyor ve aşağı doğru 10-20 metre 

yuvarlanıyor, herkes şokta! Neyse ki, yeterince hız kazanıp, eğimden dolayı hiç duramayacağını 

düşündüğümüz kritik noktaya gelmeden duruyor. Hemen yardıma gidiyoruz, öncelikle üstündeki 

yüklerden kurtararak rahatlamasını sağlıyoruz. Bülent, ne yapmamız konusunda bizleri 
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yönlendiriyor. Hep birlikte el atıp atın doğrulmasını sağlıyoruz; atın sadece bir iki yerinde basit yara 

olduğunu ve endişenecek bir şey olmadığını görünce çok seviniyoruz, suyla yıkayarak ve ilk yardım 

malzemelerimizi kullanarak yaralara ilk müdahaleyi yapıyoruz. 

 

Geçen haftalarda da bu atlardan biri tam da burada yuvarlanmış, taşıdığı yüklerin içinde kazma 

olduğu için ata verdiği zarar daha da büyükmüş, bu tecrübeyi edinmiş katır sahibi kazmalarımızı 

kendimizin taşımasını söylemesine rağmen ağır yükün katırlara verebileceği zararı hesap etmemişe 

benziyor. 

 

Katırın yükünü azaltarak aramızda paylaştırıyoruz; riske girmeyecek şekilde çok az yükle katırın 

devam etmesine karar veriyoruz; diğer iki katır ise sorunsuz olarak bu dik boğazı çıkıyor.  

 

Olayın şokunu atlatıp kendimize geldikten sonra bu dik boğazı aşıyoruz; kaya üzerine kırmızı 

boyayla yazılan 2821 m yüksekte olduğumuzu söyleyen taşın yanından geçtikten sonra arazi 

düzleşiyor; Horkedim yaylasına ulaştık sayılır; ama kamp alanı için bir hayli daha gitmemiz 

gerekiyor.  

 

Bizden önce kamp alanına ulaşan Pınar, arkadan gelenlerin susuzluğunu hissederek kamp alanından 

doldurduğu soğuk sularla üşenmeden yoldakilere su yetiştiriyor; su çok iyi geliyor, teşekkürler 

Pınar… 

 

Saat 14.10’da Horkedim Yaylası’nda oluyoruz. Çadırlarımızı kurmadan matlarımızı serip öylece 

oturup yorgunluk gideriyoruz uzun bir süre. Daha sonra üşengeçliğimizden arınıp çadırlarımızı 

kuruyoruz. Kamp alanımızın yanından küçük bir dere akıyor, içme suyumuzu bu dereden 

karşılıyoruz. Kepri yaylasında gördüğümüz kaya resimlerinden bu yaylada da var. 
 

 
V şeklinde jeolojik oluşumlar, Cilo 
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Serpil Yaylası’ndan Horkedim Yaylasına giderken 
 

Bugün fazla yürümemiş olsak da psikolojik yorgunluğumuz hala üzerimizde. Bu günün iki 

kahramanı; yuvarlanan katıra ilk müdahaleyi yapan Bülent ve yorgunluğuna rağmen su yetiştiren 

Pınar! Yarın saat 04.00’de Reşko zirve için yol koyulacağız. 
 

 
Horkedim Yaylası’ndaki kampımız 
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09 Temmuz 2015 Perşembe 

Saat 03.54’de zirve için 17 kişilik ekiple yola koyuluyoruz, Pınar kampta kalmayı tercih ediyor. 

Hava hala karanlık. Kısa molalardan sonra verdiğimiz bir uzun molada yanımızda getirdiğimiz 

nevalelerle kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltının ardından zirve yolunda yürümeye devam ediyoruz. 
 

 
 

 
Reşko zirve yolunda… 
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Ara ara karlı parkurlardan geçiyoruz, ama bu parkurlarda eğim fazla olmadığı için krampon ve 

kazmaya ihtiyaç duymuyoruz. Saat 08.00 gibi Armaç platosuna ulaşıyoruz. Bu plato zirve 

külahından önceki düzlük. Burada uzunca soluklanıyoruz. Sağ tarafımızda kalan Reşko buzulunu 

yukarıdan görebiliyoruz. Etrafı fotoğraflarken zirveye yakın yerden gelen sese dikkat kesilince kaya 

resimlerine konu olan dağ keçilerini görüyoruz; uzakta ve fazla hareketli olduklarından 

fotoğraflamaya fırsatımız olmuyor. 
 

 
Reşko zirve yolunda… 

 

Yeterince dinlenip enerji topladıktan sonra zirve için hareketleniyoruz. Gülabi de kendi zirvesinin 

burası olduğuna karar veriyor. Kılçığın altında bulunan kar kütlesi riskli olduğundan krampon 

kullanmamak için eğimi fazla olsa da kaya yüzeyinden geçmeyi tercih ediyoruz. Taş yuvarlanma 

riski fazla olduğundan aralıklarla durarak geçiyoruz ki bu da uzun zaman alıyor. Saat 09.17’de kar 

kütlesinin üstüne çıkıyoruz; kılçıkta kar yok; krampon, kazma ve diğer fazlalıklarımızı burada 

bırakarak, zirve külahına kılçık üzerinden geçerek gidiyoruz. Geçen yıl gelen ekibimizin üyeleri 

kılçıkta kar olduğu ve yanlarına kazma ve krampon almadıkları için geri dönmüşlerdi; iyi ki 

geçememişler yoksa bu sene buraya gelemezdik! 

 

Kılçıktan sonra kolay bir yürüyüşle zirveye doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Saat 10.25’de Cilo 

dağ kütlesinin en yüksek noktası olan Reşko (Uludoruk) zirveye (4156 m) ulaşıyoruz. 
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Reşko (Uludoruk) zirve (4156  m) 

 

Yaklaşık bir saat burada zaman geçirdikten sonra 11.25’da zirveden ayrılıyoruz. Geldiğimiz rotayı 

takip ediyoruz; krampon kullanmamak için çıkarken kullandığımız kayalık parkurdan inerken çok 

zorlanıyor ve çıktığımızdan daha fazla zaman kaybediyoruz. Armaç platosuna döndüğümüzde, 

dinlenmek ve birşeyler atıştırmak için son uzun molamızı veriyoruz. 
 

 
Reşko zirveden dönüş 

 

Molanın ardından yola koyuluyoruz, grup dağılarak ve farklı hızlarda aşağı iniyor. Biz, saat 17.00 

gibi kamp alanına dönmüş oluyoruz. Kampta kalan Pınar hazırladığı sıcak çorbasından ikram ediyor; 

sıcak bir şey yemek hepimize iyi geliyor, yorgunluğumuzu alıyor. Dün soğuk suyuyla bugün ise 

sıcak çorbası ile bir kez daha teşekkürü hak ediyor. Orijinal planımız, kampı toplayıp Serpil 

yaylasına inmek ve buradan araçla Mergan yaylasına geçerek kamp kurmaktı; ancak herkes çok 

yorgun olduğu için geceyi burada geçirme kararı alıyoruz. 
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10 Temmuz 2015 Cuma 

Hareket saatine 06.00 desek de kamptan ancak saat 07.00 gibi ayrılabiliyoruz. İnişte katırların aşırı 

yüklenmemesi için çantaları hafifletiyoruz ve iki Hüseyin’e ek olarak birkaç kişi de kendi çantasını 

taşıma kararı alıyor. 
 

 
Horkedim Yaylası’ndan ayrılış 
 

Boğazı sorunsuz iniyoruz. Katır yolunu takip ettiğimiz için dereyi taşlara basarak geçtiğimiz 

noktadan farklı bir yerden, ayakkabılarımızı çıkarmak zorunda kaldığımız bir noktadan geçiyoruz. 
 

 
Horkedim’den Serpil Yaylası’na dönüş, Cilo 
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Saat 10.00 gibi Sepil Yaylası’nda oluyoruz; son karpuzumuzu da burada kesip yiyoruz; katıcılara 

katır paralarını verip vedalaştıktan sonra kamp alanından minibüsümüz ile dönüyoruz. 
 

 
Serpil Yaylası, Cilo 

 

Dağlıca yolundan Yüksekova’ya dönüyoruz. Pidesini çok beğendiğimiz Piramit Cafe’de yine pide 

yiyoruz; ortak paramız arttığı için hesabı ortak bütçeden ödüyoruz. Muzaffer Bey ve Mesut Bey 

biletlerini erkene aldıklarından Yüksekova’da bizden ayrılıyor ve tarifeli minibüsle Van’a 

geçiyorlar. Yemeğin ardından araçlarımızla Hakkari’ye doğru gidiyoruz. Bu gece Hakkari’de otelde 

kalacağız.  

 

Hakkari merkeze girmeden, yolumuzun devamında olan Zap Vadisi boyunca zamanımız ölçüsünde 

gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Yolumuzun üstünde, Zapsuyu üstünde, orjinali 1969 yılında yapılan 

Devrimci Gençlik Köprüsü’nde duruyoruz ve sembolik anlamı olan bu köprüyü ziyaret ediyoruz. 

 

Ankara Ulus’daki İş bankası binasının kavisliğini andırdığı için “İş Bankası” denen bir kaya 

kütlesinin olduğu noktada vadi ikiye ayrılıyor. Bu noktada durup, etrafı izliyoruz. Ardından sağ 

taraftaki vadi içinden, Beytüşşebap'a giden yol boyunca bir süre daha gidiyoruz. Bu vadiden gelen 

ve Zap’a katılan dere üzerinde yüzülecek güzel yerlerin olduğunu söylüyor rehberimiz Hacı. Ancak 

bugün, tahmin edemediğimiz bir sebepten dolayı su bulanık, yüzmekten vazgeçip Hakkari’ye geri 

dönüyoruz. 
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Zap Vadisi 

 

Hakkari merkeze dönerek Şenler Otel’e giriş yapıyoruz. Ben Fikret ile kalıyorum. Odalarımıza 

yerleşip temizlendikten sonra yemek için dışarıya çıkıyoruz. Otelin karşısında, sulu yemek çıkaran 

lokantada yemek yiyoruz. Hayatımdaki en pahalı kuru fasulyeyi burada yiyorum. 

 

Yemeğin ardından şehrin ana caddesinde yürüyoruz. Geçen yıl gelen ekibin tanıştığı avukat Turgut 

Besi, ekibin burada olduğunu öğrenince yemek sonrası kahve içmeye davet ediyor, hep birlikte bir 

çay bahçesinde buluşuyoruz. Hacı ve ailesi de geliyor. Sonrasında kısa bir şehir turu yapıp otele geri 

dönüyoruz.  

 

Yarın aracımızla Mergan Yaylası’na gidip akşam da Hakkari’den dolmuşla Van’a geçeceğiz ve 

etkinliğimizi sonlandıracağız. 

 

 

11 Temmuz 2015 Cumartesi 

Otelde yaptığımız kahvaltının ardından çıkış yapıyoruz, çantalarımızı otele bırakıyoruz ve kendi 

aracımızla Mergan Yaylası’na doğru yola çıkıyoruz. Uçağı Yüksekova’dan öğleden sonra olan 

Hüseyin Bey bize katılamıyor; Naci ve Sami Bey ise Mergan Yaylası’nı daha önce gördükleri için 

zamanlarını Hakkari’de geçirmeyi tercih ediyorlar. 

 

Van karayolundan Zap Vadisi boyunca gidiyoruz. Ana yoldan soldan ayrılarak Kırıkdağ Vadisi’ne 

giriyoruz. Vadi boyunca ilerliyoruz. Vadiden Beyazsu (Avaspi) deresi akıyor, suyu gür ve berrak. 

Bu vadi eskiden Nasturi yerleşim yeri olduğu için yolumuzun üzerinde eski yerleşim yerlerini ve 

uzaktan kilise kalıntılarını görebiliyoruz. 
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Mergan Yaylası’na giderken 
 

Saat 10.07’de  Mergan Yaylası’nda oluyoruz. Bu yaylada, sürülerini Batman’dan getiren göçer 

aileler var, 3 çadır kurulmuş. Vadi içinden geçerken, Mergan Yaylası’ndan Yüksekova’ya çıkan 

Cafer  geçidini (Der-i Cafer) ve Cafer kuleyi de rehberimiz Hacı gösteriyor. 
 

 
Mergan Yaylası 
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Mergan Buzulu, arkada Cilolar 
 

Aracımızı yaylada, çadırların olduğu yerde bırakarak Mergan Buzulu’na vadi içinden yürüyoruz. 

Reşko zirvesi manzaralı, yürümesi keyifli vadi içinden buzul gölüne ve arkasındaki buzula kadar 

gidiyoruz.  
 

 
Mergan Buzulu’na doğru 
 

 



 25/30 

 
Mergan Buzulu-2015 
 

Geçen yıla nazaran çok eridiği belli olan buzulu uzaktan fotoğraflıyoruz; bunu, Songül’ün geçen yıl 

çektiği fotoğraflardan görmek mümkün; erime sonucu devingen ve tehlikeli olduğunu fark ettiğimiz 

için buzula fazla sokulamıyoruz. 
 

 
Mergan Buzulu-2014, Foto: S. Sonal 
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Mergan buzulunu fotoğrafladıktan sonra aracımızı bıraktığımız alana geri dönüyoruz. Yayladan 

ayrılmadan, yerden kaynayan soğuk suda soğuttuğumuz karpuzu yedikten sonra Hakkari’ye doğru 

yola koyuluyoruz. 

 

Saat16:20’de Hakkari’den Van’a düzenli sefer yapan minübüsü  özel olarak tutuyoruz, kişi sayısını 

tamamlamak için eksik 3 yolcunun parasını biz veriyoruz. 

 

Van’da doğrudan öğretmen evine gidiyoruz, uçağı akşam olan Fikret minübüsle havaalanına gidiyor. 

Öğretmen evinde, ayırtıldığı söylenen yer ayırtılmadığı için yöneticilerle çözüm üretmek için 

konuşuluyor, telefon konuşmaları yapılıyor; nihayet Van’da geceyi geçireceklerin bir kısmı Van 

Öğretmen evine, bir kısmı da yakındaki bir otele giriş yapıyorlar. Songül, Necla ve ben Munzurlara 

gitmek için saat 21:30’da Van’dan ayrılıyoruz. 

 

 

Teşekkür… 

Bu etkinliği organize eden Songül Sonal’a; rehberliğimizi yapan Hacı Tansu’ya ve ev sahipliği için 

Ahmet Ertuş ve Gülabi Seven’e teşekkür ederiz.  

 
19 Ağustos 2015 

Ankara 
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Rota 
 

 
 

 
 

Kepri Yaylası 

(1. Kamp) 

<1. Gün> 

 

Sat Gölleri 

(Büyük Göl) 

(2. Kamp) 

<2.-3. Gün> 

 

Sat Gölleri 

(Büyük Göl) 

(2. Kamp) 

<2.-3. Gün> 

 

Sat Köyü 
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Serpil Yaylası 
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Reşko 
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Zirve 
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