KEMERLİ KAÇKAR ( 12-17 Temmuz 2007)
Yazan: Hüseyin Sarı (S. Sonal, N. Beytekin ve M. Çetin’in katkılarıyla)

Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak İhtisas Spor Klübü (KDRK)’nün organize ettiği 9. Uluslararası
Dağcılık ve Turizm Şenliği’ne katılmak üzere Rize’ye gidiyoruz. Bu etkinlik kapsamında
Kaçkar sıradağları üzerinde bulunan Kemerli Kaçkar ve Altıparmak zirvelerine çıkılacak.
Ankara Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) olarak Ankara’dan Ahmet Bozkurt, Göktuğ Bayram,
Mehmet Önder, Nilgün ve Barış Koca, Gökhan Koçak ve Yücel Demir ile birlikte gidiyoruz.
Bizimle birlikte TAEK’denYakup Bey de katılıyor.
12 Temmuz 2007 Perşembe
Otobüsümüz sabah saat 07:00’de Rize’ye varıyor. Bursa’dan Songül Sonal, Naci Beytekin,
Meltem Çetin, Denizli YKM spor klübünden Bahri Uç’da bu etkinliğe katılıyor. Bursalı
dostlarla buluşup hasret gideriyoruz. Başka etkinliklerden tanıştığımız diğer dağcılarla da
karşılaşıyoruz, laflıyoruz.

Rize

Dağcılık ve Turizm Şenliği’nin açılışı töreni

Yurdun dört bir yanından gelen dağcılar saat 10:00’da yapılacaktören için tören alanında
toplanıyor, etkinliğe yaklaşık 200 üzerinde kişinin katıldığı söyleniyor. Şehir merkezindeki
tören alanında Rize valisi Kasım Esen, belediye başkanı Halil Bakırcı ve İl milli eğitim müdürü
Fehmi Rasim Çelik‘in katılımları ile Dağcılık ve Turizm Şenliği’nin açılışı töreni
gerçekleştiriliyor. Törenin ardından katılımcılar tulum eşliğinde kısa bir horon ediyorlar, ben
de etmeye çalışıyorum ama pek başarılı olduğum söylenemez! Ayrılış saatimiz olan 12:00’ye
kadar olan boş zamanımızda eksiklerimizi alıyoruz, kalan zamanımızda da şehir merkezindeki
Cenevizliler zamanından kalma Rize kalesine çıkarak burada içilmesi gereken tek içecek olan
çay içerek şehri tepeden izliyoruz.
Saat 12:00’de şehir merkezinden yaklaşık 17 araç ile Ayder yaylası üzerinden Avusor
Yaylası’na gitmek üzere yola koyuluyoruz, çantalarımızı da iki kamyon taşıyor.
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Ayder-Avusor arası

Saat 14:00’de Ayder Yaylası’na varıyoruz. Hava açık. Burada organizasyonun ikramı olan
kıymalı kır pidesi ve ayran içiyoruz. Karnımızı doyurduktan sonra araçlarımıza binerek saat
14:45’de Ayder’den ayrılıyoruz. Ayder’in çıkışından hemen sola dönüp dik yükselen araç yolu
boyunca Avusor yaylasına doğru gidiyoruz. Araçlar çıkmakta zorlanıyor, bazı yerlerde
araçlardan inmek zorunda kalıyoruz.

Avuser yaylasına giderken Kemerli kaçkar avuser yaylasındaki kamp

Saat 16:30’da Avusor Yaylası’na varıyoruz ve çantalarımızı sırtlayarak yaklaşık 200 m yürüme
mesafesindeki kamp alanına ulaşıyoruz ve kampımızı kuruyoruz. Her taraf yemyeşil ve
çiçeklerle bezenmiş, toprak görmek olası değil. Yeşilin her tonunu göreceğimize dair
uyarılmıştık Kamp alanının içinden, Kaçkar zirvelerinde eriyen kar suları ile beslenen küçük
bir dere geçiyor, ideal bir kamp yeri burası. Çadırlarımızı kurduktan sonra çevreyi dolaşmaya
çıkıyoruz. Kamp alanın yukarısında bulunan göle doğru gidiyoruz. Akşam güneşinin sunduğu
fotoğraflık atmosferi değerlendiriyoruz, burada herkes fotoğrafcı olur.

Kemerli Kaçkar

Avsor yaylası ve kamp alanı
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Kemerli Kaçkar

Akşam yemeğini yedikten sonra çadırlarımıza çekilip dinleniyoruz. Yarın erken uyanıp
Kemerli Kaçkar zirvesine çıkacağız. Dün akşam yaptığımız uzun otobüs yolculuğunun
yorgunluğu üzerimizde, hemen uyuyoruz.
13 Temmuz 2007 Cuma
Saat 04:30’da uyanıyoruz. Hava açık, güneş dağların arasında henüz, zirve için güzel bir gün.
Saat 06:10’da zirve için hareket ediyoruz. Yaklaşık 135 kişi ile tek sıra halinde yürüyoruz.

Kemerli Kaçkar’a çıkarken

Dün akşam yürüdügümüz gölün üstünden dik bir şekilde yükselerek çıkıyoruz. Bu dik çıkışa
hazır olmayanlardan bazıları geri dönüyor Arada karlı parkurlar var. Sırtı aştıktan sonra Kaçkar
sıradağ kütlesini ve zirveyi olduğu gibi, tüm görkemiyle görüyoruz. Kısa bir moladan sonra
yürümeye devam ediyoruz.
Aksilik bu ya, zirveye çıkarken karlı bir zeminde ayağım kayıyor, düşmemek için tutunduğum
kaya bileğimi kesiyor, yara bayağı derin bakamıyorum. Hemen arkamdaki dağcılar yetişiyor
ve ilk yardım malzemeleriyle elimi sarıyorlar. Kanı durduruyoruz ama daha dikkatli olmam
gerekecek, bu elimi kullanmasam iyi olacak.

Kemerli Kaçkar’a çıkarken. Rotadan Kaçkar zirve
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Çok kişinin zirve yolunda olmasının getirdiği zorlukla zirveye doğru oldukça yavaş ilerliyoruz.
Eğimli yerlerde kaya yuvarlanması ciddi tehlike oluşturuyor, bunun için gruplar halinde
hareket ediyoruz.
Yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından nihayet saat 11:43’de yerel adı Kındevul olan Kemerli
Kaçkar’ın (3542 m) zirvesine ulaşıyoruz. Sonradan 124 kişinin zirveye ulaştığını öğreniyoruz.
Hava çok güzel, Kaçkar, Altıparmak, uzakta olmasına rağmen Verçenik zirveleri net
görünüyor. Çıkış rotamız, Avusor yaylası, kamp alanımız ve yanından yürüdüğümüz gölü de
görebiliyoruz zirveden. Yarın çıkacağımız Altıparmak zirvesi de çok net olarak seçiliyor
buradan. Ancak vadi içlerine sis çökmeye başlıyor. .

Kemerli Kaçkar zirve

Zirvede, Songül elimin bandajını değiştiriyor (8 yaşındaki yeğenim Deniz’in deyimi ile ikinci
yardımı). Öğle yemeği yiyip zirve defterini yazdıktan sonra zirveden ayrılıyoruz. Vadilerdeki
sis gittikçe artıyor.
İnişimiz de, katılımcıların çok oluşundan dolayı yavaş oluyor. Arada bir tehlikeli taş
yuvarlanmaları oluyor. Teknik tırmanış gerektirmeyen bu mütevazi zirve aslında görünmeyen
tehlikelerle dolu, kayalar çok keskin ve sağlam değil, kaya parçaları elde kalabiliyor veya
ayağımızın altından kolayca yuvarlanabiliyor.
Dönüşümüzde, bir kısmı çarşak ve karı çok olan farklı bir rota seçiliyor. Göle geldiğimizde
sisin de göle ulaştığını görüyoruz, kamp alanına kadar sis içinde yürüyoruz.

Avusor yaylasındaki kamp
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Saat 17:50’de kampa ulaşıyoruz. Kampa vardığımızda bileğime dikiş atılıp pansumanı
yenileniyor, benim gibi düşüp de bacağını yaralayan başkalarının da olduğunu öğreniyorum.
Kampta dinleniyoruz, raporlu olduğum için bana hiç bir iş yaptırılmıyor. Kampı sis iyice
sarıyor. Akşam yemeginden sonra ateş yakılıp horon ediliyor, kısa bir süreliğine biz de
eğlenceye katılıyoruz. Yarın Altıparmak mevkiine yürüyeceğiz, umarım sis açılır.
14 Temmuz 2007 Cumartesi
Saat 07:00 gibi uyanıyoruz. Her taraf ıslak ve sis içinde, gece bir ara yağmur da yağdı. Kampı
toplayarak saat 10:55’de 120 kişi olarak Altıparmak mevkine hareket ediyoruz. Bazı
katılımcılar Ayder’e geri dönüyor. Çantaların bir kısmı katırlarla taşınıyor. Yeterli katır
olmadığından, ben dahil bazı katılımcılar çantalarını sırtında taşıyor. Sis içinde yürüyoruz,
sisden sıranın başını göremiyoruz. Yürüdüğümüz patika yemyeşil bir parkur ve her taraf
rengarenk çiçeklerle dolu, sisin olması da yürüyüşümüze mistik bir hava katıyor.

Altıparmak Dadala mevkine yürüyüş

Dadala kamp yeri

Saat 12:40’da Rize-Artvin sınırını belirleyen geçide varıyoruz. Dik bir inişten sonra saat
13:40’da kamp yerine varıyoruz. Burada bir iki yayla evi ve Dadala adında bir pansiyon var.
Çadır yeri bulmakta zorlanıyoruz, yağmur aralıklı olarak yağıyor, her taraf ıslak dahası sudan
göl olmuş durumda. İdeal olmasa da eğimli bir yere çadırlarımızı kuruyoruz. Üzerimizdeki
her şey ıslak, katılımcılardan bazıları çadır kuramadığı için pansiyonda kalacak.

Rize-Artvin sınırındaki geçit

Çadırdan dışarı çıkamıyoruz. Yemeğimizi dahi çadır içinde yapıyoruz. Hemen yanımızdaki
yayla evini, eşyalarımızı kurutmada veya sıcak su almada kullanıyoruz. Birçok kişi pansiyonda
ıslak eşyalarını kurutuyor. Yemek için olmasa da fotoğraf için kısa süreliğine dışarı çıkıyorum
ama yağmurdan dolayı çok da rahat çekemiyorum. Islaklık ve sis farklı bir güzellik katıyor
buraya, karadenizde olduğumuzu duyumsatıyor. Gece erkenden uyuyoruz.
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15 Temmuz 2007 Pazar
Gece boyu hep yağmur yağdı, dışarısı hala sisli ve havanın açacağı da yok. Yörede bu
mevsime “çürük ay” deniyor, sis indimi en az bir hafta kalıyormuş. Sisden dolayı Altıparmak
zirve çıkışı iptal ediliyor.
Çadırın içinde uyku tulumlarımız dahi ıslanmış, dahası eğime kurduğumuz çadırın içinde alt
tarafta sudan bir gölet oluşmuş. Çadırı kurutmaya çalışıyoruz. Islak malzemelerimizle daha
fazla burada kalamayacağımız için Ayder’e dönmeye karar veriyoruz. Grupdakiler, günü
burada geçirip yarın Koçdüzü’ne oradan da Sakallıkayın’a geçecek ve etkinliği
tamamlayacaklar.

Biz, saat 12:15’de Songül, Meltem, Naci, Bahri ve ben Ayder’e gitmek için kamp yerinden
ayrılıyoruz. Bizden önce de birkaç kişi ayrılmış. Sis ve yağmur içinde geldiğimiz rotadan sis ve
yağmur altında tekrardan geri dönüyoruz. Avusor yaylasına vardığımızda köy kahvesinde çay
molası veriyoruz, çay içimizi ısıtıyor. Saat 16:00’da buradan Ayder’e araç olduğunu
öğreniyoruz ama çiseleyen yağmura rağmen yürümeyi tercih ediyoruz. Saat 15:08’de
Avusor’dan, Ayder’e gitmek için yola koyuluyoruz. Avusor’a araba ile gelmiştik. Şimdi,
gelirken göremediğimiz birçok güzelliği yürürken fark ediyoruz, etrafı fotoğraflıyoruz.
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Akşamı Ayder yaylasında bir pansiyonda değil de bir Karadeniz köyünde geçirmek, bir
geceliğine de olsa Karadenizli gibi yaşamak istiyoruz. Ayder’e gelirken yol üzerinde
gördüğümüz 2-3 evden ibaret bir yaylaya çıkıp geceyi burada geçirip-geçiremeyeceğimizi
öğrenmek istiyoruz, en azından köyün uygun bir yerinde çadır açmak istiyoruz. Ayder’in Kunç
mahallesi olduğunu sonradan öğrendiğimiz yol üzerindeki yaylaya gidiyoruz. Burada 4-5 ev
var ve nerdeyse hepsi akraba. Köydeki en büyük evin sahibi İrfan Durmuş bizi misafir
edebileceğini söylüyor, ev ahalisini rahatsız etmeden evin bir odasına yerleşiyoruz.
Misafirperver Ayşe hanım evin annesi, Durmuş ailesinin dört çocuğundan ikisi Hacer ve Barış
şu anda yanlarında. Evde kalışımıza en çok 3 yaşındaki Barış seviniyor, bizleri görünce
heyecanlanıyor. Dönüşte kırılıp iki parçaya ayrılan batonumu kendisine veriyorum, çok
hoşuna gidiyor. Islak eşyalarımızı kuzine sobanın başında kurutuyoruz, ev halkı ile sohbet
ediyoruz. Hep birlikte yemek yapıp yiyoruz.

Kunç Mahallesi-Ayder Yaylası

Durmuş Ailesi-Kunç, Ayder

Yemekden sonra kuzine sobasının başında, İrfan Bey’in bize kendi usulünde demlediği çayı
yudumlarken sohbet ediyoruz; Karadenizden, gelecek seçimlerden, çürük ayından ve
memleketi kurtarma operasyonlarından sonra uykumuz daha ağır basıyor ve beşimiz bir odada
uyku tulumlarımıza girip dışardaki yağmuru düşünerek keyifli bir uyku çekiyoruz..
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Kunç Mahallesi-Ayder Yaylası

16 Temmuz 2007 Pazartesi
Dinlenmiş ve kuru olarak uyanıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra Durmuş Ailesi ile vedalaşarak
ayrılıyoruz. Ayder yaylasına inip buradan Çamlıhemşin’e geçmeyi planlıyoruz. Kısa bir
yürüyüşten sonra Ayder’e varıyoruz. Hava kapalı ama yağmur yağmıyor. Ayder’de bizden
sonra etkinlikten dönen birkaç kişi ile karşılaşıyoruz, çok kişi ıslandığı için geri dönmüş.
Ayder’den saat 14:00 arabası ile Çamlıhemşin’e gidiyoruz.

Ayder yaylası

Çamlıhemşin’de kuru fasülye yemek için ısrar etsek de lokantalarda herkese yetecek fasulye
çıkmıyor, yerine standart pide yiyoruz. Taksi tutup hep birlikte Çamlıhemşin Murat Köyü’ne
gidiyoruz. Burada Otel Doğa’ya yerleşiyoruz ve dağcı olduğumuz için otelin sahibi İdris
Duman, gecelik oda fiyatını kahvaltı dahil 20 YTL’den veriyor. Otel, Fırtına deresi ile araç
yolunun arasında güzel bir yapı. İdris bey çok kibar ve dinlendirici bir ses tonuna sahip bir
beyefendi.
Hava kararıncaya kadar kalan vaktimizi değerlendirmek için çevrede neler yapabileceğimiz
konusunda İdris beyin önerilerini alıyoruz. Otelin yakınında bulunan Ortan köyünün çok ilginç
olduğunu söylüyor. İdris Bey’in tavsiyesine uyup yürüme mesafesinde olan köye saat
16:15’de yürüyerek gidiyoruz.

Ortan köyüne giden yoldaki ilginç trafik işaretleri
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Ortan köyünün ne kadar ilginç bir yer olduğunu daha köyün yolunu yürürken fark ediyoruz.
Köy yolunda esprili trafik işaretleri var, bir köy yolunda böyle trafik işaretleri göreceğimiz hiç
aklımıza gelmezdi, evet burası Karadeniz tabii ki! Ne tür bir ince zeka örneği ile ne zaman
karşılaşacağınızı tahmin edemezsiniz burada.

Ortan Köyü, Çamlıhemşin

Ortan köyü yamaca kurulmuş, evler sıralı ve herbiri birer konak gibi. Her evin yanında ambar
olarak kullanılan serender de var ve evler taş-ahşap karışımı olarak çok özenilerek yapılmış.
Bu evleri böyle görünce meraklanıyoruz ve nasıl yapıldıklarını soruyoruz karşılaştığımız
köylülere. Rusya da çalışıp para biriktiren köylüler dönüşte yaptırmışlar böyle güzel evleri.
Evlerden biri, mimarisi ile değil de bahçesinde bulunan farklı aletlerle dikkatimizi çekiyor.
Evin bahçesinde el yapımı rüzgar gülü, otomatik lamba, enerji üreten küçük bir hidrolik
santral, akvaryum ve belki gözümüzden kaçan başka şeyler de var! Evet Karadeniz’den başka
bir yerde olamayız. Ev sahibi ile tanışıyoruz, Dursun Yaşar Ahmetoğlu, (ben laz mucit demek
isterim). Dursun Bey bütün bunları evinin bahçesinde hobi olarak yapmış, kendisi tekniker ve
İzmir de bir işyeri sahibi. Köye gelirken gördüğümüz esprili yol işaretlerini de kendisinin
koyduğunu öğreniyoruz.
Hava kararmak üzere, gezmeye doyamadığımız bu ilginç köyden ayrılıyoruz. Saat 19:00’da
otele geri dönüyoruz. Bize tahsis edilen 19 nolu suitte banyo yapıp dinleniyoruz. Yarın
Şenyuva-Çat tarafına gidip Zilkale ve meşhur kemerli köprüyü (Çinçiva köprüsü) göreceğiz.
17 Temmuz 2007 Salı
Saat 07:00 gibi uyanıyoruz. Hava sisli ve yağmur hafiften çiseliyor. Otelde kahvaltı yaptıktan
sonra sırt çantalarımızı otelde bırakarak saat 09:10’da Zilkale’ye gitmek için Çat araç yolu
boyunca yürüyoruz. Şenyuva köyüne geliyoruz ve burada, yörenin kemer açıklığı en büyük
olan taşkemer köprüsünü (Çinçiva köprüsü) görüyoruz. Fırtına deresini geçerek yürümeye
devam ediyoruz. Araç yolunun bazı kısımlarında yol çalışması var, yağan yağmur ile birlikte
yol çamur içinde. Arada bir yağmur duruyor ve bazen güneş kendini gösteriyor.
Yolda yürürken ince bir Karadeniz espirisini de Naci bey farkediyor. Yol kenarında, yukardan
yuvarlanmış olduğu belli olan ve hafifden eğik duran bir kaya kütlesi düşmesin diye ince bir
ağaç ile destek verilmek istenmiş! Espiriyi anlayınca çok gülüyoruz.
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Rize çayı ve Şenyuva (Çinçiva) köprüsü

Saat 11:40 gibi Zilkale’ye ulaşıyoruz. Ortaçağın sonuna doğru yapıldığı tahmin edilen bu
heybetli kale, Fırtına deresinin kenarındaki dik yamaç üzerinde ve dereden 100 m yüksekte taş
blok üzerine kesme taşlar kullanılarak inşa edilmiş.

Çamlıhemşin-Çat yolu üzerindek Zilkale (aşağı kale)

Saat 12:30’da kaleden ayrılarak geri dönüyoruz. Yolun büyük bir kısmını yürüyoruz, az bir
kısmında da otostop çekiyoruz. Otelden çantalarımızı alarak grup ile buluşulacak olan
Çamlıhemşin yakınındaki Dere restorana taksi ile gidiyoruz. Biz gittiğimizde bazı
katılımcıların buraya gelmiş olduğunu görüyoruz. Herkes geldikten sonra birlikte yemek
yiyoruz ve burada katılımcılara katılım belgeleri ve hediyeleri veriliyor. Yemeğin ardından
Ankara ve Bursa grubu olarak biz, 17:30’daki otobüse yetişmek için erkenden araçlarla
Rize’ye dönüyoruz. Bu yürüyüşümüzde yaklaşık 40 km yol katettik.
Teşekkür..
Bu güzel yürüyüşü organize eden KDRK dağcılık klubüne, klüp başkanı Mehmet Emin
Ayhan’a, bizi evlerinde ağırlayan Ayder-Kunç yaylasından Durmuş ailesine çok teşekkür
ederiz. Ayrıca kişisel olarak, yaralı elim ile ilgilenen ve telaştan isimlerini sormayı unuttuğum
dağcı arkadaşlara ve Zati Erbaş’a teşekkür etmek isterim.
Hüseyin Sarı
Ankara, 30 Temmuz 2007
10/11

Rotamız
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