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Aladağlar Torasan Geçişi (25 Temmuz-01 Ağustos 2009) 
Yazı ve Fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 

(Songül Sonal ve Naci Beytekin’in katkıları ile)  
 
 

Bu seneki Aladağlar etkinliğimizi az gidilen bir bölge olan Torasanlar’dan başlayarak Aladağlar’ı 
aşma şeklinde planladık.  Bu etkinliği Bursa’dan Songül Sonal, Naci Beytekin ve Meltem 
Tanrıverdi, Denizli’den Ahmet Turhan olmak üzere beş kişi gerçekleştirdik. Sekiz gün süren 
etkinliğimizde yaklaşık 50 km yol katedip Aladağlar’ı doğudan batıya geçerken yolumuzun üstünde 
bulunan sekiz adet zirveye, Torasan bölgesindeki Duvar Tepe (3400 m), A. Mecit Doğru (3500 m), 
Boruklu (3585 m), Ortadağ (3550 m) ve Vayvay (3600 m) zirvelerine, güney bölgesinde ise 
Lahitkaya (3150 m), Gürtepe (3600 m) ve Cebelbaşı (3474 m) zirvelerine tırmandık. 
 

 
Aladağlar 

 

 
25 Temmuz 2009 Cumartesi 
Süha seyahat şirketinin 24.00 otobüsü ile Ankara’dan Kayseri’ye gidiyorum. Sabah saat 04:30’da 
Kayseri otogarda oluyorum; buluşma noktasına ilk gelen benim.  Otogarda ekibi beklerken yanımda 
getirdiğim optoelektronik kitap notlarımı düzenleyerek zaman geçiriyorum. Saat 07.30’da Bursa 
ekibi; Songül, Naci ve Meltem ve Denizli’den Ahmet Bey aynı zamanda geliyorlar.  Kayseri’den 
etkinliğe katılacak Nihat Karakaya’nın ise gelemeyeceğini öğreniyoruz. 
 
Saat 08.00’da tarifeli Yahyalı ilçe otobüsü ile Kayseri’den Yahyalı’ya gidiyoruz. Kayseri’nin bu 
bölgesine ilk defa gidiyorum. Saat 09.50 gibi Yahyalı’da oluyoruz.  Haftasonu olduğu için Acıman 
yaylasına ulaşmak için geçiş noktası olarak kullanmayı düşündüğümüz Kapuzbaşı şelalelerine 
tarifeli araç bulamıyoruz.  Özel taksi de fazla masraflı olacağı için diğer ulaşım olasılıklarını gözden 
geçiriyoruz. Beklerken sabah kahvaltısını yapıyoruz. Şansımız yaver gidiyor; Büyük Çakır köyünden 
bir minibüsün Yahyalı’ya geldiği ve geri döneceğini, bizi şelalelere götürmek isteyen taksi 
şoföründen öğreniyoruz, acele etmeyip beklememiz iyi olmuş. Dolmuşun gelmesini beklerken 
Yahyalı’yı ve ilçe merkezinde gözümüze çarpan Cami-i Kebir’i dolaşıyoruz. 
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Yahyalı-Kayseri 
 

Saat 12.30’da Kapuzbaşı’na gitmek üzere Yahyalı’dan ayrılıyoruz.  Şoförümüz Büyük Çakır 
köyünden Erol Çakçı.  Erol’a, normal dolmuş ücreti olan kişi başı 7.5 TL ödüyoruz. 
 
Saat 14.40’da Büyük Çakır köyünde oluyoruz.  Şelalelere inmeden köyden Erol’un abisi Cumali, 
uzun pazarlığın ardından traktörü ile bizi Acıman yaylasına götürmeye razı oluyor.  
 
Yükselerek çıkan araç yolu, gittikçe kötüleşiyor ve dikleşiyor. Yolda, araçları ile yaylaya gitmeye 
çalışan ancak çıkamayan birkaç kişiyi alıyoruz. Yolda, bizim aracımız da hafiften garip sesler 
çıkarsa da bu garip sesin nedenini anlayınca hem rahatlıyor hem de bir parça gülümsüyoruz. 
 

 
Kapuzbaşı-Acıman yolu 
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Uzun ve rahatsız bir traktör yolculuğunun ardından saat 18.10’da etkinliğimize başlamayı 
planladığımız Acıman yaylasına ulaşıyoruz.  Yaylaya adını veren acı suyun çıktığı yere gidiyoruz. 
Yoğun olarak kükürt kokan bol mineralli suyun şifasından faydalanmak için içmek ve banyo 
yapmak üzere yaylaya gelen kişilerin 20 gün kadar burada kaldıklarını öğreniyoruz.  Bizler de bir 
yudum alarak suyun tadına bakıyoruz. Vakit geç olduğu için geceyi yaylacıların çadırları arasında 
uygun bir çadır yeri bularak burada geçiriyoruz.  Yayladan Vayvay’ın sivri tepesini görebiliyoruz. 
 

 
Acıman Yaylası, Aladağ(Karsantı)-Adana 
 

Yarın kamp yükü ile Topaklar vadisi üzerinden Vayvay ana kampına gideceğiz.  Buraya araçla 
gelmenin konforundan faydalanarak bu yaylada tüketmek üzere yanımızda getirdiğimiz domates ve 
yumurtadan menemen yapıyoruz; bu lezzetli yaz yemeğini ileriki kamplarda çok özleyeceğiz. 
 
26 Temmuz 2009 Pazar 
Kahvaltının ardından saat 09.00’da Acıman yayladan ayrılıyoruz.  Çevremizdeki yaylacılar, meraklı 
bakışları ile bizi uğurluyorlar. Acıman’dan Topaklar vadisine doğru giden araç yolunu takip 
ediyoruz. Araç yolunun bittiği yerden devam eden patika yol boyunca ilerleyerek Kızılyar 
yaylasından geçerek yol üzerindeki son yaylacılarla kısa sohbet ederek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
 

 
Acıman Yaylası, Aladağ(Karsantı)-Adana 
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Kamp yerinde su bulamama riskine karşın Topaklar vadisinin girişinden önceki su kaynağından su 
kaplarımızı dolduruyoruz, saat 13.10’da Topaklar vadisinin başına ulaşıyoruz.  Bu vadi uzun ve 
çarşaklı.  2006 yılında Vayvay zirveye geldiğimde bu vadiden inmiştik ve vadiden inişin uzunluğunu 
düşününce kamp yükü ile çıkmanın ne kadar zor olacağını aklımdan geçirdiğimi hatırlar gibiyim. 
 

 
 

Yorucu ve uzun bir çarşak çıkışın ardından saat 19.10’da Vayvay anakampa ulaşıyoruz.  Kamp 
alanında su yok!  Ancak buraya gelirken yol üstünde su kaynağının yerini tespit etmiştik.  Kamp 
alanına uzak olsa da suya ulaşabileceğimizi bilmek uzun sürecek etkinliğimizde bize güven veriyor 
ve biraz rahatlatıyor. 
 

 
Topaklar vadisi 
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Yaklaşık 3-4 gün bu kampta kalacağız.  Vayvay ana kütlesinin altında ve çanak içinde korunaklı 
konumda olan kamp yeri huzur verici.  Günün yorgunluğunu bir parça olsun üzerimizden atmak için 
Ahmet Beyin getirdiği ev yapımı tarhana çorbası ve sucuklu bulgur pilavı hazırlayıp yiyoruz. Gece 
ayın batmasından sonra farklı parlayan yıldızları seyretmek ise bize özgü bir ayrıcalık. Burada 
kalacağımız süre içinde bölgedeki zirveleri, Boruklu, Vayvay ve Ortadağ’ı deneyeceğiz.  Yarın, 
öncelikle bölgedeki rotaları görebilmek için bir keşif gezisi yapmayı planlıyoruz. 
 
 
27 Temmuz 2009 Pazartesi 
Ahmet Bey ile erkenden kalkıp su ihtiyacımızı karşılamak için dün gelirken gördüğümüz su 
kaynağına gidiyoruz, gidip gelmek yaklaşık 1.5 saatimizi alıyor.  Kaynak, eriyen kar sularından 
geldiği için sabahları su debisi az, kaplarımızı doldurmak için uzun süre beklememiz gerekiyor.  
Ahmet Bey ile bundan böyle buraya akşam gelmenin daha akıllıca olacağını düşünüyoruz. 
 

  
Tayyare Çukuru 
 
Kahvaltının ardından keşif için yola koyuluyoruz. Bir süre Vayvay klasik rota boyunca yürüdükten 
sonra Tayyare çukuruna ulaşıyoruz.  Bu çukur ismini, bir uçak kazasından, 1950’li yıllarda buraya 
çarparak düşen Hawker Hurricane tipi bir İngiliz uçağından alıyor.  Uçağın kalıntılarını hala çukur 
içinde görmek mümkün. Çanağın daha yukarı kısmına çarpan uçağın enkazı zamanla çukurun dibine 
sürüklenmiş.   
 
Karani geçidini hedefleyerek Vayvay klasik rotasını bir süre daha takip ederek yükseliyoruz.  Bu 
keşif tırmanışında bir yandan da Vayvay için çıkış rotasını hatırlamaya çalışıyorum.  2006 yılında 
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TDF etkinliği ile klasik rotayı takip ederek Vayvay zirve yapmıştık.  Bu etkinlikte ise rehberliği ben 
yapacağımdan, ekibi güvenli bir şekilde zirveye çıkarabilmem için rotayı hatasız hatırlamam 
gerekecek. Rotanın çarşaktan başlayan ve dağ kütlesine girdiği noktayı görünce çıkışımıza ait 
birşeyler hatırlıyorum ancak zirveye çıktığımız kulvarı hatırlamakta biraz zorlanıyorum. 
 

 
Pervane göbeği-Tayyare çukuru 
 
Naci Bey, buraya geliş sebebinin Tayyare çukuru olduğunu söyleyerek bu günkü keşif zamanını 
çukurda geçirmek istediğini söyleyip bizden ayrılıyor. Saat 12.55’de Karani geçidine ulaşıyoruz.  Bu 
geçitten Tekmezar vadisi ve Tayyare çukurunu aynı anda görmek mümkün.  Kısa bir manzara 
molasının ardından tırmanışımızı sürdürüyoruz.  A. Mecit Doğru ve Duvar Tepe sırtına gelince kısa 
bir zirve molası daha veriyoruz.  Bu mola süresinde, Ahmet Bey ve Meltem ile birlikte Duvar Tepe 
zirveye (3400 m) gidiyoruz.  Bu zirve etkinliğimizin ilk zirvesi! 

 
A. Mecit Doğru zirvesine tırmanışımızı sürdürüyoruz.  Sırt boyu kısa ancak dar bir geçişin ardından 
saat 15.15’de A. Mecit Doğru (F3)’zirvesine ulaşıyoruz, zirve keyfinden sonra TDF zirve defterini 
imzalıyoruz. Bu zirveye adını veren A. Mecit Doğru, benim için çok anlam ifade ediyor.  Dağcılığa 
başladığım ilk yıllarda TDF başkanlığı yapmış olan Mecit Bey ile Ağrı da dahil olmak üzere birçok 
zirveye birlikte çıkmıştık.  Kendisini saygı ile anıyorum. 
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A. Mecit Doğru zirvesinden Vayvay’ın yanı sıra yarın çıkmayı deneyeceğimiz Boruklu ve Ortadağ 
ile Kokorot vadisi boyunca uzanan diğer ulu zirveler; Sulağankaya ve Gürtepe ile birlikte uzaktaki 
Kızılkaya ve diğerlerini görebiliyoruz. A. Mecit Doğru kütlesinin altından başlayan ve Tekmezar’a 
paralel olan Adsız vadinin bütün derinliğini de buradan hissedebiliyoruz.  
 
Geldiğimiz rotayı izleyerek geri dönüyoruz.  Tayyare çukurunda bıraktığımız Naci Bey, bizi 
çıkarken göremediğimiz uçak enkazının ayrıntılarını göstermek için çukurun tabanına kadar 
götürüyor. 
 
Saat 18.10’da anakampta oluyoruz. Yarınki su ihtiyacımızı karşılamak için Ahmet Bey ile su 
kaynağına gidiyoruz yine, ekibin geri kalanı ise yemek hazırlığı yapıyor. Isınan hava ile eriyen 
karlardan gelen akar su, sabah olduğundan çok daha fazla akıyor, yaklaşık 16 lt’lik su kaplarımızı 
çabucak dolduruyoruz.  
 
Akşam yemeğinin ardından sıcak çaylarımızı içerken gökyüzünü izliyoruz. Yarın, klasik rotadan 
Boruklu ve Ortadağ zirvelerini deneyeceğiz. 

 
28 Temmuz 2009 Salı 
Kahvaltının ardından saat 07.30’da kamptan ayrılıyoruz. Ömer Tüzel’in Aladağlar kitabında 
tanımladığı T2 klasik rotasını takip ederek Boruklu zirveye doğru yöneliyoruz. Ortadağ ve Boruklu 
kütleleri ile belirlenen çanağa girdikten sonra dişimize göre uygun bir rota belirleyerek saat 12.00’de 
Boruklu zirveye ulaşıyoruz. Etrafı seyredip TDF zirve defterini imzaladıktan sonra saat 12.20 gibi 
Ortadağ zirveye geçmek için Boruklu’dan ayrılıyoruz, Ortadağ’a sırt hattı boyunca yürüyoruz.  Naci 
Bey ise inişe geçiyor. Kolay ancak dikkat gerektiren sırt geçişinin ardından saat 13.55’de Ortadağ 
zirveye (3546 m) ulaşıyoruz. 
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Boruklu zirve (3585 m) 
 

Zirveden, dün çıktığımız A. Mecit Doğru zirvesi, Vayvay ve diğer yüksek zirveleri görebiliyoruz. 
Dün göremediğimiz 2. Adsız vadiyi de buradan daha net görebiliyoruz. Zirve defteri olmadığı için 
zirveye çıkan diğer grupların yaptığı gibi küçük bir kağıt parçası bırakıyoruz. 
 

  
Boruklu zirve (3585 m)       Boruklu zirveden Ortadağ’a geçerken 



 9/21

  
   Ortadağ zirve 

 
Zirve keyfinden sonra saat 14.40’da, daha kolay ve kısa olduğunu düşündüğümüz Tayyare 
çukurundan inişe geçiyoruz.   Tahmin ettiğimiz gibi bu rotadan iniş daha kolay, ayrıca ana kampa da 
daha yakın.  Ancak yağışlardan dolayı çamurlaşan toprak kayan çarşak oluşumunu engellediği için 
inişimiz umduğumuz kadar keyifli olmuyor. 
 
Bizi Tayyare çukurunda karşılayan Naci Bey ile zirve heyecanımızı paylaştıktan sonra hep birlikte 
anakampa yürüyoruz;  saat 17.05’de kampta oluyoruz. 
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Anakampa dönünce Ahmet ve Naci Bey su için tekrar negatif zirve yapıyorlar.  Uzun etkinliğin 
ardından suya gitmek zirve çıkışı kadar yorucu oluyor. Güzel kamp yemeklerimizden yiyip bugün 
çıktığımız zirvelerin verdiği haz ile dinleniyoruz.  Yarın, bu bölgede planladığımız son zirve olan 
Vayvay zirveyi deneyeceğiz. 
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29 Temmuz 2009 Çarşamba 
Saat 07.25’de Vayvay zirve için Ahmet Bey ile birlikte kamptan ayrılıyoruz.  Ekibin geri kalanı bu 
günü dinlenmek için kullanacak. Bugün, Tüzel’in kitabında tanımladığı ve benim de 2006 yılında 
TDF ile çıktığım klasik rota olan T10’u deneyeceğiz.   
 
Saat 08.25’de Tayyare Çukuru’nun üstünden Vayvay klasik rota girişine ulaşıyoruz.  Tesadüfen tam 
buradayken üzerimizden bir Türk tayyaresi, pervaneli bir nakliye uçağı geçiyor, hemen 
fotoğraflıyorum.  Hatırladığım kadar rotayı çıkarmaya çalışıyorum, Vayvay ana kütlenin içine 
girdikçe rotayı daha iyi hatırlıyorum.  Çıkarken sorun olmayan ancak inerken ipe girilmesi gereken 
noktanın altına geldiğimizde de rotayı tümüyle hatırlıyorum. 

 

 
Vayvay zirveden 

 
 
Saat 09.40’de zirveye ulaşıyoruz. 3600 metrelik zirveden etrafı seyrediyoruz;  Acıman yaylasını, 
Torasanları ve uzakta Çukurova’yı seçebiliyoruz buradan. TDF zirve defterini imzalarken bir yandan 
da deftere yazılanlara göz atıyoruz. Bu zirveye çıktığım 2006 yılından bu yana sadece 3-4 grup 
çıkmış, çok az.  
 
Zirve keyfinden sonra, her zaman inişlerin daha tehlikeli olacağını bir kez daha kendimize 
hatırlatarak inişe geçiyoruz.  İp kullanmadan kritik bölgeyi de geçtikten sonra saat 11.30 gibi ana 
kampta oluyoruz. 
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Erken döndüğümüz için ana kampta daha fazla oyalanmadan kampı toplamaya ve Kokorot 
vadisinden geçerek Sıyırma vadisine geçmeye karar veriyoruz.  Saat 12.40’de kamptan ayrılıyoruz.  
Kokorot vadisinden Sulağan Kaya yamacı boyunca ilerleyip, Küçük Cebel geçidini hedefleyerek 
Kokorot ve Sıyırma vadisini ayıran sırta çıkıyoruz. 
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Vayvay anakampdan ayrılış 
 

Kamp yükü ve dört günün yorgunluğu ile bu geçidi geçmek bir hayli yoruyor bizi.  K. Cebel geçidini 
geçtikten sonra Gürtepe Çanağı’na iniyoruz.  Saat 20.20’de kamp kuracağımız Vali Konağı 
(Sulağankeler)’na ulaşıyoruz. Bugün, kamp yükü ile toplam 9.5 km yol katetmişiz. 
 

 
Gürtepe Çanağı 



 14/21

Vali Konağı’nda kamp kuran kimsecikler yok.  Su ise, sesi kamp yerinden duyulacak kadar gür 
akıyor.  Zorlu bir etkinlik gününü bitirmenin rahatlığı ile konağın sunduğu muhteşem manzara 
eşliğinde akşam yemeğimizi yiyoruz. Yarın, biraz yorulduğumuz için daha kolay olacağını 
düşündüğümüz Güzeller ve Lahitkaya’yı deneyeceğiz. Gürtepe’yi ise sonraki güne bırakmayı 
düşünüyoruz. 

 
30 Temmuz 2009 Perşembe 
Kahvaltının ardından Ahmet Bey, Songül ve Meltem ile Güzeller zirve için yola çıkıyoruz. 
Rehberliğimizi bu zirveye daha önce çıkmış olan Songül ve Meltem yapıyor. Güzeller’in klasik 
rotasına giriyoruz.  Ancak boğazda kar çok fazla, eteklere kadar uzanmış; bu geçiş için hazırlıksız 
olduğumuzdan zirve çıkışından vazgeçiyoruz.  Dönüş yolumuzun üstündeki Lahitkaya zirvesini 
deniyoruz. 
 
Saat 15.30’da Lahitkaya (3250 m) zirveye ulaşıyoruz.  Zirvede yemek yiyip Sıyırma vadisini, Vali 
Konağı’ndaki kamp yerini, Güzeller, Gürtepe ve Kaldı’yı izledikten sonra geldiğimiz rotayı takip 
ederek kamp alanına dönüyoruz. 
 

  
 

Akşam yemeğe, burada sürüsünü otlatan Çukurbağ köyünden Mehmet Sır da katılıyor,  yarın 
akşamki yiyeceğimizi ayırdıktan sonra kalan son malzemelerimizle Songül’ün hazırladığı çeşni bir 
çorba (henüz isim veremedik) ve makarna yiyoruz.  Çorba çok güzel ve bu çorbanın dünyada ilk kez 
yapıldığını düşünüyorum (istatistiksel olarak içindekilerin yeniden bir araya getirilip aynı çorbanın 
elde edilmesi ise çok çok düşük). Yarın etkinliğimizin son zirveleri olan Gürtepe ve Cebelbaşı’nı 
deneyeceğiz. 
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31 Temmuz 2009 Cuma 
Saat 07.10’da Gürtepe zirve için kamp yerinden ayrılıyoruz.  Sulağankeler üzerinden giderek 
Gürtepe ve H4 zirvelerinin oluşturduğu çanak içinden, Tüzel’in kitabında S4 olarak tanımlanan 
rotayı takip ederek yükseliyoruz. Uzun bir çarşak ve set karışımından sonra Gürtepe ile H4 
arasındaki sırt hattına ulaşıyoruz. Sağa geçip Gürtepe zirveyi gördüğümüz yerden set ve çarşaklı çok 
daha dik çürük kayaların olduğu bir parkurdan zirveye saat 13.00’da ulaşıyoruz.  Bu tırmanışın, 
etkinliğimizin en zorlusu olduğunu düşünüyorum. 
 

 
Gürtepe zirveden (3600 m) Kaldı ve Alaca 

 

Kendimizi ödüllendirmek için yemek molasını da burada veriyoruz. Bu dağın sunduğu muhteşem 
manzarayı izlemek ve bizden önce zirveye gelen Hacettepe Üni. kız takımı dağcılarının zirve 
yazısını yazdıkları kağıt konusundaki yaratıcılıkları ise yorgunluğumuzu bir parça azaltıyor. 
 

 
Cebelbaşı’ndan (3474 m)  Sulağan Kaya (3580 m) 
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Saat 14.00’de, Cebelbaşı’na gitmek için zirveden ayrılıyoruz.  Sırt hattını takip ederek saat 14.45’de 
Cebelbaşı zirvesine kolayca ulaşıyoruz.  Bu zirve aynı zamanda etkinliğimizin de son zirvesi.  
Zirvede defter olmadığı gibi yazılıp zirveye bırakılan herhangi bir kağıt parçası da göremiyoruz.  
Biz, çıkışımızı belgelemek üzere küçük bir kağıdı imzalayarak zirveye koyuyoruz. 
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Küçük Cebel geçidine geçerek iki gün önce geçtiğimiz rotayı takip ederek iniyoruz.  Dönüşte 
uzaktan da olsa gördüğümüz dağ keçileri bizleri mutlu ediyor.  Bu dağlara yaban keçileri ve geyikler 
ne kadar da çok yakışıyor! 
 
Saat 18.10’da anakampa ulaşıyoruz.  Bu günün ve genelde de bir haftanın yorgunluğuna rağmen 
planlarımızı gerçekleştirmenin ve Naci beyin bizim için güneşin sıcaklığıyla ısıttığı suyla 
temizlenmenin verdiği huzur ile Vali Konağı’nın sunduğu muhteşem manzara eşliğinde son 
yiyeceklerimizi de tüketiyoruz. 
 

  
 
Kamp alanına akşam üstü Hacettepeli dağcılar geliyor, su kaynağının üzerindeki kayalık kamp 
yerinde konaklıyorlar.  Kısa konuşmamızdan ekibin, Alaca doğu duvarı denemesinden geldiklerini 
ve yarın Kaldı’nın kuzey yüzünü deneyeceklerini öğreniyoruz. 
 
Yarın kampı toplayıp Emli vadisinden yürüyerek etkinliği sonlandıracağız.  Songül ve Özgür, bizi 
Emli vadisi orman sınırından alacak traktörü ayarlıyorlar, yarın 12.00 gibi Emli vadisine giren araç 
yolunun başında olacağız. 
 

 
01 Ağustos 2008 Cumartesi 
Saat 12.00’de traktörün bizi alacağı noktada olacak şekilde, zirveye çıkma telaşı olmadan keyifli bir 
şekilde kahvaltımızı yapıp bir taraftan da yavaş yavaş kampı topluyoruz. Yakıta kadar yanımızda 
getirdiğimiz her şeyi bitirmiş durumdayız, çok iyi bir lojistik planlama. 
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acanthaliman sp (geven çiçeği) 
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Kaz otu, kazteresi (arabis caucasica ) 
 

 
Venüs çiçeği (veronica veronica) 
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Kalmaktan keyif aldığımız bu güzel kamp yerinden saat 09.30 gibi ayrılıyoruz.  İnerken yukarılarda 
görmeyi umduğumuz ancak göremediğimiz Apollon kelebeklerinden de görünce etkinliğimizin 
eksiksiz olduğunu düşünüyoruz. 
 

  
sedum sempervivoides (ömür otu veya ikbal çiceği)     Apollon Kelebeği 

 
Bizi Özgür’ün karşılayacağını umarken saat 12.10 gibi Peyami Nazik, Özgür Adana’dan gelemediği 
için kiraladığı traktör ile bizi kendisi almaya geliyor. Peyami, kaya aşkına yenik düşünce Çukurbağ 
Martıderesi mahallesinde, Receplerin evinin yukarısında bir ev yaptırmış. Peyami’yi evinin 
yakınında bırakıyoruz, biz traktörle Çamardı köyündeki Dokuzgöze alabalık tesislerine kadar 
gidiyoruz. Burada Meltem’in ikramı olan balıkları yedikten sonra saat 16.00 Çamardı arabası ile 
Niğde’ye dönüyoruz. 
 
Saat 17.05 gibi Niğde’de oluyoruz. Çamardı otobüsünden indiğimiz eski garajlardan geçmekte olan 
Aydoğanlar’ın 17.00 Ankara arabasına yetişmek için ekiple vedalaşmaya bile fırsat bulamıyorum, 
saat 22.00 gibi Ankara’ya ulaşıyorum. Bursa grubu 19.00 arabası ile Bursa’ya, Ahmet Bey ise 
Konya üzerinden Denizli’ye geçecek. 

 
İzlenimler… 
Yaklaşık sekiz gün süren bu etkinliğimize Adana’nın Acıman yaylasından, Aladağların az bilinen 
Torasan bölgesinden başlayarak Niğde’nin Demirkazık köyünde sonlandırdık.  Bu muhteşem dağ 
kütlesini geçerken yaklaşık 50 km yol yürüyüp yolumuzun üstünde bulunan sekiz tane zirveye 
çıktık. 
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Çıktığımız zirvelerin bazılarında zirve defteri maalesef yok, bazı zirvelerde de zirve defterleri iyi 
korunamadığı için ıslanmış ve bu yüzden de sayfaları dağılmış durumda. Dağcıların zirve 
heyecanlarını paylaştıkları, çıkış rota bilgilerini yazdıkları bu defterlerin daha korunaklı hale 
getirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.  Zirve defterlerinin, dağlarla ve dağcılarla ilgili 
istatistiklerin tutulmasında da çok faydalı bir kaynak olacağını, hatta bu zirve defterlerinden özgün 
olan yazıların TDF web sayfasında veya yazılı medyada yayınlanması ile daha çok kitleye dağcılık 
sporunun duyurularak bu sporun popülaritesinin artırılabileceğini düşünüyoruz. 
 
 

07 Ağustos 2009 
Ankara 

 
 

 
Rota 

 
 


