Tokalı Kanyonu ve Akdağ Akkıraç Tepe Zirvesi (12-14 Ağustos 2016)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü’nün (AFDOS) düzenlediği Tokalı Kanyonu ve Akdağ Hacı
Ümmet Tepe zirve etkinliğine katılmak üzere Afyonkarahisar’a gidiyorum. Bu etkinlikte ekip
liderliğini ve rehberliğimizi Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Mitat Şener yapıyor.

Büyük Yayla, Akdağ Tabiat Parkı, Afyonkarahisar

12 Ağustos 2016 Cuma
Ankara’dan Afyonkarahisar’a gidiyorum. Saat 16.50 gibi Afyonkarahisar otogarında oluyorum.
Buradan beni Alicem Aktaş alıyor. Alicem’i sosyal medyadan tanımama rağmen daha önce
karşılaşma şansı olmadı, bugün ilk kez yüz yüze tanışıyoruz; Alicem, Frig Vadileri Ultramaraton
organizasyonunu yapıyor. Kamp için alışveriş yaptıktan sonra Sandıklı üzerinden Akdağ Tabiat
Parkı girişindeki Sorkun köyüne gidiyoruz. Sorkun’a, Sandıklı’nın hemen girişinde ana yoldan
ayrılan sağdan bir yoldan gidiliyor. Afyonkarahisar’dan gelecek grupla Sorkun’da buluşup çay
içiyoruz, ardından Akdağ Tabiat parkına doğru hareket ediyoruz.
Akdağ Tabiat Parkı 2000 yılında koruma altına alınarak park ilan edilmiş. Coğrafik bölgeler arasında
geçiş konumunda olmasından dolayı birçok türü, özellikle yılkı atları, koruma altında olan kızıl
geyik (Cervus elaphus) ve tehlike altında olan Sakallı akbaba (Gypaetus barbatus), kara ve kızıl akbaba
(Gyps fulvus), Akkuyruk kartal (Haiaeetus albicilla L.), Kaya kartalı (Aguila chrysaetos L.) ve Küçük kartal
(Hieraaetus pennatus Gmelin) barındıran çok güzel bir tabiat parkı. Akdağ’da 124’ü Anadolu’ya özgü
endemik bitki olmak üzere yaklaşık 1058 bitki ailesi kayıtlı. Barbarea hedgeana ise sadece bu park
içinde görülen yani endemik bir bitki(1). Park, Afyonkarahisar merkeze 100 km, Sandıklı ilçesine ise
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https://turkishimplant.wordpress.com/gezilerim/akdag-tabiat-parki
http://denizli.ormansu.gov.tr/Denizli/AnaSayfa/korunanalanlarimiz/akdagtabiatparki.aspx?sflang=tr
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35 km uzakta. Parka girer girmez bu çeşitlilikle hemen karşılaşıyoruz; yolda önümüzden geçen irili
ufaklı yaban domuz sürüsü ve Kocayayla’da gördüğümüz yılkı atları bunun göstergesi. Park içinde
birçok yerde otlatılmaya bırakılmış küçük gruplar halinde çobansız büyükbaş hayvan görmek
mümkün.
Stabilize yoldan Kocayayla’dan geçip Tokalı Kanyonu yön işaretlerini takip ederek saat 20.15 gibi
kamp yapacağımız Çoban Çeşmesi yaylasına ulaşıyoruz. Koçayayla’dan başlayarak gelen ve bu
vadinin sularını toplayarak Tokalı Kanyonu’na giren Akçay’ın kenarında ve Menteş köyün yol
sapağının bulunduğu bu yaylaya çadırlarımızı kuruyoruz. Yaylada bir çeşme var, otlayan birkaç
büyük baş hayvan ve bu hayvanlara gözkulak olan ismi Çakır olan bir de köpek.

Çoban Çeşmesi’ndeki kamp alanımız

Çadırlarımızı kurup kamp ateşi yaktıktan sonra ateş başında sohbet ediyoruz. Bulutların dağılması
ile gökyüzünde az da olsa kayan yıldızı izliyoruz. Yarın Afyonkarahisar’dan gelecek grupla
Akdağ’ın Akkıraç Tepe’sine çıkmaya çalışacağız.
13 Ağustos 2016 Cumartesi
Sabah saat 07.00’de Alicem ile sabah sporu ve keşif yürüyüşüne çıkıyoruz. Yanından Akçay’ın
aktığı dün kamp alanına geldiğimiz stabilize yoldan Kocayayla yönünde bir süre gittikten sonra yol
kenarındaki büyük bir kaya kütlesinin olduğu noktada yoldan çıkıp arazi içinden yürüyüşümüzü
sürdürüyoruz. Yoldan uzaklaştıktan sonra üstünde yürüdüğümüz orman yolunun hemen yakınından
gelen geyik sesini işitince fotoğraf çekmek için geyikleri ürkütmeden biraz daha ilerleyip
arkalarından dolanmayı planlıyoruz. Ancak bütün çabamıza rağmen geyikleri göremiyoruz.
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Yılkı atları
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Kaya kütlesinin yanından araç yoluna iniyor ve yukarıdan gördüğümüz ilerideki açıklıkta yılkı
atlarını fotoğraflamak için biraz daha Kocayayla yönünde yürüyoruz. Yılkı atları bizi fark edince
kaçmaya başlıyorlar ama uzaktan da olsa birkaç fotoğraf çekiyoruz. Yoldan kamp alanına
dönüyoruz. Dönerken yolun solunda kalan küçük bir vadi içine saklanmış Kurtini olarak bilinen
mağaranın girişine kadar çıkıyoruz. Ana yoldan yaklaşık 300 m içeride bulunan mağaranın 400 m
uzunlukta olduğunu söylüyor Alicem; burada bu uzunlukta bir mağaranın olmasına şaşırıyorum.
Mağaranın içine girmeyi başka bir zamana bırakıyoruz.

Kurtini mağarası girişi

Yola inip kamp alanına doğru yürüyoruz, yolda konvoy halinde Afyonkarahisar’dan gelen ekip ile
karşılaşıyoruz. Saat 10.00’da kamp alanında oluyoruz. Alicem ile bugün 3 saatte yaklaşık 10 km
yürümüşüz. Hızlıca kahvaltı yapıp zirve için malzemelerimizi hazırladıktan sonra saat 11.00 gibi
yola koyuluyoruz.
20 kişinin katıldığı bu günkü zirve tırmanışına Mitat Şener rehberlik ediyor, artcımız ise Alicem.
Hedefimiz öncelikle Akdağ Hacı Ümmet Tepe’ye çıkmak; eğer zamanımız yeterse Akdağ Hacı
Ümmet Tepe’ye yaklaşık bir km uzakta ve 10 m daha yüksek olan vadinin bu yanındaki Akdağ
kütlesinin 2. en yüksek zirvesi olan Akkıraç Tepe’ye çıkmak.
Kanyon yönünde yaklaşık 2 km araç yolundan yürüdükten sonra sol taraftan ayrılan dik bir orman
yoluna girerek hızla yükseliyoruz. 20 kişi ile başladığımız yürüyüşte bu dik çıkışın ardından sayı
17’ye düşüyor. Ağılın bulunduğu açıklık bir alana geldiğimizde uzun mola veriyoruz. Mola
verdiğimiz yerin hemen yakınındaki erik ağacından topladığımız sarı erikleri yıkamadan yemenin
keyfi başka. Bu noktadan, bugün çıkacağımız Akkıraç Tepe’yi arkasına gizleyen Obruk kayalıklarını
çok net görebiliyoruz.
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Zirve yolunda mola

Akdağ Hacı Ümmet Tepe’ye çıkarken, karşımızda zirveyi arkasına saklayan Obruk kayalıkları
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Dere içinden yürüyerek tırmanışımızı sürdürüyoruz. Güzel bir çeşmenin yanında uzun bir mola daha
veriyoruz, sanırım bu yol üstündeki son su kaynağı. Bele çıkınca Denizli sınırlarında olan ve kanyon
suyunun beslediği Çivril Gölü’nü (Işıklı) bütün görkemi ile görüyoruz. Ağaç sınırına geldiğimiz, tek
tük kalmış devasa ağaçlardan birinin altında, Çivril gölü ve Akdağ’ın en yüksek noktası olan Kıraç
Tepe manzaralı bu noktada uzun bir mola daha veriyoruz. Bundan sonra kayalık ve dikleşerek
devam eden rotadan dolayı ekipten 4 kişi daha kendi zirvelerinin bu güzel manzaralı yer olduğuna
karar veriyor. Zirveye 13 kişi ile devam ediyoruz.
Dik bir boğazı geçtikten sonra Obruk kayalıklarının arkasına dolaşıyoruz. Manzara izlemek ve
Obruğun kayalık zirvesine çıkmak için bu noktada da uzun bir mola veriyoruz, çıkacağımız Akdağ
Hacı Ümmet Tepe ise az ileride görünüyor.

Obruk kayalıkları

6/16

Akdağ Hacı Ümmet Tepe zirvesi (2300 m)

Saat 15.30’da 2300 metre yüksekliğindeki Akdağ Hacı Ümmet Tepe’de oluyoruz. Hedefimiz bu
zirveydi ancak bu kütlenin en yüksek noktası olan Akkıraç Tepe buradan daha yüksek ve yaklaşık
bir kilometre ötede. Alicem ile ikimiz o zirveye gitmeye karar veriyoruz. Koşar adımlarla Akkıraç
Tepe’ye (2343 m) gidip geliyoruz.

Akkıraç zirveden Akdağ Hacı Ümmet Tepe(2300 m)(ve AFDOS üyeleri)
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Zirvede yediğimiz kumanyalarımızın ardından dönüşe geçiyoruz, hava yavaş yavaş bozmaya
başlıyor, bulutlar grileşip kalınlaşıyor. Hızlıca aşağı doğru inerken gök gürlemesi ve şimşek seslerini
daha sık duyuyoruz.

Zirveden iniş

Ağaç altında bizi bekleyen ekip üyelerini alarak olabildiğince hızlı aşağıya inmeye çalışıyoruz.
Çıkarken geçtiğimiz dereye inmeden dere yamacından inmeye karar veriyoruz, başta çiseleyen
yağmur, yağmurluklarımızı giymeye zorluyor. Bir ara yolu şaşırıp biraz ilerlesek de kestirme bir iniş
bulurak erik topladığımız yaylaya iniyoruz. Burada da son uzun molamızı verdikten sonra
geldiğimiz patikayı takip ederek kamp alanına dönüyoruz. Araç yoluna indiğimizde yağmur şiddetini
arttırıyor.
Kamp alanına da yağmur yağmış. Çadırımın ortasında su birikmiş, nereden girdiğini bir türlü
çözemedim, uyku tulumum da hafiften ıslanmış ama yatılmayacak kadar değil.
Akşam ateş başında vakit geçiriyoruz, hava hala kapalı. Yarın da böyle olursa kanyon geçişimiz
riske girebilir. Su almak için çeşmeye gidince burada çadır kurmuş olan Mehmet Bilgiçer ve diğer
AFDOS üyeleri saç kavurma ikram ediyorlar, ardından karpuz yiyoruz, akşam yemeğim bunlar
oluyor.
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14 Ağustos 2016 Pazar
Sabah saat 07.00’de çadırdan çıkıyorum. Hava kapalı. Alicem herzamanki gibi erkenci, kamp ateşini
canlandırmış. Kahvemizi içtikten sonra yine birlikte sabah sporu ve keşfe çıkıyoruz. Bu sefer kanyon
yönünde yol boyu yaklaşık 1-2 km gittikten sonra sağ tarafa ayrılan toprak yoldan yürüyüşümüzü
sürdürüyoruz. Bir süre yoldan gittikten sonra gözümüze kestirdiğimiz bir dere yatağının içinden
devam ediyoruz. Geyik görebileceğimiz yerlerden geçmeye çalışıyoruz.

Akdağ Tabiat Parkı

Yürüdüğümüz orman yolu, aktif olarak kullanıldığı anlaşılan başka bir toprak yolla hafif bir düzlükte
kesişiyor. Sis yoğunlaşıyor. Kamp alanını çevreleyecek şekilde bu yoldan yürüyoruz. Yolun sola
kıvrıldığı açıklık bir noktada yolun sağından ayrılan küçük bir yol-vadi karışımı bir açıklıka
giriyoruz. Bu vadi gittikçe genişliyor. Bir noktada Alicem, önümüzden kalkan iki geyik görüyor,
sessizleşerek geyiklerin izlerini sürmeye çalışıyoruz. Seslerini çok yakında hissettiğimiz geyikleri bir
süre daha takip etsek de maalesef göremiyoruz. Ara ara otlak şeklinde açıklıklarının olduğu vadi,
Alicem ile dün sabah geldiğimiz ve geyik sesini duyduğumuz sırtın yanından çok güzel bir kayalık
oluşumu ile Akçay’a açılıyor.
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Bu noktada Kocayayla-Çoban esşmesi Yayla yoluna çıkarak kamp alanına geliyoruz. Ekip kanyon
için hazırlanmış ancak hava kapalı ve yağmur riskinden dolayı kanyona girmeden sadece girişine
kadar yürüme kararını veriyor rehberimiz Mitat Şener. Alicem İzmir’e döneceği için kanyon
etkinliğine katılmıyor.
Araçlarla giderek, Akçay ile Akdağ zirve vadisinden gelen Karanlıkdere’nin (Karasu) birleştiği
yerde araçları park edip dere yatağına iniyoruz. Kanyon yürüyüşüne 24 kişi ile başlıyoruz, dereyi
geçerken düşen ve hafir bir yarası olan Şükrü geri dönüyor.
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Kanyon yürüyüşüne başlamadan rehberimiz Mitat Şener kanyon yürüyüşü ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapıyor.

12/16

Kısa molalarla vadinin daraldığı noktaya kadar çok keyifli bir yürüyüş yapıyoruz. Dere yatağında
suyun aşındırdığı ilginç kaya oluşumları var. Kanyonun ne kadar görkemli olduğu girişinden belli.
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Su seviyesi fazla değil, kanyona girilebilir ama yağmur riski var; ayrıca güneş görmediği için soğuk
da olabilir. Kanyon girişinde toplu fotoğraf çektirdikten sonra aynı yürüyüş keyfi ile dönüyoruz.

Tokalı Kanyonu girişi
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Kamp alanına ulaşınca çadırımı söküp herkesle vedalaştıktan sonra Akif Beyin arabası ile
Afyonkarahisar’a dönüyoruz. Akif Bey beni otogara bırakıyor. Saat 19.15’de Ankara’ya dönüyorum.
Teşekkür…
Bu etkinliği organize eden AFDOS’a ve rehberliğimizi yapan Mitat Şener’e, beni otogardan alarak
kamp alanına götüren, sabahları birlikte keşif yürüyüşü yaptığımız Alicem Aktaş’a, dönüşte otogara
götüren kadim dostum Akif İşbilir’e ve ikramları ile beni ihya eden AFDOS’lu dostlara çok teşekkür
ederim.
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