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Vayvay (3600 m) Transı ve Zirvesi 
(03-06 Ağustos 2006, Yazan: Hüseyin Sarı) 

 
 
Türkiye Dağcılık Federasyonu organizasyonu ile 03-06 Ağustos 2006 tarihleri arasında 
Vayvay’a gidişimiz.  Ekip liderimiz Korkut Güven (Bursa).  Faaliyete katılanlar Velittin 
Balcı (Ankara), Hüseyin Sarı (Ankara), Musa Karahan (Kütahya-Rize), Övgün Yıldırım 
(Şırnak-İstanbul), Haluk Yavuz (Konya) 
 

 
Foto: Veli Balcı 

 
Rotamız 
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03 Ağustos 2006 Perşembe 
Veli Hoca ile faaliyete katılmak için Ankara dan katılıyoruc.  Unutulan bir çanta 
yüzünden Çağdaş dan aldığımız bileti geri iade ederek Veli hocanın arabası ile gitmeye 
karar veriyoruz.  Saat 01:45 Ankara’dan ayrıldık.  Saat 04:00 Aksaray’da mola verdik ve 
Ağaçlı tesislerinde geceyi geçirdik. 
 
Sabah 08:22’de Ağaçlı’dan ayrıldık.  Hasandağı yakınından giden yol üzerinden giderek 
saat 09:45’da Niğde’ye ulaştık.  Faaliyet için üç günlük alışverişi burda yaptık ve saat 
10:20 gibi Niğde’den Çamardı’na gitmek için ayrıldık. 
 
Saat 11:30’da Demirkazık dağevinde grup liderimiz Korkut Bey ve faaliyete katılacak 
diğer katılımcılarla Musa ve Övgün ile tanıştık.  Bu faaliyet listesinde 14 kişi olmasına 
rağmen bizden başka kimse yoktu.  Öğlen yemeğini dağevinin bahçesinde yedikten sonra 
Çukurbağ köyünden Durmuş Ali’nin traktörü ile saat 13:30’de Emli Vadisine gitmek için 
dağevinden ayrıldık.  Arabamızı Dağevinin önüne park ettik. 
 
Araç yolununun bittiği yere kadar oldukça rahatsız bir yolculuktan sonra saat 15:20 gibi 
yürüyüşe başladık.   Traktör için kişi başı 10 YTL verdik  (toplam, 50 YTL).  Tempolu ve 
iyi bir yürüyüş ile saat 16:00 gibi Akşam Pınarı’na, saat 17:15’de de geceyi 
geçireceğimiz Valikonağı kamp yerine (2600 m) ulaştık.  Çadırlarımızı kurup 
yemeğimizi yedik.  Bu kamp yerinde çok olmasa da su var. 
 

 
Vali konağı kamp yerinden   (Foto: Veli Balcı) 

 
Yarınki hedefimiz Cebel geçitini geçerek Kokorot Vadisine inmek ve Vayvay 
anakampına kadar giderek orada kampı kurmak.  Liderimiz Korkut Bey, en az 4 saatlik 
bir yürüyüş olacağını ve faaliyetin en zorlu parkuru olacağını söylüyor. 
 
 
04 Ağustos 2006 
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Saat 07:00’de uyandık.  Gece, Konya’dan faaliyete katılacak olan Haluk Bey de kamp 
yerine kadar gelmiş, ancak bizi bulamadığı için aşağıda biryere kamp kurmuş.  Sabah 
bize katıldı. 
 
Kampı toplayarak saat 08:30’de kamp yerinden ayrıldık.  Ağır sırt çantalarımız bizi 
zorluyor ama tempolu yürümeyi sürdürüyoruz.  Yol üzerinde poz veren güzel bitki ve 
hayvanlar var. 
 

 
 
 
Saat 10:21’de Küçük Cebel kulesi önündeki çanağın önüne ulaştık ve zorlu tırmanış 
öncesi biraz nefeslendik. 
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Zorlu bir çıkıştan sonra saat 11:47’de Cebel Geçiti’ne (Güzellerin karşısındaki geçit) 
(3150 m) ulaştık.  Bu zorlu çıkış herkesi çok yordu, özellikle de dün bize yetişmek için 
uzunca bir yol yürüyen Haluk Beyi. 
 
Veli, Övgün ve ben Küçük Cebel zirvesi (3300 m) yapmaya karar verdik.  7 dakikada 
çıktığımız zirve toplam olarak 26 dakikamızı aldı. 
 
Geçitten saat 13:00 gibi ayrıldık.  Eğimin dik ve kayalık oluşundan dolayı kasklarımızı 
taktık. Saat 13:45 gibi Kokorot vadisine indik ve kar gölünden, ilerde suyun bulamama 
olasılığını düşünerek bütün su kaplarımızı doldurduk. 
 
Taşlı Kokorot vadisi boyunca yürüyerek saat 16:10’da Vayvay anakampına ulaştık, 
çadırlarımızı kurup dinlendik.  Kamp yerinde su yok, sularımızı idareli kullanmaya özen 
gösteriyoruz. 
 
Yarın erkenden uyanıp öncelikle Vayvay zirvesini, vakit kalırsa da Ortadağ (3550 m) ve 
Boruklu (3585 m) zirvelerini yapmayı planlıyoruz. 
 
05 Ağustos 2006 Cumartesi 
Saat 06:02’de zirve için kamptan ayrıldık.  Haluk Bey yorgun olduğu için zirve için bize 
katılmadı, kamp yerinde vakit geçirecek. 
 

 
 
Saat 07:30’de Teyyare çukuru olarak bilinen mevkiye ulaştık. Burası, 1960’lı yıllarda 
buraya çakılan bir İngiliz uçağından sonra bu ismi almış. Burdan sonra rota dikleştiği için 
kask ve emniyet kemerlerimizi taktık.  Zorluk derecesi 2-3 arasında olan bu zirveye çıkış 
çok zor değil, hatta zevkli.  Bazı yerlerde tırmanış için üç nokta kullanıyoruz. 
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Vayvay çıkışı 

 
Saat 08:45’de zirveye ulaştık.  Hava açık.  Yaklaşık yarım saat zirvede vakit geçirdik, 
zirve defterini yazdık ve Aladağları doyasıya izledik.  Zirve sonrası gideceğimiz Acıman 
yaylasını seyrettik. 
 

 
Vayvay zirve, 3565 m, Veli, Hüseyin (ben), Musa, Korkut, Övgün 
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Zirve defteri 

 
Saat 09:30’da zirveden ayrıldık.  İnişte zirvenin hemen altında ip açtık. Daha sonra ipe 
gerek ihtiyaç duymaksızın kolayca indik.  Saat 11:30’de Teyyare çukuruna ulaşmıştık.  
Su azlığından dolayı diğer zirvelere gitmekten vazgeçtik. 
 
Saat 12:20’de kampa vardık.  Musa ve Övgün’ün, yanlarında kırmadan getirmeyi 
becerdikleri yumurta ile hazırladıkları nefis sosisli yumurtayı hepbirlikte yedikten sonra 
kamp alanını topladık ve saat 14:00’de kamptan ayrıldık.  Amacımız Açıman yaylasına 
gidip geçeyi orda geçirmek. Geldiğimiz yerden geri dönmek zorlayacağı için bu rotayı 
takip etmeye karar verdik. Saat 16:00’da Kokorat vadisinin önündeki çarşağın ucuna 
ulaşmıştık.  Yukardan kıs gözükmesine rağmen bu çarşakta bayağı oyalandık. 



 7/9

 
Acıman yolundan Aladağlar 

 
Patika yolu boyunca ilerliyoruz.   Yol üzerinde su var.  Adana ve Kayseri tarafından 
gelen yaylacılarla karşılaşmaya başladık. 
 

 
Ulupınar Köyü, Yahyalı, Kayseri’den Yaylacı Recep Saban’ın çocukları 

 
Saat 18:00’de Acıman yaylasına (1830 m) ulaştık.  Çok çadırın olduğu bu yayla ilginç bir 
yer.  Kahvede oturup yorgunluğumuzu adaçayı içerek atıyoruz. Aladağ ilçesinden gelen 
yaylaçı Adem bize çadırının yanında yer gösteriyor.  Bizde çadırımızı açıp geçeyi burda 
geçirmeye karar verdik.  Yandaki çadırlardan yemek getiriyorlar. 
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Acıman Yaylası 

 
 

 
Yarın yaylacı Ali’nin arabası ile erkenden Aladağ’a gidecez.  Normalde 7 ytl olan yol 
ücreti, bu ek seferden dolayı 15 ytl alıyor. 
 
06 Ağustos 2006 Pazar 
Saat 06:30’da uyanıp çadırlarımızı topladık.  Saat 08:00’de yaylacı Ali’nin arabası ile 
Aladağ’a gitmek için yola çıktık.  Saat 10:00 gibi Aladağ ilçesine ulaşmıştık.  Ali, 
istersek kişi başı 4 ytl karşılığı bizi İmamoğlu’ya kadar götürebileceğini söyledi.  
Gitmeye karar verdik. Aladağ’dan İmamoğlu 60 km, Adana ise 100 km uzaklıkta. 
 

 
Açıman yayla önünden Aladağlar (Foto: Veli Balcı) 

 
Eğner (Seyhan nehrinin ilk göründüğü yer) 
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Simit Şelalesi’nin yanından geçtik. 
 
Sırası ile saat 11:10 Üçtepe (Eğriçam), 11:20 Hacıhasanlı, 11:26 Sevinçli, 11:30 
Saygeçidi, 11:30 İmamoğlu 
İmamoğlu’ndan adanaya dolmuşla gidiyoruz.  4 ytl.  Saat 12:00’de Adana’ya ulaştık.  
İndiğimiz yerden otogara taksi ile gittik.  Taksici 15 tyl’ye 6 kişiyi ve 6 büyük çantayı 
arabaya sığdırmayı becerdi, fizikçiliğimden utandım. 
 

 
Foto: Veli Balcı 

Adana otogarda, yol boyu düşlediğimiz adana kebabı yedik.  Haluk Bey hızlı davranarak 
herkesin hesabını ödemişti. Bizler, Musa, Övgün, Veli ve ben saat 13:30 arabası ile 
Çamardı’na (10 YTL) gitmek için yola çıktık.  Korkut Bey Niğde’ye, Haluk Bey ise 
Konya’ya gitmek üzere gruptan ayrıldı. 
 
Saat 16:00’da Çamardına ulaştık.  Alabalık yedikten sonra Ankara’ya gitmek için yola 
koyulduk.  Saat 23:45’de Ankara’ya ulaşmıştık. 
 


