Gidengelmez Dağları (15-17 Haziran 2012)
Yazı (S. Sonal’ın katkıları ile) ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)
…

Giden gelmez, aldın babamı.
Bir insana değer mi, reva mı?
Ahhh giden gelmez dağları!
Geyiklerin, tavşanların,
Bir gelin gibi başın.
Emmi! Bu dağ can almadan, can vermez;
Geyik vermez, av vermez
….

Mehmet Talip Bilgil

Anadolu insanının yaşadığı ortama yakıştırdığı sezgisel isimlere güzel bir örnek olan Gidengelmez
Dağları’nın adını ilk duyduğumda gitmem gereken bir dağ olduğunu hissetmiştim. Ne görkemi ne
de yüksekliğiydi beni cezbeden, sadece adı gitmek için bir sebepti. Adıyla kendine çağıran kaç dağ
vardır ki?
Torosların Konya-Antalya sınırında, Antalya’nın Akseki ilçesi yakınlarındaki bu uzantısına, geyik
avına giden avcıların karlarla kaplı yarılganlara (karstik boşluklar) düşüp ölmesi ve geri
dönmemesinden dolayı yerel halk tarafından bu isim yakıştırılmış. Dağdaki yoğun geyik nüfusundan
dolayı Geyik Dağları olarak da bilinmektedir.
Gidengelmez dağlarına, yaklaşık iki yıldır gitmeyi planlıyorduk ancak bir türlü denk getirememiştik.
Bu sene önceliğimiz bu dağlar oldu. Nihayet 16-17 Haziran haftasonu Gidengelmez’e gitmek için
organize oluyoruz Bu etkinlikte rehberliğimizi Mehmet İnal yapıyor; organizasyonu ise Pınar
Doğan. Etkinliğe tanıdıkların yanısıra yeni dostluklar kuracağımız güzel insanlar katılıyor; toplam
17 kişiyiz.

Gidengelmez ekibi
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15 Haziran 2012 Cuma
Ankara’dan, özel aracımızla saat 19.00’da çıkmayı planlasak da saat 21:00 gibi ancak çıkabiliyoruz!
Konya üzerinden geçerek Tınaztepe Düden Mağaraları tabelasını izleyerek geceyi geçireceğimiz
Ağaçtepesi yaylasına gidiyoruz. Cumartesi sabah saat 04:00 gibi kamp kuracağımız yaylaya
ulaşıyoruz. Zaman kaybetmeden çadırlarımızı kurup yarınki yürüyüş için dinlenmeye çalışıyoruz.
Karanlıktan dolayı etrafı çok iyi göremesek de buranın muhteşem bir yer olduğunu hissediyorum.
16 Haziran 2012 Cumartesi
Sabahın ilk ışıkları ile gecekonan çadırlarımızı gören Susuzşahap köyünden yaylacı Huriye Çelik’in
ilginç nidası ile uyanıyorum. Çadırdan dışarı çıkınca yaylanın güzelliği konusunda yanılmamışım.
Sabahın bu gizemli ışığında fotoğraf çekmek için kamp etrafında dolanıyorum. Yak özelliğim
(durup dururken yükseklere çıkma eğilimi) beni yine en yakındaki yükseltiye doğru çıkartıyor.
Kamp kurduğumuz bu yayla, Antalya’nın Akseki ilçesi Cevizli Beldesi’nin Susuzşahap köyüne ait.
Yakın zamanda yapılan birkaç yayla evi var. Evler, taştan yapıldığı için çok sırıtmıyor. İstanbul’da
yaşayan köy halkından bazıları, hem köy özlemini gidermek hem de bu yaylanın kendilerine ait
olduğunu kanıtlamak istercesine yaylaya ev yaparak yaz aylarını burada geçirmeyi tercih ediyorlar.

Ağaçtepesi yaylası; Gidengelmez’deki ilk kamp yerimiz.

Herkes uyanıp çadırlarımızı toparladıktan sonra birlikte kahvaltı yapıyoruz. Saat 10.00 gibi
Susuzşahap köyünü hedefleyerek yola koyuluyor, rehberimiz Mehmet Beyi takip ediyoruz. Bugün,
Gidengelmez dağlarını doğu-batı yönünde geçerek Susuzşahap köyünde günü bitireceğiz.
Yürüdüğümüz patika yol, Susuzşahap köylülerinin eskiden yaylaya gelmek için kullandıkları patika
yol. Dün gece yaylaya geldiğimiz yolun açılması ile artık araç yolunu kullanır olmuşlar.
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Ağaçtepesi yaylası, arkada Gidengelmez’ler

Bazı yerleri doğal, bazı yerleri ise yapılı olan belirgin bir patikayı izliyoruz. Rehberimiz Mehmet
Bey eğer sessiz yürüyebilirsek geyik görme şansımızın yüksek olduğunu söylüyor. Geyik görmek
umuduyla gürültü çıkarmamaya özen gösteriyoruz.
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Çam ağaçlarının içinden geçen, yürümesi keyifli patikada kısa molalar vererek yürüyüşümüzü
Yanımızda
sürdürüyoruz. Yolu yarıladığımız serin bir noktada yemek molası veriyoruz.
getirdiğimiz malzemelerle hazırladığımız sandviçlerimizi yedikten sonra yeniden yola düşüyoruz
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Eskiden olduğu kadar sık kullanılmasa da hala belirgin olan patika bizi dik bir çıkışın ardından bir
bele kadar getiriyor. Bacaklarımızdaki farklı kasları çalıştıran tatlı bir inişle Susuzşahap köyüne
doğru keyifle iniyoruz.
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Yayla pansiyon, Cevizli

Susuzşahap köyünde bekleyen aracımıza binerek Cevizli beldesine geçiyoruz. Geceyi burada, Yayla
Pansiyon’da geçireceğiz. Odalarımıza yerleşmeden pansiyonun altındaki kahvede soğuk, sıcak
birşeyler içip yorgunluğumuzu atıyoruz. Biraz dinlendikten sonra gün ışığında ve yemek öncesi bu
güzel beldenin sokaklarını dolaşıyoruz. Taş ve ahşap işçiliğinin olduğu güzel evler var. Bu evlere
ağaçların taş duvardan çıkıntısı olduğu için “düğme ev” adı verilmiş.

Cevizli
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17 Haziran 2012 Pazar
Sabah erken uyananlar Cevizli’de yapacak farklı şeyler buluyor. Bazılarımız Cevizli’nin dün akşam
gezemediği sokaklarını dolaşıyor, bazılarımız ise sabah sporunu eksik etmiyor, Cevizli’nin parkı
uzakdoğu ülkelerindeki parkları aratmıyor. Kahvaltımızı, dün akşam yemeği yediğimiz lokantada
yapıyoruz. Hazırlıkların ardından saat 08:00 gibi Cevizli’den ayrılarak yürüyüşe başlayacağımız
noktaya araçla gidiyoruz.

Cevizli de sabah sporu

Rehberimiz Mehmet Bey, bugün yolumuzun daha uzun olduğunu ama güzel sürprizlerin bizi
beklediğini söylüyor, herkes heyecanlı. Bugün, dün yaptığımız geçişin tersi yönde, Gidengelmez’in
bir başka kesitini yürümeyi planlıyoruz, eğer zamanı iyi kullanabilirsek dağ sırasını geçip dağın öte
yüzündeki Seydişehir ilçesinde etkinliği sonlandıracağız. Ancak belli bir saatte dönüşe geçmemiz
gerektiğinden, zamanımız elverirse bu geçişi yapabileceğiz, yoksa geçişi tamamlayamadan
gittiğimiz yoldan geri gelmemiz gerekecek.
Orman içinden tatlı bir çıkışla, yürümesi keyifli ve manzarası güzel bir patika yolu izleyerek
yükseliyoruz. Yaylaya giden, yaylacıların kullandığı bu yol yapılı. Doku, dün yürüdüğümüz parkur
gibi. Sıklıkla mola vererek hem grubun dağılmasını önlüyor hem de manzaranın keyfini çıkarıyoruz.
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Küpe yaylası yolundan…

Keyifli bir yürüyüşle saat 12:00 gibi etrafı dağlarla çevrili çok büyük bir polyeye, Küpe Yaylası’na
geliyoruz. Yukarıdan bakıldığında çok etkileyici görünen dağlarla çevrili çukurdaki bu geniş
düzlüğe yayılan koyun sürüsünü görebiliyoruz. Yaylanın yukarısında da Manavgat’dan gelen
yörüklerin çadırları var. Bu yayla gerçekten çok etkileyici, Mehmet Beyin dediği kadar var. Bu
yaylayı görmüş olmakla bu günümüzün farklı olduğunu düşünüyorum.
Yaylanın tabanına inince biraz dinleniyoruz. Zamana karşı yarıştığımız için bu noktadan ya
geldiğimiz yoldan geri dönmeli ya da riske girip bu sıradağları aşarak Seydişehir’e geçmeliyiz.
Rehberimiz bu seçimi bizlere bırakıyor. Herkes, farklı yerler görme adına, daha sıkı yürüyeceğini
ifade ederek risk almayı tercih ediyor ve geçişi tamamlamaya karar veriyor; bu ekipten farklı bir
karar çıksaydı şaşırırdım!
Yaylanın sonsuzluk hissi uyandıran geniş düzlüğüne inmeden önceki molada Pınar’ın okuduğu şiir
bazılarını çayırda harekete geçiriyor bile; kendilerini yalınayak çayıra atıyorlar ve bu güzel yeşilin
bir parçası oluyorlar.
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Eğer yeniden başlayabilseydim yaşama,
İkincisinde, daha çok hata yapardım.
Kusursuz olmaya çalışmaz, sırtüstü yatardım.
Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar,
Çok az şeyi ciddiyetle yapardım.
Temizlik sorun bile olmazdı asla.
Daha çok riske girerdim.
Seyahat ederdim, daha fazla.
Daha çok güneş doğuşu izler,
Daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim.
Görmediğim birçok yere giderdim.
Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye.
Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine.
Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben.
Elbette mutlu anlarım oldu ama,
Yeniden başlayabilseydim eğer,
yalnız mutlu anlarım olurdu.
Farkında mısınız bilmem.
Yaşam budur zaten: Anlar, sadece anlar.
Siz de anı yaşayın.
Hiç bir yere yanında termometre, su, şemsiye ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben.
Yeniden başlayabilseydim eğer, hiç bir şey taşımazdım.
Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım.
Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla.
Bilinmeyen yollar keşfeder,
güneşin tadına varır,
Çocuklarla oynardım,
bir şansım daha olsaydı, eğer.
Ama işte 85 'indeyim ve biliyorum...
Ölüyorum...
Jorge Luis BORGES

Küpe Yaylası…
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Molanın ardından zaman kaybetmemek için yola koyuluyoruz, biraz yol kattedip ve kendimize hedef
olarak koyduğumuz aşıttan sonra yemek molası vermeyi planlıyoruz. Aşıta ulaşınca, Seydişehir
ovasına hakim bir konumda, yemek molası veriyoruz. Yanımızdaki sandviçleri atıştırdıktan sonra
belirgin bir patikayı takip ederek ovaya iniyoruz. Yürüyüşün bu kısmı, bizler için anlamlı ama
çalışma hayatına Seydişehir’de başlayan Muzaffer Bey için daha anlamlıydı. Uzun zaman sonra
Seydişehir’i yeniden ve farklı bir açıdan görmek ilginç olsa gerek.

Aşıt, aşağıda Seydişehir ovası…

Seydişehir’e saat 17:30 gibi planladığımız sürede ulaşıyoruz. Teknik bir sebepten dolayı aracımız
bizi almak için biraz geç gelse de çok geç kalmadan Ankara’ya doğru yola çıkıyoruz.

Teşekkür…
Bu etkinliği organize eden Pınar Doğan’a, güvenli bir şekilde Gidip Gelme’mizi sağlayan rehberimiz
Mehmet İnal’a, etkinliğe renk katan bütün dostlara teşekkür ederim. Gittik, birçok hikaye topladık ve
diğer insanlarla paylaşmak için Geldik.
15 Ağustos 2012
Ankara
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Rota
N

2. Gün

1. Gün
Seydişehir
Ağaçtepesi yaylası
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N

1. Gün

Susuzşahap köyü

Ağaçtepesi Yaylası
N

2. Gün

Seydişehir
Küpe Yaylası
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GİDEN GELMEZ DAĞLARI
Giden gelmez, aldın babamı.
Bir insana değer mi, reva mı?
Ahhh giden gelmez dağları!
Geyiklerin, tavşanların,
Bir gelin gibi başın.
Emmi! Bu dağ can almadan, can vermez;
Geyik vermez, av vermez.
Bir cana,
Bir yıl, iki yıl av der.
Geyiklerine kıyamaz, alamazsın,
Bedel ister senden.
Ah dağlar, anam dağlar,
Bilmem,
Nerelere kadar uzanır senin başın?
Başı dik, dumanlı,
Giden gelmez dağları.
Göğü öper karlı başın,
Yazın kardelenlerin,
Öbek öbek gül olur eteklerin.
Kışın çetin geçer,
Korku salarsın yüreklere.
Hese Emmi sana bakar,
Sen Hese emmiye.
Hese emmi çok mu gezdin,
Giden gelmez dağlarını.
Ahhhh evlat ahhh!!!
Hocam, ben yaman adamım emme,
Bu giden gelmez, benden çetin.
Ömrüm yedin giden gelmez,
Seni gezen, sende yaşayan güler emme,
Acımazsın!
Sen giden gelmez dağları,
Babamı yedin, emmimi, dayımı,
Doymadın!
Giden gelmez dağları,
Dünyanın her yerinde adın geçer.
Meşhurdur kardelenlerin, ödün vermezsin bilirim,
Cana can dersin.
Olmaz artık yeter, giden gelmez dağları!
Mehmet Talip Bilgil
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