Hasandağı (3268m) (25-26 Temmuz 2015)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

Yıllarca yanından geçtiğim, zirvesine çıkıp tanışmayı hep ihmal ettiğimden küskün olduğunu
hissettiğim Anadolu’nun Fujiyaması Hasandağı ile tanışma fırsatını nihayet yakalıyorum. Aksaray
Dağcılık Kulübü ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği Hasandağı Dağcılık Şenliği
Etkinliği’ne katılmak üzere Aksaray’a gidiyorum.

Hasandağı (3268m)

23 Temmuz 2015 Perşembe
Aladağlar’da “5 Günde 5+1 Zirve” etkinliği planladığımızdan erken tamamlandığı için Hasandağı
tırmanışı için Aksaray’a bir gün erken gitmem gündeme geliyor. Niğde’de zaman geçirmektense
henüz içini görmediğim Aksaray’da zaman geçirmeyi yeğliyorum. Niğde otogardan saat 14.30’da
Aksaray’a hareket ediyorum.
Eski garajlara kadar giden minübüsden inip halk otobüsü ile Aksaray İl Gençlik Spor Müdürlüğü
yerleşkesine gidiyorum. Yerleşke içinde, Türkiye Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi binasının
yanındaki çim alanda gösterilen yere çadır kuruyorum; benden başka gelen henüz kimse yok.
Çadır kurarken, telefonlaştığımız etkinlik sorumlusu İsmail Bey herşeyin yolunda olup olmadığını
görmek için yanıma geliyor. Oldukça kibar ve beyefendi biri olan İsmail bey ile ayaküstü sohbet
ediyor, yarın Aksaray’da nereleri görebileceğim konusunda ipuçları alıyorum.
Yerleştikten sonra yürüyerek şehir merkezine gidiyorum. Eski garajların yakınında bulunan Kent
lokantasında, bugünlerde çok alıştığım kellepaça ve arkasından kuru fasülye yiyorum.
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Aksaray Hükümet Konağı

Yemeğin ardından Aksaray sokaklarını dolaşarak ilginç bulduklarımı fotoğraflıyorum. Burası ne
güzel bir yermiş! Güneye inerken sürekli yanından geçtiğim ama bir türlü zaman ayırıp içini
gezemediğim Aksaray tek kelime ile harika. Hükümet konağı, Ulucami, köprüler ve eski konaklar…

Aksaray Ulucami
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Hava kararana kadar kenti dolaşıyorum, sonra yürüyerek çadır kurduğum yerleşkedeki kamp alanına
dönüyorum. Yarın Güzelyurt ilçesine gideceğim.

24 Temmuz 2015 Cuma
Saat 05.50’de uyanıyorum. Kent lokantasında çorba içtikten sonra eski garajların karşısında
Güzelyurt belediye otobüsünü bekliyorum. Saat 07.15’de Güzelyurt’a doğru hareket ediyoruz. Bu
saatte Güzelyurt’a giden yolcuların bir çoğu Aksaray’da kalıp Güzelyurt’ta çalışan memurlar.
Güzelyurt’da otobüsün gittiği son nokta olan ilçenin üst başındaki hastanede iniyorum. Buradan
Manastır Vadisi’ne iniyorum. Bu saatte ortalıkta benden başka kimse olmadığı için vadi içinden
başıboş köpeklerden dolayı yürümeye çekinsem de yürümekten kendim alıkoyamıyorum. Yaklaşık
bir km vadi içinde yürüyorum. Vadiyi çevreleyen volkanik kayalıklara yapılmış birkaç kiliseyi
görüyorum. Vadinin derinliğini yitirdiği noktadan geri dönerek Alanyurt merkeze dönüyorum.

Manastır Vadisi
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Manastır Vadisi

Güzelyurt
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Güzelyurt

Güzelyurt’un vadiye bakan yüzünde muhteşem eski yapılar var; burası tam anlamı ile bir açık alan
müzesi ve bu kültürel zenginliğin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyorum.

Güzelyurt
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Güzelyurt

Güzelyurt merkeze gelince meydandaki çay bahçesinde bir süre oturduktan sonra ev yemekleri
yapan Ailem Lokantası’na gidiyorum. Burada, türlü+pilav+yoğurt yedikten sonra zamanımın geri
kalanını meydandaki çay bahçesinde geçiriyorum. Güzelyurt’dan saat 15:30 otobüsü ile ayrılarak
Aksaray’a dönüyorum.

Aksaray İl Gençlik Spor Müdürlüğü yerleşkesi
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Şehrin, dün girmediğim sokaklarını turladıktan sonra kamp alanına gidiyorum. Bugün etkinlik için
gelenler olmuş, benimle birlikte 2-3 çadır daha kurulmuş kamp alanına. Gelenlerden biri
Afyonkarahisardan Aykut Sığındık, diğer katılımcı da Balılesir’den Abdulrezzak Bey. Biraz
dinlendikten sonra akşam yemeği için şehir merkezine iniyorum. Kent lokantasında yine kelle paça
yiyorum. Yemeğin ardından şehir merkezini gezmeye devam ediyorum.

Aksaray Evi-Müze (eski vali konağı)

Yürüyerek kamp alanına dönüyorum. Eskişehir’den gelen iki kişi ile birlikte çadır sayısı 5’e çıkıyor.
Yarın kampı toplayıp Hasandağı’ndaki ana kampa gideceğiz.

25 Temmuz 2015 Cumartesi
Saat 06.00’da uyanıyorum. Çadırı topluyor ve sırt çantalarımızı, katılımcıları anakampa götürecek
araçlar buradan kalkacağı için nizamiyenin önüne bırakıyoruz,. Küçük çantamı yanıma alıp burada
kalan katılımcılarla şehir merkezine yürüyoruz. Saat 10.00 gibi Hükümet Meydanı’nda toplanıp
kayıt yaptırıyoruz. Uşak’dan gelen Sadi Yalgın ve Kızlarsivrisi etkinliğinde tanıştığım Oğuz Akın ile
karşılaşıp hasret gideriyoruz. Ayrıca Sadi Beyin tanıdığı Taşkın Taştepe’de etkinliğe Ankara’dan
katılıyor.
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Kayıt Masası

Tören vaktine kadar tanıdıklarla birlikte dolaşıp çay içiyor ve eksiklerimizi tamamlıyoruz. Törenin
ardından Aksaray’dan ayrılmadan Esnaf Lokantası’nda yemek yiyoruz.

Foto: Sadi Yalgın
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Foto: Sadi Yalgın

Hükümet Meydanı’ndaki tören
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Katılımcıları taşıyan 4-5 araçla Aksaray’dan ayrılarak kamp kuracağımız alana doğru yola çıkıyoruz.
Sırası ile Akhisar, Karaören, Karkın ve Helvadere yerleşim yerlerinden geçerek saat 15.00 gibi dağ
evinin olduğu Hasandağı’nın eteğinde Yardıbaşı Yayla bölgesine ulaşıyoruz. Çadırlarımızı
kurduktan sonra yemeğe kadar sosyalleşerek zaman geçiriyoruz.

Yardıbaşı Yaylası, Hasandağı
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Yardıbaşı Yaylası, Hasandağı

Yukarıdan bakınca Hasandağı’nın lavları ile şekillenen bölgeyi ve akan lav izlerini görmek
mümkün. Buradan ayrıca Helvadere göleti de görünüyor. Kamp alanının hemen yakınında yamaç
paraşütü için düzenlenmiş bir platform var.

Yardıbaşı Yaylası kamp alanından Aksaray yönü
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Etrafı fotoğraflamak için kamp alanını dolaşırken dalgınlığıma gelen bir anda fotoğraf makinamı
düşürüyorum! Makinasız etkinliği nasıl tamamlayacağımı kara kara düşünür oluyorum. Fotoğrafçı
için makinasız dolaşmak çıplak dolaşmaya benziyor. Rahatlatmak için iyi ki iki hafta önce gittiğim
Cilo ve Aladağlar’da bu iş başıma gelmedi diye kendimi avutmaya çalışıyorum.

Ve fotoğraf makinam yere düşe, çalışmaz olur….

Akşam yemeğinin ardından çadırıma çekilerek uyumaya çalışıyorum, yarın saat 04.00’de hareket
edilecek.

26 Temmuz 2015 Pazar
Kahvaltımızı yapıp kumanyalarımızı aldıktan sonra saat 04.00’de zirvyee doğru yola koyuluyoruz.
Hava hala karanlık; bir süre karanlıkta yürüyoruz. Katılım çok olduğu için yürüyüş düzeninde
homojenlik yok, molalar ve yürüyüşler uyumsuz oluyor.
Bir süre dağın gövdesinde diklemesine çıktıktan sonra yan geçişle dağın doğu yüzüne geçiyoruz.
Eğim gittikçe arttığından, taş yuvarlanma riski de oluşuyor, daha dikkatli hareket etmeye
çalışıyoruz,. Bizim grup olabildiğince birlikte hareket ediyor. Bir-iki çok riskli taş yuvarlanması
gerçekleşiyor ama şans eseri kimseye bir şey olmuyor. Zemin yapısı yumuşak olduğu için dağın tozu
da fazla oluyor.
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Foto: Sadi Yalgın

Saat 10.20 gibi zirveye ulaşıyoruz. Nefeslenip etrafı izliyoruz. Bu çıktığımız zirvenin asıl zirve
olmadığını, aradaki yükseklik farkı çok az olsa da gerçek zirvenin çanağın karşı tarafında olduğunu
öğrenince Sadi Bey ve ben, hazır buraya kadar gelmişken, gerçek zirveye çıkmamız gerektiğini
düşünüyoruz.
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Hasandağ popüler zirve

Foto: Sadi Yalgın’ın kamerasından

Gerçek zirveye gitmek için, üstünde bulunduğumuz çanağı saat yönünün tersi yönde dolanıp asıl
zirveye gitmeyi planlıyoruz. Zirveye giden patika önce aşağı doğru iniyor. Dağın batı yüzüne
geldiğimizde büyük kaya kütlelerinin üstünden geçerek gerçek zirveye ulaşıyoruz. Bizim gibi buraya
gelen birkaç kişi daha var. Zirvede fotoğraf çektirip, kumanyalarımızı yiyoruz.
Bir arkadaşımın, “Hüseyin, eğer Amerika’da ölürsem yakılmayı; küllerimin bir kısmının
Hasandağı’nın tepesine serpilmesini istiyorum; yapabilir misin?” sorumluluğumu zirvede hatırlıyor,
bu görevimi olabildiğince geç yapmayı, hatta yapamamayı içimden geçiriyorum.
Zirve sonrası inişe geçiyoruz. Çanak üstündeki devam ederek grubun indiği güzergaha paralel bir
rotadan ana kampa iniyoruz.
Ana kampa ulaşınca çadırlarımızı topluyor ve ikram edilen yemeği yiyoruz. Aksaray Valisinin
katılımı ile, benim de aralarında bulunduğum seçilmiş birkaç kişiye katılım belgesi Vali tarafından
veriliyor. Bizim ekip hazır olunca hazırda bekleyen bir araçla şehir merkezine, ordan da doğrudan
otogara gidiyoruz.
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Hasandağ gerçek zirve (3268m)

Foto: Sadi Yalgın’ın kamerasından

Taşkın ile ben Ankara’ya hemen bilet buluyoruz ve ekiple vedalaşarak saat 16.30 Mersin VİP ile
dönüyoruz. Ekibin geri kalanı gece dönecekleri için şehir merkezine gidiyor orada zaman
geçiriyorlar.
Teşekkür…
Bu etkinliği organize eden Aksaray Dağcılık Kulübü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Aksaray
Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Demirezen’e teşekkür ederim.
30 Aralık 2015
Ankara
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Rota

Kamp Alanı

Notlar
1. HASANDAĞI DAĞCILIK ŞENLİĞİ ETKİNLİK TAKVİMİ
2015 YILI HASANDAĞI DAĞCILIK ŞENLİĞİPROGRAM I
Temmuz . 2015 Cumartes
10.00
Hükümet Meydanında Toplanma ve Kayıt
12.00
Valilik önü Tören
13.00
Hasandağı Yardıbaşı Yayla bölgesine hareket
14.00
Hasandağı kamp alanına varış çadırların kurulması .
18.00
Akşam yemeği ikramı
19.00
Canlı Müzik
21.30
Sessizlik Dinlenme
Temmuz . 2015 Pazar
04.00
Hasandağı (3268 m) zirvesine hareket
13.00
Kamp yerine dönüş
16.00
Çadırların toplanması ve katılım belgelerinin verilmesi
17.00
Aksaray’a hareket
18.00
Aksaray’ misafirlerin uğurlanması
ETKİNLİK BİLGİLERİ:
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- Katılımcılar Kamp ve kişisel malzemelerini yanlarında getireceklerdir.Zirve Tırmanışı için
kask bulundurulması gerekmektedir.
- İl dışından erken gelen katılımcılar için Aksaray Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü
Dağılgan tesisleri bahçesinde kuracakları kendi çadırlarında konaklama yapabilecektir.
- Katılımcıların kayıt için www.aksaraydogasporlari.com adresine kayıt yaptırmaları
gerekmektedir.
- Kamp alanında içme suyu bulunmamaktadır içme sularının kişisel olarak temin edilmesi
- Kamp alanında kullanma suyu temin edilecektir.
- Yemek ikramı 25/07/2015 cumartesi akşamı tarafımızdan seyyar mutfak kurularak
karşılanacaktır. Zirve için kumanya hazırlanacaktır.Diğer öğünleri katılımcılar kendileri
sağlayacaktır. Katılımcılar sadece atıştırmalık kuru Üzüm, badem fındık. Kuru kayısı, elma,
muz gibi kendileri yanlarında bulunduracaktır.
- Buluşma yeri Aksaray Hükümet meydanı olup ve katılımcılar kamp malzemelerini sağlanan
taşıma aracına teslim ederek kamp yerinde teslim alacaklardır.
- Ulaşım araçları Valiliğimizce sağlanacaktır.
- Faaliyette sigara ve içki içilmemesi doğa ve insan sağlığı açısından önemli etkendir. Etkinlik
süresince alkol ve sigara içilmez.
- Sağlık problemi olan ve ilaç kullanmakta olanların (Tansiyon, sara, kalp vs.) durumunu
faaliyet rehberlerine bildirmelidir
- Etkinlik sürecinde çöplerin, atıkların poşetlenip çantada muhafaza ile şehre getirilmesi
- Kamp yerimiz Yardıbaşı yaylası Mevkii olup rakımı 1980 m dir.
- Kamp gecesinin soğuk olabileceği düşünülerek uygun kamp malzemeleri ile yardımcı
malzemelerin alınması önem taşımaktadır.
BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN (24 Temmuz Cuma günü 17.00’a kadar): il dışından bireysel ve
kulüp olarak katılacaklarda iletişime geçmeleri ve kesin katılım durumlarını bildirmeleri
gerekmektedir.
Bilgi ve iletişim için:
Mümin BERK ( İl Kültür Md.Yrd.) 0 507 698 68 08
İsmail DEMİREZEN (Dağcılık İl Temsilcisi) 0 505 680 32 70
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