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Ilgaz Dağı Küçük Hacet Zirvesi (2548 m) (13 Ocak 2008) 
Yazan ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı 

 
 

 
 
13 Ocak 2008 Pazar günü İrfan Güray, Gökhan Koçak ve Mutlu Topaloğlu ile günübirliğine 
Ilgaz Dağı Küçük Hacet zirvesi için Ankara’dan Ilgaz’a gidiyoruz.  19 Mart 2005 yılında yine 
birlikte bu zirveyi yoğun sis altında yapmıştık.  Bu sefer amacımız Ilgaz Dağı’nın en yüksek 
noktası olan Büyük Hacet’i denemekti ancak Büyük Hacet’e giden araç yolu kapalı olduğu için 
kısıtlı zamanımızdan dolayı yine K. Hacet zirveye gitmeyi kararlaştırıyoruz. Bu günübirlik 
yürüyüşümüzde yaklaşık 15 km yol katediyoruz. 
 

 
 
Saat 07.10’da Ankara’dan İrfan’ın arabası ile yola çıkıyoruz. Hava açık ama çok soğuk,  aracın 
termometresi dışarıda sıcaklığın -19 oC olduğunu söylüyor. Yolda giderken ilginç bir bulut 
oluşumuna tanıklık ediyoruz. Ancak bunun gerçek bulut mu yoksa uçakların oluşturduğu suni 
bulut mu olduğunu anlayamıyoruz. 
 

 
Çankırı’da kısa bir çay molasının ardından saat 10.40’da Ilgaz Dağı Karayolları istasyonuna 
(1800 m) ulaşıyoruz. 
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Arabayı yol kenarına park edip, yürüyüş hazırlıklarının ardından saat 11.10’da yürüyüşe 
başlıyoruz. Hava açık ve yürüyüş için davetkâr.  Ilgaz yaylasına giden araç yolu boyunca 
yürüyoruz. Yerde yaklaşık yarım metre kar var. Daha önce yürüyenlerin açtığı izi takip ederek 
gidiyoruz, bu bize hız kazandırıyor. Saat 11.50’de Ilgaz ovasına ulaşıyoruz 
 

  
Ilgaz ovası 

 
Ovayı geçtikten sonra Geyik dağını tırmanmaya geçmeden önce kısa bir mola veriyoruz.  
Takip ettiğimiz izler burada bitiyor.  İş başa düştü!  İz açarak Geyik Dağı’nın zirvesine orman 
içinden yükseliyoruz. Yükseldikçe kar kalınlaşıyor. Bazı yerde kar çok yumuşak, batarak 
yürüyebiliyoruz ancak.  Kara batmak yürüyüşümüzü zorlaştırıyor. Saat 13.10’da Hacet’in 
balkonu gibi duran Geyik Dağı’nın düzüne ulaşıyoruz. 
 

  
Geyik düzlüğü 
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Kara batmamak için rüzgâr almış ve karı sertleşmiş olan sırt boyunca yürümeyi tercih 
ediyoruz. Buralarda kar kalınlığı bir metrenin üstünde. Sırt boyu yürüyerek saat 14.40’da 
Geyik boğazına ulaşıyoruz.  Geçen yıldan daha çok kar var bu yıl, yürüyüşümüzü çok 
yavaşlatıyor, sırayla iz açıyoruz. Boğazdan sonra tırmanmaya devam ediyoruz.  Az kar tutmuş 
olan sırt boyu yürüyoruz.  Fazla geç kalmamak için sadece kısa molalarda yanımızda 
getirdiğimiz nevaleleri atıştırıyoruz, sandviçlerimizi yemeye fırsat olmuyor. 
 

  
 
Saat 16.00’de zirveye ulaşıyoruz.  Hava açık ve görüş mesafesi uzun. Büyük Hacet zirve ve 
Ilgaz kayak tesislerinin olduğu dağlar da dâhil her yer göz alabildiğine görünüyor.  Geçen 
çıkışımızda sis yüzünden hiç bir yer görünmüyordu, sis ve yerdeki kardan dolayı yer-gök hep 
aynı renkteydi. O atmosfer hepimiz için farklı bir tecrübeydi. 
 

  
K. Hacet zirve      K. Hacet zirveden Büyük Hacet 
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Zirvede, hareketsiz olduğumuzdan ve cılızlaşan güneş ışığından olsa gerek havanın 
soğukluğunu daha çok hissediyoruz. Fazla oyalanmadan gün batımı ile birlikte saat 16.25’de 
zirveden iniyoruz.  Bayağı geciktik. Derin kar yürüyüşümüzü oldukça yavaşlattı. 
 

  
Küçük Hacet zirve       Zirve’den gün batımı 

 
Çıkarken açtığımız ayak izlerini kullanarak aşağı iniyoruz. Saat 19.50’de Karayolları 
istasyonuna dönüyoruz.  Herkes çok yoruldu ve yorgun.  Bu birçoğumuz için bu yıl yaptığımız 
en ciddi kış faaliyeti. Islak elbiselerimizi değiştirdikten sonra saat 20.10 gibi Ankara’ya doğru 
yola koyuluyoruz. Ankara’ya ulaştığımızda saat 23.30’u gösteriyor. 
 

Hüseyin Sarı 
17 Ocak 2008, Ankara 
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Rota 


