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Kaçkarlar (3932 m) 
(30 Ağustos 2005 Zafer Tırmanışı) 

26 Ağustos-01 Eylül 2005 
Yazan: Hüseyin Sarı 

 
Yusufeli Kayak Rafting Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği’nin geleneksel olarak 
düzenlediği “30 Ağustos Kaçkar Zafer Tırmanışı”na katılmak için Yusufeli’ne gidişim ve 
Kaçkar Zirve Tırmanışı’na katılışım. 
 
 
26 Ağustos 2005 
26 Ağustos 2005 saat 19:00’da Erzurum’a gitmek için Dadaş Turizm ile Ankara’dan ayrıldım 
(bilet ücreti: 40 YTL).  Kırıkkale-Yozgat-Sivas-Erzincan güzergahından giderek 27 Ağustos 
2005 saat 09:10’da Erzurum’a ulaştım.  Etkinliğin başlangıç noktası olan Yusufeli’ne gitmek 
için Artvin-Erzurum arasında çalışan Yeşil Artvin Ekspres otobüsü ile Erzurum otogardan 
saat 11:00’da ayrıldım (ücret: 13 YTL).  Güzel manzaralı uzun bir yoldan (Tortum-Uzundere 
yol ayrımı boyunca) sonra Sukavuşumu olarak bilinen Çoruh ve Tortum Çayı’nın birleştiği 
yerde inerek Yusufeli’ne (9 km) aktarmalı olarak geçtim.  Saat 14:10’da Yusufeli’ne ulaştım.  
FSK’dan Sami aracılığı ile irtibata geçtiğim dernekden Erdinç Erdoğan ( 0 537 252 0467, 0 
466 811 3815) beni karşılayarak işlettiği Livane (Artvin’in eski ismi) lokantasında 
Yusufeli’nin meşhur dönerinden ikram etti (teşekkürler). 
 
Etkinliğe katılacak olan diğer arkadaşlarla ve dernekdekilerle tanıştım:  Bu etkinliğe 
Ankara’dan Bahadır ve Kamer Seyhan çifti ile kızları Pelin, Ankara’dan Altınay ve 
Malatya’dan İrfan Arslan katılıyor.  Rehberliğimizi, derneğin asbaşkanı olan Osman 
Kılıçlıoğlu yapacak.  Günü Yusufeli’nde dolaşarak, Yusufelililerle tanışarak ve bolca çay 
içerek geçirdik. 
 
Akşam hava bozuk olduğu için çadırları kurmadık.  Geceyi hepbirlikte Sırali’nin 
pansiyonunda (Barhal Otel) geçirdik.  Sabaha karşı yağmur yağdı, kasabanın içinden geçen 
Barhal Çayı nesquik rengine bürünmüştü. 
 
 
28 Ağustos 2005 
Dernek, zirve tırmanışı için katılımcıların yiyecek ve ulaşım hizmetini karşılıyor.  Önceki 
yıllarda alınan derneğe katkı payını bu sene almadılar.  Tırmanış için gerekli ihtiyaçlar ve 
hazırlıklar tamamlandıktan sonra ilçe kaymakamı Cahit Çelik, belediye başkanı Yusuf 
Sağlam, dernek başkanı Hasan Yıldırım ve diğer dernek üyelerinin de katılımı ile zafer 
tırmanışı için küçük bir uğurlama tören düzenlendi.  Yusufeli Haber’den Nuray Özdemir’in 
kayda aldığı törende Bahadır Seyhan küçük bir konuşma yaparak günün anlamını belirtti.  
Saat 13:41’de Yusufeli’nden Olgunlar’a gitmek için Bahadır Bey’in arabası ile ayrıldık.  Önce 
rehberimiz Osman’ın tarlasına uğrayarak sebze ve meyve topladık.  Sarıgöl-Barhal (diğer 
adıyla Altıparmak Köyü-K. Topbaş’ın köyü)-Nikelis Mahallesi-Demirdöğen Köyü-Yaylalar 
Köyü (Heveg)’i (*1) geçerek saat 17:35’de 2300 metre yükseklikdeki Yaylalar Köyü’nün 
mahallesi olan Olgunlar’a ulaştık. 
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Olgunlar 

 
Hava kapalı olduğu için geceyi İsmail’in pansiyonunda (Kaçkar Pansiyon) geçirdik.  Akşam 
yemek yedikten sonra Pelin’in doğumgününü kutladık.  Sohbet edip geceyi dinlenerek 
geçirdik. 
 
 
29 Ağustos 2005 
Zirve öncesi kamp kuracağımız Dilberdüzü’ne gitmek için saat 08:34’de Olgunlar’dan 
ayrıldık.  Bugün hava çok güzel ve açık.  Eşyalarımızı taşıması için iki katır kiralandı (katır 
ücreti: 35 avro).   
 

 
Olgunlar’dan ayrılış, (ayaktakiler) Hüseyin, Osman(Rehber), Altınay, İsmail(Pansiyonun sahibi), Bahadır, 

Pelin, Kamer, (oturan) İrfan, 29 Ağustos 2005 
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Heveg Vadisi boyunca Dilberdüzü’ne gidişimiz. Hüseyin, Bahadır, Kamer, Osman(Rehber), İrfan, Altınay, Pelin, 

29 Ağustos 2005 
 

 
Heveg vadisi boyunca güzel manzara izleyerek yürüyüşümüzü sürdürdük. Kaçkarlar için 
kolaylığından dolayı “sosyete rotası” olarak da bilinen bu rotanın yürüyüşü oldukca rahat.  
Rota, Heveg deresi boyunca Dilberdüzü’ne kadar gidiyor.  Arkasına kaçkarları alan Heveg 
deresi fotojenik ve her noktası fotoğraflık.  Kaçkarlara çıkan klasik ve en kolay rota bu.  Çok 
zorlanmadan yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 

 
 

 
Olgunlar’dan Dilberdüzü’ne Heveg Vadisi boyunca akan Heveg deresi, 29 Ağustos 2005 

 
 
Saat 09:50 gibi vadi içersindeki son yerleşim yeri olan Hastav (*2) mezrasına ulaştık.  Burası 
Yaylalar Köyü’nün yaylası ve Olgunlar ile Dilberdüzü’nün mesafe olarak neredeyse tam 
ortasında bir yer.  Evler taştan yapılma. 
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Olgunlar’dan Dilberdüzü’ne giderken Hastav mezrası ( 2350 m), 29 Ağustos 2005 

 
 
Saat 11:46’da Dilberdüzü’ne varıyoruz.  Yüksekliği 2750 metre olan bu düzlük ideal bir kamp 
yeri.  Su sorunu yok ve zirve yapacak olan bütün guruplar geceyi burada geçiriyor.  Bizde 
çadırlarımızı kurarak günü burada dinlenerek geçirdik.  Hava zaman zaman bulutlansada 
çoğunlukla açıktı ve yağmursuz geçti.  Planımız yarın saat 04:00 gibi zirve yapmak için kamp 
yerinden ayrılmak ve zirve yaptıktan sonra öğlesonrası gibi Dilberdüzü’nden ayrılarak 
Yusufeli’ne dönmek. 
 

 
Dilberdüzü’ndeki (2750 m) kampımız, 29 Ağustos 2005 

 
 
30 Ağustos 2005 
Zirve için sabah saat 04:34’de yola koyulduk.  Hava bulutsuz ve zirve için güzel bir gün.  
Klasik rotayı takip ederek (Denizgöl, küçük göl boyunca) zirveye ulaşmayı planlıyoruz.  
Yürüyüşün başlangıcında Kamer Hanım, Pelin rahatsızlandığı için zirve yapmaktan 
vazgeçerek Pelin ile birlikte Dilberdüzü’ne geri dönmeye karar verdi.  Zorlu bir dik çıkıştan 
sonra saat 06:00 gibi Denizgölü’ne ulaştık. 
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Denizgöl Saat 06:00, 30 Ağustos 2005 

 
Dilberdüzü’nden beri peşimize takılan köpek de (sonradan, adlarından birinin “Bela” 
olduğunu öğrendiğimiz) bizimle geliyor.  Denizgölü’nde kahvaltımızı yaptıktan sonra 
Altınay, rehberimiz Osman ve ben zirve için saat 06:30 gibi Denizgöl’den ayrıldık.  Bol 
kayalı ve eğimi yüksek yerlerden geçerek saat 07:00 gibi yukardaki küçük göle ulaştık 
 

 
Denizgöl, 30 Ağustos 2005, Osman, Hüseyün, Altınay,  saat 09:20 

 
Yol boyunca hava sürekli değişiyor.  Yağmur yağmamasına rağmen sis bir inip bir dağılıyor.  
Zirveye giden yol, taşlar üstüste dizilerek işaretlenmiş, ama bazı yerlerde de yanıltabiliyor.  
Rotanın balkon denen kısmında geçiş için elleri de kullanmak gerekiyor ama onun dışında 
rota oldukça kolay. 
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Zirve yolundan Denizgöl sırtı. 

 
Klasik rotayı takip ederek saat 09:20’de zirveye ulaştık (3932 m).  Bizimle gelen Bela’da 
zirveye kadar geldi!  Günün ilk zirvesini yapan bizdik.  Bu özel günde çok iyi bir performans 
ve anlamlı bir zirve.  Zirve defterini yazdıktan sonra bir süre havanın açılmasını bekledik ama 
bir iki kez açılır gibi olduysada manzara izletecek kadar açmadı.  Yemeğimizi yedikten sonra 
dönmeye karar verdik.  Zirvede iken, İngiliz ve İsrailli iki kişi daha zirveye ulaştı. 
 

 
Kaçkar zirve, 30 Ağustos 2005, Hüseyün, Osman, Altınay,  saat 09:20 

 
Zirvede bir saat zaman geçirdikten sonra saat 10:20 gibi inişe geçtik.  Çıkış güzergahından 
farklı olarak kestirme yol olarak bilinen ve inişte 1,5 saatlik zaman kazandıran(bilen) “Şeytan 
Kayaları” rotasından inmeye karar verdik.  İniş, düşündüğümüzden daha kolay oldu.  Güzel 
havalarda ve az kişilik gruplarla bu rotadan inilmesini öneririm, Heveg Vadisi’ni yukardan 
gören bu rotanın manzarası oldukça güzel.  Görebildiğim tek tehlikesi, Dilberdüzü’ne yakın 
yerde rotanın, genişliği bazen 2-3 metreye varan iki kaya arasından geçmesi.  Uzunluğu 
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yaklaşık 200-300 metre olan bu boğazın eğimi çok büyük olduğu için taş yuvarlanma olasılığı 
fazla.  Azlı gruplarla paralel geçildiği takdirde tehlike en aza indirilebilir.  
 

 
Kaçkar zirve dönüşü yol üzerindeki çiçekler, 30 Ağustos 2005 

 
Heveg Vadisi’ni yukardan bütün haşmeti ile gören bu rotadan inmeye devam ediyoruz.  Bu 
rota üzerinde de göller var.  Zirveden iki göl gözüküyordu ama biz sadece küçük olanının 
yanından geçtik.  Dönüşte arada bir yağmur çiseliyordu ama tam ıslatacak kadar yağmadı. 
 

 
Yukardan, Dilberdüzü’ndeki (2750 m) kampımızın görüntüsü, 30 Ağustos 2005 

 
Saat 13:24’de Dilberdüzü’ne döndük.  Yağmur hafifden yağmaya devam ediyor.  Kamer 
Hanım’ın hazırladığı sıcak ve güzel dometes çorbasını içtikten sonra (teşekkürler Kamer 
Hanım) çadırlarımızı toplayarak 14:49’da Dilberdüzü’nden ayrıldık.  Sadece bir katır olduğu 
için yüklerimizin birkısmını da kendimiz taşımak zorunda kaldık.  Çiseleyen yağmur altında 
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yürüyerek saat 16:30 gibi Olgunlar’a ulaştık.  Yorgun olduğumuz için Yusufeli’ne dönmekten 
vazgeçip geçeyi Kaçkar pansiyonunda geçirmeye karar verdik. 
 
31 Ağustos 2005 
Saat 09:30’da Yusufeli’ne dönmek için Olgunlar’dan ayrıldık (iki gece yatma parası ve iki 
katır ücreti olarak kişi başı 45 YTL ödedik, oldukca hesaplı).  Yol üzerinde Sarıgöl’de çay 
molası verdik ve saat 12:30’da Yusufeli’ne vardık.  Günü Yusufeli’nde dolaşarak geçirdik.  
Ertesi gün Rafting yapmak için geçeyi Yusufeli’nde, Osman’ın dayısının işlettiği Çiçek 
Palas’da (10 numara) geçirdim (geceliği 10 YTL).  İrfan Bey Yusufeli’nden bugün ayrıldı, 
Bahadırlar ise yarın ayrılmayı planlıyorlar. 
 
01 Eylül 2005 
Saat 10:30 gibi, aynı zamanda rafting yaptıran rehberimiz Osman ile birlikte raftinge gittik.  
Su kavuşumunu geçtikten sonra yaklaşık 10 km boyunca Çoruh nehrinde rafting yaptık (35 
$).  Su seviyesi yüksek olmadığı için suyun hızlı aktığı birkaç yer dışında fazla heycanlı 
olmadı ama başlangıç için fena sayılmazdı.  Saat 14:00 gibi Yusufeli’ne döndük. 
 

 
Çoruh üzerinde rafting, 1 Eylül 2005 

 
Ankara’ya dönüş zamanı geldi artık.  Saat 14:30 gibi Yusufeli’nden dolmuşla Sukavuşumu’na 
gittim (2,5 YTL).  Artvin-Erzurum arabasına binerek Erzurum’a geçtim (10 YTL).  Saat 
18:30 gibi Erzurum’a ulaştım.  Saat 19:00 Palandöken arabası ile Ankara’ya döndüm (40 
YTL).  2 Eylül 2005 saat 09:20 gibi Ankara’ya ulaştım. 
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Kaçkar Çıkış Rotası 
 

 
 

 
 
 

 


