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18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma, Kazdağı Zirve Tırmanışı ( 17-18 Mart 2007) 
(Yazan: Hüseyin Sarı,  Fotoğraflar: Hüseyin Sarı, Songül Sonal) 

 
 

   
 
 

Dağcılık Federasyonu’nun 17-18 Mart 2007 tarihleri arasında düzenlediği “18 Mart Çanakkale 
Şehitlerini Anma” etkinliği kapsamında gerçekleştirilen Kazdağı tırmanışına katılmak üzere 
Çanakkale’ye gidiyorum.  Kazdağı’na çıkış, Çanakkale tarafından, Evciler köyü Ayazma mesire 
alanından başlayıp aynı yerde noktalanacak. Bu tırmanışda, rehberliğimizi Balıkesir Dağcılık 
Federasyonu il temsilcisi Ferit Seremet yapıyor. Türkiye’nin birçok yerinden gelen yaklaşık 240 
dağcı ile birlikte federasyon başkanı Alaattin Karaca’da tırmanışa eşlik ediyor.   
 
 
17 Mart 2007, Cumartesi 
Otobüsüm saat 07:33’de Çanakkale otogara varıyor.  Sırt çantamı, il gençlik spor müdürlüğünün 
dağcılara tahsis ettiği kapalı spor salonuna bıraktıktan sonra Bursa’dan gelen dostlarımla buluşmak 
için sahile yürüyorum. Bursa’dan Songül Sonal, Meltem Çetin, Naci Beytekin ile birlikte bu 
etkinlikte tanıştığım Bursa’dan Mümin Özkan’da katılıyor, bu etkinliğe katılmak için birlikte 
sözleşmiştik. Dostlarla hasret giderdikten sonra birlikte kısa bir şehir turu yapıyoruz. Saat 10:00’da il 
gençlik müdürlüğü önünde Türkiye’nin dört bir yanından gelen dağcılarla toplanıyoruz. Katımcıların 
isimleri okunuyor, yüzlerce dağcı var bu anlamlı etkinliğe katılan. Öğrendiğim kadarı ile yürüyüşe 
katılacakların sayısı yaklaşık 240 kişi.  Saat 11.00’de hedeflenen ayrılış saati bazı grupların 
gecikmesinden dolayı 12:00’ye erteleniyor.  Bu süre içinde bizler de yarım kalan şehir turumuza 
devam ediyoruz  
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Çanakkale sahil yolu 
 
Çanakkale’yi, önceki gelişlerimden daha kalabalık buldum bu sefer, sebebi belli 18 Mart.  Önceki 
gelişlerim hiç bu tarihe rastlamamıştı. Bu anlamlı gün dolayısıyla kente Türkiye’nin değişik 
yerlerinden gelen ziyaretçiler, gaziler ve gazi yakınları var.  Çok güzel kıyafetleriyle sahilde dolaşan 
Adana’dan gelen gazi yakınları dikkatimizi çekiyor, hemen yanlarına sokulup merhabalaşıyoruz, 
biraz sohbet edip birlikte fotoğraf çektiriyoruz. 
 
Şehirdeki bir değişiklik de sahil yolundaki Truva atı.  Brad Pitt’in oynadığı Troya filminde 
kullanılan ahşap görünümlü at kente hediye edilmiş. Atın görüntüsü çok heybetli, şehir için güzel bir 
hediye ve ziyaretçiler için de ilgi noktası olmuş. 
 

  
Çanakkale’ye gelen gazi ve gazi yakınları      Karadenizli dağcılar horon teperken 
 
Saat 12:00’de tekrar aynı yerde dağcılarla toplandıktan sonra saat 12:05’de Bayramiç’e gitmek üzere 
araçlarla yola koyuluyoruz.  Yaklaşık 6 minibüs ile gidiyoruz, toplu olarak gelen bazı gruplar da 
Bayramiç’de bizlere katılacak. Bayramiç’de yapılacak törenden sonra geceyi geçireceğimiz Ayazma 
kamp yerine gidilecek. Şansımızdan hava çok güzel, herşey yolunda.  Bu güzel günde, güzel 
dostlarımla birlikte efsanelere konu olmuş Kazdağı’na çıkmaktan başka birşey istemezdim doğrusu, 
başka bir yerde olmayı da. 
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Konvoy halinde giden arabalarımızla saat 13:09’da Ezine’ye varıyoruz ve durmadan buradan içeriye, 
Bayramiç’e dönüyoruz.  Ezine-Bayramiç arası 24 km, Ayazma ise Ezine’den 54 km. 
 
Saat 13:30’da Bayramiç ilçesine varıyoruz.  Burada, ilçe kaymakamı ve belediye başkanının da 
katıldığı törenle şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuyoruz.  Karnımızı doyururup belediye 
başkanının ikram ettiği çaylarımızı içtikten ve kalan çok kısıtlı zamanımızda da kendi grubumuzla 
kısa bir ilçe turu attıktan sonra saat 15:30’da Evciler köyüne doğru hareket ediyoruz. Bayramiç-
Evciler arası 29 km.  

 

 
Bayramiç’de tören 

 
Yol üzerinde Bayramiç baraj gölünün kenarından geçiyoruz.  Baraj, Kaz Dağları’nın sularını 
toplayan derelerle besleniyor. Saat 15:56’de Evciler köyünden geçiyoruz. Evciler’de yeşil elma 
yetiştiriciliği yapılıyor, yol kenarında hasat sonu doldurulmayı bekleyen birçok boş elma kasaları 
görüyoruz. 
 

 
Evciler köyünden Ayazma’ya giderken karlı zirvesi ile Kazdağı (İda) 
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Yolculuğumuza devam ediyoruz. Yoldan, Kazdağı’nın zirve görünüyor, zirve karlı. Barajı besleyen 
ve Kazdağı’nın eteklerinden gelen dere boyunca bir süre giderek Ayazma mesire alanına saat 
16:14’da varıyoruz.  Geceyi burada geçireçeğiz. 
 
Araçlardan inince herkes çadır kurma telaşına düşüyor, biz de hemen uygun bir yere çadırlarımızı 
kurarak hava kararmadan etrafı keşfetmeye çıkıyoruz.  Ayazma mesire yeri bu mevsimde bile çok 
güzel, ağaçların yeşile büründüğü zaman çok daha güzel olacağına eminim.   
 

  
Ayazma kamp yeri 
 
Homeros’un İlyada’sında bahsettiği Kazdağı’nın eteklerinde fışkıran suları bu kamp yerinde görmek 
mümkün. Mesire yerinden geçen derelerden biri boyunca yukarılara doğru biraz ilerliyoruz.  Dere 
üzerinde irili ufaklı küçük şelaleler var.  Su ise inanılmaz berraklıkta.  Havanın soğukluğu bizi suya 
girmekten alıkoyuyor. 
 

  
Ayazma mesire alanı 
 
Bahar kendisini gösteriyor yavaş yavaş, meyve ağaçları çiçeklerini açmaya başlamış bile.  Hava 
kararana kadar etrafı keşfedip fotoğraf çekiyoruz. Kamp yerine döndüğümüzde her tarafın çadırlarla 
dolu olduğunu görüyoruz.  Akşam yemeği için hazırlık yapıyoruz.  Dağıtılan kumanyaları ise 
yemeyip yarın zirve için yanımıza alıyoruz. 
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Ayazma mesire alanı 
 
Hazır çorba ve makarnalı hafif akşam yemeği ile birlikte keyifli bir sohbetten sonra saatlerimizi 
yarın sabahın 04:00’e kurup çadırlarımıza çekilerek erkenden yatıyoruz. Yarın erken vakitte zirve 
için yola koyulacağız, zirve yapıp döndükten sonra aynı gün Çanakkale’ye geri döneceğiz. 
 
18 Mart 2007, Pazar 
Sabah saat 04:00’de uyanıp hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra saat 05:15’de zirve için yola 
koyuluyoruz.  Henüz şafak sökmemiş, etraf karanlık.  Kafa lambaları ile uzun bir çizgi boyunca 
yürüyen dağcılar uçuşan ateş böceklerini andırıyor.  Arada küçük düzensizlikler olsa da bu 
kalabalığa rağmen çıkış temposu beklediğimden de iyi. 
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Kazdağı’na çıkış 
 
Saat 06:00 gibi hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor, yürüdüğümüz patika yolu ve çevreyi daha 
iyi görebiliyoruz.  Havanın bugün de çok güzel olacağı belli, tam bir yürüyüş havası var. Endemik 
Kazdağı göknarı ve devasa kestane ağaçlarının arasından zirveye doğru yürüyoruz.  Arada bir hem 
nefeslenmek hem de arka ile öndekilerin hızını ayarlamak için mola veriyoruz. 

 

  
 
Zirveye yaklaştıkça karlı zeminle karşılaşıyoruz, bazı yerlerde karın üzerinde yürümemiz gerekiyor.  
Çok fazla kar yok ama eğimin dik olduğu yerlerde kar zemini kayganlaştırıyor, bu da bizi bir parça 
yavaşlatıyor.  Yukarlara çıkınca etrafımızı daha iyi görebiliyoruz, etraf göz alabildiğince geniş 
ormanlarla kaplı. 
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Karataş zirveye çıkarken 
 
Yaklaşık 5.5 saatlik bir yürüyüşden sonra nihayet saat 10:47’de zirveye ulaşıyoruz. Bu çıktığımız 
nokta Kazdağı’nın Karataş zirvesi.  Karataş zirvesi ile birlikte tepede iki zirve, Sarıkız ve Radar 
zirveleri daha var ama en yüksek olanı 1774 metre ile Karataş.  Sarıkız zirvesi Edremit tarafına 
bakıyor, zirve karla kaplı.  Radar’ın zirvesinde ise adının nereden geldiğini açıklayan bir radar var, 
Edremit tarafından gelen araç yolu bu zirveye kadar gidiyor. 
 

 
Kazdağı, Karataş zirvesi (1774 m), (soldan sağa 5’li grup) Naci,  

Meltem, Hüseyin (ben), Songül ve Mümin  
 

Zirvede, şehitlerimize minnettarlığımızı ve onları unutmadığımızı hatırlatmak için saygı duruşu ve 
istiklal marşımızı okuduktan sonra yanımızda getirdiğimiz kumanyalarımızla karnımızı 
doyuruyoruz.  Mitolojide Ida dağı olarak bilinen ve dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı bu 
efsanevi dağ, Türklerin de Sarıkız efsanesine konu olmuş.  Zirveden Edremit körfezini görmek 
umuduyla yönümüzü güneye çeviriyoruz ama hava puslu olduğu için göremiyoruz.  Bu dağın 
Edremit’e bakan tarafları ise dünyadaki oksijen oranının en yüksek olduğu üçüncü bölge. 
Kazdağı’nın ağaçları ile Edremit’in iyodu birleşince Altınoluk taraflarında oksijen çadırı oluşuyor.  
Balıkesirli dağcıların yaza doğru Kazdağı transı yapacaklarını duyuyorum, belki yazın onlara 
katılırım, dağın Edremit tarafını görme şansımız olur böylece. 
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Saat 11:40’da dönüşe başlıyoruz.  İnişde de çıkış rotamızı takip ediyoruz. Yol üzerinde gördüğümüz 
her su kaynağından su içiyoruz.  Zirveye yakın olan ve isminin “Kartal Çimeği “ olduğunu 
öğrendiğimiz bir pınarın üzerindeki bir yazı dikkatimizi çekiyor, daha çok su içiyoruz. 

 

 
Zirve yakınındaki Kartal Çimeği 

 
İnişimiz daha hızlı oluyor.  Yapraklarını açmaya hazırlanmış ağaçlar arasından yorgun ama zirve 
hevesini almış olarak keyifle Ayazma kamp yerine yürüyoruz.  Herkes mutlu ve bu anlamlı 
yürüyüşü gerçekleştirdiği için gururlu gözüküyor. 

 

  
Kazdağı’ndan iniş 
 
Saat 15:40’da kamp yerine ulaşıyoruz, yorgunluğumuzu alması için çadırlarımızı toplamadan hemen 
bir çay demleyip içiyoruz. Çadırlarımızı toplayıp gitmek için hazırlanıyoruz.  Saat 17:00 gibi 
Ayazma kamp yerinden geldiğimiz minibüslerle ayrılıyoruz. 
 
Gün boyu ne kadar yorulduğumuzu ise arabada anlıyoruz, herkes uyuyakalmış.  Bugün toplam 9.5 
saat yürüyerek yaklaşık 20 km yol katetmişiz.  Saat 18:55 gibi Çanakkale merkeze ulaşıyoruz. 
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Çanakkale’den ayrılmak için otobüs saatlerimizi beklerken Songül’ün arkadaşı Genç ailesi ile 
birlikte öğretmen evinde buluşup yemek yiyoruz.  Bu güzel etkinliğin ardından, yürüyüş boyunca 
yazın birlikte yapmayı planladığımız yeni etkinliklerde buluşmak üzere, dostlarımla vedalaşarak saat 
22:30 otobüsü ile Ankara’ya dönüyorum. 
 

Hüseyin Sarı 
26 Mart 2007, Ankara 

 

 
Rota 

 


