
 1/11

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) 
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı  

 
 

Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. 
Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği’ne katılmak üzere Antalya’ya gidiyorum. Kızlarsivri’si de 
Hasandağ gibi yıllardır yakınından geçmeme rağmen zirvesine çıkmayı ihmal ettiğim dağlardan biri. 
 

 
 
Öncesi 
TODOSK başkanı Mehmet Aslankan’ı arayarak kulübün düzenleyeceği 22. Kızlarsivrisi Yaz 
Dağcılık Şenliği etkinliğininin durumu hakkında bilgi alıyorum. Web sayfalarında ilan ettikleri gibi 
etkinliğin gerçekleşeceğini öğreniyorum. 26 Haziran Cuma günü saat 23.15 Kamil Koç ile 
Ankara’dan Antalya’ya gidiyorum. 
 
27 Haziran 2015 Cumartesi 
 

Saat 06.30 gibi Antalya Otogar’da oluyorum. Bizi saat 08.00’de otogardan alacak TODOSK ekibini 
beklerken birşeyler atıştırıyorum. Kahvaltının ardından ekip lideri Eren Zeybekoğlu’nu arıyorum; 
Eren bey otogarın dışından alınacağımızı söylüyor. Dışarıya çıkıyorum. Dışarda Facebook 
arkadaşlarımdan Frig Yolu’nu Uşaklı dağcılarla yürüyen Ahmet Kaya ile karşılaşıyorum. Ayrıca 
başka illerden gelen dağcılar da şehirlerarası ile ilçe otogarı arasındaki alanda toplanmış. Birlikte bir 
Facebook fotoğrafları çektikten sonra Eren Bey geliyor ve bizi alacak aracın otogar dışında 
beklediğini söylüyor. Hep birlikte minibüsün yanına gidiyoruz. Sırt çantalarımızı taşıyacak 
kamyoneti beklerken sohbet ediyoruz. Kamyonetin gelmesi ile çantalarımızı verip, otogarda buluşan 
katılımcıların doluştuğu minibüsle Elmalı’ya doğru saat 08.34 de hareket ediyoruz. Korkuteli’ni (66 
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km) geçtikten sonra saat 10.10‘da Elmalı’ya (+40 km) ulaşıyoruz. Elmalı’da eksiklerin giderilmesi 
için saat 12.00’ye kadar serbest zaman veriliyor. Tahsin Sezer ve arkadaşları ile karşılaşıyorum; 
fotoğraf için gelmişler ve bugün bizim gideceğimiz yerlere dün gittiklerini söylüyor Tahsin Bey. 
Birlikte çay içip lafladıktan sonra izin isteyip ilçeyi tanımaya çıkıyorum. Hızlıca ilçeyi dolaşıyor 
fotoğraf çekiyorum. Ancak yağmur hafiften ciselemeye başlıyor. Yağmur altında da olsa Elmalı’nın 
restore edilen Yenicami civarındaki eski sokaklarını geziyorum. Elmalı Sultan Sofrası’nda çorba 
(Ezogelin-çok salçalı olmuş!) ve lahmacun yiyorum. Kamp alaında içme suyu olmadığı için içme 
suyu alıyorum. 
 

 
Elmalı, Antalya 

 
Saat 12.00’de Elmalı’dan kamp kuracağımız dağ evine doğru hareket ediyoruz. Büyük Söyle 
köyünün içinden geçerek dağ evinin bulunduğu Büyük Söyle Yaylası’na doğru gidiyoruz. Yağmur 
ciselemeye devam ediyor. Yol üstünde, eskiden bu bölgede kullanılan serenler (Arı kovanı) 
görüyoruz ama fotoğraf çekme şansım olmuyor. Arazi dikleşince, yağan yağmurdan dolayı 
çamurlaşan toprak yolda araç çıkamıyor, araçlardan inip yürümeye başlıyoruz. Araçlar arkamızdan 
geliyor ama ikinci düzlükten sonra da araçları kullanamayacağımız anlaşılınca eşyalarımızı sırtlayıp 
dağevine doğru yaklaşık 2-3 km hafif yağmur altında yürüyoruz. 
 
 



 3/11

 
Kızlarsivrisi Ana kamp (Büyük Söyle Yaylası), 1954 m 
 

Saat 14.20 gibi 1954 m yükseklikdeki dağ evinde oluyoruz. Dağ evindeki birkaç ranza ve yer yatağı 
ilk gelen dağcılar tarafından kapılmış. Önden gelen Ahmet Kaya ve Oğuz Akın bana da yer 
ayırmışlar sağ olsunlar, ama hem içerideki insan trafiği ve hem de gece olabilecek gürültüyü 
düşünerek dağ evinin altındaki çukurluk alanda, diğer katılımcıların çadır açtığı alana ben de 
çadırımı kurmaya karar veriyorum. 

 
Yemek kuyruğu, Dağ evi 
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Çadırda bir süre dinlendikten ve yanımda getirdiğim bilgisayarımda birşeyler yazdıktan sonra akşam 
yapılacak teknik topantı ve yemek için dağ evine gidiyorum. 
 
Yemek yapan gönüllü TODOSK üyelerine yardım etmek için soğan soymaya başlıyorum; herşey iyi 
giderken dikkatsizliğim sonucu sol başparmağımın ucunu çok kötü bir şekilde kesiyorum. Sakar biri 
olduğuma karar vermiş durumdayım! Erdal Bey yara bandı ile yaramı sarıyor, dezenfeskisyon için 
tendürdiyot olup-olmadığını soruyorum; hemşire bir bayan veriyor. Ahmet Kaya’dan da yapışkan ve 
steril sargı bezi alıp yarayı iyice kapattıktan sonra aklım elimde diğer şeylerle ilgilenmeye 
başlıyorum.  
 

 
Kızlarsivrisi Ana kamp (Büyük Söyle Yaylası), 1954 m 

 
Saat 20.00 gibi akşam yemeği hazır oluyor. Biraz sıra bekliyoruz ama beklediğimize değiyor 
doğrusu. Bu yükseklikte alabalık, hem de kişi başı iki adet, çok da lezzetli; yanında da salata var.   
 
Yemeğin ardından saat 21.00 gibi etkinlik genel koordinatörü Erdal Göksu yarınki zirve etkinliği ile 
ilgili teknik bilgiler veriyor: yarın saat 04.00 gibi zirve için yola koyulacağımızı ve tek grup şeklinde 
gideceğimizi, kamp alanından 1116 metre yükseleceğimizi, çıkışın yaklaşık 4-5 saat; inişin de 3-4 
saat sürecegini söylüyorlar; sağlık sorunu olan olup olmadığını,varsa kendilerini bilgilendirmelerini, 
çıkışın dağın doğu yüzünden olacağını, inerken ise farklı bir güzergahın takip edileceğini söylüyor. 
İyi organize edilmiş ve oldukça bilgilendirici bir toplantı oluyor. 
 
Yemek sonrası fazla oyalanmadan çadırıma çekiliyorum. 
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28 Haziran 2015 Pazar 
 

Saat 04.00 gibi yaklaşık 114 kişi ile zirveye hareket ediyoruz, hava henüz aydınlanmamış. Bölgedeki 
ağılların çokluğundan sürekli köpek havlamaları duyuyoruz. Nizami bir şekilde yürüyüşümüzü 
sürdürüyoruz. Organizasyon oldukça iyi. Eğimin arttığı ve taş yuvarlanma riskinin büyük olduğu bir 
boğaza geldiğimizde daha kontrollü çıkıyoruz. 
 

 
Zirve yolunda… 
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Kritik boğazdan sonra, ara ara verdiğimiz kısa molalarla zirve çıkışımızı sürdürüyoruz.   
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Kızlarsivrisi zirve (3070m), zirve defteri 
 

Saat 08.00’de zirvede oluyoruz. Zirve defterini imzalayıyor ve herkesin zirveye gelmesini bekleyene 
kadar zirvenin keyfini çıkarıyoruz. Zirvede grup fotoğrafı çektikten sonra inişe geçiyoruz. 
 

Kızlarsivrisi zirve (3070m) 
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Ara ara karla kaplı parkur üstünde yaptığımız sorunsuz inişten sonra saat 11.30 gibi kamp alanında 
oluyoruz.  
 

 
Kamp toplanırken 
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Çadırlarımızı topladıktan sonra saat 13.30’da geldiğimiz araçlarla  kamp alanından ayrılıyoruz. Öğle 
yemeğini Korkuteli’nde Şişci Remzi’de paça + Burdur köfte yiyoruz. 
 
Saat 17.00 gibi Antalya otogarda oluyoruz. Otogarın önünde Olimpos’dan geçen Finike minibüsünü 
görünce ekiple hızlıca vedalaşarak kendimi minibüsüne atıyorum. 
 

 
Teşekkür… 
Organizasyon için Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’ne (TODOSK) ve görev alan tüm 
TODOSK üyelerine çok teşekkür ederim. 

 
30 Aralık 2015 

Ankara 
 

 
 

Rota 
 

 

Anakamp (1954m) 
(Büyük Söyle Yaylası) 

Kızlarsivrisi 
Zirve (3070 m) 


