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Mercansuyu Vadisi-Munzurlar (11-16 Temmuz 2015) 
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı  

 
 
Munzurların zirvesi Ağbaba’ya (3430 m) çıkmak için Songül Sonal, Emine Sonal ve Necla Türemen 
ile Tunceli’ye gidiyoruz. Bu etkinliği Songül’ün ev sahipliğinde ve rehberliğinde gerçekleştiriyoruz. 
Ağbaba zirveye, Mercansuyu Vadisi içinden yürüyüp bir gece kamp yaparak çıkmayı planlıyoruz. 
 

 
Mercansuyu Vadisi-Munzurlar 

 
 

13 Temmuz 2015 Pazartesi 
Saat 07.40’da Çağdaş otobüs firması ile Songül, Necla ve Emine ile birlikte Elazığ’dan Tunceli’ye 
gidiyoruz. Tunceli’ye daha önce gitmiş olduğum şehirlerarası yoldan farklı bir yoldan gidiyoruz; 
Elazığ-Tunceli arasında çalışan küçük minibüsler, Keban baraj gölünde feribotu kullanarak Pertek 
üzerinden Tunceli’ye gidiyor. 
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Keban Baraj Gölü üzerinde çalışan Pertek Feribotu 
 

 
Keban baraj gölü 
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Güzergahın bu şekilde olması daha önce hiç görmediğim Pertek’i de görmemi sağlıyor. Feribot, 
sularla çevrilmiş Pertek Kalesi’nin yanından geçerek Petek’e varıyor. 
 

 
Keban baraj gölü sularının altında kalan Pertek Kalesi 

 
Saat 09.30’da Tunceli şehir merkezinde oluyoruz. Tunceli, çok önceleri kıyısından geçtiğim, içine 
hiç girmediğim şehirlerden biri. Çantalarımızı yazıhanede bırakıp kısa bir şehir turu yapıyoruz; önce 
Seyit Rıza’nın heykelinin bulunduğu meydanı turluyoruz. Meydandan, şehir ve Munzur Çayı 
üstünde kurulan barajdan dolayı yükselen su nedeniyle genişleyen nehir yatağı çok iyi görünüyor. 
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Dersim olaylarında idam edilen Seyit Rıza’nın (Pir Sey Rıza) Tunceli şehir merkezindeki meydanda bulunan heykeli-

“Ölüme gidiyorum, bu bana dert olsun;  ama ben de size boyun eğmedim, bu da size dert olsun.” 
 
 

Meydandan sonra, park içinden, Munzur yatağına, şimdi baraj gölünün olduğu yere iniyoruz. Daha 
sonra park içinden yukarı çıkarak güzel manzaralı, baraj gölüne hakim çay bahçesinde oturup çay 
içiyoruz. Bize araç sağlayacak olan Songüllerin akrabası Umut Koç’u ve rehberlik yapacak İsmail 
Ateş’i çay bahçesinde bekliyoruz. 
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Tunceli merkez 

 

 
Munzur-Keban Baraj gölü 
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Önce Umut Bey geliyor ve bizim için kiralamış olduğu aracın anahtarını veriyor. Ardından 
rehberliğimizi yapacak İsmail Ateş ve Umut Beyin arkadaşı Tunceli Emniyet müdürü Selahattin 
Şeker oturduğumuz çay bahçesine geliyor; birlikte sohbet ediyor ve gözleme yiyoruz. 
 
İsmail Bey, işlerinin yoğunluğundan dolayı bize katılamayacağı gibi yanımıza katabileceği birini de 
bulamadığını söylüyor; bu durumda rehberlik bölgeyi ve rotayı bilen Songül’e kalıyor. Tuncelili 
dostlarla vedalaştıktan sonra, yola koyulmadan yiyecek ve diğer eksiklikler için alışveriş yapıyoruz. 
 
Tunceli’den saat 12.00 gibi ayrılıyoruz, aracı ben kullanıyorum. Munzur Çayı’nın şekillendirdiği 
vadi içinden Ovacık’a gidiyoruz. Yol tek şerit, dar ve Munzur Çayı’nın kıvrımlarını takip eden 
keskin virajlı ama sunduğu görüntü muhteşem. Bazı seyirlik noktalarda durup vadiyi izliyoruz. 
 

 
Munzur Vadisi ve Munzur çayı 

 
Saat 15.00’de eski ismi Pulur olan Ovacık ilçesine ulaşıyoruz. Durmadan, Ovacık’ın içinden geçip 
doğrudan Munzur Gözeleri’ne gidiyoruz. 
 
Mesire alanı olarak düzenlenmiş bu gözeler tam bir doğa harikası. Bölge insanının piknik yapmak, 
kurban kesmek ve adak adamak için geldiği bu alanda yerden kaynayan çok sayıda su gözesi var. 
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Munzur gözeler, Ovacık 

 
Üst tarafta bulunan sakin bir gözenin yanında oturup biz de buranın keyfini çekirdek çitleyerek 
çıkarıyoruz. Bu akşam kamp kuracağımız için gözelerde fazla kalamıyoruz, Ovacık’a dönüyoruz. 
Ovacık’ta eksiklerimizi tamamlayıp bakliyatıyla meşhur olan Ovacık’tan kuru fasulye yemeden 
geçmek olmaz diyerek  Munzurbaba Restoran’da kuru fasulye yiyoruz. 

 
Munzur gözeler, Ovacık 
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Ovacık’dan ayrılmadan önce komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile tanışmak için 
belediyeye uğruyoruz, başkan makamında olmadığı için görüşemiyoruz maalesef. Ovacık’da 
yaşayan Emine’nin, yurtdışında yaşamış ama insanına hizmet etmek için Ovacık’a geri dönmüş 
idealist doktor arkadaşına da merhaba demek için Ovacık sağlık ocağına hızlıca uğruyoruz. 
 
Kamp kuracağımız Şahverdi köyüne gitmek üzere Saat 17.00 gibi Ovacık’dan ayrılıyoruz. Munzur 
Dağları manzaralı güzel ve ıssız bir yoldan giderek, zaman zaman doğru yoldamıyız endişesi de 
yaşayarak, Yazıören, Mollaaliler ve Yarıkkaya yerleşim yerlerini geçtikten sonra saat 19.20’de 
Şahverdi Köyü’nde oluyoruz. 
 

 
Ovacık-Şahverdi yolu 

 
Araçla gidebildiğimiz son noktaya kadar gidiyoruz. Şahverdi köyü, Mercansuyu Vadisi’nin hemen 
girişinde. Köyün asıl yerleşim yeri daha yukarıda; ancak köylüler göçtüğü ve uzun zamandır yaşam 
olmadığı için köy harabeye dönmüş; burada sadece dereye yakın iki ev var. 
 
Evlerin altına, küçük bir derenin Mercansuyu’na karıştığı düzlüğe çadırlarımızı kuruyoruz. Ovacıklı 
olan ve burada çalışan güleç yüzlü İsmail Yüceer bize ev sahipliği yapıyor. Kamp alanımız 
gerçekten tam bir masal karesi; etkileyici bir vadi girişinin hemen önünde, suyu çok berrak ve 
kıvrımları karpostallık olan derenin yanı başında; doğanın tam içindeyiz ve burada olmak gerçekten 
çok keyifli. 
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Şahverdi Köyü (Ovacık), Mercansuyu Vadisi girişi 

 
İsmail Yüceer- Şahverdi Köyü (Ovacık) 



 10/15

Yarın gerekli kamp malzemelerimizi yanımıza alıp Mercansuyu Vadisi içinden yürüyerek vadinin 
son noktasında Zini Gediği’nin yakınında kamp kurmayı, ertesi gün de Ağbaba zirveye çıkmayı 
planlıyoruz. Bu planımıza göre yanımıza yeterli yiyecek ve kamp malzemelerimizi alacağız. 
 
  
14 Temmuz 2015 Salı 
 
İsmail Bey ile birlikte yaptığımız kahvaltının ardından kampı toplayıp fazlalık eşyalarımızı araca 
koyuyoruz. Saat 08.40’da yürüyüşe başlıyoruz. Vadiye, dereyi takip ederek değil de derenin geçit 
verdiği bir noktaya beli aşarak üstten ineceğiz. Bele ulaşınca vadiye ineceğimiz noktayı bulmak için 
biraz zaman kaybetsek de güzel ve çok belirgin patika yolu buluyoruz. 
 

 
Şahverdi köyündeki kampımız 
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Şahverdi köyünden yürüyüşe başlıyoruz... 
 

Vadi tabanına inince çok belirgin patika boyunca Mercansuyu’na paralel ilerliyoruz. Bazı noktalarda 
derenin hemen yanından geçiyoruz. Vadi içinde irili ufaklı heyelandan oluşmuş göller var. 3-4 gölün 
kıyısından geçiyoruz. 
 

 
Mercansuyu Vadisi 
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Ayı izleri-Ayvaz Düzlüğü 

 
Yol boyu, özellikle göl kenarlarında çokça ayı izlerine rastlıyoruz. Burayı bayağı mekan tutmuşlar. 
İsmail Bey de burada fotoğrafladığı ayıları Facebook’da paylaşmıştı. 
 
Yolumuzun üstündeki son ve en büyük göl olan Göldere’yi geçtikten sonra belirgin bir patikadan 
hafiften aşağı inerek kamp kuracağımız Ayvaz Düzlüğü’ne (Zini Gediği) saat 18.00’da ulaşıyoruz. 
 

 
Ayvaz Düzlüğü, Mercansuyu Vadisi 
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Ayvaz düzlüğü Mercansuyu Vadisi’nin üst başındaki çok geniş bir alanın adı. Yılın büyük 
çoğunluğu su altında kaldığı anlaşılan bu düzlüğün birçok yerinde de ayıların ayak izlerini 
görüyoruz. Bu noktadan sonra Mercansuyu Vadisi bitiyor, Erzincan’a geçilen Zini Gediği bu 
düzlüğün bitiminde. Düzlüğün üst başına, Zini Gediği tarafından gelen derenin yakınına kamp 
kuruyoruz. Zemini düzleştirmek için bitki (Kınkor) kesip çadırların altına seriyoruz. Yukarıdaki 
çeşmenin suyu akıyor ama çadır yerimize uzak olduğu için derenin suyunu kullanıyoruz. Akşam 
menümüz çorba ve domatesten oluşuyor; ekmeğimiz de sınırlı. Yemeğin ardından çayımızı içmeyi 
ihmal etmiyoruz ama.  
 
Bugün yaklaşık 15 km yol yürümüşüz. Yarın zirve yapmayı planlıyorduk, ancak zirveyi sadece ben 
deneyeceğim için tek başıma gidip gitmemekte tereddüt ediyorum, çünkü gelirken gördüğümüz çok 
sayıda ayı ayak izi biraz beni korkuttu. Doğada tek başına ayı ile karşılaşmak birçok sürprize gebe 
olduğu için bu riske girmemeye karar veriyorum; çok büyük olasılıkla zirveyi denemeyeceğim. 
 
Ödünç aldığımız aracı teslim edeceğimizden yarın yola erkenden çıkacağız. 
 
 
15 Temmuz 2015 Çarşamba 

 
Kahvaltının ardından kampı topladıktan sonra saat 06.30’de dönüş için yola koyuluyoruz. 
Geldiğimiz güzergahtan biraz tempolu bir yürüyüşle saat 13.00’de Şahverdi Köyü’nde oluyoruz. 
 

 
Ayvaz Düzlüğü (Zini Gediği) 
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Dönüş yolu-Mercansuyu Vadisi 

 
Kendimize çeki düzen verdikten sonra İsmail Beyi de alarak Ovacık’a doğru yola koyuluyoruz. 
Dönüşte tekrar yeriz dediğimiz fasulyeyi yemeye fırsat bulamadan Tunceli’ye dönüyoruz. 

 
Tunceli’ye varınca öncelikle aracı teslim ediyoruz. Çantalarımızı Çağdaş firmasının yazıhanesine 
bıraktıktan sonra önce Songül’ün akrabası Hasan Koç ile Tunceli’nin meşhur kavurma yemeği için 
merkezdeki bir lokantaya gidiyoruz. Ardından Tunceli fotoğraflarının sergilendiği açıkhava sergisini 
İsmail Ateş ile birlikte geziyoruz. Saat 19.15 minibüsü ile Tunceli’den ayrılıyoruz. 
 
 
Teşekkür… 
Bu etkinliği organize eden Songül Sonal’a, evsahipliği için Sonal Ailesine, Ovacık’dan İsmail 
Yüceer’e teşekkür ederiz.  
 

05 Şubat 2016 

Ankara 
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Rota 
 

 
 

 

Şahverdi Köyü 
Kamp Alanı 

Ağbaba (3430m) 

Ayvaz Düzlüğü 
(Zini Gediği) 
Kamp Alanı 

Mercansuyu 
Vadisi 


