Sandras (Çiçekbaba) (2295 m) (23-25 Nisan 2010)
Yazan: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)
Fotoğraflar: Hüseyin Sarı

23 Nisan uzun tatilini değerlendirmek üzere Denizli YKM Spor Kulübü’nün organize ettiği DenizliMuğla sınırında bulunan yörenin yüksek dağlarından, antik ismi Sandras olan Çiçekbaba Dağı’na
çıkmak için Denizli’ye gidiyoruz. Bu etkinliğe, Denizlili dağcıların yanısıra Balıkesir, Bursa,
Kırıkkale, İstanbul, İzmir ve Konya‘dan gelen toplam 36 doğasever katılıyor.

Sandras zirve (2295 m)

23 Nisan 2010 Cuma
Sabah saat 05.30 gibi Denizli’de oluyorum. Buluşma noktası olarak Denizli otogar, buluşma zamanı
olarak saat 11.00 belirtildiği için otogarda zaman geçiriyorum. Gelecek grupları beklerken daha
önceki etkinliklerden tanıdığım Balıkesir İDA Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü’nden
(İDADAK) Ferit Şeremet’i otogarda görünce Balıkesir grubunun yanına gidiyorum, bu etkinlik için
Balıkesir’den gelen diğer katılımcılarla tanışıyorum. Birlikte sohbet edip çay içiyoruz. Ferit Bey,
her yıl düzenledikleri Kaz Dağı transı ile ilgili bilgi veriyor. Her sene bu etkinliğe katılmak istesem
de bir türlü zamanı denk getiremedim. Bir süre sonra Bursa grubu da Denizli’ye geliyor.
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Denizli otogar

Diğer grupların da gelmesi ile Beyağaç Belediyesi’nin sağladığı araçla Denizli’den saat 11.00 gibi
ayrılıyoruz. Etkinliğe Kırıkkale’den katılan Kale Dağcılık grubu kendi arabası ile gelecek, bizlere
daha sonra katılacaklarmış. Kırıkkale grubunu beklemeden Beyağaç ilçesine doğru yola çıkıyoruz.
Tavas ilçesini geçtikten sonra yolumuzun üstündeki Medet Köyü’nde, Terrakota ustası (Antik çağ
seramik sanatçısı) olan ve kendini son Hititli olarak gören Necip Usta’nın atölyesini ziyaret ediyoruz
(Saat 11.55). Necip Usta ve ailesinin birlikte yaptığı sanat eserlerini inceliyoruz. Gerçekten de
eserler çok güzel. Beğendiklerimizden birkaç parçayı almak istiyoruz ancak ağırlık etmesin diye
dönüş için ayırtıyoruz. Beklerken, yağ yakan aracımızı tamir için gelen ustalar aracın sağlıklı
olmadığını söylüyorlar. Beyağaç belediye başkanı bize yeni bir araç gönderene kadar Necip Ustanın
atölyesinde oyalanıyoruz. Kırıkkale grubu ile burada buluşuyoruz.
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Beyağaç’a varmadan ana yoldan içeri girerek Eşen göletine gidiyoruz. Saat 14.30 gibi göletin
kenarında oluyoruz. Gölet piknik alanı, görülecek çok da fazla bir şey yok. Ancak gölete giderken
uzaktan da olsa gördüğümüz dağ keçisi bizi biraz heyecanlandırıyor.
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Saat 16.30 gibi Beyağaç’a ulaşıyoruz. Vadi içinde kurulmuş bu ilçeye birçok katılımcı gibi benim
de ilk gelişim. İlçede pazar kurulu olduğu için meydan bir hayli kalabalık, caddenin biri, ürünlerini
satan pazarcılarla dolu. İlçedeki sayılı lokantaların birinde yediğimiz lezzetli ve ucuz öğle yemeğinin
ardından Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ile buluşarak kısa bir sohbet ediyoruz. Başkan,
23 Nisan ve pazar günü olması nedeniyle başkan olarak yapması gereken zorunlu işlerinden dolayı,
çok istemesine rağmen bu etkinliğe katılamayacağını üzüntü ile ifade ediyor. Beyağaç Belediyesi,
bu etkinliğimizde ulaşım giderlerinin bir kısmını karşılayarak etkinliğimize küçük de olsa destek
sağlıyor.

Sandras etkinliğine katılan katılımcılar ile Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay(ortada kıravatlı)

Alışveriş, yemek ve çayın ardından saat 16.30 gibi Beyağaç’dan ayrılıyoruz. Ayrılmadan önce
belediye Başkanı Mustafa Akçay ile birlikte grup fotoğrafı çektiriyoruz. Önce tırmanarak çıkan araç
yolu daha sonra karaçam ormanlarının içinden geçerek geceyi geçireceğimiz Topuklu Yaylasına
ulaşıyor, saat 17.45’de yaylada oluyoruz. Yaylada, Beyağaç Belediyesi’nin işlettiği piknik alanı var.
Bu piknik alanında ahşap konaklama evlerin yanısıra çadır kurulabilecek yerler de var. Ahşap
evlerde elektrik, ayrıca piknik alanında duş kabinleri ve mutfak da bulunuyor.
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Topuklu Yaylası kamp alanı

Çadırlarımızı kurup yerleştikten sonra hava kararmadan önce kalan serbest zamanımızda küçük bir
grupla kısa bir çevre turu yapıyoruz. Türk bayrağı ve “Topuklu Yaylası” yazısının yazıldığı
yamacın tepesine doğru yürüyoruz. Günü bu tepede batırıyoruz.
Mutfakta hazırladığımız ortak akşam yemeğinin ardından çadırlarımıza çekiliyoruz. Yarın saat
07.00’de Sandras zirve için yola koyulacağız.

24 Nisan 2010 Cumartesi
Saat 06.00 gibi uyanıyoruz. Kahvaltının ardından saat 07.00’de yürüyüşe başlıyoruz. Balıkesir’den
bu sabah gelen bir grup da yürüyüşe katılıyor, böylece sayımız 36’ya çıkıyor. Dün bu yaylaya
geldiğimiz araç yolu boyunca bir süre yürüyerek Köyceğiz yol ayrımına ulaştığımız noktada araç
yolundan çıkarak orman içine giriyoruz. Zirveyi hedefleyerek karaçamların arasından yükselerek
çıkıyoruz.
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Orman sınırından sonra ara ara başlayan karlı parkurlardan geçerek saat 11.30’da antik dönemdeki
ismi Sandras olan 2295 m yüksekliğindeki Çicekbaba zirveye ulaşıyoruz. Zirveden Dalaman
havaalanını, Köyceğiz’i, Topuklu Yaylasını, bu akşam kamp kuracağımız Karagöl’ü ve Çaltepe’yi
ortamdaki pusa rağmen görebiliyoruz. Zirvede verdiğimiz dinlenme, yemek, fotoğraf ve seyir
molasının ardından saat 12.30 gibi Kartalgölü’ne gitmek için zirveden ayrılıyoruz.
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Dönüşümüzü Kartalgölü üzerinden yapıyoruz. Sorunsuz ve keyifli bir inişin ardından saat 13.50 gibi
Kartalgölü’nde oluyoruz.. Sandras’ın eteklerindeki çanaklarda biriken karların eriyen sularının
beslediği bu göl, kenarında oluşan delta ile çok güzel görünüyor. Bu göle Kartalgölü denmesinin
sebebi ise Selçukluların simgesi olan iki başlı kartalın bu gölün altında saklı olduğu rivayetinden
kaynaklanması.

Kartalgöl
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Kartalgölü’ne, araç yolunu takip ederek kamp alanını hedefleyerek ayrılıyoruz. Yolumuzun üstünde
asırlık anıt Karaçam ormanı var. Orman içinde bazı ağaçlar çok yaşlandıkları için kurumuş. Bu
bölgede, gelirken araç yolu üstünde de Karaçam Gen koruma alanlarını görmüştük. Anlaşılan
burası, karaçam ağaçlarının çok sevdiği bir ortam.

Kuzu göbeği mantarı

Sandras’ın sularının aktığı dereleri keserek geçen araç yolu, zirveye çıktığımız rota ile kesişiyor. Bu
noktadan sonra zirveye çıkarken takip ettiğimiz yolu izleyerek Topuklu kamp alanına gidiyoruz.
Yaklaşık on saat süren bu günkü etkinliğimizde toplam 20 km kadar yol katetmişiz.
Topuklu yayladaki kampı toplayarak geceyi geçireceğimiz Karagöl’e, belediyenin sağladığı araç ile
gidiyoruz. Saat 18.40’da Karagöl’de oluyoruz.
İçme suyu kaynağı olmadığından tereddütle geldiğimiz bu göl tek kelime ile muhteşem. Asırlık
karaçam ormanlarının çevrelediği göl, zirvesinde karların olduğu dağlar ile, buraya klişeleşmiş
İsviçre havası katıyor. Gölde bizden başka kimsecikler yok.
Gölün kenarında çadırlarımızı kuruyoruz. Göle hakim bir tepeye yaptığımız küçük bir yürüyüşün
ardından akşam yemeği hazırlıklarına başlıyoruz. Binlerce kurbağanın ve angut kuşlarının çıkardığı
seslere bir süre sonra alışıyoruz. Bu huzurlu ortamda yediğimiz lezzetli akşam yemeğinin ardından
kamp ateşi yakıp çaylarımızı yudumluyoruz. Gün ışığında buranın çok daha güzel olacağını tahmin
ediyoruz. Bugün yaptığımız uzun zirve yürüyüşünün verdiği yorgunluk ile çadırlarımıza geçerek
uyuyoruz.
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Sandras zirve (2295 m)

Kartalgöl

Topuklu yaylası
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25 Nisan 2010 Pazar
Sabah erken uyanıp küçük grupla göl etrafında bir tur atıyoruz. Göl çok sakin, görüntüleri pürüzsüz
bir ayna gibi yansıtıyor. Gölün etrafını dolaştıktan sonra kuzey tarafında bulunan ve dün akşam
yürüyüş yaptığımız göle hakim tepeye çıkıyoruz.

Karagöl

Etrafı izleyip, yolumuzun üstünde gördüklerimizi fotoğrafladıktan sonra kamp alanına dönüyoruz ve
kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz.

Lale (Tulipa bthynica)

Yaşlı Ardıç (Juniperus)
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Karagöl

Göl kenarında yaptığımız pazar kahvaltısının ardından saat 11.15 gibi Gökçay’a küçük bir yürüyüşe
çıkıyoruz.

Karagöl’den Sandras
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Yaklaşık bir saatlik bir yürüyüşün ardından saat 12.00 gibi Gökdere çayına ulaşıyoruz. Sandras’ın
sularını toplayan bu dere çok temiz. Suyu soğuk olmasına rağmen yüzmekten (ben hariç) de geri
kalmıyoruz.

Gökdere
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Yaklaşık 6 km lik yol yürüyerek saat 14.00 gibi kamp alanına geri dönüyoruz. Bizi almak için saat
15.00’de gelecek aracı beklerken oyalanacak birşeyler buluyoruz.

Damkoruğugiller
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Saat 14.30 gibi Karagöl kamp alanından ayrılıyoruz. Gelirken durduğumuz Necip Usta’nın
atölyesine uğrayarak önceden gözümüze kestirdiğimiz sanat eserlerini alıyoruz. Tavas’da Elmallı
Amcanın Yeri’nde durarak buraya özgü tahinli pide yiyoruz.

Yemeğin ardından Denizli’ye geçerek, otogarda otobüs saatlerimizi bekliyoruz. Önce Emine,
ardından Balıkesir ve Bursa grubu gidiyor. Saat 24.00’deki otobüsümü beklerken otogarda yapacak
birşeyler buluyorum. Saat 06.30 gibi Ankara’da oluyorum.

Teşekkür…
Bu etkinliği organine eden Denizli YKM Spor Kulübü’ne ve özellikle de Ahmet Turhan ve Beyağaç
Belediyesine tüm katılımcılar olarak teşekkür ederiz.
03 Mayıs 2010
Ankara
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Rota
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