Yıldızdağı (2537 m) (05-06 Eylül 2015)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

4 Eylül Sivas Kongresi 96. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sivas 4 Eylül 3. Geleneksel
Dağcılık Faaliyeti Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı” na katılmak üzere Sivas’a gidiyorum. Bu etkinliği
Sivas Valiliği’nin koordinasyonunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Dağcılık İl
Temsilciliği ve Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) birlikte düzenliyor.

Yıldızdağı, Sivas

“Yıldızeli ilçesinin adını aldığı Yıldızdağı Sivas’a 60 km. uzaklıkta Yusufoğlan köyünün
yakınındadır. Yüksekliği 2.537 metre olan bu dağ kıtaların yükselmelerine bağlı olarak oluşmuş bir
kıvrım dağıdır. Dağın zirvesinde Hitit döneminden kaldığı sanılan kale kalıntıları vardır. Yıldız
Dağı’nın adını, Nuh peygamberin Tufan sırasında verdiğine dair bir efsane vardır. Bu efsaneye
göre, Nuh Peygamber Tufan’da meşhur gemisiyle Yıldız dağının üzerinden giderken birden
gemisinin altı bir kara parçasına değer.” (Etkinlik bilgi dokümanlarından).
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05 Eylül 2015 Cumartesi
Trenimiz saat 06.10’da Sivas’da oluyor. Sırt çantalarımızın bizi farklılaştırıp turistik görüntü
vermesi ve göz alıcı yapışı işimizi kolaylaştırıyor bu sefer; trenden inince garda trende olduğunu
bildiğim Metin Öz ve Facebook arkadaşlarımı (Çiğdem ve Adem) sırt çantalarından fark ediyorum.

Sivas Tren garı

Tren garından bizi Çiğdem’in arkadaşı Mustafa Arslan alıyor ve sabah kahvaltısı için şehir
merkezindeki Lezzetçi Çorbacım’a götürüyor. Birinci sınıf olduğunu düşündüğüm bu lokantada paça
ve ardından da çaylarımızı yudumluyoruz.
Mustafa Bey bizi etkinliğin buluşma noktası Atatürk Spor Salonuna götürüyor, kendisine
misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek vedalaşıyoruz.
Atatürk Spor salonunda katılımcıları bekleyen ve çok iyi iş bölümü yapan düzenleyici ekiple tanışıp
erkenden kurulan kayıt merkezinde kayıtlarımızı yaptırıyoruz. Katılımcılara etkinliğin anısına bir tshirt, farklı renklerde hazırlanmış fular ve Sivas’ı tanıtıcı broşürler veriliyor. Ayrıca Sivas
misafirperverliğini gösterircesine kahvaltılık nevaleleri de ihmal etmemişler, teşekkür ediyorum.
Çantalarımızı burada bırakarak 16.00’ya kadar olan boş zamanımızda şehir turuna çıkıyoruz.
Meydandaki Çifte Minareli (hukuk ve ilahiyat ilimleri) Medrese, Buruciye (astronomi ve fen
bilimleri) medresesi, Şifahiye (tıp-sağlık bilimleri ) Medresesi ve Ulucami’yi gezdikten sonra şehir
merkezinde yeşilliği ile dikkat çeken kaleye çıkıyoruz. Buradan neredeyse bütün Sivas’ı görmek
mümkün.
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Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi

Çifte Minare
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Karnımız açıkınca, Ulucami’yi gezerken sorarak bulduğumuz “Sivas köftesi” yapan Obam
lokantasına gidiyoruz.
Küçük bir mekan olan bu lokantayı bir aile işletiyor. Köfteleri, evin annesi Nezahat Hanım
hazırlıyor; kendisi ve yaptığı köftelerle basına konu olmuş Nezahat Hanımın nefis köftelerinden
yiyoruz. Dürüm köfte ve ayran içtiğimiz yemek için 7 TL ödüyoruz, ardından da ikram çaylarımızı
içtikten sonra girişimciliklerinden dolayı bu aileyi kutlayarak ayrılıyoruz.
Saat 14.00’de yapılacak etkinlik töreni için spor salonuna yürüyerek gidiyoruz. Gelen katılımcılarla
birlikte sırt çantalarımızı kuşanıp buradan merkezdeki tören alanına kortej eşliğinde yürüyoruz.

Kortej

Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra günün anlam ve önemine değinen konuşmaların ardından
bizlere tahsis edilmiş, 4-5 araçla saat 17.00’de kamp alanına doğru yola çıkıyoruz. SİVDAK’ın da
bir yerinin bulunduğu şehrin çıkışındaki Paşabahçe Mesire Alanı, Olukman, Kuzören, Güneykaya,
Yıldız ve Yakupoğlan köylerini geçtikten sonra saat 18:40’da Yıldızdağı kamp alanına ulaşıyoruz.
Kayak merkezi olarak düzenlenen ve inşaatın hala devam ettiği alanda gösterilen yerlere
çadırlarımızı kuruyoruz. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katılıyor. Çadırlarımızı kurduktan sonra
organizasyonun ikramı mercimek çorba, köfte, tulumba tatlı ve ayrandan oluşan akşam yemeğimizi
yiyoruz.
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Yıldız Dağı Kamp alanı

Yemeğin ardından kamp ateşi yakılıyor; canlı müzik ve sohbet geç vakitlere kadar sürüyor. Yarın
hareket saati 07.00 olarak duyuruluyor. Yol yorgunluğundan dolayı erkenden çadırıma çekiliyorum.
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06 Eylül 2015 Pazar
Saat 05.30 gibi uyanıyorum. Kahvaltı saat 06.00’da verilmeye başlıyor. Kahvaltının ardından
kumanyalarımızı da alıyoruz ve yürüyüş için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.
Saat 07.10’da zirveye doğru yürümeye başlıyoruz. Yürüyüşe Sivas Valisi de katılıyor. Yaklaşık 170
yürüyüşçü var. Bugüne özel olarak teleferikler çalıştırılıyor. Teleferik direklerinin arasından zikzak
çizerek yükseliyoruz. Ara ara kısa molalar veriyoruz ancak uzun sıra olduğu için ön ve arka taraf
farklı zamanlarda mola veriyor.
Teleferik bölgesini geçtikten sonra bodur çalılıklar arasından geçerek dağın arka yüzüne geçiyoruz.
Düşündüğümüzün aksine kamp alanından en yüksek nokta olduğu izlenimi veren tepe aslında zirve
değilmiş; hep olduğu gibi asıl zirve akaya gizlenmiş.
Yükselirken, buraya gelirken gördüğümüz Yusufoğlan ve Yıldız köylerini ve yanından geçtiğimiz
köyün yakınındaki göleti yukarıdan görebiliyoruz. Bir süre daha yükseldikten sonra taş döşeli bir
patika (yöre halkı tarafından Kral yolu olarak adlandırılan) yola giriyoruz. Bu yol bizi zirveye kadar
götürüyor.

Zirveye doğru
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Yıldız Dağı zirve yolundan

Yıldız köyü
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Zirve yolundan

Saat 10.20’de zirvede oluyoruz. Kumanyalarımızı yiyip etrafı izledikten ve bolca selfi çekildikten
sonra günün anlamına uygun olarak saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından grup fotoğrafı
çektiriyoruz; saat 11.00 gibi dönüşe geçiyoruz.

Yıldız Dağı zirve (2537 m)
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Sarıyar köyü

Zirveden Yıldız dağı eteğine kurulmuş tipik Anadolu köyleri: Sarıyar ve Yusufoğlan köyleri.

Yusufoğlan köyü
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Zirve keyfi

Zirve keyfi, aşağıda Yıldız köyü ve gölet
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Zirve Keyfi, arkada Yusufoğlan köyü

Çıktığımız rotayı takip ederek dönüyoruz. Teleferiğe geldiğimizde bazı katılımcılar teleferik ile
inmeyi tercih ediyor. Saat 13.00 gibi kamp alanında oluyoruz. Bizim için hazırlanan ekmek arası
köfte ve sucuklu hafif öğle yemeğimizi yedikten sonra çadırlarımızı topluyoruz.
Tüm katılımcıların anakampa dönmelerinin ardından saat 14.00’de düzenlenen törende etkinlik
anısına hazırlanan madalyalarımızı alıyoruz. Katılımcılarla vedalaşarak araçlarla Sivas merkeze geri
dönüyoruz. Saat 15.15’de şehir merkezinde oluyoruz ve etkinliği sonlandırıyoruz.

Teşekkür…
Bu etkinliği organize Sivas Valiliğine, SİVDAK’a ve organzasyon ekibine teşekkür ederim.
30 Aralık 2015
Ankara
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4 EYLÜL SİVAS KONGRESİ 96. YIL ETKİNLİKLERİ
4 EYLÜL SİVAS KONGRESİ ULUSAL DAĞCILIK FAALİYETİ
SİVAS 4 EYLÜL 3. GELENEKSEL YILDIZ DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
( 5 - 6 Eylül 2015 )
Tarihin her döneminde hür ve bağımsız yaşayan Türk Milleti’nin o zor günlerinde, “Ya İstiklal Ya
Ölüm” anlayışını vatan sathına yaymak, egemenliği kayıtsız şartsız Türk Milleti’nin kendisine tevdi etmek
üzere 19 Mayıs 1919’ da tutuşturulan bağımsızlık meşalesi Sivas’ta güç bulmuştur. 4 Eylül 1919 tarihinde
Mustafa Kemal ATATÜRK başkanlığında Sivas’ta toplanan Ulusal Kongre ile Cumhuriyet’in temelleri Sivas’ta
atılmıştır. Bu durumu Mustafa Kemal ATATÜRK kongre salonunda, “ Burada bir milletin kurtuluşunu
hazırlayan kararlar verilmiştir.”vecizesiyle ifade etmiştir.
Cumhuriyet tarihimiz açısından bu denli önem taşıyan Sivas Kongresi, ilimizde her yıl büyük bir heyecan ve
coşku ile kutlanmaktadır. Kutlama programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerle, o günün gurur ve
heyecanı Sivas halkınca tekrar yaşanmaktadır.
Sivas Valiliği’nin koordinasyonunda, TDF (Türkiye Dağcılık Federasyonu), Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü, Dağcılık İl Temsilciliği ve SİVDAK ( Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü) ile birlikte
düzenlenen “Sivas 4 Eylül 3. Geleneksel Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı - 2015”; ilimize yaklaşık 60 Km.
uzaklıktaki YILDIZ DAĞI zirvesine yapılacaktır.
Yıldız Dağı, Sivas İli sınırları içerisinde bulunan, 2.537 metre yükseklikte kıtaların yükselmelerine bağlı olarak
oluşmuş bir kıvrım dağıdır. Yıldızeli ilçesi adını bu dağdan almıştır. Dağın zirvesinde Hitit döneminden kaldığı
sanılan kale kalıntıları vardır. Yıldız Dağı’nın adını, Nuh peygamberin Tufan sırasında verdiğine dair bir
efsane vardır. Bu efsaneye göre, Nuh Peygamber Tufan’da meşhur gemisiyle Yıldız dağının üzerinden
giderken birden gemisinin altı bir kara parçasına değer. Bunun üzerine Nuh Peygamber, “Yıldız’a mı değdin
ey mübarek” der. Böylece bu dağın adı ‘Yıldız’ olarak kalır.
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Yıldız Dağı volkanik bir yapıda olmasına rağmen, zirvesinde belirgin bir krater ya da kaldera oluşumu yoktur.
Dağın eteklerindeki Yakupoğlan’a bakan yamaçlarında sık meşe ormanlarının varlığı bilinmekte ise de
zamanla ağaçlar bilinçsizce kesildiğinden geriye bodur ve cılız ağaç toplulukları kalmıştır. Zirveye yakın
kesimlerde iri kaya parçalarından oluşan son püskürme alanları vardır. Ancak zirve kesimi dâhil dağ bu
mevsimde tırmanış açısından hiçbir zorluk içermemektedir. Tokat ili tarafına bakan kuzey ve batı
yamaçlarında ise hâlâ sık meşe ormanları yer almaktadır. Yıldız Dağı’ndaki yaban hayatı daha çok bu
ormanlık kesim içerisinde sığınak bulabilmektedir. Ormanlık alanda yaban domuzları ve özellikle de ayılara
rastlanmaktadır.
Zirve yakınında 2530 metrede rastlanan kale kalıntılarının hangi döneme ait olduğu konusunda kesin bir bilgi
olmamasına rağmen Hititler dönemine ait olduğu varsayılmaktadır. Zirvenin kuzeye bakan tarafında sağlam
küçük bir sur duvarı, odalar, koridorlar, ocak yıkıntıları yer almakta. Kale yıkıntısının yine batıya bakan
yamacında, zirveye çok yakın bir noktada saklı bir su kaynağı bulunmaktadır.
A.

GENEL KONULAR
1- Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı, dağcılık branşında faaliyet gösteren kulüpler ve ferdi sporculara açık olup,
2015 yılı vizeli Lisanslı olmaları zorunludur.
2- Faaliyetin duyurusu Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (http://sivas.gsb.gov.tr) , Türkiye
Dağcılık Federasyonu (www.tdf.gov.tr) ve SİVDAK (www.sivdak.org ) internet sitesinde yayınlanacaktır.
3- Kamp ve Tırmanışa katılacak sporcu sayısı serbesttir.
4- Faaliyete
katılacak
olanlar
31
Ağustos
2015
tarihine
kadar sgezegen@gmail.com veya sgezegen@hotmail.com e-posta adresine bildirimde bulunarak kayıt
yaptıracaklardır.
5- Kamp alanına ulaşım düzenleme komitesince sağlanacaktır. Katılımcılara bir günlük kumanya
verilecektir.
6- Katılımcılar kamp malzemelerini ve gerekli diğer malzemelerini kendileri getireceklerdir.
7- Gerekli olduğu durumlarda faaliyet programında değişiklik yapma hakkına, organizasyon düzenleme
komitesi sahiptir.

B.

FAALİYET PROGRAMI

5 EYLÜL CUMARTESİ
Ø 5 Eylül Cumartesi günü saat 12:00’ de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ATATÜRK SPOR
SALONU’ unda toplanılacaktır.
Ø 13:30 Sporculara verilecek olan tişörtler giyilerek, tam donanımlı dağcılık kıyafetleri ile Atatürk Anıtı’
na kadar kortej yürüyüşü yapılacaktır. Atatürk Anıtı’na çelenk konularak saygı duruşu yapılacak ve
İstiklal Marşı okunacaktır.
Ø 14:00 – 16:00 arası serbest zaman. ( İl merkezindeki tarihi ve kültürel mekânların gezilmesi.)
Ø 16:00’ da Otobüslerle YILDIZ DAĞI kamp alanına (Yakupoğlan Köyü’ne) hareket. Hareket yeri
Atatürk Spor Salonu önü.
Ø 17:30 – 19:00 kamp alanına varış, kamp hazırlıkları ve çadırların kurulması.
Ø 19:00 – 20:00 Akşam yemeği.
Ø 21:00 – 23:00 Kamp ateşi
Ø 23:00 sessizlik ve yatış
6 EYLÜL PAZAR
Ø 05:00 Kalkış ve Kahvaltı
Ø 06:00 Zirve tırmanışının başlaması.
Ø 09:30 Zirveye varış ve İstiklal Marşı
Ø 10:30 Zirveden inişe geçilmesi
Ø 13:30 Kamp alanında katılımcılara belge dağıtımı ve kapanış.
Ø 14:30 Kampın toplanması ve Sivas’a hareket.
İRTİBAT
ð 0 532 355 23 64 TDF Sivas İl Temsilcisi Mehmet BAYSAL
ð 0 533 966 56 61 SİVDAK Yönetim Kurulu Başkanı Burhan AKKAYA
ð sgezegen@gmail.com
ð sgezegen@hotmail.com
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NOT: 05 Eylül Cumartesi günü Saat 08:00 den itibaren ATATÜRK SPOR SALONU' nda kayıt
yapılacaktır.
Katılımcılar 2015 yılı vizeli Lisanslarını kayıt esnasında ibraz edeceklerdir. Tişört
dağıtımı kayıt esnasında yapılacaktır.
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4 EYLÜL SİVAS KONGRESİ, 3.ULUSAL DAĞCILIK FAALİYETİ (5-6 Eylül 2015) YILDIZ DAĞI
TIRMANIŞI PROGRAMI VE GÖREV DAĞILIMI.
05 EYLÜL 2015 CUMARTESİ:
İl Dışından Gelecek Dağcıların Karşılanması ve Kayıtların Yapılması.
Saat 07:30’da Karşılama ekibinin Atatürk spor salonunda hazır olması. Gelen misafirlerin kayıtlarının
yapılması.Yaka kartlarının verilmesi. Kahvaltı ikram edilmesi. Hediyelerin takdim edilmesi (Sivas’ı tanıtıcı
materyallerin olduğu çanta, tişört, bandana).
Karşılama ve kayıtta malzemelerden Sedat ÖZKAN sorumludur.
Karşılama Ekibi:
1-İbrahim AKIN
2-Necmettin ÖZGÜN
3-Ayşegül KARAOLUK
4-Sedat ÖZKAN
5-İlhan AKKAYA
6-Melike KARAÇUHA
7-Ayşe GÖKDENİZ
8-Aslı ÜNÜVAR
9-Aybars TÜFEKÇİ
10-Dilşad TOPRAK
11-Sevda ATİLLA
Çelenk Sunma Töreni.
Saat 13:30’da tüm katılımcıların Atatürk spor salonu önünde toplanması ve kortej yürüyüşü ile Atatürk Anıtı
önüne gidilmesi. Anıta çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi.
Çelenk Sunma töreni Necmettin ÖZGÜN tarafından yönetilecektir.
Aybars TÜFEKÇİ, Adem AKKAYA, Zeynep CENGİL ve Aslı ÜNÜVAR pankart taşıyacaklardır.
Yıldız Dağı’na Hareket.
Saat 16:00’da Hükümet Meydanı, Jandarma binası önünde toplanılacak. Araçlara yerleşilmesinden sonra
Yıldız Dağı’na hareket edilecek. Yıldız Dağı Kayak Merkezi mevkiinde kamp kurulacak.
Akşam Yemeği
Saat 18:30’da Akşam yemeği hazırlıklarına başlanacak. Daha sonra yemek ve çay ikramı yapılacak.
Yemek Ekibi:
1-İbrahim AKIN (Sorumlu)
2-Necmettin ÖZGÜN
3-Gazi EKER
4-Nurettin BULUT
5-Hayrettin BULUT
6-Burhan YALÇIN
7-Salih YAVAŞER
8-Kenan METİNOĞLU
9-Atilla OFLAS
10-Ahmet KÜTÜKÇÜ
11-Serkan POLAT
12-Melisa KOÇ
13-Mehmet Akif ÖZDAL
14-Mehmet BERK
15-Kadir KURUÇAY
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Çay (Semaver) Ekibi:
1-Oğuz BURSAL (Sorumlu)
2-İlhan AKKAYA
3-Salih YAVAŞER
Kamera ve Fotoğraf Görevlisi:
Servet BULUT
Kumanyaların Hazırlanması.
Kumanya ekibi sabah
gerçekleştireceklerdir.

kahvaltısı

ve

öğlen

kumanyası

hazırlayacaklar

ve

kampçılara

dağıtımını

Kumanya Ekibi:
1-Ayşegül KARAOLUK (Sorumlu)
2-Semanur KORUÇ
3-Ozan ÇONGAR
4-Ali ÖZER
5-Salih YAVAŞER
6-Oğuz BURSAL
7-Sedat ÖZKAN
8-Dilşad TOPRAK
9-Sevda ATİLLA
10-Ümit ÖZDEMİR
NOT: İl Özel İdare Personeli Ferhat ÜSTÜNEL Akşam Yemeği ve Kumanya Hazırlanmasında
Ekiplere yardımcı olacaktır.
Saat 23:00 Kampta Sessizlik.
06 EYLÜL 2015 PAZAR:
Saat 05:00’da kalkış, kişisel temizlik ve kahvaltı yapılacak. 06:00’da Yıldız Dağı tırmanışı başlayacak.
Zirveye çıkıldıktan sonra öğlen yemeği (kumanya) yenilecek. Kamp alanına dönülecek. Kamp toplanacak.
Katılımcılara hatıra madalyonlarının dağıtılmasından sonra saat 14:00 sıralarında faaliyet sona erecek.
Mihmandarlar:
1-Burhan AKKAYA
2-Zeki SÖYLEMEZ

16/16

