
DAĞLARI AŞMAK 

       Doğa yürüyüşlerine 2001 yılının nisan ayında sigarayı bıraktıktan sonra 
başladım.Pazar günleri,bayram tatilleri,yıllık izinler derken doğa yürüşleri hayatımın 
vazgeçilmez bir parçası oldu.Ankara Dağcılık Kulübü(ADK) ve Doğa Gezginleri 
Derneği(Gezginder) programlarını izlediğim,dönüşümlü olarak etkinliklerine 
katıldığım,sevdiğim ,ticari olmayan iki grup. 

       Gezginder Haziran ayı başından beri Ağrı Dağı tırmanışı hazırlıkları yaparken,ADK 
daki rehberimiz Ahmet Özkan ’da  Artvin Karchal dağları ve Maçahel bölgesine bir gezi 
planlıyordu.         1-10 Agustos tarihlerinde yıllık iznimi alacaktım ve güzel bir tatile 
çıkmak istiyordum.Ağrı Dağı bu yıl benim başımı ağrıtır diye düşünüp TRANS_KARCHAL 
etkinliğine katılmaya karar verdim.Tırmandığım en yüksek dağın  Ankara yakınlarındaki 
1900 metre yüksekliği olan Işık Dağı olduğunu da belirteyim.         Rehberimiz(64) ,eşi 
Asuman hanım,kızı Banu ve damadı Semih bu işin yıllardır içindeler.Daha önce O 
yörede belgesel bir çalışma yapan TRT ekibine de rehberlik yapmışlar. Bu gezide hepimiz 
onlara emanetiz.

        Bir hafta önceden ADK da toplantılar yapmaya başladık.Banu bize kolaylık olması 
için yanımıza almamız gereken malzemelerin listesini çıkartmış.Kask,alın 
lambası,baton,böcek sokmasına ilaç vs..Listeyi görünce biraz ürktük. Semih bize Gürcüce 
kelimler ögretmek istedi.

-rai cabi        ne yapıyorsun 

-rasoi har      nasılsın 

-puri             ekmek  

      Ahmet bey,toplantılarda gideceğimiz yeri,karşılaşacağımız güçlükleri anlatırken en 
küçük olasılık bile olsa tedbirli olmamız icin uyarıyordu. O yörenin yılanları 
zehirlidir,sokarsa öldürür!!! Yanlız dolaşmayın,Ormanlarda yürürken arayı açmayın ayılar 
taş atabilir!! Dağları aşarken yan gecişler çok önemli.Bazı yerler var halat 
kullanabiliriz.Aşağılara bakmayın!Eh gel de meraklanma .Nasıl bir yere gidecektik 
acaba??5 kişi olacaktık.İki gruba ayrılıp yemek pişirme ve bulaşık yıkama  
paylaşılacaktı.Herkes kendi çadırında kalacaktı.

Menümüz Çorba+pilav,Çorba+makarna,çorba+börülce....Eksik malzemeleri 
tamamladık,Fotograf için filmler aldık,Uçak mı? Tren mi? Otobüs mü? diye tartışırken Öz 
Artvin firmasi nin saat:14:00  deki otobüsü ile  Artvin’e gitmeğe karar verdik. Biletler 
alındı.Otobüs’e binildi.Sohbet ,muhabbet 18 saat olduğuna bakmadan yol çabucak bitti.   
Artvin_Şavşat 2.8.2003 Cumartesi Artvin garajlardan bizi Şavşat a götürecek 
minübüsümüze eşyalarımızla birlikte yerleştik. Bu yeşil,güzel ve şirin şehrimiz de fazla 
kalamadan Şavşat Karagöl’e dogru yola çıktık. İlk kampımız burada kuruldu.Hava 
güzel,göl güzel,yapılan yemekler güzel. Hemen göl ve çevresi uygun ışıkta 
fotoğraflandı.Birkaç kare film sabah ışığına saklandı. Kamp ateşi yaktıkBu ateşin etrafında 
yıldızların altında çayımızı içip çadırlarımıza çekilip yattık.   

Şavşat_Papart Orman Evi 3.8.2003 Pazar 

Sabah sabah piknikçilerin Misket ve Ankara havası müzikleri ile uyanmak ilginçti bizim 
için. Kahvaltı Şavşat da yapılacak, yanımıza 4 gün yiyeceğimiz kadar ekmek ,Tüp vs..alıp 
Papart Orman evi’ne gidecektik. Meydancik ve Mısırlı yerleşim yerlerinden gecerek Saat 
onbirde Papart Orman Bakım Evi civarına geldik.”Papart festivali”varmış.Bu nedenle 
orman insanlarla doluydu.Ceritavi(Curipira) yaylasına gidiş –dönüş üç saatlik bir 
yürüyüşümüz var.Biz eşyalarımızı indirdik onlarla kaynaşamadan yürüyüşe geçtik.Yayla 



yolu boyunca rastladığımız kişilerle sohbet ettik.Bu yolda gördüğümüz şelaleler ve orman 
görüntüleri sarhoş etti bizi.Yörenin bitki flora ve faunası burada kendini göstermeğe 
başladı.Hava şansımıza çok güzel.Şelalelerde ayaklarımızı ve saçlarımızı yıkadık.Kana 
kana su içtik. Fotoğraf çekiyoruz,video kamera ya alıyoruz ama bu güzellikleri 
aktarabileceğimize inanç yok hiçbirimizde.İlla da yaşamak,kendi gözlerinle 
görmek,koklamak,dokunmak hissetmek gerek.  Kamp yerine geldiğimizde doğa 
doyurmuştu hepimizi.Mercimek çorbasi ve bulgur pilavından oluşan yemeğimizi yine 
kamp ateşi etrafında yedik.Bu güzel yorgunlukla erkenden uyumağa çekildik. 

 Papart yaylası-Meretta yaylası-Kuyruklu Göl 4.8.2003 Pazartesi  

Kahvaltı yaparken programı tekrar gözden geçirdk.Önce papart yaylasına minübüs ile 
çıkacak bu yaylada bizi bekleyen katırlara eşyalarımızı yerleştirecek sonra da  Meretta 
yaylasına yürüyecektik.Kahvaltı’dan sonra minübüs yüklendi.Yola düştük.Çok dik ve yolun 
kötü olduğu yerlerde minübüsden inip yürüyorduk.Bunu birkaç kere yaptıktan sonra 
Minibüs iflas etti.Eşyaları yol kenarına boşalttı.Katırlara haber vermeğe gitti.İki saat sonra 
katırcılar katırlarla  geldi.Altı  katır yükledik. Papart yaylasını  geçtik.Meretta ya sis ve 
yağmur altında vardık.Yaylada kendine özgü ahşap evlerden birinde sobanın etrafında çay 
ikram edip konuk ettiler bizi.Bu sıcaklıkla kalan üç saatlik yoluda geçmek için yürüyüşe 
devam ettik. Kuyruklu gölde kampımızı kurduk .Görüş mesafesi çok az olan sis altında ne 
yaptığımızı bilmeden yemekleri yiyip yattık. 

Karchal ‘ları aşıyoruz_Naçadirev gölü_Ziyaret tepesi5.8.2003 Salı

Sabah kalktığımızda sis de kalkmıştı ve biz kaldığımız yerin muhteşemliği karşısında 
hayrete düştük.Evet gölün gerçekten bir kuyruğu var.Karşıda bulutlar arasında Batum 
görünüyor.Herkes fotoğraf makinasına koşuyor.Kimse kimseyi rahatsız etmeden istediği 
açıdan fotoğrafını çekiyor. (2500)m deymişiz. Semih’in saati biz nerede sorarsak soralım 
bize rakım ı söylüyor. ”Semih kaç kilometre yürüdüğümüzü de söyler mi?”:)) Bu sefer 
biraz daha ciddi toparlanıyoruz.Artık geriye dönüş yok.Yerleşim yeri yok. Önümüz 
yokuş,dağ,tepe,tepe yok hep dağ. Nedense kendimi kutsal birşey yapıyormuş gibi 
hissediyorum.Hiç bu kadar bulutlara yakın olmamış,dağlarla sarılıp sarmalanmamıştım.Sis 
muhteşem.Geliyor üzerimizi kapliyor, sonra da yine çekiliyor.”Yüzüklerin Efendisi” 
filminde gibi hissediyorum kendimi.Batonlarla yağmur da çamurda yürüyoruz sessizce.   
Burayı tırmanırız tırmanamayız derken başladık tırmanmaya.  “Nerde bir dağ varsa orda 
bir yol vardır” dedikleri doğru galiba. Patika dan herkes çıkabiliyor. İşte yan geçişler 
başladı. ”Ahmet amca,Ahmet amca hani bu yan geçişler sadece 10m cikdi.?” Annecim... 
Gördüğümüz çiçekler cennettemiyiz biz? Sis gelirken bağırıyoruz birbirimize “SİS 
GELİYOOORRR YAKLAŞIIIINNNN” Fotograf makinaları çantalara koyup koşturuyoruz 
birbirimize doğru.Bir kaybolsak.Yandık. Sis açıldığında gördüklerimiz çakıyor bizi 
bulunduğumuz yere. Naçadirev gölünde öğlen kumanyalarımızı yiyoruz. En uzun yürüyüş 
bugün.yedibuçuk saatlik yürüyüşün sonunda hem Ziyaret Tepesini aştık,hem de Çişkale 
Geçidinin Karçal zirvesi yakınlarında Kamp yerimize ulaştık. Yağmur dindi. Gökyüzüne 
yıldızlar serpişti. Çadırımın penceresinden en parlak yıldıza bakarak uyumuşum..(O MARS 
dı  galiba) 

 Karchal Zirve kenarından(3200m) _GORGIT Yaylası 6.8.2003 çarşamba 

Karchal dağı zirvesi D.İ.E verilerine göre 3415m.Biz, bugün, ancak kaya tırmanışı ile 
çıkılan zirvenin kenarından geçerek bu dağı aşacağız.120 varyant çıkış, sonrası da iniş 
olacak.Yavaş yürüyen bizler hiç oyalanmadan tırmanışa başlıyoruz.   Bayağı zorlu valla. 
Yağmurda yağıyor.Yağmurluklarımız sırtımızda. Ha gayret. Az kaldı. Derin nefes al. Bir de 
üstelik buz tabakası üzerinde yürüdük. Evet.Sonunda varacağımız en yüksek 
noktadayız.Ahmet Amca yı alkışlıyoruz bizi buraya çıkardığı için.Herkes birbirini 
kutluyor.Fotoğraf çekiyoruz.Ben makinam ıslanır diye çekmiyorum ne yalan 
söyliyeyim.Banu ve Mehmet bey çekiyor.Pınar kameraya alıyor. İşin komiği biz 



bulunduğumuz yüksekliği  idrak edemiyoruz sis ve yağmur var.Oysa çok güzel  bir 
sonsuzluk olduğunu Ahmet amca söylüyor.Biz göremediğimiz için de üzülüyor.   İnişe 
geçtiğimiz de herşeyin daha başında olduğumuzu anlıyoruz.4 saat yolumuz var Gorgit 
yaylasına . Hem iniş yolu çağşak lı hemde diz kapakları için çok dikkat etmek gerek.Yan 
geşiş de çok fazla. Farkediyoruz ki kendimize güvenimiz artmış ,artık herşeyi 
yapabiliriz.Endişelenmiyoruz. Etrafımız çicek cümbüşü.Patika ve katır yolu o kadar 
belirgin ki kaybolma korkusu olmadan fotoğraf çekmek için rahatlıkla oyalanabiliyoruz.Bol 
bol şelale fotograflıyoruz buralarda..   Gorgit GÖR VE GİT demekmiş.   Yaylaya geldiğimiz 
de Ahmet amca yayladaki ev sahipleriyle anlaşmış,Kuzineli bir evde soba yakarak 
kalabileceğiz.Hatta gece uyumak için bir ev daha verecekler.Çok seviniyoruz bu 
yağmurda çadır kurmayacağımız ve ayaklarımızı ,üstümüzü başımızı kurutabileceğimiz 
için. Yemeğimiz salçalı makarna.Alelacele pişirip yiyoruz. Sonrada 9 kişi uyku tulumları ile 
diğer evde aynı odada  yatmaya gidiyoruz. Hiç bu kadar kalabalık bir ailem olmamıştı..

Gorgit ormanlari_Efeler köyü_Camilii_Borcka karagöl7.8.2003 

Bugün de üçbuçuk dört saatlik bir yürüyüşle Gorgit ormanları geçilecek ve Efeler 
köyü’ndeki dere kenarında minübüsle buluşacağız.. Acele etmeden Çayımızı 
demledik.Kahvaltımızı ettik.Kumanyalarımızı hazırladık.Zaten ekmek falan 
kalmadı.Bugünü de atlatırsak biraz menediyete yaklaşmış olacağız. Katırlar son kez 
yüklendi.Hava çok güzel.Yağmur dindi,sis kalktı.Ayaklarımız kurudu.tadını çıkara çıkara 
bir yürüyüş yapacağız. Yayladan ormana doğru inince şimdiye kadar gördüklerimizi 
Orman zannediyormuşuz.Gerçek bir Orman.El değmemiş,Gökyüzünü bie göstermeyen 
çam ağaçları,Ladinler,Köknarlar belki bunların içinde isimi olmayan ağaçlar ve çiçekler 
bile vardır.Keşfedilmemiş bitki doludur burası.Keşke bir ayı çıksa ,bir yılan görsek 
diyoruz.Ankara da korktuğumuz şeylerden burda cesurca bahsediyoruz.Biz de bayağı 
doğayla bütünleştik galiba.Ormanlar koruma altında burada.İnsan eli ile yapılmış kütüklü 
yollardan geçiyoruz. Ya akarsular,şelaleler.. Çok uzun ve dik olan bu inişli yolun sonunda  
dere kenarına varıyoruz.Ayaklarımızı ve saçlarımızı yıkayıp.Şımarana kadar bu sularla 
oynuyoruz. Ardından bizi camiliye götüren minübüs geliyor. Katırcılarla vedalaşıyoruz. 
Camili yollarında Maçahelleşiyor heryer.Galiba en çok kullandığımız cümle  “Ben düş mü 
görüyorum?” yada  “Cennettemiyim” Banu www.macahel.com sayfasına mail atıp 
Macahel’in anlamını sormuş gelen cevap şöyle. erhabalar 
MACAHEL maca ( bilek ) hel (el )  bilek ve el  den esinlenerek alınmış 
olsa gerek ki büyüklerimizden ö şekliyle aktarıldı yani yöredeki küçük 
derelerin birleşmesi büyük dere meydana gelmesi o yöreyi el ve bileğe 
benzetme diye özetleyebiliriz. 
6 köy sırasıyla merkez camili hertvis - düzenli zedvake - efeler eprati 
- kayalar kvabistavi - maral mindiyeti - uğur akriya 
 
Yöreyi anlatan bir kitapçık vardır tedarik ettik den sonra haber 
veririm. 
Her yaz giderim bu yaz gidemedim camili deki tema nın yol üstündeki ev 
bizim. 
Macaheli ziyaretinizden dolayı sonsuz teşekkürler 
Macahel com ekibi adına 
Hayırlı günler dileğiyle 
Camili de Minübüs şöförünün evinde iniyoruz.Bizi yöredeki süt ve süt ürünlerinden köy 
ekmeği ile baldan hazırlanan bir kahvaltı ile karşılıyorlar. Haberleşemediğimiz ailelerimize 
telefon ediyoruz Camili den.Camilinin kiliseden çevrilme tahta boyalı özgün Camii sini 
geziyoruz.Tema Vafkı nin restore ettiği evi dolaşıyoruz. Minübüs’e tekrar binip son 
konaklayacağımız Borcka Karagöl ‘e gidiyoruz. Bugün de Karagöl içindeki tesislerde 
duşumuzu alıp temiz bir yatakta yatarak son gecemizi geçiriyoruz. 
  Borçka karagöl_Borçka_Ankara 8.8.2003

Sabah Borçka karagöl’deki güzel ışıkta Fotoğraflarımızı çektik.Filmler bitti.Kahvaltımızı 
ettik.Yiyecekler de bitti.Saat 15:00 de Artvin den kalkan Otobüsümüz Borçka dan bizi 

http://www.macahel.com/


alacak ve tüm karadeniz sahili boyunca süzülerek bizi ertesi gün Ankara ya 
ulaştıracak.Biz fotoğrafları görene kadar kendimizi düş gördüm sanacağız.Bir  haftayı 
daha yaşayarak geçirmenin mutluluğunu duyacağız.Doğaya karşı sevgi ve saygımızı her 
zaman koruyacak , insan olduğumuzu,Ayın ,Yıldızların, Dağların ve Suların bir parçası 
olduğumuzu unutmayacağız. 

 


