Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

11 Ekim 2009 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) olarak Ilgaz ilçesinin Kese köyüne
bağlı Kırkpınar Yaylası’na 20 kişilik bir grupla günübirlik fotoğraf etkinliği
gerçekleştiriyoruz. Bugün gideceğimiz yaylaya FSK olarak 2009 yılının Nisan ayında da bir
denememiz olmuştu ancak kar nedeni ile çıkılamamıştı; Kırkpınar yerine Kadınçayırı’na
gidilmişti.
Saat 07:15 gibi Ankara’dan özel aracımız ile yola çıkıyoruz. Dışarıda güneşli, çok güzel bir
sonbahar havası var. Yaprakların renk dönüşümlerini güstermeye başladığı bu mevsimde çok
güzel kareler yakalamayı ve Anadolunun yüce bir dağı olan Ilgazların temiz havasını
solumayı umuyoruz.
Bu gün, Ilgaz’a her zaman giderken kullandığımız güzergahtan farklı bir güzergah izliyoruz.
Çubuk ilçesi üzerinden giden bu mütevazi yol çok keyif verici, trafik de fazla yok ancak
yolun bazı kesimleri yapım aşamasında olduğu için planladığımızdan biraz daha uzun sürüyor
yolculuğumuz. Saat 08.40 gibi Şabanözü’den geçiyoruz, saat 09.00’da da Eldivan ilçelerinde
oluyoruz. Kıymet hanımın hazırladığı pastalar için Eldivan’da Müzisyenler Kırathanesi’nde
çay molası veriyoruz. Etkinliklere Kıymet Hanımın pastaları ile başlamak hepimiz için iyi bir
doping oluyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ilgaz ilçesini geçince Kastamonu yolu üzerinde yaklaşık 10. km de Kırkpınar tabelasını
gördüğümüz yerde sola dönerek anayoldan ayrılıyoruz. Orman içinden giden araç yolu
yükselerek yaylaya çıkıyor. Saat 11.50 gibi Kese köyüne ait Kırkpınar yaylasına ulaşıyoruz.

Kırkpınar yaylas- Kese Köyü-Ilgaz, Çankırı

Yaylada, yol üstündeki pınarın yanında aracımızdan iniyoruz. 1800 metre yüksekliğindeki bu
yayla, Ilgaz dağlarının Çankırı yüzünde büyük bir balkon gibi. Yaylada büyükçe bir göl ve
gölün çevresinde yayla evleri var.
Günü yarılamış olmakla daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce fotoğraf çekmek istiyoruz.
Yaklaşık 14 kişilik bir grupla bahanemiz, daha yukarıda olduğu söylenen “iki küçük göl” ü
bulmak olsa da asıl amacımız yukarılara, daha yukarılara çıkıp Ilgazları fotoğraflamak.
Grubun geri kalanı ise yaylada kalıp yükseklik kazanmadan fotoğraf çekmeyi yeğliyorlar.
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Kırkpınar yaylas- Kese Köyü-Ilgaz, Çankırı

Saat 12.08 gibi yürüyüşe başlıyoruz. Her adımla birlikte yayladaki göl daha çok
objektifimizin içine sığar oluyor. Görmeyi umduğumuz göllerin, çıktığımız her tepenin
arkasında olacağını umarak yükselmeyi sürdürüyoruz. Bir bele geliyoruz. Bugün karnımızı
doyuracak olan Yunus ve kendi zirvelerini bulan üç kişi bu noktadan geri dönüyor. Biz ise
“iki küçük göl” ü aramayı sürdürüyoruz ve daha da yukarılara çıkmayı planlıyoruz.

Mor çiğdem(Crocus sp)
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Ilgaz dağları

Saat 14.38 gibi çıkabileceğimiz en üst noktaya çıkıyoruz. Çıktığımız bu noktanın
yüksekliğinin yaklaşık 2350 m olduğunu düşünüyoruz. Bu noktadan Ilgazların zirvesi olan
Büyük Hacet’i (2587 m) ve hemen önünde, Büyük Hacet’i büyük kütlesi ile perdeleyen
Küçük Hacet’i, Ilgaz kayak alanını ve Ilgazların Kastamonu tarafını çok net olarak görüyoruz.

Çıktığımız zirveden Küçük (önde) ve Büyük (arkada) Hacet (2587 m) zirveleri
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Hatta zirve yolumuzun üstünde, uğruna zirveye taş taşınarak isminin yazıldığı “DERYA” yı
da görüyoruz, göremediğimiz tek şey ise “iki küçük göl”. Ama biliyoruz ki göller
bahenemizdi, bizler yukarılara çıkmak ve gözümüzle Ilgaz dağlarının muhteşem varlığını
yukarıdan görmek ve makinelerimizle karelemekti; gördüğümüz manzara buna değdi doğrusu.

Çıktığımız zirve (2350 m). Arkada Büyük ve Küçük Hacet zirveleri
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Zirve keyfini tadıp, grup fotoğrafı da çektirdikten sonra aşağıda ateşinin yanmaya başladığını
bildiğimiz köfteleri düşünerek zaman kaybetmeden dönüşe geçiyoruz. Çıktığımız sırtın arka
yüzü boyunca yürüyerek “iki küçük göl” arayışımızı saat 14.00’de yürüyüşe başladığımız
pınarda noktalıyoruz. Gölleri ararken yaklaşık 10 km yol yürüyüyüp 550 m irtifa kazanmışız.
Pınarda bekleyen aracımızla mangalın yakıldığı gölün karşısına geçiyoruz. Yunus’un
hazırladığı köfte ve sucukları hiç olmadığı kadar büyük bir iştahla yiyoruz.
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Ankara’ya olan uzun dönüş yolumuzu düşünerek Kırkpınar yaylasından ayrılma hazırlığı
yapıyoruz. Buranın tadının günübirlik değil de çadır kampı ile daha çok çıkarılacağını
düşünüyoruz.

Kırkpınar yaylas- Kese Köyü-Ilgaz, Çankırı

Bu güzel yayladan ayrılmadan gölün alt ucundaki toprak yolun üstündeki pınarın başında
grup fotoğrafı çektirdikten sonra saat 15.23 gibi Ankara için dönüş yoluna giriyoruz.
Saat 21.00 gibi Ankara’da oluyoruz.

Hüseyin Sarı
16 Ekim 2009, Ankara

6/7

Rota

Kırkpınar Yaylası

Büyük Hacet
Küçük Hacet
Kayak Tesisleri

Kırkpınar Yaylası

7/7

