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Belemedik (04 Temmuz 2013) 
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 

 
 

Almanların, 1900 yıllarda yapmaya başladıkları Bağdat demiryolu hattı Toroslar ayağının yapımı 
sırasında şantiye olarak kullandıkları Belemedik’deki tünelleri görmek ve demiryolunun geçtiği 
Çakıt Vadisi’nde yürümek için günübirliğine Belemedik’e gidiyorum.  Yürüyüşü Songül, Naci Bey, 
Mehmet İnal, Metin Öz ve Mersin’den rehberimiz Muzaffer Ağyar ile gerçekleştiriyoruz. 
 

 
Varda (demiryolu) Köprüsü (Alman Köprüsü) 

 
Belemedik, Bağdat demiryolunun Toroslar hattı yapılırken şantiye olarak kullanılan yerin ismi.  
İnşaat döneminde nüfusunun 5000 civarında olduğu biliniyor. Şantiyeden günümüze kalan birçok 
harabe yapı var. Belemedik ismi ile ilgili çeşitli söylenceler var. 
 
Pozantı’dan sonra karayolu güzergahından ayrılan demiryolunun neden bu kadar sarp bir vadiden 
geçirildiği merak konusu. Bunun sebebi Torosların, Anadolu platosundan Çukurova’ya geçit verdiği, 
antik dönemde Klikya kapısı olarak adlandırılan Gülek Boğazı’nın virajlı ve burada eğimin fazla 
oluşu Almanları tren hattı için Çakıt Vadisi’ni kullanmaya yöneltmiş. Yenice’den Ulukışla’ya olan 
100 km’lik mesafe boyunca toplam uzunluğu 14,4 km’yi bulan 37 tünel; Belemedik-Hacıkırı 
arasında ise 12 km uzunluğunda 22 tünel bulunmaktadır. Tünellerin sonunda, Hacıkırı veya yeni 
ismi ile Kıralan’da yine Almanların yaptığı Varda demiryolu köprüsü bulunmaktadır. 1905 yılında 
yapımına başlanan bu tünellerin inşaatı yaklaşık 20 yıl sürmüş. 
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03 Temmuz 2013 Çarşamba 
 

Saat 20.05 Çukurova Mavi Tren ile Ankara’dan Belemedik’e gidiyorum. Zaman sorunundan dolayı 
benim katılamadığım geleneksel Konya Ereğli-Tarsus Bolkarlar Geçişi’ne katılan Songül ve Naci 
Bey, dün akşam Belemedik’e geçmiş olmalılar; etkinliklerinin Belemedik ayağına katılacağımdan 
haberleri yok, sürpriz yapmayı planlıyorum. 
 
 
04 Temmuz 2013 Perşembe 
 

Mavi tren, Kayseri, Niğde, Ulukışla, Pozantı üzerinden geçerek sabah saat 06:45 gibi Belemedik’de 
oluyor (Saat 06:02’de olması gerekiyordu!). Kondüktörün “Burada ineceksiniz” demesine rağmen, 
karşımda gördüğüm tek bir istasyon binasını Belemedik’e benzetemediğim bir an için inip 
inmemekte tereddüt ediyorum, öyle ki kararımı tren hareket ettikten sonra verebiliyor ve trenden 
atlamak zorunda kalıyorum. Bir başka yolcu da kararsız ki, inişi benimki gibi yumuşak olmuyor, bir 
iki yuvarlanmadan sonra toparlanabiliyor. 
 
İstasyondaki kondüktöre Belemedik’in nerede olduğunu soruyorum, “burası” diyor, “yerleşim yeri 
nerede?” diyorum, “burada, ama dağınık” diyor; Songüllerin nerede olduklarına dair ipucu edinmek 
için “Burada çadır kurulacak yer var mı?” diye soruyorum; demiryolunun kenarında ileride bir 
piknik alanının olduğunu söylüyor köndüktör. Ardından, dün buraya gelen turistlerin olup 
olmadığını soruyorum; dün akşam birkaç kişinin geldiğini ve piknik alanında çadır kurmuş 
olabileceğini söylüyor. Bunlar, büyük olasılıkla bizimkiler. 
 
Kondüktörün tarif ettiği alana doğru yürüyorum, uzaktan harabe evlerin olduğu açıklık bir alanda 
birkaç çadırı uzaktan görüyorum. Evet bunlar bizimkiler, beni görünce şaşkınlıklarını 
gizleyemiyorlar. Songül ve Naci Beyin yanısıra, Toros geçişine katılan Ankara’dan tanıdığım 
Mehmet İnal ve yeni tanıştığım dağcı Metin Öz ve Mersin’den Muzaffer Ağyar’da buradalar. 
 
Kahvaltı hazırlanmış, ben de Belemedik’de beklenmedik bir misafirim ama istenen bir misafir 
olduğumu düşünerek kahvaltılarına ortak oluyorum. 
 
Çok sıcağa kalmadan bugünkü yürüyüş planını, rehberliğimizi yapacak Muzaffer’den dinliyoruz.  
Çakıt Vadisi boyunca Kuşcular’a kadar yürüyeceğiz. Belemedik’e geri gelip Varda köprüsünün 
olduğu Hacıkırı (Kıralan) köyüne tren ile gidip köprüyü göreceğiz. Geri dönmeden, Varda 
Köprüsü’ne kadar yürüme alternatiflerini de düşünüyoruz. 
 
Saat 09.00 gibi yola koyuluyoruz. 20 nolu tünelin önünden geçerek Çakıt Vadisi’ne paralel giden, 
Almanların buradaki tünelleri yapmak için kullandıkları servis yolundan yürüyoruz. Üzerinde 
yürüdüğümüz yol araçların geçebileceği genişlikte, yolun üst tarafında eski servis yollarının izlerini 
görebiliyoruz. 
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Çakıt Vadisi 
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Çakıt suyunun yardığı sarp ve derin Çakıt Vadisi’nin muhteşem görüntüsü eşliğinde yol boyunca 
ilerliyoruz. Vadi yamacında yekpare kayalar oyularak yol açılmış. Güney Amerika’da gördüğümüz 
dar yolların benzerleri. Bir süre demir yolunun altından yürüyoruz. Bazı noktada ana tünellere 
bağlanan servis tünellerini (kılçık tüneller) yoldan görebiliyoruz, yola yakın olanın içine giriyoruz. 
 

 
Kılçık tünellerden biri 

 
Bu tünellerden birinin ağzında yemek molası veriyoruz. Bu noktada yolun altında demiryolunun 
yapıldığı zamanlara uzanan yapılar var. Yemeğin ardından yürümeye devam ediyoruz.  
Yürüdüğümüz servis yolu yükseliyor, tünellerin üstünden seyrediyor. Yol, uzun süre kullanılmadığı 
için bazı noktalarda daralıyor. 
 
Su deposunun olduğu noktayı geçtikten sonra bir düzlüğe çıkıyoruz.  Bu düzlükte yol ikiye ayrılıyor, 
sağa giden yol Kuşcular köyüne, sola giden ve uzun zamandır kullanmadığı anlaşılan yolun ise 
Hacıkırı’na gittiğini tahmin ediyoruz. Kamp yerine geri dönmeden Hacıkırı’na kadar yürümeye karar 
veriyoruz. Vadinin yamacından giden ve gittikçe daralan eski yolu takip ediyoruz, aşağıda bir 
tünelden ara ara gün ışığına çıkan demiryolunun kısa parkurlarını görebiliyoruz.   
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Vadi yamaçlarında görülen jeolojik oluşumlar 

 
 
Bir sırtı aştıktan sonra Hacıkırı köyünü yukarıdan görüyoruz. Bu noktadan ayrıca Torosların 
sonlanıp Çukurova’nın başlangıcını, Çakıt suyunun bir bıçak gibi yarıp Çukurova’ya geçtiği 
Kapıkaya Kanyonu’nu, biraz daha ilerledikten sonra Hacıkırı veya yeni adı ile Kıralan köyünün 
girişindeki Varda  köprüsünü görebiliyoruz. Yapılı, taş yoldan yürüyerek Kıralan köyüne girmeden 
kestirmeden  Varda köprüsüne yöneliyoruz.  
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Kapıkaya Kanyonu 
 

 
Kıralan’ın üstünden Varda köprüsü 
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Köprüyü çekebileceğimiz bütün açılardan fotoğraflıyoruz, 200 metre uzunluğunda ve 99 metre 
yüksekliğinde olan bu köprü Almanlar tarafından yapıldığı için “Alman Köprüsü” olarak da 
bilinmekte. 
 
Eski köprü çok kavisli olduğu için trenlerin dönüşü zor olduğundan bu yeni köprü, ayakları hala 
duran eski köprünün yerine yapılmış.   

 
Adana’dan 18.00’de gelecek trene yetişmek için köprünün üstünden trenin geçiş anını maalesef 
bekleyemeden köye doğru yürüyoruz. 
 

 
Varda Köprüsü 
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Hacıkırı istasyonu 
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Hacıkırı’nda istasyonun yanında bulunan bakkalda soğuk birşeyler içtikten sonra, Adana’dan gelip 
Konya yönüne giden trenle Belemedik’e geri dönüyoruz. Yaklaşık 10 dakikalık, neredeyse tamamı 
tünellerden geçen bir yolculuktan sonra Belemedik’e varıyoruz. Bugün yaptığımız yaklaşık 20 km 
yürüyüş ve ardından sıradışı tren yolculuğu ile etkinliğimizi sonlandırıyoruz. 
 
Akşam yemeğinde menemen yapmayı düşünürken, yanımızdaki şantiye çadırlarında kalan ve 
buradaki demiryolu işlerini yapan Ahmet Bey, yorgun olduğumuzu düşünerek yemek yaptırtmıyor 
kendi aşçısına menemen yaptırıyor. 
 
Yemeğin ardından sıcak çaylarımızı içip dinleniyoruz; Belemedikli Teslime Hanım sohbetimize 
katılıyor. İstanbul’da TCDD’de çalıştıktan sonra emekli olan ve buraya yerleşen Teslime Hanım bize 
Belemedik’in geçmişi ile ilgili bilgiler veriyor. Çay keyfinden sonra 21.00 trenine yetişmek için 
ekiple vedalaşarak istasyona yürüyorum. İstasyonda benden başka kimse yok, tren yaklaşık 30 
dakika rötarlı geliyor. 
 
 
05 Temmuz 2013 Cuma 
 

Sabah saat 07.00 gibi Ankara’da olması gereken tren saat 08.00 gibi olabiliyor. Türklerin tren 
kültürü konusunda Almanlar’dan aldıkları tek şey, trenlerin istasyonlara ulaşma zamanını dakika 
hassasiyetinde (06:02 gibi) yazmaları, ama maalesef bu dakiklik sadece yazıda kalıyor, neredeyse 
saat mertebesindeki gecikmelere aldırdıkları bile yok! 
 

 

Teşekkür… 
Rehberliğimizi yapan Muzaffer Ağyar’a ve akşam yemeği ikram eden Ahmet Beye teşekkür ederiz. 

 

 

08 Temmuz 2013 

Ankara 
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Rota 

 
 

 
 

Varda köprüsü 


