Işık Dağı Zirvesi (2034 m) (24 Şubat 2008)
Yazan ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

24 Şubat 2008 Pazar günü Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonunda Işık Dağı’na
gidiyoruz. Hava koşulları izin verirse Işık dağı zirvesine çıktıktan sonra Yağcı Hüseyin köyü
yakınında bulunan Karagöl’e inmeyi planlıyoruz. Yürüyüşe toplam 14 kişi katılıyor. FSK’dan
Ahmet Bozkurt ve ben gruba rehberlik yapıyoruz.

E-5 karayolu üzerinden giderek Kızılcahamam’ı geçiyoruz ve 5 km sonra Çerkeş yol
ayrımından dönüyoruz. Kavşakta bulunan dinlenme tesisinde verdiğimiz çay molasının
ardından yolumuza devam ediyoruz. “YHüseyin 5 km” tabelasını gördükten bir müddet daha
gittikten sonra (E-5 yol ayrımından yaklaşık 30 km sonra) Işık dağı zirvesine çıkan sapakta
araçtan iniyoruz. Bu hafta sonu buraya rağbet bayağı çok, bizden başka bir grup da bizim
önümüzde yürümeye başlıyor. Yürüyüş hazırlıklarımızın ardından saat 10.50’de yürüyüşe
başlıyoruz. Zirveye giden araç yolunu takip ediyoruz. Hava parçalı bulutlu, yürüyüş için
güzel bir gün. Her taraf kar içinde, yerde yaklaşık 30-40 cm kar var.

Fesçitarağı (Dipsacus fullonum)

Bu yolda önceden yürünmüş olduğu için yürümemiz kolay oluyor, kara çok batmadan
yürüyebiliyoruz. Yol kenarında kar kalınlığı bir metrenin üstünde. Bunu fotoğraf çekmek için
yolun dışına çıkmak zorunda kaldığımızda fark ediyoruz.
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Yol boyu sarkıtlar

Yol boyu fotoğraf çekerek yürüyoruz. Saat 12:35’de çeşmelerin olduğu yaylaya ulaşıyoruz.
Karın çok oluşundan dolayı kestirmeden orman içinden değil de araç yolunu takip ederek
zirveye çıkmaya karar veriyoruz.

Yayla

Saat 14:35’de Işık dağının zirvesine ulaşıyoruz. Zirve esiyor, korunaklı bir yerde, telsiz
binasının yanında öğle yemeğimizi yiyoruz. Hava hafiften kapanmaya başlıyor. Toparlanarak
saat 15:15 gibi zirveden inmeye başlıyoruz. Kar çok olduğu için Karagöl’e kestirmeden
inemiyoruz, araç yolunu takip ederek gitmeyi düşünüyoruz. Bunun için zirveye çıkan ve
Karagöl’e giden yolun kesiştiği noktaya kadar geldiğimiz yoldan iniyoruz. Hava tümüyle
kapattı, hafiften kar yağmaya başlıyor.
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Pınar Doğan

Karagöl’e dönen yol sapağına geldiğimizde yolun karla kaplı olduğunu görüyoruz. Daha
önce yürünmediği için yürümek çok zor olacağa benziyor. İlker ve Pınar yürümeyi deneseler
de çok yavaş ilerleyebiliyorlar, 10 metre gittikten sonra geri dönüyorlar. Karagöl’e gitmekten
vazgeçip yürüyüşe başladığımız noktaya yöneliyoruz, bizi Yağcı Hüseyin köyünde bekleyen
araç şoförümüzü arayıp bizi bıraktığı yerden almasını söylüyoruz.

Işık dağı yolundan yayla evleri (14:17)
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Işık Dağı’ndan

Kar, tipi şeklinde gittikçe artıyor ama yürüyüşümüzü pek etkilemiyor. Yerdeki karın zevkini
Pınar ve Göktuğ çıkarıyor; buldukları uygun bir eğimden poşetlerle aşağı doğru kayıyorlar.
Tekrar yola gelmeleri ise çok komik oluyor, karda yürüyemedikleri için sürünerek
gelebiliyorlar, bu da herkes için eğlence kaynağı oluyor.
Aracımız gelmiş bizi bıraktığı yerde bekliyor. Üstümüze çeki-düzen verdikten sonra
araçlarımıza binerek Ankara’ya dönüyoruz, (Ankara-Karagöl arası 115 km) E-5 sapağında,
sabah mola verdiğimiz yerde günün yorgunluğunu atmak için sıcak ezogelin çorbası içiyoruz.
Saat 19:00 gibi Ankara’ya ulaşıyoruz.
Hüseyin Sarı
28 Şubat 2008, Ankara
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Rota
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