Işık Dağı Zirvesi (2034 m) (28 Mart 2010)
Yazan ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

28 Mart Pazar günü Fotoğraf Sanatı Kurumu organizasyonunda fotoğrafçı ve doğaseverlerle
günübirliğine Işık Dağı’na gidiyoruz. 2034 m yüksekliği ile Işık dağı, Ankara’nın en yüksek
noktası ve bizim de sürekli geldiğimiz bir güzergâh. Bu etkinliğe, dernek üyelerimizin yanı
sıra özel konuklarımız, Kızılcahamam kaymakamı ve Bursa’dan misafirlerimiz de katılıyor.
Bu etkinliğin keyfini herkes farklı şekilde çıkaracak. Katılımcıların bir kısmı ile Işık dağı
zirveye çıkıp Karagöl’e geçeceğiz. Diğer katılımcılar ise doğrudan Karagöl’e giderek
Karagöl ve etrafını fotoğraflayıp küçük yürüyüşler yapacaklar.
Saat 07.40 gibi FSK önünden yola çıkıyoruz. Yaklaşık 80 kişilik bir katılım var, 3 araç ile
gidiyoruz. Bu yoğunluk FSK için de bir ilk. Yol üzerinden binecek katılımcıları da aldıktan
sonra E-5 otoyolunu takip ederek Kızılcahamam’a ulaşıyoruz.

Güvem bazalt kayalıkları

Mor çiğdem (Crocus)

Kızılcahamam’ı geçtikten 5 km sonra yol ayrımından Çerkeş yönüne dönüyoruz. Yol
üzerinde Güvem’deki bazalt kayalıklarının önünde bir süre durarak bu ilginç kaya
oluşumlarını fotoğraflıyoruz. Yürüyüşçüleri götüren minibüs “Yağcı Hüseyin” yol ayrımından
bir müddet daha gittikten sonra Işık dağı zirvesine çıkan yol sapağına kadar gidiyor.
Doğrudan Karagöl’e gidecek grubu taşıyan minibüsler ise Yağcı Hüseyin köyüne doğru
gidiyor.
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Işık dağına yürürken

Işık dağı yürüyüşlerimize başladığımız Işık dağına giden yol sapağında araçtan iniyoruz.
Yürüyüş hazırlıklarımızın ardından saat 10.50’de yürüyüşe başlıyoruz. Aracımız bizi burada
bıraktıktan sonra Karagöl’e geçiyor. Zirveye giden araç yoluna paralel olan ancak uzun
zamandır kullanılmadığı anlaşılan araç yolundan yürüyoruz. Hava açık, az bulutlu, yürüyüş
ve fotoğraf için çok güzel bir gün. Orman içinde güneş görmeyen yerlerde ara ara kar var.

Görüntü toplayıcılar iş başında.
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Konu fotoğraf olunca...

Güzergâh üstündeki yaylalardan geçerken erken gelen baharla açan çiçekleri fotoğraflıyoruz,
gürül gürül akan çeşmelerden bahar sularını içiyoruz. Zirveye giden araç yoluna çıkıyoruz.
Daha önceki gelişlerimizde yaptığımız gibi orman içinden kestirmeden değil de araç yolunu
takip ederek zirveye çıkmayı planlıyoruz.

Işık dağı yolundan yayla evleri
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Işık Dağı zirve (2034 m)

Keyifli bir yürüyüşün ardından saat 13.50’de zirveye ulaşıyoruz. Zirvede keskin bir rüzgar
esiyor. Telsiz binasının çevresinde, korunaklı bir yerde yanımızda getirdiğimiz
kumanyalarımızı yiyoruz. Zirve keyfini çıkarıp grup fotoğrafı çektirdikten sonra Karagöl’e
gitmek üzere saat 14.30’da 14 kişilik grupla orman içinden Karagöl’e doğru yöneliyoruz.

Işık dağı-Karagöl arasını yürürken…
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Saat 16.10 gibi Karagöl’e ulaşıyoruz. Buraya gelen grup mangalda pişirilen köfteleri çoktan
yemiş, Türk kahvelerini içmek üzereler. Bizim için ayrılan yiyeceklerimizi yiyip dinleniyoruz.
Türk kahvesini içemiyoruz ama Işık dağı-Karagöl arasındaki keyifli yürüyüşümüzün
belleğimizde bıraktığı tadı kahve yerine sayıyoruz.

Karagöl

5/8

Yemeğin ardından kalan zamanımızda Karagöl etrafında dolaşarak ilginç bulduklarımızı
fotoğraflıyoruz. Ankara’ya geç kalmamak için dönüş hazırlığı yapıyoruz ve saat 17.30’de yola
koyularak Yağcı Hüseyin köyü üzerinden geldiğimiz güzergâhtan geri dönüyoruz.
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Karagöl

Dönüş yolunda Güvem’de tekrar durarak bazalt kayalıklarını bu sefer gün batımında
fotoğraflıyoruz. Kızılcahamam’da verdiğimiz kısa bir çay molasının ardından Ankara’ya
doğru hareket ediyoruz.
Hüseyin Sarı
05 Nisan 2010, Ankara
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Rota
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