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Anadolu’nun Keçi Yolları Üzerinde Patikalanan 
Trekking Hakkında Düşüntülerim

                                                                          
                                                                                                                

 Jak den EXTER*

Türkiye’nin büyük kentlerinde birçoklarının dilinde dolanmaktan 
bıkmayan bu ‘trekking’ lafı nereden çıktı yahu? “Bu hafta trekkinge 

katılır mısın?”, “Yeni trekking ayakkabılarımı gördün mü?”, “Bu yaz uzun 
bir trekking yapsak, ne dersin?” gibi cümleleri kentin göbeğinde rahat rahat 
duyabilirsiniz. Hem sanal hem de gerçek dünyada trekking, doğa sporları ve 
dağcılık malzemesi satan dükkanların sayısı da hızla artmıştır, son on, on beş 
yılda. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu’nda da  
yavaş yavaş yerini alıyor, hadi hayırlısı.1

Yıllar önce yine Kebikeç için yazdığım bir makalede ‘kuş’ kavramı 
konusunda şuna benzer bir yorum yapmıştım: ‘Yol’ sözünü duyunca her 
insanın aklına değişik bir şey gelir. Akıl yapısı, tecrübe, meslek, yaş, kültür, 
hobi, ideoloji gibi unsurlara göre değişir: Bazı solcuların aklına tek yol olarak 
hâlâ, devrim, dizi meraklısının aklına da Samanyolu, aşık olanın; yâre yol, bazı 
dincilerin de tarik. Mühendisin düşündüğü otobandır, muhakkak. Üroloğun 
aklına da büyük olasılıkla idrar yolları gelir. Büyük kentlerin bir köşesinde 
yaşayan, hayatının büyük bir kısmını bilgisayar ve toplantı masalarında 
geçiren benim gibi tiplerin ise aklına çoğu zaman trekking yolları gelir.

Trekking yolları; kırsal kesim ve tabiattan geçen herhangi bir şekilde 
bir kitaba, not defterine veya GPS’e alınmış, bazen da kırmızı beyaz veya 
diğer renklerle adım adım belli yerleri işaretlemiş olan patikasız rota, patika 
ve köy yollarıdır, diyebiliriz. Hiç bir şekilde yazılmamış ve kaydedilmemiş 
A ve B’yi bağlayan serbest rotalara da trekking rotası denebilir. Otobandan, 
anayoldan, asfalttan ise trekking yolu olmaz. Uzun yıllar kafile başkanlığı 
yaptığım Hollanda SNP şirketinin ana sloganı şöyle idi: “Asfaltın bittiği yerde 

* Etnolog, Türkolog, NİHA Müdürü. Dâima Seyyah, Eski Dağcı, Yeni Trekkingci.  jakdenexter@
nihankara.org 
1 İşin tuhafı şudur, TDK’nın Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu’nda ‘Tre’ ile başlayan 
kelimelerin hepsi haliyle yabancı kökenli, ama yine de ‘Trekking’ sanal sözlükte yer alıyor, 
ancak kitap ve CD’sinde yok. Sözlüğe girmiş kelimeler de; tremolit, tren, trençkot, trend, 
tretuvar, treyler…Vay Türk dili vay.
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bizim seyahatlerimiz başlar.”
Türkiye’mizde yollar konusunda son zamanlarda büyük bir savaş 

başlamıştır. Hazır veya hazıra yakın on binlerce trekkinge uygun patika varken 
ve ufak tefek trekking rotaları açılırken, aynı zamanda binlerce kilometre 
trekking olanağı yok edilmekte. Bunu yazarken gözlerim nasıl yaşarmasın? 
Rakımı 2.200 metre civarında olan Sal Yaylası’ndan 600 metre civarında olan 
Fırtına Vadisi’ne inen ve insanoğlunu 4 saat kadar çamurla boğuşturan, yarı 
toprak, yarı da Hemşinlilere göre ‘düz kaya’larla kaplanmış olan nefis patikayı 
90’lı yılların kötü bir devresinde yol yaparak geriye dönülmez bir şekilde 
bozguna uğratmışlardır. Kullanması çoğu zaman yağmur ve çamurdan dolayı 
dörtçeker ve traktöre ancak yol veren bu yeni yol yalnız kalmadı. Sal’dan 
yukarıya giden, Pokut’u, Hazindak’ı, Amlakit’i, Polovit’i ve Apivanak’ı, tâ 
Kaçkarlar’ın en yüksek yerlerine açan Kavron Geçidi’ne giden patikaların 
çoğu bozulmuş ve çamur yollara döndürülmüştür. On kereden fazla Hollanda 
kafileleriyle gerçekleştirdiğim 15 günlük Kaçkar’ın zirvesini de içeren 
Erzurum-Dumlu-Yeşildere-Rize-Pazar-Çamlıhemşin trekkinginin son kısmını 
cennetten cehenneme çevirmişler. 

Daha kötüsü, rotanın başlangıç noktası olan Dumlu Dağı’nın aşağısında 
yer alan Yeşildere, Güngörmez Vadisi’nden tâ Şenyuva’ya kadar rakımı düşük 
olan hemen hemen her kısımdaki patikaları toprak yola ve toprak yolları da 
asfalta çevirmişler. Yollar yapıldıktan sonra, kamyonlar gelebilir ve yöreye ve 
tabiata uygun olmayan yapılar yapılabilir ve gerçekten yapılmıştır da. Bazen 
bu oluşumun olumlu sonuçları da vardır; terk edilmek, yok olmak üzere 
olan bir yerleşim yerinin canlanması gibi, ama aynı zamanda yok olmaya 
da yardımcı olabilir. Yol yalnız bir yere gitmeyi değil bir yerden kaçmayı 
da kolaylaştırır. Yeni açılan köy yolları ve asfaltlar belli başlı yerlerin tabiat 
turizmi potansiyelini sıfıra düşürmektedir.

Haldun Aydıngün’ün Cumhuriyet Dergi’de 1 Ekim 1989 ila 7 Aralık 
1991 tarihleri arasında tefrika edilmiş ve daha sonra Doğa’da Yaşam ve Gezi 
Notları adlı kitabında toplanmış güzel ama acı şu gözlemi yer almakta;

‘Açılan yollarla köylümüz hızla motorlu taşımacılığa geçti. Artık 
yurdumuzun çok büyük bir bölümünde, dağları katır sırtında ya da 
yürüyerek aşıp kasabaya ulaşma devri sona erdi. Değişen tarım 
ekonomisi ve iç göçler yüzünden olsa gerek, yüksek yaylalara çıkıp 
hayvan otlatanların sayısında da azalma başladı. Bu nedenlerden 
dolayı dağlarda, belki asırlardır kullanılan pek çok patika 
kullanılmamaya ve kaybolmaya başladı. Köylüler bütün gün kan ter 
içinde ulaşacakları yerlere ya motorlu araçlarla gidiyor ya da hiç 
gitmiyorlar.’ (s. 59)
Türkiye’ye ilk geldiğim 1975’den bu yana birçok yerde bu süreci 

görebildim. 70’lerin ortasında Afyon-Emirdağı’nda Emirdede Tepesi’nin 
etekleri yaz aylarında tıklım tıklım doluydu. Emirdağ ve köylerinden gelenler 
yaya gelmişler. Son bir iki topak ev dedikleri kocaman çadırları kendi 
gözlerimle gördüm. 90’larda sonradan yapılmış yoldan gittiğimde tek bir arıcı 
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ve koyun, keçi sürüsü otlatan bir aile ile karşılaştım. Geri kalan halk, arabayla 
günlük geziye çıkanlar ve piknikçilerdi. 

Fakat Haldun Bey’in umudu da var;
‘Önümüzdeki yıllarda, özellikle bu yeni nesilden oluşacak gönüllü 

ekip çalışmalarıyla, pilot bölgelerde patika oluşturulmasına başlanacağına 
inancım tam. Bu mutlu gün geldiğinde genç insanlar köylerdeki yaşlılarla 
konuşacaklar, eski yolları öğrenecekler, en iyi seçenekleri bulabilmek için 
günlerce arazide dolaşacaklar. Belki NASA’dan alınmış uydu fotoğrafları bile 
kullanılacak.’ (Age: 61)

Evet, 90’lı yıllardan sonra GPS’ler geldi ve ilk uzun rota açanlardan 
olan Kate Clow şu anda sadece harita ve tarif değil, Likya Yolu, Sen Pol 
Yolu ve Kaçkar trekking rotalarında GPS koordinatlarını da vermekte. Çok 
da lazım olur, çünkü her yerde yol açma, toprak yolu asfalt yapma, yangın 
koridoru açma, villa yapma ve diğer rota yıpratıcı faaliyetler devam etmekte. 
Son yıllarda birer hafta olmak üzere Fethiye–Antalya arasında kıvrılan Likya 
Yolu’nu yürürken kaç kere doğru istikameti zor yakaladık. Bizim Kate, web 
sitesinde devamlı değişen şeyleri yayımlamak mecburiyetinde ki hiç kimse 
kaybolmasın.

Atlas dergisinin yayınladığı Yürüyüş Rotaları Atlası 50 Düş Patikası 
kitapçığında onun için mi hiç rota bilgisi verilmiyor? Gösterdiği yer ve 
fotoğraflar  çok güzel ama; nasıl rüyalar gördüm!!  Terkos Gölü’nden tut, 
Belgrad Ormanları, Babadağ, Sülüklügöl, Celil Boğazı, Erfelek Şelaleleri ve 
tabii ki Verçenik-Kaçkar geçişi ve unutulmaz Deniz Gölü....

Türkiye’nin neresinde olursa olsun bir gün halk gözlerini açtığında, 
diğer birçok memlekette olduğu gibi hafiften pişman olacak ve ufak tefek 
patikaların son kalıntılarının korunmasına özen göstermeye başlayacak, 
bazı yerleri de yeniden altüst edip eskisine benzeyen hale getirmeye bile 
çalışacaktır. Doğup büyüdüğüm memleketim olan Hollanda’da 60’lı yılların 
sonu 70’li yılların başında bir çevre grubunun üyeleri olarak birçok olumsuz 
kırsal kesim reformunu, tabiat düşmanı ve megaloman planları protesto ettik. 
Köy yollarını güzelim virajlarından eden, modern makinelerin işini engelleyen 
tüm ağaçları kesen, ufak tarlaları dörtgenleştirip birleştiren zihniyet karşısında 
küçük, zayıf, tuhaf ve gariban kaldık. Ama ‘kravatlı takım’ yaşadığımız 
bugünlerde halkın çoğu ile birlikte o dönemde yapamadıklarından pişmandır 
ve kendilerini nostaljiye atarak ateş pahasına yaptıklarının bir kısmını geri 
almak kaygısındadır. Bu arada yüzlerce kilometre trekking yolu yapılmış 
ve halkın büyük bir kısmı boş zamanını tabiatta değerlendirmek üzere bu 
patikalara koyulmuştur.

Olayların gelişim süreci farklı olmasına karşın, aynı şey Türkiye’de 
de yavaş yavaş gözlemlenebilir. Halkın büyük bir kısmının ulaşımının kendi 
ayakları aracılığıyla olduğu dönemlerde canügönülden tabiata dökülen 
insanların sayısı bayağı azdı. Trekking’in babası sayılabilen dağcılık 70’lerde 
de vardı Türkiye’de, ama çoğunluğu doktor ve tıp öğrencisinden oluşan küçük 
bir elitin elindeydi. Oysa şu anda Türkiye’nin dört bir bucağında büyük ve 
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küçük kentlerde onlarca, çoğu hafiften sol eğilimli, fazlasıyla çevreci olmak 
üzere gruplar yer almaktadır. 

Herkes her zaman trekking kelimesini kullanmıyor, hiç kullanmayanlar 
bile vardır. Yürüyüş de kullanılır gezi de; kır gezisi, tabiat yürüyüşü, doğa 
yürüyüşü ve son zamanlar bir de ‘hiking’. Trekking ve hiking kelimelerinin 
avantajı tek manalı kavramlar olmalarıdır. Sadece onun için mi meydana 
gelmiş bu kelimeler? Değil, terim meselesi bundan geniştir, hiç boş ve 
önemsiz de bir şey değil; trekking ve hiking gibi kelimeleri paradan çok iyi 
anlayan fırsatçılar ‘modern insanı sömürme aleti’ olarak da kullanılabilir 
çünkü. Geziye çıkarken köşeye atılmış bir takım ayakkabıyla ve eski bir kotla 
yola çıksan olur tabii, ama bu şekilde trekking yapmış olmuyorsun. Trekkinge 
çıkmanın kıyafet ve malzeme konusuna büyük etkisi vardır. Hemen hemen her 
şey özel ve dolayısıyla pahalı olmalıdır. Uluslararası, modern bir hava estiren 
trekking kelimesi sadece bir kelime değildir, kendisine özgü bir dünya, bir 
imaj yaratır, insanoğlunu daha yüksek bir seviyeye ulaştırır, sıradan insandan 
ayırır. Çoğu zaman belli başlı, tanınmış, kuvvetli bir imaja sahip bir marka 
amblemi taşıyan polar, panço, bere, krem, krampon, vibram tabanlı boğazlı 
ayakkabı, mont, tozluk ve baton… Bunlarsız asla olmaaaaz !!

Elbette ciddi bir dağa çıkmak istersen özel kıyafet ve malzeme gerekir, 
belli bir noktaya kadar, ama sıradan hafta sonu gezisi için bu kadar donamım, 
kendini yeni dünyaya göstermeye girmez mi? En kahraman görüntülü erkek 
kimdir, ve tüm özel kıyafetlere karşın en kadınsı kadın kimdir? En renkli, en 
en en.... Malzeme ve kıyafet pahalı olabilir ama onları giymekle aynı ruha 
sahip olduğunu göstermiş olursun, kendini rahat hissedersin. Herkes aşağı 
yukarı aynı malzemeye sahiptir ve herkesle aynı olmak için bu malzemeler 
gereklidir.

Olaya bir de başkasının gözü ve kalemi ile bakmak açışından, 

Bu satırların yazarı 1994’te Kaçkar zirvesinde Kebikeç’çilerle.
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konuyu toparlayıcı mahiyette bulduğum ve aşağıda alıntıladığım işbu yazı, 
20 Şubat 2006 tarihinde Selami Kalay tarafından kaleme alınmış ve www.
ankaratrekking.com web sitesinde yayınlanmıştır: 

“Merhabalar, 
Öncelikle yazacaklarımın dağcılıkla ilgili olarak aldığım 

temel eğitimin notlarına kendi tecrübelerimi de katarak elde edilmiş 
bilgiler olduğunu belirtmek isterim. Bu tecrübeler hem benim hem 
de katıldığım aktivitelerde diğer arkadaşların yaşadıklarından 
oluşmuştur. Amacım bilebildiklerimi sizlerle paylaşmaktan ibarettir. 
Temel kavramlar bilindikten sonra, bunların doğada bizzat kendiniz 
tarafından sınanması gerekmektedir. Tabii ki, herkesin kendi 
yeteneklerini, fiziksel ve ruhsal gücünün sınırlarını çok iyi tespit 
etmesi şartıyla (…)
DAĞCILIK: Belirli bir takım ilke ve durumlara bağlı olarak dağlarda 
yapılan yürüyüş, kampçılık ve tırmanış sporudur. İçerisinde yürüme, 
taşıma ve tırmanmayı barındırır. Amacı çoğu zaman bir dağın 
zirvesine ulaşmak olan, yaz ve kış şartlarında, karda, kayada, buzda, 
taşıma, ulaştırma faaliyetlerini de içeren dolaylı bir yarışmadır. 
Ancak izleyiciniz yoktur, bir rakibiniz yoktur, rakibiniz ancak kendi 
yetenekleriniz olabilir. 
DAĞCI: Kayada, karda, buzda, doğanın birtakım zorluklarını aşıp, 
dağcılık malzemeleri ve tekniklerini kullanarak zirveye ulaşan veya 
ulaşmaya çalışan kimsedir.”

 Şeklinde isabetli bir tanım yaptıktan sonra yazar, dağcılık çeşitlerinden 
bahsetmekte daha sonra, kendi tecrübesinden edindiği ‘Dağ Yürüyüşlerinde 
Uygulanacak Bazı Kurallar’ı belirtmektedir: 

“a) Zeminle İlgili Olanlar; 
• Doğaya en az zararı verecek şekilde patikalardan ve tek sıra halinde 
yürünür.
• Çıkışlarda diz kilitleme tekniği uygulanarak yü-kün kaslar yerine 
kemiklere binmesi sağlanır. 
• Çarşak (taşlı) zeminde taşa bastıktan sonra, taşın zemine otur-
duğuna emin olup ondan sonra öbür adım atılır. 
• Her adım sağlam atılıp, kaya üzerindeki bir taş parçasına, ağaçlık 
alanlarda dal parçalarına ve kozalaklar üzerine, altı boşluk olabilecek 
sık çalı – diken topluluklarına basılmamalıdır.
• Çayırlık zemin kaygan olacağından baton kullanılır.
b) Eğimle İlgili Olanlar; 
• İnişlerde botların bağları sıkılaştırılarak ayak ucunun zarar görmesi 
engellenir.
• Sırt çantaları, çıkışlarda, sırta yapışacak şekilde sıkıştırılır. İnişte 
omuzlardan biraz gevşetilir.
• Batonlar inişte uzatılır. Yan geçiş ve eğimli alanda dağ tarafı kısa 
öbür taraf uzatılır. Batonun tutuşu, kol dirsekten 90° açı yapacak 
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şekilde ayarlanır.
• İnişte, zemin yumuşaksa topuklara basarak, değilse zig–
zaglar çizerek ve dağ tarafındaki ayağın dışı, diğer ayağın 
içine basarak dengeli olunacak. Tam düz basılmayacak. 
• Çıkışlarda da aynı yöntem kullanılacak.
• Dik çıkış yapıldığında nabız 140 ve üstü olur çok yorucudur ve 1,5 
saat ancak dayanılır. Vücut karbonhidrat yakar. 
• İnişlerde denge bozulduğunda oturmak uygundur.
• Zorunlu kalmadıkça atlama, zıplama v.b. hareketler yapılmaz, vücut 
daima bir ayakla dengede ise öbür ayak hareket eder.”
Daha sonra ‘Yürüyüş Esnası’ hakkında açıklayıcı bilgiler veren yazar; 

kazalar, kampçılık, kamp malzemeleri ve kişisel malzemelerle ilgili sınanmış 
tecrübelerini aktarmaktadır. (Bkz. www.ankaratrekking.com)

Ben de trekking konusunda yazmaya karar verince daha çok rota ve 
yollar hakkında yazmayı düşündüm. Likya yolu ve Sen Pol yolu gibi ‘klasik’ 
rotalardan başka, yeni açılmış olan Safranbolu-Yenice orman rotaları ile 
İstiklal yolu hakkında yazmak istiyordum. Ancak yazma sırasında trekking 
yapan gruplar, bu gruplara üye olan insanlar ve onların fikir ve davranışlarını 
çok daha ilginç buldum. Likya yolu, Sen Pol yolu gibi trekking yollarını 
anlatan kitaplar var, trekkingcileri anlatan kaynaklar ise tek tüktür. Bundan 
bahsetmek görevinin bir kısmı bana düşsün, trekkingciler arasında çok kısa 
ve eminim ki çok yetersiz bir ilk sosyolojik, antropolojik, psikolojik ve felsefi 
‘trekking’ yapayım, ben burada.

Karşılaştığım trekkingcilerin çoğu hafiften sol eğilimli diyebilirim, 
ama yine de tek tür insan kastetmiyorum. Koklayabildiğim kadarıyla 
yakından gördüğüm üç beş grupta Ulusalcılar egemendir ama 60’lar, 70’ler 
ve 80’lerden kalma değişmiş veya değişmemiş, hayal kırıklığına uğramış 
veya uğramamış her türlü ‘eski kulağı kesikler’ ve ‘eski tüfekler’ mevcuttur. 
Yeni hayatlarında moda olan Budizm, Ayurveda Yoga ve Şamanizme hayran 
olanlar var, spor okulunda her türlü alet kullanan veya pilates yapanlar da. 
Hormonsuz domatese bayılanlardan tut da yeşil çay içene kadar her çeşit âdem 
içlerinde mevcuttur. Sağ - sol kavramları artık itibarını kaybetmiş, solmuştur 
ama gene de ara sıra kullansak da olur; tabiat gezisi yapmak her zaman her 
yerde solcu bir hareket olmalı mı ve olmuş mu? Konuyu fazla açmayarak 
şunu söyleyebilirim; Hitler’in Almanya’sında tabiat gezisi yapmak bayağı 
sağ eğilimli bir eylem idi. ‘Sağlıklı bir vücutta sağlıklı bir beyin’ sözü gibi 
sloganlar kullanarak yapılan doğa sporları, Nazilerin Blut und Boden (Kan ve 
Toprak) ideolojisinin egemen ırkçı anlayışının kilit taşlarındandı. 

Türkiye’de kaç trekkingci var? Yüzde kaçı organizasyona üye? Yılda 
kaç defa gidiyorlar? Cinsiyet ve yaş dağılımı nasıl? Kaç grup var? Gruplar ne 
kadar büyük? Aktif üyelerin oranı nasıl? Organizasyonlar açık mı, değil mi? 
Kimler üye olabilir? Aktif propaganda yapılıyor mu? Yan aktiviteler nelerdir? 
Çalışan - çalışmayan oranları nedir? Çalışanların meslek dağılımı nasıldır? 
Trekkingcilerin hepsi (büyük) kentlerde mi yaşar? İletişim nasıl organize 
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edilir?… gibi onlarca ilginç soru sorulabilir.
Bütün bu soruları yanıtlamak mümkün olsa bile, burada hepsine 

cevap veremem. Gene de bazı olgulara bakabiliriz. Bunu yaparken fazla kendi 
yaşayıp gördüklerime dayanmak istemedim, birkaç başka kaynak bulmaya da 
özen gösterdim. 

Ankara’yı örnek alsak önümüze nasıl bir tablo çıkar? Ankara’da 
sıcak yaz aylarında ve bayram tatillerinde uzaklara, yükseklere ve bazen de 
ciddi dağlara gidilerek, diğer sezonların her hafta sonu veya her iki haftada 
bir Ankara’dan bir ve bazen iki günlük trekkingler yapılmaktadır. Gruplar da 
türlü türlü. Grupların çoğu Facebook’ta yer alıyor, arayıp bulduğum grupların 
kendilerini tanıtan kısa yazıları ve Aralık 2009 itibariyle ‘arkadaş’ sayıları 
şöyledir:

o Explorer Outdoor – 286 arkadaş / üye
Mountaineering - Mountain Climbing - Alpine Trekking, Backpacking 

& Hiking Mountaneering, Climbing, Rock Climbing. Yurtiçinde ve yurtdışında 
tırmanış, macera ve kültür turları ile doğa aktiviteleri organizasyonları

o Ankara Anatolya Doğa ve Tur Etkinlikleri – (Anatolya) – 1.087 
arkadaş / üye 
“Saygın katılımcılarını, monoton şehir yaşamının ağırlığından, 

zamanla yarışın yarattığı stresten daha ilk adımda kurtulmaya yardımcı olan 
turlarıyla yaşamınızı giderek bir tutkuya dönüştüreceğini” iddia eden bir grup. 
Eğer cesaretli olabilirsek ‘bütün rüyalarımız gerçek’ olabilecekmiş.

o Türk Orienteering Team, Ankara – 9 arkadaş
o Tempo Gezgini – 40 arkadaş 

“ Her yerde adamımız var….!!! Dost acenta gezgini”
o Ankaratrekking – 2 arkadaş

“Dostluk.. Doğa… Doğayla başbaşa olmak ve yeni doğa severlerle 
tanışmak.”
o Dört Mevsim Doğa Sporları – 500 arkadaş

      “Her türlü doğa sporları kapsamında Ankara’mızın doğa güzelliklerini 
gezip görerek ve araştırarak korumak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar 
yapmak ve bu amaçla faaliyetler düzenlemektir.”

o ADOG & ADOG Ankaralı Doğa Gezginleri / Anadolu Doğa Grubu 
Ortak Platformu - 1269 arkadaş
“Bu platform her ikisinin de kısaltılmış adı ADOG olan Ankaralı 

Doğa Gezginlerinin sportif kültürel etkinlik organizasyonlarının yanı sıra, 
Anadolu Doğa grubumuzun insanlık yararına yapmış olduğu etkinliklerden 
haberdar etmek ve katılımcılardan destek almak gayesiyle kurulmuştur. Hedef 
dostlarımızla hoşça zaman geçirmek, küresel ısınmaya karşı ‘Fidan dikerek’ 
dünyamızın ömrünü uzatmaktır. ‘Barış ve Şiddetsizlik’ adına ırk ayrımcılığına 
karşı olan dini ve siyasi düşüncelerinden arınarak ‘Doğa’ ekseninde buluşmayı 
amaç edinen insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz.” denmektedir.

o Binrota.com Gezginler Kulübü – 967 arkadaş
“Binrota, seyahat tutkunlarının bir araya gelebilecekleri, seyahatleri 
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ile ilgili deneyimlerini, bilgilerini ve önerilerini paylaşabilecekleri bir internet 
platformu olmasının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında kültür gezileri organize 
eden bir gezgin portalı.”

o Adosev - Ankara Doğa Severler Grubu - 889 arkadaş
Günübirlik geziler (Hiking), trekking (en az 1 gece konaklamalı), rafting, 

bisiklet turları, yamaç paraşütü, dağcılık faaliyetleri, yurt dışı doğa yürüyüşü 
organizasyonları (Katmandu - Nepal, Fransa Alpleri vb.)

o Kanyon Doğa Sporları – 1980 – 449 arkadaş
o Dağ ve Bayır Yürüyüşçüleri – 183 arkadaş
o Orman Doğa Sporları – 280 arkadaş  
o Zati Erbaş Doğa Okulu – 180 arkadaş “Bilginin eğlenceye tercih 

edildiği yer.”
o Ankara’lı Doğa Sporları Severler – 500 arkadaş

     “Doğa sporlarının her çeşidini içimizden çıkacak rehberler eşliğinde 
yapalım.”

o Doğacılar – 43 üye
“Tüm doğacıları; yani eski-yeni tüm ODTÜ Doğa Topluluğu üyelerini 

ve etkinliklerine katılan herkesi bekliyoruz”
o Geziyolu Gezi ve Etkinlik Grubu – 120 arkadaş

“Geziyolu; Ankara çıkışlı olarak, hafta sonları ve tatil günlerinde 
veya özel gruplara yönelik olarak kültür ve doğa gezileri yapmaktadır. 
Anadolu uygarlıkları, günübirlik veya konaklamalı kültür ve doğa gezileri, 
Kurtuluş Savaşı’nın geçtiği yerler ile dağ ve kamp gezileri özel ilgi alanımız 
olmaktadır.”

o DASK; Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği - 535 
arkadaş
“DASK 1989’da kurulmuştur. Amacı: Üyelerinin ve isteklilerinin 

doğa sporları yapmalarına olanak sağlayarak, fiziksel ve zihinsel gelişmelerine 
katkıda bulunmak.”

o Ankaratrekking – 3 arkadaş
“Dostluk… Doğa… Doğayla başbaşa olmak ve yeni doğa severlerle 

tanışmak...”
(Facebook’ta biri 4, öbürü 12 üyesi olan 2 tane Ankara trekking grubu daha 
vardır. 

Memleketin birkaç veya birçok yerinde şubesi olan, yeri belli olmayan 
veya Ankara dışında bulunan ve aynı zamanda Facebook’ta yer alan bazı diğer 
grupların künyeleri şöyledir:

o Zirve Dağcılık – Birkaç yerdeki üyelerinin sayısı: Antalya’da 88; 
İstanbul’da 897 (foto ve film kolu: 280); Selçuk’ta 303; İzmir’de 
1170; Ankara’da 323; Tekirdağ’da 142; Gaziantep’te 144 ve Söke’de 
212 vb. 

o Paradox Dağcılık  - Antakya 
o Doruk Dağcılık - İzmir - 519 arkadaş
o Düş Yola - Çanakkale - 846 arkadaş
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          “Sırt çantamı alıp yollara düşmek istiyorum”
o TEDAK (Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü) – 427 

arkadaş
o Hacılar Erciyes Gençlik Ve Spor Kulübü – 670 arkadaş
o ODAK (Osmangazi Dağcılık Arama Kurtarma) – 1459 arkadaş
“Her türlü doğa sporları kapsamında Bursa’nın ve ülkemizin doğa 

güzelliklerini gezip görerek, araştırarak korumak ve yaygınlaştırmak için 
çalışmalar yapmak ve bu amaçla faaliyetler ve eğitimler düzenlemek. Dağcılık 
ve doğa sporlarını tanıtıp geliştirmek ve gençleri bu spor dalları içinde eğitip, 
daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısına sahip olmalarını sağlamak, çevre 
bilincini geliştirerek, çevrenin korunmasına katkı sağlamak ve üyeler arasında 
sevgi, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek.”

o İzmit Doğa Gezginleri (İZDOGE) - 565 arkadaş
     “Kocaeli çevresinde başta doğa yürüyüşü olmak üzere diğer doğa 
aktiviteleri gerçekleştirerek yeni dostlar ve yeni dostluklar edinerek yaşamı 
nitelikli zamanlarda -doğada- paylaşmak adına oluşmuş bir birlikteliktir.”

o Trekkıng – 400 arkadaş
“Trekking, nedir? Tatilimizi bir trekking grubuna katılarak, çok fazla 

zaman ve para harcayarak, evimizden ve ailemizden uzakta neden geçiririz?”
o Voyager Team Doğa Aktiviteleri Kulübü, Kocaeli
“Marmara bölgesinin en dinamik doğa aktiviteleri kulübü, Nerede 

olduğuna aldırmıyorsan kaybolmuş sayılmazsın.”
o Duygusal Doğa Sevenler 
“… Yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini atmayın, bir geziye çıktığınızda 
uygun yerlere dikin ve doğa sevginiz içinizde değil doğada büyüsün ...”
o Bademler Gezi Grubu

“Bademler, bilinçli yaygaranın doğru adresi”!!

Bu satırların yazarı 2000’de Sarıkız zirvesi - Kazdağı’nda Kebikeç’çilerle
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o Olimpos Dağcılık - Bursa - 230 arkladaş
o Can Dede ve Doğa Gönüllüleri – 185 arkadaş
Facebook’ta olmayan ama aynı zamanda websitesi olan gruplar da var:
o Alternatif Trekking - Ankara

Dünyada doğal ortamın bozulmasını durdurabilmek, insanın çevreyle 
uyumlu bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek oluşturmak için bir adım atın. 
Bize katılın.”

Sıradan birkaç yazıya ve çağrı’ya bir göz atalım, sonra da gözden 
geçirelim:2

Explorer’dan;
Haftanın Yürüyüş Rotası: ÇAMLIDERE 11 Ekim 2009 Pazar
Sonbaharı doğada yaşamak için bu pazar günü Çamlıdere’ye gidiyoruz. 
Bölgeyi saran rengarenk ormanlarda, dağ yollarında ve orman patikalarında 
yürüyeceğiz. Yürüyüş öncesi bölgedeki bir dağ evinde bir de kahvaltı molamız 
var.
(…) Program
 - Pazar günü sabah saat 07.45’te yola çıkıyoruz
- Sabah Çamlıdere’de Dağevinde kahvaltı ve keyif molamız var
- Kısa bir toparlanma molasından sonra yürüyüşe başlıyoruz
- 14.30 sularında öğle yemeği molamız var
- Öğleden sonra yürüyüşümüze devam edeceğiz
- Yaklaşık 19.00 gibi Ankara’dayız.
(…) Bu hafta yürüyeceğimiz trekking rotamız, engelleyici sağlık problemi 
olmayan, koşullara uygun giyimi ve botu olan, yürüyüşleri seven bütün 
katılımcılar için uygundur.
Aktivite Süresi
Bu günübirlik doğa yürüyüşümüz için hedef aktivite süresi, yaklaşık 3-4 saattir.
Bu süre yaklaşık saatte bir verilen molaları ve yarım saat süren öğle molasını 
da içerir. 
(…) Getirilmesi Tavsiye Edilen Malzemeler
Sırt Çantası
- Yanınızda getirdiğiniz bütün eşyaları içine alabilecek büyüklükte olmasına 
dikkat
- Orta boy 40 - 45 lt. civarında olanlar en kullanışlı hacimde olanlar
- Çantaya uygun bir yağmurluk kılıf getirmek genel olarak her yürüyüşte 
önerilir.
 Yürüyüşe Uygun ve Sert Tabanlı Bir Bot
- Sağlığınız için lütfen esnek tabanlı ayakkabılarla arazide uzun süre 
yürümeyiniz !!
- Yağışlı mevsimlerde botlarda su geçirmezlik de önemli ! 
Yedek Spor Ayakkabı
- Araç içinde kullanmak veya yedek ayakkabı olarak, yürüyüş sonrası 
kullanmak üzere araçta bırakmak için

2 Yazıları değiştirmedim, telefon numaralarını kaldırdım ve konu harici bölümleri çıkardım.
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Yağmurluk ve Polar Mont
(Hafif ve sıcak tutan giysiler ve soluyabilir yağmurluklar bahar yürüyüşlerinde 
muhakkak yanımızda bulunmalı. )
(Sentetik giysilerle ve ince katlar halinde giyinmeyi ve aktivite sırasında 
terlemeyecek kadar üstünüzdekileri inceltmeyi unutmayın. )
Kumanya Paketi: Öğle yemeği için sandviç, kek, meyve suyu v.b. getirebilirsiniz
İçecek
Günübirlik yürüyüşlerde yanınızda ortalama 1.5 - 2 lt. içecek bulundurmalısınız
- İçeceğinizin bir kısmını termosta sıcak içecek olarak da getirebilirsiniz
Fotoğraf Makinesi
Güneş Gözlüğü
-Koruyucu Güneş Kremi ve Nemlendirici
“Doğada hiç bir şekilde çöp bırakmıyoruz, bu nedenle yanınızda getirdiğiniz 
her şeyin kullanıldıktan sonra geri getirileceğini unutmayın. Küçük bir çöp 
torbası getirebilir ya da boşalan bir poşeti bu iş için kullanabilirsiniz.”

Ve ADOG’tan;
- Spor; Su yürüyüşü, kar yürüyüşü, hiking, trekking, geocaching, amatör 
dağcılık, kayak, rafting.
- Kültür; yurtiçi geziler (Anadolu uygarlıklarını tanıyalım) Yurtdışı geziler 
(komşularımızı tanıyalım) organizasyonları,
- Yemekli yemeksiz toplantı, sergi, eğlence, tiyatro, sinema 
- Küresel ısınmaya karşı Fidan dikimleri:
* Taşpınar, İncek, ODTÜ, Ankara Hibe toplam 3500 adet
- Bağışlar;
* Otistik ve Engelliler yararına yapılan gezi, sergi ve bağışlar... (Dünya 
nüfusunun %20’sinin engelli olduğunu biliyor musunuz?)
- AB Projesi: Irkçılığa karşı gençliğin şiddetten arındırılması
-Desteklenen projeler: ‘Barış ve Şiddetsizlik için Dünya Yürüyüşü’
Bize güvenin ve etkinliklerimize katılın... Ülkemizin ve dünyamızın sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunun…

Sıra ADOSEV’de;
ADOSEV ‘’Ankara doğa severler’’ grubu olarak bu konuda duyarlılık 
gösterelim... İklim değişikliği ve küresel ısınma tahmin edilenden daha hızlı 
gerçekleşmektedir. Atmosferdeki karbondioksit oranı milyonda 350’yi aşmış 
durumdadır. Bundan dolayı yeryüzünde yaşamın sürekliliğini sağlayan hassas 
denge bozulmaktadır ve insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bu önemli 
soruna bir çözüm bulmak için, bizim ülkemiz de dahil olmak üzere dünyadaki 
bütün ülkeler Aralık ayında Kopenhag’da toplanarak görüşmeler yapacak ve 
sorumluluklarını belirleyeceklerdir. 
Hala bir şeyler yapmak için geç kalınmış değil. Bilim adamları tarafından 
bildirilen karbondioksit oranını tekrar 350’nin altına düşürebiliriz. 
İşte bunun için dünyaca ünlü bilim adamlarının, yazarların ve 
girişimcilerin bu önemli hayati konuya tüm dünyanın dikkatini çekmek 
için oluşturduğu organizasyonda (www.350.org) bizler de yer alacağız. 
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24 Ekim 2009, Cumartesi günü, uluslararası iklim değişikliği etkinliğine biz 
de şehrimizden anaokulu çocukları ve aileleri ile katılacağız. Çocuklarımıza 
yaşanabilir bir dünya bırakmak ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak bizim 
sorumluluğumuz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için 24 Ekim’de 
Eymir Gölü’nde saat 11:00’de bir araya geleceğiz. Çocuklarımızla birlikte 
dünyanın geleceği için yürüyeceğiz. “İklim değişikliği için önlem alalım” 
diye geleceği için bugüne seslenen çocuklardan daha etkili bir şey olabilir 
mi? Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu güzel doğa 
yürüyüşümüze hepiniz davetlisiniz.

Gene ADOG;
Eski yıllardan da hatırlanacağı gibi bazı söylemler bazı kişi ve kurumların veya 
örgütlerin tekeline girmiş, güzel oldukları halde yanlış anlaşılır korkusuyla 
dile getirilemez hale gelmişlerdi. ‘Barış’ ve ‘Şiddetsizlik’ kavramlarının da 
böyle bir yanlışa kurban gitmemesini umuyoruz… 
ADOG ; hiçbir siyasi parti , kurum veya örgüt ile bağlantısı olmadan, hangi 
dil, din, ırk ve düşünceden olursa olsun insanları ‘Doğa’ ekseninde bir 
araya getirmeye kararlı ‘Barışçı’ ve ‘Şiddete Karşı’ tam bağımsız bir STÖ 
olarak ortaya çıkmış ve aynı kararlılıkta da yoluna devam etmektedir… Bu 
bağlamda bizler için en önemli ve varoluşumuzun temel nedeni olan ‘Fidan 
dikimi’ etkinliğimizi “Barış ve Şiddetsizlik” adına Yozgat-Kolanlı Köyünde 
gerçekleştireceğiz… ADOG olarak bizler sadece söylemlerimiz ile değil 
yaptıklarımız ve yaratıklarımız ile övünen bir STÖ’yüz. Adogçakalın
 Sevgili ADOG’lular;
Sportif etkinliklerimizde harcadığımız enerjimizi bu yıl Ankara’ya 257 km 
uzaklıktaki Yozgat’ın şirin mi şirin bir köyünde toplumsal fayda sağlayacak 
bir alanda “Fidan dikerek” değerlendirmek istiyoruz… Yıllardır kendi 
köylerini çılgınca yeşillendirme çabası içerisinde olan bu insanlara bizim 
katkımız ise bu sefer iş gücümüzü ortaya koyarak olacaktır. Küresel ısınmaya 
karşı dünyamıza verebileceğimiz bir nebze oksijenin yanında, ADOG ruhuna 
uygun olarak hangi dil, din, ırk ve düşünceden olursa olsun insanların doğa 
ekseninde bir araya gelerek uzlaşma sağlayabileceğini de gösterebiliriz. 
Bu yüzden etkinliğimiz herkese açıktır. Fidan dikimi sonrasında bizlere 
yapılacak doğal ikramları tüketip Ankara’mıza geri döneceğiz… Bu doğal 
ikramları hak edebilmek için öncelikle çalışmak gerekmektedir… Durumuna 
göre 3-4 saatlik kesintisiz yoğun bir emek gerektiren fidan dikim işinde 
çalışamayacak olan kişilerin gelerek başkalarının yerini işgal etmemelerini 
ve işimizi aksatmamalarını özellikle rica ediyoruz… Toplam katılımcı 
sayısı 10 bayan 20 erkek olmak üzere maksimum 30 olarak öngörülmüştür. 
Emeğimiz karşılığı Köyün ikramı: 
Tavuk suyu çorba; Bulgur pilavı üstü köy tavuğu; Topalak (Bulgurla 
karıştırılarak dövülmüş kuşbaşı etten yapılmış sulu köfte); Köy yoğurdu; 
Sütlaç. Hepsi doğaldır… Bu etkinliğe katılım ücreti kişibaşı 45 TL dir. (Bu 
ücrete gidiş dönüş ulaşım, araç içi ikramlar ve köye yönetim tarafından 
alınacak hediyeler dahildir.)
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Temel kuralları değişik bir şekilde anlatan bir yazıya gidelim şimdi: 
Yürüyüşte uyulacak temel kurallar:
Doğada yapılan herhangi bir yürüyüşte uyulacak temel kurallardan en 
önemlisi ekip düzeninin sağlanmasıdır. Bu düzene göre ekip tek sıra halinde 
yürümelidir. Ekibin en tecrübeli kişisi başa geçer. Ekip başı adı verilen bu 
kişinin görevi yürüyüş rotasını seçmek, yürüyüş temposunu ayarlamak, 
molaların sıklığını ve uzunluğunu düzenlemek ve yürüyüş sırasında alınması 
gereken önemli kararları almaktır. Ekip başının hemen arkasında ekibin en 
tecrübesiz ya da en yavaş elemanı yer alır. Ekip başının yürüyüş rotasını ve 
temposunu bu elemana göre ayarlaması böylece daha kolaylaşır. Ekibin en 
arkasında ise artçı adı verilen en tecrübeli ikinci kişi yer alır. Artçının görevi 
ise ekipte belirebilecek herhangi bir kopmayı ya da düzensizliği ekip başına 
iletmek ya da mümkünse bunu gidermektir. Ekibin tek sıra halinde ve bu düzen 
içinde yürümesi ekip içi birlikteliği, temponun daha iyi ayarlanabilmesini 
ve bu şekilde vücut enerjisinin düzenli kullanılarak daha uzun yürüyüşler 
yapılabilmesini sağlar. Ekip içinde haberleşme, gelişigüzel bağırarak değil, 
söylenecek şeyi herkesin bir önündekine ya da bir arkasındakine söylemesiyle 
gerçekleştirilir. Bu, özellikle taş düşebilecek, tehlikeli, dar kulvarlardan 
geçerken yararlı olur. Bağırmadan gerçekleştirilen haberleşme sayesinde, 
bir ses yankılanmasından bile etkilenebilecek, bağları zayıf taşların düşmesi 
engellenir.
Yürüyüş sırasında herkesin sırtında küçük bir sırt çantası bulunmalıdır. 
Sırt çantasının içinde yürüyüşün uzunluğuna göre en az bir litre su, hava 
koşullarına göre bere, eldiven, yağmurluk ve çeşitli giyecekler, ilk yardım 
çantası gibi malzemeler bulunmalıdır. Bir doğa yürüyüşü sırasında seçilecek 
giyecekler yünlü ya da yün-sentetik karışımı olmalıdır. Pamuklu giyecekleri 
kullanmamakta yarar vardır. Bunun nedeni pamuklu giyeceklerin çabuk 
ıslanması ve ıslandığında geç kurumasıdır. Çok kalın ve az kat giymek yerine, 
ince ve çok kat giyilmelidir. Böylece terlendiği zaman soyunup, üşündüğü zaman 
giyinilerek belli bir vücut sıcaklığı korunmaya çalışılır. Doğada ne üşümek ne 
de terlemek iyidir. Ayrıca seçilen giyeceklerin düğmeli ya da fermuarlı olmasına 
dikkat edilmelidir. İnsan, vücut sıcaklığının % 70’ini başından kaybeder. Bu 
nedenle, gerektiğinde bere giymeyi de ihmal etmemelidir. Kot pantolon yerine 
kadife ya da yünlü pantolonlar tercih edilmelidir. Kot pantolon vücudu soğuk 
tutar ve ıslandığında kurumaz. Ayakkabı olarak da postal ya da bot türü 
ayakkabılar giyilmelidir. Yürüyüş sırasında belli bir tempo yakalanmasına ve 
nefesin düzenlenmesine çalışılır. Yürüyüş temposu mümkün olduğunca sabit 
tutulmalıdır. Genelde 50 dakikalık bir yürüyüşten sonra 10 dakikalık uzun bir 
mola verilmelidir. Çok dik ve zorlu etaplarda yarım saatte bir, 2 dakikalık bir 
nefes molası da verilebilir. 10 dakikalık uzun molalarda, ekiptekiler gerekli 
ihtiyaçlarını karşılarlar (su içmek, besin almak, tuvalet, vb.), yorgunluklarını 
gidermeye çalışırlar. Bu tür molalar sırasında terin soğumaması için gerekli 
giyeceklerin giyilmesi ihmal edilmemelidir. 2 dakikalık kısa molalarda ise 
amaç oturmak ve ihtiyaç gidermek değil, sadece nefesi düzenlemektir. Bunun 
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dışında gelişigüzel mola verilmemelidir, çünkü devamlı durup hareket etmek 
kişiyi dinlendirmekten çok, fiziksel ve psikolojik konsantrasyonu bozarak 
daha fazla yorgunluğa neden olur. Yürüyüş sırasında gereksiz iniş-çıkışlardan 
kaçınmak gerekir. Rota seçimi yapılırken mümkün olduğu kadar az yükseklik 
kaybetmeye çalışılır. 25 dereceyi geçen eğimlerde, eğimin etkisini azaltmak 
için zig zag çizerek ilerlemek daha avantajlıdır. Ayrıca yamaç tarafındaki 
ayak bir miktar yamaca döndürülerek burkulma tehlikesi azaltılır. Özellikle 
dik yerlerde düşürülebilecek taşlar, arkadaki ekip elemanlarına zarar 
verebilir. Bu nedenle, taş düşürüldüğü takdirde arkaya ‘taş!’ diye bağırarak 
tehlikeyi haber vermek gerekir. Bu uyarıyı alan ekip elemanları ise taşın düşüş 
yönünü bir an önce anlamaya çalışarak, kendilerine çarpmasını engellemeye 
çalışırlar. (…) Doğa yürüyüşleri sırasında yörenin çoban köpekleri tedirginlik 
yaratabilmektedir. Bu tedirginliğin yaşanmaması için mümkünse sürülerden 
uzak durulmalıdır. Köpeklerle karşılaşıldığı takdirde ise soğukkanlılığı 
yitirmemek ve kaçmaya çalışmamak gerekir. Ani hareketlerden ve özellikle de 
köpeğe taş atmaktan kaçınılmalıdır. Bu durumda yapılacak en iyi iş yavaşça 
yön değiştirip sürünün uzağından geçmektir. (oriontrekking.com’dan)

Biraz tahlil, biraz yorum

Şimdi, grupların tanıtım yazılarında ve diğer yazı ve çağrılarda neler 
görüyoruz:

o Malzemeye büyük paralar gidecekse, o zaman hafiften bu yeni 
dünyaya özgü bir dil gerekiyor. Bir malzemeye modern İngilizce bir 
isim verilince daha değerli olur gibi görünüyor. Aynı zamanda her 
grupta geçerli olan, içte ve dışta kalanları birbirinden ayırma ruhu 
esiyor. Sınırı dıştakilere yabancı veya anlam değişikliğine uğratılmış 
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olan kelimelerle çizmek belki en kuvvetli ve en kolay yoldur. 
Birbiriyle alakası az olan kişilerin bir kursta, bir gezide veya başka 
bir etkinlikte bir birlik duygusuna kapılmalarını istiyorsan, üç beş 
kelimeden oluşan bir gizli dil, bir jargon yarat ki işe yarasın.  Onun 
için bu dünyaya yeni üretilen kelimeler ve İngilizce kelimeler büyük 
hızla girmekte. Yeni olanlardan birkaç örnek; adogçakalın, turkolik. 
İngilizce (veya diğer yabancı dilden alınan) terimlerden birkaç örnek; 
trekking, hiking, polar, panço, krampon, vibram, mont ve baton…

o Sanal dünyanın avantajlarından çok iyi yararlanılır; gruplar güzel 
siteler ve platformlar yapar, fotoğraf yükler, bir anda yüzlerce kişiye 
haber ulaştırılır, vb. Birçok olası katılımcı da kolayca birden fazla 
gruba üye olur ve değişik grupların gezi tekliflerine bakar, katılacağına 
söz verenlerin isimlerini ayıklar, arkadaş davet eder ve nihayet ona 
göre neye katılacağına karar verir.

o Birçok grup ticari amaçla kurulmamasına karşın hemen her zaman 
ortada paralar dönmekte. Turlar, ulaşım, ortak yemek, rehber gibi 
tüm bu şeyler için para istenebilir. Kâr amacı gütmeyenlerin bir kısmı 
artan paralardan yılda bir, iki defa bir köyde köylünün verdiği bir 
yemek karşılığı ağaç diker veya başka bir hayır işi yapar. Doğrudan 
veya dolaylı yoldan ticari amaçla çalışanlar da var. Bir ofise veya 
seyahat acentesine bağlı çalışanlar gibi.

o Hemen her grup trekkinge yakın diğer sporları da yapar, ama 
farklı yönde biraz daha uzaklaşanlar da var: rafting, tennis, yamaç 
paraşütçülüğü, dağ bisikletçiliği, atçılık, futbol, yurtiçi ve yurtdışı 
geziler, arama ve kurtarma gibi…

o Birkaç grubun amacı, ifadeleri ve sloganları benim gözümde çok 
abartılı: Etrafa kara duman saçan eski otobüslerle 100 km kent dışına 
gidip büyütemeyeceğin birkaç ağaç diksen iklim değişikliğine karşı 
ne katkın olur? Hiroşima’nın yıldönümünde bir dağın başında ‘Bu 
Dünya Hiroşimaları Bir Daha Görmesin’ diye bir pankart açsan, çok 
mu dikkate alınırsın…

o Ben kent dışına çıktığım zaman doğayı düşünürüm, kuşlara bakarım, 
kendim için yürürüm. Benim hanım müsaade ederse, kızlarla 
birlikte, barış ve şiddetsizlik adına mı yürüyeyim? Ne münasebet! 
Bu gruplardan birine katılmakla, “küreselleşmenin ve teknolojik 
gelişimin bir sonucu olarak geleneksel yaşam biçimlerinin hızla terk 
edildiği bu dünyada, insanla doğa arasındaki birlikteliğin devam 
ettirilmesine ve geliştirilmesine” destekçi mi olmuş oluyorum? O 
grupla, “doğanın güzelliklerini, yeşili, çiçekleri ağaçları yabanıl 
yaşam alanlarının güzelliklerini keşfe” çıksam, o zaman da “Dünyada 
doğal ortamın bozulmasını durdurabilmek, insanın çevreyle uyumlu 
bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek oluşturmak için bir adım” mı 
atmış oluyorum ve karbondioksit oranını tekrar 350’nin altına mı 
düşürüyorum? Doğadan, kuştan, çiçekten, börtü böcekten hoşlansam 
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yetmez mı?
o Ancak bir iş var ki başıboş köpeklere karşı ne yapacağımı hâlâ tam 

olarak bilmiyorum…
Burada bir ara verelim, insanoğlu ile tuhaf bir ilişkisi olan köpek 

dediğimiz dört ayaklı hayvana yüzümüzü dönelim, yani vay köpoğlu köpek 
vay… Eskiden köpekten pek korkmazdım, son zamanlarda ise kırlara ‘tam 
teşekküllü’ çıkıyorum; kemerde biber gazı, cepte köpeksavar. Peki bu noktaya 
nasıl geldim? Korkuya ilk adımımı arkadaşım Ahmet Yüksel’e borçluyum. 
Canı sağ olasıca, beş kilometre ötede bir havlama duysa paniğe kapılır, gözleri 
döner, titremeye başlar. Ne yaparsın, bunu birkaç kere yaşadıktan sonra 
bende de az da olsa korku başladı. Daha sonra  yaşanan birkaç olay da bu 
korkuyu besledi. Şöyle ki, Erciyes eteklerinde gördüğüm çoban köpeklerinin 
etrafını sardığı ve onlarla başa çıkamayan kadın ve çocuklardan; Erzurum 
yaylalarında kafilemizden geride kalan ve bir köpek yaklaşınca paniğe kapılıp 
koşmaya başlayan Hollandalı gence; Bergama hastanesinde tetanos ve kuduz 
aşısı olmak zorunda kalan o yıllarda 9-10 yaşındaki kızıma kadar. Tam 
korkuya son adımı da, kimsenin suçu yok, yalnız başında attım. Geçtiğimiz 
sonbahar, Ankara Gaziosmanpaşa’dan sabah erken saatte şartlı şortlu vaziyette 
koşmak amacıyla Eymir Gölü’ne uzanan vadiye indim. Aniden her taraftan 
yavaş yavaş köpekler yaklaşmaya başladı. Onlar da galiba aynı patikalardan 
dereye inmişlerdi. Şimdi de kentte bulamadıkları yiyeceğin faturasını bana 
kesmeye hazırlardı. Bir, iki, üç derken sekiz kadar köpek etrafımı sardı. Bu 
arada yerden bir taş aldım, tek taşla iki kuş vurmayı iyi bilirim de, bakalım 
iki köpek vurabilecek miyim? Kolumu başımın üstüne doğru atarak tehdit 
pozisyonuna girdiğim anda köpekler azıcık gerilediler, ama ondan sonra daha 
önce kaldıkları yerden bana biraz daha yaklaştılar. Hava çok sıcak değildi, ama 
nedense terlemeye başlamıştım. Taşı atsam mı? Atmasam daha iyi olur gibime 
geldi, çünkü sekiz köpekten en azından ikisi iri yarı ve beni parçalamaya hazır 
görünüyordu. Hayatımda daha önce bu kadar korkmuş muydum? O anda bize 
doğru gelen bir araba gördüm, el sallamaya başladım. Az sonra soluk soluğa 
arabadaydım. Şoför, “Evet, bazı köpekler çok vahşi, uzaklardan gelen adamlar 
bunları arabalarından atıp vadiye bırakıyorlar. Köpeklerle dalaşmadan yere 
yatarsan kurtulursun belki.” Dedi.  

Köpekle karşı karşıya gelindiğinde ne yapılmalı? Haldun Aydıngün 
(sayfa 247-248) ‘Çoban köpekleri’ başlıklı yazısında şöyle diyor:

(…) Sadece çoban köpekleri insana saldırabilmektedir. Bu hayvanlardan 
zarar görmemek için kullandığımız bazı yöntemleri sıralamak istedik:
1. Koyun, keçi sürüsü görürseniz yolunuzu değiştirin.
2. Yolunuzu değiştiremiyorsanız, bağıra çağıra çobanın yerini tespit 

edin ve uzaktan bile olsa, selâmlaşın. Çünkü sürüde beyaz beyaz 
duran yüzlerce koyundan en az biri muhakkak çoban köpeğidir ve 
sahibiyle dost olduğunuzu görmesinde fayda var.

3. Ani bir saldırıya uğrarsanız, hemen çömelin ve ikinci maddeyi 
uygulayın.
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Bu pasif korunma yöntemlerinin yanında daha aktifleri de mevcut:
a) Size saldıran köpeğe siz daha şiddetle saldırın (Bir arkadaşımız her 

seferinde köpekleri kaçırıyordu, bense hiç cesaret edemedim).
b) Bir su tabancasına amonyaklı su koyup, köpeğin burnuna sıkın (Hiç 

uygulamadım. Çok vahşi ve sonuçları belirsiz bir yöntem.
c) Köpekle dost olun. (İnanılmaz gibi, ama özellikle bazı hayvanseverler, 

bunu birkaç saniyede becerebiliyorlar).
Benim Türkiye’de dolaştığım ilk yıllarında köpeklere karşı şöyle 

kurallarım vardı:
Ülkenin batısında (Emirdağı hariç) elindeki taşı köpeğe göster, yeter; Orta 
Anadolu’da o taşı köpeğe at, korkma; Doğu’da hiç taşa girme, ancak güzel 
yiyecek verirsen, yakanı kurtarırsın.

Ama sevimli köpekler de var, dağda. Arkadaşlarla bir Aralık gününde 
Fas’ın en yüksek zirvesi olan Toubkal’a çıktığımızda, iki gün kar kış içinde 
ufacık bir köpek bizimle birlikteydi. Zirve yapıp bizlerle indi ve molalarda 
patilerini ayaklarımızın üstüne koydu, donmamak için. Ayrıca her iki kızımın 
da başına gelmiş, kaç kere köpek eşliğinde gezmişler. Türkiye’de turistik 
bölgelerinde turistsever köpekler bol. Bir köpek, bazen üç beş köpek saatlerce 
sana takılır, Kapadokya’da olsun, Likya Yolu’nda olsun. 

Son defa Haldun Bey’e dönelim ve çok sevdiğimiz Yaylalar Köyü 
köpeğinin hikayesini dinleyelim (sayfa 248):

Hayvanlara karşı özel bir sevgi duymamakla birlikte, 1983 yılında 
Kaçkar Dağları’nda rastladığımız bir köpeğin özel bir anısı var. Dağın 
güney yüzündeki Yaylalar Köyü’nde aramıza karışıveren bu köpeğin sahibi 
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olmadığını şaşırarak öğrenmiştik. Çok yaşlıydı ve en büyük zevki dağda 
dolaşan gruplara arkadaşlık etmekti. Son derece gururlu ve tecrübeli 
davranışları hepimizi etkilemişti. Bütün gün bizle yürüyor, akşam olduğunda 
kampın biraz uzağında hep ilerlere bakarak duruyordu. Bir kez bile yemeğin 
hazırlandığı yere bakmamıştı. Ancak biz kendisine bir şeyler götürdüğümüz 
zaman yiyordu. Zirveye giderken de bizle beraber geldi. Bazı zorlu kaya 
tırmanışlarını yapamayınca vazgeçeceğini zannettik: ancak başka yerlerden 
yollar bularak tekrar peşimize takıldı. Sonunda, zirveye beraber vardık ve buna 
da çok sevindik. Yaklaşık bir hafta sonra, dağın kuzeyindeki Ayder kasabasına 

vardığımızda bizi bıraktı...
Son yıl Ankara’da 

faal olan dört farklı grupla, 
toplam on beş kadar günlük 
geziye, bir defa kültür 
ve tabiat turuna, bir defa 
kayağa gittim ve iki defa 
da ‘ciddi’ dağa çıktım. Bu 
tecrübelerden faydalanarak 
şu gözlemlerimle yazıma son 
vereceğim: 
o Her grubun bir 
veya birkaç lideri vardır. 
Bunun yanında hemen 

her faaliyete katılan bir çekirdek grup var. Diğerleri az faaliyete 
katılıyor. Genelde birçok katılımcı gündelik hayattan sıkıldığı için, 
evde kalmış olmaktan, kendi seçimlerinden, boşanmış olmaktan veya 
herhangi bir diğer nedenden dolayı hafiften yalnız kalan kimseler 
için bu gruplar bir aile rolü oynamakta.  Aynı zamanda yalnızlığa 
son vermek isteyenlere ideal bir avlanma sahasıdır; hep beraber 
hoş bir şey yaparsın. Tabiaattan cesaret alırsın, alternatif çoktur ve 
istediğin an öne, yana veya geriye gidebilirsin, bir beş on dakika 
‘biz bize’ olabilmek üzere… Ama ailelerde olduğu gibi bu trekking 
topluluklarında da dedikodu zehirli bir çimentodur ve bazı insanlar 
(normal toplumda olduğu gibi ekseriyetle kadın tabii)  dedikodu 
çıkmasın diye elinden geleni yapıyor.

o Birçok arkadaşlıklar normal hayatta da devam ediyor ve grubun 
organize olduğu yemeklerde ve diğer kültürel faaliyetlerde (sergi, 
film gibi) veya grubun dışında da yaşatılıyor. İstemeden bir kavga ve 
anlaşmazlık olursa büyük kentte alternatif gruplar boldur ve kendine 
göre bir grup bulamıyorsan, yenisini kur; kendin pişir kendin ye. Var 
olan grupların yüzde kaçı lider kavgasından türeyegelmiş, acaba?

o Çoğu üye yüksek öğrenim görmüş, toplumda önemli pozisyonlara 
sahip insanlardır. Bürokratlar, bankacılar, üniversite mensupları gibi.

o Ara sıra çocuklar katılsa da genellikle katılımcılar 20 – 70 yaşları 
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arasındadır.
o Gezici gruplar günlük turlarda bazen bayağı büyük (30 – 40 kişiye 

kadar) olabilirler, ama hemen her zaman katılımcılar birbirlerini 
hiç veya çok iyi tanımıyorlarsa bile çok cana yakın davranırlar, iyi 
geçinirler, kibar kibar konuşurlar, birbirlerine yardımcı olurlar, 
yemeklerini paylaşırlar, geride kalanı beklerler, kaybolanı arayıp 
bulmaya çalışırlar, ağlayana mendil verirler, gibi. Bu huzur ve 
sükûnet, sadece ara sıra çıkan hafif liderlik savaşları ile bozulabilir. 

o Turlara katılan birçok büyük kentli gençler giydikleri kıyafetiyle, 
taktıkları güneş gözlükleriyle ve konuştukları Türkçeleriyle de bizim 
Ankara civarında oturan köylülerle karşılaştıklarında benden çok 
daha ‘turist’tirler. “Kentli halk turistleşince her köylü organik olur”… 
İşte bu da benim lafım. Her atasözünün bir başlangıcı var ve ben de 
yaşını başını almış biri olarak böyle sözler yaratmayı yavaş yavaş hak 
etmiş oluyorum.

o Günübirlik geziler, sabah hareket Ankara’dan ise, bu hareket 
noktasıyla en çok Kızılcahamam ve civarı (Soğuksu Milli Parkı, 
Işık Dağı, Emeklidede Tepesi gibi), Bolu tarafına ve Eymir gölüne 
gidilir. Yarım yıl sık sık katıldıktan sonra tekrarlamalar başlar. Bunun 
tatlı birkaç tarafı vardır: hem mevsim değişikliği yaşarsın, hem de 
yolda bazı insanları tanımaya başlarsın. Başta bir çorba veya kavurma 
için durduğumuz yerlerde çalışanlar gibi. Aaah, Kızılcahamam 
girişindeki Mevlana Benzinliği… Aynı yere aynı zamanda bir değil, 
iki, üç trekkingci grup girerse hem dolu, hem de hoş olur. Sadece 
kırgınlıktan belli bir grupla gitmeyenlerin yüzü asık olabilir o zaman. 

Sonuç olarak
Bu makaleyi noktalandırmak çok zor. Hem trekking yollarına gereken 

ilgiyi gösteremedim, hem de trekkingcilere. Kestirme yoldan gitmekle de 
belki yolda birilerinin kalbini kırdım, kendilerinden söz etmekle veya tam 
tersi söz etmemekle. Hayat zor. 

İzzet Baysal’ın Bolu ve Abant’ta açtığı her okul ve sağlık tesisinin 
görkemli bir yerine astırdığı ‘On Öğüt’ benzeri bir şey mi yapayım, 
trekkingcilere? Bu trekkingciler öğüt dinler mi? Hem ben kimim ki öğüt 
vereyim.

Sözgelişi tek bir nokta ile noktalandırmak da çok basit olur. Yazar, ciddi 
bir işten kaçmış gibi olur, okuyucuyu da hayal kırıklığına uğratır.

Peki, son sözüm şu olsun:
Bu arada ekmek köy ekmeği olmuş, tavuk köy tavuğu, her şey doğal mı 

doğal, domates hormonsuza geçmiş… Bir gün köy kızlarının hali de mi böyle 
olacak? Onun için mi kuşkuyla bakıyor trekkingciye, köylü?

Not 1: Hannibal Alp Dağları’ndan bir daha geçmesin!
Not 2: Nerede olduğuna aldırmıyorsan kaybolmuş sayılmazsın…



kebikeç / 29   2010

214

Not 3: Neyse, yolunuz açık olsun!
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Özet: Yeni gelişen, genel anlamda doğa sporlarının, en ‘amatör’ü olan doğa 
yürüyüşünün, modern toplumun doğayla değişen ilişkisinin nasıl yansıması olduğu 
ve patikalar ile trekking gruplarının sosyolojisi, söylemleri hakkında bir deneme. 
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On Trackking routes on Anatolian Goat Paths

Abstract: This essay presents some thoughts on the newly evoloving perception of 
the nature through new kind of relations of the modern society with the nature, the 
sociology of the tracking groups and their discourses.
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