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ilga? Ü . « . ~ " Anadolu'nun sen yüce bir dağısın 

Dr. Serra Menekay 8» Vedat Öncel 

Çocukluğumuzda kulaklarımıza ka

zınmış bu şarkının eşliğinde, yurdu

muzun bir diğer güzel köşesini daha keş

fetmek ve birazcık da kayak yapabilmek 

ümidiyle Ankara'dan İlgaz'a doğru yola çı

kıyoruz. Yaklaşık üç saat süren 200 km'lik 

yolculuğumuzda delik deşik, ama "bozuk 

satıh" uyarısı konmuş yolda epey sarsılmış 

olsak da, ulaştığımız bu güzel dağlar "Sar

sıntıya değdi." dedirtiyor gerçekten. İlgaz 

Dağları'na ulaştığımızda, ulu ağaçlar ve 

yeşilin her tonu bizi büyülemeye yetiyor. 

Arazinin sertliğini, vadileri, yamaçlar, sırt

lar ve dorukları görünce, İlgaz'a şarkıda 
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Gezi 

İlgaz Dağları'ndaki 1088 hektarlık alan, bu zengin doğanın, 

bitki ve hayvan türlerinin korunabilmesi için 1976 yılında Milli Park 

olarak ayrılmış. Milli Park alanının %917 ormanla kaplı. Bu zengin, 

doğal alan tertemiz havası ile yürüyüş, trekking, kamp, motor sporları 

ve dağcılık aktiviteleri için çok uygun. 
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neden "yüce bir dağ" dendiğini hemen 

kavrıyoruz. Karaçam, kızılcam ve kök

narlar her mevsim yeşil dallarını gökyü

zünün engin maviliğine doğru alabildiği

ne uzatıyorlar. Orman o kadar büyüleyici 

ki, "Burayı her mevsimde ziyaret etmek 

gerek." diye düşünüyoruz. 

Burada, dünyada nadir görülen bitki ve 

çiçek türlerini de görmeniz mümkün. 

Örneğin; orkideler. Şaşırtıcı değil mi? 

Ülkemizin orkide bakımından Avrupa ve 

Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden 

biri olduğunu, 24 cins orkidenin ülke

mizde yetiştiğini ve mevsiminde gezildi-

ğinde bunların çoğunun İlgaz Dağlarımda 

görülebileceğini biliyor muydunuz? Peki, 

ya orkidelerin yumrularından salep elde 

edildiğini ve maalesef salep için orki

delerin bilinçsizce toplanıyor olmasının 

onların neslini tehlikeye atmakta oldu

ğunu? İlgaz orkidelerinin koruma altına 

alınması gerektiğinin altını çizip, İlgaz 

Dağları'ndaki gezimize devam ediyoruz. 

İlgaz Dağları'nda yetişen 351 adet bitki

nin 64'ü "endemik" olarak adlandırılan 

nadir görülen türlerden olup, sadece İl

gaz Dağları'nda bulunmaktaymış. İlgaz 

Dağları aynı zamanda, ev sahipliği yap

tığı yırtıcı kuşlar nedeniyle Türkiye'deki 

önemli kuş alanlarından biri olarak kabul 

ediliyormuş. 

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek 

dağı İlgaz. Orta Anadolu'dan Kuzey 

Anadolu'ya geçiş kuşağında Karadeniz 

kıyısından itibaren içeriye doğru ikinci 

dağ sırası olarak yer alan ve Kastamonu 

ile Çankırı illeri tarafından paylaşılan İl

gaz Dağları'nın en yüksek tepesi olan 

"Büyük Hacet Tepesi" 2 bin 600 m yük

sekliğe ulaşıyor. İlgaz Dağları'ndaki 1088 

hektarlık alan, bu zengin doğanın, bitki 

ve hayvan türlerinin korunabilmesi için 

1976 yılında Milli Park olarak ayrılmış. 

Milli Park alanının %91'i ormanla kaplı. 

Bu zengin, doğal alan tertemiz havası ile 

yürüyüş, trekking, kamp, motor sporları 

ve dağcılık aktiviteleri için çok uygun. Bu

radaki parkurların düzenlenmesi ve sayı

sının artırılması için çalışmalar ve toplan

tılar düzenleniyor olduğunu öğrenmek 

bizleri çok sevindirdi. Milli Park'ın en ca

zip kısımlarından biri de "Kış Sporları ve 

Kayak Merkezi". Pistler 1.800-2.000 m 
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Burada, dünyada nadir görülen bitki ve çiçek türlerini de görmeniz 

mümkün. Örneğin; orkideler. Şaşırtıcı değil mi? 

Ülkemizin orkide bakımından Avrupa ve Orta Doğu'nun 

en zengin ülkelerinden biri olduğunu, 24 cins orkidenin ülkemizde 

yetiştiğini ve mevsiminde gezildiğinde bunların çoğunun İlgaz Dağları'nda 

görülebileceğini biliyor muydunuz? 

yükseklikte yer alıyor. Aralık ile Nisan ay- şan "İstiklâl Yolu" adındaki trekking ve 

lan arasında kayak imkânı olan bu mer

kezde kar kalitesi iyi. Park içi ve bitişiğin

de toplam 10 adet turizm amaçlı hizmet 

veren tesis var, bunlar 450 oda ve 1.400 

yatak kapasitesine sahip. Yıllık ortalama 

30-50 bin ziyaretçinin geldiği park alanı 

bölge turizmi açısından önemli. 

Hava çok güzel olmasa da pistlerde ye

terli kar var, telesiyej çalışıyor, kar kali

tesi güzel. Pistler çok uzun olmasa da 

kayak zevkini tatmak için yeterli. Kayak 

yapmıyor olsanız bile mutlaka zirveye 

çıkıp manzaranın tadını çıkarmalısınız. 

Zirvedeki kafeteryada şömine başında 

ısınıp, manzara eşliğinde sıcak bir şey

ler içme şansınız da var. Manzara ger

çekten eşsiz. 

İnebolu'dan başlayıp Ankara'ya ula-

yürüyüş parkurunun levhalarını yolda 

görmek bize bir kez daha İstiklâl Müca

delemizi hatırlattı. Bu güzel vatanın her 

karış toprağında atalarımızın canı, kanı, 

emeği var. El i f in kağnısının üstündeki 

cephaneyle buralardan geçip Ankara'ya 

ulaştığını düşünmek, tüylerimizi ürpert

t i . Bu güzel memleketi bizlere kazandı

ranları bir kez daha minnetle anıyoruz. 

Onların sayesinde İlgaz Dağları'nın bu 

tertemiz havasını özgürce solumanın 

tadına vardığımızın bilincindeyiz. Hafta 

sonu kayak keyfini yaşayıp, zihnimizde 

İlgaz'ın güzellikleri, dudaklarımızda "İl

gaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" 

şarkısıyla "İstiklal Yolu"ndan evimize 

dönüyoruz. 

Ne güzel memleketimiz var bizim... 
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