Çamlıyayla-Mersin (21-22 Mart 2009)
Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Fotoğraf Sanatı Kurumu’nun (FSK) Mart ayı konaklamalı gezisinde, daha önce hiç
gitmediğimiz Mersin’e bağlı Çamlıyayla ilçesine gidiyoruz. Çamlıyayla, Mersin ve Tarsus’un
yaylası, yöre halkının sıcak yaz günlerini geçirdiği Bolkarların eteğinde, isminin içini
dolduracak şekilde çamlarla kaplı bir yayla. İlçe, aynı zamanda jeostratejik bir noktada olduğu
için tarih boyunca geçiş noktalarını kontrol etmek için kullanılmış. Bölgede iki tarihi kale var;
Namrun ve Sinap kaleleri. Namrun kalesi 1045 yılında inşaa edilmiş. Sinap kalesi ise kale
olarak anılsa da ortaçağda bir konak yeri olarak yapılmış, İpek Yolu'nun bulunmasıyla da
kervansaraylık özelliği de kazandırılarak bu yol üzerinde ticaret yapanlar için uğrak yeri
haline gelmiştir.

FSK Gezginleri-Çamlıyayla, Mersin

21 Mart Cumartesi (1. Gün)
Cuma akşamı saat 24:00 gibi özel aracımız ile FSK’nın önünden yola çıkıyoruz. Kaptanımız
Osman Bey ile birlikte toplam 26 kişiyiz. Aramızda, usta ve yeni fotoğrafcılar var. Kurum
olarak bu tür etkinliklerin, yeni yerler görmenin yanısıra usta ve yeni fotoğrafcıları
buluşturduğu için fotoğrafcılık anlamında da çok verimli bir ortam oluşturduğunu
düşünüyoruz. Osman kaptan da kurumumuzun fahri üyesi olma yolunda, bizleri fotoğraf
gezilerine sürekli götürdüğünden fotoğraf konusunda yeterince bilgi sahibi; nerelerin iyi
fotoğraf vereceğini bildiği için nerelerde fotoğraf molası vermek isteyebileceğimizi kolaylıkla
öngörebiliyor.

Pozantı

Sabahın ilk ışıkları ile Pozantı’da yemek molası veriyoruz. Araçtan iner inmez etrafdaki karlı
dağları fotoğraflamak sıcak çorbadan önce içimizi ısıtıyor ve bu etkinliğin çok keyifli ve
eğlenceli geçeceği hissini uyandırıyor.
Yemek sonrası Pozantı’dan çıkmak üzereyken Sami’nin, heyecanlı “leylekler, leylekler”
çığlığı ile arabamızı hemen durdurup fotoğraf için uygun şekilde konuşlanıyoruz. Yol
boyunca akan derenin kenarında karınlarını doyuran leylek sürüsünü fotoğraflıyoruz.

Tekir yaylası

Günün ilk ışıkları ile yaşadığımız bu hareketlilikten sonra Pozantı’dan ayrılıyoruz. Tekir
yaylasını ve Gülek boğazını geçtikten sonra Çamlıyayla kavşağında otoyoldan çıkıp,
Çamlıyayla ilçe yolunu takip ediyoruz. Bugün hava şansımızdan çok güzel. Yol boyu güzel
kareler yakalayacağımızı düşündüğümüz yerlerde durup fotoğraf çekiyoruz.
Yolumuzun üstündeki Kadıncık deresi üzerinde kurulu Karageçit barajının gölünde çay
molası veriyoruz. Gölü ve çevresini aynı zamanda ilgi odağımız olan göldeki ördekleri
yaratıcılığımız ölçüsünde fotoğraflıyoruz. Ördekler de niyetimizi anlamış gibi oldukça
cömert davranıyorlar.

Karageçit baraj gölü

Saat 09.50’de Çamlıyayla ilçesine ulaşıyoruz. Geceyi geçireceğimiz otelimize şöyle bir göz
attıktan sonra zaman kaybetmemek için yerleşmeyi sonraya bırakarak ilçe içindeki Namrun
kalesine aracımız ile gidiyoruz. Kalenin eteğinde, araçtan inerek kaleye çıkmak için bir süre
yürüyoruz. Manzara, buraya çıktığımıza değiyor doğrusu, yukarıdan görüntü çok güzel ve çok
geniş bir alanı buradan görebiliyoruz. Yakında bulunan Sinap kalesini de buradan görmek
mümkün. Yukarıdan etrafa baktığımızda ilçenin de ne kadar geniş bir alana yayıldığını da
görebiliyoruz. Bolkarların karlı zirveleri de görülüyor, karlı zirveler ilçeye farklı bir görkem
katıyorlar.

Namrun kalesinden Çamlıyayla

Öğlen yemeği için ilçeye geri dönüyoruz. Geceyi geçireceğimiz pansiyonun altında bulunan
Tuncer restorana giriyoruz. Yemeğin ardından, ilçenin yakınında bulunan ve mesire alanı
olarak kullanılan Papazın Bahçesi’ne doğru yollanıyoruz.

Çamlıyayla

Başlangıçta iyi olan araç yolu Kadıncık deresinin geçtiği derin vadide dere yatağına doğru
gittikçe daralıyor, virajlar daha da keskinleşiyor. Araçla inerken bazı yerlerde nefeslerimizi
tutuyoruz. Yolun uzaması bazılarımızı tedirginleştiriyor. Yolun bir noktasında yola yuvarlanan
büyük kaya ise bizlere, büyük bir maceranın eşiğinde olduğumuzu ve aynı zamanda yoldan
araçımızı geçirmek için çözüm yolları bulmaya da itiyor.

Saat 15:00’de Papazın Bahçesi’ne ulaşıyoruz. Papazın mekanına gelince geldiğimiz yolun
stresini de bir anda unutuyoruz. Kadıncık deresinin gözelerinden biri buradan çıkıyor ve çok
görkemli selaleler oluşturuyor. Üç yıl önce yazın buraya geldiğimde bu şelaleleri bu kadar
heybetli görememiştim, baharda görmek daha etkileyici.

Papazın Bahçesi

Papazın Bahçesi

Karanlıkta yolun daha da riskli olacağını tahmin ettiğimizden çok geç kalmadan saat 15:30
gibi ayrılmayı planlasak da ancak saat 16:00’da bu güzel mekandan ayrılabiliyoruz. Keskin
virajların olduğu yolu Osman kaptan, inerken olduğu gibi yine ustalıkla dönüyor, sorunsuz
olarak ilçeye dönüyoruz.

Papazın Bahçesi’nden Bolkarlar uzantısı

Pansiyona geldiğimizde odalarımıza yerleşiyoruz. Akşam yemeğinden önceki serbest
zamanımızda günün son ışıklarını toplamak için ilçeye dağılıyoruz. Akşam yemeğini yine
pansiyonun altında Tuncer restorantda yiyoruz. Yemeğin ardından bazılarımız soba başında
sohbet ederken bazılarımız da ilçe halkı ile sosyalleşmek için ilçede yapacak başka işler
buluyor. Yarın sabah Sebil köyüne ve köyün yakınındaki Cehennem deresine gideceğiz.
22 Mart Pazar (2. Gün)
Saat 07:30’da kahvaltıya oturuyoruz. Kahvaltının ardından, Çamlıyayla’ya 6 km uzaklıktaki
Sebil köyüne gitmek için yola koyuluyoruz. Yol boyu serpilmiş yayla evlerini bir bir
geçtikten sonra köy girişinde kısa bir fotoğraf molası veriyoruz. Tilki kuyruğu üzümleri ile
bilinen köyde ilgilerini çektiğimiz köylülerle ayak üstü sohbet ediyoruz.
Buranın
üzümlerinden yapılmış cevizli sucuklardan satın alarak bir parça da köyün ekonomisine
katkıda bulunuyoruz. Konuşmalarımız sırasında, köyde bugün bir düğün olduğunu ve
hepimizin düğüne davetli olduğumuzu da öğreniyoruz.
Köyün içine girerek bize tarif edilen düğün evine uğruyoruz. Bazılarımız düğün evini
fotoğraflarken bazılarımız da dışarıda bir yandan sohbet eden bir yandan da düğün yemeği
hazırlayan köylü kadınlarla sohbet edip bu kültürel etkinliği fotoğraflıyor; elimizdeki
makinelerle ve varlığımızla düğüne farklı bir hareketlilik kazandırıyoruz.

Sebil

İlçede olduğu gibi bu köyde de büyük şehirlerde göremeyeceğimiz kadar çok yerel seçim
afişleri ve süsleri var, bu görüntü kirliliği belki köyün yavaş ritmine hareket kattığı için
köylüler tarafından, bizlerin gözüne battığı kadar itici bulunmuyorlar.
Ahmet, daha çok fotoğraf toplamak için sarfettiği “Haydi gidiyoruz, haydi” cümlesini güzel
fotoğraf yakalama uğruna duymazdan gelen gruba cümlesinin ne anlama geldiğini ifade
etmek için yeni arayışlarda bulunuyor. Geliştirdiği yaratıcı bir çözüm de kafasını fotoğraf
karelerine sokarak “siz gelmiyormusunuz?” oluyor. Ritmi, kulakları ile değil ama fotoğraf
makinelerinin bakacından gören fotoğrafcılar için bu yöntem oldukça etkili oluyor.

Cehennem deresi yolundan Sebil köyü

Düğün evinden ayrılarak Cehennem deresine yöneliyoruz. Gitmeden, dünkü deneyimizden
dolayı yol hakkında bilgi alma ihtiyacı duyuyoruz. Köylülerden, Cehennem dersinin köye 6
km uzakta olduğunu ve yolunun Papazın Bahçesi’ne göre çok daha iyi olduğunu öğreniyoruz.
Bu bilgiler biraz içimizi rahatlatıyor. Güzel bağ evlerinin yanından geçerek içnden Cehennem
deresinin aktığı dik vadiye iniyoruz. Yolda yağmur ciselese de bunun geçici olduğunu
biliyoruz. Dere yatağına indikten sonra etrafı fotoğraflayarak bu güzel yerin keyfini
çıkarıyoruz.
Saat 12.00 gibi, gelmeden sipariş ettiğimiz öğlen yemeğine yetişmek için Cehennem
dersinden ayrılıyoruz. Dönüş yolumuzda düğün konvoyu ile karşılaşıyor ve yolunu kesiyoruz;
para değil ama, özellikle gelin ve damattan görüntü vermelerini istiyoruz. Başlangıçta ne ile
karşılaştıklarını anlamasalar da sonradan kamera utangaçlıkları kayboluyor.

Sebil köy yolunda düğün konvoyu

Saat 12:30’da ilçede oluyoruz. Yolda iken başlayan yağmur ara ara hızlanıyor. İki gündür
karnımızı doyuran Tuncer restorantda yöreye özgü küçük lahmacunlardan yiyoruz. Dışarıda,
hızlanan yağmur öğleden sonraki planımızı da değiştiriyor, Ankara’ya dönmeye karar
veriyoruz.

Saat 15:30’da ilçeden ayrılıyoruz. Geldiğimiz yoldan geri dönerken yolumuzun üzerindeki
köylerde durarak köylülerin tezgahta sattığı ürünlerden alıyoruz, Karageçit baraj gölüne yakın
bir noktada araçtan inerek göle kadar yürüyoruz.

Saat 16:00’da göletten ayrılıyoruz. Ankara-Adana otobanına çıkmakta biraz zorlansak da
sonunda yolu buluyoruz. Pozantı’yı geçerken, gelirken görüntülediğimiz leylek sürüsünü yine
bıraktığımız yerde buluyoruz. Aynı heyecanla yine araçlarımızdan inip üşenmeden
fotoğraflıyoruz.

Kaptanımız Osman Bey, hepimiz için değişiklik olacağını düşünerek bazı bölümleri yeni
ulaşıma açılan otoyola giriyor. Pozantı-Ulukışla arasını geçtiğimiz otoyolda çok sayıda tünel
var. Yoldan ilk kez geçmenin heyecanı ile etrafımızı fotoğraflıyoruz.
Gece saat 22.30’da Ankara’ya ulaşıyoruz. Bu güzel haftasonunda yeni yerler, yeni insanlar,
yeni tatlar tatmanın yanı sıra oldukça eğlenceli ve sıra dışı zaman geçiriyoruz.

Hüseyin Sarı
30 Mart 2009, Ankara

Rota

