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Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) 
Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari 

 
 
10-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu organizasyonunda 17 kişilik bir 
grupla konaklamalı olarak Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi yakınındaki Eber gölüne 
gidiyoruz. Rehberliğimizi, yakın zamanda buraya gelen ve bu güzellikleri bizim de görmemiz 
gerektiğinde ısrarlı olan FSKdan Gülcan Acar yapıyor. 
 
 
10 Mayıs 2008 Cumartesi  
Saat 08.40’da Ankara’dan özel aracımızla ayrılıyoruz. Çok keyifli bir yolculuğun ardından 
Afyonkarahisar’a ulaşıyoruz.  Şehir merkezindeki İkbal lokantasında öğle yemeğinin ardından 
akşam mangal partisi için alış-veriş yapıyoruz ve sonrasında Konya yolundan Eber gölüne 
doğru gidiyoruz. Yol üstündeki Çay ilçesini geçtikten sonra yoldan sola dönerek Eber köyüne 
saat 16.00’da varıyoruz. Eber gölü, köyün biraz ilerisinde, belki daha önceleri gölün suları 
köye kadar uzanıyormuş, şimdi gölün suyu büyük ölçüde çekilmiş durumda.  Bize gölü 
gezdirecek olan yerel rehberimiz Sezai Zengin ile köyde buluşuyoruz.  Fazla sayıda kayık 
olmadığı için sırayla 5 kişilik gruplar şeklinde göl gezintisi yapabileceğiz. 
 

  
Eber Gölü 
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Eber Gölü ve arkada Sultan Dağları  Sezai Zengin-Eber 
 
Etrafı sazlıklarla kaplı gölü tekne ile gezip fotoğraflıyoruz. Göl kenarında bazı yerlerde 
köylüler kamıştan barınaklar yapmış, ilginç olan birinin yanından karaya çıkıyoruz.  Göl 
üzerinde uçuşan birçok kuş türü var, bazıları sanki bizim için özel gösteri yapıyor gibi, 
kendimizi şanslı hissediyoruz. Saat 19.00 gibi Eber’den ayrılarak geceyi geçireceğimiz 
Bolvadin Belediyesi’nin işlettiği Heybeli tesislerine saat 19.30’da varıyoruz.  Burada 3 apart 
otel kiralıyoruz.  Her apart otel dubleks evden oluşuyor, üstte 5 kişilik 3 oda, alt katta ise 
mutfak ve termal tesisler bulunuyor. 
 

 
Sultandağı 
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Akşam apartlardan birinde toplanarak balkonda sucuk ve tavuk mangal yapıyoruz. 
Çaylarımızı yudumlarken gün boyu çektiğimiz fotoğrafları Necip beyin dizüstü bilgisayarında 
izliyoruz; dijital teknolojisinin nimetleri! Yatak öncesinde de kaldığımız termal tesislerin 
keyfini çıkarıyoruz. 
 
 
11 Mayıs 2008 Pazar 
Bugün Anneler günü. Herkes, öncelikle aramızda olan annelerin anneler gününü kutluyor, 
daha sonra telefonlara sarılıyoruz. Güzel ve keyifli sabah kahvaltısının ardından Karamık 
gölüne gidiyoruz. Konya yolundan giderek Dinar yol ayrımından sağa döndükten sonra sırası 
ile Pazarağaç, Karamıkkaracaören, Akkonak, Orhaniye, Karamık, Koçbeyli köyü üzerinden 
geçiyoruz. Sultan Dağları’nın kuzeybatı ucu burada sonlanıyor ve ovadan 2311 m 
yükseklikteki Sultandede tepesi çok görkemli gözüküyor. Koçbeyli köyünü geçtikten hemen 
sonra saat 11.40’da göl havzasına ulaşıyoruz. 
 
 

  
Sülük avcıları-Karamık gölü  
 
 
Haritada göl olarak gözükmeyen Karamık gölü sazlıklarla kaplı.  Köy, Koçbeyli köyü gibi göl 
etrafındaki diğer köyler için de bir geçim kaynağı.  Köylüler yılın bu mevsiminde gölde sülük 
topluyorlar. Bu sülüklerin kilosunu 50 YTL’den satıyorlarmış. İbrahim Kurnaz da Koçbeyli 
köyünden ve sülük avcısı, bir süre sohbet ediyoruz. Gölün etrafında bayağı fotoğraf çekiyoruz. 
Sami, fotoğrafçıları toparlamada zorlanıyor. 
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Çiçek tarlası-Armutlu     Karamık Gölü 
 
Göl kenarından araçla giderek ara ara güzel manzaralar fark edince inip fotoğraflıyoruz.  Göl 
çok ilginç, böyle bir göl ile karşılaşacağımızı ummuyorduk doğrusu. Göl kamışlarla, kıyıya 
yakın yerlerde ise papatyalarla kaplı. 
 

  
Karamık gölü      Eber Gölü 
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Armutlu’yu geçtikten sonra yol kenarında sanki ekilmişçesine çiçeklerle kaplı çok güzel bir 
tarla görüyoruz. Yorulana kadar da fotoğraflıyoruz bu tarlayı ve içindeki rengârenk çiçeklerin 
ayrıntılarını. Armutlu köyünden geçerek Dinar’a giden asfalt yol üzerindeki Çayıryazı köyüne 
ulaşıyoruz.  Burada öğle yemeği için alışveriş yaptıktan sonra Afyonkarahisar yönünde 
ilerliyoruz.  Yol üzerinde Bulanık köyü civarında sağa dönerek göl kıyısına yaklaşabildiğimiz 
kadar yaklaşarak öğlen yemeği için hazırlık yapıyoruz.  Ekili tarlaların ve meyve ağaçlarının 
olduğu yeşillik bir yerde yemek yiyip, ama daha çok da yandaki sazlıkta Adnan Beyin fark 
ettiği fotojenik böceklerin fotoğraflarını çekiyoruz.  
 
 

  
Afyonkarahisar-Karahisar mahallesi 
 
 
Yemek sonrası yola koyularak saat 17.00 gibi Afyonkarahisar’a ulaşıyoruz.  Burada saat 
19.00’a kadar olan serbest zamanda şehri dolaşıp eski Afyon evlerini ve sokaklarını 
fotoğraflarken, bazılarımız da Karahisar kalesine çıkıyor. Saat 19.00 gibi Ankara’ya dönmek 
için hazırlanıyoruz, kısa bir alışverişin ardından yola koyuluyoruz.  Saat 23.30’de Ankara’ya 
varıyoruz. 
 

Hüseyin Sarı 
26 Mayıs 2008, Ankara 

 
 


