Eğirdir-Kovada-Yazılıkanyon (21-22 Haziran 2008)
Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

21-22 Haziran 2008 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonunda 25
kişilik bir gurupla konaklamalı olarak Eğirdir, Kovada Gölü ve Yazılıkanyon’a gidiyoruz.
Ahmet Bozkurt ve ben, bölgeyi bildiğimizden gruba rehberlik ediyoruz.

21 Haziran 2008 Cumartesi
Sabah 07.30’da, Ankara’dan dün gece yola çıkan FSK gurubu ile geceyi geçireceğimiz
Eğirdir Otel’de buluşuyorum. Odalarımız hazırlanırken otelde birlikte kahvaltı yapıyoruz,
ardından odalarımıza yerleşiyoruz. Zaman kaybetmeden hazırlanıp saat 11.00’de otelden
ayrılıyoruz, bugünkü ilk durağımız olan Akpınar köyüne aracımız ile gidiyoruz.

Akpınar köyünden Eğirdir
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Akpınar köyü, Eğirdir gölüne hâkim bir noktada. Köyün seyirlik terasında içinde soğuk ayran
içip gözleme yiyeceğimizi umduğumuz yörük çadırları, bürokratik süreçten dolayı maalesef
henüz kurulu değil! Kıl çadır yerine köylülerin hazırladığı gözlemeleri köy evinin bahçesinde
yiyip köy ayranı içiyoruz.

Yukarı Gökdere göleti

Kovada Milli Parkı

Tepeden Eğirdir’i ve sonrasında da Akpınar köyünün içini dolaşarak köylülerle sohbet edip
etrafı fotoğraflıyoruz. Fazla zaman kaybetmeden buradan ayrılarak kasnak meşelerinin
bulunduğu Yukarı Gökdere köyüne gidiyoruz. Yukarı Gökdere köyünden asırlık kasnak
meşelerinin olduğu Kasnak Meşesi Orman Parkı’na giden yol dik ve toprak olduğundan
gitmekten vazgeçiyoruz. Bu bölgede, buraya endemik olan kasnak meşesi (Quercus Vulcanica)
bulunuyor. 1987 yılında koruma altına alınarak Kasnak Meşesi Tabiat Koruma Alan olarak
ilan edilmiş. Yarın Yazılıkanyon’a giderken yolumuzun üzerinde benzer ağaçlar göreceğimizi
bildiğimizden bugün parka gidemeyişimize fazla üzülmüyoruz. Hazır buraya gelmiş iken
köyün üst başındaki gölette kısa bir fotoğraf molası veriyoruz ve ardından Kovada Gölü Milli
Parkı’na gitmek üzere buradan ayrılıyoruz. Yukarı Gökdere’den ayrılmadan önce köyün
yakınındaki mesire alanındaki kaynak suyun olduğu parka giderek susuzluğumuzu
gideriyoruz.
Bugünkü son ziyaret yerimiz Kovada Gölü Milli parkı. Aracımız ile parka kadar gidiyoruz.
Park içinde yönlendirilmiş levhaları takip ederek seyir terasına kadar yürüyoruz. Dönüşte,
bazılarımız fotoğraf çekerken bazılarımız da park alanında bulunan salıncak ve tahterevalliye
binerek biraz çocuklaşıyor. Gün batımını Eğirdir’de yakalamak için fazla oyalanmadan yola
koyuluyoruz.
Eğirdir’e dönünce bir gurup ilçenin içini dolaşıyor, ilçenin kalesini görmeyenler kaleye
çıkıyor. Akşam yemeğini otelde birlikte yiyoruz. Yemek sonrası FSK’da sezon kapanış
partisi için hazırlanmış olan gösteriyi izliyoruz.
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22 Haziran 2008 Pazar
Dün akşam Pınar ile sözleştiğimiz gibi saat 06.00’da erkenden uyanıp güzel kareler
yakalamak umuduyla göl kıyısından adaya doğru ilerliyoruz. Mehmet Bey de bize katılıyor.
Dün akşamki rüzgâr ve gölde oluşturduğu dalga aynı şiddeti ile devam ediyor. Denizde bile
az görülen dalga var.

Eğirdir Gölü

Otelde yaptığımız kahvaltının ardından saat 09.00 gibi otelden ayrılıyoruz. Bugün,
Yazılıkanyon’a gideceğiz. Kovada gölünün kenarından, Yazılı kanyon tabelasını takip ederek
saat 12.00 gibi kanyonun girişindeki yerleşim yeri Çandır’a ulaşıyoruz.
Çandır’da, daha önce St. Paul Yolu’nu yürürken yanında kamp kurduğumuz Canlar Alabalık
tesislerine uğruyoruz. Tesisin sahibi Alim Beyin eşi Ayşe Hanım ile sohbet edip, geçen
gelişimizde çektirdiğimiz ve göndermeyi ihmal ettiğim fotoğrafımızı veriyorum. Ayşe
Hanıma öğlen yemeği için siparişlerimizi vererek kanyonda yürüyüşe başlıyoruz.

3/5

Yazılıkanyon

Dere yatağı boyunca keyifli bir yürüyüşle yukarılara doğru çıkıyoruz. Yüzmek için uygun bir
noktada mola verip, yanında mayosunu getirenlerle suyun keyfini çıkarıyoruz. İlk etapta suya
girmek zor olsa da alıştıktan sonra çıkmak daha da zor oluyor. Suya giremeyenleri fazla
bekletmemek için doyamadan çıkıyoruz sudan.

Yazılıkanyon

Geldiğimiz rotayı takip ederek geri dönüyoruz. Saat 15.00’de açıkmış olarak alabalık
tesisinde oluyoruz. Güveçte pişirilen çifterli alabalıkları iştahla yedikten sonra saat 17.00 gibi
Ankara’ya dönüş için yola çıkıyoruz.
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Geliş güzergâhından farklı olsun diye Müezzinler, Sütçüler, Karadiken üzerinden Eğirdir’e,
oradan da Barla’ya geliyoruz. Akşehir üzerinden gelen yol, yol çalışmalardan dolayı sıkıntılı,
dönüşü Bolvadin üzerinden yapmanın zaman kazandıracağını düşünüyoruz. Uzun Ankara
yoluna çıkmadan önce Eğirdir’de aldığımız karpuzu Barla’da benzin istasyonunda kesiyoruz.

Karacaören köyü

Saat 18.45’de Barla’dan ayrılarak Hoyran gölü, Karacaören, Çayıryazı, Çay, Bolvadin,
Emirdağ ve Sivrihisar üzerinden Ankara’ya dönüyoruz. Dönüş yolunda anlatılan bilmeceler,
fıkralar ve özellikle “Kutup Ayısı” hikâyesi erkekleri güldürüken bayanları da bir o kadar
meraklandırıyor. Gece saat 24.00 gibi Ankara’da oluyoruz.
Hüseyin Sarı
01 Temmuz 2008, Ankara
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