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St. Paul Yürüyüşü: Isparta Eğirdir-Antalya Perge ( 30 Aralık 2006-06 Ocak 2007) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal ve Naci Beytekin’ın katkılarıyla)  

Fotoğraflar: Songül Sonal-Naci Beytekin-Hüseyin Sarı 
 
St. Paul yolu,  bir kolu Antalya Perge’den diğeri Aspendos’dan başlayıp Sütçüler yakınındaki Adada 
antik kentinde birleşerek Eğirdir gölü üzerinden Isparta-Yalvaç’a kadar uzanan Türkiye’deki 
işaretlenmiş yürüyüş yollarından, Likya yolundan sonra ikinci en uzun olanıdır. 2004 yılında Kate 
Clow organizasyonunda işaretlenen ve yaklaşık 410 km uzunluğunda olan bu patika yol, tarihsel 
olarak hıristiyanlığın yayılmasına çok büyük katkıda bulunan Aziz Paul’un hıristiyanlığı 
Jeruselam’da yaşayan museviler dışındaki diğer kavimlere yaymak üzere Anadolu’ya ilk geldiğinde 
izlediği güzergahı içermektedir. 

 

   
Rotamız 

 
Yılbaşı ve uzun Kurban Bayramı tatilinde bu yolu yürümenin iyi bir fikir olacağını Bursa’dan 
Songül Sonal, Emine Sonal ve Naci Beytekin ile birlikte ben de düşündüm ve bu etkinliği birlikte 
gerçekleştirdik.  Her ne kadar bu etkinliği, kendisi ile henüz tanışma şansım olmayan İzmir’den 
Gürcan Vural planladıysa da kendisinin gelemeyişinden dolayı bu fikri biz hemen sahiplendik. 
Amacımız, bu kısıtlı sürede St. Paul yolunun sadece Eğirdir-Perge arasını, aziz Paul’un yürüdüğü 
yönün tersi yönde, yukardan aşağıya doğru yürümekti.  Yürüyüşün belli kısımlarını işaretlenmiş 
yoldan, belli kısımlarını ise kestirmeden, kendi kestirme yollarımızı yaratarak yapmayı planladık ve 
kısmen de başarılı olduk sayılır.  Zorunlu durumlarda, özellikle de araç yolunu izleyen parkurlarda 
ve zamana karşı yarıştığımız zamanlarda araç kullan-dık (-mak zorunda kaldık).  Sekiz gün süren bu 
yürüyüşümüz boyunca yaklaşık 160 km yol yürüdük.  Yürüyüşün bir gününde, aşırı yağmurdan 
dolayı kapalı mekanda dinlenmek zorunda kaldık. Yılbaşını ise birçok insandan farklı olarak, bir 
parça kaybolmuş şekilde ıssız bir dağın tepesinde, köylülerin seki olarak adlandırdığı bir alanda, 
sıcak kamp ateşinin başında kırmızı şarabımızı yudumlayarak karşıladık. 
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1. Gün 30 Aralık 2006 Cumartesi 
Ankara’dan Isparta Petrol otobüs şirketi ile Isparta’ya geçip Bursa tayfası ile buluşacağım.  Bayram 
trafiğinden dolayı normal seferi saat 00:30 olan otobüs ancak saat 01:14’de hareket edebildi.  Çok iyi 
uyuyamadığım gece yolculuğundan sonra saat 06:14’de Isparta’ya ulaştım.  Aynı firmanın aktarmalı 
otobüsü ile beklemeden ve ek ücret ödemeden saat 06:26’da Eğirdir’e geçtim.  Saat 07:00’de 
Eğirdir’e ulaştım.  Hava çok güzel ve güneşli. Bursa’dan gelecek olan Songül Sonal, Emine Sonal ve 
Naci Beytekin’i beklerken Eğirdir gölünü izledim, fotoğraf çektim, Kemer lokantasında kahvaltı 
niyetine sıcak çorba içtim. Bursa tayfası geldikten sonra da aynı lokantaya gidip ben ikinci çorbamı 
içerken bugün izleyeceğimiz rota üzerinde hep birlikte konuştuk.  Bugünkü yürüyüş rotamız 
işaretlenmiş St Paul rotasından farklı.  Zaman kazanmak için, Davraz’ın eteğinden geçen rotayı değil 
de Eğirdir gölünden direk olarak Kovada gölüne giden yolu kullanmayı planlıyoruz. Amacımız 
akşama Serpil köyüne veya Kovada milli parkına kadar gitmek ve geceyi geçirmek. 
 
Kahvaltı sonrası son eksiklerimizi tamamlamak için yaptığımız alış-verişin ardından saat 10:30’da 
Eğirdir’den ayrılarak yürüyüşe başlayacağımız Köprübaşı’na kadar dolmuş ile gittik. Saat 10:50’de 
yürüyüşe Köprübaşı’ndaki benzin istasyonundan başladık. 

 

     
   Songül   Hüseyin     Naci     Emine     Eğirdir-Kovada Gölü arası 
 
Eğirdir’i Kovada gölüne bağlayan ırmağa paralel, araç yoluna mümkün olduğunca uzak olacak 
şekilde organik elmaların yetiştirildiği bahçelerin içinden yürüyoruz.  Saat 12:55’de Balkırı’ın (eski 
ismi Cire) mahallesi Camiliyaylası, saat 14:20’de Eyüpler’in mahallesi Hacı Ramazan’a ulaştık, saat 
14:46’da da Çiftlik mahallesine ulaşmıştık. 
 
Yolumuzun üzerinde üç tilki ölüsü ile karşılaştık, büyük olasılıkla zehirlenmişler.  Hava kararmak 
üzere, kamp kurmakta geç kalmamak için yoldan geçen traktöre el kaldırıyoruz, milli parkın 
yanından geçeceğini söylüyor çiftçi şoför, hemen römorka atlıyoruz. 
 
Saat 18:00 gibi Kovada Gölü Milli parkına ulaşıyoruz.  Parkta, iki tane kedi dışında kimsecikler yok, 
her yere kilit vurulmuş. Binanın önünde çadır açıp kampımızı kuruyoruz. Hava çok soğuk, çeşmenin 
biri donmuş diğerinden ise çok az su akıyor. 

 
Akşam yemeğinden sonra yanımızda getirdiğimiz iki kırmızı şaraptan birini açıyoruz, diğerini 
yarına, yılbaşı akşamına saklıyoruz. 
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2. Gün 31 Aralık 2006 Pazar 
Bugün Kurban bayramının birinci, yılın ise son günü, çadırlarımızdan çıktıktan sonra 
bayramlaşıyoruz  Sabah kahvaltısından sonra park içinde seyir noktasına kadar kısa bir yürüyüş 
yapıyoruz. Seyir noktasındaki ahşaptan yapılmış terasa çıkan merdiven basamakları hepimizin 
dikkatini çekiyor, basamaklar akıllıca tasarlanmış. Seyir terasından gölün neredeyse tamamını 
görmek mümkün. Gölün tümüyle donmuş olduğunu fark ediyoruz.  Burasının bu kış vaktinde çok 
ıssız ve soğuk olmasına karşın çok güzel bir yer olduğu gözümüzden kaçmıyor, baharda veya yazın 
da kamp yapmak için buraya gelmeyi öneriyoruz birbirimize. 
 

   
Kovada Milli parkı 

 
Bugün Adada antik kentine kadar gitmeyi ve geceyi orada geçirmeyi planlıyoruz. Kampı toplayarak 
saat 12:10’da yürüyüşe başlıyoruz. Bir süre göl kenarını takip eden taşıt yolundan yürüyerek Kovada 
gölünün alt ucuna varıyoruz, karşılaştığımız köylülerin bayramını kutlayıp ayaküstü sohbet ediyoruz.  
Kısa bir rampa çıkışından sonra Çeşme köyünün Sarıçbeli mahallesine varıyoruz. Bu bayram 
vaktinde bizi gören köylülerin yüzündeki şaşkınlık dillerine dökülüyor: “bu kış-kıyamet günü 
buralarda ne işiniz var?” Naci bey ise yukardan akıl dağıtılırken bazılarının şemsiyesini açık 
unuttuğunu söyleyerek bu durumu köylülere esprili bir şekilde açıklamaya çalışıyor. 
 
Yol kenarında kısa bir öğlen yemeği molası verdikten sonra kestirmeden geçerek Adada antik 
kentinin yakınında bulunan Sağrak köyüne doğru yollanıyoruz.  Çeşme-Sağrak arası haritada yakın 
gözüküyor. Köylüler, Sağrak köyü için her defasında farklı yollar tarif ediyor, farklı zamanlar 
söylüyor.  Havanın kararması yakın olsa da bir an önce kestirmeden geçip Sağrak’a gitmeyi 
yeğliyoruz, taşıt yolu ile riske girmeden gitmek var ama biz daha eğlenceli olanını, yürümeyi ve 
farklı bir rota kullanmayı seçiyoruz. 
 
Köylülerin tarifleri doğrultusunda yürüdüğümüz patikanın sonu gelmiyor, hava karardığı için 
patikayı da takip etmek zorlaşıyor, belki tarif edilen patikadan başka bir patikadan yürüyoruz.  
Uygun bir kamp yeri bulup geceyi geçirmenin uygun olacağına karar veriyoruz ancak suyumuz çok 
az sabahı çıkartabilirmiyiz emin değiliz. 
 
Güzel bir düzlükte kamp kurup hemen ateş yakıyoruz.  Gece hava soğuk oluyor. Bu akşam yeni bir 
yıla giriyoruz.  Etrafta süsleyeceğimizden de fazla çam ağacı var.  Sırtımızda yol boyu taşıdığımız 
kırmızı şarabımız da var, bundan daha iyi bir yılbaşı kutlaması olamaz deyip kaybolmuşluğumuzu 
unutmaya çalışıyoruz. 
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Çeşme köyünin Sağrak yünündeki çıkışı     Çeşme-Sağrak arasındaki 2. kamp yerimiz      Sarışbelen’den Musa Azgın 
 
Büyük bir kamp ateşi yakarak etrafına toplanıyoruz. Suyumuzu idareli kullanacak yemekler 
yaptıktan sonra gecenin keyfini çıkarıyoruz. Beklediğimizden de güzel bir gece geçiriyoruz, iyi ki bu 
akşam burada kaybolduk! 

 
3. Gün 01 Ocak 2007 Pazartesi 
Saat 08:00 gibi uyanıyoruz.  Her tarafa kırağı düşmüş, çadırdan dışarı çıkmak gelmiyor içimizden, 
hava açık ama sert bir sabah soğuğu var.  Gece yaktığımız ateşin kül altında kalan közlerinden 
yeniden ateş yakıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra saat 10:10’da yola koyuluyoruz. Köylülerin 
tarif ettiği yolu daha dikkatlice takip ederek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Galiba doğru yoldayız, 
yolumuzun üzerinde hayvan ağılı var, demek ki birileri buraları kullanıyor.  Biraz ilerleyince 
bacasından duman çıkan tek bir ev görüyoruz. Evde, çobanlık yapan Musa Azgın yaşıyor, yüzü çilli 
bu utangaç ve güleryüzlü çocuk çoban buranın Karadiken köyünün Sarışbelen yaylası olduğunu 
söylüyor.  Su takviyesi yapıp yanımızda getirdiğimiz şeker ve çikolatalardan bir kaçını Musa’ya 
bayram hediyesi olarak verdikten sonra Sağrak’a doğru yola koyuluyoruz.  Sağrak köyü buradan 
görülüyor, gitmek için önce dik bir inişle dere yatağına inip tekrar aynı yüksekliğe çıkmamız 
gerekiyor. Dere yatağına indikten sonra Sağrak’a giden araç yolunu değil de, sonradan Kenal deresi 
olduğunu öğrendiğimiz derenin sağından köye çıkan patika yolu takip ediyoruz. 
 

 
Adada antik kenti yakınındaki Sağrak Köyü-Sütçüler, Isparta 
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Saat 12:35’de  Sağrak köyüne ulaşıyoruz. Sırt çantalarımızı, köy kahvesini ve kahvehane içinde 
bulunan küçük bakkal dükkanını işleten güler yüzlü ve misafirperver Ali Amca’ya bıraktıktan sonra 
Adada antik kentine doğru yollanıyoruz.  Taşıt yolunu değil de kestirme patika yolu kullanıyoruz 
yine. 
 

   
Adada antik kent-Sağrak-Sütçüler 
 
Adada antik kentindeki akropol, imparator tapınağı, tiyatro vs. gördükten sonra antik kentten girişini 
göremediğimiz, vadi içine gizlenmiş olan antik taş yolu göremeden saat 15:10’da Adada’dan 
ayrılıyor, geldiğimiz patikadan Sağrak’a geri dönüyoruz.  Geceye kalmamak ve daha çok yol 
katetmek için yollara düşüyoruz yine, amacımız Sütçülere kadar gitmek ve geceyi Sütçüler’de 
geçirmek. Saat 16:00 ve 18:00’de Sağrak’dan Sütçüler’e giden minübüs varmış ama biz yürümeyi 
tercih ediyoruz, öyle ya amacımız yürümek zaten, gidebildiğimiz kadar ayaklarımızla gitmek.  Saat 
15:40’da Sağrak’dan ayrılıyoruz.  
 

  
Sağrak Köyü Sütçüler çıkışı       Boğazköy-Sütçüler, Isparta 
 
Araç yolu boyunca giden, bazı yerde direk veya ağaç, bazı yerde de kaya üzerine yaklaşık 15x30 cm 
boyutlarında kırmızı-beyaz renklerle işaretlenmiş St. Paul patika yolunu takip ederek ilerliyoruz 
Sütçüler’e doğru. Saat 16:45’de yol üzerindeki Boğazköy’e geliyoruz.  Hava kararmak üzere ve 
patika yol asfalttan gidiyor, yürümek pek de eğlenceli değil.  Sütçüler’e yaklaşık 4 km yolumuz kala, 
karanlığa kalmamak için minibüse binmek zorunda kalıyoruz. 

 



 6/17

 
Boğazköy-Sütçüler, Isparta 

 
Saat 17:00 gibi Sütçüler’e ulaşıyoruz. Bayram dolayısıyla belediye misafirhanesinin kaloriferi 
yanmadığından burada kalamıyoruz (asıl neden ise, misafirhanenin bitişiğinde belediyeye ait düğün 
salonunda gece 12’ye kadar programın olması). Bayram nedeniyle lokantalar da kapalı. Geceyi, 
Gülay ve İbrahim Karaca çiftinin işlettiği aile pansiyonu Karaca Cafe’de geçiriyoruz.  Sütçüler’de 
başka da bir pansiyon yok.  Bu pansiyon da varlığını büyük ölçüde St. Paul yoluna borçlu, genellikle 
yürüyüşçüler kalıyor burada.  İbrahim bey de St. Paul yolunun işaretlemesinde katkıda bulunmuş ve 
civardaki yolların işaretlenmesini de kendisi üstleniyor. 

 

  
Sütçüler ilçesi-Isparta 
 
Akşam yemeğini pansiyonda yedikten sonra, pansiyona Izmir’den gelen grupla bir süre sohbet 
ediyoruz, sonrasında da odalarımıza çekilip dinleniyoruz.  Yarın Çandır’a kadar yürümeyi 
planlıyoruz.  Yolun hangi parkurunda daha çok zaman geçirmemizin keyifli olacağını İbrahim beye 
soruyoruz.  St. Paul yolu yürüyüşüne katılan yabancı grupların,  Perge-Sütçüler arasını 9 günde kat 
ettiklerini ekleyerek Çürük-Çandır arasına daha çok zaman ayırmamızı salık veriyor. 
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4. Gün 02 Ocak 2007 Salı 
Saat 07:00’de uyandık, pansiyonda her şeyin ev yapımı olduğu zengin bir kahvaltı yaptıktan sonra 
saat 09:50’de Sütçüler’den ayrılıyoruz.  İbrahim bey patikanın başlangıcına kadar bize eşlik ediyor 
ve bizi uğurluyor.  Bugünkü planımız Yazılı kanyon içinden geçerek Çandır’a kadar yürümek. 
Sütçüler’in alt ucundan geçen işaretli patika yoldan yürüyüşe başlıyoruz. Bir süre tarlaların 
arasından giden yol dere geçişinden sonra taşıt yolu ile birleşiyor ve elektrik santraline kadar taşıt 
yolunu takip ediyor.  

 

   
Sütçüler’den Çandır’a 
 
Yol boyu bir süre yürüdükten sonra zaman kazanmak için taşıtla Çürük köyüne geçip yürüyüşe 
oradan itibaren devam etmenin daha keyifli olacağını düşünüyoruz. Saat 11:30’da, Bekirağalar 
köyünden Osman beyin arabasına konuk oluyoruz ve bizi Çürük’e kadar atıyor.  Saat 11:50’de 
Çürük’e varıyoruz.  Birkaç evin olduğu Çürük çok küçük bir yerleşim yeri. 

 
Patika yol Çürük’den hemen sonra kayalık üzerinden yükseliyor ve derin uçurumların kenarından 
geçiyor.  Saat 13:05’de Karacaören baraj gölü ve Yazılıkanyon’un görüldüğü hakim bir noktaya 
ulaşıyoruz. Buradan manzara tek kelimeyle nefes kesici, birden bütün yorgunluğumuzu alıp 
götürüyor.  Bu manzara karşısında kendimizi ödüllendiriyoruz ve manzara molası vererek içimizden 
“iyiki şemsiyelerimizi açık tutmuşuz” diyoruz. 

 

   
Yazılı Kanyon ve Karacaören barajgölü       Yazılıkanyon 
 
Buradan Yazılı kanyon vadisine inen zorlu ve dik bir iniş, arada bir yerde de kaya geçişi var. Kaya 
geçişini güvenli kılmak için ip halat bağlandığı belli olan bir-iki tane kaya vidası var. Ama iplerin 
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çıkarılmış olduğu anlaşılıyor. Bu inişteki en güzel şey manzaraya eşlik eden muhteşem kokuydu. 
Kokunun kaynağını araştırdığımızda birincil olanın kekik olduğunu keşfettik, diğer kaynakları 
bulamadık. Dağ kekiği toplayarak yaptığımız uzun inişten sonra Yazılı Kanyon vadisine ulaşıyoruz.  
Patika, vadi yatağında araç yolu ile birleşiyor ve araç yolunu takip ediyor.  Yol üzerinde, Yunanlı 
filozof Epiktetos’un özgür insana öğütlerini içeren kaya yazıları var, ama define sevdasından olsa 
gerek bu yazılı kayanın bir kısmı tahrip edilmiş. 
 

  
Epiktetos’un özgür insana öğütlerini içeren kaya yazıları 
 
Vadiyi şekillendiren temiz ve berrak Aksu ırmağı boyunca yürüyerek saat 16:20’de alabalık 
tesislerinin olduğu Çandır’ın girişine ulaşıyoruz.  Burasının rakımı yaklaşık 250-300 m civarında, 
iklim ılıman, turunç ağaçları yetişiyor.  Patika yol Çandır’ın içine girmeden Aksu nehrine paralel 
devam ediyor. 
 
Ayakkabılarından dolayı ayaklarını pek iyi hissetmeyen Emine burada bizden ayrılıyor, Antalya’ya 
geçip oradan da Bursa’ya gidecek.  Emine ile vedalaşarak uğurluyoruz kendisini.  Emine de bize 
yolun geri kalanında şans diliyor. 

   
Yazılıkanyon 
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Geceyi Dağcılık Federasyonu’nun eğitim tesislerinin bulunduğu yerde çadırda geçiriyoruz.  Akşam 
yemeğini aile işletmesi olan Canlar Alabalık tesisinde yiyoruz.  Balıktan önce Songül’ün lokantanın 
mutfağında hazırladığı ev yapımı tarhana çorbasını içerken lokantada değil de evimizdeymişiz gibi 
hissediyoruz kendimizi. 
 
5. Gün 03 Ocak 2007 Çarşamba 
Hafif çiseleyen yağmur ile uyandık.  Sabah antrenmanı olarak Naci beyin yürüyemeyeceğime 
iddiaya girdiği dar bir duvardan yürüyerek bira kazanıyorum. Güzel bir kahvaltıdan sonra 
çadırlarımızı toplayıp saat 10:50’de Çandır’a doğru yürüyoruz.  Bugünkü hedefimiz Haskızılören 
köyüne kadar gitmek.  Tüm gün süreceğe benzeyen yağmur korkutuyor bizi, onun için patika yoldan 
değil de araç yoluna yakın kalacak şekilde rotamızı belirliyoruz. Saat 11:10’da Çandır’dan 
ayrılıyoruz.  Yağmur hafif de olsa yağmaya devam ediyor. 
 

   
Çandır’daki kamp yerimiz        Çandır girişindeki asma köprü      Çandır çıkışı  

 
Yağmurdan dolayı Çandır köyü çıkışında Bayduş’a giden bir arabaya binmek zorunda kalıyoruz.  
Bizi arabasına alan Yakup Topbaş Çandır’da oturuyor, bayram ziyareti için köyü Bayduş’a 
gidiyormuş.  Bayduş’da arabadan inip Yakup bey ile vedalaştıktan sonra saat 12:15’de hafif yağmur 
altında yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Bu yolun bizi dosdoğru Haskızılören’e çıkaracağı söyleniyor.  
Yağmur gittikçe şiddetini artırıyor.  Araç yolu boyunca ilerliyoruz.    Bu yol St. Paul patika yolundan 
farklı, yine kendi kestirme yolumuzu kullanıyoruz.  
 

   
Bayduş (Candır)-Haskızılören yolu 
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Bizi almak isteyen bir-iki taşıta pek pas vermiyoruz. Yürümekte olduğumuz yer üç il sınırının 
Isparta, Antalya ve Burdur’un kesiştiği yer. Yolumuzun üzerinde bir ara Burdur iline giriyoruz.  
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı köyden geçerken, kısa bir mola veriyoruz, yol üstündeki bir evdeki 
köylünün ikram ettiği çayı ayaküstü içiyoruz.  Yağmur, şiddetli rüzğar ile birlikte her tarafımızı 
ıslatıyor, yol bitmek bilmiyor.  Bayduş, Bozdoğan, Haskızılören ve St. Paul patika yolunun 
buluştuğu kavşaktan sola dönerek geceyi geçirmeyi planladığımız Haskızılören köyüne doğru 
sapıyoruz.  Yağmur olanca şiddeti ile devam ediyor.  Yağmurluklarımıza rağmen esen rüzğarla 
birlikte üstümüzde yağmurun nüfus etmediği yer kalmadı nerdeyse, botlarımızın içi dahi su dolu.  
Sonu gelmez virajlı yoldan yürüyerek nihayet saat 17:55’de Haskızılören köyünde gece konaklamayı 
planladığımız Pınargözü Alabalık tesislerine ulaşıyoruz. Balık lokantası kapalı ama neyse ki işletme 
sahibi Ahmet Göde’nin evi hemen yakında.  Ahmet beyin işçisi bizim için lokantayı açıyor ve 
ısınmamız için bir torba dolusu odun bırakıyor. Her yanımız ıslak, hemen sobayı yakarak ısınıyoruz 
ve ıslak olan her şeyi ulu orta açarak kurutmaya çalışıyoruz Su geçirmez yağmurluklardan, sırt 
çantasından ve tulumun kılıfından bile geçerek uyku tulumlarımızı dahi ıslatmış yağmur. Geceyi bu 
kapalı lokantada bir yandan ıslak elbiselerimizi kurutmakla bir yandan da yemek hazırlıkları ve 
güzel sohbet ile geçiriyoruz. Şemsiyeyi açık unutmanın bizi bu kadar ıslatacağını hiç düşünmemiştik 
doğrusu!  
 

 
Pınargözü,Haskızılören-Antalya 

 
6. Gün 04 Ocak 2007 Perşembe 
Yağmur hızını gece boyu da hiç kesmedi, sabah da yağmaya devam ediyor, keseceğe de pek 
benzemiyor.  Sabah kalkıp kahvaltımızı yaptıktan sonra yağmura dinmesi için biraz daha şans 
tanıdık, ama hala hiç oralı olmuyor.  Şiddetli yağmurda yürümektense araba ile Kozan köyüne 
gitmeye karar veriyoruz. Sabah, işletmenin sahibi Ahmet Göde yanımıza geliyor, biraz sohbet 
ediyoruz. Ahmet bey, Kurbağalık olarak bilinen Haskızılören’in bu mevkisi ile Bayduş arasının 25 
km olduğunu söylüyor, yani dün yağmur altında 25 km yürümüşüz durmaksızın. Saat 13:30’da 
Haskızılören’den Kozan köyüne gitmek için Ahmet Göde’nin arabası ile ayrılıyoruz.  Köy 
merkezinde kısa bir alışverişten sonra saat 14:00’de Serik ilçesinin Gebiz beldesine bağlı Kozan 
köyüne ulaşıyoruz.  Kozan’da emekli öğretmen olan Süleyman ve eşi Ayşe Gül’ün işlettiği şirin bir 
köy pansiyonu olan Kozan Pednelissos Bungalov’a yerleşiyoruz, geceyi burada geçireceğiz. 
Süleyman bey ve eşi Antalya’da olduğu için kendileri ile tanışma şansımız olmuyor, burada çalışan 
Süleyman beyin yeğeni Cemil Koç ile sohbet edip günü geçiriyoruz.  Antalya buradan 65 km uzakta.  
Kozan köyünün yaklaşık bir km yanında kazısı henüz yapılmamış Pednelissos antik kenti var. 
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Yağmur dinmediğinden bugün burayı da gezemiyoruz, yarın havanın daha iyi olacağını söylüyor 
meteoroloji, Cemil de meteorolojinin hiç yanılmadığını söyleyerek destek oluyor, bizi 
umutlandırıyor.   
 

   
Kozan Köyü-Antalya 

 
7. Gün 05 Ocak 2007 Cuma 
Sabah saat 07:00’de uyanıyoruz.  İki gündür aralıksız yağan yağmur, şiddetini yitirmiş olsa da hala 
devam ediyor.  Oysa, bu sabah yağmurun dinmesi bekleniyordu.  Yağmura rağmen kahvaltıdan 
sonra saat 09:46’da Pednelissos’u gezmek için yola koyuluyoruz. Küçük bir tepenin yamacına 
kurulmuş olan bu kentin tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar gidiyor, kent çok güzel bir yerde kurulmuş, 
Antalya ovası ve Bozburun tepesi gözler önünde.  Kentteki sadece bazı kamu binalarının ve surların 
güçlü duvarları ayakta kalabilmiş. Defineciler burada da iş başında, bir kadın heykelin altını 
kazmışlar ve heykel bundan zarar görmüş. 
 

   
Pednelissos antik kenti, Kozan 
 
Antik kentti dolaştıktan sonra saat 12:10’da pansiyona geri dönüyoruz.  Yağmur hala çiseliyor, ama 
yürüyüşe izin verir durumda. Zaman kaybetmeden saat 12:20’de yola koyuluyoruz.  Bir süre orman 
içinden geçen araç yolu boyunca yürüdükten sonra yol kenarındaki mezarlıktan sağa dönerek Çandır 
girişinde ayrıldığımız St Paul patika yolunu tekrardan yakalıyoruz ve yolu takip ediyoruz.  Kozan 
köyünün şirin bir mahallesinden geçen patika yol çok güzel manzaralar sunuyor bize. Az ilerde 
Uçansu şelalelerini oluşturacak olan ırmağın üzerinden zorlukla geçiyoruz, yağmurdan sonra 
çoğalmış gibi.  Yağmur tümüyle dindi, güneş de arta kalan yağmur bulutlarından fırsat bulursa 
açacağa benziyor. Bir süre yürüdükten sonra, asıl sürprizle sonradan karşılaşacağımızı bilmeden 
yolun solunda gördüğümüz şelaleyi Uçansu zannedip yanına iyice yaklaşıyoruz. 
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Kozan’dan Uçansu şelalelerine 

 
Patika boyunca yürürken saat 14:20’de uzakta, çok yüksekten fışkıran şelaleyi görünce biraz önce 
gördüğümüz şelalenin Uçansu olmadığını anlıyoruz.  Bu, Uçansu 2 olmalı.  Yüksekliğinin 78 metre 
olduğunu okumuştuk. Yoldan ayrılıp şelalenin yanına yaklaşmaya çalışsak da pek başarılı 
olamıyoruz, sık ağaçlar buna izin vermiyor.  Uzaktan fotoğrafını çektikten sonra patikaya geri 
dönerek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Dik bir inişten sonra saat 14:45’de 62 metre yüksekliğindeki 
Uçansu-1 şelalesini de görüyoruz.  Bu şelale daha az yüksekten dökülmesine rağmen Uçansu-2’ye 
göre daha geniş.  Şelalenin alt ucunda balık lokantası var.  Ayrıca buraya kadar araç yolu da geliyor. 
 

   
Uçansu-2, Kozan         Uçansu-1, Kozan      Uçansu-1, Kozan 
 
Şelalede fazla zaman kaybetmeden araç yolu boyunca devam eden patika yolu takip ediyoruz.  
Patika yol, üstünden geçilemeyecek kadar çok suların aktığı araç yolu boyunca olunca yanlış yolda 
olduğumuzu düşünüp işaretleri tekrar kontrol ediyoruz.  Doğru yolda olduğumuzu ve araç yolunun 
üzerinden akan Çalıştır ırmağını geçmemiz gerektiğini anlıyoruz.  İlk geçişte, botlarımızı çıkarmaya 
üşenip aralara taş koyarak geçebileceğimizi düşünsek de güçlü su ile başa çıkamıyoruz ve söylene 
söylene, botlarımızı çıkarıp buz gibi soğuk suyun içinden geçiyoruz bu işi tam on kez daha 
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yapacağımızı bilmeden. Naci bey, sanki on kez geçeceğimizi biliyormuş gibi üçüncü geçişten sonra 
ırmağı botlarını çıkarmadan geçiyor. 
 

   
Uçansu deresinden geçerken             Üzerinden on kez geçtiğimiz Çalıştır deresi 

 
Bot çıkar-giy merasimi hızımızı kesiyor, hava kararmak üzere. Nihayet saat 18:10’da Akçapınar 
köyüne ulaşıyoruz.  Köy kahvesine giderek sıcak çay içiyoruz, köylülerle sohbet ediyoruz.  Kahveci 
Mehmet’in ısrarlı bizleri evinde ağırlama davetini geri çevirerek geceyi inşaatı yeni bitmiş ve halen 
boş olan kuran kursu binasında geçiriyoruz. 
  

   
Akçapınar, Antalya              Akçapınar’da geceyi geçirdiğimiz mekan Akçapınar, Antalya 
 
 
8. Gün 06 Ocak 2007 Cumartesi 
Saat 07:00’de uyanıyoruz. Bugün yürüyüşteki son günümüz, Perge’ye ulaşmak için uzun bir yol bizi 
bekliyor.  Bugün de St. Paul yolunu takip etmeyi düşünüyoruz.  Yol Aksu nehrinin üzerinden 
geçiyor ancak yağan yağmurlardan Aksu nehrini geçememe durumu da var.  Konuştuğumuz 
köylüler de geçme konusunda pek ümitli değiller.  Ama şansımızı denemek istiyoruz.   
 
Kısa bir kahvaltıdan sonra zaman kaybetmeden saat 08:40’da yürüyüşe başlıyoruz.  Sulama 
kanallarının olduğu portakal ve limon bahçelerinden geçerek saat 09:30’da Aksaz köyüne 
ulaşıyoruz.   
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Aksaz 
 

   
Akçapınar-Aksaz arasındaki portakal bahçeleri 

 

   
Çığırtkan ırmağını geçerken (arkada Bozburun Dağı (veya Abdal Taçı) (2500 m)) 
 
Aksu üzerindeki regülatöre ulaşmak için yolumuzun üzerinden geçen Çığırtgan çayını da geçmemiz 
gerekiyor.  Saat 10:30’da Çığırtgan ırmağının kıyısına varıyoruz. Aralıksız yağan yağmurlardan bu 
çay da nasibini almış, ırmak bayağı kabarmış, yine de geçmeyi deniyoruz.  Çayın debisi çok yüksek, 
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bazı noktalarda eğer sırt çantamız ağır olmamış olsa (ki ilk kez çantalarımızın ağırlığından şikayetçi 
olmadık!) sürükleyecek seviyede.  Temkinli bir şekilde, çok fazla ıslanmadan ırmağı geçiyoruz. 
 
Saat 11:40’da Aksu üzerindeki DSİ regülatörüne varıyoruz.  Aralıksız yağan yağmurdan dolayı su, 
regülatörün üzerinden taşıyor ve delice akan taşkın su gözümüzü korkutuyor. Ama burada görevli 
Ramazan Bulut ve Sebahattin Aksu geçme konusunda bizi cesaretlendiriyor, geçmeye karar 
veriyoruz.  Regülatörün eşiği boyunca soğuk Aksu nehrini geçiyoruz. Bunun, son sulu geçiş oluşuna 
seviniyoruz. 
 

   
Aksu üzerindeki DSİ regülatörü (google Earth)  Aksu üzerindeki DSİ regülatörünü geçişimiz 
 
Kenarlarında palmiye ağaçlarının olduğu portakal bahçelerinin ve seraların arasından patika yolu 
takip ederek yürüyüşümüze devam ediyoruz.  Güloluk köyünü geçtikten sonra saat 14:20’de Varsak 
belediyesine bağlı Kurşunlu köyüne ulaşıyoruz.  
 

   
Güloluk Köyü        DSİ regülatöründen sonraki palmiyeli yol   Güloluk’dan Bozburun zirvesi 
 
Yolumuzun uzun olduğunu düşünerek mola vermeden yürüyüşümüzü sürdürüyoruz, gündüz gözü ile 
Perge’yi görmek istiyoruz.  Köylüler yol boyu yiyecek ikramında bulunuyorlar. Patika yol, araç yolu 
üzerinden gidiyor.  Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz.  Kurşunlu şelalesine 3-4 km kala otostop 
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çekiyoruz ve şelale ayrımına kadar gidiyoruz.  Ben şelaleyi görmek için araçtan inerken, burayı daha 
önce görmüş olan Songül ve Naci, Perge’de daha fazla zaman geçirmek istedikleri için yola devam 
ediyorlar.  Perge’de buluşmak üzere Kurşunlu Şelalesi milli parkının önünde ayrılıyoruz. 
 
Kurşunlu şelalesini kısaca turladıktan sonra otostop yaparak ben de Perge’ye gidiyorum. Bizimkileri 
antik kentin sütunlu caddesinde dolaşırken buluyorum. 
 

    
           Kurşunlu şelalesi, Antalya 
 

Saat 16:20, burayı gezmek için yaklaşık 40 dakikalık bir zamanım var, bu zamanı iyi kullanmaya 
çalışıyorum.  Antik kenti dolaştıktan sonra saat 17:00’de bu ören yerini kapatarak sekiz gün süren 
uzun, ıslak ve bir o kadar da keyifli geçen St Paul yürüyüşümüzü de resmi olarak sonlandırmış 
oluyoruz. 
 

  
Perge, Antalya 
 
Kendimizi ödüllendirmek için ziyafet çekmeye karar veriyoruz, hem yürümekten öğlen yemeğini 
yiyememiştik hem de bunu hak etmiştik. Yürüyüşümüz bitse de 8 günlük yürüme alışkanlığını 
üzerimizden atamıyoruz ve yemek için Perge antik kentinden Aksu ilçe merkezine kadar farkında 
olmaksızın yürüyoruz.  Saat 17:30’de Aksu merkezde Antalya yolu üzerindeki Şimşek restaurantda 
köfte, pilaki, ayran ve güzel bir salata yedikten sonra evlerimize dağılmak için Antalya otogarına 
geçiyoruz.  Bilet işini hallettikten sonra kalan zamanımızda kısa bir kale–yat limanı turu yapmak için 
şehir merkezine gidiyoruz.  Dinlendirici bir tonda yaptığımız bu yürüyüş sonrasında otogara geri 
dönerek ben 22:30 Kamil koç arabası ile Ankara’ya, Songül ve Naci bey ise aynı şirketin 24:00 
arabası ile Bursa’ya dönüyorlar. 

 
Bir mutlu son daha… 
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Teşekkür... 
Likya yolu gibi St. Paul yolunun işaretlenmesinde de büyük katkısı olan ve bu güzelim rotaları 
yürüyüşçülerin daha güvenli yürümelerine sunan Kardelen Karlı (Kate Clow) başta olmak üzere, 
İzmir’den Gürcan Vural’a, bizi Kovada gölüne traktörü ile bırakan ismini sormayı unuttuğumuz 
Eğirdirli çiftçiye, Karadiken köyünün Sarışbelen mahallesinden Musa Azgın’a, Sağrak’dan kahveci 
Ali amcaya, Sütçülerden Gülay ve İbrahim Karaca’ya, Bekirağalar’dan Osman beye, Çandır Canlar 
Alabalık tesislerinden Ayşe ve Alim Can’a, Çandır’dan Yakup Topbaş’a, Burdur’un Bucak ilçesine 
bağlı köyde çay ikram eden aileye, Haskızılören’den Ahmet Göde’ye ve bizi lokantada ağırlayan 
restaurant çalışanına, Kozan köyünden Cemil Koç’a, Akçapınar köyünden kahveci Mehmet’e, 
portakal ikram eden Aksaz‘daki köylü çifte, DSİ regülatöründe Ramazan Bulut ve Sabahattin 
Aksu’ya, yol üzerinde enfes lokma ikram eden, yürüyüş tempomuzdan ismini bile soramadığımız 
teyzeye ve yürüyüşümüzü keyifli ve güvenli kılan isimlerini burada sayamayacağımız herkese 
teşekkür etmek isteriz... 
 
St. Paul patika yolu izlenimlerimiz... 
St. Paul yolunun geçtiğimiz güzergahlarında yol işaretleri yolu takip edebilecek sıklıkta ve asgari 
dikkat gösterildiği takdirde kaybolmanıza izin vermiyor. Yol işaretleri iyi durumda, ancak çok az 
yerde işaretlerin tazelenmesinde fayda var.  Bazı yerde taş üzerindeki işaretler toprak altına inmiş, 
ama yolunuzu kaybettirecek boyutta değil. 
 
Biz, işaretlenmenin yapıldığı yönün tersi yönde, yukardan aşağıya indik.  İşaretlerin kaybedilmesi 
durumunda bazı yerde öne ve arkaya dönerek iki taraflı işaretleri kontrol etmekte fayda var. 
Sütçüler-Çandır arasında patika yol oyuk kaya içinden geçiyor. Burada çok kısa kaya inişi(çıkışı) 
yapmak gerekiyor.  Güvenli geçiş için sabit ip varmış ama maalesef ipler yerlerinden çıkarılmış, 
sadece ipler için kayaya sabitlenmiş vidalar duruyor yerinde.  Bu kısa parkuru, dikkatli davranıldığı 
takdirde ipsiz geçmek mümkün. 
 
Yürüyüş yolunun en keyif verici parkurunun Sütçüler-Çandır ve Kozan Akçapınar köyü arası olduğu 
konusunda hepimiz hemfikir olduk, bu parkurlar tüm yorgunluğumuzu ve ıslaklığımızı unutturacak 
güzellikteydi.  Bazı parkurlarda ise patika, asfalt araç yolu üzerinden gidiyor, bu parkurlarda 
manzara güzel ama yürüyüş pek de keyif verici değil.   
 
 

Hüseyin Sarı 
16 Ocak 2007, Ankara 

 
 

 


