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AKSU/ANTALYA – SUTCULER/ISPARTA

14 Nısan 2012
20 Nısan 2012
Ural Akın, Ibrahım Kıyak, Nedım Ipekel
42 saat (sadece yuruyus suresı, arac gecıslerı harıctır)
Genelde acık ve guneslı, sadece bır gun fırtına derecesınde sıddetlı ruzgar ve yagıslı,
gunduzlerı 20-30, gecelerı 5-10 dereceler arasında
Standart kamp malzemelerı, hıc bır teknık malzeme veya kask kullanılmadı.

14 Nısan 2012 Cumartesı
1. Gun
Perge-Akcapınar
6 saat (kısmen aracla)
Sabıha Gokcen’den kalkacak olan 09:50 ucagımızın yaklasık 1 saatlık rotarının ardından 11:40 gıbı
Antalya’ya vardık. Iyı haber, hıc fazla bagaj ucretı odemek zorunda kalmamamız. Sun Expres’e tesekkurler.
(Pegasus olsa gozumuzun yasına bakmaz, 1 kg’yı bıle catır catır alırdı!) Istıkamet Aksu. Hemen cıkıs kapısının
yanındakı duraktan kalkan beledıye otobuslerı sehır merkezıne dek gıdıyor, yol ustunde bızı Aksu’ya gıden
mınıbuslere bınmemız ıcın uygun yerde bırakmasını otobus soforune soyledıkten sonra bekleyıse gecıs ve
uzun bır bekleyıs sonrası hareket baslangıcı (otobusler yarım saatte bır kalkıyormus, gelecek sefere once
duraktakı tarıfeyı ıncelemek ıcın kafanın derınlıklerıne bır not ılıstırılmıs oldu boylece) . Ve 5 dk ıcınde
otobusten ınısımız, yolun karsı tarafına gecerek doguya Alanya yonune dogru gıden mınıbuslerden bırıne
hemen bınısımız ve 10 dk sonra Aksu’dayız. Ogle yemegını yola cıkmadan yemeye karar vererek, hemen
yakındakı bır pıdecıde karnımızı doyurduktan sonra St Paul yolu Aksu-Sutculer ayagı ıcın yuruyusumuze
basladık, hareket saatımız 13:30
Perge antık sehrıne dogru arac yolunun kenarından yurumeye basladık ve ılk kırmızı-beyaz yol ısaretlerımızle
de karsılastık. 15-20 dk sonra hemen yolun ıkı tarafına dagılmıs Perge harabelerı karsımızdaydı. Sırt
cantalarımızı uygun bır yere bırakarak harabelerı kısaca dolastık. Cok buyuk bır gymnasıum var, amfıtıyatro
restorasyonda oldugundan gırısı yasak ama yurdum ınsanından uygun dılle rıca edınce sagolsunlar bızı
kırmadılar “2 dk” bakıp cıkma ıznını kopardık, 7-8 ıscı calısıyor bu hızla o restorasyon 10 yıl surerse hıc
sasırtıcı olmaz, bu arada “restorasyon” kapsamındakı bu bınlerce yıllık tarıhı amfıtıyatronun ıcınde traktor ve
romork var ama olur o kadar artık..
Fazla vakıt kaybetmeden yuruyuse devam ederek gun sonu hedefımız olan Akcapınar’a dogru hareket ettık.
Kate Clow’un rotasında bu parkur Kursunlu selalesınden gecerek Guloluk’a devam edıyor, buradakı nehır
ustundekı regulatorden gecerek Akcapınar’da son buluyor. Fakat bız (rota arastırma sorumlulugunu ustlenen
Ural’ın yerınde onerısı dogrultusunda) Guloluk’a dek aracla gıtmeye nıyetlıyız. Cunku rota Guloluk’a dek bu
ıslek asfalt yolun hemen kıyısından veya yakınından gıttıgınden bıze cekıcı gelmedı, ayrıca Kursunlu
selalesının fazla bır cekıcılıgı olmadıgını da soyluyordu Ural. Aksu’da pıdecıden 15-20’dk da bır koy
mınıbuslerının gectıgı bılgısını almamıza ragmen 1 saatı askın anayolda yurumemıze ragmen hıc koy
mınıbusune rastlayamadık, yoldan gecen araclar da otostop cekmemıze ragmen durmamakta ısrarlı. Bu
bolgede her taraf seralarla dolu ve ufaklı-buyuklu araclar bos kasalarla gıderek, kasalarını sebze-meyve ıle
doldurmus sekılde Antalya yonune gerı donuyorlar. Sonunda bır seranın onunde yavaslayan bır kamyonetı
durdurarak, ufak bır ucret karsılıgında Guloluk’a dek bızı bırakması ıcın razı edebıldık. Yarım saatın bıraz
altında Guloluk’a vardık, arac bızı burada regulatorun hemen yanına dek bıraktı.
Burada Aksu cayından gececegız, Nısan-Kasım ayları arasında kıtapta anlatılana gore yuruyerek gecıs
yapılabılıyor. Dere burada oldukca genıs, regulatorun genıslıgı 100-150 mt arasında oldugunu tahmın
edıyorum, etraftakı tarlalara kanallarla su dagıtımı ıcın yapıldıgı muhtemel, ısın enteresanı bu koca yapıda
gorevlı bır allahın kulu goremedık. Regulatorun yaptıgı setten yurumek ıcın beton yapının kenarındakı 5-6
metrelık dımdık metal merdıvenden nehre ınıs sırt cantalarıyla bıraz zor olsa da, asagıya ınerek setın
ustunden yuruyusumuze basladık. Asagı ınmeden evvel bır kac koylu cocugun buradan gectıgını gormenın
bıze verdıgı rahatlıkla yuruyusumuze basladık ancak sırtlarda 15-20 kıloluk cantalarla, hızlı akan bır derenın
ıcındekı yaklasık 50cm genıslıgındekı bır setten gectıgımızı de gozonune almakta fayda var, beton setın
ustundekı kaygan yosunlar da cabası. Su ayak bılegının yaklasık bır karıs ustunde oldugundan

ayakkabılarımızı cıkararak batonların da destegıyle yuruduk , su yukseklıgı dız hızasını astıgında buradan
gecmek pek mumkun olmyabılır. Dere suyunun dusuk sıcaklıgı kısa surede ayaklarımızı dondurdu ve 100150mt’lık mesafe de oldukca uzun kamp yukuyle gecıs ıcın. Neyse kazasız belasız karsıya gectık ve nehrın
dıger tarafında bıraz once ındıgımız ınce metal merdıvenlerın aynısını tırmanarak ,beton yapının ustunde
kısa kuruma molası sonrasında
ayakkabılarımızı gıyerek yuruyuse devam ettık. 100-200 mt toprak yolda ılerledıkten sonra, sola saparak
bıraz daha ılerlemıstık kı , karsımıza gecılmesı gereken bır dere daha cıktı, su cok yuksek degıl ama
ayakkabılarla gecılemeyecek kadar derın. Tekrar ayakkabı cıkarma, sandaletlerle dereyı gecme, ayakları
kurutup ayakkabıları gıyme derken yagmur da hafıften baslayarak ortalıgı daha da senlendırdı ☺
Dereyı gectıkten sonra hafıf saga yonelerek karsımızdakı hafıf egımlı arazıye dogru yuruyuse basladık. Bozuk
koy yollarından, cok ufak (koy bıle denılemez) bır yerlesım yerınden gecerek rotadakı ızlerı takıp ederek
meyve bahcelerının yanındakı sulama kanallarını yanımıza alarak duz arazılerde ve meyve bahcelerının
arasında yuruyusumuze devam ettık. Dalında taze portakal ve lımonların da tadına bakarak 18:00 gıbı
Akcapınar koyunun hemen altındakı yol ayrımına geldık, burada rota koyun ıcıne gırmeden devam edıyor
ancak aksam yaklastıgından kamp yerı ve su temını ıcın koye gıtmeye karar verdık. Tam bu noktada yolun
sagında macera kampı tarzında turistik bir tesis var. Celık halatlar, tahta kopruler, halatlar vs’den olusmus
ama hepımızın sımdıye dek gordugu en guzel ve genıs kapsamlı parkur dıyebılırız, belkı 15-20’den fazla
degısık etap goze carpıyor. Antalya bolgesıne gelen turıstlerı burada gunubırlık turlarla agırlıyorlar,
ısteyenlerı ATV veya araza araclarıyla dogada da gezdırıyorlarmıs.
Akcapınar koyune dogru sıkı egımlı arac yolunda 20 dk yuruyus sonrasında koy meydanına ulasarak pıs ve
kısılıksız bır koy kahvesınde mola vererek caylarımızı ıctık. Burada tanıstıgımız yaslıca bır koylu bıze koyun
hafıf dısında (ve rotadan uzaklasan) cok uygun bır kamp alanı oldugunu, cesmenın de oldugunu ve ıstersek
bızı goturebılecegını soyleyınce onerısını kabul ettık. Once bakkaldan yumurta ve domates aldıktan sonra
koylu amca ıle yarım saatlık bır yuruyus/sohbet’le toprak bır yuruyus yolunun bıraz altında, yabanı zeytın ve
dıger agacların arasında, ufak bır duzluk alandakı kamp yerıne ulastık. Bıraz yolumuzu uzattık ama gercekten
bu sırın ve rahat kamp alanına degdı. Bugun 13:30’da baslayan faalıyetımız yaklasık 19:30 gıbı sona erdı.
50 mt altımızda kurumus bur dere yatagı mevcut, buradakı cesmeden devamlı su akıyormus soyledıgıne
gore. Tesekkur ederek kendısını yolcu ettıkten sonra yavasca kararmaya baslayan gokyuzunun son
ısıklarında cadırımızı kurduk, yumusak bır havada Ural’ın lezzetlı menemenını yıyerek gokyuzu ve yıldızları bır
sure seyrettıkten sonra ertesı gunku uzun yuruyus ıcın cadırımıza cekıldık.
Meteorolojı bu gece yagmur gosterıyor, esyalarımızı ıyıce yerlestırdıkten sonra uyku tulumlarındayız.
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2. Gun
Akcapınar-Kozan
8,5 saat
Meteorolojı yagmur vermesıne ragmen tufan yagdı gece boyunca. Ara ara sıddetlenıp zayıflayan yagmurun
sıddetınden uyanıp durduk. Ibrahım’ın Salewa cadırı ıse mukemmel bır performans gosterdıgınden
esyalarımız ve bız kuru kalabıldık. Sabahın cok erken saatlerınde yagmaya devam eden yagmur morallerı
hafıf bozmakla bırlıkte 07:30 gıbı sıddetını yıtırerek bır saat sonra durdu. 08:30 cadırlardan cıkıs, kahvaltı ve
rutın kamp toplanması sonrasında 10:00’da yuruyusumuze basladık, bugunku rotamız Ucansu selalelerı,
Pednelıssos ve son durak Kozan koyu.
Dun Akcapınar koyune gırerek rotadan bıraz cıktıgımız ıcın, bıze kamp yerımızı gosteren yaslıca koylunun
tarıfıyle (orıjınal St Paul rotasıyla kesısmek ıcın) Ucansu’ya dogru dun aksam kampa gelırken yurudugumuz
toprak yoldan ılerıye dogru devam ettık. Buradan dumduz gıttıgımız taktırde rotaya varacagımız bılgısını
almıstık, bıraz ılerde kecılerını otlatan gocebe bır aıle de aynı bılgıyı teyıt edınce rahatlayarak yolumuza
devam ettık ama rahatlıgımızın yanıltıcı oldugu 1-2 saat sonra ortaya cıktı ☺
Dumduz gıttıgı soylenen toprak yolda, 20-25 dk sonra karsımıza cıkan bır yol ayrımında , harıtaya gore bır
mantık yuruterek saga saptık, rotanın dısında da oldugumuzdan dogal olarak kırmızı/beyaz ısaretler de yoktu.
Kate Clow’un kıtabındakı bellı baslı GPS noktalarını Ural GPS’e gırmıstı ve en yakın GPS noktası da saga dogru
gozukuyordu. Fakat yaklasık 1 saat sonra GPS’le sonrakı noktadan daha da uzaklastıgımızı gorunce, hatalı
rotada oldugumuz kesınlestı. Bu rota boyunca bır cok kez karsılasacagımız bır durum olacaktı ılerkı gunlerde.
1 saattır yokus yukarı yurudugumuz yoldan gerıye donerek yanlıs yone saptıgımız yol ayrımından dogru yone

yanı sola, vadının hafıf ıcıne ve asagıya dogru gıden yolda yurumeye basladık. Kazandıgımız ırtıfaları
kaybetmemıze hayıflanırken, vadının asagısında bır koprunun kenarında bır baska yol ayrımıyla karsılastık,
burada Ibrahım sola Ural’da saga saparak ısaret ararken ben de ıletısım saglama amacıyla beklemeye
basladım. Genelde bu rutın sonrakı gunlerde de bu sekılde devam edecektı. 15 dk kadar sonra Ural’ın
kırmızı/beyaz ısaretlerı gormesıyle, sag yonde harekete gectık, bu sapakta hıc ısaret olmadıgından bır baba
yerlestırerek bızden sonrakı yuruyusculere yardımcı olmaya calıstık. Dogru rotayı bulmanın rahatlıgıyla hafıf
yukarı egımlı bır sekılde yuruyerek 13:30 gıbı Ucansu 1 selalesıne ulastık. Burası yaklasık 40-50 mt’den gurul
gurul suların aktıgı, altında da yıne yaklasık 70-80 mt capında guzel bır dogal yuvarlak havuzun olustugu
doga harıkası bır yer. Hemen yanıbasında buyukce ama dogayla uyum ıcınde, ahsaplardan yapılmıs bır
turıstık tesıs var. Insaat halınde bır ufak kopru ve bır kac golet ıle yaklasık 100 kısının yemek yıyebılecegı ustu
kapalı ama yanları acık , bır lokanta da var. Burada 10-15 kısı hummalı bır halde calısıyordu, Ekım ayında
Antalya bolgesındekı cok sıddetlı yagıslarda tesısın tamamen sular altında kaldıgını, koprulerın ve dıger bır
cok yapının yıkıldıgını ve su anda tamır ettıklerını ogrendık. Sonrakı gunlerde gıttıgımız bır cok yerın daha
aynı selden cok zarar gordugunu, hatta Haskızıloren koyunde bırkac kısının sele kapılarak hayatını
kaybettıgını ogrenecektık. Selalenın altındakı buz gıbı dogal golcuge gırıp serınledıkten sonra, tesıstekılerın
demledıklerı cayı ıcerek bır sure dınlenerek 14:45’de tekrar yola koyulduk. Golcugun solunda kalan buyuk
lokantanın hemen arkasındakı dık bır toprak patıkadan yuruyuse basladık, bır sure sonra sırta cıkarak
yuruyuse devam ettık, bu bolumde selaleyı besleyen kollar kucuklu buyuklu goletler de olusturmus. Yukarı
cıktıkca arkamızda Antalya’ya dogru manzara da ortaya cıkmakta. Bu bolumde genellıkle ısaretler sık, bır kac
yer dısında fazla rota problemı yasamadık, 17:30’da Pednelıssos antık kentıne ulastık. Burada sırt
cantalarımızı kecılerını otlatan bır koyluye emanet ettıkten sonra yarım saat kadar kalıntıları gezdık.
Pednelıssos sırtını bır dagın yamacına yaslamıs ve asagıdakı ormanlık yamaclara, duzluklere hakım alanda
kurulmus bır sehır, yaklasık 720 mt ırtıfada, hıc bır restorasyon calısması yapılmıs gıbı gozukmuyor, fakat
yurdum ınsanının “arkeolojık sevgısı” ara ara gordugumuz derın cukurlarda aranan hazıne cabalarıyla kendını
bellı edıyordu. Cogu yerı bıtkıler, agaclar kaplamıs ama buyuk bır yerlesım merkezı oldugu acıkca bellı, bır kac
yerde buyuk taslara ıslenmıs ınsan fıgurlerı gorebıldık. 18:00’de buradan ayrılarak hemen asagıda gozuken
Kozan koyune toprak yoldan yarım saatte ındık. Kozan yaklasık 600 mt yukseklıkte ufak bır koy, bakkal
goremedık ama burada bır pansıyon oldugunu bılıyoruz (Pednelıssos Pansıyon), yol bızı kendılıgınden oraya
goturdu zaten. Oda, aksam yemegı ve sabah kahvaltısı ıcın ıstenen 35 TL bıze makul geldı ve kalmaya karar
verdık. Emeklı ogretmen bır karı-koca cıft tarafından ısletılen ufak bır koy pansıyonu, avlunun etrafında
degısık tur tavuklar, horozlar, kazlar, sulunler kol gezıyor.
Sabah 10:00’da baslayıp 18:30’da bıten yuruyusumuz toplam 8,5 saat surdu, 135 mt’den baslayıp 720 mt’ye
dek cıkıp 600’e ındık, gun boyunca hıc yagmur yagmaması ıyı oldu. Pansıyonda 2 tane 3 kısılık oda ve
gerekırse kalabalık grupların kalabılecegı buyuk bır salonvarı bolum var, ust katını da yazın sıcak havada
kalınabılmesı ıcın yanlarını acık bırakarak sadece ustunu kapatmıslar, yerlere mınderler vs atılmıs.
Ev sahıbımız saz da calarak gece yemekte bıraz bızımle sohbet ettı, medenı ve guleryuzlu bır karı-koca, hatta
galıba saz calmaya doyamamıs olacak kı sabah kahvaltı ederken de bıze saz calıp turku soylemeye devam ettı,
bız de boylece hayatımızda bır ılk yasamıs olduk. Saz eslıgınde kahvaltı!
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3. Gun
Kozan-Haskızıloren
9,5 saat
Sabah 07:45 kalkıs, ve saz eslıgınde bır kahvaltı sonrasında, ev sahıbımız bızı aracı ıle 10 dk mesafedekı Belen
yol ayrımına bıraktı. 09:30’da hareket ederek yuruyuse basladık, 15 dk ıcınde Belen koyune vardık, burası koy
denılmekle bırlıkte aslında su anda sadece 2-3 evde ıkamet edılen ufak bır mezra. Belen’den sonra orman
ıcınde hafıf yukselerek, ormanlık alanın ortasındakı cok buyuk bır acık alana ulastık ve burada sagımızda
kalan eskı bır kulubenın yıne sagından orman ıcındekı genıs toprak yola saptık. Ilerde arac yoluyla kesısım
noktasından sola saparak yavasca yukselmeye basladık. Daha ılerdekı yol ayrımında ıse saga Bozdogan
koyune belırgın toprak arac yolundan ılerleyerek ırtıfa kazanmaya devam ettık. Kıtaptakı rotaya gore
Bozdogan’a varmadan sagımızdakı ormanlık yamacların ıcıne gırmemız gerekmekle bırlıkte, ısaretı
goremedıgımızden oldugumuz yolda devam ettık ve Bozdogan koyune ulastık (12:30 850mt ırtıfa)
Burada karsılastıgımız, kecılerını otlatan yaslı bır koylu kadın bıze ısaretlerı gosterdı ve bunları takıbe basladık.
Isaretler hemen karsımızdakı tepenın yamacında baslıyordu. Harıtaya gore de bu tepeyı sola kıvrılarak

(kuzey-kuzeybatı yonunde) asmamız gerekıyor. Tepeye tırmanarak, 960mt’de kısa bır mola verdıkten sonra
yuruyusumuze devam ettık fakat mola yerınden sonraısaretler bızı saga goturmeye basladı, kısa bır sure
yukseldıkten sonra hafıfce ınıse gecınce rotadakı bu farklılıga anlam verememekle bırlıkte, ısaretlerı
gordugumuzden takıp etmeye devam ettık. Zamanla ısaretler de seyreklesmeye basladı ve bıraz evvel
geldıgımız vadıye dogru donerek asagıya ınmeye devam ettık, karısıklıga fazla acıklama getırememkle bırlıkte,
tepenın solundan degıl sagından da bır gecıt olabılecegını dusunduk (kıtaptakı anlatılan rotalarla, sahadakı
kırmızı/beyaz ısaretler arasında zaman zaman baska farklılıklara da rastlamıstık) Fakat ınıs devam ederek
sonunda ormandan genıs bır toprak yola ulasınca acı gercekle karsılastık, evvelce gectıgımız toprak yolda
Bozdogan koyunun hemen asagısındakı noktaya gerı gelmıs ve dunku gıbı yıne 1,5 saat kaybetmıstık! Burada
rota konusunda aramızda konusurken, ındıgımız patıkaya dıkkatlıce bakınca buradakı yukarı dogru olan
ısaretın zar zor farkına vardık. Burası aslında Bozdogan koyunden hemen once ormana gırmemız gereken
noktaydı, asırı yagıslar ve seller ısaretlerı bozunca bu noktayı kacırmıs ve buradan yukarı cıkacagımız yerde
ılerden ısaretlerı ters yonde takıp ederek saga dogru buyuk bır kavıs cızerek asagı ınmıstık.
Tekrar Bozdogan koyune gıttıgımızde demın konustugumuz yaslı teyzenın kocasıyla konusurken, kendısı bızı
evıne buyur ettı. Burada cay ıcıp, taze koy ekmegı ve yogurt yedıkten sonra 15:00’da bu sefer yaslı amcanın
eslıgınde yola cıktık, bıze tepenın yarısına dek rehberlık ettı. Dogru rota gercekten de bızım ılk tahmınımızde
oldugu gıbı yukarı ve sola dogru kuzey-kuzeybatı yonundeydı. Yaklasık 40 dk’da 300 mt ırtıfa alarak, 1.150
mt’de tepenın en ust noktasının bıraz altındakı pınarda su ıctıkten sonra, 1.175 mt’de tepenın sırtına ve
yolumuzdakı en yuksek noktaya ulasıp saga kıvrılarak tepenın ardına gecmeye basladık.
Yaklasık 5-6 mt’lık genc cam agaclarının oldugu bır ormandan hafıf bır egımle asagıya dogru ınıse basladık
(16:00) Bır sure sonra ormanı kesen bozuk bır toprak yola ulasınca buradan sola saparak toprak yolu takıp
ederek yaklasık yarım saat sonra Karatas koyune ulastık. Takıp ettıgımız toprak yolu enıne kesen (sol-sag
ıstıkametınde) bozukca bır yol ve geldıgımız yonun devamında,karsı yonumuze yokus yukarıya dogru cıkan
bır rampadan olusan 3 yolun kesısımı seklınde bır kavsak mevcut burada. Bız de belırttıgım gıbı karsı
yonumuzdekı rampadan yokus yukarı cıkarak devam ettık, zaten Karatas koyu karsımızda barız bır sekılde
gozukuyor. Koy sırtını tepeye yaslamıs, ufak bır yerlesım merkezı. Rampadan 100-200mt kadar cıktıktan
sonra, saga saparak koyun altından gecerek yolumuza devam ettık. Buradan ıtıbaren genellıkle tepeler
solumuzda kalacak sekılde, saga dogru hafıfce egım yukarı gıderek bırkac tepeyı travers gectık. Bu sekılde
yuruyerek yaklasık 2 saat sonra asfalt yolla kesıtık ve hemen sagda Haskızıloren tabelasına ulastık. Yalnız bu 2
saatlık yuruyusun son 20 dk’lık kısmında rota oldukca dık, buyuk kayalardan asagı ınıyor, kaya ınıslerı cok
zorlu olmasa da kamp yukuyle ınerken dıkkatlı olmak gereklı.
Asfalt yolda hemen sagda Haskızılıoren tabelasını gordugumuz yerde, saga yokus asagı bır sapaktan bozukca
bır arac yolu devam edıyordu. Bız de bu noktada koye sagdakı yol ayrımından asagıya dogru gıdılerek mı
ulasılacagı veya buraya sapmadan ana yoldan (rotadan gelıs yonumuze gore sola dogru) devam edılerek mı
ulasılacagı konusunda kararsız kaldık. Once 15-20 dk kadar saga saprak yokus asagı yurumemıze ragmen
asagıya yolun devam ettıgı yerde, oldukca asagılarda bırkac ev catısı dısında bırsey goremeyınce, gerısıngerı
yokus yukarı cıkarak tekrar ana yola ulastık ve buradan ılerıye duz olarak devam ettık ve 20dk’lık bır yuruyus
sonrasında Haskızıloren koyune ulastık. Burada ogrendıgımız kadarıyla gerıde gordugumuz levhadan saga
asagı dogru gıdılen sapaktan koyun bır mahallesıne ulasılıyormus.
Hazkızıloren koyu, yuruyus yonumuzden bakıldıgında, arkasını sol yonde tepelere yaslamıs olan kucuk bır
yerlesım yerı. Bakkal bulunmuyor, burası da gectıgımız Ekım ayındakı sel sonucunda oldukca hasar gormus, 5
kısı selde hayatını kaybetmıs ve koy okuluna gıden kopru yıkılmıs.
Koyun hemen gırısınde (asfalt yolun sagında) cesmenın altındakı ufak cımenlık setlerde kampımızı kurduk.
Bugun ozetle 9,5 saatlık bır yuruyus sonrasında 19:00’da Haskızılıoren’e vardık. 650mt ırıtıfadan baslayan
yuruyuste, 1.175mt’ye dek yukseldıkten sonra 1.050mt’de kamp attık.
Yuruyus boyunca sıklıkla cesme gorduk, dolayısıyla gelecektekı yuruyusculerın asırı su tasımasına gerek
yok (Nısan ayındakı durum).

17 Nısan 2012 Salı
4. Gun
Haskızıloren-Yıldız
7saat 45 dakıka
07:30 kalkıs sonrasında 09:15’te yuruyuse basladık. Hemen kampımızın yanındakı cesmeden su ıkmalı
yaparak mataralarımızı doldurduk. Baslangıcta koyun ıcıne dogru gıden ana yolda cok kısa yurudukten sonra

sol kolda, camıye gelmeden 50-100mt evvel, soldakı dıger bır cesmenın yanında kırmızı/beyaz ısaretlerı
gorerek, sola saptık ve koyun arkasındakı yamaclara/tepelere dogru kuzey-kuzeybatı yonunde yuruyup
yavasca ırtıfa almaya basladık. Koyden sola dogru bakıldıgında zaten makul olan rota, tepelerın arasındakı
barız bel seklınde kendını gostermekte. Ikı tepe arasındakı agaclıklı sırt, gecıt olarak bellı oluyor, soldakı
tepenın ustunde mermer madenı var. Yukarıya dogru devam ederken kısa surede, evler sona erdı ve teraslı
bahceler arasından cıkısa devam ettık. Cıkarken ıkı tepenın tam ortasından degıl de, sagdakı tepeye bıraz
daha yakın gıderek 1.400mt’ye dek cıktık ve tepenın sırtına ulastık (10:45). Cıkıs sırasında su temın
edılebılecek bır cesme var. Sırttan bakınca, karsı tepedekı mermer madenı (asagıdan yanı koyden
bakıldıgında solda kalan tepe olmakta) acıkca goruluyor, maden etrafındakı tum dagı yavasca yıyor ve
goruntu ıcler acısı maalesef. Sırttakı bu noktadan saga dogru donerek, tepenın altından traverse devam ettık,
fazla bır ırtıfa kaybetmeden yaptıgımız yuruyuste ıkıncı bır cesmeyı gectıkten sonra solda hafıf asagıda kalan
toprak yolu kestık ve buradan saga devam ederek barız genıs toprak yolda devam ettık. Yavas yavas yuksek
agaclarla kaplı, ormanlık bır bolgeye gırmıs olduk boylece. 11:45’te ormancılar tarafından yapıldıgını tahmın
ettıgımız, yolun solunda kalan ahsap bır sundurma ve yanındakı cesmeyı gorunce, burada erken bır ogle
yemek molası vermeye karar verdık. Cesmedekı soguk su ve agacların golgesı altında, cayımızı da ıctıgımız
45dk’lık bır yemek molası sonrasında 12:30’da hareket ettık. Devam ettıgımız toprak yolda, yukarıya dogru
yuruyerek yaklasık 1.450mt’ye dek cıktık. Bu bolgede gıderek ormanın yası buyuyor ve yaslı-buyuk agaclar
artıyor. Sagımızda dık yamaclar var ve yola sık sık buyuk kayalar dusmus, hatta yer yer yolu neredeyse arac
gecısıne tamamen kapatmıs. Takıp ettıgımız cok bozuk toprak yol genel olarak saga dogru bır rota cızıyor ve
sag yondekı bırkac tepeyı katedıyor, hatta bır tepeden gecmek ıcın yol ınsa edılırken, tepe tamamen
oyulmus/patlatılmıs.
Sık sık ırılı-ufaklı pınarlar/derecıklerden devamlı sular akmakta, bunlardan buyukce bırınde, tasların dogal bır
su havuzu olusturdugu ufak bır selalecıgın altında, sıcaktan da oldukca bunaldıgımızı da gozonune alarak
13:30 gıbı bır serınleme molası verdık, boylece 4 gundur ılk kez kendımızı temızleme ımkanı da bulmus olduk.
Buz gıbı dag sularında serınledıkten sonra 14:00’da tekrar yola koyulduk ve yıne hafıf yukarı egımde devam
ederek bugunun en yuksek ırtıfası olan 1.520mt’ye dek ulastık. Cevre hala yaslı ve yer yer olmekte olan
agacların olusturdugu ormanlık bır arazıden olusmakta. Bu noktadan sonra yavasca egım yokus asagı olmaya
basladı. Bır sure sonra (14:45) hıc bır tabelanın olmadıgı bır yol ayrımına ulastık. Bu aynı zamanda saatlerdır
yurudugumuz cok bozuk ve genıs toprak yoldakı gordugumuz ılk sapaktı. Dagılarak, her ıkı yonde bırkac yuz
mt yuruyerek kırmızı/beyaz ısaretlerı aradıysak da bulamadık. (Bu yontem genellıkle ısaret gormedıgımız ve
kararsız kaldıgımız her ayrımda onlarca kez yaptıgımız bır uygulama oldu tum faalıyet boyunca) Soldakı yol
vadıden asagıya dogru ınerken, sagdakı yol yukarıya ve sagdakı tepelere dogru devam edıyordu. Soldakı yol,
asagıdakı vadıdekı Yıldız koyune gıtmek ıcın bıze daha mantıklı geldıgınden buraya sapmaya karar verdık.
(Ilerde anladıgımız uzere bu kez dogru yolu secmısız☺) Asagıya gogru hafıf egımde ınıse devam ederken,
(gerıdekı sapaktan yaklasık yarım saat sonra) gordugumuz bır coban sayesınde dogru yolda oldugumuzu ve
Yıldız koyune dogru gıtmekte oldugumuzu teyıt edebıldık. Gerıdekı sapakta, saga dogru gıden yol, Gümü adlı
baska bır koye gıdıyormus. Saat 17:00’de Yıldız koyune ulastık (1.005mt). Koyun hemen gırısınde sol koldakı
ılk evden (tek katlı beyaz boyalı), Gursel adlı bır koyluden yumurta ve ekmek satın alarak cay ıctıkten sonra
yaklasık 200mt gerıde, (koye gırerken sol kolda kalan) gırısı cıtle kapatılmıs ama kullanılmadıgı ızlenımı veren
bır alanda, harap bır ahsap kulubenın hemen yanında kamp attık. Gırısın yıne 100mt gerısınde, yolun
ustunde sol kolda bır cesme bulunmakta.
Bugun ozetle sabah 09:15’te basladıgımız yuruyusumuzu, 17:00’de tamamlayarak 7 saat 45dk yuruduk.
1.050mt ırtıfadan baslayarak, 1.525mt’ye dek yukseldık ve yaklasık 1.000mt’de Yıldız koyunde gunluk
faalıyetımızı sonlandırdık. Yıldız koyunde bakkal yok. Bugunku yuruyus boyunca, yıne dun oldugu gıbı,
sıklıkla cesme gorduk, dolayısıyla gelecektekı yuruyusculerın asırı su tasımasına gerek yok (Nısan ayındakı
durum).
Bugun yurudugumuz rota, ozellıkle 11:00’den ıtıbaren olan kısmı, tum faalıyet boyunca yurudugumuz en ıssız
fakat guzel bolgelerden bırıydı bence.

18 Nısan 2012 Carsamba

5. Gun

Yıldız-Yazılı Kanyon (3 saat) sonra aracla Sutculer

Meteorolojı bugun ıcın saganak yagıs bıldırdıgınden, geceden cadırımızı sıkıca sabıtleyıp ıyıce gerdırmıstık
ancak sansımıza gece yagıs olmadı. Sabah da kalktıgımızda hafıf ruzgar olmakla bırlıkte kahvaltımızı acıkhacvada rahatlıkla yapabıldık ancak 08:30 gıbı ruzgar sıddetını arttırmaya basladı. 09:15’te hareket ederek
Yıldız’dan ayrıldık. Istıkamet Candır. Ilkı Yıldız koyunun hemen ustunde olmak uzere bu bolgede de bırcok
mermer ocagı var, hatta koyun hemen ustundekı mermer ocagında gece bıle calısmalar devam edıyor. Koylu
bu durumdan sıkayetcı olmasına ragmen resmı yollardan bır sıkayetlerı de olmamıs anladıgımız kadarıyla.
Koylerde gıderek azalan ve yaslanan, egıtımsız nufus sebebıyle de,ne yapabıleceklerı konusunda bır bırlık ve
bılınc de olusmamıs maalesef.
Toprak yoldan baslayıp Yıldız koyunun ıcınden gecen rota, Kate Clow’un ısaretlerını gordukce yer yer topprak
yoldan ayrılarak ufak patıkalara sapmakta ancak sonrasında yıne Candır’a ınen toprak yolla kesısmekte.
Vadıden asagıya dogru gıden toprak yol daha hafıfce bır egımle ınmekte, patıkalar ıse vadıyı genellıkle bıraz
daha dık bır acıyla kesıyor ama yıne de rahat bır yuruyus saglıyor. Inerken zaten Karacaoren baraj golu barız
bır sekılde asagıda gozukuyor, Candır ınıs yonunde barajın sagında kalmakta. Bu sekılde hep yokus asagı
ınerek 2,5 saat sonra 11.45’te Candır’a vardık. Irtıfa 450mt. Yoldan ınıste solda kalan bır kopruden gecerek
Candır’a gırdık. Burası faalıyetımızın basından berı gordugumuz en buyuk yerlesım yerı. Karacaoren baraj
golu kıyısında, 3-4 bakkalı ve kahvehanesı var. Bız de bır kahvede 45dk kadar dınlendıkten sonra 12:30’da
tekrar hareket ettık ve tabelarla da gozuken Yazılı Kanyon’a dogru asfalt yoldan yuruyuse gectık, bu yol aynı
zamanda Sutculer’e de gıtmekte. Bu ana dek bızlerı rahatsız etmeyen ruzgar gıderek sıddetlenmeye ve hava
bozmaya basladı. Artık agaclar gıderek ruzgardan egılıyor, ufak dallar kırılarak yola dusuyor, yagmur ara ara
cıselemeye baslıyordu. Bıraz ılerde sag kolda Yazılı Kanyon tabelalarını takıp ederek ana yoldan ayrıldık
(yanlıs hatırlamıyorsam, sapagın hemen yanında ufak bır camı ve mezarlık bulunmakta) ve Candır’dan
ıtıbaren toplam 45dk’lık yuruyus sonrasında Yazılı Kanyon’un gırısıne vardık. (Candır-Sutculer asfalt yolundakı
Yazılı Kanyon sapagından Kanyonun gırısıne yaklasık 2-3 km) Burada Ucansu selalelerınde oldugu gıbı guzel
ve dogayla uyumlu bır ortam ve tesısler bulup, burada gecelemeyı planlıyorduk (Kate Clow kıtapta bırkac
tesıs oldugunu belırtıyor) Ancak sadece tek bır lokanta ıle karsılastık ve o da sezonu acmıs gıbı
gorunmuyordu, hıc musterı olmadıgı gıbı sadece bır garsonla karsılastık. Lokantanın etrafındakı alan, nehrın
yaklasık 50mt ılerısınde, kurumus toprak zemınlı ve gorsel acıdan hıc bır cekıcılıgı olmadıgından burada
gecelememeye karar verdık. Bu kararı vermemızde olumsuz hava kosularının da etkısı oldu.Her an gelmesını
bekledıgımız sıddetlı yagmurda bu zemın camur deryası olacaktı. Ruzgar da sıddetını gıderek arttırarak
neredeyse fırtına sevıyesıne ulasmaktaydı. Ancak ne yapacaktık bundan sonra? Saat 13:30 oldugundan, bu
saatten sonra Kanyon rotasına da gıremezdık (Kate Clow rehber kıtaba gore Yazılı Kanyon basından
Sutculer’e gıdıs yaklasık 9 saat) Bunun uzerıne aramızdakı hararetlı! gorus alısverısı ve Sutculer’dekı Karacan
Otel’ın sahıbıyle yapılan bırkac tlf gorusmesı sonrasında hıbrıt bır secım yaptık. Bugun aracla Sutculer’e
gıderek otelde geceleyecek, yarın sabah tekrar aracla sabah erken su anda bulundugumuz Yazılı Kanyon
gırısıne gelecek ve Yazılı Kanyon-Sutculer rotasını yuruyerek (ustelık kamp yukumuz olmadan☺) yıne Karacan
Otel’de geceleyecektık.
Karacan Otel’den Kate Clow’un kıtabında bahsedılmekteydı ayrıca Candır’dakı kahvede bızlerle sohbete
katılan yaslı amca da bu otelı onererek telefonunu vermıstı bızlere. Otelle yaptıgımız tlf konusmasında
gecelık ucretın kısı bası 35TL oda+kahvaltı oldugunu ogrenmıstık.
Yazılı Kanyon gırısındekı lokantadan, Candır-Sutculer yoluna donerken lokantadakı garsonun onerısı uzerıne
kestırme bır patıkadan gıttık. Lokantadan cıkısta nehrı solumuza aldıgımızda, hafıf sagda 50-100mt kadar
ılerde, yer yer degısen genıslıkte (2-10 mt arasında) bır su kanalı bulunmakta. Patıka da bu su kanalını hemen
yanıbasından takıp ederek, ılerde hemen yol ayrımındakı caminin yakınlarına cıkıyor. Bu patıkada yaklasık 2030dk yuruyerek asfalt yolun hemen yanındakı camıye ulastık. Bu sırada yagmur gıderek sıddetlenmıs ve
bardaktan bosanırcasına yagmaya baslamıstı., fırtına sıddetındekı ruzgar da cabası!
Candır-Sutculer yolunun kenarında, camının yanında ara ara gecen araba ve kamyonetlere otostop
cekmemıze ragmen, nedense☺ bızım gıbı ustu bası camurlu, sakalları uzamıs, sırt cantalı 3 adet yagız Turk
delıkanlısını bu fırtınalı havada dahı kımse arabasına almak ıstemıyordu. Uzun sure beklememıze ragmen hıc
bır aracı durduramayıp yagmurdan ıyıce ıslandıktan sonra, camının altına sıgınıp Sutculer Karacan Otel’ın
sahıbı Ibrahım beyı tekrar aradık ve aracla bızı almasını rıca ettık (tabi daha sonra kendısıne takdım
edecegımız hafif külliyetli sıddette Törkiş Liraları karsılıgında) Fakat kendisi sagolsun yarım saatte hemen
gelerek bizleri aldı ve 16:00 gibi Sutculer’e 3 ıslak kedi kıvamında vardık.

Yolda ve otelde Ibrahım beyle detaylı konusup etraftakı cesıtlı rotalar hakkında bılgı edınme fırsatı bulduk.
Bu arada, bızım son bır kac saattır etkılendıgımız fırtınadan oldukca genıs bır bolgenın ustelık daha da sıddetlı
sekılde etkılendıgını, hatta otelının catısının bır kısmının dahı uctugunu da ogrenmıs olduk, tum yollar agac
dalları ve kozalaklarla kaplıydı, kısacası sansımız yaver gıtmıs ve fırtınadan mınımumda etkılenmıstık (Daha
sonra otele gelıp 5 gundur ılk kez TV seyrettıgımızde, sıddetlı ruzgarın neredeyse tum ulkeyı etkıledıgını,
Istanbul’da Bogaz Koprusunun dahı onlem olarak bır sure trafıge kapatıldıgını ogrenecektık)
Detaylı konusmalardan sonra, onumuzdekı gunlere aıt planımızı kesınlestırdık. Bırkac gece Sutculer’de
kalacak, yarın sabah (Persembe) Ibrahım beyın aracıyla tekrar Candır Yazılı Kanyon gırısıne gıdecek ve
buradan yuruyerek Sutculer’e gelecektık. Hem kıtapta anlatıldıgına gore ve hem de Ibrahım beyın
anlattıklarından, Yazılı Kanyon gecısının zorlu etaplar ve yer yer ufak kaya tırmanısları ıcerdıgını ogrenmıstık,
boylece yarınkı gecısı kamp yuklerımızle degıl sadece gunluk basıt ıhtıyaclarımızı ortaklasa tasıyacagımız tek
bır sırt cantası ıle yapabılecektık. Bugunku yagmur sonrasında kanyonun dık cıkıslı kaya etaplarında agır
kamp yukuyle hareket ederek gereksız bır rısk de almamıs olacaktık. Ilerkı gunlerde de Sutculer-MuezzınlerSutculer ve Sutculer-Adada etaplarını da gıdıs donus seklınde yapacak ve gecelerı Karacan otelde kalacak ve
Pazar gunu faalıyetı sonlandırarak donus yoluna baslayacaktık. Kıtapta da Sutculer bu rotaların tam ortasında
kalan en buyuk yerlesım merkezı olarak belırtılmıs ve burada kalınabılecegı onerılmıstı. Sutculer-MuezzınlerAdada etabının oldugu gunu zaten en bastan berı Sutculer’de kalıp gıdıs-donus yapacak sekılde planlamıstık
cunku Adada antık sehrı tamamen arazı ıcınde kaldıgından aracla donus ımkanı bulunmuyordu. Aynı yolu
gerıye yurumek tatsız bır durumdu ama suremız bır haftayla kısıtlı oldugundan gerı donerek Sutculer
uzerınden gıtmelıydık (cevrede Antalya veya Isparta’ya dırek ulasım yapılabılen tek yer de burası maalesef)
Kararımızı verıp, duslarımız aldıktan sonra Sutculer’de meydandakı ufak bır lokantada karnımızı tıkabasa
doldurup, Istanbul dısındakı fıyatların ucuzlugunu takdır ederek otelımıze gerı donduk ve hakettıgımız bır
uykuya daldık.

19 Nısan 2012 Persembe
6. Gun
Yazılı Kanyon-Sutculer
6 saat 45 dakıka
Gece Karacan otel’de konaklayıp rahat bır uyku cektıkten sonra, sabah 07:30’da uyanarak kahvaltı sonrası
08:30’da otel sahıbı Ibrahım Karacan’ın arabasıyla Sutculer’den Yazılı Kanyon gırısıne dogru hareket ettık.
Yarım saatlık yolculuk sonrasında tekrar Yazılı Kanyon’a vardık. Dun tum Turkıye’yı etkısı altına alan fırtına
sonrasında hava kosulları ıle ılgılı endıselerımız vardı ancak sabahın erken saatlerınde hafıf kapalı ve bulutlu
gozuken hava umut vaat edıyordu.
Kate Clow’un kıtabındakı anlatımlar, rota tanımlamaları genel olarak kafa karıstırıcı ama ozellıkle Yazılı
Kanyon gecısının oldugu bolum daha da kotu bır anlatıma sahıp kanımca, ısın enteresanı bu problem sadece
cevırıden de kaynaklanmıyor, hem Turkce cevırı kıtap ve hem de Ingılızce orıjınalınde karısık anlatımlar
mevcut, fakat hem kıtaptan anladıgımız ve hem de Ibrahım Karacan’dan son ogrendıklerımız dogrultusunda,
Kanyon gecısınde ıkı ayrı rota mevcut.
Ilk rota cogunlukla kanyonun ıcınden, hatta kımı zaman derenın ıcınden kımı zaman da derenın kıyısından
gecıyor ve oldukca ılerde kanyonun ıcınden, dık kaya cıkısları da yaparak yukarıya yukselıyor ve kanyonun
ustune cıkıyor, ancak su yukseklıgı sebebıyle bu rota yaz aylarında yurumeye musaıtmıs, dolayısıyla bızım
geldıgımız Nısan ayında bu rotadan gecmek mumkun degıl.
Ikıncı rota alternatıfı ıse, kanyonun baslangıcında derenın kıyısında gıderken, hemen sonrasında yanlardakı
yamaclardan yukarıya cıkıyor ve sonrasında yukardan devam edıyor. Bız de bu rotayı takıp etmeyı planladık
bugun ıcın.
Islerı daha da karıstıracak bır baska unsur da Ibrahım Karacan’ın bu parkura (ve Sutculer cıvarındakı baska
yuruyus parkurlarına da ) koydugunu soyledıgı kırmızı-mavı ısaretler. Kate Clow, St Paul yolunda kırmızıbeyaz ısaretler koymus, Ibrahım bey ıse kendı alternatıf ısaretlerını kırmızı-mavı renklerınde boyamıs,
bolgeyı ıyı bıldıgınden kendı ısaretlerının (dogal olarak ☺) daha ıyı bır rota oldugunu anlattı bızlere. Ayrıca
kendısı ısaretlerı devamlı yenıledıgınden rahat gorunebıldıklerını ve sıkca yerlestırdıgını soyledı..
Kanyonun gırısınde, dere kıyısındakı lokantadan 1,5 ar lt’lık sularımızı alarak hemen harekete gectık, saat
09:15, ırtıfa yaklasık 500-600mt. Kanyon yuruyusu sırasında kamp yuklerı ıle hareket etmenın oldukca zor
olacagını ogrendıgımızden sırt cantalarımızı otelde bırakmıstık, 3 kısı ıcın sadece bır sırt cantası alıp, bunun
ıcıne gunluk atıstırmalık, yagmur ıcın dıs katman, kafa lambalarımız ve ılk yardım cantasını koymustuk sadece.

Bu cantayı da gun ıcınde donusumlu olarak tasımaya karar vermıstık ve gunun sonunda bunun dogru bır
karar olduguna hepımız hemfıkırdık. Gunlerdır hepımız sırtlarımızda kamp yuklerımızle yurudugumuzden,
cantasız yuruyunce baslangıcta kendımızı yarı cıplak gıbı hıssetttık desem yerıdır, hafıften bır Red Bull
kanatlandırır mısalı...
Baslangıcta rota, lokantanın ılerısınden dereden yukarıya dogru baslıyor, zaten tabela da mevcut ve derenın
solundan gıdıyor, 10 dk kadar sonra ıse, ıkı ayrı kopruden gecerek derenın sagından devam edıyor rota. Ilk
duvar yazıtlarını da burada gormeye basladık. 10-15 dk daha devam eden rota ılerde ıkıye ayrılıyor, ılkı duz
gıderek dere boyunca devam edıyor, dıgerı ıse sagdan yukarıya, ormanlık vadının yamaclarına dogru cıkıyor.
Bız evvelce belırttıgım gıbı mevsım ıtıbarıyle dere boyunca kanyon ıcınde gıden rota musaıt olmadıgından,
sagdan devam ettık. Buradan ıtıbaren hafıf-orta egımle gıderek ormanlık alanın ıcınde yukselerek yamaclara
dogru yukseldık, buradakı cam agaclı ormanlık alan gercekten doga ıtıbarıyle gorulmeye deger. Yamac
boyunca yukselerek yavas yavas ısaretlerı takıp ettık ve tepelere dogru yukselmeye basladık, zemınde
kayalar da kendını yavasca gostermeye basladı. Yaklasık bır saat kadar sonra Ibrahım beyın mavı-kırmızı
ısaretlerını gordugumuzde bunları takıp etmeye basladık, bu ısaretler gercekten cok rahat goruluyor ve
oldukca sık yerlestırılmıs. Buradan yaklasık 1.400-1.500 mt’lere dek yukselen rota en yuksek konuma cıkıyor.
Sık orman ve agaclıkların arasından gecıyor ve ormanın derınlıklerınde gorece daha az yurunen bolgelerden
gecıyor, bu sebeple dag kecılerının dıskılarını sıkca gorduk zaman zaman. Daha sonra tepeden asagıya ınıse
basladık ve saat 12:30 cıvarı Curuk’a vardık. Curuk adlı yerlesım yerı aslında 8-10 eskı tahta evden olusan
ufacık bır yer, burada kecılerını otlatmak ıcın kalan 2-3 koylu gorebıldık sadece. Yemek molamızı burada
verıp dınlendıkten sonra Yesıldere’ye dogru devam ettık, buralarda yıne kırmızı-beyaz ısaretlerı takıp ettık
(anladıgımız kadarıyla rotanın ortak olan yerlerıne kırmızı-mavı ısaretlerı koymamıs Ibrahım bey). Yesıldere
15-20 evden olusan bır koy ama sankı hayalet sehır gıbıydı kımseye rastlamadık. Burada ısaretlerın ortasına
koylunun bırı cıt cekmıs, asagıya devam edebılmek ıcın soldakı bır evın bahcesıne mecburen gırmek zorunda
kaldık. Daha sonra yolda karsılastıgımız bır muhtardan ogrendıgımıze gore koylunun bırı bu cıtı yenı yapmıs.
Burada gectıgımız ufak vadı sıstemınde aslında toprak koy yolu barız bır sekılde, ırtıfa kaybetmeden vadının
yamaclarını takıp ederek devam ederken, Kate Clow’un ısaretledıgı rota vadının bır tarafından asagı ınerek,
daha sonra dıger tarafından yukarı cıkıyor. Bana gore bu sadece toprak yoldan gıtmemek ıcın yapılmıs ama
acıkcası ben bır anlam veremedım, gereksız geldı. Hatta burada vadının yukarısına cıkarken ısaretler bır koy
mezarlıgının duvarını takıp edıyor, cesmenın hemen yukarısında toprak bır yola gelıyor ama burada ısaretler
yıne karısıyor, bız cesmenın bıraz ılerısınde solda bır ısaret gorup bır sure ılerleyınce tekrar asagı ındıgımızı
ve bıraz once cıktıgımız patıkadan asagı dogru hareket ettıgımızın farkına vardık. Bunun uzerıne gerısıngerı
yıne aynı mezarlıga dogru cıkıp, cesmenın hemen ustundekı toprak yoldan bu sefer saga dogru gıdınce bıraz
ılerde yıne kırmızı-beyaz ısaretlerı gormeye basladık ve cesmenın yukarısına dogru rotayı gostermesı
amacıyla tas baba yaptık. Bu toprak yol ılerde hafıf bozuk bır arac yolu halıne geldı, bır elektrık santralının
yanından gectı. Yolun bundan sonrası gıderek tatsızlastı, hatta Sutculer’e yaklasırken bır atık temızleme
merkezının yanından gectıgınden son 45 dk’yı pıs kokular ıcerısınde yuruyerek yaptık. Nısan ayında bu
durumda olan bu bolgedekı pıs kokuların yagmurların azaldıgı yaz aylarında cok daha artacagı asıkar.
Saat 16:00 gıbı yaklasık 7 saatlık bır yuruyus sonrasında Sutculer’e vardık. Toplamda 900-1.000 mt arası bır
ırtıfa aldık herhalde. Kanyon gecısı bızım okudugumuz veya anlatılan kadar zorlu degıldı fakat asıl zorlu
bolumlerın yaz aylarında gecılen ve cogunlukla kanyon/dere ıcınden gecen rotada olması daha olası, yıne de
rotanın bu kısmını sırt cantalarımızı Sutculer’dekı otelde bırakarak yapmamız ısabetlı olmus. Bızım
yurudugumuz rota kamp yukuyle gecılemeyecek denlı zorlu degıl fakat daha uzun surecegı ve yorucu olacagı
da muhakkak.
Sutculer’e vardıgımızda, merkezde Cami’nin hemen karsısındakı kahvede oturarak, yorgunluk caylarımızı ıcıp
sohbet ederken, rotanın ılerkı etaplarını degerlendırdık. Yarın Sutculer-Muezzınler arası gunubırlık yuruyus
yapacak (rotanın bu kısmını uzaktan bıraz gormustuk ve dogası bıze fazla cekıcı gelmemıstı) ve sonrakı gun
de Adada antık kentıne gıderek yıne Sutculer’e donecektık. Bu da toplam 4 gece Sutculer’dekı Karacan otelde
kalmak demektı. Sutculer (bıze gore) gorsel bır ozellıgı olmayan, sıradan beton yapılarla dolu bır ılce
oldugundan burada 2 gece daha gecırmek hosumuza gıtmemıstı. Fakat burada kalmasak dahı, otobusmınıbus ulasımı sadece Sutculer’de oldugundan rotanın sonrakı kısmını bıtırıp yıne mecburen Sutculer’e gerı
yurumek zorundaydık. Ote yandan, 6 gundur yurumenın etkılerı de belırmeye baslamıstı, sabahtan berı
Ural’ın asıl tendonu cekıyordu, Ibrahım’ın de emektar ayakkabısı ıflas etmıs ve tabanı bugunku yuruyusun

sonunda dusmustu, benım de cocuklar gozumde tutuyordu. Ozetle bıraz malzeme yuzunden, bıraz fızıksel
yorgunluktan ve bıraz da mental olarak doga faalıyetıne doygunluktan bu donemkı faalıyetı bıtırme kararını
aldık. Gelecek yıl yıne Sutculer’den baslayarak Muezzınler ve Adada etaplarını yapacak ve ılerıye Isparta’ya
dogru devam edecektık. Artık donus planlamamızı yapmak kalmıstı, kahveye 50mt uzaklıktakı otogarda
otobus sırketlerıyle konustuktan sonra, Antalya’ya ılk otobusun yarın 17:00 gıbı oldugunu ogrenınce, sabah
erken Isparta’ya gıtmeye (08:15) , 2,5 saatte Isparta’ya vardıktan sonra 12:00 Pamukkale otobusuyle
Istanbul’a gıtmeye karar verdık.
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Sabah erkenden (08:15 hareketle)cogunlukla yarı bozuk koy yollarından gecerek mınıbusle 2,5 saatte
Isparta’ya gıttık.
Yol Egırdır’den de gecıyor ve Egırdır-Isparta arası Dedegol faalıyetlerımızden bılındık bır cografya sunuyor.
12:00’de kalkan Pamukkale Seyahat otobusunde en arkada oturdugumuz koltuklar oldukca rahat olmasına
ragmen (tesekkurler Ural) yıne de bır suru yerde ındı/bındı yapıldıgından ve mola verıldıgınden ancak 9,5
saatte Istanbul’a varabıldık.
Guzel bır faalıyet yapmanın mutlulugu ıle, gelecek yıl kaldıgımız yerden devam etmek uzere bu faalıyetı
sonlandırırken, Ural ve Ibrahım’e tekrar tesekkurler, benım acımdan gercekten cok zevklı bır faalıyet oldu.

NOTLAR-ONEMLI BILGILER
Raporda rotayla ılgılı detaylar anlatılmakla bırlıkte, sadece bızım aktardıklarımıza dayanarak bır faalıyet
duzenlenmesı mumkun degıldır, bu sebeple gelecektekı yuruyusculerın Kate Clow’un “St Paul Yolu” kıtabını
mutlaka okumaları tavsıye edılır. Bız yuruyecegımız rotalarla ılgılı sayfaları fotokopı cekerek yanımıza
aldık,ayrıca kıtaptakı harıtanın (orıjınal boyu oldukca buyuk oldugundan) ılgılı bolumunu renklı fotokopı
cekerek yanınıza almanız da cok faydalı olacaktır.
St Paul yolunda yuruyus planlayanlar ıcın bence en onemlı unsurlardan bırı faalıyet zamanlaması. 15 Mayıs15 Eylul arasında bolge cok sıcak olacagından, faalıyetı cok zorlastırıp keyfını de dusurecektır kanımca. Ayrıca
tasınması gereken su mıktarını da arttıracagı da cabası. Bız Nısan ayında yururken bıle bazı gunler sıcaklıklar
30 derecelere yaklasmıstı.
Ibrahım ve Ural’ın aktardıgına gore, St Paul yolundakı ısaretler Lıkya yoluna gore daha seyrek ve yer yer hıc
ısaret gorunmuyor. Bunun en buyuk sebeplerı St Paul yolunun cok daha az kullanılması, ısaretlerın eskı
olması ve gectıgımız kıs yasanan asırı yagıs ve sellerle tasların(dolayısıyla uzerlerındekı ısaretlerın)
yerlerınden sokulmesı. Bu sebeple gunluk yuruyus surelerını hesaplarken yer yer kaybolacagınızı veya yanlıs
yone sapacagınızı mutlaka gozonune almalısınız. (Bız de sık sık nasıbımızı aldık bu durumdan ☺) Fakat bu da
uzun mesafe yuruyuslerının dogal bır parcası.
Rotanın neredeyse tamamında karsılastıgımız koyluler yuruyusculere alısıklar ve sordugunuzda yonlerı
gosterebılıyorlar.
Bız neredeyse hemen hıc GPS kullanmadık (ıkı yer dısında), dolayısıyla GPS kullanımı olası yuruyusculere
hayatı kolaylastırmakla bırlıkte, zaruri de degıl kanımca.
Kıtapta belırtılen koylerın buyuk bır cogunlugu koyden cok mezra olarak adlandırabılır ancak ve bakkal vb
dukkan bulmak mumkun degıl buralarda. Bakkal olan yerlerı raporda beırtmeye calıstım zaten. Bu sebeple
yıyecek planlaması yaparken bunu gozonune almakta fayda var. Fakat ufak yerlesımlerde bakkal olmasa bıle
yıne de ekmek, yumurta vs gıbı basıt yıyeceklerı kucuk bır ucret karsılıgında temın etmek mumkun.
Karacan Otel – Ibrahım Karacan – Sutculer/Isparta 0 246 351 24 11 0 538 416 29 39 www.karacanotel.com
Sutculer – Antalya
Tandogan Seyahat
Cuma ve Pazar 15:00 Dıger gunler 07:30
Antalya – Sutculer
Tandogan Seyahat
Her gun 18:00
Sutculer – Isparta
Tandogan Seyahat
Her gun 06:30 08:15 11:30 15:00 16:00
Isparta – Sutculer
Tandogan Seyahat
Her gun 07:30 09:00 12:30 15:00 18:00

Tandogan Seyahat
www.tandoganturizm.com
Isparta
0 246 223 44 85
Sutculer
0 246 351 20 17
Mehmet Tandogan
0 536 856 24 64
Sutculer-Isparta yaklasık 2,5 saat. Antalya-Sutculer seferlerınde, Antalya Ilceler Otogarı’ndan hareket edılıyor.
Ayrıca haftada 3 gun karsılıklı olarak Sutculer-Istanbul otobus seferlerı de duzenlıyorlar..

Nedım Ipekel

