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St. Paul Yürüyüşü: Eğirdir-Yukarı Gökdere ( 27-29 Ekim 2007) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal, Meltem Çetin ve Naci Beytekin’ın katkılarıyla)  

Fotoğraflar: Songül Sonal-Naci Beytekin-Hüseyin Sarı 
 
 
Eylül ayında St. Paul yolunun Adada-Yalvaç arasını yürürken zamansızlıktan Davras zirvesinin 
yanından geçen Yukarı Gökdere-Eğirdir arasını yürüyememiş ve bu rota üzerinde bulunan Kasnak 
Meşesi Tabiat Koruma Alanı’nı gezememiştik. Yine bir uzun haftasonunda kareyi (Songül, Meltem, 
Naci ve bendeniz) tamamlayınca St. Paul yolunun eksik kalan parçalarını yamalamak için yollara 
düştük. 

 

   
 
27-29 Ekim tarihleri arasında yürüdüğümüz bu üç günlük etkinlikte yaklaşık 50 km yol katettik. 
Özellikle Yukarı Gökdere-Davras arasının manzara açısından en uygun zamanın bu tarihler arasında 
olduğunu söyleyebiliriz.. Zamanı verimli kullanmak için önceki St. Paul yürüyüşlerimizde de 
yaptığımız gibi rotayı yine tersten yürüyerek Eğirdir’den başlayıp, patika boyunca sırası ile Sivri 
Dağ ve Davras’a çıktıktan sonra Yukarı Gökdere’ye kadar gidip orada yürüyüşü sonlandırdık. 
 
 
1. Gün 27 Ekim 2007 Cumartesi 
Saat 06:30’da Isparta otogarında Songül, Meltem ve Naci Bey ile buluşuyorum ve kare 
tamamlanıyor, benim geldiğim otobüsle birlikte Eğirdir’e geçiyoruz. 
 
Eğirdir’de kendimizi yine Kemer lokantasında sıcak çorbamızı içerken buluyoruz.  Sıcak çorba, 
Eğirdir’den başlayan yürüyüşlerimiz için bir ritüel haline geldi nerdeyse.  Lokanta sahibi de bizlere 
alışmış olmalı ki, fazla eşyalarımızı lokantaya bırakıp, lokanta içinde çantalarımızı düzenlememize 
ses çıkarmıyor, hatta lokantada yapmamızda israr ediyor. 
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Eğirdir 
 
Gerekli alışverişleri yapıp eksiklerimizi tamamladıktan sonra saat 09:00’da Eğirdir merkezden 
yürüyüşe başlıyoruz. Akpınar köyüne giden araç yolunda kırmızı-beyaz patika yol işaretlerini 
yakalıyoruz.  Yükselerek devam eden araç yolunu takip eden patika yol her dönüşünde Eğirdir’i 
daha yukardan izlememize imkan veriyor. Patika yol, köye çok yaklaşarak ancak köyün içine 
girmeden araç yolundan ayrılarak Sivri dağ eteğinde kurulmuş olan Prostanna antik kentine 
götürüyor bizi. St. Paul yol tabelası Davras’a 3 saat 55 dakikalık yolumuz olduğunu yazıyor. Saat 
11:50’de antik kente ulaşıyoruz. 
 

 
Akpınar köyü, karşıda Dedegöl dağları (2998) 
 
Çantalarımızı antik kentte bırakarak saat 12:05’de Sivri Dağ zirvesi için yola koyuluyoruz. Dik bir 
çıkıştan sonra saat 12:35’de zirveye ulaşıyoruz. Yüksekliği 1733 m olan bu tepeden Eğirdir gölü ve 
Eğirdir yerleşimi, Davraz, Barla ve uzakta da olsa Dedegöl muhteşem gözüküyor.  Manzaranın 
keyfini çıkarıp zirve defterini imzaladıktan sonra 13:12 gibi zirveden ayrılıyoruz; 13:32’de antik 
kente varıyoruz. 
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Sivridağa çıkarken  Sivri dağ zirve (1733 m)              Prostanna antik kentinden Dedegöller 

 
Eğirdir’den aldığımız haşhaşlı çöreği atıştırdıktan sonra Davraz kayak merkezine gitmek için yola 
koyuluyoruz.  Çok hafif iniş-çıkışları olan ve bazı yerde araç yolundan, bazı yerde ise araç yoluna 
paralel giden patikayı takip ederek ilerliyoruz. Komando birliğinin olduğu açık alanda tel örgülerle 
çevrili alanın yanından geçerken üç asker yanımıza kadar gelerek geçişimizi kontrolleri altında 
yaptığımızdan emin olmak istiyorlar.  Kendimizi tanıtıp işaretli St. Paul yolunu takip ettiğimizi 
söyledikten sonra iyi yürüyüşler dileyerek yanımızdan ayrılıyorlar. 
 

   
Kulova yaylası         Davraz kayak evinin önündeki Bıçak yaylası, arkada Davras 
 
Kulova yaylasının üst ucundan ve boşaltılmış ağılların yanından geçerek, Isparta’nın Büyük Hacılar 
köyünden çoban Muhammed Çelik’in, atalarının uğruna bıçakların çekildiği ve adını Bıçak yaylası 
olarak adlandırdıklarını söylediği çok geniş yaylaya ulaşıyoruz. Muhammed çoban uzak Asya 
bozkırlarını andıran bu geniş düzlükte sürüsünü şimdi barış içinde otlatıyor. Muhammed ile bir süre 
sohbet edip yarın yürüyeceğimiz rota hakkında biraz bilgi aldıktan sonra vedalaşarak kayak evine 
doğru yöneliyoruz. 
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Bıçak yaylası ve çoban Muhammed Çelik 
 
Saat 18.03’de kayak evine ulaşıyoruz.  Bu yörenin kayak merkezi olan bu alanın yüksekliği 1700 m. 
Eskiden Isparta il özel idaresince işletilen ama artık özel sektöre devredilmiş olan kayak evinin 
bahçesinde çadırlarımızı kuruyoruz.  Yarın sabah erken çıkıp Davras zirve yapmayı, daha sonra da 
işaretli patika yolu takip ederek Kasnak Meşesi Orman Parkı’na kadar yürümeyi planlıyoruz.  Yarın 
yürüyeceğimiz mesafe uzun olduğu için sabah erkenden, saat 05:00 gibi yola koyulmamız 
gerektiğine karar veriyoruz.  Akşam, Davras zirve çıkışı için farklı rotaları gözden geçirip en kısa 
zamanda çıkabileceğimiz rotayı saptıyoruz. St. Paul kitabında 4 saat süreceği yazan 2. rotadan, 
kuzey rotasından çıkmayı kararlaştırıyoruz.  Bu akşam yaz saati uygulaması da sona erecek, saatler 
bir saat geriye alınacak. 
 
 
2. Gün 28 Ekim 2007 Pazar 
Sabah yeni saate göre 04:36’da zirve için dağ evinin önünden yola koyuluyoruz.  Hava henüz 
aydınlanmadı, dolunay tepede.  Bir süre telesiyejin altından pist boyunca yürüdükten sonra saat 
05:46’da kayak evinden gelen telesiyejin üst istasyonuna ulaşıyoruz.  Uzaktan çıkmaya elverişli bir 
rotayı gözümüze kestirerek ikinci telesiyeje giden araç yolundan bir süre daha yürüyerek çıkmayı 
düşündüğümüz sırt hattının yakınına gelince araç yolundan ayrılarak dağa diklemesine tırmanıyoruz. 
Dağın klasik rotasında 2. telesiyejin bittiği yerden güneydoğu yönünden gidiliyor, ancak mesafe 
olarak uzun süreceğini düşündüğümüz için dik ama daha kısa olabilecek kuzey rotasını tercih 
ediyoruz. 
 
Oldukça dik, bazı yerleri çarşaklı olan sırt boyunca yükseliyoruz. Dağa yaklaştıkça dik kayaların 
olduğu yerde mağaramsı oyuklar var.  Çok sarp yerlerde olduğu için büyük olasılıkla doğal süreçle 
oluşmuşlardır ve şimdi hayvanlar kullanıyor olmalı. 
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Davras zirve çıkışı, arkada Sivri dağ     Davras çıkış ve iniş rotamız 

 
Saat 08:07’de büyük kaya kütlesinin dibine ulaşıyoruz ve kısa bir mola veriyoruz.  Kaya kütlesini 
geçtikten sonra sola dönüp dik bir sırt boyunca yürüdükten sonra dağ kütlesi boyunca doğu-batı 
yönünde uzanan uzun sırta geliyoruz ve buradaki en yüksek noktayı zirve zannediyoruz.  Üzerinde 
bulunduğumuz sırtın alt tarafında bir çukurluk ve çukurun ötesinde Isparta (batı) tarafında yükselen 
bir kütle daha var. Bu kütle, üzerinde bulunduğumuz ve zirve zannettiğimiz kütleden daha yüksek 
görünüyor gözümüze.  Zirveye çıkmış olmayı garantilemek için yüksek olduğunu düşündüğümüz 
batıdaki bu zirveye de gitmeyi kararlaştırıyoruz. 
 
Saat 09:50’de zirve olduğunu düşündüğümüz noktaya ulaşıyoruz.  Tepesindeki çukurdan dolayı 
diğer bir adı da Ulparçukuru Tepe olan, 2635 m yüksekliğindeki Davras zirvesine ulaşıyoruz (Dağın 
ismi de farklı yazılıyor, bazı kaynaklarda Davras bazılarında ise Davraz!). Zirvede defter yok ama en 
yüksek yer olduğunun belirtisi olarak bayrak direği var.  Bu bulgu zirve konusundaki şüphelerimizi 
siliyor ve zirvede olduğumuzdan emin oluyoruz. Zirvenin bulunduğu sırt boyunca biraz daha batıya 
giderek Isparta’yı uzaktan kuşbakışı izliyoruz. 

 

  
Davras zirve (Ulparçukur Tepe) (2635 m)      Davras zirveden iniş 
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Zirvenin altında, rüzgardan korunaklı bir yerde hafif birşeyler atıştırdıktan sonra inişe geçiyoruz.  
İnişte, çıkarken gördüğümüz ve daha kestirme olduğunu düşündüğümüz çarşaklı bir rotadan 
iniyoruz. İndiğimiz rota biraz dik ama hiç zorlamıyor, bu rotadan da çıkılabilirmiş. 
 

 
Kayak evi-Y. Gökdere arası 

 
Saat 12:10’da 2. telesiyeje giden araç yolunda, 13:27’de de kayak evinde oluyoruz.  Çantalarımızı 
toparladıktan sonra saat 14:20’de Y. Gökdere yönünde işaretli yolu takip ederek yürüyoruz.  İşaretli 
yol, patika boyunca, arada küçük iniş ve çıkışlarla yükselerek ilerliyor.  Yol üzerinde gevenlerle 
kaplı polyeler ve düdenler var.  Arada çobansız sürülerle karşılaşıyoruz. Patika yol 2100 m 
yüksekliğe çıkıp çok geniş bir düzlüğü geçtikten sonra sadece bu yaylaya gelen yaylacıların 
kullandığı araç yolu ile birleşerek yol boyunca aşağı doğru iniyor. 
 

  
Güz çiğdemi ve taş yürek! 
 
Uzun bir süre araç yolundan yürüdükten sonra Yukarı Gökdere, Kovada gölü ve Boğazova’yı 
gördüğümüz, ağaç sınırında olan manzarası muhteşem olan bir geçide geliyoruz.  Uzun bir 
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yürüyüşten sonra bu manzarayı hak edercesine uzun uzun, renk dönüşümü başlamış olan ve içinde 
kasnak meşesinin de bulunduğu karışık ormanı yukarıdan izledikten sonra kamp kurmayı 
planladığımız Kasnak Meşesi Ormanı koruma alanına doğru yürüyoruz.  Patika yol araç yolu 
boyunca aşağı doğru iniyor.  Yol boyu bir süre indikten sonra kırmızı-beyaz işaretler çatallaşan araç 
yolundan sola sapan yola yönlendiriyor bizi.  Sağdaki yolun ise elimizdeki haritaya göre kestirmeden 
Yukarı Gökdere’ye indiğini ve buradan yaklaşık bir saatlik bir yürüyüşle inilebileceğini tahmin 
ediyoruz. Kasnak ormanına yönelen bu çok az kullanılmışa benzeyen araç yolu boyunca ilerliyoruz.  
Yol kenarları ağaçlandırmadan dolayı tel örgülerle çevrilmiş ama gözü rahatsız etmiyor. Hava 
kararmak üzere olduğu için uygun bir kamp yeri arıyoruz.  Yanımızda yeterince su var, herhangi bir 
yerde kamp kurabiliriz.  Yol kenarında geceyi geçireceğimiz düz bir alan bulunca çadırlarımızı 
kuruyoruz. 
 

 
Kasnak meşesi ormanındaki 2. kampımız 

 
Taşıdığımız bütün yiyecekleri bitirecek şekilde zengin bir akşam yemeği hazırlayıp yedikden sonra 
çadırımızda sıcak çaylarımızı yudumlarken sadece bulunduğumuz yerin ve yaşadığımız anın keyfini 
çıkarıyoruz. 
 
3. Gün 29 Ekim 2007 Pazartesi 
Sabah gün doğumu ile birlikte uyanıyoruz.  Kamp kurduğumuz yerin güzelliğini sabahın ışıkları ile 
daha iyi görüyoruz.  Kamp kurduğumuz alan ve çevresine sedir fidanları dikilmiş ve etrafı tel 
örgülerle çevrilmiş. Fidanlar sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Koruma altına alınan bu bölgede açılan 
yolun ortasında bile sedir fidanları yeşermiş. Yıllar sonra geldiğimizde onları görkemli sedir ağacı 
olarak görecegimizi bilmek ve doğaya yapılan böylesine güzel bir yatırımı görmek dile getirmesek 
de hepimizin içinde hoş bir duygu oluşturuyor. Sedir ağaçlarının çoğunlukta olduğu bu karışık 
orman içinde, köylülerin şimşir olarak adlandırdıkları ağaç, meşe türleri, kasnak meşesi, gürgen ve 
çınar ağaçları var; yaprakları sararmaya başlamış olan geniş yapraklı ağaçlar güzel bir renk cümbüşü 
oluşturuyorlar. 
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Kasnak Orman Parkı 
 
Kahvaltıdan sonra saat 08:19’da kampı toplayarak ayrılıyoruz.  Kasnak meşelerinin sıklaşmaya 
başladığı karışık orman içinden patika yolu takip ederek yürüyoruz. İşaretli patika yol, araç yolu 
boyunca devam ediyor. Kışa hazırlanan ağaçların altında sabahın erken vaktinde yürümek gerçekten 
çok keyifli. 
 

  
Kasnak meşesi otmanı 
 
Yolda, 12 kardeş olarak isimlendirilen kasnak meşesi ağaçlarının olduğu yerde, Yukarı Gökdere 
köyünden Mustafa Sarıtaş ile karşılaşıyoruz.  Mustafa bey, anıtsal kasnak ağaçlarını görmeden 
geçtiğimizi anlıyor konuşmalarımızdan.  Yol üzerinde fark ettiğimiz ve daha önce hiç böylesini 
görmediğimiz çatallaşan kırmızı-beyaz yol işareti meğerse anıtsal kasnak ağaçlarının olduğu yeri 
gösteriyormuş. Buraya kadar gelip de bu ağaçları görmemek olmaz. Hemen çantalarımızı yol 
kenarına bırakıp devasa kasnak ağaçlarını görmek için geri gidiyoruz. 
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Kasnak Orman Parkı   Endemik kasnak meşesi (Quercus Vulcanica) 
 
Bu bölgede, buraya endemik olan kasnak meşesi (Quercus Vulcanica) bulunuyor. 1987 yılında 
koruma altına alınarak burası Kasnak Meşesi Tabiat Koruma Alan olarak ilan edilmiş. Yaprakları 
bildik meşe yaprağı gibi ancak çok daha büyük olan bu ağaç gerçekten görülmeye değer.  Anıtsal 
Kocakasnak meşesinin çapı 148 cm genişliğinde. Başka yerlere dikmek için biraz meşe palamudu 
topluyoruz. Anıtsal kasnak meşesinin olduğu bölgeden işaretleri takip ederek geniş bir düzlükte 
bulunan büyük kasnak meşesi ağaçlarının yoğunlukta bulunduğu alana kadar yürüyerek geri 
dönüyoruz. Burada ağaçların fısıltısını ve düşen meşe palamutları ile yerdeki yaprakların çıkardığı 
sesi duymak ve özgürce dolaşan sincapları görmek hepimiz için mutluluk kaynağı oluyor. 
 
Yol boyu giden patika yolu izleyerek keyifli bir yürüyüşle saat 13.10’da Gökdere köyüne iniyoruz.  
Köyün hemen üstündeki gölet de bu yılki kuraklıktan nasibini almış. Gökdere’ye geçen seferki St. 
Paul yürüyüşümüzde gelmiştik ve zamansızlıktan dolayı buradan Eğirdir’e dönmek zorunda 
kalmıştık. Bu köy gözde köylerimizin başında geliyor; dağlarla kendini gizlemiş, oldukça varlıklı bir 
köy. Daha önce geldiğimizde dalların taşıyamadığı elmalar toplanmış ve meyve suyu fabrikalarına 
veya soğuk hava depolarına gönderilmek üzere araçlara yükleniyor. 
 

   
Kasnak Meşesi ormanı    Koca kasnak  Y. Gökdere’de ayva bahçesi 
 
Köy girişindeki evin önünden geçerken Ercan Gülfidan hanım, kendileri için sakladıkları elmaları 
yememiz için bize ikram ediyor, böylece Naci bey, “dalından elma koparıp (kamulaştırıp) yeme” 
hevesini de kısmen almış oluyor. Y. Gökdere’de ilk kez gördüğümüz yeni bir meyveye rastlıyoruz.  
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Köylülerin de birçoğunun bilmediği bu meyveyi köy kahvesindeki köylülere soruyoruz. İsminin 
Amma olduğunu öğrendiğimiz bu meyve, armut, ayva ve biraz da hurma karışımı bir şey, henüz 
olgunlaşmadığı için yeme şansımız olmuyor.  Eğirdir’e her gelişimde yeni bir meyve ile 
karşılaşıyorum, kitap da çok okurum ama gezmek daha öğretici anlaşılan.  
 

   
Boğazova-kanal     Kovada-Eğirdir karayolu 

 
Yürüyüşümüzü bu güzel köyde sonlandırıyoruz. Eğer Eğirdir’e erken gidebilirsek Yalvaç’a gidip 
günün geri kalanını daha önceki gelişimizde gezemediğimiz antik kenti gezerek geçirmek istiyoruz. 
Köyden günün bu vaktinde dolmuş bulamıyoruz, çareyi otostop çekmekte buluyoruz. İlk 
otostopumuzu köyden, Kovada-Eğirdir araç yoluna kadar giden traktöre çekiyoruz. Annesi Fatma ile 
giden Ali Avşar traktörüne bizi alıyor. 
 
Kovada-Eğirdir araç  yolunda Eğirdir’e gitmek için Kovada tarafından gelen araçlara el kaldırıyoruz.  
Tatil ve de geç bir vakit olduğu için dolmuş bulamıyoruz, otostop sanki burası için de çözüm. 
Otostopla dördümüzün birlikte gitmesi zor olacağından ikili guruplara ayrılıyoruz.  Duran ilk araba 
ile Songül ve Meltem Eğirdir’e gidiyor.  Naci bey ve ben uzun bir süre başarısız otostop 
denemesinden sonra yol boyu yürümeye karar veriyoruz. Nihayet Antalya’dan Ankara’ya gitmekte 
olan ve dostlukları izciliğe dayanan Murat Kılıçer, M. Şerif Pakören, Mustafa Cemil Turhal 
önümüzde duruyorlar. Belki izci olduklarından, sırt çantası ile olmanın ne olduğunu bildiklerinden 
arabaları küçük ve yerleri dar olmasına rağmen yine de bizi almadan edemiyorlar. Eğirdir’e kadar 
sıkış-tıkış fakat bize ikram ettikleri özel kahveyi içerek ve daha da önemlisi hoşça sohbet ederek 
gidiyoruz. Ortak izci tanıdıklarımızın bile olduğunu öğreniyoruz laf lafı açarken. 
 
Eğirdir’e ulaştığımızda Yalvaç için geç kaldığımızı anlıyoruz ve her gelişimizde koşturmaca 
yaşadığımız Eğirdir’i sakin adımlarla dolaşıp otobüsümüzün kalkış saati olan 22:45’e kadar, bizi 
bozsa da, sakin vakit geçirmeyi kararlaştırıyoruz.  Yürüyüşte yanımıza almayı unuttuğumuz 
çekirdeği burada telafi ederek çıtlata-çıtlata adayı bir baştan diğer başına kadar dolaşıyoruz farkında 
olmadan. 
 
Akşam, Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Klübü’ne (ETUDOSK) uğrayarak tanıdık dostları 
ziyaret ediyoruz.  Dernekte Durmuş Uçgun ve Çetin Meydan ile karşılaşıyoruz. Klüp de 29 Ekim 
Cumhuriyet Tırmanışı dolayısı ile bizden bir gün sonra Davras zirve yapmış.  Bizim rotamızdan 
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farklı olarak Isparta’nın Sav köyü tarafından, batı rotasını kullanmışlar.  Durmuş, 10 Kasım’da 
Atatürk’ü Anma Tırmanışı ile Barla zirve çıkışı yapacaklarını söyleyip kanımıza giriyor; özellikle 
Naci beyin parlayan gözleri, daha da parlayarak 10 Kasım’da burada olacağını pekiştirecek detay 
sorular sormaya başlıyor. Geçen gelişimizde St. Paul yolunu yürürken Barla’nın kenarından 
dolanmış, zamanımız kısıtlı olduğundan zirve yapamamıştık.  Öyle görünüyor ki 10 Kasım’da kare 
olarak hepimiz burada olacağız. 
 
Geri kalan vaktimizde Kemer lokantasında akşam yemeği yiyip 10 Kasım sabahı için çorba 
siparişimizi şimdiden vererek bizi bekleyen arabalarımıza binip nerdeyse fahri hemşeriliğini hak 
ettiğimiz bu güzelim Eğirdir’den edindiğimiz güzel duygularla ayrılıyoruz. 
 

 
St. Paul Yolu-Eğirdir-Yukarı Gökdere arası rotamız 

 
Teşekkür... 
St. Paul yolunun işaretlenmesinde büyük katkısı olan ve bu güzelim rotaları yürüyüşçülerin daha 
güvenli yürümelerine sunan Kardelen Karlı (Kate Clow)-Terry Richardson ve ekibi başta olmak 
üzere, Isparta’nın Büyük Hacılar köyünden Muhammed Çetin’e, Yukarı Gökdere köyünden Mustafa 
Sarıtaş’a ve bizlere güzel elmalar veren Ercan Gülfidan hanıma, otostop çektiğimiz Fatma ve oğlu 
Ali Avşar’a, Eğirdir’e kadar bizi otostopla götüren Ankara’dan S. Murat Kılıçer, M. Şerif Pakören 
ve Mustafa Cemil Turhal’a teşekkür etmek isteriz. 
 
St. Paul patika yolu izlenimlerimiz... 
St. Paul yolunun yürüdüğümüz Eğirdir-Yukarı Gökdere arası tek kelime ile muhteşem, özellikle 
Kasnak Meşesi Tabiat Koruma Alanı bu mevsimde yürünmeli. 
 

Hüseyin Sarı 
04 Kasım 2007, Ankara 


