Emet-Kütahya (03-05 Ocak 2014)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Şifalı suları ile öne çıkan Kütahya Emet ilçesinin turizmini çeşitlendirmek, bölgenin tarihi, kültürel
ve doğal güzelliklerini “Yürüyüş Yolu” yaklaşımıyla ziyaretçilere sunmak için çeşitli projeler
geliştirmek arzusunda olan Emet Kaymakamlığı’nın daveti üzerine Naci Bey ile Emet’e gidiyoruz.
Bu etkinliğimizde, Eğrigöz Beldesi’nin içinde bulunduğu vadi boyunca kısa bir keşif yürüyüşü
yaparak bölgede yürüyüş yolu oluşturma potansiyelini değerlendireceğiz.

İki Daş Arası Vadisi, Emet-Kütahya

03 Ocak 2014 Cuma
Ankara’dan, YHT ile Eskişehire, bağlantılı olarak da otobüsle Kütahya’ya geçiyorum. Kütahya
Otogar’da Emet’den bizi karşılamaya gelecek Umut Işık’ı beklerken yemek yiyorum. Kütahya
otogarını çok kullanmış olmama rağmen otogarın içinde lezzetli yemek yapan bir esnaf lokantası
olduğunu fark etmemişim. Burası alışık olduğumuz otogar lokantalarına pek benzemiyor; temiz ve
nezih bir lokanta.
Emet’den bizi almak için gelen Umut Işık ve Ziya kaptan ile otogarda buluşuyorum. Bursa’dan
gelecek Naci Bey’i beklerken zaman geçirmek için şehir merkezine gidiyoruz. Önce Öğretmen
Evi’nde oturup proje hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Umut, Emet Kaymakamlığı proje
ekibinden; benimle iletişime geçerek bu etkinliğe davet eden kişi. Kısa sohbetin ardından Umut ile
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birlikte Üniversite Kitapevi’ne gidiyoruz. Frig Yolu kitaplarını sattığı için internetten yazıştığımız
kitabevinin sahibi Abdullah Reha Nazlı ile tanışıyor, kısa sohbet ediyoruz.
Naci Beyi saat 17.00’da otogardan alıp doğrudan Emet’e gidiyoruz. Geceyi geçireceğimiz Emet
Termal Resort’a yerleşiyoruz. Saat 19.30’da proje ekibi ile birlikte yiyeceğimiz akşam yemeğine
kadar odamızda dinleniyoruz.
Emet ilçesi kaplıcaları ile meşhur. Kaldığımız termal otel modern ve ilçenin en büyük oteli. Naci
Bey ile lobide yemeğe kadar oyalanırken gözümüze çarpan bir bilgi yazısı sayesinde SPA’nın bir
kelime olmayıp bir kısaltma (Salus Per Aquam - Sudan gelen sağlık) olduğunu burada öğreniyoruz;
biraz şaşırıyoruz. Bugün “gördüğümüz yeni yerler” e kattığımız Emet ilçesi ile birlikte kelime
dağarcığımıza da yeni bir kelime eklemiş oluyoruz!
Proje ekibi ile lobi de toplanıyoruz. Ekipte Umut’un yanı sıra Mehmet Kabadayı, Gökçen Kaya ve
Dalga Demirci Keti var. Birlikte yemek yiyoruz, ardından lobide proje kapsamında yarın bölgede
yapacağımız yürüyüş ve bağlantılı olarak proje için neler yapılabileceği konusunda beyin fırtınası
yapıyoruz.
Yarın, Dereli Kaplıcaları’ndan başlayarak Eğrigöz Beldesi’ne kadar vadi boyunca keşif yürüyüşü
yapacağız.

04 Ocak 2014 Cumartesi
Saat 08.15’de otelde ekiple birlikte yaptığımız kahvaltının ardından özel aracımızla saat 09.00 gibi
otelden ayrılıyoruz. Yürüyüşe proje ekibinin yanısıra bu projeyi destekleyen Eğrigözlüler Derneği
başkanı İbrahim Duman, dernek üyeleri Ahmet Erol ve Halil Er; otel müdürü Mesut Terziler ve
Emet’li birkaç doğasever katılıyor.
Köprüce, Sülye Damları, Günlüce yerleşim yerlerini geçerek Dereli Kaplıcaları’nın olduğu mevkie
ulaşıyoruz. Burası yürüyüş yapacağımız vadi içinde, vadi yatağının biraz üstünde. Yürüyüş
hazırlıkları yapıp toplu fotoğraf çektikten sonra yürüyüşe başlıyoruz.
Hava kapalı ama kısa sürede açacağı sinyallerini veriyor. Dereköy’den yürümeye başlıyoruz. Küçük
bir köprüden geçtikten sonra yürüyüş yapmayı planladığımız vadiye, yerli halkın “İki Taş Arası”
olarak isimlendirdikleri vadinin tabanına iniyoruz.
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Dereli Kaplıcaları’ndan yürüyüşe başlayışımız

Vadi içinden, mevsime göre suyu oldukça fazla olan bir ırmak akıyor. Bu ırmak, yürüyüşü
sonlandıracağımız Eğriköy’den geliyor ve Tavşanlı’ya kadar devam ediyor.
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Yürüyüş oldukça keyifli geçiyor. Arada, ana yoldan ayrılan patikaları takip etmek için gruptan
ayrılıyorum. Vadi içinde neredeyse hiç yapılaşma yok. Su debisinin fazla oluşu ve vadinin derinliği,
buraya da HES yapılacağı gibi olumsuz düşünceleri aklıma getiriyor. Bu merakımı, kötü haber
işitme korkusu ile etrafımdakilere dolaylı yollardan soruyorum. Ama galiba herhangi bir çalışma
yok, olsaydı ekibin bilgisi dâhilinde olurdu. Anadolu’da çok az özgür akan nehir kaldı; artan
sorumsuz enerji tüketimimizin hıncını bu güzelim vadilerde özgür akan nehirlerden acımasızca
alıyoruz. Bu vadide yürümenin verdiği keyfi ne verebilir ki!

Bölgede termal sularının olması buranın jeolojik olarak aktif olduğunu da gösteriyor. Bu kanyonu
oluşturan tektonik hareketler sonucu yürüyüş güzergâhımızda oluşan yerkabuğu şekillerini
görebiliyoruz.
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Vadinin daralmaya başladığı noktada ahşap bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Uzun süre
kullanılmadığından bakımsız durumda; köprüyü geçerken heyecanlı anlar yaşıyoruz.

İki Daş Arası vadisinin daraldığı noktaya kurulmuş ahşap köprü
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Vadiye paralel ilerleyen ve eskiden köylülerin çok sık kullanmış olduğu genişliğinden belli olan bir
patika boyunca yürüyoruz. Vadinin her iki kenarı dik kaya duvarlarla çevrili; kaya tırmanışı için
kullanılabilirliklerini uzaktan süzerek kendi aramızda sesli düşünüyoruz.

İki Daş Arası Vadi

Yürüdüğümüz patika Eğrigöz köyünden buraya gelen bir araç yolu ile birleşiyor. Araç yolu pek
kullanılmasa da yine de vadinin doğal görünümünü bozmuş. Vadi, bu noktadan sonra genişleyerek
Eğrigözlülerin kullandıkları tarım alanlarının olduğu açıklık mevkie açılıyor. Burada bizi Eğrigöz
köyünden Ahmet Öztürk ve Mustafa Ünal karşılıyor; bir süre birlikte yürüdükten sonra köyün alt
ucuna ulaşıyoruz. Bu noktada, kaleyi daha önce görmüş olanlar doğrudan beldeye çıkıyor, diğer bir
grup ise dere boyunca ilerleyerek kalenin dereye bakan alt ucuna gidiyor.
Vadi içinden kaleye giderken yolumuzun üstünde, büyüklüklerinden, eskiden yoğun bir şekilde
kullanıldığı anlaşılan iki değirmeni yukarıdan görüyoruz, kalıntıları hala duruyor. Vadi içinden bir
süre daha gittikten sonra, vadinin en dar olduğu noktada vadi ile Eğrigöz beldesi arasında olan
vadiye hakim tepenin üstünde kurulu Eğrigöz Kalesi’nin vadiye bakan yüzünü görüyoruz. Kaleye
ulaşımı engellemek ve korunaklı hale getirmek için bazı noktalarına duvar örülmüş.
Kayalık yamaçtan çıkabildiğimiz kadar çıkarak kaleyi yakından görmeye çalışıyoruz, ancak yamacın
dikleştiği ve tehlikeli olmaya başladığı noktadan geri dönmek zorunda kalıyoruz.
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İki Daş Arası Vadi
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Eğrigöz Kalesi

Eğrigöz Kalesi, İrlandalı yazar Bram Stoker'in ''Drakula'' adlı ünlü vampir romanına esin kaynağı
olan Eflak Prensi (Romanya) Vlad Tepes’in burada hapsedildiğine dair, özellikle son zamanlarda
çıkan haberlerden ötürü ünlü. 1456-1462 yılları arasında hükümdarlık yapan Vlad Tepes, Osmanlıya
karşı başlattığı isyan sonucu Fatih Sultan Mehmet'e esir düşüyor ve burada hapsediliyor. Vlad,
esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için Türkler tarafından ''Kazıklı Voyvoda'' diye anılıyormuş.
Kale, üç kenarı sarp ve doğal korumalı bir konuma sahip. Kale’nin batı tarafı ise kontrollü girişçıkışın yapılabileceği Eğrigöz Köyü’ne bakıyor. Kalenin kurulu olduğu bu nokta vadinin en dar yeri;
bu özellik kalenin bu noktaya kurulma nedeninini de açıklıyor.
Kalenin etrafını dolaşarak saat 13.30 gibi Eğrigöz beldesine ulaşıyoruz; buradan araçlarla beldenin
biraz yukarısında bulunan Eğrigöz’e hakim bir bağ evine, derneğin bizler için hazırladığı öğle
yemeği yemek için gidiyoruz. Yemekte, Emet Kaymakamı Gazi Kaya da bize eşlik ediyor. Sofrada
yok yok. Bizim için yeni olan bu bölgeye özgü keçi peynirini tadıyoruz. Bu peynir ile yapılan
gözleme burada yiyebileceğiniz özgün yiyeceklerden biri.
Yemek yerken bir yandan da proje ile ilgili beyin fırtınası yapıyor, içinden yürüdüğümüz vadiyi ve
bir hikâyesi olan kaleyi nasıl değerlendirebileceğimizi konuşuyoruz. Vadi oldukça bakir ve yürüyüş
için uygun, ayrıca yürümesi de çok keyifli, ancak mesafe olarak biraz kısa; burası sadece günübirlik
yürüyüşler için kullanılabilir. Etkili bir yürüyüş yolu oluşturmak için bu vadi bölgedeki diğer öne
çıkan unsurlarla birlikte değerlendirilebilir; örneğin bu vadi, Emet üzerinden Aizonai’ye
bağlanabilirse etkisi artırılabilir veya bir şekilde Evliya Çelebi Yolu ile ilişkilendirilebilir.

8/12

Eğrigöz köyünde yemek

Yemeğin ardından kaleye çıkmak için belde meydanına iniyoruz. Meydanda, tarihi bir çeşme
bulunuyor. Köy meydanına bakan ve bu proje kapsamında misafir evi olarak kullanılmak istenen
geleneksel bir köy evinin önünden geçiyoruz. Ev bakımsız ama yöre mimarisini yansıtan özelliklere
sahip. Böyle evlerin sayısı her geçen gün azalıyor!
Kültür- turizm projelerinin hayata geçirilmesi en çok bu evlerin ayakta kalmasını ve yeni kuşakların,
yörenin koşullarına uygun inşa edilen bu tür yapıları sanal ortamda değil de gerçekten görmesini,
belki de içinde bir geçe konaklamalarını sağlayacaktır. Frig Yolu’nun Kütahya ayağı üzerinde de
böyle “ bu ev onarılırsa ne güzel olur” dediğimiz birkaç ev var.
Kalenin kurulu olduğu tepeye çıkıyoruz; kale kalıntılarını hala görmek mümkün. Buraya çıkınca bu
kalenin önemini daha iyi anlıyoruz; konum itibarı ile hem erişilmesi zor ve korunaklı hem de vadiyi
kontrol etmek mümkün.
Zirveden etrafı izleyip içinden yürüdüğümüz vadiye tepeden bakıyoruz. Manzaranın keyfine
vardıktan sonra kaleden iniyoruz. Köylülerle vedalaşmadan kalenin önünde grup fotoğrafı
çektiriyoruz.
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Eğrigöz Beldesi okul binası, Emet-Kütahya

Eğrigöz Kalesi’nden Eğrigöz Beldesi, Emet-Kütahya
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Ekip(Öndekiler-sağdan sola) Umut Işık, Zikri Keti, Hüseyin Sarı, Ebru Işık, Dalga Demirci Keti, Gökçen Kaya, Mehmet
Kabadayı, Naci Beytekin, Mesut Terziler, Ali Osman Erdoğan, Ahmet Öztürk (Dernek Yön. Kur. üyesi), İbrahim
Duman (Dernek Başkanı), Ahmet Erol (Dernek üyesi);
(Arkadakiler-sağdan sola) Halil Er (Dernek Genel Sekreter), Mustafa Özgan (üye), Mustafa Ünal (üye)

Köylülerle vedalaşarak Eğrigöz beldesinden ayrılıyoruz, bizi Emet’e köylüler kendi araçları ile
bırakıyor. Otele uğrayıp eşyalarımızı aldıktan sonra edindiğimiz Emetli yeni dostlarla vedalaşarak
saat 16.30 gibi belediyenin tahsis ettiği araçla Kütahya’ya gidiyoruz, Umut da bize eşlik ediyor.
Saat 18.00 gibi Kütahya’da oluyoruz, Tavşanlı ilçesinde burnumuza gelen kesif benzin kokusunun
bizim arabadan geldiğini otogarda araçtan inince anlıyoruz. Umut ve kaptanlığımızı yapan Ziya Bey
ile vedalaşıyoruz, ekip yola çıkmadan araçı tamir etmek için sanayi sitesine uğrayacaklar. Naci Bey
ve ben Kamil Koç’un 19.30’daki Bursa ve İstanbul araçlarını bekliyoruz; Naci Bey Bursa’ya ben
İstanbul’a gidiyorum.

Teşekkür…
Bizi Emet’e davet eden Emet Kaymakamlığına, başta Umut Işık olmak üzere proje ekibi ve
konuksever Eğrigözlülere çok teşekkür ederiz.
03 Mayıs 2014
Tokyo
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