Barla Zirve ( 14-15 Kasım 2009)
Yazı: Hüseyin Sarı (S. Sonal, N. Beytekin ve M. Tanrıverdi’nin katkılarıyla)
Fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği’nin (ETUDOSD) geleneksel olarak düzenlediği
“10 Kasım Atatürk’ü Anma” etkinliği çerçevesinde Barla zirve tırmanışına katılmak üzere Eğirdir’e
gidiyoruz. Kulağımız iki yıldır bu etkinlikteydi; geçen yıl hava koşullarından dolayı yapılamamıştı.

Eğirdir-Isparta

14 Kasım 2009 Cumartesi
Sabah saat 06.15’de Isparta’dayım. Isparta otogarda, Bursa’dan Songül, Meltem ve Naci Bey’in de
içinde bulunduğu Eğirdir’e giden otobüse biniyorum.
Eğirdir’e giderken uzun zamandır
görüşemeyişimizin hasretini gideriyoruz. Sabahın bu saatlerinde Isparta-Eğirdir arasında yaptığımız
bu yolculuk bizler için ortak hafıza. Başlangıcı Eğirdir olan birçok etkinliğimize hep bu şekilde
başladık. Saat 07.30 gibi Eğirdir’de oluyoruz. Eğirdir’e her gelişimizde yaptığımız gibi yine aynı
şekilde Kemer lokantasında sıcak çorbalarımızı içiyoruz. Sıkça gelişimize alışık olan lokanta
sahibinin de uzun zamandır ortalıkta görünmeyişimizi merak ettiğini tahmin ediyoruz. Başlangıcını
hep buradan yaptığımız St. Paul Yolu yürüyüşünü bitirdikten sonra buraya bu ikinci gelişimiz.
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Kahvaltı sonrası ETUDOSD lokaline geçiyoruz. Dernek lokali henüz açılmamış, erkenciyiz.
Eğirdir’de hava açık, ancak soğuk ve sert bir rüzgar esiyor. Yarın da havanın açık olmasını
bekliyoruz. Buradan Barla zirvesini görebiliyoruz, zirvede biraz kar var. Kar tırmanışına hazırlıklı
geldik, yanımızda krampon ve kazmalarımız var.
Esen soğuk rüzgardan korunmak için dernek lokalinin yanında bulunan balıkçı kahvesine gidiyoruz,
içeride çay da var. Kahvede balıkçılarla sohbet ediyoruz. Saat 09.00 gibi kulüpten Abdurrahman
geliyor. Sohbet edip hasret gideriyoruz. Birlikte derneğe geçerek çay içmeyi dernekte
sürdürüyoruz.

Eğirdir’in balık bekleyen en sakini

Bu etkinlikte bize rehberlik yapacak olan Murat Genç de dernek lokaline geliyor. Birlikte bir kez
daha Barla zirveye bakıyoruz. Murat, çok kar olmadığı için krampon ve kazma almaya gerek
olmayacağını söylüyor. Eğirdir’den hareket saatimizi de 13.00 olarak duyuruyorlar. Bu süre içinde
Eğirdir’i bir kez daha turluyor, eksiklerimizi gideriyoruz. Eğirdir’den ayrılmadan, gelmediğimiz
zamanları telafi etmek istercesine Kemer lokantasına bir kez daha gidiyoruz ve bir başka favori
yemeğimiz olan kuru fasulye yiyoruz.
Hareket saatinin yaklaşması ile birlikte etkinliğe katılacak dağcılar da dernek lokalinin önünde
toplanıyor. Sayımız 11’e çıkıyor. Etkinliğe iki kişinin de yarın katılacağını öğeniyoruz.
Derneğin sağladığı özel araç ile Barla ilçesine bağlı Bağören köyüne gidiyoruz. Saat 14.00 de köyde
oluyoruz. Köyde, daha önceden ayarlanmış bir traktör bizi bekliyor. Minibüsten sonra traktöre
doluşuyoruz. Barla kütlesinin güney yüzündeki vadinin içinden araç yolunun gittiği noktaya kadar
traktörle gidiyoruz. Traktör ile geçtiğimiz bu güzergahı geçen yıl St. Paul etkinliğimizde
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yürümüştük ancak zamanımız olmadığından Barla zirvesine çıkamamıştık. O zamandan bu yana
Barla hep aklımızın bir köşesinde kalmıştı.

Bağören’den Barla’ya giderken

Traktör yolculuğundan sonra saat 15.05’de sırt çantalarımızı yüklenerek geceyi geçireceğimiz
Çobanevi mevkiine, uzun ama kolay bir patika yoldan gidiyoruz.
Saat 16.50’de Çobanevi mevkine ulaşıyoruz. Bu kampın yüksekliği 2100 m. Yazın çobanlar
tarafından kullanılan renkli tenekelelerle kaplanmış üç tane baraka var. Ayrıca bir de akan çeşme.
Korunaklı bir konumda olan bu yer kamp için gayet güzel. Buradan, Barla’nın zirvesi olmasa da
karlı sırt hattı, Barla kasabası ve Eğirdir gölü görünüyor.
Güneşin batışıyla hava da hızla soğuyor. Soğuktan korunmak için çoban kulübelerinin birinde
toplanarak hep birlikte akşam yemeği hazırlıklarına başlıyoruz. Sıcak birşeyler yedikten sonra
çadırlarımıza çekilerek saatlerimizi zirve tırmanışına başlayacağımız saat 06.00’ya hazır olacak
şekilde ayarlıyoruz.
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15 Kasım 2009 Pazar
Saat 05.00 gibi uyanıp zirve çıkışı için hazırlanıyoruz. Dışarıda sıcaklık eksilerde, soğuk hava
çadırdan çıkışımızı zorlaştırıyor. Gece de üşümekten uyuyamamıştık. Zor olsa da nihayet çadırdan
dışarıya çıkmayı başarıyoruz. Gün, Eğirdir gölünün üzerinden ağarmak üzere. Zamanımızı sıcak
çadırımızda geçirmeyi tercih ettiğimiz için diğerleri gibi bizim kahvaltı yapmaya fazla zamanımız
olmuyor. Zirvede yemek için yanımıza birşeyler alarak grupla birlikte saat 06.10 gibi kamp
alanından ayrılıyoruz.

Çoban evi mevki-Barla kamp 2100 m

Zirve yolunda önce toprak zeminden sonrasında da karlı parkurdan yürüyerek zirveye sırt hattından
çıkıyoruz. Geçtiğimiz bazı parkurlarda eğim fazla olduğu için kayma riskine karşı dikkatli
çıkıyoruz. Bazı yerlerde de kaya yuvarlanma riskinden dolayı toplu olarak hareket ediyoruz.
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Barla zirve yolu

Sırt hattıında çok şiddetli rüzgar esiyor. Yükselmek için attığımız her adımda yükselişimizle Eğirdir
gölünü ve gölün karşısındaki Dedegöl kütlesini daha iyi görebiliyoruz. Sabahın erken vakti ile dağ
sıraları arasında oluşan sis etrafa görkemli ve mistik bir hava katıyor. Yükseldikçe Davraz’ı ve
Isparta’yı daha iyi seçebiliyoruz.
Etkinliğe sonradan katılacak iki kişi de zirve yolunda bize katılıyor. Böylece sayımız 13’e çıkıyor.
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Barla zirve çıkışı

Barla zirve yolundan

Çok zorlanmadan rahat bir tempoyla zirveye çıkışımızı sürdürüyoruz. Çıktığımız bu rota Barla’nın
güneyden çıkılan klasik rotalarından biri. Bir de kuzeyden, Senirkent tarafından çıkışlar yapılıyor.
Sırt hattında esen sert rüzgar, kaya ve birkaç otsu bitki üzerine yeni düşmüş olan kar katmanına çok
ilginç şekiller vermiş. Bu şekillerden hakim rüzgarın yönünü de belirlemek mümkün.

6/11

Saat 09.15 gibi zirvede oluyoruz. Zirvede hava açık ve çok güzel. Ancak çok sert rüzgar esiyor.
Zirveden çok geniş bir alanı; Davraz, Dedegöl, Akdağ, Sultan dağı, hatta Kızlar sivrisini ve Tahtalı
dağını görebiliyoruz. Daha önce gittiğimiz dağları bu zirveden sevinçle izliyoruz. Zirvede, etkinliğin
anlamına uygun şekilde saygı duruşu ve İstiklal marşından sonra korunaklı bir yere geçerek birşeyler
yiyoruz.

Barla Zirve (2798 m)
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Zirve keyfinin ardından saat 10.00 gibi inişe geçiyoruz. Geldiğimiz rotayı takip ederek kampa
iniyoruz. Yükselen güneş sabah çıkarken gördüğümüzden farklı bir Eğirdir manzarası sunuyor
bizlere. Her adımda fotoğraf çekme hevesi uyandırıyor.

Saat 11.30 gibi kampa dönüyoruz. Çadırları toplamadan sıcak birşeyler içmek için ocakları
yakıyoruz. Bir yandan çay içerken bir yandan da kampı topluyoruz.
Saat 12.40’da Çobanevi kamp yerinden ayrılıyoruz. Geldiğimiz patikayı takip ederek bizi bekleyen
traktörün yanına kadar sırt çantalarımızla yürüyoruz (13.48). Traktörle geldiğimiz toprak yoldan
Bağören köyüne dönüyoruz (14.40).
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Sararmış yapraklı ağaçlar arasından, bu mevsimde hüzünlü olsa da farklı güzelliği olan bu
coğrafyadan Bağören köyünde bizleri bekleyen aracımızla Eğirdir’e dönmek için yola koyuluyoruz.

Bağören, Barla
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Eğirdir’de dernek lokalinde araçtan iniyoruz ve öncelikle çamurlu botlarımızı temizliyoruz. Temizlik
ve çeki-düzen operasyonunun ardından Kemer lokantasına bir kez daha gidiyoruz. Dün tattığımız
nohut ve bulgur pilavını zirve tırmanışında çok enerji harcadığımızı bahane ederek doyasıya yiyoruz.

Teşekkür...
Bu etkinliği düzenleyen ETUDOSD’a, bizi etkinliğe davet eden Durmuş Uçgun’a, rehberliğimizi
yapan Murat Genç ve Aslan Ayhan’a teşekkür etmek isteriz.
Hüseyin Sarı
23 Kasım 2009, Ankara
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