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St. Paul Yürüyüşü: Eğirdir-Yalvaç ( 12-16 Eylül 2007) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal, Meltem Çetin ve Naci Beytekin’ın katkılarıyla)  

Fotoğraflar: Songül Sonal-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-Terry Richardson’ın organizasyonunda işaretlenen ve yaklaşık 410 km uzunluğunda olan bu 
patika yol, tarihsel olarak hıristiyanlığın yayılmasına çok büyük katkıda bulunan Aziz Paul’un 
hıristiyanlığı Kudüs’de yaşayan museviler dışındaki diğer kavimlere yaymak üzere Anadolu’ya ilk 
geldiğinde izlediği güzergahı içermektedir. 

    
St. Paul Yolu-Rotamız 

 
2007’nin yılbaşı ile birleşen kurban bayramında St Paul yolunun Eğirdir-Perge arasını Bursa’dan 
Songül Sonal, Emine Sonal ve Naci Beytekin ile birlikte yürümüş ve çok keyif almıştık.  Bu sefer, 
Adada-Yalvaç arasını yürüyerek yolun tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Bu yürüyüşe, Bursa’dan 
Songül Sonal ve Meltem Çetin ile birlikte, Adada antik kentinden başladık; Naci Beytekin ise yoğun 
işlerinden dolayı bize Eğirdir’de katıldı ve birlikte patikanın Eğirdir-Yalvaç arasını yürüdük. Beş 
gün süren bu yürüyüşümüz boyunca yaklaşık 140 km yol katettik. Yukarı Gökdere-Eğirdir arasını 
ise zamansızlığımızdan dolayı başka bir zamana erteledik. 

 
1. Gün 12 Eylül 2007 Çarşamba 
 
Saat 06:30’da Isparta otogarında Songül ve Meltem ile buluşuyorum;  Sütçüler arabasının ilk 
seferinin saat 09:00’da olduğunu öğreniyoruz.  Bu süre içinde zamanımızı değerlendirmek için 
Isparta’dan Eğirdir’e geçmeye karar veriyoruz. Eğirdir’de, her gelişimizde uğradığımız Kemer 
lokantasında çorba içiyoruz, fazlalık eşyalarımızı dönüşte almak üzere lokantaya bırakıyoruz. Ekmek 
ve haşhaşlı lokum alarak Isparta’dan gelecek olan Sütçüler arabasını beklemeye koyuluyoruz. Saat 
09:45’de Sütçüler arabasına biniyoruz.  Sırası ile Pınarpazarı, Ağılköy, Yılanlı (Zindan mağarası 
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buradan  8 km uzakta), Pazarköy, Ayvalı Pınar, Sipahiler köylerinden geçerek Sağrak köyünün 
çıkışında, St. Paul yolu tabelasının önünde iniyoruz.. 
 
Saat 11:12’de yaklaşık beş gün sürecek olan uzun ve zorlu yürüyüşe kırmızı-beyaz patika yol 
işaretlerini takip ederek başlıyoruz.  Bugünkü hedefimiz Adada antik kentinin içinden geçip 
Sipahiler köyüne ulaşmak ve Sipahiler’de konaklamak. Patika yol Adada antik kentinin girişindeki 
antik taş yola kadar sürüyor.  Adada sit alanı olduğu için yol işaretlerinin antik kent içinde 
olmayacağını, antik taş yol boyunca, yolun bizi Adada’ya çıkaracağını bilerek yürüyüşümüzü 
sürdürüyoruz. Yolun yapımında kullanılan büyük taşlar ve yolu destekleyen taş örme duvarlar hala 
sağlam olarak duruyor. Aziz Paul gibi yürüdüğümüzü, zaman içinde yolculuk yaptığımızı hissettiren 
rotanın en özgün bölümündeyiz şimdi. Antik yol, vadi içinde, biraz gizlenmiş ve antik kent 
merkezinin biraz uzağında; bu nedenle geçen gelişimizde gözden kaçırmış ve Adada içinden bu yola 
ulaşamamıştık. Adada antik kentinin kalıntıları arasından geçerek saat 12:40’da Roma Forumu ve 
Akropol’e ulaşıyoruz, burada yemek molası veriyoruz.  Sağrak köyünden bekçi Hüseyin Sarışahin 
bize çay demliyor.  Hüseyin bey bayağı kültürlü, bekçiliğin ötesinde antik kent hakkında bilgisi de 
var.  Saat 13:52’de toparlanıp yürüyüşe başlıyoruz, Hüseyin bey de kentin içinden geçerken bize 
eşlik ediyor. Sırası ile agora, Zeus ve imparator tapınaklarını izleyerek kent içinden geçerek kent 
sonrası tekrar başlayacak olan kırmızı-beyaz çizgileri bulmayı umut ettiğimiz yöne doğru 
yöneliyoruz.  
 

   
Adada antik kenti 
 
Adada antik kentinden sonra patika yol işaretini hemen buluyoruz. İşaretler, bizi Gökpınar dere 
yatağına yöneltiyor.  Uzun bir süre dere yatağı boyunca yürüdükten sonra yol bir noktada ikiye 
ayrılıyor, dere yatağına yöneleni tercih ediyoruz.  Suyu kurumuş olan derenin kah sağına kah soluna 
geçerek, bazen de kaya engellerini aşarak dere üstündeki, Sağlık köyüne giden araç yolunun 
bulunduğu köprüye kadar gidiyoruz. 

    
Adada-Sipahiler arası 
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Sipahiler köyü buradan gözüküyor. St. Paul yolu köyün karşısından dolanarak köye gittiği için biz 
kestirme yolu tercih ediyoruz, köye giden araç yoluna çıkarak yürüyoruz.  Köye vardığımızda saat 
19:00’u gösteriyor.  Köyün içinden geçerek köye karşıdan bakan yamaçtaki çeşmenin, Kocapınar’ın 
üstüne çadırımızı kuruyoruz. Çeşme başında oturabileceğimiz bir piknik masası var, hemen yemek 
hazırlıklarına girişiyoruz, ocağımızın pompası çalışmıyor ilk etapta; ama yağlayınca eski haline 
geliyor, seviniyoruz. Yorgunluğumuza rağmen, uzun bir süreden sonra bir araya geldiğimiz için 
yemekten sonra biraz sohbet ediyoruz yatmadan.   
 

   
Sipahiler 
 
Gece otobüs yolculuğu ve bugünkü yürüyüşün verdiği yorgunlukla çadırımıza girdiğimizde hemen 
uyuyoruz.  Bugün yürüyüşe geç başladığımız için yarın erkenden yola çıkmayı ve Serpil ve Yukarı 
Gökdere köylerini geçerek Kasnak Meşesi Ormanı Milli Parkı’na kadar gitmeyi planlıyoruz. 
 
 
2. Gün 13 Eylül 2007 Perşembe 
 
Güneşle birlikte uyanıp hafif kahvaltının ardından saat 07:40’da yola koyuluyoruz.  Sipahiler’i çıkar 
çıkmaz yol işaretleri açılan yeni orman yolundan dolayı kaybolmuş, elimizdeki haritaya göre tahmini 
olarak gidiyoruz.  Sağımızda, haritada görünmeyen bir baraj gölü var.  Dün içinden yürüdüğümüz 
derenin suyunun neden olmadığını da açıklıyor bu baraj, yeni yapılmışa benziyor. Orman içindeki 
yoldan çıkıp açık ve düz bir alana vardığımızda Yuvalı köyünden Dudu Aydemir ile karşılaşıyoruz. 
Dudu, rotadan çıktığımızı söylüyor, ayran ikramını zamansızlığımızdan dolayı istemeden geri 
çeviriyoruz. Patika yolu takip edemediğimiz için güzergahından biraz uzaklaşmışız. Geriye doğru 
yürüyerek Asker Çeşmesi olarak bilinen çeşmede yol işaretlerini tekrar buluyoruz. 
 

   
Sipahiler-Serpil köyü arası 
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Rota, buradan sonra orman içinden yükselerek bir geçide kadar yükseliyor.  Daha sonra aşağı inerek 
bazen açık düzlüklerden bazen de orman içinden geçiyor. Geniş bir düzlüğü geçtikten sonra Serpil 
köyünü ve Eğirdir gölü ile Kovada gölü arasında uzanan Boğazova’yı yukardan kuşbakışı gören 
geçide varıyoruz. St. Paul yol çizgileri, bu geçitten geçerek dik bir şekilde Serpil köyüne indiriyor. 
Yukarıdan Boğazova’yı izlemek bizi ayrıcalıklı kılıyor, ovanın dağla buluştuğu bu yerde verdiği 
derinlik duygusu heyecanlandırıyor bizleri. 
 

 
Serpil Köyü ve Boğazova, karşıda Davraz dağ sırası 

 
Saat 14:30’da Serpil köyüne ulaşıyoruz.  Suyumuz azaldığı için buradan su takviyesi yapmamız 
gerekiyor. Köyün Yukarı Gökdere çıkışındaki evin hanımı bizlere su ve şeftali ikram ediyor, 
aklımda güzel gülüşü kalan bu kadının ikram ettiği soğuk suyu içmekten fırsat bulup ismini sormayı 
unutuyoruz. Patika yolu takip ederek, verimli elma bahçelerinin arasından geçerek Yukarı Gökdere 
köyüne doğru gidiyoruz. 
 

    
Yukarı Gökdere 
 
Saat 16:00’da Yukarı Gökdere’ye ulaşıyoruz.  Bu köy 1600 nüfuslu, geniş sokakları ve bahçe içinde 
güzel evleriyle refah düzeyi yüksek büyük bir köy.  Köyün konumu da çok güzel, köy kendini 
dağların içine saklamış. Burada yemek molası veriyoruz. Yol tabelasında Davraz’a 12 saatlik 
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yolumuzun olduğunu, Eğirdir’e gitmek için ise bir 12 saate daha ihtiyacımız olduğunu öğreniyoruz; 
yarın Eğirdir’de buluşacağımız Naci beyi bekletmemek için rotanın Davraz ayağını iptal ederek 
geceyi bu köyde, Kocapınar mesire alanında geçirerek yarın araçla Eğirdir’e gitmeyi 
kararlaştırıyoruz. Köy içinden geçerek Kocapınar mesire alanına ulaşıyoruz. Mesire alanı çok güzel 
bir yer, debisi oldukça fazla olan ve yerden kaynayan bir su var.  Su başında uzunca temizlenerek, ve 
ayaklarımızı soğuk suda serinleterek günün yorgunluğunu üzerimizden atıyoruz. 

 

   
Yukarı Gökdere 
 
Mesire alanında çadırımızı kurup yemeğimizi yedikten sonra erkenden uyuyoruz.  Yarın buradan 
Eğirdir’e araçla geçip rotanın Eğirdir’den Yalvaç’a giden parkurunu yürümeyi sürdüreceğiz. 
 
 
3. Gün 14 Eylül 2007 Cuma 
 
Kahvaltıyı Eğirdir’e saklayıp köyden sabah saat 07:00 arabasıyla Eğirdir’e geçiyoruz.  Boğazova 
denilen ve elma ağaçlarının olduğu bu düzlüğün içinden Eğirdir’e gidiyoruz. Geçen kış bu ovayı 
baştan aşağı yürümüştük. Dolmuşta Eskihisar’dan (Aşağı Gökdere) Musa Dağıdelen ile sohbet 
ediyoruz.  Musa bey etraftaki bahçeler ve köylerle ilgili bilgi veriyor bize, biz de yürüyüşümüzü 
anlatıyoruz kendisine, anlattığımız her kelimeyi merak ve hevesle dinliyor. 
 
Eğirdir’de Naci bey ile buluşarak Kemer lokantasında birlikte sabah çorbası içiyoruz. Eksiklerimizi 
tamamlamak için alışveriş yaptıktan sonra, ilçe merkezinden geçen patika yolu pas geçip yürüyüşe 
başlayacağımız Bedre (Beydere)’ye taksi ile gidiyoruz.  Saat 09:13’de yürüyüşe başlıyoruz.  Köyü 
geçtikten sonra bu mevsimde suyu olmayan Kale deresinin içinden, patika yolu takip ederek 
yürüyoruz.  Çok dik olmasa da sürekli yükselen uzun bir yürüyüşten ve geçitten sonra saat 14:10’da 
söğüt ağaçlarının olduğu çeşmeye ulaşıyoruz.  Su takviyesi yaptıktan sonra zaman kaybetmeden 
Sinap ile Kaymaz tepelerinin arasındaki vadi içersinden Barla’ya doğru yürüyüşümüzü 
sürdürüyoruz.  Barla zirveye bu vadiden çıkılıyor, ancak vaktimiz olmadığı için zirve yapmıyoruz. 
Vadi içindeki geçidi geçtikten sonra suyu bol olan çeşmenin başında yemek molası veriyoruz. 
Yürüyüşümüzü Barla’nın üst tarafındaki Kocapınar deresine kurulmuş göletin üstünden giden patika 
yolu takip ederek, Barla’ya tepeden bakan tarlaların içinden geçerek Barla’ya doğru sürdürüyoruz. 
Yolumuzun üzerindeki bir hayvan ağılı ve kulübenin yanından geçiyoruz, kulübenin sakinleri bize 
çay ikram etmek isteseler de, vaktimiz olmadığı için davetlerini kabul edemiyoruz. Ayaküstü 
konuşmamızdan, Ekim ortasına kadar yaylada hayvanları ile kalacaklarını öğreniyoruz. 
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Berde-Barla arası 
 
Saat 18:42’de Barla kasabasına varıyoruz. Barla’ya, dik olarak inen taş patika yolun olduğu imşahlı 
yoldan giriyoruz.  Diğer patika yolun ismi ise Yassı yol.  Barla yamaca kurulmuş, eski evlerin 
olduğu eski bir yerleşim yeri.  Konumu çok etkileyici ve derinliği olan bir yer. 
 
Kasabanın hemen girişinde derenin üstündeki boş araziye çadırlarımızı kuruyoruz. Burada Naci bey 
sayesinde Hünnap meyvesini ilk kez tadıyorum ve bu meyveyi çok seviyorum. Akşam sıcak çorba, 
sarımsaklı yoğurtlu makarnadan oluşan yemeğimizi yiyerek erkenden uyuyoruz. 
 
 
4. Gün 15 Eylül 2007 Cumartesi 
 
Meltem, ayaklarını iyi hissetmediği için Isparta’ya dönmeye karar veriyor; Meltem ayrılırken 
Saintlik unvanımı koruduğumu ama hızlı yürüdüğümüz için başka unvanlarımın da olabileceğini 
söylüyor! Yürüyüşümüze neşe katan Meltem’i, istemesek de uğurladıktan sonra hafif bir kahvaltının 
ardından bizler de saat 07:50’de yola koyuluyoruz.  Kasabanın hemen çıkışında, patika üzerindeki 
kiliseyi gezdikten sonra kırmızı beyaz çizgileri takip ederek Barla ve Eğirdir gölü manzarası 
arkamızda kalacak şekilde sürekli yükseliyoruz.  Sadece kent duvarlarının temelleri belli olan eski 
Parlais antik kenti boyunca yürüyüşümüzü sürdürerek üç söğüt ağacının bulunduğu pınara varıyoruz.  
Pınarın suyu kurumuş, burada mola vermeden yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Biraz yürüdükden sonra 
saat 10:45’de Eğirdir gölüne tepeden bakan çoban kulübesine ulaşıyoruz.  Bu güzel manzara 
karşısında kendimizi ödüllendirmek için kısa bir manzara molası veriyoruz. 
 

   
Barla kasabası 
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Rota bizi çıplak sırt boyunca sırta paralel yürüdükten sonra, elektrik direklerinin olduğu yerde orman 
içine götürüyor. Uzun bir orman yürüyüşten sonra patika nerdeyse 45 derecelik bir eğimle aşağı 
düzlüğe, Dikmen Çiftliği’nden Mevlüt Gülyiğit’in hayvanlarını güttüğü düzlüğe iniyor. Orman 
içinden inen dere boyunca bir süre daha yürüdükten sonra gölü karşıya geçeceğimiz Dikmen 
Çiftliği’ne ulaşıyoruz.   
 

   
Barla-Dikmen Çiftliği arası 
 
Burada, bizi tekne ile karşıya geçirecek Mustafa kaptanın (Gülyiğit’in) evinin bahçesinde soluklanıp 
ayran içip üzüm yiyoruz.  Bizi karşıya Mustafa kaptanın kardeşi Osman geçirecek. 
 
Saat 17:11’de, batan güneşin altında gölü geçmeye başlıyoruz. Osman kaptan teknesini sazlıklar ve 
nilüferler arasından zorla motoru çalıştıracak derinliğe çıkartıyor. Göl çok temiz ama kuraklık 
burada da kendini gösteriyor, göl sakinleri su seviyesinin azaldığından şikayetçi.  Gölün tabanı 
tümüyle bitki örtüsü ile kaplı, bazı yerlerde bitkiler gölün üstüne kadar boy vermiş, bazı yerlerde ise 
daha kısa boylular.  Geçtiğimiz alanda göl tabanını ve gölün derinliğinin bazı yerlerde 4-5 metre 
arasında olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Gölü geçişimiz yaklaşık 25 dakikada sürüyor. 
 

   
Eğirdir gölünü geçerken 

 
Gölün karşısında Kel tepe önlerinde karaya çıkıyoruz. Liman olmadığı için suya basarak karaya 
çıkıyoruz. Öğle yemeğimizi atladığımız için öğle yemeği niyetine, Dikmen Çiftliği’nde göl 
kıyısındaki bostanını sulayan amcanın bize ikram ettiği pembe leziz domatesleri yiyoruz. Kısa bir 
yürüyüşle Kemerdamları köyüne ulaşıyoruz. Burada hiç oyalanmadan kamp kuracağımız uygun bir 
yer bulabilmek için hızlıca rota boyunca yürüyoruz. Köylüler, göl kenarında Dutluk olarak 
adlandırdıkları ve kaynak suyun bulunduğu yerde kamp kurabileceğimizi söylüyorlar. Patika yol 
araç yolunun bitimine kadar yol boyu gidiyor.  Araç yolundan sonra bazen işaretli yolu, bazen de 
köylülerin çığır dediği keçi yolunu takip ediyoruz.   
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Kemerdamları köyü 
 
Hava karardı, işaretleri takip etmek gittikçe güçleşiyor.  Takip edebildiğimiz kadar keçi yolunu 
izleyerek göl kıyısına kadar iniyoruz.  Kıyı boyunca yürümeye devam ediyoruz, rota işaretlerini 
kıyıda görmek en çok Naci Bey’i sevindiriyor. Köylülerin Dutluk olarak tarif ettikleri yere kadar 
gidip kamp kurmak pek mümkün gözükmüyor. Saat 20:40’da göl kenarında uygun bulduğumuz bir 
yerde çadırlarımızı kuruyoruz. 
 

    
Kemerdamları-Dutluk arası 
 
Yorgunluktan yemek için fazla zaman harcamıyoruz sadece sıcak bir çorba içiyoruz ve çadırlarımıza 
çekilerek kıyıya vuran dalga seslerinin eşliğinde uyuyoruz.  Yarın son günümüz Yalvaç’a kadar 
gitmemiz gerekiyor. 
 
 
5. Gün 16 Eylül 2007 Pazar 
 
Saat 06:00’da uyanıyoruz ve zaman kazanmak için kahvaltı yapmadan saat 07:20’de yola 
koyuluyoruz. Kamp kurduğumuz yerin biraz ilerisindeki Çınar ağaçlarının olduğu yerde yol 
işaretlerini tekrar yakalıyoruz. Göl kıyısı boyunca yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Yürürken kıyıda 
taşların arasından çıkan kaynak suyun başında domates ve bisküvi yeme molası veriyoruz. 
Köylülerin Dutluk dedikleri yeri görüyoruz, kıyıda doğal olarak şekillenmiş taş bir oluktan su 
çıkıyor.  Gece buraya kadar gelmemiz zor olurmuş zaten. Kıyı boyunca geçit vermeyen yerlerde 
kayalıkları tırmanıp aşıyoruz, patika yol kayaya oyulmuş mağaranın yanından geçiyor.  Önümüzde 
bir tilki hareketleniyor, bizi fark edince hemen uzaklaşıyor. Bu gördüğümüz ikinci tilki, diğerini de 
Sipahiler’in çıkışında rotadan uzaklaştığımız yerde görmüştük.   
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Kemerdamları-Aşağı Tırtar arası 
 
Saat 12.30’da Aşağı Tırtar köyüne varıyoruz.  Buradan Yukarı Tırtar’a yürüyoruz, patika yol araç 
yolundan gidiyor.  Yolu yarılamışken Yukarı Tırtar’a giden traktöre otostop çekiyoruz.  Yukarı 
Tırtar’a saat 13:20’de ulaşıyoruz.  Köyün kahvesinde çay varmış,  kahvede gecikmiş sabah 
kahvaltımızı ve öğle yemeğimizi yiyoruz.  
 
Bugün son günümüz, Naci Bey Yalvaç’ı gündüz gözü ile görüp Pisidia Antiocheia’sını gezmek 
istiyor.  Yukarı Tırtar yolunda karşılaştığımız veteriner sağlık teknikeri Mehmet Beyin aracıyla 
çantalarımızı da alarak Yalvaç’a geçiyor.  Songül ile ben yanımıza su ve yol haritasını alarak patika 
yolu yürüyebildiğimiz kadar yürümeye karar veriyoruz.  Saat 13:45’deYukarı Tırtar’dan ayrılarak 
sessiz ve dinlendirici manzara eşliğinde Eyüpler’e doğru patika yoldan yürüyoruz.  Hızımızı tek 
kesen şey yol boyu gördüğümüz ve tadılmayı bekleyen elma, armut, badem ağaçları. Saat 16:40’da 
Eyüpler’e ulaşıyoruz.  Eyüpler çok hoşumuza gidiyor, içinden geçerken özellikle çocuklar bize 
büyük bir ilgi gösteriyor, büyükleri Türk olduğumuza ikna etmek ise biraz zamanımızı alıyor.  Köy 
çıkışındaki evden soğuk su takviyesi yapıyoruz. Eyüpler’i geçtikten sonra bahçe aralarından geçen 
ve bir noktada çatallaşarak üçe ayrılan patika yolu kaybediyoruz, bulma çabamız da işe yaramıyor. 
İşaretli yolu terk edip patika yol üstündeki bir sonraki yerleşim yeri, eski ismi Çitlik olan Eleği 
köyüne kestirmeden gitmeye karar veriyoruz. Hasadı yapılmış ve yeni sürülmüş tarlalardan geçerek 
saat 18:00 gibi Eleği köyüne varıyoruz.  Rota işaretini köy girişinde tekrar yakalıyoruz ancak, 
patikayı takip ederek Yalvaç’a gidecek vaktimiz kalmadı, saat 18:17 gösteriyor.  Yürüyüşümüzü 
tamamlamak adına araçla da gitmek istemiyoruz ve Eleği köyünden Yalvaç’a kestirme yoldan 
yürümeye karar veriyoruz.   

 

 
Eleği-Yalvaç arası 
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Köyden Yalvaç’a giden ancak şimdi kullanılmayan eski araç yolunu takip ederek uçsuz bucaksız  
sürülmüş tarlalar arasından Yalvaç’a kadar yürüyoruz.  Saat 19:23’de Yalvaç’ın Salur mahallesine 
ulaşıyoruz.  Buradan da yürüyerek Yalvaç’ın merkezine saat 20:05’de ulaşıyoruz.  Öğretmen evinde 
bizi bekleyen ve yemeklerimizin siparişini veren Naci bey ile buluşup akşam yemeğimizi yiyoruz.  
 
Bugün yaklaşık 13 saat ve nerdeyse kesintisiz yürüdük. Yorgunluğumuzu oturunca daha iyi 
anlıyoruz, sol ayağımın altında da su toplandığını hissediyorum. Yorgunuz ama yorgun olmaktan 
çok yolu bitirmenin huzuru içindeyiz. 
 
Saat 21:00’de Yalvaç-Isparta arasında düzenli çalışan dolmuşlarla Isparta’ya (6 YTL) dönüyoruz. 
Songül ve Naci Bey saat 23:30’da Bursa, ben de 24:35’de Ankara otobüsüne biniyorum.   
 

 
Yürüyüş Rotamız-Google Earth 

 
 

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, Eğirdir’den Aydın Demirel’e (Kemer lokantası), Adada antik kentinde çay ikram eden 
Hüseyin Sarışahin’e, Yuvalı köyünden Dudu Aydemir’e, Serpil köyünden şeftali ve su ikram eden 
ismini sormayı unuttuğumuz konuksever bayana ve küçük kızlarına, Barla’nın üstünde kulübelerinde 
çay ikram etmek isteyen aileye, Dikmen Çiftliği’nden kaptan Mustafa ve Osman Gülyiğit ve 
ailesine, Kemerdamları köyünde yol üzerinde su aldığımız aileye, A. Tırtar ile Y. Tırtar arasında 
otostop yaptığımız genç traktör şoförüne, veteriner sağlık teknikeri Mehmet Aksoy’a, Eyüpler’de 
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evlerinden su aldığımız aileye, bahçelerinden meyve yediğimiz kişilere ve yürüyüşümüzü keyifli ve 
güvenli kılan isimlerini burada sayamayacağımız herkese teşekkür etmek isteriz... 
 
St. Paul patika yolu izlenimlerimiz... 
St. Paul yolunun yürüdüğümüz Adada-Yalvaç arasındaki güzergahında yol işaretlerini takip etmek, 
özellikle Sipahiler’in ve Eyüpler’in çıkışında dikkat gerektiriyor. 
 
Rotanın en akılda kalıcı ve zevkli parkuru kanımca Serpil köyünü yukardan izlediğimiz geçitti. 
Barla’yı karşıdan gören eski taş yoldan ilçeye girmek ise bizi taa ortaçağa götürerek gerçek 
seyyahlar olduğumuzu hissettirdi. Eğirdir göl geçişi ise rotanın ilginç ve ayrıcalıklı kısmı. 
Kemerdamları-Aşağı Tırtar arasında göle paralel giden dik yamaç üzerinden geçen yol çok güzel 
manzaralar sunuyor. Yukarı Tırtar köyü-Yalvaç arasını  hele akşamüstü geçiyorsanız huzur verici ve 
meyve ağaçlarından dolayı oldukça iştah açıcı. 
 
 

Hüseyin Sarı 
24 Eylül 2007, Ankara 

 


