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13.07.2010 Salı 
Sabah kahvaltısından sonra kamp için Isparta şehir 

merkezinin güney batısına 13 km uzaklıktaki gölcük tabiat 
parkına doğru hareket ettik. Kamp teknikleri ve kamp 
malzemeleriyle ilgili Ebubekir Gündoğdu hocamızdan 
gerekli bilgiler aldık. Sonra 3 obaya ayrılıp başkanlar 
belirlendi. Biz yakamoz obası olarak yerimizi belirleyip, 
birlikte çadırlarımız kurduk. Daha sonra Yasin Karatepe 
hocamızla birlikte göl kenarında yürüyüş yaptık. Ormanlar, 
ormanların gençleştirilmesi, ekosistemler, ekosistemlerden 
nasıl faydalanılır, göl kenarındaki ve Akdeniz iklimindeki 
bitki ve ağaç türleri hakkında hocamızdan değerli bilgiler 
edindik.  

Öğle yemeğinden sonra Muhittin Görmüş hocamızla göl 
kenarına indik ve jeoloji ve taşlar hakkında bilgiler aldık. Su 
da batmayan taşın pomza taşı olduğunu, gölcük gölünün 
etrafındaki en büyük volkanın çökelmesi sonucu 
oluştuğunu, kayaların çeşitleri, volkanik kayalar hakkında 
konuştuk. 

Daha sonra Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Şube 
Müdürü Sema Ülker hanım milli parklar, tabiat parkları, 
Ekobir hakkında bilgiler verdi. Bu arada basın mensubu 
arkadaşlar obamızdan 2 katılımcıyla röportaj yaptılar.  

Akşam yemeğinden önce Isparta Valimizin ve eşininde 
katılımıyla açılış konuşmamızı Hasan Alkan hocamız yaptı. 

Daha sonra İdris Oğurlu hocamız ve sayın valimiz birer 
konuşma yaptılar. Ancak en çok valimizin eşi Saadet 
hanımefendinin yaptığı konuşma hepimizi çok 
etkiledi.Aurodan, şamanizmden çeşitli deneylerden ve 
doğanın dilinden bahsetti. 

Akşam yemeğinden sonra Ispartanın kuşları ile ilgili bir 
sunum izledik. Yaban hayatı hakkında genel bilgi sahibi 
olduk. Yaban hayatının yakında takibi için teknolojide 
kullanılan fotokapan ve dome kamera sistemlerinin ne 
olduğunu öğrendik. 

Kampa dönüşte İdris Oğurlu hocamızla gökyüzü 
gözlemledik. Geceleri yolumuzu nasıl buluruz öğrendik. 
Uzay hakkında sohbet ettik.  

 
16.07.2010 Cuma 
Sabah 6.00 da Medet hocamızın ilk yardım eğitimi için 

Eğirdir göl kenarına gittik. Dersten sonra gölde yüzdükten 

sonra kahvaltıya geçtik ve Kovada Gölü MP’na hareket ettik. 
Gölü gezip öğle yemeği için bir yerde durup yemek yedik. 
Sonra drama dersi aldık. Dramadan sonra bir köye hareket 
edip köylülerle köy röportajı yaptık. Akşam yemekten sonra 
otelimize döndük. 

 
17.07.2010 Cumartesi 
Gün erken başladı saat 6.00 civarında yorgun olmayan 

veya kendini yorgun hissetmeyen obamızdan 2 kişi zayiatla 
otelin ön kısmındaki güneşin doğup ışıklandırdığı gölü 
izledik ve kuş gözlemi yaptık. Göl üzerinde 2 tane 
sakarmeke ve bahri gözledik. Daha sonra kahvaltı ve peşi 
sıra Yazılı kanyon gezisi başladı. Yazılı kanyon hakkında ön 
bilgimiz olmasına rağmen kanyonun güzelliği büyüleyiciliği 
beni çok etkiledi. Kanyon çok iyi korunmuş tür çeşitliliği 
temiz ve buz gibi suları her yönüyle dolu bir gün içersinde 
keşfedilecek bir alan olmadığı açıktı. Yazılı kanyon 
içersinden geçen kral yolu tarihi mistik ve antik döneme ait 
yazıtlar insanı tarihi bir yolculuk yaptığı izlenimi veriyor.  

Yazıtlardaki şiirin yolcular için yazılmış olması bizlere 
hitap ettiği ve binlerce yıl öncesinden büyük güzel bir şiirsel 
anlatımıyla mektup yazılması etkileyiciydi. Daha sonra 
yemek mükemmel ve neşe içerisinde geçti. Balık çok lezzetli 
ve özel bir aroma ile hazırlanmıştı. Yemekten sonra tadına 
doyamayıp içinden çıkmak istemediğimiz bir yüzme 
maceramız vardı ki ömrümüze 10 yıl kattığına inanıyorum. 
Buz gibi suyun içersinde hem yüzmek su yutsanız bile bunu 
severek içmek çok güzeldi. Daha sonra bir ilk gerçekleşti. 
Oğuz hocam ile spor literatürüne Yazılı kanyon soğuk su 
güreşi olarak geçen bir anı kattık. Açılış güreşi yaptık. Yazılı 
kanyon doyumsuz ve her köşesi keşfedilmeye değerdi. Aynı 
ortam içersinde ikinci bir ortam doğal hayatın en güzel 
korunmuş yerlerinden biri olan yaban keçisinin korunduğu 
bilgileri çok şanslı olduğumu ve bir alanda yaban keçileri 
sanki bizi karşıladılar ve ziyaretimiz boyunca bizi hiç terk 
etmediler.  

Dönüş yolumuz çok daha hızlı geçti. Herkes arkadaşlığın 
tadını çıkarmak istermiş gibi tüm türkülerimize eşlik ettiler.  

Bugün hiç bitmesin der gibiydik. Akşam yemeği güzeldi. 
Göl kenarında veda yemeği gibiydi. Otele geldiğimizde 
vücudum artık beni yatağa at der gibiydi. Saat gece 12.00’ a 
kadar fotoğraf dersi vardı ve sonunda günü dolu dolu 
yaşadık.

 


