Likya Yolu:Üçağız-Çıralı (31 Mayıs-05 Haziran 2008)
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal’ın katkılarıyla)
Fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Geçen yılın 19 Mayıs tatilinde, Songül Sonal ve Naci Beytekin ile birlikte bir Likyalı gibi
Ölüdeniz’den başlayarak Kekova’ya kadar dokuz gün boyunca yürümüştük. Yaklaşık bir yıl sonra
tekrar Likya yollarına düşüp Kekova’dan başlayarak Çıralı’ya kadar yürümeyi planladık. Bu sefer
iki yeni Likyalı, Meltem (Myra) ve Bahri (Prometheus) da bu yolculuğumuzda bize katıldı.

31 Mayıs 2008 Cumartesi
Demre otogarda buluşuyoruz. Geçen yılki Likya yürüyüşümüzü Üçağız köyünde sonlandırmıştık,
şimdi bıraktığımız yerden yürümek için buradan Üçağız köyüne gitmeyi planlıyoruz. Demre’den
Üçağız’a gitmenin en pratik yolu tekne kullanmak, biz de öyle yapıyoruz. Bahri’nin Demre’deki
kaptan arkadaşı Kıvanç’ın yardımı ile Çayağzı’ndan Üçağız’a bizi götürecek bir tekne kiralıyoruz.
Hava çok sıcak, zaman sıkıntımız nedeniyle ancak bu tarihte yürüyüşe başlayabildik. Bu
etkinliğimizi planlarken sıcak olacağını tahmin etmiştik; umarım aşırı sıcak yürüyüşümüzü fazlaca
etkilemez.
1/19

Bahri’nin eşi Didem bizi Çayağzı’na arabası ile bırakıyor, oğulları küçük Ozan ile uğurluyorlar,
Böyle bir etkinlikte uğurlayan birilerinin olması güzel. Saat 11.30’da denize açılıyoruz. Tekne ile
Kekova körfezinden geçerken bugün yürüyeceğimiz rotayı da uzaktan kestirmeye çalışıyoruz.

Didem ve Ozan

Çayağzı (Demre)-Üçağız arası

Saat 13.00’de Üçağız’da oluyoruz. Hazırlıkların ardından saat 14.00’de yaklaşık bir hafta sürecek
olan uzun Likya yürüyüşüne başlıyoruz. Bugünkü hedefimiz Sura antik kenti üzerinden Myra’ya
kadar yürümek ancak yürüyüşe geç başladığımız için bu planımızı gerçekleştiremeyebiliriz.
Likya yolu Üçağız’daki evlerin arasından geçerek, toprak araç yolu boyunca içeriye, kara içine
giriyor. Araç yolundan çıktıktan sonra evler ve tarlaları arkamızda bırakarak yürüyoruz. Ortasında
büyükçe bir sarnıcın bulunduğu geniş düzlüğe ulaşıyoruz. Önceki yürüyüşlerimizden alışık
olduğumuz ilk kayboluşumuzu burada yaşıyoruz, ama iz konusunda edindiğimiz tecrübe bizi kısa
sürede patika yola geri getiriyor.

Denizle buluştuğumuz ilk koy tek kelimeyle muhteşem ve baştan çıkarıcı bir güzellikte. Bu güzellik
karşısında hiç tepkisiz kalamıyoruz, önümüzde uzun yol olsa da çantalarımızı çıkarıp bir süreliğine,
yüzemesek de, bu dingin maviliği ve güven içinde kıyıya yakın yüzen balıkları izliyoruz. Mola
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verdiğimiz bu noktada daha önceden disko olarak kullanılmış kaçak bir yapı var. Yolumuzun
üstünde burası gibi başka güzel koylardan geçeceğimizi (ve yüzeceğimizi) bilme fikri buradan
ayrılmamızı bir parça kolaylaştırıyor.
Denize paralel giden patika yol bir süre sonra kıyıdan ayrılarak Kapaklı köyüne doğru yükselerek
çıkıyor. Saat 18.20 de Kapaklı köyünde oluyoruz. Patika, köye girmeden köyün kıyısından geçiyor.
Su bulacağımız uygun bir yerde kamp kurup geceleme konusunda hemfikiriz; sıcakta yürümek ve
dün gece yaptığımız uzun gece yolculuğu bir parça yormuş bizi.
Denize yaklaştığımız bir noktada burnumuza gelen patates kızartması kokusu su kaynağının
yakınında olduğumuzu düşündürüyor doğal olarak. Adı Çakıl Koyu olan bu koy yukarıdan çok güzel
gözüküyor. Koya inince gecelemek için ideal bir yer olmasına rağmen suyun olmadığını, patates
kızartması kokusunun ise büyük olasılıkla Çayağzı’ndan geldiğini düşünüyoruz, yanımızda
taşıdığımız su ise geceyi geçirmeye yetecek kadar değil. Su bulabileceğimiz bir yerde, büyük
olasılıkla bugün tekne ile ayrıldığımız Çayağzı’nda, geceyi geçirmeye karar veriyoruz. Hava
kararmak üzere, rotayı takip etmekte zorlaşıyor. Denize paralel giden patika yol sola, vadi içine
kıvrılırken biz sağa dönüp tahta köprüden geçerek Çayağzı’na yöneliyoruz. Bu bölgede kamp
yapılmasına izin verilmediği için Demre’de deniz kenarında kamp kurmaya karar veriyoruz. Uzun
kumsal yürüyüşünün ardından sabah tekneye bindiğimiz noktada Didem’in bizi almasını bekliyoruz.
Kamp kurmak için Beymelek’e gidiyoruz.
Geceyi, yolun kenarındaki kumsalda geçiriyoruz. Burası Bahri’nin kız kardeşinin evine yakın bir
yer ve ödülü de Menemen oluyor. Günün yorgunluğunu gece denize girerek, ardından Naci Beye
biriken borçlarımı ödemek için getirdiğim şarapları yudumlayarak atmaya çalışıyoruz. Yarın
erkenden uyanıp, yolu bıraktığımız yerden başlayarak Alakilise’ye kadar yürüyeceğiz. Bugün sıcak
havada yürüdüğümüzü düşündüğümüzde yarın çok zorlu bir yürüyüş bizi bekliyor olacak.

Beymelek (1. kamp)

01 Haziran 2008 Pazar
Kampı topladıktan sonra Myra yol ayrımına kadar Kaş dolmuşu ile gidiyoruz. Yol kenarında işaretli
patika yolu bularak bugünkü yürüyüşümüze başlıyoruz. Yeni açılan yollardan dolayı patikayı bir ara
kaybediyoruz. Yardımımıza yakınımızda ekin biçen köylü koşuyor, işini bırakarak bize Myra antik
kentin yolunu tarif ediyor, biraz bocaladıktan sonra işaretleri tekrar bularak antik kente doğru
yürüyoruz.
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Myra antik kentine yukarıdan, kalenin olduğu yerden giriyoruz. Buradan Demre’yi ve Demre’deki
neredeyse bütün sera bahçelerini görebiliyoruz. Kalede verdiğimiz kısa molada, kendini iyi
hissetmeyen Meltem’in ayağına kendi ayağımız özeniyle bakıyoruz.

Seralar-Demre

Meltem’in ayağına İkinci yardımdan önceki ilk yardım

Dik bir inişin ardından Demre’nin kuzeyine iniyoruz. Antik tiyatroyu ve bu kesimdeki kaya
mezarlarını yukarıdan fotoğraflıyoruz. Araç yolu boyunca ilerleyen patikayı takip ederek köprüyü
geçtikten sonra Köşkeler köyüne ulaşıyoruz. Yol ağzındaki kahvede mola verip soluklanırken
günün kalanını planlamaya çalışıyoruz. Bu sabah Myra’ya sıcakta yaptığımız yorucu yolculuk,
bugün yürümeyi planladığımız rotanın 509 km’lik uzunluğundaki Likya yolunun en zorlu parkuru
olduğu bilgisi ve Balören köyüne çıkan karşımızda görünen çaydırıcı diklikteki Gâvur yolu
masamızda Finike’ye araçla gitme fikrinin dolaşmasına neden oluyor.

Myra Tiyatro

Bu yollara yürümek için düştüğümüzü hatırlayarak ve hatırlatarak önümüzde bizi caydırıcı duran
parkuru yürümeye karar veriyoruz. Zamandan kazanmak ve sıcağı geçiştirmek için Balören ve
önümüzdeki son yerleşim yeri olan Zeytin’e kadar köyden araç kiralamaya karar veriyoruz.
Köşkeler’de yemeğimizi yiyip, akşam susuz alanda kamp yapacağımızı da göz önünde bulundurarak
yanımıza taşıyabileceğimiz kadar su alıyoruz.
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Demre çayına paralel yükselerek çıkan araç yolu keskin bir dönemeçten sonra Balören köyüne doğru
yöneliyor. Demre çayının yıllar boyu yonttuğu kanyonu tüm görkemi ile görmek mümkün.

Demre çayı

Balören köyünün içinden geçerek Zeytin’e doğru yöneliyoruz. Yol boyunca muntazam yapılmış taş
evler var, mübadelede evlerini bırakan Rumlara ait olduğunu öğrendiğimiz bu yapılar hala ayakta
duruyor. Zeytin’de araçtan iniyoruz. Patikayı bir süre aradıktan sonra çözümü Alakilise’ye gittiğini
köylülerden öğrendiğimiz araç yolunu takip etmekte buluyoruz. Bir süre yürüdükten sonra işaretli
yolu yakalayarak takip ediyoruz.

Balören Köyü

Zeytin
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Zeytin

Saat 16.20’de Alakilise’ye ulaşıyoruz. MS 6. yüzyıldan kalan yapılar gerçekten ince işçiliği ile
hayranlık uyandıracak güzellikte; kilisenin bazı bölümleri hala ayakta. Alakilise’deki büyük
sarnıçtan su çeken ve hayvanlarını otlatan Melek Akkaya ile kısa bir sohbetin ardından tekrar yola
koyuluyoruz. Yazın aşağıdaki köylerden buraya hayvanlarını çıkaran köylülerin kurdukları obalar
var; kendileri ve hayvanları için suyu buradaki sarnıçlardan karşılıyorlar. Yol boyunca da birkaç tane
daha sarnıcın yanından geçiyoruz. Sarnıçların suyu berrak görünüyor, yolda karşılaştığımız
delikanlıya suyu içip içemeyeceğimizi sorduğumuzda “biz içiyoruz ama size dokunur, alışık
değilsiniz” diyerek gülümsüyor. Yanımızda yeterince su taşıdığımızdan gün ışığından daha çok
faydalanmak için, kampı burada değil de ileriki bir noktada, kamp kuracak ilk düzlüğe kadar
yürümeyi planlıyoruz. Hava serinledi; önümüzde görünen ve Kırk Merdiven olarak bilinen kayalık
geçiti hedefleyerek ilerliyoruz. Yolumuzun üzerindeki son yerleşim yerinde bulunan yaylacılarla
sohbet edip en yakın kamp yerini öğreniyoruz.
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Alakilise’de sarnıç

Çok zorlu dik bir çıkışın ardından, havanın kararmasına rağmen uygun bir kamp yeri bulabilmek için
yürümeye devam ediyoruz. Yol çizgilerini çöken karanlıktan takip edemeyecek duruma
geldiğimizde, şans bizden yana oluyor ve kamp kurabileceğimiz bir düzlük buluyoruz. Hiç vakit
kaybetmeden çadırlarımızı kuruyoruz. Yolumuzun üstünde olan bu düzlük, zorlu yürüyüşümüzün
ardından bize sunulan güzel bir hediye oldu doğrusu. Burası, bölgenin coğrafyası düşünüldüğünde
kamp için biçilmiş kaftan. Zaman kaybetmeden günün en zevkli işini yapıyoruz; uzun günün
yorgunluğunu alacak güzel sıcak bir çorba hazırlayıp içiyoruz. Yarın, Finike’ye kadar yürümeyi
planlıyoruz.

Melek Akkaya-Alakilise

Kırk Merdivenlerden Demre
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Erenler’deki kampımız (2. kamp)

02 Haziran 2008 Pazar
Serin havada daha uzun yol yürümek için erkenden kampı toplayıp kahvaltı yapmadan yola
koyuluyoruz. Biraz yürüdükten sonra kamp kurduğumuz yere Erenler ismini veren türbenin
yanından geçiyoruz. Burada da büyük bir sarnıç var, orman kesimi yapılmış, ağaçlar istiflenmiş.
Orman işçilerinin kaldığı bölümlerden birinin önüne de bostan ekilmiş. Patika ormanlık alanda
yükseliyor. Dün içinden geçtiğimiz Alakilise’yi, çıktığımız zorlu rampayı, uzakta Demre ve Kekova
adasını izleten sırt boyunca yürümeye devam ediyoruz.
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Yol boyu gördüğümüz sarnıçlardan birinin yanından geçerken sarnıcın yanında bulunan yalakta su
olmadığını fark ediyoruz. Songül, burada yaşayan hayvanların bu yalaktaki suya ihtiyaçları
olduğunu ve yalağa su koymamız gerektiğini söylüyor. Yanımızda taşıdığımız 5 litrelik pet şişeyi
Naci Beyin mühendislik bilgisi sayesinde sarnıca daldırmayı becererek çektiğimiz su ile kurumuş
yalakları dolduruyoruz. Songül’ün haklı olduğunu daha sarnıcın yanından ayrılmadan suyun
varlığını algılayan kuşların, bizlerin varlığına rağmen, hemen su içmek için yalağa gelişlerinden
anlıyoruz. Suyun başına konan kuşlardan mavi baştankarayı zevkle izliyoruz. İşe yaramanın verdiği
huzur ile ayaklarımız yere basmadan Likya yolunda yürüyoruz.
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Yalağa konan suyu içmeye gelen mavi baştankara - Parus caeruleus

Patika yol bir süre sonra orman yolu ile birleşiyor. Bugünkü hedefimiz olan Finike’yi yukarıdan
kuşbakışı gördüğümüz bir noktada kahvaltıyı hak ettiğimizi düşünerek üstü betonla kaplı bir sarnıcın
üzerinde kahvaltı yapıyoruz.

Finike
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Kahvaltı sonrası yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Yüksek ağaçlar arasından giden yolda yürümek çok
keyifli. Patika, daha sonra ormandan çıkarak makilikler arasından geçiyor. Bastıran sıcakla birlikte
yürümek de zorlaşıyor. Bir süre yürüdükten sonra yolumuzun üzerindeki Belos antik kentinden
geçiyoruz. Manzarası çok güzel olan kentte ayakta kalan çok fazla bir yapı yok. Belos’da fazla
oyalanmadan yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.
Yolumuzun üzerindeki Belen köyüne ait bir evin yanından geçiyoruz. Dağınık bir köy olduğu için
evleri toplu olarak bir arada göremiyoruz. Finike’den köye gelen araç yolundan dolayı eski patika
yol araç yolunun altında kalmış. Araç yolu boyunca da patika işaretleri var ama bu işaretleme sanki
sonradan yapılmış. Araç yolundan, eski patika yolu görebiliyoruz.

Erenler-Finike arası

Finike’ye 5 km kala Likya Yolu tabelasının olduğu noktada araç yolundan ayrılarak dere içine giren
patika yolu takip ediyoruz. Yol, bir süre sonra dere yatağı boyunca ilerliyor. Dere yatağında,
yağmurlu dönemlerde azgın akan suyun oluşturduğu ilginç oluşumlar, dev kazanları var.
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Saat 18.30’da Finike’ye ulaşıyoruz. Patikanın bundan sonraki 22 km’lik Finike-Mavikent kısmı
tümüyle sahil kenarından olduğu için, Kate’in de önerdiği şekilde bu parkuru araçla almayı
planlıyoruz. Finike’den ayrılmadan uzun günün yorgunluğunu Finike içinden geçen Akçay
kenarındaki lokantada atıyoruz. Alışverişten sonra araçla önce Kumluca’ya, oradan da tuttuğumuz
taksi ile geceyi geçireceğimiz Papaz İskelesi koyuna gidiyoruz. Papaz iskelesinde piknik alanında
uygun bir yere çadırlarımızı kurup, zaman kaybetmeden ay ışığında denize atıyoruz kendimizi. Yarın
Gelidonya feneri üzerinden Adrasan’a gitmeyi planlıyoruz.

Papaz İskelesi( 3. kampımız)

Papaz İskelesi

03 Haziran 2008
Sabah Songül kendisini izleyen köpekle birlikte denize giriyor, bizi de çağırıyor. Songül’ün ısrarı
üzerine ben de denize giriyorum, iyi ki ısrarlı davranmış, sabah yüzmek çok güzel. Kahvaltının
ardından kampı toplayarak yola koyuluyoruz. Yerleşim yerine yaklaştığımızda yoldan geçen aracı
durduruyoruz, zaman kazanmak için araç yolu boyunca giden patikayı araçla alıyoruz. Minübüs
şöförü bizi yol üstündeki serasına götürüyor, ağırlık oluşturmayacak miktarda domates, biber
topluyoruz. Gelidonya feneri patika yol ayrımında yürüyüşe tekrar başlıyoruz. Bugün de hava çok
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sıcak olacağa benziyor. Ağaçlar arasından tatlı bir eğimle fenere çıkan patika yol, sunduğu manzara
ve serinlikle oldukça dinlendirici. Fener’e ulaştığımızda şapkamı mola yerinde unuttuğumu fark
ediyorum, üşenmeden gidip son mola yerinden alıyorum¸ şapkamın manevi değeri var.
Gelidonya fenerinden sonra dik olarak çıkan patika arada bir çatallaşıyor. Bu etkinliğimizde ilk kez
Likya yolunu yürüyen birilerine rastlıyoruz.
Kısa konuşmamızdan Türk olduğumuzu
öğrendiklerinde şaşıran Fransız çift, bu yolun Türkler tarafından yürünmediğini bildiklerini
söylüyorlar.

Papaz İskelesi

Gelidonya Feneri-Adrasan arası

Denize paralel giden yol, uzaktan bakınca kıyıya yakın görünen çok güzel konik şekli olan Sulu
adayı sürekli görüyor. Ada ile altımızda derin uçurumlar arasında kalan ve sadece yatlarla
gelinebilecek çok güzel koylar var.
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Gelidonya Feneri

Gelidonya Feneri-Adrasan arası

Arada bir çıkışlar olsa da çok yormayan, manzarası harika olan rota boyunca ilerliyoruz. Belki bu
sebepten bu rota Likya yolunun en çok yürünen parkuru. Yolun zorlu kısmını bitirdiğimizi haritadan
gördükten sonra kayalık ve gölge olan bir noktada Sulu ada manzaralı kısa bir yemek molası
veriyoruz.

Gelidonya Feneri-Adrasan arası

Sulu Ada
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Gelidonya Feneri-Adrasan arasında yemek molası

Adrasan koyunu gördüğümüz boğazdan sonra alçalarak yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Orman içinden
giden yol çok keyifli.

Gelidonya-Adrasan arası

Adrasan (4. kampımız)
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Saat 20.00’de Adrasan’a ulaşıyoruz. Adrasan girişinde karşılaştığımız lokanta sahibi, lokantasının
önünde çadır kurabileceğimizi ve hemen yakınındaki duşları kullanabileceğimizi söylüyor. Sahilde
çadır kurarak ilk kez gündüz gözü ile suya girme şansı yakalıyoruz. Adrasan da yaptığımız alışveriş
ile hazırladığımız zengin akşam yemeğinin ardından çadırlarımıza çekiliyoruz. Yarın Meltem ve
Bahri ile birlikte Olimpos’a yürüyeceğiz, Naci Bey ve Songül yarın dinlenmeyi tercih ediyorlar.
04 Haziran 2008 Çarşamba
Saat 04.00’de uyanıp zaman kaybetmeden Myra ve Prometheus ile birlikte yola koyuluyoruz. Naci
Bey ve Songül kamp alanını toplayıp araçla sırt çantalarımızı da alarak Çıralı’ya geçecekler.
Adrasan çıkışında yolu bulmakta zorlansak da kısa zamanda işaretli yolu buluyoruz. Patika dere
yatağı boyunca tırmanarak yükseliyor. Orman içinden yürümemize rağmen havadaki nem bizi
yoruyor. Uygun bir noktada hızlı bir kahvaltı yapıp zaman kaybetmeden tekrar yola koyuluyoruz.
Denizden uzak dağlık alanda giden yol zorlu bir çıkıştan sonra nihayet küçük bir düzlüğe çıkıyor.
Buradan Çavuşköy’ü, Tahtalı zirveyi görmek mümkün. Yolumuzun üstünde Yukarı Olimpos antik
kentinin kalıntılarını görmeyi umuyoruz ama yolumuzun üzerinde pek göremiyoruz, kalıntıları
görmek için yoldan ayrılmak da istemiyoruz. Dere yatağını izleyen patika sık sandal ağaçları ile
kaplı rota boyunca iniyor. Nem, yürüyüşümüzü zorlaştırıyor ve sanki yol hiç bitmeyecekmiş gibi
geliyor. Likya yolunun hiçbir parkurunda görmediğimiz kadar çok yürüyüşçüyü bu parkurda
görüyoruz.
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Saat 11.30 gibi Olimpos antik kentine iniyoruz. Sahile inen yolun üstündeki antik yapıları görüp iç
kısımlarda olan yapıları başka bir zamana saklıyoruz.

Adrasan-Olimpos arası

Saat 12.15’de Bahri’nin dayısı Ferit ve eşi Ayşe Hanımın işlettiği Off Road pansiyonda oluyoruz.
Naci Bey ve Songül bizi bekliyorlar. Günü dinlenerek ve denize girerek geçiriyoruz. Off Road
pansiyonda doğal ortamda köpek ve kedilerle beraber akşam yemeği yiyoruz. Gece Songül, Meltem
ve Bahri Yanartaş’a gidiyor, Naci Bey ve ben yorgunluğumuza yenik düşüyoruz.
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Olimpos

Çıralı

05 Haziran 2008 Perşembe
Sabah güzel bir kahvaltının ardından bu günümüzü de Olimpos antik kentini gezerek ve denizde
yüzerek geçiriyoruz. Bir sonraki Likya Yoluna buradan başlamak üzere Ferit Bey ve Ayşe Hanım ile
vedalaşıyoruz. Akşam 21.00’de Kemer’den kalkacak otobüslerimize yetişmek için saat. 16:00’da
Olimpos’dan ayrılıyoruz. Bahri Demre’ye dönüyor; Kemer’de çantalarımızı yazıhaneye bırakıyoruz.
Akşam yemeğinin ardından kısa bir şehir turu atarak otobüslerimize biniyoruz.

Off-Road, Çıralı
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Likya Yolu İzlenimlerimiz…
Likya yolunun bu bölümünü Haziran başında yürümüş olmamız bize sıcaklığı fazlasıyla hissettirdi.
Likya yolu, Kate’in önerdiği şekilde uygun zaman olan Nisan-Mayıs veya Ekim aylarında
yürünmeli. Altı gün süren ve beş gününde sürekli yürüdüğümüz etkinlikte yaklaşık 110 km yol
katettik. Likya Yolu’nun yürüdüğümüz Üçağız-Çıralı arasında yürüyüşü zevkle yaptığımız
parkurlar, Zeytin-Alakilise, Gelidonya-Adrasan arası ve Adrasan-Olimpos arası; Adrasan-Olimpos
parkurunda özellikle Olimpos antik kentine giriş muhteşem.
16 Temmuz 2008
Ankara

Rota
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