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Likya Yolu:Hisarçandır-Gedelme (16-18 Mayıs 2009) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal ve Meltem Tanrıverdi’nin katkılarıyla)  

Fotoğraflar: Hüseyin Sarı 
 
 

Likya yolunun yürümediğimiz son parkuru olan Çıralı-Hisarçandır arasını 19 Mayıs’ta yürümek 
üzere ekibimiz Songül Sonal, Naci Beytekin, Meltem Tanrıverdi ve Bahri Uç ile Antalya’da 
buluşuyoruz. Bu etkinlikteki hedefimiz, Hisarçandır’dan başlayarak yolun Tahtalı zirvesinin 
yanından geçen kolu boyunca Çıralı’ya kadar yürüyerek 509 km uzunluğundaki Likya yolunu 
tamamlamak. 
 

 
 

 

16 Mayıs 2009 Cumartesi 
 
Cumartesi sabah saat 08.00 gibi Antalya otogarda Bursa ekibi; Songül, Meltem ve Naci Bey ile 
buluşuyorum. Denizli’den gelecek Bahri’yi beklerken otogarda kahvaltı yapıyoruz. Bahri’nin 
gelmesinin ardından fazla zaman kaybetmeden otogardan kiraladığımız taksi ile Hisarçandır köyüne 
hareket ediyoruz. Şoförümüz Halil Durak.  Hisarçandır köyü, Antalya’ya yaklaşık 20 km uzaklıkta. 
Saat 10.40 gibi köye ulaşıyoruz. Muğla Ölüdeniz’den başlayan (biten) 509 km uzunluğundaki Likya 
yolunun başlangıç (bitiş) noktasının diğer ucu bu köy. Likya yolunu daha önceki yürüyüşümüzde 
batıdan doğuya yürümüştük, bu etkinliğimizde ise doğu-batı yönünde yürüyeceğiz.  
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Hisarçandır köyü, Antalya 
 

Hisarçandır’a varınca öncelikle Likya yolu tabelalarını bulmaya çalışıyoruz.  Köylülerden yol 
tabelasının caminin yanında olduğunu öğreniyoruz.  Ölüdeniz’deki başlangıç noktasından farklı 
olarak burada hem başlangıç hem de bitiş tabelaları bir arada. 
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Çeşmenin yanında sırt çantalarımızı düzenleyip yerleştirdikten sonra saat 11.20’de yola 
koyuluyoruz.  Köy içinde yeni açılan araç yollarından dolayı bazı noktalarda kaybolan kırmızı-beyaz 
patika işaretlerini takip etmekte zorlanıyoruz.  Bazı yerlerde işaretleri kaybediyoruz, bazı yerlerde 
ise köylülerden yardım istiyoruz. Köyün dışına çıktıktan sonra orman yolu boyunca ilerleyen 
işaretleri takip ederek yaşlı bir çınar ve yanında bir pınarın olduğu mevkiye (sonradan adının 
Çınaryanı olduğunu öğreniyoruz) saat 13.55 gibi ulaşıyoruz.  Bu güzel yerde işaretleri kaybetmeyi 
bahane ederek uzun bir mola veriyoruz. 

 

 
Çınaryanı 

 

Koca çınarın altında bir yandan dinlenirken bir yandan da kaybettiğimiz patika işaretlerinin ne tarafa 
yönelebileceğini araştırıyoruz. Kısa bir zaman kaybına neden olsa da içgüdüsel olarak işaretleri 
buluyoruz, yürüdüğümüz uzun  Likya ve St. Paul yolları yol bulma içgüdümüzü bayağı geliştirdi. 
 

Molanın ardından yola koyuluyoruz. Bir sırtı aştıktan sonra bir ev ve yanında da çeşmenin olduğu 
Paraz’a saat 15.00’de ulaşıyoruz. Kısa bir mola da burada veriyoruz.  İşaretler, direğini buradan da 
gördüğümüz televizyon vericisine giden araç yolu boyunca gidiyor.  Biz ise kestirme yol 
belirleyerek, vericiye giden yüksek gerilim hattını, takip ederek gidiyoruz. Saat 16.10’da Elmayanı 
olarak bilinen mevkiye ulaşıyoruz.   Burası Hisarçandır’ın son mahallelerinden, sadece dört-beş tane 
yayla evi var.  Yakın görünmesine rağmen yaklaşık 5 km uzakta olduğunu öğrendiğimiz TV 
vericinin olduğu seyirlik tepeye gitmekten vazgeçip bir an önce yolumuzun üstünde geceyi 
geçirmeye uygun bir kamp yerine varmak için yola devam etme kararı alıyoruz. Burada, bel üzerinde 
evi olan Ahmet Akgül, yürüyüş için geç kaldığımızı söyleyip geceyi evinde geçirmemiz konusunda 
ısrarlı davransa da sadece ikram ettiği ayranı içiyoruz. Ahmet Bey’den geceyi geçirebileceğimiz en 
yakın kamp yerinin tarifini aldıktan sonra saat 16.40’da vedalaşarak yola koyuluyoruz. 
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Hisarçandır’dan gelen araç yolu burada sonlanıyor. Likya yolu da bu noktada orman içinden, bazı 
noktalarda çok belirgin bazı yerlerde ise silikleşen patika yol boyunca devam ediyor.  Patika yolu bu 
parkurda yürümek çok daha keyifli hale geliyor, sarp kayalıklar arasındaki bir geçitten geçerek 
Beldibi vadisine girerken, çok güzel manzaralar sunuyor. Bu noktadan uzaktan Antalya’yı çok net 
olarak görebiliyoruz. 

 

  
 

 
Ahmet Beyin tarif ettiği kamp alanını bulamıyoruz, uygun bir kamp alanı bulabilmek için güneş 
batmasına ve günün yorgunluğuna rağmen yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Beldibi vadisinin içinde 
aşağı doğru inen patika yolu takip ederek sabah çıkarak kazandığımız irtifayı da yavaş yavaş 
kaybediyoruz.  Çadır kurabileceğimiz ve su kaynağı bulabildiğimiz ilk yerde konaklamayı 
planlıyoruz.  Ama  bu düşündüğümüz kadar kolay olmuyor. 

 
Hava gittikçe kararıyor.  Derin vadi içinde devam eden patika boyunca yürüyoruz. Bazı noktalarda 
uzaktan su sesi duyuyoruz ancak ses duyduğumuz yerlerde kamp kurmak için uygun bir alana 
rastlamıyoruz. Notlarımızda da yazan ve kamp için uygun olabilecek ahşaptan mezar taşının 
bulunduğu (Hacı Ahmet Mezarlığı olduğunu düşünüyoruz) noktadan geçiyoruz.  Ancak yanımızda 
yeterince su olmadığı için burada da kalamıyoruz. 
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Hava bayağı karardı, karanlıkta kaybolan işaretleri takip edebilmek için kafa lambalarımızı 
yakmamız gerekiyor. Karanlığa rağmen yürümeye devam ediyoruz, hala konaklayabileceğimiz 
uygun bir nokta bulamadık.  Tekrar su sesini duyduğumuz bir noktada Likya Yolu notlarımızda da 
yazan Sarıçınar mevkine geldiğimizi yol kenarında gördüğümüz kayanın üzerine yazılan yazıdan 
anlıyoruz.  Göynük’e az bir yolumuz kalmasına rağmen geceyi burada geçirmeye karar veriyoruz.  
Çadırlarımızı küçük bir düzlüğe kurup,  kamp alanının biraz yukarısından, gelirken sesini 
duyduğumuz noktaya giderek su ihtiyacımızı karşılıyoruz. 

 
 

  
Elmayanı-Sarıçınar arası 

 
Yorgun oluşumuzdan dolayı yapabileceğimiz en hızlı ve pratik yemeği yapıyoruz.  Yemeğin 
ardından, yorgunluğumuzu alması için yanımızda Tahtalı zirvesi için getirdiğimiz şaraplardan birini 
açıp içiyoruz.  Yarın Göynük üzerinden geçerek Göynük yaylasına kadar gitmeyi planlıyoruz. 
 

 
17 Mayıs 2009 Pazar 

 
Gün ışığı ile birlikte çadırlarımızdan çıkıyoruz ve kamp alanını gündüz gözü ile görüyoruz.  
Çadırlarımızı kurulabilecek en iyi yerde kurmuşuz. Kuş seslerinden başka hiçbir sesin olmadığı 
yalçın iki yamaçın arasında kalan bu derin vadide sabah keyfini çıkarıyoruz.  Güzel kahvaltının 
ardından saat 10.10’da kamp yerinden ayrılıyoruz. 
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Sarıçınar’daki kampımız 

 
 

Dere yatağı boyunca orman içinden keyifli bir inişle saat 12.00’de Göynük çayının yatağına 
iniyoruz. Hazır buraya kadar gelmişken Göynük kanyonuna kadar gitmemek olmaz! Kanyonun 
girişi, Likya yolu üzerinde olmadığından ağır sırt çantalarımızı Göynük çayının üzerinde, daha önce 
bir alabalık tesisinin (Ali) olduğu ve şimdi ahşaptan bir tesisin yapıldığı yere bırakıp yanımıza 
sadece yiyecek birşeyler alarak kanyonun girişine doğru araç yolunu takip ederek gidiyoruz.  



 7/17 

 
Göynük kanyonu (Foto: N. Beytekin) 

 
 
Kanyona giden araç yolun sonlarına doğru yol çalışmaları var, iş makinelerinin yolu açması için bir 
süre beklemek zorunda kalıyoruz. Daha önce kanyonun yanına kadar giden araç yolunu kanyonun 
dibine kadar uzatıyorlar, yolun bu kadar yakına gitmesi hiç de iyi değil!  Saat 13.23’de kanyonun 
girişine ulaşıyoruz. Kanyonu görmek için Göynük ve Kemer’den gelen turistler var. Yanımızda 
getirdiğimiz yiyecekleri Göynük çayının serin sularına ayaklarımızı daldırarak yiyoruz. 
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Göynük 
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Dönüşte çantalarımızı alıp saat 14.33 gibi yola koyuluyoruz.  Patika yol, Göynük çayını geçtikten 
sonra orman içinde yükselerek Göynük kanyonunun arkasına doğru gidiyor. Patika yolu günübirlik 
yürüyen yabancı bir çift ile karşılaşıyoruz.  Bu, Likya yolunu yürüyen karşılaştığımız ilk grup. 
Patikayı takip ederek, Pelitçi, Çoban Yatağı ve Alayapı mevkilerinden geçerek Göynük kanyonunun 
üst kısmındaki sırta ulaşıyoruz.  Patika bu noktadan sonra dere yatağına doğru alçalarak devam 
ediyor.  Notlarımızdan, geceyi geçireceğimiz kamp alanına olan mesafeyi yakın bulduğumuzdan 
yanımıza çok fazla su almadığımız için suyumuz azalmış durumda, sularımızı çok ölçülü içip sadece 
dudaklarımızı ıslatıyoruz.  Çıktığımız yokuş da bizi çok yordu.  İnişte, patika yol üzerinde çok az 
akan bir gözeden susuzluğumuzu giderecek kadar su alıp kamp kurabileceğimiz en yakın alana kadar 
yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
 
Yolumuz, suyu bol ve berrak akan bir dereye geliyor, çantalarımızı indirip kana kana su içerek su 
takviyesi yapıyoruz.  Geceyi burada geçirebileceğimiz uygun bir düzlüğün olup olmadığını da 
yokluyoruz bir taraftan.  Derenin hemen yanında çadır kurabileceğimiz küçük bir düzlük bulunca da 
çok seviniyoruz.  Uzun yürüyüşün ve susuzluğun ardından bu güzel kamp yerini bulmak bir anda 
bütün yorgunluğumuzu alıp götürüyor, en azından benim yorgunluğumu. 
 
Bu dere az aşağıda Göynük çayına karışıyor, dereyi besleyen küçük kollardan biri. Çadırlarımızı 
kurduktan sonra derenin soğuk suyunda ayak yıkama ve temizlik işlemlerinden sonra yemek 
hazırlıklarına girişiyoruz.  Yorgunluğumuzu alacak güzel bir kamp ziyafetinin zamanı, üstelik bunu 
hak ettik.  Yemeğin ardından zirve için getirdiğimiz diğer şarabı da burada açıp içiyoruz.  Tahtalı 
zirveye, sadece sembolik olarak Songül’ün hazırladığı tadımlık özel içkiyi saklıyoruz. 
 
Çadırlarımıza çekilerek güzel ve dinlendirici bir uyku için sabırsızlanıyoruz.  Yarın Göynük yayla 
üzerinden geçerek Gedelme’ye kadar gitmeyi planlıyoruz. 
 

 
18 Mayıs 2009 Pazartesi 
 
Kampı toplayarak, ekmeğimiz olmadığı için kahvaltı yapmaksızın saat 08.20 gibi yürüyüşe 
başlıyoruz. Notlarımızdan Göynük yaylasına çok yakın olduğumuzu anlıyoruz.  Yaylada ekmek 
bulabileceğimizi ve kahvaltı yapabileceğimizi umuyoruz. Kısa bir yürüyüşün ardından Göynük 
çayına tekrar ulaşıyoruz.  Dere yatağında bulunan büyük kayalar ve yüksek su seviyesinden dolayı 
bazı noktalarda dereyi geçmekte zorlanıyoruz. Dere yatağını geçtikten sonra uzun süredir 
kullanılmadığı anlaşılan ve bazı yerleri kaymış olan orman yolu boyunca yükselerek çıkıyoruz.  
Uzaktan, Göynük yaylasında bulunan birkaç evi seçebiliyoruz. 
 
Saat 12.30 gibi yayla evlerinin olduğu noktaya ulaşıyoruz.  Bu sabahki yürüyüşümüz 
düşündüğümüzden de uzun sürdü, oysa bu noktaya dün gelmeyi planlıyorduk! Yayladaki evlerden 
birine ekmek almak için yaklaşıyoruz.  Burası yemek molası vermek için uygun bir yer.  
Yaklaştığımız evde kalan Mustafa Coşkun, hem ekmek hem de kahvaltı için sıcak su sağlıyor, biz de 
güzel manzaralı yayla evinin bahçesinde kahvaltı hazırlığına girişiyoruz.  Yaylada birkaç ev var, 
yeni bir ev de yapılmak üzere. 
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Yemek molasının ardından Saat 14.30’da yayladan ayrılıyoruz.  Kısa bir çıkışın ardından saat 
15.15’de Likya yolu tabelasının olduğu noktaya ulaşıyoruz.  Tabela, dün öğleden sonra yürümeye 
başladığımız ve bu sabah da yürüdüğümüz Göynük’e kadar olan yolun 9 km, bu akşam konaklamayı 
düşündüğümüz Gedelme’ye de 11 km olduğunu söylüyor.  Yürüyüş tempomuzu düşününce 
tabeladaki rakamları pek anlamlandıramıyoruz. 
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Yol tabelasının olduğu bu noktadan Tahtalı’nın karlı zirvesini de ilk kez görüyoruz. Tabelanın 
olduğu noktada Gedelme’den gelen iki yabancı yürüyüşçü ile karşılaşıyoruz.  Kısa sohbette, yolun 
bir yerinde kaybolduklarından bahsediyorlar. Zaman kaybetmeden Meşe çukuru olduğunu 
düşündüğümüz vadi içine giren patika boyunca yürüyoruz. Patika bu noktada orman içinde geçen 
araç yolunu takip ediyor. 
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Foto: N. Beytekin 

 

 
Meşe Çukuru 
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Orman yolu boyunca giden patika yol bir noktaya geldiğinde çatallanıyor.  İşaretli yolun bir tarafı 
orman yolundan ayrılan ve yukarıya çıkan bir patika yol boyunca devam ederken diğer işaretli yol, 
yürümekte olduğumuz araç yolu boyunca devam ediyor.  Patika boyunca yukarıya çıkan yolun 
alternatif yol olabileceğini düşünerek dik yokuş çıkmadan yürümek için araç yolu boyunca olan 
işaretleri takip ediyoruz.  Bir süre gittikten sonra yürüdüğümüz patika yol araç yolu ile birlikte 
dolanarak dere yatağına doğru iniyor.  Geri dönmeyi göze alamadığımız bir noktada, önceden 
gördüğümüz yol ayrımının aslında Çıralıda iki büyük kola ayrılarak gelen yolun birleştiği nokta 
olabileceğini düşünsek de böyle önemli bir noktada sadece işaretle değil tabelalarla belirtilmesi 
gerektiğini düşünerek geri dönmeksizin yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 

 
 

 
 
 
 
 

Dere yatağına inen ve bazı noktalarda kayan topraktan dolayı kaybolan patika, dereyi geçerek ve 
tekrar araç yoluna çıkarak devam ediyor.  Uzun bir yürüyüşten sonra beklediğimiz tabelalaları 
görmeyişimiz bir önceki yerin birleşme noktası olduğu fikrini kuvvetlendiriyor. 
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Çok uzun bir yürüyüşten sonra patika, asfalt yol ile birleşiyor.  Yoldan geçen araçları durdurarak 
nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz.  Gedelme’nin çok uzağında ve aşağıda olduğumuzu 
anlayınca Likya yolunun Tekirova üzerinden gelen koluna saptığımızı anlıyoruz.  Kararan hava ile 
birlikte Kemer yönüne giden bir araca otostop çekerek Kemer’e kadar gidiyoruz. 

 
Medeniyete geldik, ilk yaptığımız iş karnımızı doyurmak oluyor.  Kemer’e daha önceki 
gelişlerimizde gittiğimiz esnaf lokantasına giderek yemek yiyoruz.  Bugün yanlış yola saparak 
planlamadığımız bir yolda uzunca yürümek biraz moralimizi bozuyor ve bizi yürüme modundan 
çıkarıyor bizi.  Meltem ve Bahri gece arabasına binerek Bursa ve Denizli’ye dönüyorlar.   
 
Songül, Naci ve ben ise geceyi Kemer’de Elegance pansiyonda geçiriyoruz.  Songül ve Naci bey, 
yarın Çıralı’ya geçerek, 23 Mayıs’da birlikte katılacağımız ve Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa 
Sporları Derneği (ETUDOSD) tarafından düzenlenen 13. Eğirdir Dağcılık Şenliği’ne kadar 
dinlenmeyi planlıyorlar.  Ben ise Eğirdir’e gitmeden önce Ankara’ya dönerek yapılması gereken 
işlerimi bitirmeyi planlıyorum. 
 
 

19 Mayıs 2009 Salı 

 
Sabah alışkanlık olduğu üzere erken kalkıp pansiyonda kahvaltıya iniyoruz.  Erken kahvaltıya 
inmekle pansiyonun sahibi Ali Akar ve ailesi ile sohbet etme şansımız da oluyor.  Ali Bey Ankara-
Polatlı’nın Yağcıoğlu köyünden.  Ali Beyin annesi Havva Hanım da burada, ancak oldukça sıkılmışa 
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benziyor. Havva Hanım, yörük olarak çocukluğunda Isparta’dan Sütcüler üzerinden gelerek dün 
yürüdüğümüz ve Antalya’yı yukarıdan gören yükseltilere kadar sürülerini getirdiklerini; o 
zamanlarda Kemer ve Antalya’nın hiç böyle gelişeceğini tahmin edemediklerini hayret ve özlemle 
anlatıyor. 
 
Kahvaltının ardından Akar ailesini Polatlı’daki köylerinde ziyaret edeceğimize söz vererek 
vedalaşıyoruz. Songüllerle birlikte otogara giderek ben telefonda ayırttığım biletimi alarak 12.00’de 
Antalya otogardan kalkacak olan Ankara arabasına yetişmeye çalışıyorum, aceleyle Kemer-Antalya 
ekspres otobüsüne biniyorum. Songüller ise yol üzerinde Çıralı tarafına giden araçlara binmek için 
bekliyorlar. 

 
 

Likya Yolu İzlenimlerimiz… 

 
Üç gün boyunca yürüdüğümüz Likya Yolu’nun Hisarçandır-Gedelme arasında yaklaşık 40 km yol 
katetik.  Likya yolunun bu parkuru diğer parkurlardan biraz farklı.  Yol, heybetli dağ sıralarından ve 
vadilerden geçtiği için çok iniş çıkışlı olduğundan biraz yorucu.  
 
Gedelme çıkışında (girişinde) alternatif yol tabelasının olmayışından dolayı farkında olmadan 
Tekirova üzerinden giden diğer alternatif yola sapmamız biraz moralimizi bozdu.  O noktada 
belirleyici bir tabelanın olması beklentisi içindeydik, çünkü Likya Yolu’nun alternatif yolların 
olduğu diğer yerlerinde yönlendirici yol tabelalarının olduğunu biliyoruz.  Belki Meşeçukuru’nda 
karşılaştığımız turistler de bizim gibi yolu bu noktada şaşırmış olabilirler. 
 

 

31 Mayıs 2009 

Ankara 
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Rota 

 

 

 

1. kamp 

2. kamp 

Hisarçandır 

Gedelme 

Göynük 

Göynük kanyonu 

Kemer 


