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St. Paul yürüyüş 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 ikinci en uzun olanıdır. 2004 yılında Kate Clow-Terry
Richardson’ın organizasyonunda ve yerel halkın da katkıları ile işaretlenen ve yaklaşık 410 km
uzunluğunda olan bu patika yolun teması, hıristiyanlığı Kudüs’de yaşayan museviler dışındaki diğer
kavimlere yaymak üzere Aziz Paul’un Anadolu’ya ilk geldiğinde izlediği güzergâhı içermektedir.

St. Paul Yolu

Songül Sonal ve Naci Beytekin (ve bazı parkurlarında bize katılan Meltem Tanrıverdi ve Emine
Sonal) ile birlikte 2007 yılından beri St. Paul yolunun değişik parkurlarını farklı zamanlarda
yürüdük. Bu güzergahtaki en son yürüyüşümüzü Adada’dan Aspendos’a planlamıştık ama
zamanımızın kısıtlı olması nedeni ile etkinliğimizi Selge’de bitirmiştik. Bu etkinlikte, Ramazan
bayram tatilini değerlendirerek Selge-Aspendos arasını yürüyerek 410 km uzunluğundaki bu yolun
tamamını bitirmeyi planladık. Bu etkinliği Songül Sonal, Meltem Tanrıverdi ve Naci Beytekin ile
birlikte yapıyoruz. Dört gün süren yürüyüşümüz boyunca yaklaşık 50 km yol katediyoruz.
1. Gün: 19 Eylül 2009 Cumartesi
Cumartesi sabah saat 08.00 gibi Antalya otogarında Bursa ekibi; Songül, Meltem ve Naci Bey ile
buluşuyoruz. Etkinliğe başlayacağımız Serik’e, Songüller geldikleri araç ile, ben ise Metro otobüsü
ile gidiyorum. Serik otogarında ekiple tekrar buluşup Songül’ün getirdiği börekle kahvaltı
yapıyoruz, hazır otogarda iken dönüş biletlerimizi de şimdiden hallediyoruz. Dolmuş ile ilçe
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merkezine giderek yürüyüşe başlayacağımız Beşkonak köyüne giden köy dolmuşlarının kalktığı
durağın bulunduğu yerde iniyoruz.
Beşkonak köyü dolmuşlarının neredeyse hepsinin aynı zamanda, saat 13.00-14.00 arasında hareket
edeceklerini öğreniyoruz. Günü verimli kullanmak için özel araç tutmaya karar veriyoruz. İlçe
meydanındaki taksi durağına giderek sırasını bekleyen ilk taksici ile gülümsemelerle dolu bir
pazarlığın ardından bizi Selge antik kentine kadar götürtmesi için ikna ediyoruz.
St. Paul yolundaki son yürüyüşümüzde Adada’dan Selge’ye kadar gelerek etkinliği Selge’de
bitirmiştik. Bu etkinliğimize de, kesiklik olmaması için Selge’den başlamayı planlıyoruz. Selge’den
Aspendos’a kadar yürüyerek St. Paul yolunun Adada-Aspendos ayağını da böylece bitirmiş olacağız.
Şoförümüz Mehmet Şahin; Serik ilçesinden güleç yüzlü bir bey. Beşkonak köyüne giderken yol
boyu gördüğümüz yanmış alanların geçen yıl çıkan orman yangını sonucu olduğunu öğreniyoruz
Mehmet bey ile olan konuşmalarımızdan, yüreğimiz sızlıyor. Araçtaki sohbetimiz sırasında ayrıca
Serikli olan Mehmet beyin daha önce hiç bu taraflara gelmemiş olmamasına biraz şaşırıyor,
gelmesine vesile olduğumuz için de seviniyoruz.

Selge
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Selge antik kentinin bulunduğu Altınkaya köyüne giden Köprüçay üstündeki antik Oluklu köprüyü
geçer geçmez sırt çantalarımızı bırakaçak bir yer ararken, köprünün başında takı satan Altınkaya
köyünden Fatma Geder, akşam 18.30’a kadar gelmek kaydı ile çantalarımıza göz-kulak olabileceğini
söylüyor. Selge’den buraya geri yürüyeceğimiz için yanımıza ağır çantaları almamız pek akıllıca
değil. Yanımıza sadece su ve yiyecek alarak aracımızla yürüyüşe başlayacağımız Selge’ye çıkıyoruz
Saat 12.50 gibi Altınkaya köyünde oluyoruz. Mehmet Bey ile vedalaştıktan sonra antik kentteki
tiyatroyu ve daha önceki gelişimizde gezemediğimiz su sarnıçlarını gezerek bir yandan da kendimizi
yürüyüş moduna hazırlıyoruz.

Selge-tiyatro

Adamkayalar

Saat 13.10’da, köylülerin yardımı ile bulduğumuz kırmızı-beyaz patika yol işaretlerini takip ederek
yürüyüşe başlıyoruz. Patika bir süre, uzun zamandır kullanılmadığı anlaşılan araç yolunu takip
ettikten sonra patikaya dönüşerek “Adam kayalar” veya “Şeytan kayaları” olarak adlandırılan yöreye
özgü doğal kaya oluşumlarının arasından geçiyor. Manzaralı geniş bir kayanın üstünde mola vererek
yanımızda getirdiğimiz yiyecekleri atıştırıyoruz. Molanın ardından tekrar bu huzur verici rotanın
içinde buluyoruz kendimizi. Yolda, Aspendos tarafından gelen ve yabancı olduklarını
düşündüğümüz iki kişi ile karşılaşıyoruz. St. Paul yolunda karşılaştığımız belki ilk yürüyüşcüler
bunlar. Selam vermedeki zorluklarından ne kadar dik bir yokuştan çıktıkları anlaşılıyor. Onların bu
halini görünce yolu tersinden yürüdüğümüzden dolayı kendimizi biraz şanslı görüyoruz.
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Başlangıçta tatlı bir eğimle inen patika yol, beklediğimiz gibi birden dikleşerek kanyonun içine
giriyor, kendimizi Köprülü kanyonun nefes kesen manzarasında buluyoruz aniden. Buradan
Köprüçay’ı ve bütün kanyonu görebiliyoruz.
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Sırt çantasız yaptığımız keyifli bir yürüyüşün ardından hiç zorlanmadan saat 16.38 gibi nehir
yatağına ulaşıyoruz. İndiğimiz yerde Köprüçay üzerinde oluşan doğal köprüden karşı kıyıya
geçiyoruz. Buranın keyfini çıkarmak için daha çok kalmak istesek de, hafifden çiseleyen yağmur ve
Fatma hanımdaki çantalarımızı hatırlayarak fazla oyalanmadan yola koyuluyoruz.

Selge-Köprüçay arası

Köprüçay üzerindeki yerköprü

Patika yola ait elimizdeki bilgilerden yolumuzun üstünde Tevfik Kaya’nın evinin olduğu yazılı.
Mekanının yanından geçerken Tevfik Bey’e ve yanındaki küçük torununa merhaba diyoruz. Ayak
üstü kısa sohbet ediyoruz. Tevfik bey bu yörede raftingi başlatanlardan ve aynı zamanda St. Paul
yoluna katkı sağlayanlardan biri. Tevfik Bey, yürüyüşcüler için hazırladığı konaklama yerlerini
bizlere gösterirken ben, izin isteyerek Fatma hanıma söz verdiğimiz saatte çantalarımızı almak için
önden gidiyorum. Patika yolu takip ederek ilerliyorum. Yol bir süre daha Köprüçay’a paralel
gidiyor. Başka bir derenin Köprüçay’a karıştığı yerde patika, kanyondan ayrılarak araç yolunu takip
ediyor.
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Tevfik Kaya’nın mekanı

Takı tezgahını toplamadan önce Fatma hanıma yetişiyorum ve teşekkür ederek çantalarımızı teslim
alıyorum. Ekip gelince gece konaklayacak yer arıyoruz. Yerli halk ile konuşmalarımızdan, içinde su
olan ve çadır kurabileceğimiz Köprülü Kanyon Milli park alanının yolumuzun üstünde ve çok
yakınımızda olduğunu öğreniyoruz.
Geceyi, Kocaçay’ın Köprüçay’a karıştığı Köprülü Kanyon Milli Park alanında geçiriyoruz. Kocaçay
üzerinde bulunan ve antik dönemde Selge’yi sahil şehirlerine bağlayan Büğrün antik köprüsünün
hemen yanındaki bu yer, Kocaçay’ın iki tarafından çıkan gür su kaynakları ile aklımızda yer edecek
güzellikte seçkin kamp yerlerinden biri. Yağmur ihtimaline karşın, park içinde bulunan birkaç
çardaktan en büyüğünü seçerek içinde çadırlarımızı kuruyoruz. Hava sıcak olduğu için dış tenteleri
açmıyoruz. Yerleşir-yerleşmez akşam yemeği için hazırlık yapıyoruz. Hava karardıktan sonra
yağmur biraz şiddetlense de fazla uzun sürmüyor. Su sesinin huzuru ile çadırlarımıza çekilerek
günün yorgunluğunu üzerimizden atarken bir yandan da bugün rota boyunca gördüğümüz
güzellikleri sindirmeye çalışıyoruz.
Etkinliğin bu ilk gününde yaklaşık 11 km yol katetmişiz. Yarın yolumuz daha uzun, patika
üzerindeki Akbaş köyüne kadar gitmeyi planlıyoruz. Bu bölgede çıkan yangınlardan dolayı patika
işaretlerini bulmak zor olacağa benziyor.
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2. Gün: 20 Eylül 2009 Pazar
Erken uyanıp bu güzel mekanı sabahın ilk ışıkları ile fotoğraflıyorum. Kaldığımız çardağın altındaki
doğal havuz ve pırıl pırıl berrak su bizi yüzmeye davet ediyor; ben yüzmeye hazırım, bu sefer de
ekip bana saati gösteriyor. Bugün Ramazan bayramının birinci günü, yürüyeceğimiz yerlerde
telefonun çekmeme olasılığını düşünerek aile ve dostlarımızı arayarak bayramlarını kutluyoruz.
Kahvaltının ardından kampı toplayarak uzun süreceğini hissettiğimiz bugünkü yürüyüşümüze saat
09.15’de başlıyoruz. Köprüçay’a paralel giden araç yolu boyunca ilerleyen patika işaretlerini takip
ederek Karabük köyüne saat 10.40 gibi ulaşıyoruz. Köy girişinde, bugünün bayram olduğunu
köylülerin gerçek bayram kutlaması ile anlıyoruz, çok eski tanıdıklar gibi bayramımızı kutlayıp bize
klasik bayram ikramı olan şeker ve kolonya ikram ediyorlar. Çay tekliflerini ise her zamanki
mazeretimizden dolayı kibarca geri çevirmek zorunda kalıyoruz.

Köprülü Kanyon

Karabük köyünden ayrılıyoruz. Toprak yol boyunca devam eden patika, yol tarifinde adı geçen
“İmamın Evi” ne doğru götürüyor bizi. Saat 12.00’de köyün üst mahallesinde olan imamın evi ve
yanındaki Kudret camii’ne ulaşıyoruz. Caminin imamı Mustafa Memiş ile bayramlaşıp, sohbet
ediyoruz. Bayram tatlımızı, lezzetli revaniyi de burada yiyince “bayramda dağlarda” olduğumuzu
pek de düşünmüyoruz doğrusu. Eski bir cami olan Kudret camiini dolaştıktan sonra Mustafa bey ile
vedalaşarak saat 12.33 gibi orman içinden devam eden patika yolu izliyoruz. Patika yol, bazen yeni
açılan araç yollarından bazen geçen yıl çıkan büyük yangından dolayı sıkça gözümüzden kaçıyor,
işaretleri izlemede zorlanıyoruz. Hazırlıksız yakalandığımız yağmuru ağaçların atlında durarak
geçiştiriyoruz.
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Orman yolundan gittiğini düşündüğümüz ama uzun bir süre işaret göremediğimiz yolu takip ederken
tekrar başlayan şiddetli yağmur mola verip yemek yememiz gerektiğini hatırlatıyor. Hem yağmurun
dinmesini hem de nerede olabileceğimizi anlamak için verdiğimiz molanın ardından tekrar yola
koyuluyoruz. Orman yolundan yürürken araç yolunun eski kısmında patika işaretini tekrar
görüyoruz. Bir ara patika yolu kaybettiğimizi ve yanlış yerlerde olabileceğimizi düşünürken birden
önümüze çıkan yol işareti bizi hiç olmadığı kadar sevindiriyor, bu da belki bayram hediyemiz.

Patikanın, önümüzde gördüğümüz sırtı aşarak Akbaş köyünün olduğu vadiye geçmesini beklerken
sürekli sırta paralel giden orman yolunu takip etmesi yanlış yolda olabileceğimizi düşündürtüyor.
İşaretleri yine kaybediyoruz. Yağmur tekrar başlıyor, üstelik şiddetli gök gürültüsü ve şimşek de
çakıyor. Yağmur değil ama şimşek bayağı korkutuyor, açık alandan uzaklaşarak korunaklı bir yere
girerek havanın açılmasını bekliyoruz.
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Yakınlarımızda, yolu sorabileceğimiz ormancıların kesim seslerini duyuyoruz ancak tam olarak
nerede olduklarını göremiyoruz. Şimşekten korunurken sığındığımız kayalıkların önünden geçen
orman yolundan eşeği ile geçen birini görünce bulunduğumuz yerden sorularımızı sıralıyoruz. Bu
havada burada ve bu durumda birilerini beklemeyen yolcu önce şaşırıyor. Kendisinin de buranın
yabancısı olduğunu, ağaç kesmek için burada bulunduğunu ve ileride kesim yaptıkları yerdeki
kulübesine gittiğini söylüyor, patikayı bulmamıza yardımcı olacak umduğumuz cevapları veremiyor.
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Kudret cami, Karabük köyü

Yağmurdan sonra yola koyuluyoruz, ancak hava hala kasvetli. Çok yakınımızda olmasa da şimşekler
çakmaya devam ediyor. Kamp kurabileceğimiz uygun bir yer bulur bulmaz konaklayacağız, hava
kararmak üzere, bugün Akbaş’a gitme şansımız yok artık. Araç yolunu takip ederek korunaklı bir yer
bulmaya çalışıyoruz. En azından yarın için zaman kazanmak adına işaretli yolun geçebileceği
yerleri de araştırıyoruz yürürken. Songül ile yaptığımız kısa bir keşif sonuçsuz kalıyor. Araç
yolundan yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Yağmur sonrası yollar çamurlaşmış, öyle ki ayakkabımıza
toplanan çamur yürüyüşümüzü bir hayli zorlaştırıyor.
Yolda karşılaştığımız ve isminin Ercan Mülayim olduğunu öğrendiğimiz gencin, ailesi ile birlikte
kaldıkları kulübeye ulaşıyoruz. Ercanlar ailecek buradalar, ağaç kesimi yapıyorlar. Ercan’a, yakında
bir yerde geceyi geçirebileceğimiz yağmurdan korunaklı bir yer olup olmadığını soruyoruz. Bize,
kendileri gibi kesimcilik yapan ancak şimdi burada olmayan komşuları Neşet Ay’ın kullandığı
çardağı öneriyor. Çardak, yağan yağmurdan ıslanmış ve altında çadırlarımıza zarar verebilecek
çiviler var, bu nedenle burada kalamayacağımızı, ancak çardağın yanındaki kulübede kalıp
kalamayacağımızı soruyoruz. Ercan’ın babası Hasan bey tereddüt ediyor ama Neşet Ay’ı cep
telefonuyla arayarak kulübesinde geceyi geçirip geçiremiyeceğimizi soruyor, Neşet bey sağolsun
izin veriyor.
Çantalarımızı indirdikten sonra hazırda olan yiyeceklerimizi yanımıza alarak, davetli olduğumuz
Hasan beylerin kulübesine giderek eşinin bizim için hazırladığı çay ve yufka ekmeğiyle
yiyeceklerimizi yerken bir yandan da sohbet ediyoruz. Anamur’un Bozyazı köyünden olan
Mülayim ailesinin yazdan beri burada kesim yaptıklarını öğreniyoruz. Ercan ve büyük abisi
üniversite öğrencisi, yazları ailelerine yardım ediyorlar.
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Yorgunluğumuzu alan çay ve çaya eşlik eden güzel sohbetten sonra geceyi geçireceğimiz yarıaçık
kulübeye gidiyoruz. Bugünkü hedefimiz olan Akbaş köyüne gidemedik ama uzunca bir yol
yürüdüğümüzü düşünüyoruz. Biz tırmanış nedeniyle zorlu bir yürüyüş olacağını tahmin etmiştik
ancak açılan yolların ve yanmış ormanın yürüyüşümüzü bu denli zorlaştırabileceğini öngörmemiştik.
Yarın öncelikle nerde olduğumuzu ve Akbaş köyüne en kısa sürede nasıl gidebileceğimizi
planlamamız gerekecek. Patika yolu bulmakta zorlanabiliriz.

Hava açtı, yıldızları görebiliyoruz. Çok hafifden ara ara rüzgar esiyor. Havalı kulubemizde sadece
tulumlarımızı açıp bir sıra dizilerek uyuyoruz.
3. Gün: 21 Eylül 2009 Pazartesi
Sabah havadar kulübemizde kahvaltı yapıyoruz. Hava açık ve güneşli. Geceyi geçirdiğimiz
kulübeyi aldığımız gibi bırakarak, Mülayim ailesi ile vedalaştıktan sonra saat 08.57’de yürüyüşe
koyuluyoruz. Hasan beyden aldığımız tarif doğrultusunda Akbaş köyünü görebileceğimiz sırta
doğru, bazen araç yolundan bazen yangından dolayı kesilmiş ve halen de kesimi süren orman
içinden yürüyoruz.
Saat 10.32 gibi yolumuzun üstünde yine kesim işi yapan ailelerden bir olan Nar ailesi ile
karşılaşıyoruz. Bayramlaşıp sohbet ettikten sonra, kendileri gibi kesim yapan bir aileye bayram
ziyaretine gitmek üzere olduklarını söyleyerek bizleri de traktörlerine alarak birlikte yöreye hakim
bir noktaya doğru gidiyoruz.
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Nar ailesi

Ali Nar, bizi geldiğimiz ve gideceğimiz her iki vadinin de görünebileceği hakim bir noktaya kadar
götürüyor ve burada eskiden bir kalenin de olduğunu ekliyor. Buradan Akbaş köyünü ve vadiyi çok
net olarak görebiliyoruz. Patika işaretlerini bulmadan da Akbaş’a gidebiliriz. Bulunduğumuz
noktadan vadiye inebilecek uygun yer ararken gözümüze kestirdiğimiz bir vadi ağzından aşağıya
inmeyi kararlaştırıyoruz. Saat 11.20 gibi vadinin ağzından yürüyüşe başlıyoruz. Vadi içinden patika
bir yolun geçtiğini, hemen ardından da dünden beri arayıp da bulamadığımız patika işaretlerini
görünce çok seviniyoruz. Patika işaretleri ile yakalamaca oynar gibiyiz. Bazen biz onu bazen de o
bizi buluyor. Yaklaşık iki yıldır peşinden yürüdüğümüz bu işaretlere karşı öyle bir öngörü
geliştirdik ki hem o bizim, hem de biz onun nerede olabileceğini hissediyoruz.
Yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Patika yolu ara ara gözden kaybetsek de yeniden bulmada pek
zorlanmıyoruz. Yangın buralara kadar gelmiş, patika yol da bundan zarar görmüş. Patika yoldan
sanki uzun zamandır kimse yürümemişe benziyor. Zor da olsa patika yolu izliyoruz. İrtifa
kaybederek köye yaklaşıyoruz. Yolumuzun üzerinde, sürüsünü otlatan Akbaş köyünden gelen bir
aile ile karşılaşıyoruz. Bu noktada su olduğu için aile sürüsünü buraya getiriyor. Buradan çıkan
suyun bir kısmı da hortum ile aşağıya taşınıyor.
Vadiye inen patika işaretlerini açıklık bir yerde yine kaybediyoruz. Ancak köyü aşağıda
gördüğümüz için işaretleri takip etme kaygısı gütmeden evlerin olduğu yere, bazen kestirmeden
bazen de araç yolundan iniyoruz.
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Saat 14.10 gibi Akbaş köyünün Saraycık mahallesine ulaşıyoruz. Yolumuzun üstündeki ilk evin
yanından geçerken evdekilerle selamlaşarak ikram ettikleri soğuk sularını içiyoruz. Vakit
kaybetmeden Akbaş köyüne doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.
Yaklaşık 2-3 km yürüdükten sonra, bir market ve kahvehanenin olduğu, köy meydanı denebilecek
yere geliyoruz. Burada soluklanırken marketten aldığımız birkaç şeyi de öğle yemeği niyetine
yiyoruz. Bugün yürüyüş için çok fazla zamanımız kalmasa da yol üzerinde bulacağımız uygun bir
yere kadar gidip kamp kurmayı planlıyoruz. Yola koyuluyoruz yine, patika işaretlerini bulmamız ile
kaybetmemiz bir oluyor. Orman yangını ve yeni açılan yollar patika işaretlerini takip etmemizi
zorlaştırıyor. Köylülerden aldığımız tarif ile yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Zorunlu bir yerde kamp
kurma olasılığını düşünerek bulduğumuz ilk su kaynağından bütün su kaplarımızı dolduruyoruz.
Sulardan dolayı yükümüz hayli ağırlaştı, vadi yatağına paralel giden orman yollarından biri boyunca
yürüyoruz. Güneş batmak üzere; bir süre yürüdükten sonra yol üstünde kamp kurmaya elverişli gibi
görünen bir düzlük ve ağaçlı bir yeri gözümüze kestiriyoruz ve oraya yöneliyoruz. Yaklaşınca
burada bir kaç evin olduğunu ve dolayısı ile suyun da bulunabileceğini anlıyoruz. Kaplarımızı su ile
doldurup taşıdığımıza hayıflansak da risk alamayacağımız için her durumda bu işi yapacağımızı
biliyoruz.

Şerefler mahallesi, Karataş
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Önümüzdeki ilk evin sakinleri ile selamlaşıyoruz, bizi çok sıcak karşılıyorlar. Burasının Karataş
köyüne bağlı Şeref mahallesi olduğunu öğreniyoruz. İsminin Hasan Çetin olduğunu öğrendiğimiz
beye geceyi geçirmek için çadır kuracak yer sorduğumuzda bize köyde kullanılmayan bir evi
göstererek evde kalabileceğimizi söylüyor. Yanında çeşmesi de olan bu evde kalmaya karar
veriyoruz. Ancak evin içi çıplak olduğundan içinde çadırlarımızı kurmayı planlıyoruz.
Hasan beyin eşi, oğlu Süleyman ile bize domates ve yoğurt gönderiyor. Biz de yüzsüzlük edip,
menemen yapmak için karşılığını vermek kaydı ile yumurta da istiyoruz. Evet, uzun bir yürüyüş
gününün sonunda güzel bir “finale” daha. Uzun yürüyüşlerde menemen yemek çok keyifli oluyor.
Yemeğin ardından, çeşmeye yakınlığımızı değerlendirmekten de geri kalmıyoruz; önce kendimizi
daha sonra da terli birkaç giyeceğimizi sudan geçiriyoruz. Yarın fazla uzun yolumuz yok.
Aspendos’a kadar yürüyerek St. Paul yolunu bitirmeyi planlıyoruz. Yarınki yürüyüşümüze belki
buraya yakın Deniztepe köyünden Songül’ün öğrencisi Ekrem de eşlik edecek. Kendisini yarın
arayacağız.
4. Gün 22 Eylül 2009 Salı
Domatesli güzel bir kahvaltının ardından Çetin ailesi ile vedalaşarak saat 08.35’de yola koyuluyoruz.
Hasan beyden aldığımız bilgiden patikanın buraya gelen yolun üstünden geçtiğini öğreniyoruz.
Elimizdeki haritadan, ileride patika yolun yanından geçeceğimiz Şahinkaya’nin yakınlarında
yakalayacağımızı söylese de patikayı bir türlü bulamıyoruz; ama gideceğimiz yeri tahmin ettiğimiz
için işaretleri bulmak için zaman harcamadan emin bir şekilde yürüyoruz. Şahinkaya’nın kenarından
geçiyoruz ve patikanın yanından geçtiğini bildiğimiz Üçkayalar’a doğru yöneliyoruz.

Şahinkaya

Üçkayalar
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Üçkayalar’a yaklaşınca, bize yürüyüşün son ayağında katılacak olan Songüllerin öğrencisi Deniztepe
köyünden Ekrem Demir’i arıyoruz. Bizi Üçkayalar’ın eteklerinde beklediğini söylüyor. Etrafımızda
gördüğümüz belirgin noktaları söyleyerek konumumuzu tarif etmeye çalışıyoruz. Nihayet saat 10.25
gibi Ekrem ve beraberinde gelen amcası Muhammet ve kardeşi Hüseyin ile buluşuyoruz.
Arabaları ile bizi karşılamaya gelen Ekremler, aç olacağımızı düşünerek yanlarında yiyecek ve
içecek getirmişler. Hem biraz soluklanmak, hem de sohbet etmek için gölgelik bir yerde mola
veriyoruz ve çaylarımızı yudumluyoruz.
Ekrem ve Muhammet beyden aldığımız bilgilerden, patika yolun buradan Aspendos’a kadar giden
bölümünün araç yolu boyunca olduğunu ve çok da bakir olmadığını öğreniyoruz. Biz de,
zamanımızı daha verimli kullanmak ve civarda daha çok yer görebilmek için yürüyüş etkinliğimizi
burada sonlandırmayı, patika yolun son noktası olan Aspendos antik kentine araç ile gitmeye karar
veriyoruz.

Ekremler bizi önce Akbaş köyü sınırları içinde ve buraya 10 km uzakta olan Zeytintaşı mağarasına
götürmeyi öneriyorlar, memnuniyetle kabul ediyoruz. Araçla Zeytintaşı mağarasına giderken
Aspendos’a su getirmek için inşa edilmiş olan görkemli su kemerlerinden ayakta kalan orman
içindeki gizlenmiş kalıntıları da görüyoruz. Yol boyunca patika işaretlerini görmeye çalışıyoruz.
Sadece iki noktada görebiliyoruz.
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Saat 12.20 gibi Zeytintaşı mağarasına ulaşıyoruz. 1997 yılında taşocağı açmak için oluşturulan
yapay galeri sonucu bulunan mağara 14 m derinlikte, 136 m uzunluğunda. Mağara, diğer benzerleri
ile karşılaştırıldığında küçük boyutlarda olsa da mağara içinde, oluşumu devam eden sarkıt, dikit,
sütünlar, damlataşlar ve 0.7 m yi bulan makarna sarkıtlar var. Gerçekten ilginç bir mağara ve bu
yönü ile diğer mağaralardan farklı.

Deniztepe’den Demir ailesi ile

Mağara ziyaretinin ardından Ekrem bizi evine davet ediyor. Araçla Ekremlerin köyüne,
Deniztepe’ye gidiyoruz. Annesi ve kızkardeşi bizim için hazırlık yapmış. Birlikte çok zengin
sofrada öğle yemeği yiyoruz. Bizim yürüyerek buralara gelmemiz, Yörük olan Ekrem’in ailesine
daha önce yaylaya gitmek için Isparta Dedegöl’e kadar yürüyüşlerini hatırlatıyor. Muhammed bey
çocuklarıyla yaylaya göçerlik döneminde olduğu gibi yürümek istediğini söylüyor. Böyle bir
etkinliğe biz de katılmak istediğimizi ve yürüyüşe hazır olduğumuzu söylüyoruz. Kahve ikramı ve
güzel bir sohbetten sonra vedalaşarak saat 14.20’de araçla Aspendos’a doğru gidiyoruz. Muhammed
bey, buranın yerlisi olduğu için görülmesi gereken noktaları ayrıtıları ile bize gösteriyor. İlk
durağımız olan su kemerlerinde saat 14.45 gibi oluyoruz. Görkemli görünüşü ve mimarisi ile su
kemerleri tek kelime ile muhteşem.
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Su kemerleri-Aspendos

Aspendos (Belkıs)
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Su kemerlerinden sonra saat 15.26’da Aspendos antik kentinin girişinde oluyoruz. Antik kenti ve
kent içindeki görkemli yapısı ile Aspendos tiyatrosunu geziyoruz. Kentten bakıldığında da su
kemerleri çok görkemli görünüyor. İlk kez gördüğüm bu kenti gezdikten sonra son durağımız, antik
dönemdeki ismi Eurymedon olan Köprüçay üzerindeki Selçuklu köprüsü oluyor. 225 m
uzunluğundaki bu köprü Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış.

Aspendos tiyatrosu

Ekremler bizi Serik ilçe merkezine kadar götürerek Antalya minibüslerine bindiriyorlar. Bilgi
Üniversitesi İletişim Fakültesin’nde okuyan Hüseyin’den, atalarının izini belgelemesi için Serik’den
Dedegöl’e yörük rotasını planlamasını ve bizlerin de kendisine yardımcı olacağımızı söyleyerek
vedalaşıyoruz ve saat 16.43’de Serik’den ayrılıyoruz.
Saat 17.40 gibi Antalya otogarında oluyoruz. Meltem, Bursa’ya dönmek üzere ayrılıyor, biz ise
yürümediğimiz Likya yolunun Çıralı-Gedelme arasını yürümek için ilçe otoobüsleri ile Çıralı’ya
doğru hareket ediyoruz.
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Aspendos

Teşekkür...
Bu etkinliğimizi keyifli ve güvenli kılan birkaç kişiyi burada anmak isteriz. St. Paul Yolu’nu
işaretleyen Kate Clow-Terry Richardson ve ekibi başta olmak üzere, Altınkaya köyünden Fatma
Geder’e, Anamur Bozyazı’dan Mülayim ailesine, evinde konakladığımız Neşet Ay’a, Nar Ailesine,
Karabük köyünden Memiş ailesine, Karataş köyü Şeref mahalesinden Çetin ailesine, Deniztepe
köyünden Demir ailesine teşekkür etmek isteriz.
St. Paul patika yolu izlenimlerimiz...
St. Paul yolunun Selge-Aspendos arasında rota bazı noktalarda nefes kesen manzaralar sunuyor. En
akılda kalanı, Adamkayalar’ın arasından geçip kanyonun içine giren kanyon manzaralı Selge-Oluklu
köprü arası ve sunduğu güzel kamp yeri ile Köprüçay Milli Park alanı. Ancak son zamanlarda çıkan
orman yangınları ve yeni açılan araç yolları birçok yerde patika işaretlerine zarar verdiğinden rotayı
takip etmek güçleşiyor. Bu parkuru yürüyeceklerin patikadaki bu değişikliklere hazırlıklı olması
gerekiyor.
Bu etkinlik ile Antalya-Yalvaç arasında yaklaşık 400 km uzunluğundaki St. Paul yolunu bitirmiş
bulunuyoruz. Kaybolup hiç olmadığı kadar yorulduğumuz, gün boyu yağmur altında yürüdüğümüz
ama bütün bunlara rağmen bizi ayrıcalıklı hissettiren bu güzel yolu çok yakın zamanda yeniden
yürüme isteğine kapılacağımızı şimdiden hissediyorum.
Hüseyin Sarı
12 Ekim 2009, Ankara
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Yürüyüş Rotası-Google Earth
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Beşkonak

