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St. Paul Yürüyüşü: Adada-Selge ( 19-23 Aralık 2007) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal ve Naci Beytekin’ın katkılarıyla) 

Fotoğraflar: Hüseyin Sarı- Songül Sonal 
 

 
 
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 
Kardelen Karlı (Kate Clow) ve Terry Richardson’ın organizasyonunda yerel halkın da katkıları ile 
işaretlenen ve yaklaşık 410 km uzunluğunda olan bu patika yol, tarihsel olarak hıristiyanlığın 
yayılmasına büyük katkıda bulunan Aziz (Saint) Paul’un hıristiyanlığı Kudüs’de yaşayan museviler 
dışında diğer kavimlere yaymak üzere Anadolu’ya ilk geldiğinde izlediği güzergâhı 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.  Yolun 
diğer parkurlarını da, 2007 yılı içersinde değişik zamanlarda yürüdük. Bu sefer, Adada-Perge arasına 
alternatif rota olan Adada-Aspendos arasını yürüyerek yolun tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Bu 
yürüyüşü yine Songül Sonal ve Naci Beytekin ile birlikte yapıyoruz. Kısıtlı zamanımızda sadece 
Adada-Selge arasını yürüyebildik, Selge-Aspendos arasını ise zamansızlığımızdan dolayı başka bir 
tarihe erteledik. Beş gün süren bu yürüyüşümüz boyunca yaklaşık 100 km yol kat ettik. 
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1. Gün 19 Aralık 2007 Çarşamba 
 
Songül ve Naci Bey ile Eğirdir’deki yürüyüş üssümüz olan, üstelik her zaman sıcak çorbası bulunan 
Kemer lokantasında buluşuyoruz yine. Mercimek çorbamızı içerken beş gün sürecek olan 
yürüyüşümüzü de detaylandırıyoruz. Bu süre içersinde yolun sadece Adada-Selge arasını 
yürüyebileceğimizi farkediyoruz. Yolun bazı parkurları haritada yakın gözükmesine rağmen verilen 
süre düşündüğümüzün de üstünde. Eksiklerimizi giderip Isparta’dan gelecek olan Sütçüler arabasını 
beklemeye koyuluyoruz. Yürüyüşe Adada antik kentinden başlayıp St. Paul Yolu’nun Adada-
Aspendos bölümünü yürüyeceğiz bu sefer.  Yürüyüşümüz, kuzeyden güneye doğru, Aziz Paul’un 
yürüyüşünün tersi yönde olacak. Bugünkü hedefimiz ise Adada-Kasımlar arasını almak. 
 
Saat 09.45’de Sütçüler minibüsüne biniyoruz.  Minibüs sırası ile Pınarpazarı, Ağılköy, Yılanlı, 
Pazarköy, Ayvalı Pınar, Kuzca köylerinden geçiyor. Yolcular arasındaki konuşmalardan öğreniyoruz 
ki dolmuş Yeniköy üzerinden dolaşarak Adada antik kentinin içinden geçiyormuş.  Dolmuşun bu 
şekilde gitmesi bizim için çok iyi çünkü Yeniköy yürüyüş güzergâhımızın üstünde ama biz yürüyüşe 
Adada’dan başlamak istediğimiz için Sağrak köyüne kadar araçla gitmeyi planlıyoruz. Zaman 
kazanmak için sırt çantalarımızı Yeniköy’de bırakıp geldiğimiz dolmuş ile Sağrak köyüne kadar 
gidiyoruz. Adada antik kent yolunu bir kez daha adımlamak için Sağrak köyünün alt çıkışında, St. 
Paul Yolu tabelasının önünde araçtan iniyoruz. Saat 11:22’de yürüyüşe başlıyoruz.  Keyifli bir antik 
kent yürüyüşünün ardından saat 12:30’da Adada antik kentine ulaşıyoruz.  Burada fazla 
oyalanmadan Aspendos yönündeki işaretli patika yolu arıyoruz ve hemen kentin kuzey doğusunda 
yol levhasını görüyoruz; 

 

   
Adada antik kent girişi   Yeniköy ve Tota dağı Yeniköy’lü çoban Ömer Ali 
 
Rota boyunca bir süre yürüdükten sonra Yeniköy otlaklarına ulaşıyoruz.  Buradan Tota dağını 
uzaktan görüyoruz.  Elimizdeki harita bu dağın eteklerinden geçeceğimizi söylüyor. Yolumuzun 
üstünde sürüsünü otlatan Yeniköy’den Ömer Ali ile karşılaşıyoruz, biraz sohbet edip yöreye ve 
rotaya ilişkin bilgi alıyoruz. 
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Yeniköy yaylası ve arkada Tota dağı (2050 m) 

 
Yeniköy’e ulaşınca çantalarımızı düzenleyerek zaman kaybetmeden saat 14:20’de Yeniköy’den 
ayrılıyoruz. Orman içinden yükselen işaretli patika yolu takip ediyoruz. Tota dağının (2050 m) 
eteğindeki Tota yaylasına ulaşıyoruz.  Patika’nın, Sütçüler’den gelen toprak araç yolu ile birleştiği 
noktada patikadan ayrılarak araç yolundan Kasımlar’a giden asfalt araç yoluyla birleşeceği yöne 
doğru yürüyoruz.  Hava kararacağı için araç yolunu takip etmek daha akıllıca. Saat 17:30’da Eğirdir-
Kasımlar araç yoluna ulaşıyoruz. 
 
Araç yolu boyunca bir süre yürüyoruz, Kasımlar’a 10 km levhasını görüyoruz.  Yoldan geçen birkaç 
arabaya otostop çeksek de kimse durmuyor. Patika yolun araç yolu ile birleştiği yeri farkediyoruz 
ama yine araç yolundan yürümeyi sürdürüyoruz. Yer yer kar ve buz olan araç yolunda uzunca bir 
yürüyüşten sonra saat 22:00’de Kasımlar beldesine ulaşıyoruz. Kasımlar belediye başkanı Yusuf 
Karataş, Tarım Kredi Kooperatif binasında kalabileceğimizi söylüyor.  Biz de geç vakitte çadır ile 
uğraşmamak için bize ayırdıkları odada kalıyoruz. 
 

 
Kasımlar 
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Geceyi kooperatif binasında geçiriyoruz, geç olsa da sıcak odada akşam yemeğimizi hazırlayıp 
yiyoruz.  Yemek sonrası, uzun yürümenin verdiği yorgunluktan dolayı kendimi halsiz hissediyorum. 
Bugün bayağı yol yürüdük, yürüyüşe geç başlamamıza rağmen Kasımlar’a kadar gelmeyi başardık. 
Yemek sonrası hemen uyuyoruz. Yarınki hedefimiz, uzun gözükse de Çukurca köyüne kadar gitmek. 
 
 
2. Gün 20 Aralık 2007 Perşembe 
 
Erken uyanıp Kasımlar’ı gündüz gözüyle dolaşıyoruz.  Bugün Kurban bayramının birinci günü. 
Köylüler kahve önünde toplanmış bayramlaşıyorlar. Kahvaltımızı yaptıktan sonra saat 10.24’de 
yürüyüşe başlıyoruz.  Hava açık ve çok güzel. 

 

  
Kasımlar beldesi 

 
Kasımlar’dan patika yolu takip ederek güzel vadi manzarası eşliğinde Köprüçay’ın yatağına kadar 
iniyoruz. Yolda karşılaştığımız köylülerle bayramlaşıp Songül’ün getirdiği bayram şekerlerini 
çocuklara sunuyoruz. 

 

  
Kasımlar-Köprüçay arası 
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Köprüçay üstündeki köprü 
 
 
Saat 11:27’de Köprüçay’ın üzerindeki köprüye ulaşıyoruz. Köprüyü geçtikten sonra patika 
yükselmeye başlıyor.  Yol üzerinde bulunan ve yanından geçtiğimiz Yukarı Fındıklı mezarlığındaki 
mezartaşları ahşaptan.  Bazılarını gidip yakından inceliyoruz. 
 
 

  
Çoban Bekir Güngör 
 
 
Yükselerek geçide doğru yürüyoruz.  Yolda, çan seslerini duyduğumuz sürünün çobanı Bekir 
Güngör’ü görüp ayaküstü sohbet ediyoruz.  Uzun ve dik bir yürüyüşün ardından saat 13:45’de yöre 
halkının Belsarnıç dedikleri geçide ulaşıyoruz. Bu geçitte hayvanların su ihtiyacı için büyük bir 
sarnıç var.  Buradan manzara mükemmel, Kasımlar’ı uzaktan görebiliyoruz. Geçidin altında rüzgâr 
almayan bir yerde yemek molası veriyoruz. 
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Kasımlar-Belgeçit arası 

 
Molanın ardından Kesme’ye gitmek için yola koyuluyoruz tekrardan.  Patika yol, buradaki ilginç 
kaya oluşumlarını göstermek istercesine yolu uzatarak sürüyor. Yöre halkının Kalaycı ini dedikleri 
içi delik kocaman kayanın yanından geçerek yürüyoruz. Elimizdeki notlarda Deliktaş olarak 
bahsedilen, sonradan öğrendiğimize göre köylülerin Böğürdelik dedikleri doğal olarak oyulmuş taşın 
yanından geçerek Kasımlar’a yaklaşıyoruz.  Buranın kaya oluşumu çok ilginç, Adamkayalar olarak 
da adlandırılan birçok farklı kaya oluşumu var rota üzerinde.  Bu kayalar arasında yürümek 
gerçekten çok keyifli. Zamanımız fazla olmadığından yürürken bakıp geçiyoruz sadece. 
 

  
Belsarnıç 
 
Saat 17.40’da Kesme’ye ulaşıyoruz. Hava karardı daha fazla yürüyemeyeceğiz.  Geceyi Kesme’de 
geçirmeye karar veriyoruz. Belediye başkanın evine gidiyoruz. Belediye başkanı Mehmet Kayacan 
bizi evinde ağırlamakta ısrarlı, kurban etinden hazırlanmış akşam yemeği ikram ediyor.  Kesme 
büyük bir belde ve belediye başkanı bize Kesme için yaptıklarını ve planladıklarını anlatıyor. En 
büyük sorunları yakın köylerle yol bağlantılarının olmayışı. Başkanın, bizi evinde misafir etme 
ısrarlarına rağmen geceyi belediyenin konukevinde geçirmekte kararlıyız. 
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Kesme belediye başkanının evi 
 
Belediyenin konukevinde sıcak odamızda günün yorgunluğunu çıkarıyoruz. Bugün çok yürümemize 
rağmen yürüyüş planımızı tutturamadık.  Planlanan rotayı zamanında bitirebilmek için yarın daha 
fazla yol yürümemiz gerekecek.  
 

  
Kesme-Sütçüler        Kesme-Çukurca arası 
 
Yarınki hedefimiz, Çukurca ve Beydili üzerinden geçerek Çimenova’ya ulaşmak, uzun bir yolculuk 
bizi bekliyor. Haritadan anlaşıldığı kadarıyla yol hem uzun hem de inişli-çıkışlı ve belki de bütün 
yürüyüş boyunca en yüksek noktadan geçiyor. 
 
 
3. Gün 21 Aralık 2007 Cuma 
Sabah saat 08:35’de, herkes sıcak yatağındayken Kesme’den ayrılıyoruz. Sabah güneşinin altında 
keyifli bir yürüyüş rotası boyunca ilerliyoruz.  Yol üstünde Asar tepe olarak bilinen antik yerleşim 
yerinin yanından geçiyoruz; antik kent patikanın dışında ve bugün önümüzde uzun bir yol 
olduğundan antik kente uğramadan sadece patika üzerinde olan büyük sarnıçları görerek yolumuza 
devam ediyoruz. Orman içinden dik bir inişin ardından Çukurca köyü girişindeki kanyona 
ulaşıyoruz. Kanyon içinden geçen küçük dereyi atlayıp geçerek saat 11:19’da Çukurca köyüne 
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ulaşıyoruz.  Buraya bu adın veriliş nedenini köyü görünce daha iyi anlıyoruz, köy bir çukurlukta.  
Köye bayram dolayısı ile büyük şehirlerden gelen birçok kişi var. 
 

  
Çukurca köyü     Çukurca’dan Beydili’ne 
 
Köyde fazla oyalanmadan saat 11:30’da yola koyuluyoruz.  Köylü çocuklar kendilerine eğlence 
bulmuşçasına köyün çıkışına kadar bizimle birlikte yürüyorlar. Dik bir inişle Köprüçay’a saat 
12:32’de iniyoruz.  Yeni açılan araç yolundan dolayı yolun bazı kısımlarında işaretleri kaybediyoruz.  
Köprüçay üzerindeki ahşap köprüyü geçince köprünün başında kısa bir yemek molası veriyoruz.  
Orman yolu açıldığı için çayın bu kısmında da işaretler kaybolmuş.   Bir süre patika işaretlerini 
aradıktan sonra yolu nihayet buluyoruz. 
 

  
Köprüçay          Beydili-Çimenova 
 
Patikayı takip ederek dik bir çıkış ile yükseliyoruz. Köy girişinde Beydili’li çoban Mehmet Ali 
Güngör ile karşılaşıyoruz. Saat 15:07’de köye ulaşıyoruz. Beydili köyü nerdeyse hiç bozulmamış bir 
köy, evlerin mimarisi hep aynı ve çok doğal, taş ve ahşap kullanılmış, bunda buraya yakın zamana 
kadar gelen iyi bir araç yolunun olmayışı etkili.  Dünya Bankası desteğiyle başlatılan Biyolojik 
Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi kapsamında Beydili kültür köyü olarak da kullanılmaya 
başlanmış.  Turistler bu köyü görmek için geliyorlarmış. 
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Saat 15:25’de Beydili köyünden ayrılıyoruz.  Karanlığa kalma olasılığını göz önünde bulundurarak 
işaretli yoldan çıkarak traktör yolunu takip ediyoruz.  Yol köyden yükselerek devam ediyor. Köyün 
üstünde Beydili’deki annesini ziyarete gelen Mehmet Demir ile karşılaşıyoruz, biraz sohbet 
ediyoruz. 
 

  
Beydili köyü- Sütçüler         Mehmet Demir-Çimenova- Sütçüler 

 
Hava kararıyor, araç yolu boyunca yürüyoruz.  Yol da sürekli yükselerek devam ediyor. Bazı yerler 
10-15 cm kar altında. Gece olmasına rağmen ay ışığı ve kar havayı bayağı aydınlatıyor. 
 

  
Belgeçit-Çimenova 
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Kuyucak dağları 
 
Ay ışığı altında uzun bir yürüyüşün ardından saat 20:15’de Çimenova’ya ulaşıyoruz. Köyün 
girişinde köy öğretmeni Gülsüm Önder ile karşılaşıyoruz, perişan halimizi fark edip çay için evine 
davet ediyor bizi.  Gülsüm öğretmen Çimenova’lı, ekonomist olmasına rağmen “kapitalizme 
yenilenler” safhasında görüyor kendini.  Şimdilik, kapitalizme karşı kuvvet kazanmak için bekleye 
durduğu köyünde üretken olmak için sözleşmeli öğretmenlik yapıyor. Gülsüm öğretmen, ailesi ile 
birlikte kalıyor.  Annesi Menekşe Önder hemen yemek hazırlıyor bize, daha sonra babası Mehmet 
Ali Önder geliyor ve sıcak evlerinde sohbet ediyoruz. Sıcak evin konforuna Gülsüm hocanın ısrarları 
da eklenince geceyi Önder ailesinin evinde geçiriyoruz. Yorgunluğumuzu fark eden ev halkı anlayış 
göstererek yatacağımız yeri gösteriyorlar. Yarın Çaltepe’ye kadar yürümeyi planlıyoruz.  Ancak St. 
Paul yolu tabelası buradan Çaltepe rotasının 17 saat süreceğini belirtiyor. 
 
 
4. Gün 22 Aralık 2007 Cumartesi 
 
Sabah erkenden uyanıp ev halkı ile birlikte kahvaltı yapıyoruz. Uzun yürüyüş için zaman 
kaybetmemek için saat 08:22’de yola çıkıyoruz.  Gülsüm hoca köy çıkışına kadar bize eşlik ediyor. 
Kapitalizme yenilmemesini umut ederek genç öğretmenimizle vedalaşıyoruz. 
  

   
Önder ailesi-Çimenova    Çimenova-Sütçüler 
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Köy çıkışında yanımıza gelen Hamza Balcı, çay içmemiz için ısrar ediyor, yürüyüşten de zor olan işi 
yaparak, zamansızlığımızdan dolayı, Hamza Beyin davetini geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Patika, 
araç yolu boyunca gidiyor, yolun bazı yerleri karlı, bazı yerlerde ise kestirme yolları kullanıyor. 
 

 
Çimenova-Kozdere arası 

 
Zaman kazanmak için Kozdere’ye giden Ahmet Çakmak’ın arabasına biniyoruz. Zikzak çizen dik 
bir inişli yoldan sonra sonra saat 09:49’da Kozdere’ye ulaşıyoruz.  Kozdere köyü, dar bir dere 
yatağında ve her iki yanında dik ormanlık dağ yükseliyor.  Köyde sayılı ev var.  Buradaki köylülerle 
sohbet edip yolun geri kalan kısmı hakkında bilgi alıyoruz. Yol üstünde su bulamayacağımızdan 
bütün su kaplarımızı dolduruyoruz.  Köylüler burası ile Çaltepe arasında St. Paul Yolu’na alternatif 
olacak sarı çizgilerden oluşmuş bir patika işaretlemişler, ancak onların rotası farklı bir vadiden 
götürüyor. Köylüler ilerde orman yangınından dolayı patika işaretlerinin bazı yerlerde kaybolmuş 
olabileceği konusunda bizi uyarıyorlar. 

 

  
Kozdere-Çaltepe arası        Patika işaretleri 
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Orman yolu boyunca bir süre gidiyoruz. Patika yol araç yolundan ayrılarak dik bir yamaca doğru 
yöneliyor. Patikayı burada kaybediyoruz, bir süre aradıktan sonra yolu bularak yürüyüşe devam 
ediyoruz. Köylülerin bahsettiği yanmış ormandan geçiyor olmalıyız, bazı ağaçların dibi yanmış 
bazıları ise yanmanın etkisi ile devrilmiş. Sağımızda kalan Burç tepeyi dolandıktan sonra yol biraz 
düzleşiyor. Sağımızda Ebenin sivrisi var. Patika yolu takip ederek Hopbilla dağının eteğinden 
geçerek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
 
Patika yol, ard arda sıralanmış onlarca polyeden geçiyor.  Dağ üzerindeki çukurlukta oluşmuş bu 
düzlükleri köylüler tarım ve hayvancılık için değerlendirmişler, bazı yerlere ahşaptan barakalar 
yapmışlar.  Yürüdüğümüz patika ise köylülerin yaylaya çıkış ve kekik toplamak için kullandıkları 
yol.  Bu polyeleri sürekli inip çıkmak hızımızı bayağı azaltıyor ama bir o kadar da zevkli kılıyor. 
 
Saat 17:00’yi gösteriyor, hava kararmak üzere ve Çaltepe’ye hala yolumuz var. Patika yol 
kaybolmayacak kadar belirgin ama emin de değiliz.  Yürürken aynı zamanda geceyi 
geçirebileceğimiz uygun kamp alanları da arıyoruz; ancak su problemi olduğu için her yerde 
kalamıyoruz.  Yanında kuyu olan bir düzlüğe geldiğimizde ise kuyu suyu pek kaliteli olmadığından 
burada da kalmayıp ay ışığı altında Çaltepe köyüne kadar yürümeye karar veriyoruz.  Bir süre 
yürüdükten sonra ay ışığının Köprüçay’dan kıvrımlı yansımasını görüyoruz ve Çaltepe’ye 
yaklaştığımızı anlıyoruz.  Ancak yolun geri kalan kısmı dik bir yokuş boyunca ve çok fazla zikzaklar 
yaparak iniyor.  Çaltepe’nin ışıklarını gördükten sonra bu zikzaklar yüzünden Çaltepe’ye varış 
zamanı konusunda hiçbirimizin tahmini tutmadı. 
 
Nihayet saat 20:02’da Çaltepe’ye ulaşıyoruz.  Rotada belirtilen süreden daha kısa bir zamanda 
yürüyüşümüzü tamamladık. Konaklayacak uygun bir yer ararken yanımıza gelen Serkan, ilköğretim 
okulunun bahçesinde çadır kurabileceğimizi söylüyor.  Bu yolu yürüyen turistler de okulun 
bahçesinde kamp kuruyorlarmış. Serkan, ekmeğimizin az olduğunu öğrenince bize evinden bir parça 
yufka ekmek getiriyor bize.  Geceyi okul bahçesinde kurduğumuz çadırda geçiriyoruz.  Hava çok 
soğuk. Yarın son günümüz, Selge antik kentine kadar yürüyüp etkinliği bitirmeyi planlıyoruz. 

 
5. Gün 23 Aralık 2007 Pazar 
Sabah saat 06:30’da uyanıyoruz, çadırın tentesi buz kaplamış.  Bir yandan kampı toplarken ben de 
patika yolun Selge’ye giden yönünü bulmak için köy merkezini dolaşıyorum. Köyden ilköğretim 
öğrencileri Durmuş ve Ahmet Kıçar, yerel rehberliğimizi yaparak yol işaretlerini gösteriyorlar. Saat 
09:27’de Çaltepe’den ayrılıyoruz. 
 

  
Çaltepe 
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Köprüçay kanyonunu arkadan gören yamaç boyunca patika yolu takip ediyoruz.  Saat 11.55’de 
Kestanelik olarak bilinen yere ulaşıyoruz.    Burada da patika yol işaretlerini kısa bir süreliğine 
kaybediyoruz. Kuşbuluk Taş Kamping’e ulaşıyoruz ve buradan işaretleri tekrardan takip ediyoruz. 
 

  
Çaltepe-Kestanelik arası 
 
Patika yol, konglomera denilen çökelti kayaçlarının oluşturduğu ilginç oluşumlar arasından gidiyor.  
Bu kayalar vadi içinde ve az ışık gördüğü için yosun kaplı. 
 

   
Kestanelik-Delisarnıç arası 

 
Kayaçlar arasından keyifli bir yürüyüşden sonra saat 13.20’de Delisarnıç köyüne ulaşıyoruz. Bu köy 
de, benzer kayalar arasında kurulmuş ilginç bir köy.  Karanlığa kalmamak için oyalanmadan 
yolumuza devam ediyoruz, öğle yemeğini de yürürken yiyoruz.  Patika yol derin bir vadi yatağına 
inip çıkıyor. 
 
Dere içinden geçen ve antik yol olduğunu sandığımız yol boyunca ilerleyen patika bizi Oluk 
köyünün alt ucuna kadar getiriyor.  Saat 15:04’ü gösteriyor, Selge’ye yolumuz az kaldı, antik kenti 
gündüz gözü ile görebileceğiz.  Patika yol, burada antik yol olduğu çok daha belli olan taş döşeli yol 
boyunca Selge’ye gidiyor. 
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Selge 
 
Saat 15:45’de Selge antik kentinin bulunduğu Altınkaya köyüne ulaşıyoruz.  Ayakta kalan tek yapı 
olan antik tiyatroyu geziyoruz ve bu uzun yürüyüşümüzü noktalıyoruz. Ancak buradan Antalya’ya 
gidebileceğimiz ulaşım aracı yok. Araç bulabileceğimiz Taşoluk denilen köprü noktasına kadar 
yürümeye karar veriyoruz.  Haritada en yakın yerleşim yeri olarak Beşkonak gözüküyor, Selge’den 
saat 16:30’da ayrılıyoruz. Hava karardığı için patika yoldan çıkarak uzun ve rahatsız olsa da asfalt 
yolu izliyoruz, hem belki otostop yapma şansımız da olur.  Hava karardı, yol boyu ilerliyoruz.  
Yürüyüşe başladığımız gün yarımay olan ay dolunaya dönüştü ve ayışığı aşağıda Köprüçay 
kanyonunu ve Köprüçay’ı aydınlatıyor.  Bir süre yürüdükten sonra Selge’den Manavgat’a giden 
Ramazan Bey, zor sığsak da bizi arabasına alıyor.  Ramazan ile Manavgat-Antalya ana yoluna kadar 
gidiyoruz.  Buradan Manavgat-Antalya arasında çalışan otobüslere binerek Antalya’ya gidiyoruz. 
 
Antalya otogarına ulaştıktan sonra biletlerimizi alıyoruz; temizlenip yolculuğa uygun kıyafetlerimizi 
giyiyoruz. Songül, bu yürüyüşümüzü kutlamak adına bizlere yemek ısmarlıyor.  Ben 24:00 Kamil 
Koç arabası ile Ankara’ya, Songül ve Naci Bey de Yalova Seyahat ile Bursa’ya dönüyorlar. 
 
Teşekkür... 
St. Paul Yolu’nun işaretlenmesinde büyük katkısı olan ve bu güzelim rotaları yürüyüşçülerin daha 
güvenli yürümelerine sunan Kardelen Karlı (Kate Clow)-Terry Richardson ve ekibi başta olmak 
üzere, Kasımlar belediye başkanı Yusuf Karataş’a, Kesme belediye başkanı Mehmet Kayacan ve 
eşine, Çimenova’dan köy öğretmeni Gülsüm Önder ve ailesi Mehmet Ali ve Menekşe Önder’e, 
Çaltepe’den Serkan ve Durmuş ile Ahmet Kıçar’a, Kuşbuluk Taş Kamping’e, Selge’den bizi 
arabasına alan Ramazan’a ve yürüyüşümüzü keyifli ve güvenli kılan isimlerini burada 
sayamayacağımız herkese teşekkür etmek isteriz... 
 
St. Paul patika yolu izlenimlerimiz... 
Rotanın en akılda kalıcı ve zevkli parkuru kanımca Kasımlar-Kesme arasındaki Belsarnıcı kısmı, 
Belsarnıç-Kesme arası, Kozdere-Çaltepe arasındaki polyeler ve geçit noktaları, Kestanelik-
Delisarnıç-Selge arasındaki ilginç kaya oluşumunu içeren parkur ve bu güzergâhlarda bulunan antik 
taş döşeli yol. 
 
St. Paul yolunun yürüdüğümüz Adada-Selge arasındaki bazı güzergâhda yol işaretleri yeni araç 
yollarının açılmasından dolayı kaybolmuş, özellikle Çukurca-Beydili arasında Köprüçay’ı geçer 
geçmez Beydili’ne giden patika yolu bulmak dikkat gerektiriyor. 
 

Hüseyin Sarı 
27 Aralık 2007, Ankara 
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