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Likya Yolu Yürüyüşü: Muğla Ölüdeniz-Antalya Üçağız (Kekova) ( 19-27 Mayıs 2007) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal ve Naci Beytekin’in katkıları ile) 

 Fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Naci Beytekin, Songül Sonal 
 

 

 
 
Likya yolu,  Teke yarımadasında Fethiye Ölüdeniz’den başlayıp Antalya-Hisarçandır’a kadar uzanan 
509 km uzunluğunda Türkiye’deki işaretlenmiş yürüyüş yollarından en uzun olanı. Kate Clow 
organizasyonunda işaretlenen ve 1999 yılında bitirilen bu yol, tarihsel olarak Likya şehirlerini 
birbirine bağlayan antik yolların birleştirilmesi ile oluşturulmuş. 

 

 
 
Likya yolu, planlayıp da hep zamansızlıktan ertelediğim, bir Türk vatandaşı olarak sahip olduğumuz 
ama yürüyemediğim için mahcup olduğum yürüyüş yollardan en çekici olanı. Geçen yıl uzun bir 
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planlama yapmama rağmen bu yürüyüşü gerçekleştirememiştim. Bu sefer “gidelim mi? ”, “haydi 
gidiyoruz” şeklinde oldu ve belki bu türden aktivitelerde çok da detaylı plan yapılmaması gerektiğini 
bir kez daha hatırlattı bana. 
 
Likya, Işık Ülkesi, sayısız kentleri, yerel kireç taşlarının işlenmesi ile yapılan kaya-lahit mezarları ile 
günümüzde önemli olan antik uygarlıklardan biri. Likya Birliği’nden günümüze kalan; özerk 
yönetim modelinin günümüzdeki devlet yönetimlerine model oluşturması, bir kısmı hala kullanılan 
su yolları, ıssızlığın ortasında asırlara meydan okuyarak karşınıza çıkan kaya mezarları (sağlam 
kalan anıtların önemli bir bölümü yurt dışına kaçırılsa bile) ve şehir kamu yapıları ile tiyatrolar. 
Likyalıların, şehirleri, gelenekleri, destanlaşan özgürlüklerine düşkünlükleri ve anaerkil bir toplum 
yapısında olmaları bu yolu yürümek isteğimizi artırıyordu.  
 
Bu yürüyüşü, Bursa’dan Songül Sonal ve Naci Beytekin dostlarım ile birlikte M.Ö. 2 Yüzyıl ve 
sonrasında yaşayan Likyalılar gibi yürümeye karar verdik.  Bunun için yürüyüş boyunca kendimize 
Likya isimleri bile edindik; Songül Leto, Naci Tlos ve ben Xanthos oldum. 
 
Yürüyüş planımız Fethiye Ölüdeniz’den başlayıp Kaş’a kadar yürümekti.  Bu planımızı 
gerçekleştirdik.  Hatta, hazır Likya yolunda ve Likyalı ruh halindeyken daha da yürüyebileceğimizi 
düşünerek Kaş’dan öteye Üçağız’a (Kekova) kadar da gittik.  Bu yürüyüşümüz 9 gün sürdü ve 
yaklaşık 240 km yol kat ettik. Sadece, patika yolun asfalt araç yolunu takip ettiği Kalkan-Sarıbelen 
arasındaki 3-4 km’lik kısmında araç kullandık. 
 
1. Gün (19 Mayıs Cumartesi ) 
Cumartesi sabah saat 06:20’de Fethiye’ye ulaştım.  Otogarda, Bursa’dan gelecek dostları, Songül ve 
Naci beyi  beklerken bir yandan da haritadan yürüyeceğimiz yolları bir kez daha inceleyip günlük 
yürüyüş planımızı gözden geçiriyorum. Ekibimiz çok iyi, daha önce de çok keyif aldığımız St. Paul 
yolunu birlikte yürümüştük, bu yürüyüşü de planladığımız şekilde tamamlayacağımızdan hiç 
kuşkum yok. Nihayet saat 07:20’de yürüyüşe susamış dostlarım güleç yüzlerle otobüsten iniyorlar. 
 
Zaman kaybetmeden hemen Ölüdeniz’e giden minibüslerle saat 07:30’da Fethiye’den ayrılıyoruz. 
Saat 08:10 Montana Pine Resort ve Likya yolunun başlangıcını gösteren tabelanın önünde iniyoruz. 
Yürüyüş sonrası halimizle karşılaştırmak üzere Likya yolu patikasının başlangıcını gösteren 
tabelanın önünde fotoğraf çektirdikten sonra saat 08:14’da yürüyüşe başlıyoruz.  Bir süre yürüdükten 
sonra uygun bir yerde hem kahvaltı yapmak hem de uzun yürüyüş için çantalarımıza çekidüzen 
vermek için mola veriyoruz. Karnımızı doyurduktan ve derin bir nefes aldıktan sonra saat 09:24’da 
ne kadar süreceğini henüz kestiremediğimiz ama çok keyifli geçeceğinden hiç şüphemiz olmayan bu 
uzun yürüyüşümüze büyük bir heyecanla başlıyoruz. 
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Likya yolunun başında üç çağdaş Likyalı:Soldan sağa: Tlos, Leto ve Xanhtos 

 
Yürüyüş tempomuz gayet iyi eğer böyle yürüyebilirsek hedefimiz olan Antalya-Kaş’a 
ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz.  Çantamızda en az 2-3 günlük yiyeceğimizi taşıyoruz ama yol 
üzerinde birçok yerleşim yerinden geçeceğimizi bildiğimizden çok şey de taşımaktan kaçınıyoruz.  
Çantalarımızın ağırlığı yaklaşık 15-20 kg arasında.  Bu mevsimde su sorunu yaşayacağımızı 
düşünmemekle birlikte tedbiri elden bırakmamak için en az bir litre yedek suyumuzu da çantada 
taşıyoruz. 
 
St. Paul yolunda bıraktığımız patika yolu gösteren kırmızı-beyaz işaretleri burada tekrar görmek ve 
bu işaretlerin götüreceği gizemli yerleri düşünmek çok keyiflendiriyor bizi. Bu renkler, yürüyüş 
boyunca bizimle birlikte olacak, belki rüyalarımıza bile girecek.  St. Paul yolundan bildiğimiz gibi 
bu işaretleri göremeyince biraz endişeleneceğiz ve yeniden görünce sevineceğimizi çok iyi biliyoruz.  
Hele bazen umutsuzca kaybettiğimiz bu işaretleri ararken birimizden “gelin işareti gördüm!” 
cümlesini işitmek bütün yorgunluğumuzu hafifletecek güzellikte olabiliyordu, eminim bu yürüyüşte 
de olacak. Ama elimizdeki detaylı haritalarla, işaretleri bir yerde kaybetsek bile sonrasında nerede 
bulabileceğimizi kestirebiliyoruz. 
 
Yolumuz, ismi yamaç paraşütü ile ünlenmiş meşhur Babadağ’ın eteğinden geçiyor.  Ölüdeniz 
sağımızda, her adımda daha da tepeden bakıyoruz bu güzelim koya. Havada, çok olmasa da yamaç 
paraşütçüleri var, Babadağ’dan çıkıp Ölüdeniz kumsallarında sonlandırıyorlar uçuşlarını.  
 
Saat 11:34’de Kozağacı’na ulaşıyoruz. Yürürken üzerimizde duyduğumuz olağandışı bir sesle 
irkiliyoruz birden.  Sesin kaynağını anlamaya çalışırken kontrolünü kaybeden bir paraşütçüden 
geldiğini görüyoruz. Paraşüt ile birlikte dönerek, kontrolsüz ve tehlikeli bir şekilde yanımızda yere 
çakılıyor!  Hemen, yanımızdaki ilkyardım malzemelerini alıp koşarak ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. 
Ben, önümde yerde yatan paraşütçüyle konuşarak moral vermek ve vücudunun ne kadar zarar 
gördüğünü anlamaya çalışırken, Naci bey telefon ile yardım çağırıyor, Songül ise yaraları ile 
ilgileniyor. Ölüm tehlikesi yok, bilinci yerinde, vücudunun üstü de iyi gözüküyor ama dizi 
bakılmayacak kadar kötü. Şanslı ki ağaca çarpmış, kayalara çarpsaydı sonuç çok daha kötü olurdu. 
Paraşütçünün arkadaşları gelince ilk yardım için yetkililere haber verdiğimizi söylüyoruz ve olayın 
şaşkınlığı ile yanlarından ayrılarak yürüyüşümüze devam etmeye çalışıyoruz. Yürüyüşün başında bu 
talihsiz kazayı görmek moralimizi bozsa da oradan geçişimizin paraşütçü için bir şans olduğunu ve 
yardımcı olduğumuzu düşünerek moralimizi düzeltmeye çalışıyoruz. 
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Ölüdeniz 
 
Saat 15:00’da yeni ismi Uzunyurt olan Faralya’ya ulaşıyoruz. Çantalarımızı George Town 
pansiyonuna bırakarak Leto ile saat 15:03’de Kelebekler vadisine inmek için patika yolun başına 
geliyoruz.  İsmini hep hayranlıkla duyduğum bu vadiyi ilk görüşüm, biraz heyecanlıyım. Dik ve bazı 
yerlerinde sabit ipleri kullanarak yaptığımız bu keyifli iniş sonunda saat 15:27’de vadi tabanına 
ulaşıyoruz. Sahile ve kelebeklerin bulunduğu vadi ağzına kadar yürüdükten sonra saat 16:00’da 
vadiden ayrılarak yukarıya çıkıyoruz. Saat 16:35’de pansiyona varıyoruz ve inerken siparişini 
verdiğimiz menemeni öğle yemeği olarak yiyoruz. 
 

   
Kelebekler vadisi 
 
Zaman kaybetmeden yürüyüşe devam ediyoruz. Bugün Kabak koyuna kadar ulaşmamız gerekiyor. 
Hava bozacak gibi, ara ara rüzgar çok güçlü esiyor. Ormanlık alanda rüzgarı fazla hissetmiyoruz. 
Güzel ve dinlendirici bir yürüyüşten sonra nihayet saat 19:45’de Kabak köyüne ulaşıyoruz.  Geceyi 
koyda geçirmeyi planlıyoruz, patikanın götürdüğü dik bir inişten sonra koya inip uygun kamp yeri 
arıyoruz. Rüzgar şiddetini daha da arttırdı.  Ağaç altında çadır kurmaktan çekiniyoruz çünkü bugün 
yürürken arkamızda çatırtıyla rüzgardan kırılan ağaçları gördük. Uygun ve güvenli bir yer bularak 
çadırlarımızı kuruyoruz. Kabak koyunda yaşayan Akife bacı bize ev yapımı güzel bir tarhana çorbası 
hazırlıyor akşam yemeği niyetine afiyetle yiyoruz. 
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Kabak koyu    Faralya-Kabak arası   Kabak koyu 
 
2. Gün (20 Mayıs Pazar) 
Saat 06:30’da gece sürekli esen rüzgarın çadırın içine sürüklediği tozlar nedeniyle tozlu bir ortamda 
uyandık.  Bugün hava durgun ve güzel olacağa benziyor, dünkü havadan eser yok. Gece boyu 
şiddetli rüzgar sürekli esti, çadırın patlatmasından korktuk.  Tozdan kurtulmak için kahvaltı öncesi 
Leto ile denize giriyoruz, dalgalı ve su soğuk ama günün bu saatinde denize girmek çok keyifli. 
Hafif bir kahvaltıdan sonra saat 09:20’de yürüyüşe koyuluyoruz.  Bugün, Boğaziçi (Sidyma) 
üzerinden Bel’e gidip geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz.  Likya yolunu takip eden patika gittikçe 
yükseliyor. Kate’in Likya yolu kitabında 600 m yükseleceğimiz yazıyor. Yükselmenin yorucu 
olmasının yanında ödülü ise bizlere nefes kesici manzaralar sunması, Kabak koyu ayağımızın 
altında. 
 
Önce yokuş yukarı sonra kısa bir düz yürüyüşten sonra saat 13:10’da Alınca’ya ulaşıyoruz.  Dün 
akşam esen şiddetli rüzgarın etkilerini burada da görmek mümkün.  Köylüler devrilen ağaçları 
kesiyor, “böyle afat görmedik” diyorlar.  Araç yolunu takip eden patikayı izleyerek bugün aldığımız 
irtifanın bir kısmını geri veriyoruz.  Patika yol bizi tarihi bir su sarnıcına götürüyor. Likya yolu 
burada ikiye ayrılıyor.  Bir kolu Gey üzerinden, diğeri ise Sidyma antik kentinin içinden Bel’e 
gidiyor.  Uzun olmasına rağmen Sidyma üzerinden giden yolu tercih ediyoruz.  Taşıt yolu boyunca 
bir süre yürüdükten sonra Boğazici köyüne varıyoruz, ev sahibiyle merhabalaştığımız bir evin 
bahçesindeki dut ağacından dut yemeden geçmek istemiyoruz. Burada, çeşme başında öğle 
yemeğimizi yiyoruz.  Köylülerin ikramlarını zamanımızın azlığından dolayı kibarca geri çeviriyoruz.  
Boğaziçi büyük bir yer sayılır, burada market de var,  eksiklerimizi (bira gibi fazlalıklarımızı) 
gideriyoruz.  Burada gözümüze eski bir yel değirmeni çarpıyor, vadi ağzında olduğu için çok rüzgar 
alıyor demek ki. 
 

   
Alınca          Tarihi su sarnıcı  



 6/17

   
Boğaziçi’nde ekin biçen bir köylü kadın 

 
Saat 16:23’de Boğaziçi’nden ayrılıyoruz.  Zakkum ağaçları ile süslü güzel hafif eğimli rampadan 
sonra Sidyma antik kentine ve aynı zamanda antik kent ile iç içe olan Dodurga köyüne ulaşıyoruz.  
Burada ayakta kalan bir kaç antik yapıyı hızlıca görüyoruz.  Köylülerin çay davetini istemeyerek 
geri çeviriyoruz ve karanlığa kalmamak için Bel’e doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. 
 

    
Yol boyu bize eşlik eden ışık ülkesinin  flora ve faunası 
 
Yolun bir kısmında güzel bir dere içinden, biraz araç yolundan, biraz da kestirmeyi izleyen patikayı 
takip ederek saat 20:30’da Bel’e ulaşıyoruz.  Bel’i gördükten sonra buranın isminin neden “Bel” 
olduğunu daha iyi anlıyoruz, tam bir bel üzerine kurulmuş.  Güneyde masmavi koyuyla Akdeniz. 
Köy içinde düz bir alan bulup çadırımızı kuruyoruz. 
 

   
Cemil (Sidyma)    Boğaziçi-Dodurga arası  Dodurga (Sidyma) 
 
Bugün bayağı yorulmuşuz, dik bir rampa çıktık ve uzun bir yol yürüdük ne de olsa.  Kendimizi güzel 
bir kamp yemeği yaparak ve Tlos’un üşenmeden taşıdığı biraları içerek ödüllendiriyoruz. 
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3. Gün (21 Mayıs Pazartesi) 
Saat 06:00’da uyandık, hava açık.  Kahvaltı yaptıktan sonra saat 08:35’de Bel’den ayrılıyoruz.  
Bugünkü hedefimiz Xanthos antik kentine kadar yürümek ve geceyi orada geçirmek.  Toprak araç 
yolu takip eden güzel manzaralı yolu izleyerek, “iyi ki bu yürüyüşü yapıyoruz” hissi ile yürüyoruz. 
Saat 09:44’de Belceğiz’e ulaşıyoruz.  Belceğiz beklediğimizden de küçük bir yer, görünürde sadece 
bir ev var. Dünkü rüzgardan Likya yolu tabelaları da nasibini almış, direk ayakta durmasına rağmen 
yön tabelaları rüzgardan düşmüş. 
 

   
Bel     Rüzgardan devrilen yön işaretleri  Bel-Gavurağılı arası 
 
Buradan sonra kırmız-beyaz çizgiler orman içine giren patika yolu takip ediyor. Bir süre yürüdükten 
sonra masmavi görüntüsü ile Akdeniz yine karşımıza çıkıyor, maviliği tepeden izliyoruz.  Bu 
güzellik karşısında kayıtsız kalamıyoruz ve yolumuz uzun olmasına rağmen denizi ilk gördüğümüz 
yerde “bize ayrıcalıklı” deniz manzarası molası veriyoruz (Saat 10:33’de).  Tlos, bu fırsatı 
kullanarak biraz yükünü hafifletmek (en ağır çantayı taşıyor) biraz da ağzımızı tatlandırmak için 
ağırlığından şikayetçi olduğu portakalları yememiz için ikram ediyor. İstemeden bu keyfimizi 
sonlandırarak yürüyüşe denize paralel olarak devam ediyoruz.  Gavurağılı’na ulaşıyoruz. Saat 
12:24’de yemek molasının ardından saat 12:52’de yeniden yola koyuluyoruz.  Araç yoluna paralel 
orman yolu boyunca giden patika yolu takip ederek yükseliyoruz.  Bu olağanüstü manzarayı 
gördükten sonra Kate bizi ne zaman yükseklere doğru çıkarıyorsa bir sürprizle karşılaşacağımızı 
bildiğimizden yorgunluğu düşünmeksizin hızlı adımlarla yürüyoruz.Patika araç yolundan ayrılıyor 
güzel bir süpriz sunmak için bir tepeye çıkartıyor. Buradan görüntü muhteşem. Özlen çayı, 
Kumluova, çok uzakta da olsa Letoon antik kenti ve Patara’nın uzun kumsalları kuşbakışı 
gözüküyor. Hemen altımızda da birazdan varacağımız, yolumuzun üzerindeki antik kent Pydnai’yi 
de buradan görmek mümkün.  
 

   
Patara Kumsalı    Pydnai antik kenti Patara 
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Manzaranın tadını çıkarıp fotoğrafladıktan sonra yola devam ediyoruz.  Saat 15:22’de Pydnai antik 
kentine ulaşıyoruz.  Antik kentin kent duvarları dışında sağlam fazla bir yapı kalmamış. Antik kentin 
önünden geçen Özlen çayı hemen orada denize karışıyor. Tertemiz akan bu suda yüzmemek için 
kendimizi zor tutuyoruz.  Özlen çayını, üstündeki basit bir tahta köprüden geçerek saat 14:30’da 
Karadere beldesine geçiyoruz, burada özlen çayının denize karıştığı manzara eşliğinde çay içerek 
dinleniyoruz. Cip safari turu yapan grubun rehberi ile konuşuyoruz.  
 

    
Tepeden Pydnai ve Özlen çayı  Özlen çayı    Özlen çayının sakinleri 
 
Her ne kadar Xanthos’a kadar yol düz olsa da yolumuz uzun olduğundan bir an önce yola 
koyuluyoruz. Okaliptüs ağaçlarının arasında yaptığımız uzun yolculuktan sonra Kumluova beldesine 
ulaşıyoruz.  Burada her yer sera.  Yol üzerinde bir sera sahibi serasından domates ve biber ikram 
ediyor, biz de yumurta bulup bulamayacağımızı soruyoruz aklımızdaki menemen yemeğini 
düşünerek. 
 

   
Kumluova                  
 
Saat 19:15’de Letoon antik kentine ulaşıyoruz.  Hava kararmak üzere, Xanthos’a gidemeyeceğiz 
kampı burada kuruyoruz.  Antik kenti gündüz gözüyle geziyoruz hemen, kent yakınında evi bulunan 
Şuayip bize antik kent hakkında bilgi veriyor.  Çadırlarımızı kurduktan sonra bu domates diyarında 
yenmesi gereken tek yemek olan menemen yapıp afiyetle yiyiyoruz. 
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Letoon antik kenti 

 
4. Gün (22 Mayıs Salı) 
Saat 05:20’de uyanıyoruz.  Hava çok güzel. Kahvaltıdan sonra saat 08:00’de ayrılıyoruz bu güzelim 
Letoon’dan.  Domates diyarı ve her tarafın seralarla örtülü olduğu Kumluova yerleşim yerini 
geçtikten sonra Eşen çayının üstündeki köprüye geliyoruz. Eşen çayı Muğla-Antalya il sınırını da 
çiziyor, köprüyü geçince aynı zamanda Muğla’dan Antalya’ya da geçmiş oluyoruz.  Eşen çayının 
hemen dibinde yükselen tepede kurulmuş olan Xanthos antik kentini gezdikten sonra Likya 
yolundan Çavdır yönünde ilerliyoruz.   

 

   
Xanthos    Xanthos     Xanthos-Çavdır yolu 
 
Çavdır’da yiyecek ikmali yaptıktan sonra oyalanmadan Akbel yönünde yürüyüşümüzü 
sürdürüyoruz. Dağ yamacı boyunca giden patika yol antik su yolunu izliyor.  Xanthos su kemerleri 
hala sağlam. Tlos, Likya yolunun sembolik bir yol olduğu inancından, yolun bu bölümünü geçerken 
bunu Likyalıların yaptığına inandım diyerek vazgeçiyor. Su kemerlerini geçerek saat 15:10’da suyun 
kaynağı olan Çayköy’e ulaşıyoruz. Buradaki su yolu onarılmış ve kullanılıyor.  Yemek molası 
veriyoruz,  ayaklarımız soğuk suyun içinde ve zakkum ağaçlarının gölgesinde öğle yemeğimizi 
yiyoruz.  Saat 16:20’de bu dinlendirici mekandan istemesek de ayrılıyoruz. Orman içi patikadan 
giden yol boyu bir süre yürüdükten sonra işaretleri kaybediyoruz. Gideceğimiz yönü bilmenin 
güveni ile işaretli yolu aramaktan vazgeçip maki ormanlığına dalıyoruz ve belli belirsiz yol 
zannettiğimiz aralıklardan geçerek Üzümlü köyü’ne doğru yürüyoruz. 
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Bazı yerlerde işaretleri karıştırdığımız oldu 
 
Saat 16:30’da Üzümlü’ye varıyoruz.  Her tarafında asma ağaçları olan bu şirin köyün ismini nereden 
aldığını anlamış oluyoruz.  Eksikliklerimizi köy merkezinde bulunan dükkandan aldıktan sonra 
zaman kaybetmeden Akbel’e gitmek için tekrar yola koyuluyoruz.  Başlangıçta İslamlar’a giden taşıt 
yolunu takip eden patika daha sonra yoldan ayrılarak devam ediyor.  Hava gittikçe kararıyor, 
Akbel’e ulaşmamız zor olacak.  Su bulduğumuz uygun bir yerde konaklamamız gerektiği konusunda 
hem fikir oluyoruz.  
 

   
İslamlar’daki kamp yerimiz 
 
Patika yol üzerinde bulunan yerleşim yerine girdikten sonra köy içindeki yonca ekili tarlaya 
bağlanmış keçi ve oğlakların yanına kampımızı kuruyoruz.  Tarlanın ucunda bir ev var ama 
kimsecikler yok.  Akşam yemeğimizi yedikten sonra uyuyoruz. 
 
5. Gün (23 Mayıs Çarşamba) 
Sabah erkenden uyanıyoruz.  Tarlasına kamp kurduğumuz ev sahipleri de biz davetsiz misafirleri 
görünce merakla yanımıza geliyorlar.  Tarlanın sahibi Hüseyin ve Döndü Özlü çifti.  Neden eve 
gelmeyip de bahçede kamp kurduğumuza sitem ediyorlar.  Bulunduğumuz köy İslamlar’ın bir 
mahallesi galiba.  Bugün gitmeyi düşündüğümüz Akbel ilçesi, buranın heyelan riskine karşın 
kurulmuş yeni yerleşim yeri.  Daha sonra Özlü ailesinin komşusu Fatma Karaday’da yanımıza gelip 
sohbet ediyor bizimle. 
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Fırnaz Koyu     Delikkemer  Patara antik kent 
 
Ev sahipleri ile vedalaştıktan sonra saat 08:20’de Akbel’e doğru yürüyüşe başlıyoruz.  Bugünkü 
planımız Akbel’e gidip oradan da Patara’ya Likya yolunu takip ederek gitmek. Saat 09:25’de 
Akbel’e ulaşıyoruz. Çantalarımızı burada bırakarak Leto ile birlikte Patara’ya gideceğiz, Tlos’un 
ayakkabısı ayağını vurmuş, ayakları kötü, bu nedenle bugün ayaklarını dinlendirmeyi yeğliyor.  Saat 
10:52’de Patara’ya gitmek için yola koyuluyoruz. Bu patika yol da, Xanthos’a giden su yolu gibi, 
Patara antik kentine su götüren su yolunu takip ediyor. Sağımızda Yeşilköy; bu köyde de her taraf 
seralarla dolmuş. Saat 12:38’de Delikkemer’e ulaşıyoruz.  Patara’ya su götürmek için viyadük 
üzerine yapılmış bu görkemli su kemeri hala dimdik ayakta duruyor.  Likya yolu burada ikiye 
ayrılıyor. Yol işaretlerini gösteren tabela direği devrilmiş, taşlarla destekleyerek yeniden dikiyoruz.  
Patara’ya gidişi Delikkemer üzerinden, dönüşümüzü ise Yalıburun tarafından yapmayı planlıyoruz, 
böylelikle farklı yolları görmüş olacağız.  Saat 12:46’da tabelaların olduğu yerden ayrılıyoruz.  İç 
kısımdan giden yol su yolunu izliyor. Tamamen taşların oyulması ve bazı bölümlerde de altından 
taşlar örülerek desteklenen, eğimiyle çağlar öncesi mühendislik harikası olarak nitelenen antik su 
yolunun içinden Likya’nın güneşi altında Patara’ya doğru bir Likyalı gibi yürüyoruz. Güzel bir 
patika yürüyüşünden sonra Patara’ya ulaşıyoruz.  Patara antik kentini gezdikten sonra kendimize 
kıyak geçip eşşiz kumsalında uzanmak ve denize girmek için geç dönme pahasına kısa da olsa mola 
veriyoruz. 

 

   
Patara  
   
Saat 18:10’da Patara antik kentinden ayrılıyoruz ve saat 18:56 rotanın başına ulaşıyoruz.  Saat 
19:10’da  alternatif yol ayrımını gösteren levhaların olduğu noktaya geliyoruz. Dönüşümüzü farklı 
rotadan, Yalıburnu tarafından denize paralel olan yoldan yapacağız ama geç kalma korkusu var; 
buna rağmen riske girerek bu yolu tercih ediyoruz. Karanlığa kalmamak için hızlı adımlarla 
yürüyoruz. Yolun bu tarafı çok daha güzel. Sol tarafımızda Eren tepe (547 m), sağ tarafımızda el 
değmemiş Akdeniz.  Yol kenarlarında bir kaç terkedilmiş ev var. Patika, uzun zamandır pek 
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kullanılmışa benzemeyen taşıt yolu boyunca gidiyor.  Hava gittikçe kararıyor.  Telaşlanmaya 
başlıyoruz, hava kararınca işaretleri bulma şansımız yok, makilikler arasında gece vakti gelişigüzel 
yürümek ise en son isteyeceğimiz şey.  Daha hızlı yürüyoruz, bir süre sonra nihayet Delikkemer’den 
görmüş olduğumuz yerleri görüyoruz ve kaybolmayacağımızı anlıyoruz. Ama hava bayağı karardı, 
araç bulursak dönüşü araçla yapmak istiyoruz. Çünkü dönüş yolunu sabah yürümüştük aynı yolu 
gece yürümenin anlamı yok, iki patikanın ayrıldığı yola yaklaşınca uzaktan bize doğru gelen bir araç 
ışığını görüyoruz.  Saat 22:00 olmuş, otostop yapıyoruz. Bizi arabasına alan Yeşilköy’den Celal 
Taylı Akbel’e kadar götürecek.  Saat 22:15’de Akbel’deyiz. Celal Taylı ile birlikte yemek yiyoruz. 
Tlos bizi merak etmiş. Yemek yediğimiz lokantayı işleten Hüseyin’e kamp kurup geceyi 
geçirebileceğimiz yer soruyoruz.  Hüseyin, sanki düşüncemizi okumuş gibi, lokantada uyku 
tulumlarımızı açarak geceleyebileceğimizi söylüyor, biz de beklediğimiz bu öneriyi memnuniyetle 
kabul ediyoruz. 
 
6. Gün (24 Mayıs Perşembe) 
Sabah Hüseyin’in annesi Fatma hanımın sesi ile uyanıyoruz.  Hüseyin haberdar etmiş olsa gerek ki 
lokantasında davetsiz misafir bulmak Fatma hanımı panikletmiyor. Toparlandıktan sonra kahvaltı 
için Fatma hanım bize gözleme yapıyor.  Yolda yemek üzere birkaç fazladan gözleme daha 
yaptırıyoruz. Bu güzel kahvaltıdan sonra yola koyuluyoruz.  Bugünkü hedefimiz Bezirgan ve 
Sarıbelen (eski ismi Sidek) üzerinden Gökçeören’e kadar gitmek.  
 
Likya yolu, Akbel’den sonra Bezirgan yol ayrımına kadar asfalt araç yolu boyunca gidiyor.  
Gömbe’ye giden araçlarla Bezirgan’a ayrılan yola kadar gidiyoruz.  Saat 08:30’da Bezirgan yol 
ayrımında araçtan inerek Likya yoluna giriyoruz.  Tlos Bezirgan’a araç ile gidip bizi orada 
bekleyecek, bunu fırsat bilerek biz de çantalarımızı Tlos’a bırakıyoruz. Yol ayrımında inerek 
yürümeye başlıyoruz. Dik yükselen bu patika yol, sunduğu manzara ile yorgunluğumuzu alıp 
götürüyor.  Dün Patara’dan dönerken yürüdüğümüz Yalıburnu yarımadasını ve Kalkan koyunu 
izleyerek yükseliyoruz.  Yükseldikçe bulutların içine giriyoruz. Saat 10:30’da Bezirgan’a varıyoruz.   
 

   
Bezirgan 
 
Bezirgan muhteşem bir yer.  Dağların arasında oluşan düzlükte (polye) kurulmuş bir yerleşim yeri.  
Yüksekte olduğu için daha çok yayla olarak kullanılıyor.  Tlos ile buluşuyoruz, köy kahvesinde çay 
içtikten sonra yürümeye devam ediyoruz.  Tlos’un  ayakları hala iyi değil, Sarıbelen’e kadar yine 
araba ile gitmeyi düşünüyor.  Leto ve ben de Likya yolunu takip ederek Sarıbelen’e gidip orada Tlos 
ile buluşmayı planlıyoruz.  Bezirgan’dan ayrılıyoruz, düzlüğün sonunda, Bezirgan’ın sularının aktığı 
bir düden var, içine girmeyi düşünüyoruz ama karanlık olduğu için fazla girmiyoruz.  Sonradan 
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öğrendiğimize göre Bezirgan’ın suyunu toplayan bu düdenin diğer ucu Kalkan’dan çıkıyormuş. 
Bunu bilmeden, kısa bir tünel olduğunu sanarak içine girmeyi düşünmüştük! Yürüyüşümüzü 
sürdürüyoruz.  Bir ara kırmızı-beyaz işaretleri kaybediyoruz, biraz uğraşıdan sonra tekrar buluyoruz 
işaretleri.  Su getirmek için yapılan araç yolu patikayı ve dolayısı ile işaretleri de kaybetmiş. 
 
Dik bir inişten sonra patika yol tekrar Akbel’den gelen asfalt araç yolu ile birleşiyor. Patika, bir süre 
araç yolunu takip ettiği için otostop yapmaya karar veriyoruz. İlk el kaldırdığımız araba bizi alıyor. 
Bizi arabasına alan Eyüp ve Hülya Demiralay çifti, Sarıbelen’e kadar götürmek için ısrar etseler de 
biz Likya yolunun araç yolundan ayrılacağı yerde inerek Sarıbelen’e kadar yürümek isteğimizde 
daha ısrarlı oluyoruz.  Çift, Sarıbelen’deki evlerinde kahve içme davetlerini kabul etme şartı ile 
araçtan inmemize izin veriyor, biz de zamanımız olduğu takdirde uğrayacağımıza söz veriyoruz.  
Saat 14:00’de Sarıbelen yol ayrımından yürümeye başlıyoruz.  Çantasız yürümek gerçekten çok 
keyifli.  Saat 15:30’da Sarıbelen’e varıyoruz, burada büyük bir  market bile var.  Sarıbelen’in eski 
ismi Sidek. Sarıbelen’de Tlos ile buluşup öğle yemeğimizi yedikten sonra saat 16:00‘da 
Gökçeören’e gitmek üzere tekrar yola koyuluyoruz. Tlos kendini daha iyi hissediyor.  
 

   
Gökçeören’e giderken  Likyalıların gölgesi 
 
Çok güzel manzaralı patika yoldan yürüyerek uzaktan ilk kez Meis adasını ve Kaş’ı görüyoruz.  
Manzara muhteşem ama yol bitmek bilmiyor. Köpek sesleri duyunca Gökçeören’e yaklaştığımızı 
düşünüyoruz, yol üzerinde ağıllar ve evler var. Elinde eski tip radyo ile Hüseyin? amaca ayran ikram 
etmek istiyor ve “aksam sohbet eder vakit geçiririz” diyerek gece evlerinde kalmamız için ısrar 
ediyor. Yarın daha çok yol yürümemiz gerektiğini, Gökçeören’e ulaşmak zorunda olduğumuzu 
söyleyerek ayrılıyoruz. Hava kararmak üzere, buğday tarlalarının arasından geçiyoruz, yol 
işaretlerinin görülmez olmaya başladığı anda, saat 20:55’de Gökçeören’e varıyoruz.  Hiç zaman 
kaybetmeden köyün orta yerindeki top sahasında çadırlarımızı kuruyoruz. 
 
7. Gün (25 Mayıs Cuma) 
Saat 06:00’da uyanıyoruz. Çadırımızın yakınındaki Fevzi ve Ayşe Ustaer ailesi yufka ekmek, peynir 
ve domates veriyorlar. Burada çok sayıda kuyu var, köylülerin içme suyu olarak kullandığı kuyudan 
su çekme zevkini de tadıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra saat 09:15’de kamp yerinden 
ayrılıyoruz.  Tlos’un bu akşam Kaş’ta olması gerektiğinden daha kısa olan araç yolu boyunca 
yürümeye karar veriyor. Leto ve ben ise Likya yolunu takip ederek Phellos üzerinden Kaş’a gitmeyi 
planlıyoruz. 
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Gökçeören’deki kampımız 
 
Tlos ile vedalaştıktan sonra Gökdere ve Hacıoğlan üzerinden vadi boyunca bülbül sesleri eşliğinde 
yürüyoruz.  Saat 11:45’de Gökçeören-Phellos yol ayrımını gösteren Likya yolu tabelasına varıyoruz. 
Biraz dinlendikten sonra saat 12:00’de tekrar yola koyuluyoruz.  Uzun ve dik bir çıkışın ardından 
düze çıkıyoruz, yolumuzun üzerinde bulunan ağılın önünde ve sanki Likya yolcuları için dikilmiş 
olan dut ağacından doyasıya kırmızı dut yiyoruz. Biraz  yürüdükten sonra saat 14:38’de bol suyu 
olan çeşmenin başında yemek molası veriyoruz. Saat 16:00’da yürümeye devam ediyoruz. Yol 
boyunca katır tırnakları ve geven var. Patika yol bizi ağaçlar arasından geçirerek tepenin başında 
kurulmuş olan Phellos antik kentine birden bire atıyor.  Ayakta kalan çok fazla yapı yok ama 
döneminde görkemli bir yer olduğu belli. Saat 19:10 Phellos-Kaş yol ayrımına varıyoruz.  Hava 
kararmak üzere, anlaşılan Kaş’a yetişemeyeceğiz bugün, en azından gündüz gözüyle, bu nedenle 
uygun bir yerde kamp yapabiliriz. Saat 20:33’de Çukurbağ’ın yukarı mahallesinde Likya yol 
tabelasının olduğu çeşme başında kampı kurmaya karar veriyoruz. 
 

   
Çukurbağ              Yolumuzu süsleyen katır tırnakları  Çukurbağ sakinleri ile 
 
Hazır yürüyüşü erken bıraktık, zamanımız da var kendimize kıyak geçip yemek ziyafet çekmeyi 
düşünüyoruz, bunu fazlası ile hak ettik sanırım.  Buradaki köylülerden, Ayşe teyzeden tereyağı, 
yumurta ve yoğurt alarak tereyağlı yumurta ve sarımsaklı yoğurtlu makarna yapıyoruz, köylülerin 
oturma yeri olarak kullandıkları yerde de çadırımızı kuruyoruz. 
 
8. Gün (26 Mayıs Cumartesi) 
Erkenden uyanıyoruz, kahvaltımızı yaparak çadırımızı topluyoruz.  İşaretli yolu takip ederek Kaş’a 
doğru, Çukurbağ üzerinden kısmen düz bir yoldan gidiyoruz. Hava bazen kapanıyor. 1980’li yıllarda 
Kaş’a yaz tatilinde çalışmak için geldiğimde bir haftasonu yanlız başıma geldiğim bu yerleri hatırlar 
gibi oldum, demek ki Kaş’ı tepeden gören yere yaklaştık. Biraz sonra Kaş, tüm görkemi ile 
ayaklarımızın altında görünüyor, Kaş’a tepeden bakıyoruz.  Manzara muhteşem, fotoğraf çekiyoruz, 
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biraz daha fazla kalmak için oyalanıyoruz. Birçok güzel manzara gibi bu manzarayı da orada bırakıp 
Kaş’a doğru iniyoruz. Saat 11:00 gibi Kaş’a ulaşıyoruz.  Ortak tanıdığımız Gürcan’a uğrayarak biraz 
sohbet ediyoruz.  Tlos da Gürcan’a uğramış.  
 
Başlangıçta Likya yolu yürüyüş planımız Kaş’a kadardı ve bunu gerçekleştirdik, ancak bugün ve 
yarın da yürüyerek Likya yolunu en azından yarılamak istiyoruz, Leto ve ben de kendimizi iyi 
hissediyoruz, iki gün daha yürüyebiliriz.  Bugün ve pazar günü de yürüyerek Kale’ye, olmazsa en 
azından Kekova körfezine kadar yürümeyi kararlaştırıyoruz. Öğle yemeği yiyip eksiklerimizi 
giderdikten sonra saat 15:00 gibi Kaş’tan ayrılıyoruz. Limanağzı üzerinden Çoban plajı ve el 
değmemiş diğer koylardan geçerek hava kararmak üzereyken Körmen adasının karşısında nerdeyse 
denize sıfır düz bir arazi üzerinde kamp kuruyoruz.  Tek eksiğimiz burada suyun olmayışı, 
yanımızdaki sularla idare edeceğiz.   
 

   
Kaş          Limanağzı-Kaş 
 
9. Gün (27 Mayıs Pazar) 
Sabah erkenden, saat 05:30’da uyanıyoruz.  Bugün son günümüz ve yürümemiz gereken çok yol var. 
Hedefimiz Apollonia üzerinden Üçağız’a (Kekova) kadar gidip yürüyüşü sonlandırmak. Kahvaltı 
yapmadan saat 06:40’da yürüyüşe başlıyoruz. 
 
Patika yol, bizi bir süre daha kıyıyı takip ettirdikten sonra yukarıya doğru  çıkarmaya başlıyor.  
İşaretleri kaybediyoruz ancak hemen buluyoruz. Boğazcık köyüne kadar gidiyoruz. Burada kahvaltı 
yapıyoruz. Bizi gören cami hocası İbrahim Oğuz kendisinin Üçağız’a gideceğini istersek arabası ile 
bizleri bırakabileceğini veya yürümeye kararlı isek çantalarımızı alabileceğini teklif ediyor.  Çok 
seviniyoruz.  Çantalarımızı vererek yürüyüşe başlıyoruz ve yürüyüş hedefimizi tutturabileceğimiz 
için sevinçliyiz. 
 
Apollonia antik kentinin içinden geçiyoruz, ayakta kalan sadece bir ya da iki yapı var.  Tepedeki 
kalıntıları görmeye zamanımız olmadığı için burayı görmeden geçiyoruz.  Yokuş aşağı tatlı eğimli 
bir yürüyüşten sonra çok güzel bir yere kurulmuş olan Aperlae antik kentine varıyoruz.  Sıçak 
koyunda, denizin hemen yanına kurulmuş olan bu yerleşim yerinin konumu çok güzel, insanların 
yaşadığı dönemdeki görkemini merak ediyorum doğrusu. Ayaklarımızı denize sokarak biraz 
serinleyip rahatlıyoruz. Çok oyalanmadan Sıçak yarımadasını ana karaya bağlayan kesiti boyunca 
yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
 
Güzel bir patika yürüyüşünden sonra saat 16:30’da Üçağız’a ulaşıyoruz.  Köy girişinde hafif bir 
yağış yürüyüşümüzü kutlarcasına yağmaya başlıyor, serinletiyor biz yorgun Likyalıları.  İbrahim bey 
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çantalarımızı Ekin Hotel’e bırakmış, otelin sahibi Yusuf Pehlivan biz yoldan geçerken çantaların 
kendisinde olduğunu söylüyor.   
 
Ne yürüyüştü ama...  Yürüyüşün keyfini, beynimize yazdığımız bu güzellikleri hatırlayarak belki 
daha sonra tekrar tekrar yaşayacağız. Yürüyüş tempomuzdan yürüyüşümüz boyunca gördüğümüz 
eşşiz güzellikleri pek yaşayamadık, özellikle çok yakın koylardan geçerken hedeflediğimiz rotayı 
yürümedeki kararlılığımız nedeniyle denize özlemle baktığımızı ama giremediğimizi hatırlayacağız. 
 
Aslında yarış hala bitmedi, zaman kaybetmeden bir an önce Kaş’a veya Fethiye’ye gitmemiz 
gerekiyor çünkü gece saat 22:00’de ben Ankara’ya, Leto’da Bursa’ya dönecek.  Onun için öncelikle 
ya Kaş’a ya da direk Fethiye’ye gitmemiz gerekiyor. Üçağız’dan Kaş’a bu saatte çalışan düzenli 
dolmuşların olmadığını öğreniyoruz.  Otostop çekmeye karar veriyoruz.  Yol boyu hem yürüyüp 
hem de araba durdurmaya çalışıyoruz, pek duran yok.  İlk duran araba da çok yakına kadar 
gideceğini söylüyor, yine de biniyoruz.  Araç bulabilmemiz için Antalya-Kaş karayoluna çıkmamız 
gerekiyor.  Durumumuza acıyan iki motosikletli, Kılıçlı köyünden  Necati Issız ve Mustafa Sönmez 
Demre yol ayrımına kadar bizi götürebileceklerini söylüyorlar.  Tehlikeli olmasına rağmen yine de 
sırt çantamızla motosikletlere biniyoruz.  
 
Anayola çıktıktan sonra dolmuş beklerken bir yandan da otostop çekiyoruz.  El kaldırdığımız ilk 
araba bizi alıyor, çok seviniyoruz. Sevilay ve Ömer Oğuz çifti Bodrum’a kadar gidiyorlarmış, biz de 
Kaş’a gitmekte geç kaldığımız için Fethiye’ye kadar bizi götürebileceklerini söylüyorlar, iyi denk 
geliyor. 

 

   
Çoban Plajı-Kaş   Su sarnıcı-Kaş    Körmen adası 

 
Saat 21:00 gibi Fethiye’ye ulaşıyoruz. Üstümüzü otogarda değiştirdikten sonra kalan 10 dakikalık 
zamanınızda da yürüyüş boyunca yemeyi hayal ettiğimiz kuru fasülye için otogar yakınındaki Site 
lokantasına gidip hemen sipariş veriyoruz.  Kaşıkları hızlı hızlı yemeğe daldırırken bir yandan da 
gözümüz duvardaki saatte kayıyor, bunu farkeden garson rahat yememiz için saatin ileri olduğuna 
dair espiriler yapıyor.  Bu yürüyüşümüz gibi yemeğimiz de çok hızlı oluyor gerçekten, yutarcasına 
yediğimiz yemekten sonra otobüslerimize yetişiyoruz... 
 
Sonuç... 
Fethiye Ölüdeniz’den başlayıp, Antalya Kaş-Üçağız’da sonlandırdığımız dokuz gün süren bu uzun 
yürüyüşümüzde yaklaşık 240 km yol kat ettik.  Ağırlığı 15-20 kg arasında değişen sırt çantalarımızla 
her gün yaklaşık on saat yürüyerek ortalama 25 km yol yürüdük. Yaklaşık dokuz antik kentin 
içinden geçtik, bizim için en anlamlı olanı ise Letoon kenti idi, çünkü hiçbir antik kenti bu denli 
yakın hissetmedik kendimize.  Bu uzun soluklu yürüyüş hepimiz için hem mesafe olarak hem de 
performans olarak bir rekordu.  Beni binlerce kilometre taşıyan sevgili botlarım ise parçalanmamak 
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için çok zorlandılar, ama kendilerini çok sevsem de daha fazla dayanamayacaklarının işaretlerini 
verdiler. 

 
 
Yol boyu hep turist gibi algılandık, buna çok üzüldük doğrusu.  Bunun sebebi bu güzelim yolu 
yürüyenlerin neredeyse hepsinin batılı yürüyüşçüler oluşuydu.  Bu durum karşısında yöre 
insanlarının trajikomik davranışlarına tanıklık ettik. Türkçe konuşmamıza ve Türk olduğumuzu 
söylememize rağmen Türkçeyi iyi konuşan yabancılar olduğumuzda ısrar edenler, sağır-dilsiz gibi 
konuşarak ingilizce konuştuğumuzu düşünen insanlarla karşılaştık. Bunun sorumlusu belki bir parça 
yöre insanıydı ama bence bizlerin de o yollarda yeterince görülmemesi biz doğa yürüyüşçülerinin 
hatasıydı. Daha çok kişinin bu yolları yürüyerek bu cennet parçası vatanımızın zenginliğini görmesi 
gerektiğini düşünüyorum(uz). 
 
Yol işaretleri oldukça iyi sıklıkta işaretlenmiş, bazı yerlerde silinmeye yüz tutmuş olsa da genel 
olarak iyi durumdalar.  Yürüyüşümüz boyunca sadece Üzümlü yakınında yol işaretlerini kaybettik, 
başka yerlerde de kısa aralıklarla kaybettiğimiz oldu ama bizi fazlaca endişelendirmedi. Yolun bazı 
bölümlerinde su sıkıntısı çekilebilir. Su kaynağı olarak gösterilen sarnıçlardan su içmek mümkün 
değil. Çeşmelerin suyu aktığı için şanslıydık. 
 
Diğer yürüyüşlerimize göre daha çok yaban hayvanı ile karşılaştık.  5 tane yılan gördük, 4 keklik 
sürüsü önümüzden kalktı.  Yol boyu yürüyüşçülerden çok yol üzerinde kaplumbağa ve kertenkele ile 
karşılaştık. Işık ülkesinde yürürken en çok zakkum,  katır tırnakları ve geven gördük. 
 
Bu yürüyüşümüzle neredeyse Likya yolunu yarılamış olduk, geri kalan Üçağız-Hisarçandır arasını 
ise bir başka zamana sakladık. 
 
Teşekkür... 
Likya yolunu işaretleyerek yürüyüşçülerin daha güvenli yürümelerini sağlayan ve yürümeye teşvik 
eden Kardelen Karlı’ya (Kate Clow), ekibine ve gönüllülere, elindeki yol bilgilerini bizimle paylaşan 
Gülcan Acar’a, bizi arabalarına alan Kalkan’dan Eyüp ve Hülya Demiralay çiftine, Kale Kılıçlı 
köyünden Üçağız-Demre yol ayırımına kadar bizi motosikletlerine alan Necati Issız ve Mustafa 
Sönmez’e, Kaş yolundan Fethiye’ye kadar bizi arabalarına alan Sevilay ve Ömer Oğuz’a  biz çağdaş 
likyalılar Leto, Tlos ve Xantos olarak teşekkür etmek isteriz... 
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