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Likya Yolu-4:Çıralı-Gedelme (22-25 Eylül 2009) 
Yazı: Hüseyin Sarı (S. Sonal ve N. Beytekin’in katkıları ile) 

Fotoğraflar: Hüseyin Sarı 
huseyinsari.net.tr 

 
 

Likya yolunun yürümediğimiz son parkuru olan Çıralı-Gedelme arasını yürümek üzere Songül Sonal 
ve Naci Beytekin ile Ramazan bayram tatilinde yürüdüğümüz St. Paul Yolun’un hemen ardından 
Çıralı’ya geçiyoruz. Bu etkinlikteki hedefimiz, Çıralı-Yanartaş’dan başlayarak patika yolun Tahtalı 
zirvesinin yanından geçen rotası boyunca Gedelme’ye kadar yürüyerek 509 km uzunluğundaki 
Likya yolunu tamamlamak. 
 

 
 

 
 

22 Eylül 2009 Salı 
 

Son parkurunu yürüdüğümüz St. Paul yolu etkinliğimizi bitirdiğimiz gün Serik’den Antalya’ya 
geçiyoruz.  Saat 18.00’de Antalya otogarından Çıralı’ya gitmek için Batı Antalya Tur minibüslerine 
biniyoruz.  Çıralı yol ayrımında inerek gelen yolcuları almak için bekleyen minibüs ile Yanartaş’a 
geçiyoruz. Çıralı’nın içinden geçerken eksiklerimizi tamamlamak için markette duruyoruz, 
şarabımızı da almayı ihmal etmiyoruz. Bu günkü hedefimiz, Likya yolunun Yanartaş’tan geçen bu 
parkurunu Yanartaş’ın ruhuna da uygun olarak gece yürüyerek Ulupınar köyüne gidip geceyi köyde 
geçirmek.  
 
Saat 21.00 gibi Yanartaş girişinde oluyoruz.  Birçok insan Yanartaş’ı görmek için gecenin bu 
vaktinde burada.  Çantalarımızı yürüyüş moduna aldıktan sonra yürüyüşe başlıyoruz. İlk kez bir 
yürüyüşe bu kadar geç başlamış oluyoruz.  Daha bu sabah St. Paul yolunu yürüyorduk.  Yanartaş’a, 
girişte para ödüyoruz. Biz de herkesin kullandığı yolu yürüyoruz ve saat 21.27’de 1. Yanartaş’da 
oluyoruz; ortalık bayağı kalabalık, daha gidecek yolumuz olduğu ve buraya daha önce birçok kez 
geldiğimiz için fazla zaman kaybetmek istemiyoruz.  Likya yolu işaretlerini takip ederek 2. 
Yanartaş’a çıkıyoruz.  Patika belirgin olmasına rağmen, bazı noktalarda çatallaşmalardan dolayı 
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işaretli yolu takip etmekte zorlanıyoruz. Ama Songül daha önce buraya geldiği için yolu kaybetme 
tedirginliği duymadan yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. İkinci Yanartaş’a saat 22.24’de ulaşıyoruz. 
Aşağının aksine burada bizden başka kimse yok! Bunun sebebi hem karanlıkta buraya gelmek zor, 
hem de  buradaki ateş aşağıya göre daha cılız olduğu için olsa gerek. Burada biraz soluklanıp akşam 
yemeği niyetine birşeyler atıştırıyoruz. 
 

  
Yanartaş-Çıralı        Ulupınar’dan Tahtalı 

 
Molanın ardından yola koyuluyoruz. Karanlık olmasına rağmen patika yolu takip etmede pek 
zorlanmıyoruz.  Ancak susuz dere yatağına geldiğimizde patika işaretlerini bir ara kaybediyoruz.  
Patikanın dere yatağını karşıya geçip devam edeceğini bilmemize rağmen karşı kıyıda yanlış bir 
noktadan yola başlama riski ve gece faktörü nedeniyle yaklaşık yarım saatimizi patika işaretlerini 
bulmak için harcıyoruz.  Uzun uğraşıdan sonra işaretleri nihayet buluyoruz.  Yükselerek çıkan 
patikayı takip ediyoruz.  Kamp kurabileceğimiz birkaç düz alandan geçmemize rağmen hem yanında 
suyun olmayışı hem de Ulupınar köyüne yaklaştığımız için pek düşünmüyoruz. 
 
Gece saat 24.00 gibi Ulupınar köyünün girişinde oluyoruz.  Işığının açık olduğunu gördüğümüz bir 
evin kapısını çalarak evin önünde gözümüze kestirdiğimiz ve yanında suyun da olduğu uygun bir 
düzlükte kamp kurup-kuramayacağımızı öğrenmek istiyoruz.  Kapıyı, isminin Şifa Çabuk olduğunu 
öğrendiğimiz bey açıyor, daha sonra kapıya eşi Neslihan hanım da geliyor.  Büyük ısrarları sonucu 
geceyi evlerinde geçirmemiz konusunda bizleri ikna ediyorlar. 
 
Uyumadan önce Çabuk ailesi ile biraz sohbet ediyoruz.  Her zaman yaptığımız gibi gecenin bu 
vaktinde niye bu halde burada olduğumuzu anlaşılır gerekçelerle açıklamaya çalışıyoruz. 
Gözlerimizin kapandığını gören Çabuk ailesi bize kalacağımız yeri gösteriyor.  
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Bugün tümüyle karanlıkta yaklaşık 5 km yol yürümüşüz.  Yarın, Beycik köyü üzerinden Göl kamp 
yerine giderek geceyi orada geçirmeyi planlıyoruz. 
 
 
23 Eylül 2009 Çarşamba 
 
Sabah erkenden uyanıyoruz. Çabuk ailesine bizi misafir etikleri için teşekkür edip saat 07.30 gibi 
vedalaşarak ayrılıyoruz.  Patikanın, Antalya-Finike araç yoluna çıkacağını bildiğimizden yol 
üzerindeki bir restoranda kahvaltı yapmayı planlıyoruz.  Ancak restoranların olduğu yere 
geldiğimizde sabahın bu saatinde açık hiç bir yer bulamıyoruz. İş yine başa düşüyor, yakınında 
suyun bulunduğu bir noktada saat 09.40 gibi kahvaltılık birşeyler atıştırıyoruz. 
 
 

 
Ulupınar 
 
 
Kahvaltının ardından yeniden yola koyuluyoruz.  Bugünkü hedefimiz Beycik köyünün üstünde 
bulunan Göl mevkiine kadar gitmek ve geceyi geçirmek.  Bu yürüyüş bayağı zor olacağa benziyor 
çünkü sürekli çıkış olacak. 
 
Patika yol, Antalya-Finike araç yolu ile birleştikten sonra yaklaşık iki-üç km yol boyu devam ediyor.  
Bu yol, belki asfalttan olduğundandır bize çok daha uzun geliyor.  Aralarda yolu kaçırdığımızı 
düşünerek soracak birilerini arıyoruz. 
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Patika yol nihayet, Olimpos-Beydağları Milli parkının olduğu tabelanın karşısında, asfalttan 
ayrılarak Beycik köyüne doğru yöneliyor (saat 12.11). Bir süre toprak araç yolunu takip eden patika 
boyunca yürüyoruz. 
 
Orman yolundan çıkıp bir süre patika boyunca devam eden işaretleri takip ederek saat 14.00’de 
Beycik köyünün alt mahallesine ulaşıyoruz.  Burada fazla oyalanmadan marketin olduğu üst 
mahalleye işaretli yolu takip ederek gidiyoruz.  Yeni açılan yol bazı yerlerde işaretlerin 
kaybolmasına neden olmuş.  Umduğumuzdan da uzun süren bir yürüyüşle yukarı mahalleye, eski 
muhtarın işlettiği market ve restoranın (Yayla Restaurant) olduğu noktaya geliyoruz.  Burada, azalan 
yiyeceklerimizi marketten takviye ediyoruz, yemek hazırlama zahmetinden kaçınmak için de yolun 
altındaki lokantada alabalık yiyoruz. 
 
Saat 16.30 gibi kamp kuracağımız göle doğru yola koyuluyoruz.  Orman yolu boyunca giden güzel 
ve keyifli bir yürüyüşle saat 17.16’da Likya yolu tabelalarının olduğu noktaya, saat 17.34’de de 
Akdeniz Üni. Olimpos-Beydağları Milli Parkı Yürüyüş Güzergahları Araştırma projesi ile ilgili bir 
anketin yapıldığı noktadan geçiyoruz. Benzer anketi Göynük güzergahında da doldurmuştuk. Orman 
içinden yürürken devasa boyuta ulaşmış mantarlar görüyoruz. 
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Songül, yenilebilir olduklarını bildiği mantarların küçüklerinden bir torba dolusu topluyor.  
Yenilebilirliklerinden emin olmak, belki de bizleri ikna etmek için buranın yerlilerinin de fikrini 
almak için marketinden alışveriş yaptığımız Arif beyi arıyor.  Arif bey, emin olmadığını ve bu türü 
yemediklerini söylüyor.  Songül’e mutlak güvenimiz olsa da dağ başında hiç bir riske girmek 
istemediğimiz için mantarları yemekten vazgeçiyoruz. 
 

  
 

 
 
Saat 18.23 gibi kamp kuracağımız alana geliyoruz.  Bu kamp yeri daha önce buraya gelmiş olan 
Songül’ün söylediği kadar varmış, gerçekten çok güzel.  Bir kulübe ve elma ağaçlarının olduğu yer 
sanki Tahtalı’nın eteklerinde küçük bir balkon, önümüzde Çıralı, Olimpos ve Beycik köyü.  Orman 
içinde bulunan Sedir ağaçları ve kamp alanındaki çınarlar buraya çok farklı bir hava veriyor. 
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Göl-Beycik 

 

 
 

Elma ağaçlarının altında çadırlarımızı kuruyoruz. Temizlendikten sonra yürüyüşün en keyifli 
kısmına, yemek faslına geçiyoruz.  Lezzetli hafif akşam yemeğimizi yedikten sonra Çıralı’dan 
aldığımız şarapla burada olmanın ayrıcalığını ve tadını yaşıyoruz.  Gecenin karanlığında kendimizi 
2000 yıl öncesinin antik çağında hissediyoruz biraz.  Uzaktaki birkaç ışık dışında herhalde 2000 yıl 
önce de burası böyleydi.. 

 
 

 
Göl kamp yerinden Beycik, Çıralı, Olimpos, ve arkada Adrasan. 
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Göl-Beycik 
 
 
Yarın Tahtalı zirve yapıp ardından da Yayla Kuzdere’ye kadar yürümeyi planlıyoruz. Bugün  
yaklaşık 12 km yol yürümüşüz.  Yolun birçoğu yokuş yukarı olduğu için biraz yorulmuşuz. 
 
 
 
24 Eylül 2009 perşembe 
 
Bu kamp yerinin gün doğumu manzarası da çok güzel  Bu güzelim balkonda mükemmel bir manzara 
karşısında keyifli bir kahvaltı yapıyoruz.  Kampımızı topladıktan sonra saat 08.52 gibi yola 
koyuluyoruz.  Patika boyunca giden işaretli yolun bazı yerleri dik olsa da çoğunlukla rahat bir 
yürüyüş ile bir boyuna, Tahtalı zirve-yayla Kuzdere yol ayrımına  geliyoruz. 
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Çantalarımızı burada bırakarak saat 11.25 gibi bazı yerlerde patikalaşan bazı yerlerde ise çok uzun 
zamandan beri kullanılmayan ancak iş makinesi ile açıldığı belli olan yolu takip ederek saat 13.10’da 
2365 m yüksekliğindeki Tahtalı zirveye ulaşıyoruz. 
 

 
Tahtalı zirve (2365 m) 
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Zirvede, yalnız olmayacağımızı biliyoruz.  Birçok insan aşağıdan teleferik ile buraya çıkıyor.  
Doğada, hele bir zirvede görmeyi hiç arzulamadığız bir yapının yanında çok fazla zaman harcamak 
istemiyoruz ve etrafı fotoğrafladıktan sonra saat 14.00’de zirveden ayrılıyoruz. Geldiğimiz rotayı 
takip ederek saat 15.17’de çantalarımızı bıraktığımız noktaya iniyoruz. 
 

  
Tahtalı zirveden Tekirova 

 
Yürüyüşe koyulmadan önce öğle yemeği niyetine birşeyler atıştırıyoruz.  Yemeğin ardından kırmızı-
beyaz işaretleri takip ederek boyundan aşağıya, Gedelme tarafına doğru yöneliyoruz. Asırlık sedir 
ağaçlarının altından geçiyoruz.  Çok keyifli bir rota. 
 
Patika yol burada ikiye ayrılıyor. Biri kestirmeden dik olarak yayla Kuzdere’ye giderken diğeri, su 
kaynağının olduğu bir kulübenin yanından ve orman yolu boyunca gidiyor.  Biraz su almak için uzun 
olana doğru yönelsek de daha sonra geri dönüp kestirmeden gidene yöneliyoruz.  Bazı yerlerde 
heyelan bölgesinin yanından ama çoğunlukla da orman içinden giden patikayı, araç yolu ile birleştiği 
yayla Kuzdere’nin üst mahallesinde kaybediyoruz ve evlerin yoğunlukta olduğu meydana kadar araç 
yolunu takip ederek iniyoruz. 
 
Hava kararmak üzereyken yayla evlerinin yoğunlukta olduğu noktaya saat 17.23’de ulaşıyoruz.  
Kamp yeri ararken yol üzerinde uygun bir yer buluyoruz.  Burasının, yandaki eve ait olduğunu 
düşünerek burada kalmak için izin alabileceğimiz birilerini arıyoruz.  Işıkları yanık olan bir evin 
kapısını çalıyoruz ve durumu anlatıyoruz.  İsminin Şevket Çelik olduğunu öğrendiğimiz bey, çadır 
kurmak istediğimiz yeri görmek için bizimle birlikte geliyor.  Çadırlarımızı bahçede kurmaktansa 
arzu edersek, bahçenin ait olduğu kullanılmayan  evin avlusunda kalabileceğimizi söylüyor. 
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Yayla Kuzdere 
 
Şevket beye ve verdiği domateslerden dolayı eşine teşekkür ediyoruz. Yorgunluğumuzu alacak sıcak 
akşam yemeğinin ardından çadırımızı kuruyoruz, Naci bey ise dışarıda uyku tulumunda yatmayı 
yeğliyor. 

 

 

Yayla Kuzdere 
 
Yarın, buradan yaklaşık sekiz km uzakta olan Gedelme’ye yürüyerek etkinliği sonlandıracağız.  
Aslında bu sabah erken çıkmış olsaydık belki bugün Gedelme’de olmuş olurduk, ama Tahtalı’ya 
çıkıp inmek hem çok zamanımızı aldı hem de biraz yordu. Tahtalı zirve de dahil bugün yaklaşık 12 
km yol katetmişiz. 
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25 Eylül 2009 Cuma 
 
Yürüyüşün bu son gününde biraz keyif çatıyoruz.  Çok erken uyanmıyoruz çünkü yürüyeceğimiz 
fazla bir mesafe yok.  Kahvaltının ardından geceyi geçirdiğimiz bu yeri aldığımız gibi bırakıyoruz ve 
evleri yolumuzun üzerinde olan Şevket bey ve eşi ile vedalaşmak için yanlarına uğruyoruz.  Şevket 
bey bahçesinden bizim için topladığı üzümleri veriyor.  Eşi kahvaltı ve çay içmemiz için ısrar etse de 
yürümemiz gerektiğini söyleyerek teşekkür ediyoruz.  Vedalaşarak saat 09.30’da yola düşüyoruz. 
 
Evlerin bitiminde, tahrip olan patika işaretlerini zorla izliyoruz.  Orman yolu ile birleştikten sonra 
sürekli yol boyu giden işaretleri takip ediyoruz.   
 
 

  
Güz çiğdemi-Yayla Kuzdere 
 

 
Saat 12.15’de Gedelme’ye ulaşıyoruz.  Bir önceki yürüyüşümüzde Gedelme’ye ulaşmak isterken 
patika işaretlerinin Tekirova üzerinden giden koluna saptığımız için gelememiştik. Yemeklerinin 
lezzetli olduğunu bildiğimiz Caner restorana giriyoruz. Bize gösterdikleri odada temiz 
kıyafetlerimizi giyiyoruz.  Rahat bir çardağa serilerek, Likya yolunu bitirmenin huzuru ile 
yemeğimizi yiyoruz.   
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Patlıcan kurusu-Yayla Kuzdere 
 

 
Yemeğin ardından Kemer’e dönüş planları yapıyoruz. Kemere çalışan düzenli dolmuşların 
olmadığını öğrendiğimizde otostop ile gitmeye karar veriyoruz.  Köy çıkışında, otostop çekmeye 
başlıyoruz.  Kalabalık olduğumuz için hepimizin birlikte gitme şansı çok küçük olacağı için duran 
ilk araç ile önce Songül ve Naci bey gidiyor.  Ben de fazla beklemeden, yol üzerindeki bir lokantaya 
kadar gideceklerini söyleyen Görkem Bayram ve Halil Orhan ile gidecekleri yere kadar gidiyorum. 
Ortada çınar ağacının olduğu yerde Görkem ve Halil ile vedalaşıyorum ve başka araçlara otostop 
çekmeye başlıyorum.  Önümde beni almak için duran taksiye otostop için beklediğimi işaret etsem 
de kararlı bekleyişi beni yanına kadar gitmeme zorluyor. Taksinin yanına gittiğimde az önce otostop 
yaptığım ve beni arabasına alan Görkem’in şoför koltuğunda olduğunu görüyorum.  Beni tekrar 
arabasına alan Görkem ile Kemer girişine kadar birlikte gidiyoruz.  Belediye otobüs durağında 
bırakan Görkem ile tekrar vedalaşıyorum ve otobüs durağında beklemeye koyuluyorum. Beklerken, 
bu sefer de yanımdan Halil geçiyor ve beni fark eder etmez durarak yine arabasına alıyor ve yolunun 
üstündeki Kemer meydana kadar götürüyor.  İlginç tesadüflerin olduğu sıradışı bir otostop macerası 
daha yaşıyorum. 

 
Kemer girişine kadar otostop, daha sonra da belediye otobüsü ile Kemer merkeze gelen Songüllerle 
meydanda buluşuyoruz.  Daha önceki gelişimizde kaldığımız Elegancy otele uğrayarak otel sahibi 
Ali beye merhaba demek istiyoruz.  Otelde Ali bey ile görüşüp bir süre sohbet etikten sonra, Naci 
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bey otelde kalmayı yeğlerken Songül ile, yürürken maviliğini hep yukarılardan gördüğümüz denize 
girmek istiyoruz. Bu aynı zamanda Likya yolunu bitirişimizi kutlamak için ışık ülkesinde maviyle 
kucaklaşma isteği. Tertemiz deniz bütün yorgunluğumuzu alıyor, tatlı bir hafiflik veriyor ruhumuza. 
Denizdeyken balıklar hiç korkmadan yanımıza kadar sokularak vücudumuzda yiyecekler arıyorlar, 
belki yaralarımızı sağaltıyorlar. Akdenizin güzel sularında yüzerken, bir yandan da günlerce 
yürüdüğümüz görkemli dağları aşağıdan izleyip huzur buluyoruz. 
 
Otele dönüp Ali bey ile vedalaştıktan sonra, Kemer rituelimiz olan esnaf lokantasına gidip yemek 
yiyoruz.  Lokantada bizi her zamanki gibi, sırt çantalı ve çoğunlukla da dağınık halimize alışık olan 
Nasuh karşılıyor.  Yorgunluğumuzu ve açlığımızı iyi bilen Nasuh bize özel sofra donatıyor.  
Yemekte, deniz seviyesinde olduğumuzu hatırlayarak uzun zamandır yapmak istediğim GPS aletinin 
yüksekliğini kalibre etmek için tekrar sahile kadar gidiyorum.  Alet deniz seviyesini +/- 1 metre hata 
ile veriyor, gayet iyi. Kalibrasyon işleminin ardından lokantaya geri dönüyorum. 
 
Nasuh’la vedalaştıktan sonra, saat 22.30 Bursa ve 23.00 Ankara arabalarına yetişmek için otogara 
gidiyoruz.  Türkiye’nin en uzun iki yürüyüş parkuru olan Likya ve St. Paul yollarını bitirmenin 
huzuru ile vedalaşarak yollarımıza gidiyoruz. 

 
 

Teşekkür… 
Bu etkinliğimizi keyifli kılan birkaç kişiyi burada anmak isteriz. Başta Likya yürüyüş yolunu 
işaretleyen Kate Clow olmak üzere, bizi evlerinde ağırlayan Ulupınar köyünden Çabuk ailesine, 
sıcak ilgilerinden dolayı Yayla Kuzdere’den Çelik ailesine, otostop yaptığımız Görkem Bayram ve 
Halil Orhan’a, Kemer’den Nasuh Adar’a teşekkür etmek isteriz. 
 
 
Likya  yolu izlenimlerimiz... 
Bu etkinlik süresince yürüdüğümüz Likya yolunun Çıralı-Gedelme arası, sunduğu muhteşem 
manzaralarla çok keyifli bir parkur. Özellikle Beycik’in üstündeki Göl kamp yeri ve Göl-Yayla 
Kuzdere ayağında sedir ağaçları arasından geçen dingin rota aklımızda hep kalacak parkurlardan.  
 
 

 
Hüseyin Sarı 

16 Ekim 2009, Ankara 
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Rota 

 
 

 

1. kamp (Ulupınar) 

2. kamp 
(Beycik) 

Gedelme 

Tahtalı 

Yanartaş 

      3. kamp 
(Yayla Kuzdere) 


