
DEDAK İLE 2. KARYA YÜRÜYÜŞÜ 

1-4 EKİM 2020 

1. GÜN: 2020 yılının Karya parkurlarını Bozburun yarımadasından seçtik.  Programlandığı gibi 18 kişilik katılımla, 

bir minibüs ve iki araç ile 1 Ekim tarihinde sabah İzmir’den hareket ederek saat 14.00 te Turunç’a vardık. Turunç-

Kumlubük parkurunun başlangıç noktasında grup fotoğrafımızı da çekip yürüyüşe başladık.  Bu parkur toplamı 

5,5 kilometre civarında ve neredeyse tamamı orman içinde. İşaretlemeler çok iyi yol gösterici.  Amos antik 

kentinden de manzara fotoğrafları çekerek, Kumlubük sahiline indik. Kumsalın sonundaki Rina Beach tesisinde 

çarçabuk kampımızı kurup kendimizi serin sulara attık. 

2. GÜN: Sabah saat 8 de kamp alanımızdan başlayan rotaya girdik.  Bugün 14.5 kilometrelik Kumlubük-Bayır köyü 

rotası yürüyüşümüz var.  Bu rotanın da işaretlenmesi çok iyi ve yine hep sık orman içinden. Ancak hep labirent 

gibi patikalardan tırmanış. Bizans’tan kalma Gerbe Kilisesi’ni bulduk, ara sıra eski su kaynaklarının ve çevresinde 

antik duvar kalıntılarının olduğu ilginç yerlerden geçiyoruz.  Manzaralar süper, aşağılarda turkuaz deniz, küçük 

koylar ve gelin gibi süzülen tekneleri sık ağaçların arasından hayranlıkla izliyoruz.  Nihayet çiftlik koyunun 

üstündeki en yüksek yere vardık. Nefes kesen bir manzara. Saat 13.00 oldu ve bir yaylaya geldik.  Öğle molasından 

sonra Kızılöğütmen Köyüne geldik. Dağınık çok az ev var ve köyde kimseler yok. Yine antik duvar kalıntıları var. 

Bir müddet de asfalt yolda yürüyoruz.  13,5 kilometreyi tamamlamışız. Bu ıssız yerde Serkan adlı genç birinin 

kullandığı pikaba rastladık.  Serkan bizi evine götürdü, ailesi bize buz gibi sular ikram ettiler ve çeşit çeşit enfes 

ballarından tattırdılar. Aracımızın Rahmi kaptanı bizi Serkanların evinden aldı ve saat 17.00 sularında Söğüt 

köyünün Keçibükü sahiline ulaştık.  Kamp alanımız Keçibükü restoranın yanı ve önümüz restoranın plajı ve 

iskelesi.  Kampımızı kurup kendimizi hemen denize attık. Restoranın kalamarı, ahtapotu, balığı ünlü. Biz de bu 

fırsatı kaçırmıyoruz 

3. GÜN: Saat 07.00 de üyemiz Güneş Küçükoba’nın yolladığı iki kavanoz biberli domates sosu ile yapılan bol 

yumurtalı nefis omlet ile başladı günümüz.   8,5 kilometrelik Bahçeli-Taşlıca rotası üstünde Korsan kalesi, yamacın 

sonunda da Arap adası koyu var. Bahçeli’den yine parkur girişinde toplu fotoğrafımızı çekip yürüyüşe daha 

doğrusu tırmanmaya başlıyoruz.  Bir müddet sonra çok yukarılarda kartal yuvası gibi  muhteşem Korsan kalesinin 

duvarlarını görüyoruz. Kaleye doğru tırmanışa geçilse de izlediğimiz Wikilock kayıtlarında bu rota yok, işaretler 

de yok. Kaleyi yakından gördük, patika taşlık ve çok yükseklerde manzaralar yine muhteşemdi sonra Arap adasın 

yönüne döndük. Bu dik, taşlık ve dikenli inişte resmen keçi olmak gerekiyordu… Bir düzlüğe geldiğimizde bir iki 

ağaç altında öğle yemeklerimiz yedik. Öğleden sonra 3 civarında Taşlıca köyünün kahvesine vardık. 

Gurubumuzdan Arap Adasına inen arkadaşlarımız da saat 16.00 da kahveye geldiler. Kahveye gelen Taşlıcalı 

amatör rehber ve girişimci Erol “Bozburun yarımadasındaki parkurların kilometrelerini ikiye hatta üçe katlayarak 

parkurların zorluklarını hesaplayın” öğüdünü de aldıktan sonra (ki çok haklıydı…)  aracımızla saat 16.00 civarında 

Taşlıca köyünden hareket ettik. Aşağı inerken taşlık arazideki gördüğümüz Söğüt ve Bozburun koylarının ve 

adaların manzaraları müthişti.   Kampımıza varır varmaz toz ve ter içindeki vücutlarımızı deniz suyu ile 

şenlendirdik.  Duşlarımızı alıp bir sonraki günkü Söğüt-Bozburun parkurunda tamamen taşlık arazide yürüyüş 

yerine yarım günlük tekne turu yapmaya karar verdik.  Akşam restoranın ünlü deniz ürünlerinin tadına bakarken 

restoran ve kamp yeri sahipleri bize çok güzel kamp ateşi yaktılar.   

4. GÜN: Sabah 9 da teknedeyiz ve turkuaz, yeşil, mavi billur sularda, koylarda, adaların çevresinde doya doya 

yüzüyoruz.  Adalarda da eski Bizans kilise kalıntıları veya antik duvar kalıntılarına da rastlıyoruz.  Denizden de 

Karya yolunu takip ettik yani.  Öğleyin saat 13.00 de kamp yerimize döndük. Hemen duşlar alındı, son 

toparlanmalarla Keçibükü restorana veda edip yola koyulduk.  Bozburun ve Kızkumu’ndaki molalardan sonra 

Çine’de şehir merkezinde de köftelerimizi yiyerek akşam saat 20.30 da evlerimize vardık. Bu dört unutulmaz gün 

için tüm yönetim kuruluna, bizi taşıyan Rahmi kaptana, başkanımız Baki beye, yürüyüş liderlerimize, 

sağlıkçılarımıza, son derece uyumlu, gayretli ve dayanışmacı olan katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 





 



 

 





 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


