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Bafa Gölü ve Beşparmak Dağları Transı (17-19 Mayıs 2008) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal’ın katkılarıyla)  

Fotoğraflar: Hüseyin Sarı 
 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kapsayan uzun hafta sonunu değerlendirmek üzere Denizli 
Dağcılık Kulübü’nün organize ettiği Bafa gölü ve Beşparmak dağları geçişi için Bafa gölüne 
gidiyoruz. Bu etkinliğe Denizli’den Ahmet Turhan, Bahri Uç ve Vedat Özaltun, Bursa’dan Naci 
Beytekin, Songül Sonal ve Yaşar Öztürk, İzmir’den Emine Sonal katılıyor. Rehberliğimizi Ahmet 
Bey yapacak. Bu üç günlük etkinlikte Bafa gölü kenarındaki antik Herakleia kentinden (Kapıkırı 
köyünden) başlayıp antik dönemde Herakleia ve Amyzon kentlerini birbirine bağlayan ve 
Beşparmak dağları üzerinden geçen Kral yolunu takip edeceğiz. Yolumuzun üzerindeki Beşparmak 
dağlarının zirvesi olan Tekerek zirvesine çıkacağız. 
 

 
Vedat Özaltun, Yaşar Öztürk, Naci Beytekin, Meltam Çetin, Hüseyin Sarı, Songül Sonal, Emine Sonal, Ahmet Turhan 

(Rehber), Bahri Uç 
 
 
 
 
17 Mayıs 2008 Cumartesi 
 
Saat 08.10’da Milas yolu üzerindeki Bafa köyü Kapıkırı yol ayrımında iniyorum.  Buluşma 
noktasına ilk gelen benim galiba.  Sırt çantamı kahvede bırakıp yolun karşısındaki lokantada sıcak 
mercimek çorbası içiyorum, sıcak çorba böyle bir etkinlik için güzel bir başlangıç, kuru fasülye de 
genellikle etkinlik sonrası yiyeceğimiz.  Saat 09.00 gibi Emine geliyor.  Uzun zamandır Emine ile 
görüşmemiştim, en son St. Paul yolunu birlikte yürümüştük. Diğerlerini beklerken Emine ile 
laflıyoruz. Denizli ekibi de göründü, Ahmet Turhan, Bahri Uç ve yeni tanıştığım Vedat Özaltun 
geliyor.  Bursa ekibi de gecikmeli olarak saat 11.30 gibi geliyor, Karemiz büyüyor.   
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Milas-Kapıkırı arasında çalışan köy dolmuşu ile Kapıkırı köyüne gidiyoruz (saat 12.28).  Ahmet 
Beyin tanıdığı ve Bafa gölünün kenarındaki lokantayı işleten bey çadır kuracağımız bir yer 
gösteriyor.  Göl, bugünlerde burada düzenlenen festivalden dolayı hareketli, yöreden gelen izci 
grupları var. Çantalarımızı restorana bırakıp, özel kiraladığımız araç ile Paleolitik çağa ait kaya 
resimlerinin olduğu Karahayıt köyüne gidiyoruz, saat 14.10’da köyde oluyoruz. Toprak yolun 
elverdiği ölçüde aracımızla ilerliyoruz, bozulmaya başlayan bölümünde inerek MÖ 10 000. yıldan 
kalma kaya resimlerinin bulunduğu yere kadar yürüyoruz. 
 

  
Paleolitik çağdan kalma kaya resimleri-Karahayıt Köyü 
 
İki farklı yerde ve kayalık bir alanda bulunan prehistorik kaya resimleri çok ilginç, kaya oyuklarının 
tavanında ve duvarlarında renkleri bozulmamış insan ve el figürleri tanıyabildiğimiz simgeler. 
Dönüşte köy kahvesinde oturup biraz soluklanıyoruz. Günü verimli kullanmak için çok da zaman 
kaybetmeden köyde bizi bekleyen aracımıza binip saat 17.00’de Kapıkırı köyünde oluyoruz. 
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Dönüşte, kayık kiralayarak Bafa gölündeki adaları ve adada bulunan kalıntıları görmek için göle 
açılıyoruz, hepimizi alacak büyüklükte kayık olmadığı için iki tane kiralıyoruz.  Aramızda daha önce 
buraya gelen olmasına rağmen herkes ilk kez adalara gidiyor. Yolumuzun üstündeki ilk adanın 
etrafını tekne ile dolaşıyoruz, hemen yanındaki yarımadaya çıkarak yarımada üstündeki eski yapıları 
geziyoruz.   
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Bafa Gölü 
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Saat 18.20’de köyde oluyoruz ve gün ışığının elverdiği ölçüde antik dönemde Karia kenti olan 
Herakleia’nın kalıntılarını geziyoruz. Kapıkırı köyü, Herakleia kentinin kalıntılarının üstüne 
kurulmuş.  Büyük Menderes nehri Menderes deltasını doldurmadan önce burası denizle bağlantısı 
olan bir liman kentiymiş. Deniz ile bağlantısı kesildikten sonra göle dönüşmüş.  Evlerin arasında 
antik şehirden kalan kalıntıları görmek mümkün.  Apollon tapınağı çok hakim bir noktada, buradan 
gün batımını seyretmek bir ayrıcalık. 

 

  
Karahayıt       Apollon tapınağından Bafa’da gün batımı 
 
Göl kenarında çadırlarımızı kuruyoruz ve akşam yemeğinin ardından uzun yolculuğun da verdiği 
yorgunlukla erkenden uyuyoruz.  Yarın erkenden uyanıp, antik dönemde Herakleia ile Amyzon 
kentlerini birleştiren Beşparmak dağlarının üstünden geçen Kral yolunu yürüyeceğiz ve Kızkaya’nın 
altında ikinci kampımızı kuracağız. 
 

  
Bafa gölü kenarındaki 1. kamp yerimiz 
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18 Mayıs 2008 Pazar 
 
Erkenden uyanıp kampı topluyoruz ve saat 06.30’da araçla Gölyaka (Bolyaka?) köyüne gidiyoruz.  
Buradan, fazla zaman kaybetmeden saat 07.20 gibi yürüyüşe başlıyoruz. Sabah güneşi ile birlikte 
bizler de antik dönemdeki ismi Latmos olan Beşparmak dağlarının eteklerinde sürekli yükseliyoruz. 
Her yükselişimizle birlikte Bafa gölüne daha da yukarıdan bakıyoruz.  Bir süre yürüdükten sonra 
saat 08.15’de Yediler Manastırı olarak bilinen manastır kalıntılarının olduğu yere geliyoruz.  Yediler 
Manastırı Hıristiyanlıkta önemli bir manastır. Çevresindeki yamaçlar teraslanarak tarım alanları 
oluşturulmuş ve zeytin ağaçlarının altları taşlarla düzleştirilmiş. Zeytin ağaçları ile kaplı bu alan hem 
kısa bir mola hem de güzel bir kahvaltı yapmak için ideal bir yer. 
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Yediler Manastırı 

 
Kahvaltının ardından manastır kalıntılarını geziyoruz.  Bu manastır kayalar üzerine kurulmuş ve 
büyük kaya kütleleri ile çevrelenerek gizlenmiş; yapının etkileyici bir planı var. 
 
Kahvaltı sonrası yürüyüşümüze devam ediyoruz.  Patika yolu takip ederek birkaç teraslanmış 
düzlüğe ulaşıyoruz. Eskiden ekilen bu düzlüklerin yanında şimdi pek kullanılıyor gözükmese de 
taştan bir ev var. Eskiden zeytin yağı elde etmek için kullanılan taş değirmen hala duruyor, bizim ise 
en çok ilgimizi çeken dut ağaçları oluyor. Gördüğümüz her dut ağacının altında duraklayıp 
ulaşabildiğimiz dallarından afiyetle dut yiyoruz. 
 
Su alabileceğimiz son noktada bütün kaplarımızı dolduruyoruz.  Bu su kaynağının etrafı betonlarla 
çevrilmiş ve çıkarken yol boyu gördüğümüz hortumlarla aşağıdaki Gölyaka köyüne taşınıyor. 
Rehberimiz Ahmet bey bizi su konusunda uyarıyor, ileri noktalarda su bulma şansımız 
olmayabilirmiş. 
 
Çok belirgin olmayan patika yol büyük kayalar ve makilik ağaçlar arasında zaman zaman 
kayboluyor, gideceğimiz yönü bildiğimizden kendi yolumuzu kendimiz belirliyoruz.  Bazı 
noktalarda büyük kayaların üstünden geçerek taş döşeli Kral yoluna ulaşıyoruz.  Zorlukla geçtiğimiz 
büyük kayaların üzerinden sonra bu yol asfalt gibi geliyor.  Kral yolunu takip ederek saat 13.50’de 
Beşparmak dağlarının üstündeki geçide ulaşıyoruz. Bu geçitle birlikte aynı zamanda Muğla-Aydın il 
sınırını da geçmiş oluyoruz. Aydın iline bağlı topraklar görünmeye başladı, Söke ovasını buradan 
görebiliyoruz.  Bu yürüyerek geçtiğimiz kaçıncı il sınırı acaba? Geçide gelişimizi kutlarcasına uzun 
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bir mola veriyoruz ama daha yolumuz uzun, kamp kuracağımız Kızkayası’nın eteğine ulaşmamız 
gerekiyor, yolun geri kalanın da bu şekilde olduğunu düşünürsek hareket etmemizde fayda var. 
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Uzaktan, geceyi geçirmeyi planladığımız Kızkaya olduğunu tahmin ettiğimiz noktaya belli-belirsiz 
yollardan yürüyoruz. Suyumuz bitmek üzere ve henüz su kaynağına rastlamadık. Hedeflediğimiz 
kamp yerini bulmakta zorlanıyoruz.  Çadır kurmak için uygun olan herhangi bir yerde konaklamak 
zorunda kalabiliriz.  Bunun için öncelikle su bulmamız gerekiyor.  Su bulabileceğimizi 
düşündüğümüz noktada ise kaynak su boruları ile aşağıdaki köylere taşınmış ve üzeri beton ile 
kaplanmış. 
 
Bir süre daha ilerledikten sonra yolumuzun üzerinde akan bir su kaynağı görüyoruz ama içilecek 
temizlikte değil.  Bu su kaynağı temiz olmasa ve az aksa da şişelerimize alabileceğimiz akışkanlığı 
sağlayarak boyun fularlarımızı filtre olarak kullanıp süzerek kaplarımıza dolduruyoruz, kamp 
yerinde kaynatıp en azından zorunlu ihtiyaçlarımız için kullanabiliriz. Su bulmuş olmanın rahatlığı 
ile hedeflediğimiz anakampa doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Buradan Söke ovası Bafa gölü ve 
ufukta da denizi görebiliyoruz, ufukta gördüğümüz yerler akşam güneşi ile güzel manzara sunuyor. 
 
 

  
Herakleia’da gün batımı 
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Hedeflediğimiz kamp yerine gelmesek de çadır kurabileceğimiz uygun bir yer buluyoruz, hatta biraz 
daha yukarıya çıkarak daha güzel olduğunu düşündüğümüz göl manzaralı geçide saat 19.30’da 
ulaşıyoruz ve burada kamp kuruyoruz  Az olan suyumuzu idareli kullanmaya özen göstererek akşam 
yemeğimizi hazırlıyoruz, Ahmet beyin getirdiği ev yapımı tarhana çorbası yorgunluğumuzu biraz 
olsun azaltıyor. 

  
Kızkayası yakınındaki 2. kamp yerimiz 
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19 Mayıs 2008 Pazartesi 
 
Sabah güneşi ile birlikte çadırlarımızdan istemesek de dışarı çıkıyoruz, dün bayağı yorulmuşuz. 
Kamp kurduğumuz bu nokta çok güzel bir sırtta etrafı kayalarla korunaklı ve Bafa gölü manzaralı.  
Bugün Beşparmak zirve yapıp Kızılcaören köyünde etkinliğimizi sonlandıracağız. Güzel bir 
kahvaltının ardından kampı toplayarak saat 08.00’de yola koyuluyoruz. Bir süre yürüdükten sonra 
saat 08.30’da dün bulamadığımız Beşparmak zirvesi için anakamp olan yere ulaşıyoruz. Sırt 
çantalarımızı burada bırakarak zirve için yola koyuluyoruz. 

 

  
Beşparmak zirve     Kamp yerinden Aydın toprakları 
 
 
Zirveden kopan büyük kayaların kapattığı ve sadece bir kişinin geçebileceği kaya tünelinden geçerek 
zirveye çıkıyoruz.  Zirveye yaklaşınca üzerimize su damlacıkları vuruyor, ilginç bir serinlik hissi 
yaratıyor. Tek parça kayadan oluşan zirveye saat 09.40’da ulaşıyoruz.  Bütün zirvelerden olduğu gibi 
buradan da manzara muhteşem gözüküyor. Bafa gölünü, Menderes vadisini, Bafa ve Karahayıt 
köyünü görmek mümkün.  GPS aletimize göre zirve yaklaşık 1371 m.  
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Babadağ zirve (1350 m veya 1371 m (GPS)) 

 
Zirve defterini yazdıktan sonra fazla oyalanmadan geldiğimiz noktadan aşağı iniyoruz. Çantalarımızı 
bıraktığımız noktadan alarak Kızılcabölük köyüne giden patika yolu takip ediyoruz. 
 

 
 
Su kaynağına henüz ulaşamadık ama yakında olduğunu biliyoruz.  Elimizdeki suyu sadece ağzımızı 
ıslatmak için kullanıyoruz.  Yolda Çoban ailesine rastlıyoruz, baba Hasan Çoban ileride hemen 
yakınımızda su olduğunu söylüyor.  Çocuk Hasan Çoban’ı da suyu bulmamızdan emin olmak için 
bizimle gönderiyorlar.  Gerçekten de yaklaşık iki yüz metre aşağıda suya ulaşıyoruz.  Bunu 
kutlarcasına öğlen yemeği için buranın iyi bir yer olduğuna karar vererek çantalarımızda kalan 
yiyecekleri bitirmek için uğraşıyoruz. 
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Kızkaya 
 
Kral yolu boyunca alçalarak ilerliyoruz, taş patika yol bazı yerlerde kaybolsa da bu yolda yürümek 
çok güzel.  Yolun bazı yerleri bizleri antik dönemde hissettiriyor. Yörede Karabaş otu veya Gargan 
olarak bilinen Karya Lavantası (Lavandula cariensis) buraya özgü endemik bitkilerden ve yolboyu 
fotoğraflanmak istercesine ışıkla dans ediyor. Yolu kaybettiğimiz bir noktada sürüsünü otlatan 
İbrahim Damlıca’ya rastlıyoruz. İbrahim Bey yolun aralarda kaybolduğunu hatırlatarak gitmemiz 
gereken yolu tarif ediyor.  
 
 

  
Kral Yolu      Bağarcık 

 
 

Ara ara büyük kayaların olduğu manzaralı ve dinlendirici yolda yürüyoruz. Bir süre yürüdükten 
sonra Amyzon antik kentine ulaşıyoruz.  Bağarcık mahlesine yakın olan yerde ve vadi içinde olan bu 
antik kente ait çok fazla kalıntı olmasa da antik dönemde de bu kentte yaşamanın oldukça huzurlu 
olduğunu tahmin etmek zor değil. 
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Kral Yolunda 

 
Saat 16.15’de Kızılcaören köyünün Bağarcık mahallesine ulaşıyoruz. Köy girişindeki evinin 
bahçesinde çamfıstığı kıran Emine Morgül bizlere tatmamız için eliyle kırdığı fıstık içi ikram ediyor.  
Emine hanımın çay davetini ise zamansızlıktan dolayı kabul edemiyoruz.  
 

  
Kral Yolu        Çamfıstığı kıran Emine Morgül (Bağarcık Mah) 
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Köyde, Ahmet beyin daha önce tanıdığı ve gelişimizi bekleyen İsmail Akarsu’nun evinin bahcesinde 
yorgunluk molası veriyoruz ve yürüyüşümüzü resmi olarak noktalıyoruz.  Buradan Söke’ye kadar 
araçla gideceğiz.  İsmail Beyin eşi Ayşe bizlere çay hazırlıyor. Çayı beklerken bizler de temizlenip 
üstümüzü değiştiriyoruz, İsmail Beyin ikram ettiği çam fıstıklarını yiyoruz ve fıstığın nasıl 
çıkarılacağını öğreniyoruz. Bu köyün geliri çamfıstığı, köy ve çevresi fıstık çamları ile kaplı. İsmail 
Beyin yaklaşık 70-80 adet fıstık ağacı varmış. 

 

  
Karabaş otu veya Gargan-Karya Lavantası (Lavandula cariensis) 
 
Köyden tuttuğumuz özel bir araç ile Çavdar, Arslanyaylası üzerinden Bağarası’na geliyoruz. 
Buradan Söke’ye çalışan düzenli dolmuşlarla Söke’ye gidiyoruz.  Söke’ye saat 20.30’da ulaşıyoruz. 
Farklı zamanlarda olan araçlarımızı beklerken ben de Ankara için bilet araştırıyorum.  Uzun bir 
arayışın ardından Aydın’dan Ankara’ya araç buluyorum.  Herkesi yolculadıktan sonra ben de saat 
22.45 otobüsüne yetişmek için Söke’den Aydın’a geçiyorum. 
 
Aydın’da akşam yemeğini otogarın arkasında pide salonu olan Nuri Edremitli’nin Yenipazar Pide ve 
Pizza salonunda yiyorum.  Nuri Bey ile dağcılık ve dağcılar üzerine sohbet ediyoruz. Saat 22.45’de 
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olan otobüsümün iptal edildiğini, onun yerine Kontur ile Denizli’ye gidip oradan 01.00 arabası ile 
Ankara’ya gideceğimi öğreniyorum. 
 
Teşekkür... 
Bu etkinliği organize eden Denizli YKM Dağcılık Kulübü ve rehberimiz Ahmet Turhan başta olmak 
üzere, yolumuzun üzerinde keyifle yediğimiz dut ağaçlarını dikenlere, yol gösterenlere ve suyunu ve 
çayını içtiğimiz yöre insanımıza teşekkür etmek isterim. 
 

 
26 Mayıs 2008 

Ankara 
 
 

Rota 

 


