MENDERES YOLU
Uygarlıklar Vadisinde 800 Km. lik yürüyüş.
Onlarca uygarlık, kent ve milyonlarca insan, Büyük Menderes’in etrafında doğar,
doyar ve yaşamını sürdürür. Tarih boyunca o kadar çok kavim Büyük Menderes
Havzası’nda yaşar ki, ünlü tarihçi Herodot burayı ‘Uygarlıklar Vadisi’ diye
adlandırır.
Eldere köyünde sazlıkların içerisinde kaynayan Menderes, Dinar Suçıkan’da gün
yüzüne çıkıp Marsias’ın flütü eşliğinde kıvrım kıvrım uzanarak 584 km. sonra
sevgiliye, yani denize ulaşır. Işıklı ve Küf’i Çayları ile Işıklı Baraj gölünde, Banaz
Çayı ile Adıgüzel’de buluşur. Denizli hudutları içindeki Çürüksu ve Gökpınar
Çayları ile beslenir. Nazilli’de Akçay’ı içine alır. Son olarak Koçarlı yakınlarında
Karpuzlu Çayı da nehre katılır.
Menderes Vadisi Denizli’de; Çivril Eumania, Apollon Learbines, Tripolis,
Hierapolis, Laodikiea ve Attuda antik yerleşimlere ev sahipliği yapar.
Çivril Akdağ, Baklan Beşparmak Dağı, Çal Çökelez Dağı, Karcı Dağı ve Babadağ
Menderes’e bekçilik eder.
Tokalı Kanyonu, Kısık kanyonu ile Işıklı, Adıgüzel ve Cindere Barajları Menderes
tarafından oluşturulmuştur.
Projemiz:
Menderes’in doğduğu yerden başlayacak olan uzun mesafe yürüyüş yolumuz,
Menderes gibi kıvrıla kıvrıla denize döküldüğü yere kadar uzanarak, ilk çağlardan
bu yana kurulan yerleşim yerleri ve uygarlıkları, doğal güzellikleri yürüyüşçülerine
sunacaktır.
Yolumuz; Akdağ, Babadağ, Madran Dağı gibi zirvelerden, Işıklı, Adıgüzel,
Cindere, Kemer gibi baraj göllerinden, Tokalı ve kısık Kanyondan, Süleymanlı
yayla Gölü, Bafa Gölünden, Pamukkale’den, Hierapolis, Laodikiea, Tripolis,
Afrodisias, Nysa, Priene ve Milet antik şehirlerinden geçecektir.
Hedefimiz:
1. Doğal ve kültürel mirası korumak ve tanıtmak
2. Yerli halk için ekonomik fayda sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek.
3. Bölgelerde yaşanan göçlerin önüne geçilebilmek, hatta ters göç yaşanmasını
sağlamak.

4. Kültürel açıdan duyarlı olan turist ve ev sahibi halk arasında saygıyı sağlamak,
yerel gurur ve güveni oluşturmak.
KISACA KIRSAL KALKINMANIN SAĞLANMASIDIR.
Çalışmalarımız:
Yürüyüş Yolumuz; antik yollar ve eski katır yolları bulunup, birleştirilip,
temizlenerek oluşturulmaktadır.
Yol kırmızı beyaz çizgilerle işaretlenip, birleşme noktalarına yön levhaları
dikilmektedir.
İlimizde bulunan tüm doğa kulüp, dernek ve grupları ile bireysel sporcular ve
doğaseverler katkıda bulunmuş ve bulunmaktadırlar.
Tamamlanan Bölümler.
Çalışmalarımız İlçe Kaymakamlıkları ve Belediyeleri’nin destekleri ile
gerçekleşmiştir.
Güney Parkurları tamamlanmıştır. Toplam Parkur uzunluğu 72 Km. dir.
Alternatif yollarla birlikte 5 Adet günlük parkur belirlenmiştir.
Çal İlçesi sınırlarında Çalçakırlar Köyünden gelen yolumuz Güney parkurlarına
bağlanmıştır.
Alternatif yollarla birlikte 7 Adet günlük parkurumuz vardır. Toplam mesafe 75
Km dir.
Parkurlar temizlenmiş, işaretlenmiş, yön levhaları dikilmiştir.
GPS kayıtları ve haritalar Menderes Yolu grup sayfamızda yayınlanmıştır.
Menderes Yolu çalışmalarımız gönüllülük esasına göre ve imece usulü devam
etmektedir.
Web sayfamız yakın zamanda hizmete girecektir.
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