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Olympos

Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ilinin Kumluca ilçesine bağlı olan
bir beldedir. Antalya’ya 85 km, İstanbul’a 720 km, Ankara’ya ise 535 km uzaklıktadır.
Olympos’un simgesi haline gelen caretta carettaların yumurtlama bölgesi olan sahili
nedeniyle sit alanı ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Adını Eski Yunanca’dan alan
Olympos ‘Ulu Dağ’ anlamına gelmektedir. Tarihi tam olarak bilinmese de M.Ö. 168 yıllarına
ait Likya Birlik Sikkelerinde adı geçmektedir. Tarihte Phaselis’ten sonra en önemli Akdeniz
Liman Kenti olarak yer bulmuştur.
Olympos Limanı tarihte korsan yatağı olarak bilinir. Kilikyalı korsanların başı Zeniketes
şehri üs olarak kullanmış, bu sayede "Mitras Kültü" de şehre yerleşmiştir ki bu doğu
kökenli yaratıcı Işık Tanrısı Kültüdür. Şehirdeki korsan egemenliği İ.Ö. 67'ye dek sürmüş.,
İ.S. 43'te kesin Roma egemenliği, yeni parlak bir dönemin de başlangıcı olmuştur. Onarılan
veya yeniden inşa edilen birçok yapı, demirci Tanrı Hephaistos (Vulcano) adına yapılan
kutlamalar, İmparator Hadrianus'un (İ.S. 130) ziyareti, şehir tarihininin Roma dönemine
ait renkli sayfalarıdır. Erken Hıristiyanlık döneminde önemini koruyan şehrin, Piskoposu
Methodius adından en çok bahsedilen kişidir. Olympos, 4. yy.dan itibaren yeniden korsan
hücumlarına uğramışsa da 5. yy.da Efes ve İstanbul konsüllerine katıldığı yazılı
kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Geç Hıristiyanlık döneminde önemini yitirmeye başlayan Olympos, 11. ve 12. yy.da
Venedikli ve Cenevizli tüccarların ticari merkezi olmuş, ancak bu aktivite 15. yy.daki
Osmanlı deniz üstünlüğüyle son bulmuştur. Olympos'un günümüze kadar ulaşmış
kalıntıları genellikle doğudan batıya, doğru hızla denize akan bir ırmağın ağzında ve her iki
yakasında yer alır. Antik dönemde kenti ikiye bölen nehir yatağı bir kanal içine alınarak
her iki yakası da iskele olarak kullanılmış ve köprü ile birbirine bağlanmıştır. Bugün
köprünün bir ayağı yerinde durmaktadır. Güney kıyıda, Hellenistik dönemin çokgen örgülü
duvarı ile yanındaki Roma ve Bizans onarımlara işaret eden bölümü görülmektedir. Nehir
ağzına yakın bir yerde küçük ve dik akropolde geç dönemlerden kalan ve özellikleri
anlaşılamayan yapı kalıntıları yer alır. Irmağın güney kıyısındaki Hellenistik temelli ve
Roma onarımlı küçük tiyatro oldukça harap olup, girişin bir yanı iyi korunmuş
durumdadır. Şehrin görülebilir diğer önemli yapısı ise ırmak ağzının 150. m.sinde yer alan
tapınak kapısıdır. İon düzeninde küçük bir tapınağa ait olduğu mimari parçalardan, Roma
İmparatoru Markus Aurellius (İ.S. 161–160) adına yapıldığı da kapı önündeki heykel
kaidesinden anlaşılmaktadır.
Hiç şüphe yok ki kalıntılar arasında en ilginci Antalya Müzesince yürütülen kazılarla gün
ışığına çıkarılmış olan "Kaptan Eudomus'un lahdidir". Nehir ağzının hemen yakınındaki
kayalığın oyuğunda yer alan lahdin uzun kenarındaki gemi kabartması, kaptanın adının
yanında gemisinin şeklini vermesi açısından da büyük önem göstermektedir. Olympos'un
birkaç kilometre güneybatısındaki Çakaltepe olarak anılan yükseltinin güney yamacından
devamlı olarak alev çıkar. Özellikle geceleri çok etkileyici olan bu doğa olayı metan gazının
asırlardır aynı noktadan yeryüzüne ulaşmasından başka bir şey değildir. Bu doğa olayı
Likya'da yaşayan ve soluğundan ateş püskürdüğüne inanılan Khimaira canavarı ile
özdeşleşmiş ve bu sayede Olympos, Bellerophontes efsanesine ev sahipliği yapmıştır.
Zamanla demirci Tanrı Hepaistos'un kült merkezi, Roma ve Bizans dönemlerinde de dini
merkez olarak kullanılan alanda yer yer orijinal blokları görülebilen kutsal yol ile alevlerin
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etrafındaki bir takım yapıların temellerini görmek mümkündür. İç duvarları yer yer
freskolarla süslü Bizans Kilisesi ise alandaki en anıtsal kalıntıdır. (Kaynak: Turizm ve
Kültür Bakanlığı)
Olympos’a 5 km uzaklıkta yer alan Tahtalı Dağı’nın eteklerinde bulunan günümüzde
‘Yanartaş’ (Chimera) olarak bilinen hiç sönmeyen bir ateş vardır. Olympos kentinde
yaşadığı bilen medeniyetler bu ateşin etrafında ibadet amaçlı çeşitli yapılar yapmışlardır.
Açık bir kayalık alanda bulunan Yanartaş 20 civarında alev bacası bulundurur. M.Ö. 4.
yy’dan beri yazarlar eserlerinde bu taştan bahsetmiştir. Ateşin yakınlarında bulunan antik
kalıntılar ise Bizans Kilisesine aittir. Deniz seviyesinden yaklaşık 250 m yükseklikte
bulunan Yanartaş’a yürüyerek bir saat gibi bir zamanda çıkılabilmektedir. Bu ateşlerin
keyfini en iyi akşam saatlerinde çıkaracaksınız. Yürüyüşünüzde el fenerlerinizi yanınızda
bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Sit alanı olarak korunan Olympos bölgesinin bitki örtüsü Çam, Sedir ve Defne ağaçlarıdır.
Denize doğru Musa Dağın’dan aşağı inerek bir dere eşliğinde denize ulaşabilirsiniz. Aynı
zamanda Likya Yolu üzerinde olan Musa Dağı’na keyifli bir yolculukta yapmanızı tavsiye
ederiz.

Gezilecek Yerler
Adrasan : 13km
Çıralı : 23 km (Sahilden 2km)
Yanartaş : 23 km
Tahtalı: 30 km (Teleferik)
Phaselis : 28km
Likya Yolu : 53km (Likya yolu başlangıç yeri mesafesi)
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Neler Yapabilirsiniz ?

Paintball
Deep Water Solo
Trekking
Kekova boat tour
Suluada boat tour
Chimaera tour
Mount Tahtalı

Yoga
Rock climbing
scuba diving
Canyon Turu
Canoe
Paragliding
Quad bike
2021

Çamlık Pansiyon
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Hakkımızda
1997’den beri 12 ay aktif bir şekilde hizmet veren pansiyonumuz geleneksel
Olympos ağaç evleri konseptine uygun olarak tasarlanmıştır. Aile, Küçük Standart, Büyük
Standart, Deluxe ve Bungalov Deluxe oda seçeneklerimiz ile size betonlardan uzakta keyifli
bir tatil ortamı sunuyoruz.
Tüm odalarımızda standart olarak duş, tuvalet, klima ve 24 saat sıcak su hizmeti
sunulmaktadır.

Konsept

Kahvaltı

Akşam Yemeği

Oda-Kahvaltı

√

X

Yarım Pansiyon

√

√

Location

Website

360

Blog

Instagram
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Odalar
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Aile Odaları

2021

Küçük Standart Odalar
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Büyük Standart Odalar
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Dış Mekan
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Etkinlikler
Etkinlik

2017

2018

2019

2020

psikotatil

1

3

4

4

gezginyogini

-

4

5

1

ayhanozturksarkilari

-

-

1

-

Girişimcilik ve Tasarım
Kampı

-

1

1

-

purnefesyoga

-

-

-

1

deryacakmakyoga

-

-

-

1

gezginkadınlar

1

1

1

1

*Etkinlik adlarına tıklayarak, Instagram adreslerine ulaşabilirsiniz.
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İletişim

Adres
Yazır Köyü, Olympos, Kumluca - Antalya / Turkiye
Telefon
+90 (242) 892 12 57
+90 (543) 573 31 10
+90 (531) 920 09 68
Mail
olympos_fuat@hotmail.com

2021

