
Merhaba Sevgili Çocuklar, 
 
 
Nasılsınız bakalım 22. buluşmamızdan bu yana? Malzemelerimizi hazırlayabildik mi? 
Hadi şimdi bir oyunla başlayalım o zaman. Oyunumuzun ismi, kelime avı. Ben şimdi 
bir harf söyleyeceğim ve siz söylediğim harfle başlayan kelimeler bulmaya 
çalışacaksınız. Aklımıza gelenleri bir güzel söyleyelim, fazla olması hiç sorun değil, 
tam tersine çok güzel. Eğer hazırsanız başlıyorum. Harfimiz E. Şimdi “e” ile başlayan 
kelimeleri düşünün bakalım ve onları bir bir söyleyin. Benim aklıma neler mi geldi? 
Elbise, eşek, erik, ekmek, ejderha, evren, eczane, ekim, espri… Ooo, ne çok kelime 
varmış, siz daha fazla buldunuz, duyuyorum. Peki o zaman, şimdi yeni bir harf 
söylüyorum.  Harfimiz Y. Saymaya başladınız sanırım siz. Benim aklıma da şunlar 
geldi: yön, yay,  yaz, yufka yelek, yağmur, yedi, yanak, yıl, yol, yedi… Tamam, tamam, 
yine yetişemedim sizin hızınıza. Siz daha fazla kelime söylediniz, duydum. Yeni 
harfimiz Ü. Ben de başlıyorum saymaya; üzüm, üzüntü, Ürgüp, ülke, üşengeç, ümit, 
üç, üçgen, ürpermek, ünite… Siz saymaya devam mı ediyorsunuz? Anladım, ben sizin 
hızınıza yetişemeyeceğim. Bir harf daha veriyorum, hazır mısınız? Yeni harfimiz K. 
Ooo, bir sürü kelime saydınız bile. Benim aklıma da şunlar geldi: karpuz, kiraz, kek, 
kapı, kalem, kaşık, kaygı, Kocaeli, Kayseri, kar, kâğıt, köpek, kedi, kepçe, kar, kitap. 
Vay be, ne kadar da çok kelime varmış K ile başlayan. Şimdiki harfimiz Ğ. Demek 
kandıramadım sizi. O utangaç bir harfti ve başa gelmiyordu, çok doğru. Peki o zaman, 
şimdiki harfimiz H.  Ben de sayıyorum aklıma gelenleri; hoş, halı, helikopter, hortum, 
hüzün, Hale, hayal, hoşaf, höyük, hörgüç, Hindistan, Hatay, havuç, harika! Evet, 
gerçekten harika, ne kadar çok kelime buldunuz. Bu oyunu sevdiniz mi? Çok sevindim.  
 
Hadi başka bir şekilde devam edelim o zaman. Şimdi hep birlikte ayağa kalkabiliriz. 
Ben yağmur yağıyor dediğimde parmak uçlarımızla, dolu dediğimde ise el içlerimizin 
istediğimiz kısmını kullanarak söylediğim yerlere minik minik vuracağız. Yağmur 
dediğimde parmak uçlarımızla, dolu dediğimde ellerimizin iç kısmıyla. İster 
parmaklarımız, istersek tüm elimizle. Yavaş yavaş vurmaya dikkat edelim lütfen. 
Yağmur, yavaş yavaş yağmaya başladı. Parmak uçlarımızla başlıyoruz o zaman. 
Yağmur damlaları başımızın tepesine, arkasına, yanlarına tıp tıp tıp diye düşüyor. 
Parmak uçlarınızla dokunuyorsunuz değil mi bu söylediğim yerlere? Peki, devam 
edelim o zaman. Başımızın tepesine, arkasına, yanlarına yağdıktan sonra 
kulaklarımıza düşmeye başladı. Kulaklarımızın her yerine, sonra tüm alnımıza, 
burnumuza. Yağmur biraz hızlandı, yanaklarımızın her yanına, ağzımıza… O da ne, 
dolu yağmaya başladı. Şimdi ellerimizin içiyle vurmaya devam ediyoruz yavaşça. Dolu; 
boynumuza, ensemize, omuzlarımıza, kollarımıza, sırtımızın erişebildiğimiz yerlerine, 
elimizin içiyle sırtımıza vuruyor muyuz yavaş yavaş? Sonra göğsümüze, popomuza, 
bacaklarımızın arkasına, yukarıdan aşağıya doğru, şimdi de bacaklarımızın ön 
tarafına, yukarıdan aşağıya doğru ve ayaklarımıza. Yağıyor, yağıyor, yağıyor…  Çok 
iyi yaptınız, tebrik ederim sizi.  
 



Şimdi söyleyeceklerimizi yerimizde yapacağız, tamam mı? Bu doludan korunabilmek 
için biraz hızlanıp evimize gitmeliyiz. Hızlıca yürümeye başlayalım. Yerimizde hızlı hızlı 
adım atmaya başlayalım. Sanırım biraz daha hızlanıp koşmalıyız. Hadi o zaman biraz 
daha hızlanalım. Hızlandık, hızlandık, hızlandık. Oh, neyse ki eve geldik. Hemen 
üstümüzü değiştirmeliyiz. Üstümüzü hızlıca değiştirdik. Bunları yaparken biraz 
yorulduk sanırım. Hazırsanız halımızın üstüne bağdaş kuralım, sırtımız dik bir şekilde 
oturalım. Acele etmeden burnumuzdan derin bir nefes alalım. Nefesimizi verirken 
“vuuuu” diye bir ses çıkaralım. Yeniden burnumuzdan derin bir nefes alıp ve “vuuuu” 
sesi çıkararak verelim. Oh, sanırım dinlenebildik.1 
 
Aa, siz de mi buradaydınız Tipoti? Demek içeriye giremeyince bizimle birlikte  severek 
oyunları oynadınız, hareketleri yaptınız. Harika. Herkes girdi, bir tek siz mi kaldınız 
dışarıda? Hiç üzülmeyin, bizi dinleyen arkadaşlarımızın bir sürprizi var. Sizin için 
tekerlemeyi ezberlediler ve söyleyecekler şimdi. Arkadaşlar hazırsak hep birlikte 
söyleyelim tekerlememizi. Önce yavaşça sonra da biraz hızlı. 
 
İbiş’le Memiş kavga etmiş, 
Mahkemeye gitmiş. 
Mahkemede mahkemeleşmiş mi? 
Mahkemeleşmemiş mi? 
 
Çok güzel. Hadi bir de hızlı söyleyelim. Oley! Kapı açılmış, çok teşekkür ediyor 
dostlarımız. Ölemez Dağı’nın eteklerindeki bu kaplıcanın 2000 yıl öncesinde açıldığı 
söyleniyor. O dönemden kalan tarihi kalıntılara bakılarak suyu birçok hastalığa iyi 
geldiği söylenen bu kaplıcanın, eski dönemlerde hastane olarak kullanıldığı tahmin 
ediliyormuş. Hatta bu eski hastanenin kapısında “Buraya ölüm giremez.” yazdığı için 
buradaki dağın adının Ölemez Dağı olduğu da söylenenler arasında. Çocuklar önce 
güzellik çamuruna girip birbirlerini çamura bulamışlar. Hem de öyle bulamışlar ki 
tanınmaz hale gelmişler. Sonrasında da duşlarını alıp sıcak su havuzlarında geç 
saatlere kadar eğlenmelerine devam etmişler. Suyundan içmeyi de ihmal etmemişler 
elbette. İyice acıktıktan ve yorulduktan sonra yemeklerini yemişler. Günün her anından 
keyif almanın rahatlığı ile odalarına çekilip uyumuşlar. Sabah çok erken saatte kalkıp 
hazırlıklarını ve kahvaltılarını tamamlayıp yola çıkmışlar. Kaunos Antik Kenti’ne 
gitmişler. Burası, bundan 178 yıl önce, İngiliz bir arkeolog tarafından bulunmuş. 56 yıl 
öncede ilk kazı çalışmaları başlamış ve bu çalışmalar halen devam ediyormuş. Kazılar 
sonrası burada kale, surlar, kilise, hamam, tiyatro, tüm faaliyetlerin gerçekleştiği 
meydan olan agora, çeşme, tapınaklar, liman ve mezarlar bulunmuş. Daha önce 
gördüğümüz 6 tane kaya mezarı da bu devlete aitmiş. Kaplıcadan sonra tekneleriyle 
buraya da çok kolay ulaşmışlar. Buradaki kalıntıları güzelce gezdikten sonra en son 
tiyatroya gitmişler. Orada sırayla sahneye çıkıp şarkılar, türküler söylemiş, tiyatroda 
küçük bir gösteri yapmışlar birbirlerine. Bol kahkahalı bir gezi olmuş burası. Buradan 
Yuvarlak Çay’a gitmişler. Bu çayın üzerine kurulmuş kocaman salıncak varmış. Onu 
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görünce çok heyecanlanmışlar. Hemen onun üstüne binip hep beraber sallanmışlar. 
Bu akan suyun üzerinde sallanmak çok heyecan vericiymiş. Ardından buranın meşhur 
yoğurtlamasından yiyerek buradan ayrılmışlar.  
 
Teknelerine binerek herkesin gidip gördüğü ve çok sevdiği Ekincik Koyuna gitmişler. 
Tekneden atlayarak yüzmüşler bir süre. Buradan Marmaris’in karşı tarafındaki Cennet 
Adasına gitmişler. Ada dense de burası bir yarımadaymış aslında. Yani her yanı değil, 
yalnızca üç tarafı denizle çevriliymiş. Bu yarımadadaki Nimara Mağarasına gelmişler. 
Bundan 12 bin yıl önce insanlar bu mağarada yaşamışlar. Mağaranın tabanında 
yapılan kazılarda 1500 kadar renkli cam, cam keskileri, kemikten yapılmış dilgi, delici 
alet uçları bulunmuş. Düşünebiliyor musunuz, o çok eski dönemlerde bu mağara bir 
boncuk atölyesi olarak kullanılmış. Sonraki dönemlerde insanlara dair pişmiş topraktan 
yapılmış 50 tane insan figürü ile çok sayıda sikke denilen madeni para bulunmuş. Onlar 
mağaraya gittiğinde, müze yetkilileri, jandarma ve halk varmış mağarada. Herkes çok 
üzgünmüş. Meğerse buraya gezmeye gelen birileri, hepimizin koruması gereken bu 
mağaranın duvarlarına yazılar yazmışlar. Tüm çocuklar da bu duruma çok üzülmüşler. 
Görevliler, yapanların yakalanması için aramalar yapıyorlarmış. Buradan ayrılarak 
Günnücek Milli Parkı’na gitmişler. Günnücek ne kadar ilginç bir isim değil mi? Burada 
dünyanın en özel ağaç türlerinden olan sığla ağaçlarını görmüşler. Halk arasında bu 
ağaçlara günnük ağacı dendiği için parkın adına Günnücek demişler. Milli parktan 
ayrıldıktan sonra oraya çok yakın olan Marmaris Burunucu Macera Parkı’na gitmişler. 
Her yaş için macera parkurları olan bu parkta, tırmanma duvarı, tranbolin, zeplin, tüplü 
kaydıraklar, serbest atlayış, denge, koşu, dağ bisikleti parkuru, dev bir salıncak varmış. 
Ayrıca burada denize de girilebiliyormuş. Dev salıncağa binip uçtuğunu düşünerek 
çığlık atanlar, parkurları tamamlamaya çalışırken düşenler, koşanlar, denize girenler… 
İnanılmaz eğlenceli bir parkmış gerçekten. Kahkaha, heyecan, korku, sevinç dolu vakit 
geçirmişler burada. Ve sonra Marmaris Kalesi’ne gitmeye karar vermişler. Burası da 
ayrı bir maceraymış. Buraya araçla çıkılamadığı için Marmaris’in dar sokaklarından 
kaleye yürümüşler. Kapıya geldiklerinde, kapı kilitliymiş ve üzerinde şöyle yazıyormuş; 
 

 
İstiyorsan kapı açılsın 

Üşenmeyip kahkaha atacaksın. 

 
Ne dersiniz, biz de onlarla birlikte kahkaha atalım mı? Hadi o zaman, hazırsanız 
başlayalım. Ben beşe kadar sayarken siz sanki biri sizi gıdıklıyormuş gibi kahkaha atın. 
Şimdi saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bazılarınızın kahkaha sesi buraya hiç 
gelmedi. Biraz daha sesli mi atsanız acaba. Ben tekrar saymaya başlıyorum. 5’e kadar 
sayacağım, siz Tipoti’lere ulaştırmaya çalışın, olur mu? 1, 2, 3, 4, 5. Harika, kapı 
açılmış. Bizimkiler kalenin ucuna doğru yürümüşler. Her yeri tepeden gören kalede, 
her yer ayaklarının altında gibiymiş. Ayrıca Arkeoloji Müzesi de bu kalenin içindeymiş 
ve bizimkiler orayı da gezmişler. Sonra tekneyle tekrar yola düşmüşler. Muhteşem 
koyları, adalar, plajları, gizemli mağaraları, mağaraların içindeki gölleri, kanyonu, 



şelaleleri gezerek Sedir Adası’na gelmişler. Eskiden bu adanın çevresi sedir ağacı 
kaplıymış, o sebeple buraya Sedir Adası demişler. Ama aynı zamanda  Kleopatra, Şiir 
ya da Aşk Adası da deniyormuş. Halikarnas Balıkçısı da buraya Gülen Adası demiş. 
İşte bu ada altın sarı renkteki harika kumu, mavinin farklı tonlarını barındıran eşsiz 
denizi ile ünlüymüş. Bu altın renkli kumların buraya gelişine dair bir efsane varmış. 
Efsaneye göre, Mısır Kraliçesi Kleopatra, Romalı komutan sevgilisini Tarsus’a ziyarete 
gitmiş. Denizde gezerken mavinin her tonunu barındıran Sedir Adası’ndaki koyu 
görmüş ve o koyda denize girip güneşlenmiş. Ona göre bu harika görünümlü koyda 
tek bir eksik varmış. O da hiç kumun olmamasıymış. Bunu her buluşmalarında 
sevgilisine de söylüyormuş. Bunun üzerine komutan sürpriz yaparak Kuzey Afrika’dan 
gemilerle kum taşıtmış ve denize girdiği koyda bir plaj oluşturmuş. Daha sonra bu 
ikilinin tatil yapmak için buluştukları bir yer olmuş bu ada. O sebeple hem plaja hem de 
adaya Kleopatra ismi verilmiş. Bu özel kumların azalmaması için bu plaj koruma altına 
alınmış. Terlikle girmek, havlu sermek, duş almadan oradan ayrılmak, kum almak 
yasaklanmış. Bizimkilerde kurallara dikkat ederek bu rengârenk mavisi olan denizde 
yüzmüşler ve kumların üzerinde güneşlenmişler.  
 
Yeniden teknelerine binerek bu muhteşem koydan ayrılıp Datça’ya doğru yola 
çıkmışlar. Burası da bir yarımada şeklindeymiş. Eski Datça sokaklarında gezip ünlü 
şair Can Yücel’in evini ziyaret etmişler. Buradaki Koyları ve plajları gezerek Knidos 
Antik Kenti’ni de ziyaret etmişler. Karadan ulaşımı olmayan, sadece deniz yoluyla 
ulaşım sağlanabilen Domuzbükü Koyu’na da gitmişler. Kızlan Köyü’ndeki taştan 
yapılan 6 Kızlan Yel Değirmenini görmeden gitmek olmaz diye düşünmüşler. Datça’ya 
gelip ünlü bademlerinden yemeden gitmek de olmaz. Davet edildikleri badem 
bahçesinde, dalından kopardıkları bademleri kırıp afiyetle yemişler ve Milas’a gitmek 
için yeniden teknelerine binmişler. Burada da antik kentleri, plajları, manastırları, 
vadileri, kanyonları gezerek İncirliin Mağara’sına gelmişler. Manastır Dağı’nın 
yamacındaki bu mağarada irili ufaklı 30 mağara bulunmaktaymış. Kafesli bir yapıya 
sahip fosil bir mağaranın uzunluğu, hazır olun, tam 345 kilometreymiş ve birbirine 
bağlantılı salonlardan oluşuyormuş. Tamamı gezilemeyen mağaranın içinde ağzını 
açmış bir timsaha, ters laleye, ceylan yavrusuna, insana benzeyen çok ilginç dev sarkıt 
ve dikitler varmış. Burası aynı zamanda yarasaların mutlu bir şekilde yaşadıkları 
evleriymiş. Çok etkilendikleri bu mağaradan ayrılarak Ege Bölgesi’nin en büyük gölü 
olan, Bafa Gölü’ne gelmişler. Tatlı suyu olan bu gölün içinde birçok küçük ada varmış. 
Burası aynı zamanda Türkiye’nin önemli kuş cennetlerinden biriymiş. Kuşların gölden 
balık yakalayışlarını izlemek çok keyifliymiş.  
 
Buradan da ayrılıp yeniden yollara düşmüşler ve Bodrum’a gelmişler. Buranın çok çok 
çok eski zamanlarda adı Halikarnassos’muş. Belki siz Halikarnas olarak duymuş 
olabilirsiniz. Şövalyeler tarafından iki liman arasına yapılan Bodrum Kalesi’ni ziyaret 
etmişler. İç kaleye ulaşabilmek için tam 7 taneden kapıdan geçmişler. Tipoti, “İyi ki 
buradaki kapılardan şifre istemiyorlar, yoksa bu kadar zamanda, bu kadar çok yeri 
nasıl gezecektik?” demiş gülerek. Hep birlikte “İyi ki” deyip gülmüşler. Şehri tepeden 
gören kalenin gezilebilecek bölümleri, Sualtı Arkeoloji Müzesi, zindan, salonlar, kuleler 



ve hamammış. Kalenin en altında yer alan zindanlar, çok ürpertici ve etkileyiciymiş. 
Ülkemizin tek, dünyanın da en önemli sualtı arkeoloji müzesine gelmişler. Müzede su 
altından, su altındaki batık gemilerden çıkarılan eserler varmış. O dalışların videolarını 
izleyip hikâyelerini dinlemişler. Su altında, o kadar derinlikteki büyük batık gemiler, 
onların içine girilmesi, bulunanların özel yöntemlerle su dışına çıkarılması çok etkileyici 
gelmiş. Çocukların birçoğu bunları izledikten sonra dalgıç olmaya karar vermiş. Geziyi 
tamamladıklarında yeniden 7 kapıdan geçerek çıkmışlar. Tüm evlerin beyaz, kapı ve 
pencerelerinin mavi olduğu Bodrum sokaklarında gelmişler. Buradan Dünya’nın 7 
Harikası’ndan biri olan Halikarnos Mozolesi’ne gitmişler. Yunan ve Mısır mimarisi 
kullanılarak Karya kralı için yapılmış bir anıt mezarmış burası. Buranın dış yapısı kadar 
iç yapısı da çok ilginçmiş. Buradan başlayan uzun, ilginç, gizemli tüneller Artemis 
Tapınağı ve Anfi Tiyatro’ya kadar devam ediyormuş. Ama maalesef depremler 
sebebiyle burası biraz zarar görmüş.  
 
Buradan Etrim Köyü’ne giderek halı ve kilim dokuyan köylülerle tanışmışlar. 
Tezgâhlara oturup onlar da ilmek atmayı deneyip halı dokumayı öğrenmeye 
çalışmışlar. Bu işi iyice öğrenebilmek için hazırlanmış küçük tezgâhlardan almışlar. 
Burada şalvarlı teyzeler tarafından hazırlanan sofrada yemekler yemişler. Peksimet 
Dağı sırtlarındaki Karakaya Köyü’ne geçmişler. Burası da çok eskiden, korsanlardan 
korunmak isteyen halk tarafından yapılmış. Denizden bakılınca görülmesin diye 
evlerinin üstünü kerpiçlerle ve otlarla örtüyorlarmış. Buradan ayrılarak önce mandalina 
bahçelerini, yel değirmenlerini gezmeye, sörf yapanlarını izlemeye gitmişler. Koyları ve 
plajları gezerek yeniden deniz altına dalış yapmışlar. En son Bodrum Antik Tiyatro’ya 
gitmişler. Orada Bodrum türküleri konseri varmış. Efeler de sahnede zeybek oynayıp 
türkülere eşlik etmişler. Orada kalıp keyifle seyretmişler. Bütün türküleri çok sevmişler 
ama içlerinden bir tanesini Galima çok çok sevmiş.  
“Çökertmeden çıktım da Halilim 
Aman başım selamet…”  
diye eşlik etmiş türküye. İşte böyle şarkılarla, türkülerle geçmiş akşamları. Konser 
bitince valinin yemek davetine katılmak için Gümüşlük’teki lokantaya gitmişler. Kapıda 
bir görevli varmış ve şöyle demiş onlara; 
 
 

İstiyorsanız bu kapıdan girmek içeri 
Yapmalısınız şefin dediklerini. 

 
 
Siz de söylenenleri yapıp dostlarımıza destek olmak ister misiniz? O zaman hep birlikte 
ayağa kalkabiliriz. 
  
İşte şef başlıyor. 
  
Şef dedi ki; sağ elinle burnunu, sol elinle kulağını tut. 
Şef dedi ki; sağ elinle çeneni, sol elinle alnını tut. 



Şef dedi ki; 3 defa zıpla ve etrafında dön. 
Şef dedi ki; otur, kalk, iki alkış yap. 
  
Yaşasın! Sizin de desteğinizle yapabilmişler söylenenleri ve açılmış kapı. İçeri de onlar 
için hazırlanan masada deniz ürünleri ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan harika bir 
masa varmış. Vali onları selamlayıp gezilerinin nasıl geçtiğini dinlemiş. Yemeklerin 
hepsi çok güzelmiş ama en çok zeytinyağlı yaprak sarmasını sevmişler. Vali tüm 
çocuklara mandalina, portakal, zeytin fidanları ve mandalina kolonyası hediye etmiş. 
Çok sevinmişler bu hediyeleri görünce. Büyükanne keseyi çıkararak valiye uzatmış. 
“Çocukların okulu açılacağı için iki gün sonra ülkenizden ayrılıyoruz. Rica etsem 
gideceğimiz son şehri siz çeker misiniz?” demiş. Vali elini keseye sokmuş ve çekmiş 
bir kâğıt. 
  

 
“Türkiye’nin en kalabalık bu ili, 

Marmara Bölgesi’ndedir. 
Taşı, toprağı tarih olan bu toprakların 

Bir kısmı Avrupa bir kısmı Asya kıtasındadır.” 
 

 
demiş vali. 
  
Neresi olduğunu bir türlü anlayamamış dostlarımız. Kafaları karışmış. Siz yeni 
gidecekleri bu ilin neresi olduğunu bulabildiniz mi? Bu şehir Marmara Bölgesi’ndeymiş 
ve ülkemizin en kalabalık iliymiş. Araştırabilir misiniz? Harika haber bu, dostlarımız çok 
sevinecek. Bizimkiler de bu sırada hem bu unutulmaz gezi için valiye hem emeği geçen 
herkese hem de dostlukları ve sevgileri için tüm arkadaşlarına teşekkür etmişler. Aynı 
otelde kalacakları için vedalaşmayı sabaha bırakmışlar. 
 
Evet, şimdilik bizim de veda vaktimiz geldi. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize 
çooook iyi bakın lütfen ve hoşçakalıııınnn!2 
  
   
  
  
 

                                                        
2  Muğla ile ilgili bilgiler http://bujuyollarda.com sayfasından alınmıştır.  


