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Yürümek de bir Sanattýr!
(Bir kaç öneri…)
Tatilinizde uðradýðýnýz bölgeye bir fark katabilirsiniz. Ziyaretiniz ve
tercihiniz, doðayý, çevreyi, gelenekleri ve kültürü korumaya yardým
edebilir.
Toplu taþýma, bisiklet kullanýmý ve yürümek doðanýn korunmasýnda
yararlý alternatiflerdir ve yerel halkla irtibata geçmek için iyi
fýrsatlardýr.
Yöre insanlarýyla yörenin kültürüne göre davranýn (örneðin: taþrada
þortla veya mayolarla gezmeyiniz).
Fotoðraf çekmeden insanlardan izin isteyin, verilmezse kýzmayýn.
Çevreye saygý gösterin ve gereksiz rahatsýzlýklarýn nedeni olmayýn.
Hayvanlarý uzaktan ve dürbünle gözlemleyin. Kuþlar ve diðer yaban
hayvanlara yaklaþmayýn, rahatsýzlýk vermeyin ve onlarý yakalamaya
çalýþmayýn. Kuþ yuvalarýna dokunmayýn.
Doða herkesindir: Dallarý kýrmayýn, çiçek ve baþka bitkileri
koparmayýn, deniz kabuklarý ve arkeolojik sitelerden herhangi bir
taþ toplamayýn - hem yasaktýr hem de çok yüksek cezalarý vardýr - !
Çöp býrakmayýn, ambalajlarý yanýnýzda götürün, su için bir matara
kullanýn ve boþalmýþ pilleri atmayýn. Ýhtiyaçlarýnýzý baþkalarýna
rahatsýzlýk vermeyecek bir þekilde çözün.
Yangýn çok büyük bir tehlikedir. Sigara ve kibritlerinizle çok dikkatli
olun ve izmaritlerýnizi yanýnýzda götürün.
Yollar ve patikalarý terk ederken ekilmiþ tarlalara girmek zorunda
kalabilirsiniz. Ekine veya bitkilere basmakla çiftçilere zarar vermiþ
olduðunuzu unutmayýn.
Sarnýç sularýný kirletmeyin. Çoðu sarnýçlar hala kullanýlmaktadýr ve
yüzme havuzlarý deðildir.
Teþekkür ederiz...
Gidilecek yöre ve onun kültürü üzerine kitap veya broþürler okumakla
tatil keyfinizi tatile gitmeden önce bile baþlayabilirsiniz. Merak
göstermenizin daha da hoþ karþýlanacaðýndan emin olun.
Baþlamak üzere www.akyaka.org ‘a bir göz atýn!
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Önsöz
Akyaka’ da yaþamak bizim için ne demek? Buradaki güzellikleri,
buranýn doðasýný görmek, farkýnda olmak ve onunla birlikte yaþamak
demektir. Ayrýca onun için uðraþmayý ve korunmasýna yönelik çaba sarf
etmeyi vazifemiz kabul ediyoruz. Bir insan, Akyaka sakini ve dernek üyesi
olarak bunu yerine getirmeyi çalýþýyoruz.
Fark ettik ki bir çok insan bu deðerleri bizimle paylaþýyor; hem gezmeyi
hem de Gökova havzasýndaki doðayý seviyorlar ve buradaki güzellikleri
görüyorlar. Bizimle birlikte gezdiler, birlikte bu yöreyi keþfe çýktýk. Gezi
rehberi fikri böylece doðdu ve gördük ki sadece bizimle gezmeyi deðil
beraber çalýþmayý da isteyen, fikirlerini paylaþan, kýsacasý dernek
çalýþmalarýna katkýda bulunan, üye olan ve olmayan katýlýmcýlarýmýz
olmuþtur. Elinizdeki kitap gerçek bir iþ birliðiyle oluþturulmuþtur.
Bir grup insan ayaklarýndaki toz ile, mürekkepli parmaklar ile,
bilgisayarda geçirilen zaman ile, elindeki pusula ile, güneþ ve yaðmur
altýnda yapýlan keþif gezileriyle bu kitabý hazýrlamýþtýr.
Gezi rehberimiz ile Gökova havzasýnýn, Akyaka’ nýn sadece plaj ve
deniz yani yazýn yapýlabilen turizm faaliyetlerini deðil, aktif olmak
isteyenlerin, yürümek isteyenlerin ve bu doðadan doðru bir þekilde
faydalanmak isteyenlerin farklý deðerlerinin var olduðunu hissettirmek
istedik.
Gelecekteki çalýþmalarýmýzý ayný sýcak ortamda gerçekleþtirebileceðimiz ümidiyle, bizi bu hedefe ulaþtýran tüm katýlanlara içten
teþekkürlerimi, saygý ve sevgilerimi sunarým.
Bahar Suseven
(Heike Thol-Schmitz)
Gökova- Akyaka’yý Sevenler
Derneði Baþkaný
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Baþlarken...
Bugüne kadar gerek burada yaþayan insanlarýmýza gerekse de
bölgemizi ziyaret eden insanlara, deniz ve plajdan farklý bir alternatif
sunulmadý. Oysa özellikle doðal güzelliði ile keþfedilmeyi bekleyen bir
bölgede yaþýyoruz. Gökova Havzasý, tespit edilen yaklaþýk 200 kuþ, 25
memeli, 30 sürüngen türüne ev sahipliði yapýyor. Yalýçapkýný, Susamuru
ve Karabatak gibi küresel koruma altýnda olan kimi türler de bölgemizde
yaþýyor. Günlük Aðacý (Liquidambar orientalis) gibi yeryüzünde yalnýzca
3000 hektar kalmýþ olan nüfusuyla tehdit altýnda olan kimi türler de
bölgemizde yaþamlarýný sürdürüyor.
Öte yandan Büyük Ýskenderin, Kanuni’nin geçtiði ve Karya
Uygarlýðýna ev sahipliði yapmýþ bu topraklarda yaþamýn 2600 yýldýr
sürdüðünü biliyoruz. Hemen yaný baþýmýzdaki Ortaçað kalesini yada kaya
mezarlarýný kaç ziyaretçi fark edebiliyor? Yýllar önce Akyaka’yý Kuyucak
Köyü’ne baðlamak için yapýlmýþ ama artýk yerli halkýn bile hatýrlamadýðý
Týrnaklý patikasýný veya bugün hala kullanýlan ve bakýmsýzlýktan büyük
oranda tahrip olmuþ “Antik Yolu”kaç kiþi biliyor?
Gökova –Akyaka’yý Sevenler Derneði olarak biz, UNDP/GEF Küçük
Destek Programý kapsamýnda yürüttüðümüz Biyo-Gökova Projesi ile
sürdürülebilir turizmi teþvik etmek amacýyla sahip olduðumuz doðal ve
kültürel zenginliklerimizi ziyaretçilerimize tanýtmak için bu rehber kitabý
hazýrladýk.
Rehberde farklý zorluklarda yürüyüþler mevcut. Varolan yürüyüþleri
bizzat yapýp, ayrýntýlý olarak tarif etmeye çalýþtýk. Yürüyüþler için belirtilen
süreler, Akyaka’dan tekrar Akyaka’ya ortalama yürüyüþ sürelerdir.
Özellikle “zor” kategorisindeki yürüyüþler için yanýnýza bir rehber
almanýzý öneriyoruz. Bazý yollar için bisiklet de önerdik. Ancak söz konusu
yollar zaman zaman oldukça dikleþiyor ve zorlaþýyor. Özellikle kýþ
þartlarýnda bu toprak yollar, yaðýþ nedeniyle aðýrlaþýyor.
Varolan rehberler, genel olarak Muðla Bölgesini tanýtmak amacýyla
hazýrlanmýþtý. Biz ise daha yakýn çevremize yönelik ayrýntýlý bir kaynak
ihtiyacýný karþýlamak üzere bu rehber kitabý hazýrladýk. Bu rehber kitap,
ilk fikir olarak ortaya çýkýþýndan basým aþamasýna kadar tamamen bir grup
çalýþmasýnýn ürünü oldu.
Rehber kitap içinde andýðýmýz her hangi bir çeþme gelecek yýl
kuruyabilir yada bir patika tamamen kapanabilir. Bundan sonraki basýmlar
için bu gibi deðiþiklikleri tespit edebildiðimiz ölçüde rehber kitaba dahil
edeceðiz. Bu nedenle, bu kitabý kullanan sizlerin de eleþtiri ve önerilerinizi
bize iletmenizi bekliyoruz.
Amacýmýz her ne kadar sizi bir yerlere ulaþtýrmaksa da, sizi yola
çýkmaya, yolda olmaya çaðýrýyoruz. Ayný yolda herkesin farklý güzellikler
keþfedeceðini düþünüyoruz. Sizi, ziyaret ettiðiniz bu bölgede izleyici
olmaktan çýkýp, burada varolan yaþamý ve yaþayanlarý tanýmaya, onlarla
organik baðlar kurmaya davet ediyoruz.
Daha gidilebilecek çok yol var...
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Ýdyma’dan Gökova Akyaka’ya
Karia Kenti Ýdyma
Akyaka beldesinin bulunduðu yörede Ýdyma isimli bir kent
kurulmuþtur. Bu kentin yerleþim alanlarý arasýnda Akyaka, 3 Km
doðusundaki Gökova Beldesi, ayný beldenin Yazýlýtaþ mahallesi, arada
bulunan Ýniþdibi mahallesi, Orman Kampý içinde Eski Ýskele mevkii
bulunmaktadýr. Ýniþdibi ve yakýnlarýndaki Ortaçað kalesinin bulunduðu
alan da çok eski bir yerleþim yenidir. Burada ortaya çýkarýlan mezarlar
bunu kanýtlamaktadýr. Çok eskiden var olduðu anlaþýlan kalenin varlýðý
Ortaçaða kadar devam etmiþ ve tespit edilemeyen bir tarihte terk edilmiþtir.
Kaleden güneydeki “Kadýn Azmaðý’na” inen kapalý bir galeri de mevcuttur.
Kentin Nekropol alaný (Kaya Mezarlar) ve Akropolisi, Gökova Beldesi
sýrtlarýndadýr.
Ýdyma bir Karia kenti olarak kurulmuþtur. Ýsmi de Karia dilinden
gelmektedir. Ýlk çaðlarda Muðla ilinin içinde bulunduðu alan Karia olarak
bilinir. Ýdyma Karia’nýn güney ucunda yer almaktadýr. Karialýlar yörenin
bilinen en eski halkýdýr. Gelenek ve kültürleri bilindiði halde, Karia dilinde
yazýtlar bulunmadýðýndan, Karia dili çözülememiþtir.
Yöremiz M.Ö.546 yýlýnda Harpagos komutasýndaki Pers (Iran) ordularý
tarafýndan iþgal edilir. Pers yönetimi yörenin dini ve geleneksel yaþamýnda
deðiþiklik getirmez.
M.Ö. 484-405 yýllarý arasýnda Pers yönetimi uzaklaþtýrýlýr ve Atina’nýn
öncülüðünde “Delos Deniz Birliði” tarafýndan yönetilir. Ýdyma bu kentler
arasýndadýr. M.Ö. 453-452 yýllarýna ait birliðe katýlým paylarý listelerinde
Ýdyma ismi geçmektedir. Bu, kent hakkýndaki en eski belgedir. Ayrýca
Paktyes isimli bir yöneticinin de ismi görülmektedir. Kentin Paktyes
hanedaný tarafýndan bir süre yönetildiði kabul edilmektedir.
Kentte para basýlmýþtýr. Paranýn bir yüzünde, Iaimion (Ýdymion) yazýsý,
diðer yüzünde, genç bir erkek baþý (Pan) vardýr. Çobanlanýn tanrýsý Pan
kültüne çevrede çok önem verildiði bilinmektedir.
Delos Deniz Birliði MÖ. 405 yýlýnda son bulur. Ýdyma bu birlikten
M.Ö. 440 yýllarýnda ayrýlmýþtýr.
Bu tarihten sonra Sparta kentinin önderliði baþlar. MÖ. 405 yýlýnda
Cedrea kenti (Sedir Adasý), Sparta’lý Amiral Lysandros tarafýndan yerle
bir edilir.
Halikarnassos (Bodrum) Yönetiminde Ýdima
M.Ö 387-334 yýllarý arasýnda bölge tekrar Persler’in yönetimine girer.
Perslerle çok iyi diyalog kuran ve baðýmsýz bir kral gibi hareket eden
Mausolos (M.Ö.377-353) Karia’nýn baþkentini Milas’tan Bodrum’a taþýr.
Idyma bu krallýðýn doðu ucunda yer alýr.
Bu dönem Büyük Ýskender’in MÖ. 334 yýlýnda ordusu ile yöremizden
geçmesi ile son bulur. Bu yýllarda Thera ve Callipolis’te bir kalenin olduðu
bilinmektedir.
Hellenistik Dönemde Ýdyma
Büyük Ýskender’in geliþi ile Anadolu ve Ortadoðu’da Helenistik
dönem baþlamýþ ve Grek kültürü ve dili hýzla yayýlmýþtýr. Yöremiz M.Ö.
334 yýlýndan M.Ö. 189 yýlýnda yapýlan Apama Barýþ Anlaþmasýna kadar
kýsa sürelerle çeþitli Helenistik krallýklara katýlmýþ, karýþýk bir dönem
geçirmiþtir.
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Rodos’a Baðlý Ýdyma
Ýdyma M.Ö. 3. Yüzyýlda tam belirlenemeyen bir tarihte Rodos
yönetimine girmiþtir. Rhodeian Peraea (Rodos Karþýyakasý) olarak isim
almýþtýr. Bir ara yörenin Rodos’tan uzaklaþmýþ ve Ýdyma, Pisi (Pisiköy)
ve Killandos’un (Yenice Köyü) M.Ö. 200 yýllarýnda Rodoslu Nicagoras
tarafýndan tekrar Rodos’a baðlanmýþtýr. Bu bilgiler Karpatos adasýnda
bulunan bir yazýttan gelmektedir. M.Ö. 189 yýlýnda yapýlan Apama barýþ
anlaþmasý ile kesin olarak Rodos yönetimine býrakýlmýþ ve bu durum M.S.
1.Yüzyýl sonlarýna kadar devam etmiþtir.
Bu dönemde çok canlý bir yaþam olduðu, “Ýdymalýlar Birliði” isimli
bir yönetim biriminin kurulduðu, bu döneme ait olduðu belirlenen 10
civarýndaki yazýtlardan anlaþýlmaktadýr.
Roma Kenti Ýdyma
Birinci yüzyýl sonlarýnda Ýdyma Roma kenti olur. M.Ö. 48 yýllarýnda
ünlü devlet adamý Julius Sezar bölgeden geçerek Rodos adasýna gitmiþtir..
Mýsýr Kraliçesi Cleopatra M.Ö. 41 yýlýnda sahillerden geçerek Efes kentini
ziyaret etmiþtir. Kent Roma döneminde önemini ve görkemini korumuþtur.
Roma dönemi ile ilgili tek ve bugün için kayýp olan bir yazýt Ýmparator
Vespasian (69-79) onuru için yazýlmýþtýr. Ýniþdibi’ndeki kalede 1922
yýlýnda yapýlan kazýda Roma dönemi mozaikleri görülmüþtür.
Üçüncü yüzyýl ortalarýnda Roma Ýmparatorluðu’nun içten
zayýflamasýndan, meydana gelen yýkýcý depremlerden ve çok uzun süren
bir veba salgýnýndan sonra bölge karanlýða gömülmüþtür. Çevre kentlerin
çoðu ve Ýdyma terk edilmiþ ve yok olmuþtur.
Daha önceleri yapýlan ve güzel bir örneði ovada bulunan döþeme yollar,
bu yollarýn üzerinde bulunan sarnýçlar, Akyaka’nýn içinden geçen Papazlýk
deresinden gelen su yollarý kaderine terk edilmiþtir. Ýmparator Diocletian
(284-305) döneminde ise Karia il yapýlmýþtýr.
Bizans Döneminde Yörede Yaþam
Bizans döneminde bölgenin ismi tam bilinmemektedir. Aziz Kosmas
adýna Orman Kampý içindeki bir tepede, apsisli güney duvarlarý bulunan
bir kilise yapýlmýþtýr. Bu azizin ismi bölgeye verilir. Bu kiliseden kalma
haçlý ve iþlemeli taþlar ve bir kitabe Orman Kampý içindedir. Ayrýca
Papazlýk deresinin yukarýsýnda su kaynaðý yanýnda ve denize yaklaþtýðý
yerde iki þapel kalýntýsý bulunmaktadýr.
Bunlardan denize yakýn olaný sýnanmýþ bir yer olup Erendede olarak
bilinir. Akyaka’da çok saygý gösterilen Erendede’de yaðmur duasýna çýkýlýr,
dilek dilenir, aþure piþirilip daðýtýlýrdý.
Türk Yönetiminde Gökova
Bölge önce baþkenti Milas olan Menteþe Beyliði’ne ve 1420 yýllarýnda
da Osmanlý Ýmparatorluðuna katýlýr. Muðla il merkezi, Ula ilçe merkezi
olur.
Osmanlý döneminde en önemli olay Kanuni Sultan Süleyman’ýn
Rodos’un fethi için kara ordusu ile bölgemizden geçiþidir. Ordunun geliþi
1522 yýlý Temmuz ayýnda, dönüþü 1523 yýlý Ocak ayýndadýr. Rodos
Osmanlý topraklarýna katýlmýþtýr. Rodos’un alýnýþý bölgeye bir canlýlýk
getirirse de Gökova’nýn eski canlýlýðýna kavuþabilmesi için 1970li yýllarý
beklemek gerekecektir.
Mehmet Bildirici
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Yörede Kuþ Gözlemleme
Çoðu sulak alanda olduðu gibi kuþ yýlýný ilkbahar ve sonbahar
göçleriyle iki çok farklý bölüme ayýrmak gerekiyor; yaz ve kýþ yarýlarý.
Yaz mevsimi kuþ çeþitliliðini getirir: Serçegiller, Ötücü Kuþlar,
Ötleðengiller, Örümcekkuþlarý; birçoðu Gökova’ da ürüyor. Kýþlar bize
burada kýþý geçiren Balýkçýllar ile Küçük Beyaz Balýkçýllar, Ördekler,
Kazlar, Çullukgiller gibi daha büyük kuþlarý izleme fýrsatýný verir ve
Yaðmurkuþu çeþitleri ve yýrtýcý kuþlar da yaðmurlu sezonda daha yaygýn
olarak görülürler. Çok çeþitli göçmen kuþ, uzun yolculuklarýnda ovayý
dinlenme yeri olarak kullanýrlar: Çeltikçi, Sýðýr Balýkçýlý, Kaþýkçý, Arý
Kuþu, Gökkuzgun ile Aladoðan ve Küçük Kerkenez gibi bazý rastlantýsal
kuþlar Nisan/ Mayýs ve Eylül/ Ekim aylarýnda gözlemlenebilir. Bir köyde
var olan eski bir Leylek kolonisinin yaný sýra, Gökova Havzasýnda 192
kuþ çeþidine ve aralarýnda Ýzmir Yalýçapkýný ve Peçeli Baykuþ gibi nadir
ve korunan 60 üreyen çeþide barýnak saðlar.
Akyaka’da, özellikle azmak boyunda ve Belediye binasý ile çatal çam
arasýnda, hala çalýlarýn olduðu çam ormanýnda, çiftleþme döneminde kuþ
ötüþleri gerçek bir þölendir. Akyaka’dan Ýniþdibi’ne gezimizde (bkz.
Ýniþdibi Gezisi) Bülbüller, Kara Tavuklar, Kara Kýzýlkuyruklar, Baþtankara
çeþitleri ve Ötleðengiller ezgiyi belirlerken Ortanca, Küçük, Alaca ve
Yeþil Aðaçkakan perküsyonu saðlar ve Anadolu Sývacýsý solo bölümleri
okur. Geceleri balýk yemekten dönerken Peçeli ve Alaca Baykuþ, Ýshakkuþu
ve Kukumavlara dikkat edin. Kýþýn orman Kýzýlgerdan ve çeþitli
Ötleðengillerin ötüþleriyle çýnlar, fakat o zamanlarda hüküm süren
Alakargalardýr.
Gezi çeþitliliði için (bkz. Kuþ Gözlemleme) azmak boyunca ovaya
doðru yürüyün, yol boyunca Kara Kýzýlkuyruk, Kýzýlgerdan, Kara Baþlý
Ötleðen, Baþtankaragiller ve Kiraz Kuþlarý gibi bahçe kuþlarýna dikkat
edin. Ovaya daha yakýn yerlerde Örümcekkuþu ve Kuyrukkakan,
Ketenkuþu ve Küçük Ýskete çeþitlerini görmeniz mümkündür. Gezi
boyunca Þahin ve Kýzýl Þahin, Saz ve Gökçe Delice, Atmaca, Çakýr ve
rastlantýsal olarak Kartal ve Doðan çeþitleri gibi yýrtýcý kuþlarý görmek
mümkündür.
Saðdan ovaya dönünce patikanýn her iki yanýndaki çalýlarda Kara
Kýzýlkuyruklar, Taþkuþlarý, Çit Kuþu, Ak Gerdanlý Ötleðen, Çývgýn, Kara
Baþlý Ötleðen ve Söðüt Serçesi yaþar. Tarlalarda Boðmaklý, Bozkýr, Tepeli,
Çorak ve Orman Toygarý ile Boz, Kara Kulaklý ve Kuzey Kuyrukkakan,
Halkalý ve Benekli Sinekkapan, Kýzýl Sýrtlý, Kara Alýnlý, Kýzýl Baþlý ve
Maskeli Örümcekkuþlarý, Leþ Kargalarý, Sýðýrcýklar, Kiraz Kuþlarý, Saka
Kuþlarý ve nadiren bir Kuzgun izleyebilirsiniz. Tellerde Gök Kuzgunlarý,
Kumru ve bazý Üveyik türlerini, Kýr Kýrlangýcý ve Kýzýl Kýrlangýçlarý,
Saksaðanlarý, Ýbibikleri, Kara Baþlý Kýrazkuþlarýný ve Arý Kuþlarýný
görebilirsiniz. Gökyüzü Ebabil ve Boz Ebabil, Kaya Kýrlangýcý ve Tarla
Kuþlarýyla doludur.
Araplar Deresi kanalý boyunda yürüyerek ovanýn tam ortasýna doðru
yol alýndýðýnda çalýlar ve aðaçlar Kamýþbülbülü, Aðaç Kamýþçýný, Maskeli
Ötleðen, Ak Mukallit ve Söðüt Bülbülü, Baþtankara ve Kiraz Kuþu çeþitleri
ve ayrýca Florya ve Saka, Ak Gerdanlý Ötleðen ve Ýspinoz gibi kuþlar ile
cývýl cývýldýr. Kanalda Sakar Mekeler, Su Tavuklarý ve Su Kýlavuzlarý yaþar.
Tamarisk kuþaðýnda ve sazlýklarda sizi çeþitli Ötleðenler bekler; yazýn
hüküm süren ses elbette Büyük ve Saz Kamýþçýnlarý‘nýn asla dinmeyen
cývýltýlarýdýr. Burada Sarý ve Çekirge Kamýþçýný, Bahçe ve Boz Kýraz
Kuþlarý gibi raslantýsallarý görme þansýnýz var. Kýþýn Fiyu, Boz Ördek,
Yeþilbaþ, Kýlkuyruk, Elmabaþ Patka vs gibi ördek çeþitlerini bulabilirsiniz.
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Buradan geldiðimiz yoldan geriye dönüp, bu yola saptýðýmýz noktadan
saða dönüyorsunuz. Bu yolu, ovanýn sonundaki Akçapýnar’a doðru takip
ettiðinizde, kýþ sezonunun ana kuþ alanýna, yolun saðýndaki, su altýnda
kalan düzlüðe oradan da Akçapýnar kumsalýna deðin ulaþan yol ayrýmýna
varacaksýnýz. Buradan saða dönüldüðünde, yol boyunca uzanan çalýlýklar,
aralarýnda Tepeli Guguk, Çalý Bülbülü ve Yelpazekuyruk gibi rastlantýsal
türlerinde bulunduðu, çeþitli türleri görme olanaðýný sunar.
Yaðmur sezonunda ve ilkbahardaki göç zamanýnda, þayet çayýrlar su
altýnda ise yoldan sazlýklara doðru kuþ gözlemlemek gerçekten bir keyiftir.
Sazlýðýn kenarýnda Balaban ve Küçük Balaban, su birikintileri
Çamurçulluðu, Döðüþkenkuþ, Cýlýbýt ve Düdükçün çeþitleri, Suçulluðu,
Kervançulluðu, Sürmeli Kervançulluðu, Kýzýl ve Yeþil Bacak ve
Düdükçünler ile cývýl cývýl iken birikintilerin diðer yanýnda Küçük ve
Büyük Ak Balýkçýl, Sýðýr Balýkçýlý, Gri, Gece ve Erguvani Balýkçýl, Kaþýkçý,
Angýt ve Çeltikçi bulabilirsiniz.
Eðer kýþ çok soðuk ise, ikinci bir göç dalgasý Kuðu, Suna ve nadiren
Tepeli Pelikan’ý getirir. Çayýrýn su altýnda kalmayan bölgeleri Toygar ,
Ýncirkuþu ve Kuyruksallayan türleri ile cývýl cývýldýr.
Denize doðru giden yolda ilerlerken teleskopunuzu kurmanýn en iyi
seçeneði kumsalýn sonunda, solda dalgakýranýn tepesidir. Kanlý Azmak’ta,
geçtiðiniz habitatlarý ve sýðlýklarýyla denizi en güzel biçimde görebilirsiniz.
Sýðlýklarda Karabataklarý, rastlantýsal olarak Flamingolarý, Bataðan
çeþitlerini, Akdeniz, Küçük, Kara Baþlý, Gümüþ Martýlarý; Küçük, Kara,
Ak Kanatlý ve Hazar Sumrularý gözlemleyebilirsiniz. Ada Martýsý,
Yelkovan, Kara Ayaklý Martý, Tarakdiþ, Gülen ve Kara Gagalý Sumru gibi
rastlantýsallara dikkat edin. Denizin kenarý genellikle Cýlýbýt gibi küçük
Kum Kuþlarý ve Düdükçün çeþitleriyle doludur. Ýlkbaharda bu nokta, tepe
eteklerindeki Keklik türleri ve Býldýrcýn taramasý için uygundur. Ayný
þekilde, Çalca Tepesinden de bu türleri gözlemleyebilirsiniz (bkz. Çalca
Tepesi)
Bu noktadan iki þekilde dönebilirsiniz; ya sahili izleyen yoldan ile
Akyaka’ya dönebilirsiniz, ya da geldiðiniz yoldan dönüp yol ayrýmýndan
saða dönüp Akçapýnar’a doðru gidebilirsiniz. Orada köyün ortasýndaki
eski Leylek kolonisini görme þansýnýz olur (bkz. Leylek Turu). Leylek
populasyonu Mart/Nisan‘da gelir, yuva kurma aktivitelerine giriþir ve
Nisan sonu üremeye baþlar. Mayýs ayýnda genç leylekleri yuvalarda görme
þansýnýz olur. Yavrular eðitimleri için ovaya uçar ve alacakaranlýkta yuvaya
dönerler. Aðustos ortasýnda güneye doðru yolculuklarýna çýkmak üzere
ayrýlýrlar..
Þayet bir ormanda geziyorsanýz yaygýn olarak Kýzýl Çam ormanlarý
olduðunu fark edeceksiniz. Bu ormanlar, çok çeþitli orman veya esas orman
çeþitliliðine sahip deðildir fakat genede kuþçuluk için ilgi çekicidir.
Ortanca, Küçük, Alaca ve Yeþil Aðaçkakaný, Alakarga, Anadolu Sývacýsý,
Ak Yanaklý, Çam, Mavi ve Büyük Baþtankara, Ýspinoz, Boyunçeviren ve
geceleri Peçeli ve Alaca Baykuþ, Ýshakkuþu ve Kukumav dikkate deðerdir.
Çalýlarýn hüküm sürdüðü , habitatýn zeytinliklere dönüþtüðü veya aðaçlarýn
azaldýðý yerlerde Bülbül, Karatavuk, Kýzýlgerdan, Kara Baþlý ve Maskeli
Ötleðen, Ak Mukallit, Söðüt Bülbülü, Sinekkapan türleri ve
Örümcekkuþlarý bulacaksýnýz.
Azmak boyunca devam eden geziler kýsmen Su Tavuðu, Sakar Meke,
Küçük Bataðan, Su Kýlavuzu, Yalýçapkýný ve Gökova’yý IBA
standartlarýnda yeni Önemli Kuþ Alaný (ÖKA) haline getiren, bizim meþhur
Ýzmir Yalýçapkýnýný izleme olanaðý sunar.
Bahar Suseven
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Özel Ýþaretler
2-3

Yürüyüþ süresi

Toplu taþýma aracý var

Zorluk derecesi kolay

Su bulunur

Zorluk derecesi orta

Kuþçular için ilginç

Zorluk derecesi zor

Arkeolojik kalýntý

Bisiklete uygun

Plaj

Orman Gezisi
1-2

Akyaka-Eski Ýskele-Akyaka
Atatürk Meydaný’ndan batýya postaneye doðru yürüyoruz. Postanenin
karþýsýndaki çeþmeden saða girip, Pazar yerinden geçerek futbol sahasýna
doðru gidiyoruz. Futbol sahasýný arkamýza alýp en soldaki yoldan yukarý
yaklaþýk 150 m ilerliyoruz. Buradan küçük dere yataðýnýn içerisinden
geçerek sola orman içine giriyoruz.
Çok belirgin olan bu yolda, aðaçlar arasýnda 10 dakika ilerlediðimizde
bizi güzel bir körfez manzarasý karþýlýyor. Ayrýca yolun saðýnda bir de
çeþme var. Bu küçük tepeden aþaðý doðru devam ettiðimizde yol
kayboluyor. Gittiðimiz istikametteki daracýk patikayý görmek çok zor
olmuyor. Patika 250-300 m kadar devam ediyor ve bizi tepeden aþaðýya,
daha büyük çam aðaçlarýnýn olduðu bir yere ulaþtýrýyor. Burada yol tekrar
geniþliyor ve bizi aþaðýdaki asfalt yola ulaþtýrýyor.
Yola inip sola dönüyoruz. 300 m sonra eski iskele mevkiine ulaþýyoruz.
Deniz kenarýnda bir mola verebiliriz. Ýskele camisinin çeþmesi biraz
serinlemek için gayet uygun.
Molanýn ardýndan tekrar yola dönüp saða yukarý devam ediyoruz.
Buradan Atatürk Meydaný yaklaþýk 2 km. Önümüzdeki yokuþu çýkarken
solumuzdaki mezarlýðýn önünde de su bulabiliyoruz. Mezarlýðý ve
saðýmýzdaki orman kampýný geçerek Atatürk Meydaný’na ulaþýyoruz.
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Ýniþdibi Gezisi
1-2

Akyaka-Ýniþdibi-Akyaka
Atatürk Meydaný’ndan yukarý Muðla istikametine devam ediyoruz.
Son köy evlerini de geçtikten 300m sonra, saða aþaðý sapan toprak yola
giriyoruz. 500m ileride bizi, güzel bir ova manzarasý karþýlýyor. Bu nokta,
dürbün yada teleskop ile ovanýn yakýn yerlerindeki su kuþlarýný izlemek
için uygun bir yerdir. Ayrýca tüm ovadaki sazlýk, subasar çayýr vb. gibi
farklý habitatlar ve baþka yerden görülemeyen Kadýn Azmaðý üzerindeki
cepler bu noktadan rahatlýkla görülebilir.
Buradan aþaðý devam edince ormanlýk alanýn alt tarafýna iniyoruz.
Burada yol ikiye ayrýlýyor. Biz saðdaki yola giriyoruz ve aþaðýya Ýniþdibi
mahallesine ulaþýyoruz. Camiden 200 m aþaðýda güzel süslü bir sarnýç
vardýr. Bu sarnýç üzerindeki yazýtýn, Tavaslý Osman Aða‘nýn eþi
Ümmügülsüm Haným’ýn mezar taþý olduðu düþünülmektedir. Bu sarnýcýn
tam karþýsýnda yolun diðer tarafýnda taþ duvarlý bahçe kapýsýnýn sol en
altýnda nereden çýkarýldýðý bilinmeyen bir antik yazýlý taþ vardýr. Ýçerideki
kuyu da Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Ýtalyanlar tarafýndan açýlmýþ ancak
sulama kanallarý tamamen tahrip olmuþtur.
Sarnýcýn saðýndan yukarý doðru devam edilirse, küçük yerleþim
alanýnda Akyaka’nýn en büyük anýt aðacýna ulaþýyoruz. Yakýnda bir evde
Akyaka’nýn kalan tek leylek yuvasý hala bir baca üzerinde görülebilir.
Yine asfalttan Akyaka’ya doðru devam edilirse, sol tarafta Kadýn Azmaðý,
saðda bir tepe üzerinde Ortaçaðdan kalma bir kale harabesi görülebilir.
Kaleden azmaða kadar uzanan tünelin parçalarý hala mevcuttur. Tersaneye
gelmeden yaklaþýk 30 m önce yolun hemen saðýnda, geçmiþte büyükçe
bir kayaya oyulmuþ güneþ saatini fark etmek için dikkat etmek gerekiyor.
Burayý geçtikten sonra hemen akarsuyun kenarýnda Akyaka’nýn, ünlü Türk
denizcisi Piri Reis’in de geldiði bilinen en eski su kaynaklarýndan birine,
Kadýn Pýnarýna ulaþýyoruz.
Azmak kenarýndaki restoranlarý ve güzel akarsu görüntülerini
arkamýzda býrakýp hep sola saparak yaklaþýk 500 m ilerlediðimizde, yolun
sað tarafýnda, bir evin bahçe duvarýnýn dibindeki merdivenden bir baþka
kaya mezarýna ulaþýyoruz. Buradan 500m sonra yol üzerindeki çatal çam
aðacýyla hemen hemen ayný hizada, saðdaki makilikte, þapel kalýntýlarý ve
yerli halkýn Eren Dede olarak andýðý bir kiþinin mezarýna geliyoruz. Bu
yer hala köylülerce bir dilek aðacý gibi kullanýlýyor. Dallara baðlanmýþ
kumaþ parçalarý birer dilek anlamýna geliyor.
Sizde bir bez baðlayabilirsiniz, belki dileðiniz gerçekleþir.
Buradan yola inip saða yukarý döndüðümüzde tekrar Atatürk
Meydanýna ulaþýyoruz.
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Kuþ Gözlemleme
2-3

Akyaka-Ova- Akyaka
Atatürk Meydaný’ndan yukarý çýkýp göbekten saða aþaðý iniyoruz.
Kadýn Azmaðý kenarýndaki restoranlar boyunca yürüyerek Ýniþdibi
Mahallesi’ndeki mezarlýðýn karþýsýndaki trafodan saða sapýyoruz. Yazýn
kuru, kýþýn ise çoðunlukla geçiþe engel olmayacak miktarda su taþýyan
Araplar Deresini geçiyoruz. Dere kenarýndaki set boyunca denize doðru
yarým saatlik bir yürüyüþ ayný zamanda kuþ meraklýlarý için ilginç bir gezi
oluyor. Çalýlar ve tarlalarda bir çok kuþ türü izlenebilir. Ayný yoldan
dönerek Araplar Deresini geçtikten sonraki noktadan, ovanýn içine doðru
devam ediyoruz. 1 km sonra yakýn zamanda su borusu döþemek için tahrip
edilen eski taþ döþeme yol kalýntýlarýný görüyoruz. Bu yolun, Osmanlý
Padiþahý Kanuni Sultan Süleyman’nýn Rodos seferi sýrasýnda yapýldýðý
sanýlýyor.
Devam edince yol ikiye ayrýlýyor, soldaki yol Muðla Marmaris
asfaltýndaki küçük bir tesise ulaþýyor. Biz saðdan 300 m kadar devam
edip tekrar bir üç yola geliyoruz. Soldaki yol önce Muðla Marmaris
asfaltýna, oradan karþýya geçerek Akçapýnar’a ulaþýlýyor.
Biz saðdan sahile doðru gidiyoruz. Tarlalarýn bittiði yerden denize
kadar soldaki okaliptüs korularýnda hatta onlarýn önündeki çit tellerinin
üzerinde ve özellikle saðdaki subasar çayýrlarda kýþýn ve göç zamanlarýnda
birçok su kuþunu görme imkanýmýz var.
Devam edersek denize varacaðýz. Denize ulaþtýðýmýz yerden sola
dönersek 30 m ileride bir artezyen var. Deniz kýyýsýndan Akyaka’ya
dönebiliriz. Küçük dere aðzý bize engel olmuyor, gerekirse
ayakkabýlarýmýzý çýkarýp geçebiliyoruz. Eskiden varolan
köprücük halen onarýlmamýþ
bir vaziyette. Kadýn Azmaðý
üzerindeki köprüden
geçtiðimizde Akyaka
balýkçý barýnaðýndayýz.
Buradan büyük binalarý
solumuza alýp devam
ettiðimizde
belediyenin
önünden geçen
ana caddeye
ulaþýyoruz. Bu
caddenin sonuna
kadar yürüyüp saða
devam ediyoruz.
250 m sonra
A t a t ü r k
Meydaný’ndayýz..
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Sahil Gezisi
2-3

Akyaka-Hayýtlý-Akyaka
Yürüyüþümüze Akyaka Atatürk Meydaný’ndan baþladýðýmýzda, önce
batýya, postaneden geçerek Orman Kampýna doðru ilerliyoruz, oradan
da eskiden Maden Ýskelesi olarak bilinen iskele mevkiine ulaþýyoruz. Yakýn
geçmiþte, tomruk ve krom madeni taþýmak üzere küçük gemiler buraya
yanaþmýþlar. Camiyi ve ilk evleri geçtikten sonra yolun saðýnda
gördüðümüz büyük taþ yapý da o
dönemde gümrük binasý olarak
kullanýlmýþ. Yine saðdaki ilk
evlerin arka tarafýnda,
tepenin hemen eteðinde
bir su sarnýcý da yoldan
görülebiliyor.
Yürüyüþümüze
batýya doðru ayný
istikamette devam
ediyoruz.
Solumuzda deniz
saðýmýzda ise orman
gezimize eþlik ediyor.
Yaklaþýk 30 dakikalýk
yürüyüþle Akyaka’nýn
en güzel plajlarýndan biri
olan Çýnar Plajýna
ulaþýyoruz. Hava uygunsa
yüzme molasý verebiliriz.
Plajdan hemen sonra asfalt yol bitiyor. Yaklaþýk 2 km sonra
Hayýtlý iskelesine ulaþýyoruz. Burasý büyük tur teknelerinin karaya çekilip
bakýmlarýnýn yapýldýðý bir yer. Solumuzdaki çekek yerini geçerken saða
bir yol ayrýlýyor. Buradan, yaklaþýk 1 km boyunca dik bir yoldan çýkarak
Hayýtlý mahallesine ulaþýyoruz. Ýlk saða girdiðimizde, yolun hemen
altýndaki kuyuyu rahatlýkla görüyoruz. Burasý mola için en güzel yer.
Kuyudan su çekip serinleyebiliriz. Bu suyu yerli halk içme suyu olarak
kullanýyor.
Buradan tekrar kuyuya saptýðýmýz yola çýkýp, saða devam ediyoruz.
50-60 m sonra sola tepeye doðru daracýk bir patika baþlýyor. Bu patikadan
10 dakikalýk yürüyüþle, çýktýðýmýz tepenin doðu tarafýndaki, Ýdyma
Uygarlýðýna ait olduðu sanýlan kalýntýlara ulaþýyoruz. Buradan güneye
doðru birkaç dakikalýk yürüyüþ bizi denizi yukarýdan görebileceðimiz bir
noktaya ulaþtýrýyor. Bu tepenin denize bakan tarafýnda iki kaya mezarý
olduðu biliniyor. Ancak oraya ulaþmak oldukça zor.
Geldiðimiz yoldan tekrar aþaðý inip kuyuya doðru devam ediyoruz.
Kuyuya sapmadan doðruca devam ettiðimizde dönüþ yolculuðumuz da
baþlýyor. Geldiðimiz güzergahtan tekrar Akyaka’ya dönüyoruz.
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Turnalý Gezisi
3-4

Akyaka-Turnalý-Akyaka
Yürüyüþümüze Akyaka Atatürk Meydaný’ndan baþladýðýmýzda, önce
batýya, postaneden geçerek Orman Kampýna doðru ilerliyoruz, oradan
da eskiden Maden Ýskelesi olarak bilinen iskele mevkiine ulaþýyoruz. Yakýn
geçmiþte, tomruk ve krom madeni taþýmak üzere küçük gemiler buraya
yanaþmýþlar. Camiyi ve ilk evleri geçtikten sonra yolun saðýnda
gördüðümüz büyük taþ yapý da o dönemde gümrük binasý olarak
kullanýlmýþ. Yine saðdaki ilk evlerin arka tarafýnda, tepenin hemen eteðinde
bir su sarnýcý da yoldan görülebiliyor.
Yürüyüþümüze batýya doðru ayný istikamette devam ediyoruz.
Solumuzda deniz saðýmýzda ise orman gezimize eþlik ediyor. Yaklaþýk 30
dakikalýk yürüyüþle Akyaka’nýn en güzel plajlarýndan biri olan Çýnar
Plajýna ulaþýyoruz. Hava uygunsa yüzme molasý verebiliriz.
Plajdan hemen sonra asfalt yol bitiyor. Yaklaþýk 2 km sonra Hayýtlý
iskelesine ulaþýyoruz. Burasý teknelerini karaya çekilip bakýmlarýnýn
yapýldýðý bir çekek yeri.
Hayýtlý’dan yaklaþýk 5 km sonra Kýran Mahallesi’ne ulaþýyoruz. Burada
saða, tepelere doðru giden yol Kýran Köyüne çýkan 8 km uzunluðunda
oldukça dik bir yoldur. Hemen giriþte görülen birbirinin ayný iki binadan
dolayý burasý Ýkiz Evler olarak da bilinir. Mahallenin çýkýþýnda, geniþ bir
deniz manzarasýna sahip Çardak Restoran, köy havasýný hala korumaktadýr.
Buralarda içme suyu en büyük sorunlardan biridir.
Yaklaþýk 4 km sonra yine deniz kenarýndan Turnalý’ya ulaþýyoruz. Bu
köy geçimini aðýrlýklý olarak tarýmdan kýsmen de balýkçýlýktan saðlayan,
henüz turizmin girmediði, bölgedeki otantik köylerden birisidir. Köy
çýkýþýnda, eski okul binasýnýn önünde varolan çeþme, yol üzerinde bulunan
tek çeþmedir.
Turnalý’ya kadar 14 km
olan bu yol Ören’e kadar
devam eder. Biz burada, bu
yolun Turnalý Köyüne
kadar olan bölümünü
yazdýk. Turnalý’dan yaklaþýk
3km sonraki eski gözetleme
kulesi kalýntýlarý, yakýn
çevredeki en iyi
durumdaki eski
yapýlardandýr. Asarcýk
olarak bilinen bu mevkide,
yukarýdan bakýldýðýnda aþaðýda
görülen küçük plaja yolun hemen altýndaki küçük taþ
evin yanýnda bir patikayla 5 dakikada ulaþýlýyor. Akbük Köyü’ne kadar
olan bölüm Akyaka’dan 23 km dir ve bir araçla yada tekneyle oraya
kadar gidilip, oradan yürüyerek geri dönülebilir.
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Leylek Turu
2-3

Akyaka-Akçapýnar-Akyaka
Araç kullanmak istemezsek ovayý yada okaliptüslü yolu kullanarak
Akyaka’dan Akçapýnar’a gidebiliriz. Akçapýnar’a okaliptüslü yoldan
girmek oldukça keyifli. Ayrýntýlý yol tarifleri için bkz. “Haþimbahçesi“ ve
„Kuþ Gözlemleme” .
Bu geziyi diðer geziler gibi ayrýntýlý olarak anlatmaya gerek duymadýk.
Kroki üzerinde, 2004 yýlýnda varolan yuvalar iþaretli ve kolaylýkla
gezilebilir. Sadece köyün doðu yamacýndaki su deposunun güzel bir
manzarasý olduðunu ve oraya kadar çýkmaya deðeceðini söylemiþ olalým.
Akçapýnar’ýn sembolü haline gelen leylekler (Ciconia ciconia), Nisan
ayýndan Aðustos ayýna kadar görülebilirler. Köyün eski yerleþim yeri olan
yamaçtaki termikler, özellikle leylek yavrularýnýn uçmalarýný kolaylaþtýrýr.
Bu nedenle leyleklerin bu yamacý yuvalamak için seçtikleri
düþünülmektedir.
Leylekler Anadolu’nun en þanslý göçmen kuþlarý olarak göze çarparlar.
Göç yollarý boyunca bir çok ülkede av kuþu olarak avlanan leylekler
Türkiye’de Hacý Kuþu olarak bilinir ve Anadolu’da saygýyla aðýrlanýr.
Bir çok kuþun aksine yuvalarýný köylerde evlerin, camilerin ve direklerin
üzerine yapan bu türe, köy evlerinin üstüne insanlar tarafýndan yapýlan
yuvalarla da yaþam ortamý saðlanmaktadýr.
Ancak 1960’lardan sonra Türkiye leylek nüfusunda hýzlý bir düþüþ
görülmüþ, köylerde görülen boþ leylek yuvalarýnýn sayýlarý her yýl biraz
daha artmýþtýr. Leylek sayýsýndaki düþüþün en önemli sebebi üreme
alanlarýnýn hýzla tahrip edilmesi ve sulak alanlarýn kurutulduktan sonra
tarým alaný olarak kullanýlmaya baþlanmasýdýr. Türkiye’de leylek
nüfusunun azalmasýndaki en önemli etkenlerden biri de tarým ilaçlarýnýn
kullanýmýnda görülen hýzlý artýþtýr. Geliþen teknoloji ile beraber her köye
ulaþan elektrik de leylek sayýsýndaki azalmanýn bir baþka sebebidir.
Yuvalarýn yakýnlarýndaki elektrik tellerine takýlýp ölen leyleklerin sayýsýnýn
oldukça yüksek olduðu düþünülmektedir.

Akçapýnar
Su Deposu

Marmaris
Leylek Yuvalarý

Saðlýk Ocaðý

Okaliptüslü Yol
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Köy Gezisi
4-5

Akyaka-Akçapýnar-Gökova-Akyaka
Atatürk Meydanýndan yukarý çýkýp göbekten saða aþaðý iniyoruz. Kadýn
Azmaðý kenarýndaki restoranlar boyunca yürüyerek Ýniþdibi
mahallesindeki mezarlýðýn karþýsýndaki trafodan saða sapýyoruz. Yazýn
kuru, kýþýn ise çoðunlukla geçiþe engel olmayacak miktarda su taþýyan
Araplar Deresini geçiyoruz. Ovanýn içine doðru 1 km devam ettiðimizde,
yakýn zamanda su borusu döþemek için tahrip edilen eski taþ döþemeli
yol kalýntýlarýný görüyoruz. Bu yolun, Osmanlý Padiþahý Kanuni Sultan
Süleyman’nýn Rodos seferi sýrasýnda yapýldýðý sanýlýyor.
Devam edince yol ikiye ayrýlýyor, soldaki yol Muðla Marmaris
asfaltýndaki küçük bir tesise ulaþýyor. Biz saðdan 300 m kadar devam
edip tekrar bir üç yola geliyoruz. Soldaki yoldan devam ederek önce Muðla
Marmaris asfaltýna, oradan karþýya geçerek, Kanlý Azmak kenarýndan
Akçapýnar’a ulaþýyoruz. Burasý çok sayýda leyleðe ev sahipliði yapýyor.
Nisan-Aðustos aylarý arasýnda leylekleri görmek mümkün. (Bkz. “Leylek
Turu”).
Mola vermek istesek meydandaki pideciler ve köy kahvesi hemen fark
ediliyor. Köy meydanýndaki Saðlýk Ocaðýný karþýmýza alýp, hemen
solundan devam ediyoruz. Yol boyunca yine köy yaþamýndan detaylar
görerek, tarlalarýn ve aðaçlarýn arasýndan geçerek, 2500 m sonra ana yola
ulaþýyoruz.
Muðla-Antalya asfaltýnýn hemen karþýsýndan devam ediyoruz. Saðlýk
Ocaðýný geçerek hiç sapmadan 1500 m kadar devam ettiðimizde Gökova
merkezine ulaþýyoruz. Burada da küçük bakkallar ve kahvehaneler ile
lokanta bulmak mümkün. Gökova’da Karya Uygarlýðý döneminden kalma
kaya mezarlarýný ve akropolü gezebiliriz. (Bkz.“Ýdyma Akropolü”)
Köprüyü geçip devam ediyoruz. Saðýmýzda zeytinlikler solumuzda
dere yataðýný görerek ilerliyoruz. 500 m sonra evlerin bittiði yerden
sapmadan, 300 m devam ettiðimizde tünele ulaþýyoruz. Hemen tünel
çýkýþýnda saðda, Karya Uygarlýðýna ait iki kaya mezarýný görüyoruz.
Yaklaþýk 1000 m sonra Osmanlý dönemine ait bir su sarnýcýna
ulaþýyoruz. Bu sarnýcýn kitabesinde eski yazý ile H. 1250 tarihi yazýlýdýr.
Bu sarnýç üzerindeki yazýtýn, Tavaslý Osman Aða‘nýn eþi Ümmügülsüm
Haným’ýn mezar taþý olduðu düþünülmektedir. Bu sarnýcýn tam karþýsýnda
yolun diðer tarafýnda, taþ duvarlý bahçe kapýsýnýn sol en altýnda, nereden
çýkarýldýðý bilinmeyen 115 x 50 x 30 cm ölçülerinde büyük bir Grekçe
kitabe taþý vardýr. Ýçerideki kuyu da Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Ýtalyanlar
tarafýndan açýlmýþ ancak sulama kanallarý tamamen tahrip olmuþtur.
Yine asfalttan Akyaka’ya doðru devam edilirse, sol tarafta Kadýn
Azmaðý , saðda bir tepe üzerinde Ortaçaðdan kalma bir kale harabesi
görülebilir. Kaleden azmaða kadar uzanan tünelin parçalarý hala mevcuttur.
Tersaneye gelmeden yaklaþýk 30 m önce yolun hemen saðýnda, geçmiþte
büyükçe bir kayaya oyulmuþ güneþ saatini fark etmek için dikkat etmek
gerekiyor. Burayý geçtikten sonra hemen akarsuyun kenarýnda Akyaka’nýn,
ünlü Türk denizcisi Piri Reis’in de geldiði bilinen en eski su kaynaklarýndan
birine, Kadýn Pýnarýna ulaþýyoruz.
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Azmak kenarýndaki restoranlarý ve güzel akarsu görüntülerini
arkamýzda býrakýp hep sola saparak yaklaþýk 500 m ilerlediðimizde, yolun
sað tarafýnda, bir evin bahçe duvarýnýn dibindeki merdivenden bir baþka
kaya mezarýna ulaþýyoruz. Buradan 500m sonra yol üzerindeki çatal çam
aðacýyla hemen hemen ayný hizada, saðdaki makilikte, þapel kalýntýlarý ve
yerli halkýn Eren Dede olarak andýðý bir kiþinin mezarýna geliyoruz. Bu
yer hala köylülerce bir dilek aðacý gibi kullanýlýyor. Dallara baðlanmýþ
kumaþ parçalarý birer dilek anlamýna geliyor. Sizde bir bez
baðlayabilirsiniz, belki dileðiniz gerçekleþir.
Buradan yola inip saða yukarý döndüðümüzde tekrar Atatürk
Meydaný’na ulaþýyoruz.

Sakar Tepe
3-4

Akyaka-Sakar Geçidi-Yangýn Kulesi-Akyaka
Görüþün iyi olduðu zamanlarda Kos Adasýnýn bile görülebildiði bu
geziye Akyaka’dan bir dolmuþla baþlýyoruz. Aracýmýzdan Sakar geçidinde
indiðimizde sola yukarý giden geniþ toprak yolu kolaylýkla görüyoruz. Bu
yol yaklaþýk 3 km uzunluðundadýr ve 600 metreden 900 metreye çýkar.
Devamlý olarak solda kalarak tepeye ulaþtýðýmýzda yaz sezonu boyunca
içinde görevlilerin kaldýðý yangýn gözetleme istasyonunu görüyoruz.
Buranýn bahçesi etrafý izlemek için en elveriþli yerlerden biridir. Hemen
bu istasyonun batýsýnda da yamaç paraþütçülerinin kullandýðý düzlük vardýr.
Buradan batýya doðru yaklaþýk 5 km mesafede Kuyucak Köyü vardýr.
Ayrýca yamaçtan Akyaka’ya inmek mümkündür ancak bu oldukça zor bir
parkurdur. Bunun için bir rehberin alýnmasý yerinde olur. Akyaka’ya
dönmek için en basit yol geldiðimiz yoldur. Sakar Geçidinden ya Akyaka
dolmuþlarýyla beldeye kadar yada Marmaris-Köyceðiz dolmuþlarý ile üç
yola kadar gelinip aþaðý yürünebilir.
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Çalca Tepesi
3-4

Akyaka-Akçapýnar-Gökçe-Akyaka
Yürüyüþümüzün baþlangýç noktasýna ulaþmak üzere Akyaka’dan bir
araçla Gökçe Köyüne geliyoruz. Gökçe merkezindeki köprüden saða
sapýyoruz. Ferek çayýnýn kanalý boyunca yürüyüþümüzü sürdürüyoruz.
Yaklaþýk yarým saatlik bir yürüyüþün ardýndan saðýmýzdaki okaliptüs
korusunu geçiyoruz sonra yol üçe ayrýlýyor.
Saða ayrýlan yoldan devam edilirse bu yol doðruca güzel bir manzarasý
olan Çalca Tepesine ulaþýyor. Buradan patikalar bularak Marmaris yoluna
inmek mümkün yada geri yol ayrýmýna dönüp ortadaki yoldan devam
ettiðimizde, Çalca Tepesi kanarlarý boyunca ilerleyip Akçapýnar
Azmaðý’nýn Marmaris yoluna birleþtiði noktaya ulaþýyoruz. Yol çok
bakýmlý deðildir, bu nedenle uzun pantolon giymekte fayda var.
Soldaki ana yol Akçapýnar Azmaðý boyunca devam ederek balýkçý
iskelesine oradan da doðruca deniz kenarýna iniyor. Özellikle kýþýn bu
kýyýlarda çok sayýda martý ve kýyý kuþlarý görebiliriz. Soldaki küçük su
basar çayýrda balýkçýllar vs oluyor.
Þanslýysak balýkçý iskelesinden bir tekne kiralayabilir, denizden yada
Kanlý Azmak içinden Akçapýnar’a kadar tekne turu yapabiliriz. Azmak
üzerindeki tarihi kemerli köprü kalýntýsý en kolay bu yolla görülebilir.
Azmak turu dönüþü Kanlý Azmaðýn Akyaka tarafýnda indiðimizde, buradan
yürüyerek yarým saatte Akyaka’ya ulaþabiliriz.
Bir tekne yoksa yada tekne istemiyorsak, bu toprak yolu kullanarak
Gökçe Köyüne ulaþmamýz gerekiyor. Yaklaþýk 2 km olan bu yola
girdiðimizde 30 dakikalýk yürüyüþden sonra anayoldayýz. Karþýya geçip
Muðla istikametine giden bir toplu taþýma aracýna binerek yukarýda Akyaka
yol ayrýmýnda iniyoruz. 20 dakikalýk kýsa ama güzel bir yürüyüþün ardýndan
Atatürk meydanýndayýz.

Gökçe Þelalesi
4-5

Akyaka-Gökçe-Akçapýnar-Akyaka
Yürüyüþümüzün baþlangýç noktasýna ulaþmak üzere Akyaka’dan bir
araçla Gökçe Köyüne geliyoruz. Gökçe’den Marmaris istikametine doðru
200 m sonra sola bir toprak yol dönüyor. Buradan çok kýsa bir yürüyüþle
bizi þelalenin bulunduðu vadinin sonuna götürecek yol ayrýmýna geliyoruz.
Saðdan devam eden yol çok dik bir þekilde yaklaþýk 1 km sonra vadinin
üstüne ulaþýyor. Yol boyunca, solumuzda günlük, çýnar, zakkum, defne
aðaçlarý ve kaya bloklarýyla dolu vadi, bize týrmanýþýn yoruculuðunu
unutturuyor.
Yolun bittiði yerde vadinin içine girip biraz yukarý devam ettiðimizde
ki suyun aktýðý zamanlarda kayalarýn kaygan olduðunu hatýrlamakta fayda
var, 5 dakikada, suyun yaklaþýk 30 metreden döküldüðü esas þelaleye
ulaþýyoruz. Buranýn rakýmý 120 metre.
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Buradan aþaðýya ya vadinin içinden biraz zorlanarak ya hemen vadinin
karþý tarafýndaki patikadan yada geldiðimiz yoldan dönebiliyoruz. Biz
vadinin içini öneriyoruz. Vadinin içinden indiðimizde tekrar yola
ulaþýyoruz. Her durumda yola ulaþýnca saða devam ediyoruz.
Buradan saða kýsa bir yürüyüþün ardýndan karþýda Sakar Tepe
eteklerinde denizi ve hemen altýnýzda Gökçe köyünü görüyoruz.
Dönmeden devam ettiðimizde Ferek Çayý kenarýnda, Domuzbelen yol
ayrýmýna yakýn bir noktada vadinin diðer tarafýndaki yola birleþiyoruz.
Suyun aktýðý zamanlarda karþýya geçmenin tek yolu ýslanmak. Buradan
Domuzbelen istikametine devam edebiliriz.
Þayet bir önceki adýmdan yani ayný yere baðlanan iki yolu gördüðümüz
noktadan devam etmek istersek, sola aþaðý dönüp vadi kenarýna
vardýðýmýzda yaz aylarý da dahil olmak üzere içinden su akan küçücük bir
kanaletin üzerinden geçiyoruz. Bu su, özellikle yaz aylarýnda serinlemek
için çok güzel. Futbol sahasýndan sola devam ediyoruz. Derenin üzerinde
karþýdan karþýya uzanan kocaman metal boruyu görene kadar asfaltta
devam edip dere kuruysa karþýya geçiyoruz. Son evlerin dibinden patikayla
yukarý yola çýkabiliyoruz. Þayet dere akýyor ve ýslanmak istemiyorsak
biraz daha ileri gidip yaklaþýk 500 metre sonra köprüden karþýya
geçebiliriz. Buradan geriye, patikanýn baþlangýcýna yürümemiz gerekiyor.
Ferek Çayý sýrtlarýndan geçen toprak yolumuz, saðlý sollu zeytinliðin
olduðu bir yol ayrýmýna ulaþýyor. Biz sola devam ederek 1 km’lik Karayol
Geçidi olarak bilinen yolu kullanarak bir dört yola ulaþýyoruz. Buradan
doðru devam ediyoruz. Yolun sað tarafý boyunca aþaðýda vadideki tarým
alanlarýný görüyoruz. Yürüyüþümüz önce Þirinköy yol ayrýmýna oradan
da Þirinköy’ün ilk evlerinden geçerek Þirinköy -Akçapýnar arasýndaki asfalt
yola birleþiyoruz. On dakika sonra medeniyetteyiz. Sað taraftaki evleri
geçtikten sonra, saðýmýzdaki Kanlý Azmak üzerinden geçen bir köprü var.
Köprüden karþýya geçildiðinde Kanlý Azmak kenarý boyunca yürüyerek
kestirmeden Akçapýnar Köyüne ulaþýyoruz.
Buradan Akyaka’ya yürüyerek yada ana yola çýkýp Muðla istikametine
giden bir toplu taþýma aracýna binip Akyaka yol ayrýmý olan üç yolda
iniyoruz. 20 dakikalýk keyifli bir yürüyüþle Atatürk Meydaný’ndayýz.
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Hayýtlý Tepe
4-5

Akyaka -Obrukalan-Hayýtlý-Akyaka
Bu yol, baþlangýcýndan bitiþine kadar yaklaþýk 15 km uzunluðunda,
yer yer zorlaþan bir parkurdur.
Yürüyüþümüze Akyaka Atatürk Meydaný’ndan baþladýðýmýzda, önce
batýya, Orman Kampýna doðru ilerliyoruz, oradan da eskiden Maden
Ýskelesi olarak bilinen iskele mevkiine ulaþýyoruz.
Ýskele Meydaný’ndaki caminin karþýsýnda bulunan yoldan saða,
ormanlýk bölgeye döndüðümüzde yürüyüþümüz, çok düzgün olmayan bir
asfaltla çam ormanlarýnýn arasýndan yukarýya doðru devam edecek.
Yol üzerinde hemen önümüzde iki çeþme göreceðiz. Ýlki, sola dönen
yolun köþesinde, diðeri de 600 m. yukarýda yine solda. Ýkinci çeþmeden
sola yukarý kývrýldýðýmýzda solumuzda gördüðümüz yer Obrukalan
Mevkiidir.
Buradan küçük bir yerleþim yeri olan Obrukalan’a dönmeden devam
edildiðinde yaklaþýk 1 km sonra yol ikiye ayrýlýyor. Saða giden asfalt yol
Kuyucak Köyüne çýkar. Biz soldaki toprak yoldan devam ediyoruz.
Solumuzda ucu Çýnar mevkiine varan bir vadi göreceðiz. Vadinin
üzerinden geçip, saðlý sollu zeytinlikler arasýndan devam eden
yürüyüþümüz, yine küçük köy evlerinin arasýndan geçerek denizi
göreceðimiz yere ulaþýr. Burasý, denizden yaklaþýk 270 m yukarýdadýr.
Biraz yukarýda, keskin virajý geçtikten sonra yol boyunca yine küçük
köy evleri görüyoruz. Bu arada solunuzda bir tepe ile aþaðý yukarý ayný
düzeye geliyoruz . Bu, 337 m. yüksekliðindeki Hayýtlý Tepesidir. Buradan
aþaðý inmek mümkün. Tepeden güney batý yönünde aþaðý indiðimizde
(eskiden kullanýlan artýk neredeyse kapanmýþ patikayý bulmanýz gerekiyor)
Hayýtlý mahallesine ulaþýyoruz. Aþaðýda üç büyük sakýz aðacý ve hemen
yaný baþýndaki kuyu fark ediliyor. Burasý yaz aylarýnda serin esen
rüzgarlarýyla adeta yayla havasýna sahiptir. Kuyu suyu içilebilir. Burada
mola veriyoruz.
Molamýzýn ardýndan, yine yukarý, denize doðru ilerleyip saða
döndüðümüzde, tepenin diðer tarafýna ulaþýyoruz. Bizi tekrar deniz
karþýlýyor. Burada, Ýdyma Uygarlýðýna ait olduðu sanýlan kalýntýlar da
gözümüze çarpýyor.
Dönüþ için, geldiðimiz yoldan geriye dönmek zorundayýz. Kuyu
tarafýna sapmadan, vadinin kenarýndan saðdan aþaðýya doðru devam
ediyoruz. 1 km den biraz fazla yürüdükten sonra deniz kenarýnda Hayýtlý
Ýskelesi olarak bilinen mevkiindeyiz. Hava uygunsa ilk yüzme molasýný
burada verebiliriz. Buradan sola dönüyoruz. Sahil boyunca devam edip
Çýnar Plajý, Ýskele Mevkii ve nihayet orman kampýný geçerek tekrar
Akyaka’ya ulaþýyoruz.
Toplam 15 km. yi bulan bu yürüyüþ sýrasýnda, özellikle yaz aylarýnda
bazý bölgelerde su bulmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle yürüyüþe
katýlacak olanlarýn yanlarýnda içme suyu bulundurmalarý yararlý olur.
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Domuzbelen
5-6

Akyaka-Gökçe-Akçapýnar-Akyaka
Gökçe giriþindeki sapaktan Akçapýnar köyüne kadar 14 km olan bu
parkur özellikle Kasým – Mayýs aylarý arasýnda, Ferek çayýnýn aktýðý vadi
boyunca oluþan, küçük derecikler ve çok farklý sayýda bitki çeþidiyle
oldukça etkileyici bir yürüyüþ yoludur. Yaz aylarýnda yanýmýza bol
miktarda su almalýsýnýz. Uzun parkur tamamen araçla yapýlabilir ancak
özellikle kýþ aylarýnda yol üzerlerinden geçen küçük dereler yüzünden
yol genellikle otomobille geçilemiyor; özellikle yaðmur sonrasý. Fakat
bisiklet için harika bir parkur.
Yürüyüþümüzün baþlangýç noktasýna ulaþmak üzere Akyaka’dan bir
araçla Gökçe Köyüne geliyoruz. Gökçe Köyü içerisindeki köprüden önce
sola dönüp yaklaþýk 1 km yürüyoruz. Yolun bittiði yerde baþlayan
patikadan sola yukarý 5 dakikalýk yürüyüþle bir toprak yola ulaþýyoruz.
Yürüyüþümüze saðdan devam ediyoruz. Bu noktadan sonra Ferek çayý,
terk edilmiþ Domuzbelen köyü sapaðýna kadar ancak zaman zaman
yukarýdan görülebiliyor. Yol boyunca saðda, aþaðýda Ferek vadisi kýyýlarý
boyunca tarým alanlarý solda tepelere doðruda çam ormanlarý arasýnda
yürüyoruz. Buradan yolun her iki tarafýnda zeytinliðin olduðu yol
ayrýmýndan sola dönülürse, Domuzbelen köyüne kadar gitmeden, kestirme
yoldan Þirinköy –Akçapýnar arasýna inmek mümkün.
Buradan dönmeyip devam edersek tekrar Ferek deresi kenarýna inilen
noktadan sola, Domuzbelen köyüne doðru çýkýþa geçiliyor. Yol boyunca
baþka bir küçük vadi yine bize eþlik ediyor. Buradan Domuzbelen Köyüne
ulaþýyoruz. Köyün giriþinde, saðda aþaðýda, Mayýs-Ekim aylarý arasý
hariç kaynak suyu bulmak mümkün. Tepeler arasýndaki bu küçük köy
tarým alanlarýnýn çok sýnýrlý olmasý, hayvancýlýðýn da orman alanlarýný
korumak için getirilen sýnýrlamalar nedeniyle ekonomik olmaktan çýkmasý
sonucu terk edilmiþ. Buradaki nüfusun bir bölümü Þirinköy’e bir bölümü
de Akçapýnar’a yerleþmiþ. Denizden yüksekliði 190 metre olan köyün
içinden yukarý çýkýldýðýnda, yürüyüþün en yüksek noktasýna ulaþýyoruz
(220 m).
Burada saða giden yol Çýtlýk Köyüne ulaþýyor. Biz soldan
yürüyüþümüze devam ediyoruz. Bundan sonra artýk yolun sað tarafý
boyunca aþaðýda, vadideki tarým alanlarýný ve karþýmýzda tepeleri
görüyoruz. Yolumuz, önce Þirinköy yol ayrýmýna oradan da Þirinköy’ün
ilk evlerinden geçerek Þirinköy-Akçapýnar arasýndaki asfalt yola ulaþýyor.
On dakika sonra medeniyete ulaþýyoruz.
Saðýmýzdaki evleri geçtikten sonra, yolun saðýnda Azmak üzerinden
geçen bir köprü var. Köprüden karþýya geçildiðinde Kanlý Azmak kenarý
boyunca yürüyerek daha kýsa bir yoldan Akçapýnar Köyü’ne ulaþmakta
mümkün.
Buradan Akyaka’ya yürüyerek yada ana yola çýkýp bir Muðla
dolmuþuna binip yukarýda üç yolda iniyoruz. 20 dakikalýk keyifli bir
yürüyüþle Atatürk Meydaný’ndayýz.
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Haþimbahçesi
5-6

Akyaka-Haþimbahçesi-Gökova-Akyaka
Yaklaþýk 20 km uzunluðu ile özellikle bisiklet için güzel bir parkur.
Bölgenin arkeolojisi ve köy yaþamýna dair izlenimler de edinebilirsiniz.
Atatürk Meydanýndan yukarý devam edip, 20 m sonraki göbekten saða
aþaðý dönüyoruz. Bu yol bizi Kadýn Azmaðý kenarýna ulaþtýrýyor.
Restoranlar boyunca bu asfalt yoldan devam ediyoruz. Restoranlarýn
bitimindeki küçük tepeciði geçtikten yaklaþýk 600 m sonra, Karya
Uygarlýðýna ait, Akyaka’nýn en iyi durumdaki iki kaya mezarýna ulaþýyoruz.
Yolun hemen solundaki bu mezarlar kýsa bir molaya uygun.
Tünelden geçerek devam ediyoruz. 300 m sonra köprüden saða dönüp,
“Okaliptüslü Yol” (eski Marmaris yolu) boyunca yürüyüþümüze devam
ediyoruz. Muðla- Antalya – Marmaris yol ayrýmýna ulaþtýðýmýzda
“Okaliptüslü Yol” tam karþýmýzda görünüyor. Kavþaktan karþýya geçip
solumuzdaki tarým alanlarý boyunca, okaliptüsler altýnda devam eden
yürüyüþümüz Akçapýnar’a ulaþýyor.
Bu aðaçlar dönemin Muðla valisinin giriþimleriyle 1938 yýlýnda
dikilmiþ. Akçapýnar halký, aile baþýna iki aðaç dikmiþler. Aðaçlarýn
korunmasý içinde bekçi tutulmuþ. Çünkü o dönemde deve kervanlarý
Marmaris’e gitmek için bu yolu kullanmýþlar ve develer fidanlara zarar
verebiliyormuþ.
Akçapýnar biraz mola için ideal bir yer. Meydandaki kafelerde yiyecek
içecek bulmak mümkün. Burasý ayrýca çok sayýda leylek yuvalarý ile bilinir.
(bkz. “Leylek Turu“)
Molamýzýn ardýndan, Kanlý Azmak üzerindeki köprüyü geçip sola
devam eden dar sokaktan yürüyüþümüzü sürdürüyoruz. Akçapýnar’ýn bu
bölümü, bölgenin köy yaþamýna güzel bir örnek teþkil ediyor.
Yaklaþýk 1500 m sonra yol ikiye ayrýlýyor. Biz soldan devam ediyoruz.
Buradaki evler Þirinköy’ün ilk evleri. 200 m sonra yol tekrar ikiye ayrýlýyor.
Yine soldan devam ediyoruz. Asfalt yoldan hiç sapmadan 2 km devam
ediyoruz ve ikinci camiye ulaþýyoruz. Burasý Haþimbahçesi Mahallesi.
Caminin tam karþýsýnda, yolun diðer tarafýnda, bir mezarlýk ve
çevresinde eski bir kilise yada manastýrýn kalýntýlarý olduðu düþünülen,
kimi sütun parçalarý ile çok sayýda büyük kesme taþ hemen fark ediliyor.
Mezarlýðýn doðu tarafýnda, bir sulama borusunun alt tarafýnda, suyun
oyarak ortaya çýkarttýðý, kiliseye ait olduðu düþünülen taban mozaikleri
de görülmeye deðer.
Yürüyüþümüze Muðla – Antalya karayoluna doðru, ayný istikamette
devam ediyoruz. 1000 m sonra anayoldayýz. Anayola çýkýp soldan yaklaþýk
750 m devam ettiðimizde Ataköy giriþine ulaþýyoruz. Burada saða dönüp
kýsa bir yürüyüþün ardýndan köy meydanýna geliyoruz. Burada da varolan
birkaç köy kahvesine çay molasý verilebilir. Ayrýca küçük bakkallardan
da varsa ihtiyaçlarýnýzý giderebilirsiniz.
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Molanýn ardýndan batýya doðru devam ediyoruz. Tüm köyü doðruca
geçip yukarý doðru çýkmaya baþlýyoruz. Kýsa bir süre sonra solumuzda
bir mezarlýk görüyoruz. Burasý Kýrýkköy Mahallesi. Mezarlýðýn içerisinde
görülen harabe yapý ise Gökova Havzasýnýn en eski camisi. Caminin
içerisine girildiðinde, imamýn namaz esnasýnda durduðu yer ve vaaz verdiði
minberin ilk basamaklarý görülebiliyor.
Yaklaþýk 1 km sonra Gokova’nýn Yazýlýtaþ mahallesine ulaþýyoruz.
Doðruca aþaðý iniyoruz. Aþaðýdaki yol ayrýmýndan saða devam ediyoruz.
Gökova’da Karya Uygarlýðý döneminden kalma kaya mezarlarýný ve
akropolü gezmek mümkün (bkz.“Ýdyma Akropolü”).
Doðruca devam ettiðimizde 5 dakikalýk bir yürüyüþle meydana
ulaþýyoruz. Burada da küçük bakkallar ve kahvehaneler ile lokanta bulmak
mümkün. Köprüyü geçip devam ediyoruz. 500 m sonra evlerin bittiði
yerden sapmadan devam ettiðimizde tünele ulaþýyoruz.
Alt geçitten Atatürk Meydaný’na kadar olan bölümü zaten gezinin
baþýnda geçmiþtik. Diðer tarihi kalýntýlar için bkz. “Ýniþdibi Gezisi“
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Týrnaklý Yolu
3-4

Týrnaklý-Kuyucak Yolu-Akyaka
Atatürk Meydanýndan batýya spor sahasýna kadar yürüyoruz. Spor
sahasýný solumuza alýp orman kenarýndan yukarý devam ediyoruz. Burada,
Zeytin Sokaktaki son eski evin üst tarafýndan saða yukarý yürüyoruz.
Týrnaklý yolunun alt kenarý neredeyse tüm yol boyunca taþ döþenmiþ. Bu
nedenle patikadan çýkmak oldukça zor.
Yaklaþýk 5 dakikalýk yürüyüþün ardýndan yol tekrar ikiye ayrýlýyor,
biz saðdan devam ediyoruz. Solumuzda zeytinlikler içerisinde birkaç eski
ev göze çarpýyor. Evleri geçtikten sonra tekrar saða devam ediyoruz, az
ileride yol daralarak saða keskin bir dönüþle devam ediyor. Güzel deniz
manzaralarý eþliðinde çam ormanlarýnýn içinden yürüyüþümüz sürüyor.
Yol buradan sonra hep doðu – batý istikametlerinde kývrýlarak yukarý
doðru devam ediyor. Yaklaþýk iki saatlik yürüyüþle gezinin ilk etabýný
tamamlýyoruz. Kuyucak Köyüne giden geniþ toprak yola
ulaþýyoruz. Buradan yaklaþýk 3 km mesafede
Kuyucak Köyü var.
Biraz zor bir iniþ istersek, 1 km sonra
saða tarlalarýn içine ayrýlan papazlýk
deresi yolundan muhteþem bir manzara
ve birkaç tarihi kalýntýyý görerek
inebiliriz (bkz. “Papazlýk Deresi”).
Yolumuzun üzerindeki hala
kullanýlan sarnýçta mola vermek de
keyifli oluyor.
Biz soldan aþaðý devam
ediyoruz. Bu iniþ yolu boyunca
deniz tam karþýmýzda ve Datça
Yarýmadasýna doðru uzanan
geniþ bir alaný görmek mümkün.
Yaklaþýk 3 km sonra ilk evlere
ulaþýyoruz. Buradan Obrukalan
Mevkiine geldiðimizde yolun
saðýnda birkaç yüz metre
arayla iki çeþme var ve ancak
burada
su
tedarik
edebiliyoruz. Buradan yine
ayný mesafede ve asfalt
yoldan eski iskeleye
ulaþýyoruz.
Ýskele camiini gördüðümüz yerden sola
dönüp 2 km daha
yürüdüðümüzde Atatürk
Meydaný’na ulaþýyoruz.
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Papazlýk Deresi
4-5

Akyaka-Kuyucak Yolu-Akyaka
Atatürk Meydaný karþýsýndaki caminin önünden yukarý doðru 10
dakikalýk bir yürüyüþle evlerin bittiði yere ulaþýyoruz. Buradan kuzeye,
saðýmýzdaki dere yataðý boyunca çýkýþýmýzý sürdürüyoruz. Solumuzda çam
aðaçlarý ile kaplý yamaç saðýmýzda ise bir zeytinlik baþlýyor. Bu zeytinliðin
içerisinde, küp þeklinde, betondan yapýlmýþ bir su toplama yeri hemen
fark ediliyor. Saðýndan solundan farklý borular ve hortumlarýn çýktýðý bu
kaynak “Papazlýk Suyu” olarak bilinir ve Akyaka’nýn en eski su
kaynaklarýndan biridir. Buradan yukarý doðru giden demir bir boru bizim
gideceðimiz yolu da gösteriyor.
Boru hattý ile beraber vadinin solundan yukarý doðru belirgin bir
patikadan yaklaþýk 30 dakika çýktýktan sonra solumuzda bir tepenin
ucundaki, etrafý taþ duvarlarla örülü zeytinlik, güzel manzarasý ile biraz
durmayý hak ediyor. Bunun için zeytinliðe giden patikaya girmemiz
gerekiyor. Sonra tekrar eski patikamýza dönüp devam ediyoruz.
Su borusu hep yakýnýmýzda bir yerlerde ve bize rehberlik ediyor.
Zeytinlikler, çam aðaçlarý ve sandal aðaçlarý arasýnda yaklaþýk 40 dakika
ilerledikten sonra, sol tarafta, doðuya bakan, önü bir maðara þeklinde
oyuk, büyük bir kaya cephesi görülüyor. Bu çýplak kayanýn önünde duvar
kalýntýlarý fark ediliyor. Bir bölümü yýkýlmýþ bu apsisli yapýnýn geç Bizans
dönemine ait olduðu düþünülüyor.
Yürüyüþümüz artýk vadinin içerisinden devam ediyor. Patika buralarda
kayboluyor. Biz vadinin içerisinde bir süre daha ilerliyoruz ve büyük bir
kayanýn üzerine oturmuþ eski bir yapýnýn duvar kalýntýlarýný görüyoruz.
Su borusu sarp kayalarýn üzerine doðru devam ettiði için takip etmek
bir süre mümkün olamýyor. Biz vadinin diðer tarafýna geçip batýya doðru
týrmanmaya devam ediyoruz. Kýsa bir týrmanýþýn ardýndan tekrar su
borusuna ulaþýyoruz. Boruyu takip ederek baþladýðý noktadaki betondan
yapýlmýþ ikinci su toplama yerine ulaþýyoruz. Boru bir süre daha devam
edip daðýn içerisinde kayboluyor. Buradaki göçükten dolayý belirginleþen
açýk alan ve kýrmýzý toprak rengi Akyaka’dan bile görülebiliyor.
Su deposundan batýya doðru devam ediyoruz. Kýsa bir süre sonra tekrar
bir patika baþlýyor. Bu patikada 25 dakikalýk bir yürüyüþle daha geniþ bir
yola ve nihayet tarlalara ulaþýyoruz. 10 dakikada Kuyucak yolundayýz.
Dönüþü ya geldiðimiz yoldan yada Kuyucak yolundan sola dönüp
yaklaþýk 1000 m devam edince baþlayan Týrnaklý patikasýndan yapýlabiliriz
(bkz. “Týrnaklý Yolu“).
Yol üzerinde, elli metre aþaðýda, aðaçlarýn altýnda ve hala kullanýlan
sarnýç görülmeye deðer. Haritada virajlar takip edildiðinde patikanýn
baþlangýcýný bulmak çok zor olmuyor. Daha rahat, ama uzun bir yürüyüþ
istersek ayný yolu kullanarak Obrukalan- Eski Ýskele üzerinden Akyaka’ya
ulaþabiliriz.
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Ýdyma Akropolü
3-4

Akyaka-Ýdyma Akropolü-Gökova

Gökova

Bu parkur için Akyaka‘ya 5 km uzaklýktaki Gökova Beldesine ya
yürüyerek yada bir araç ile gidiyoruz. Alt geçitten 300 m sonra yol saða
ayrýlýyor ama biz dönmeden devam ediyoruz. Buradaki ilk evleri geçtikten
sonra solumuzda zeytinliklerle kaplý yamaçlar ve saðýmýzda kýþlarý içinde
su olan dere yataðý boyunca yürüyerek Gökova giriþine ulaþýyoruz. Burada
yol saða kývrýlarak devam ediyor ve 30 m sonra sola doðru üçe ayrýlýyor.
Yolun üçe ayrýldýðý yerde saðdaki yola saptýðýmýzda saðlý sollu evlerin
olduðu dar bir yoldan yaklaþýk 200 metre ilerledikten sonra saða aþaðýya,
bir eve yol ayrýlýr. Buradan yukarý baktýðýmýzda en aþaðýdaki kaya mezarýný
görebiliriz. Diðer mezarlarýn bir kýsmýna da ulaþmak mümkün. Ancak
oldukça zor çünkü kýsmen patika var. Gezmek istenirse varolan daracýk
patikalarý bulmak çok da zor deðil.
Akropole çýkmak için patikanýn baþladýðý yeri bulmak gerekir. Buradan
mezarlarýn doðusundan, sola yamaca doðru çýkan patikaya giriyoruz.
Zaman zaman zeytinlikler arasýndan geçerek, önümüzdeki sýrttan arkaya
doðru 15 dakika yürüdükten sonra bir stabilize yola kavuþuyoruz. Yolun
diðer tarafýnda yýkýk bir taþ yapý görülüyor. Yukarý devam edince karþýnýza
dik yamaçlar dikiliyor. Biz sola devam ederek zeytinliðin içine giriyor ve
yukarý doðru yürüyoruz. Saðýmýzda akropolün dýþ duvar kalýntýlarý hemen
fark ediliyor. Buradan kýsa bir týrmanýþla, Küçükasar Tepenin zirvesindeki,
M.Ö 4. yüzyýldan kalan akropole ulaþýyoruz. Manzara muhteþem.
Akropolden bugüne kalanlar; ortada içi bitki ve aðaç ile dolmuþ sarnýç ve
büyük boyutlu kesme taþlardan yapýlmýþ Helenistik duvarlar rahatlýkla
görülebiliyor.
Küçükasar Tepeden tekrar aþaðý iniþe geçtiðimizde toprak yoldan
devam ediyoruz. Bu yol bizi dere yataðýna indiriyor. Yolun dereyle
birleþtiði yerde hemen saðýmýzda sarnýcý görebiliyoruz. Buradan derenin
karþýsýna geçip asfalt yoldan tekrar Gökova’ya ulaþýlýyor. Geldiðimiz
yoldan tekrar Akyaka’ya dönüyoruz.
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Antik Yol
3-4

Akyaka-Ula-Yeþilova-Akyaka
Bu tarihi yol Ula ilçesi Demirtaþ mahallesindeki 615 m rakýmlý
mezarlýðýn hemen altýndan baþlar ve bugünkü Yeþilova köyü içindeki bir
çiftlikte son bulur. Baþlangýç yerine ulaþmak için en iyi yol bir araçla
Demirtaþ mahallesindeki mezarlýða gelmektir. Þayet Akyaka’dan dolmuþla
gitmek istersek Kýzýlaðaç’tan sonraki Kale yol ayrýmýnda dolmuþtan inip
bu yola girmemiz gerekiyor. Yaklaþýk 2 km yürüdükten sonra saðýmýzda,
küçük bir tepenin sýrtlarýnda kurulu 6-7 kadar ev görüyoruz. Burasý bir
dört yol gibidir çünkü bir yolda sola ayrýlýr. Buradan saða, en alttaki yola
sapýnca 500m sonra tepedeki mezarlýða ulaþýyoruz.
Burada su ihtiyacýmýzý tedarik ettikten sonra mezarlýðýn saðýndan
geçerek sýrtý aþtýðýmýzda, güzel vadilerin ve daðlarýn olduðu bir manzara
bizi karþýlýyor. Antik yol burada belirgin deðil ancak sýkça kullanýlan bir
patika kolayca fark ediliyor. Patikada sola aþaðý doðru yirmi dakikalýk bir
yürüyüþ bizi ilk sarnýca ulaþtýrýyor. Sarnýcýn tarihine iliþkin kesin bir bilgi
yok ancak yýl boyu içerisinde su bulunuyor. Bu sarnýcýn sularý çobanlar ve
köylüler tarafýndan kullanýlýyor. Bu nedenle suyu kirletmemek gerekiyor.
Yanýbaþýndaki güzel aðacýn gölgesi kýsa bir mola için oldukça elveriþli.
Sarnýcýn hemen altýnda oldukça iyi durumda bir antik yol parçasýný
görebiliyoruz.
Ýkinci sarnýca kadar olan yolun yaklaþýk üçte ikisinde antik yol ancak
böyle küçük parçalar halinde görülebiliyor. Aþaðý devam ettiðimizde patika
ikiye ayrýlýyor. Sola devam eden yol ilerde bir tepenin üzerinde rahatlýkla
görülebilen eve ve bizim ineceðimiz vadinin üst kýsýmlarýna ulaþýyor. Biz
buradan saða devam ediyoruz ve önümüzdeki sýrttan saða doðru geçiyoruz.
Buralardan aþaðý bakýldýðýnda sarp kayalarýn önünde küçük bir vadi
baþlangýcý ve ikinci sarnýcý görüyoruz. Yirmi dakika oraya ulaþmamýz için
yeterli oluyor.
Ýnerken solumuzda, sarnýçtan 50 m önce, çobanlarýn yaþadýðý küçücük
bir vadi içerisindeki evi ve aðýllarý hemen fark ediyoruz. Sarnýçtan önce
yine bir aðýlýn kenarýndaki dut aðacýnýn dibindeki kuyudan su tedarik
edebiliyoruz. Burasý da mola vermek için uygun bir yerdir.
Buradan saða, küçük vadiye doðru iniyoruz. Dere yataðýnýn kýyýsýndaki
zeytin aðaçlarýnýn dibinden, karþý sýrta doðru devam ediyoruz. Çalýlar
arasýndan geçen patikayý bulup 100 m devam ettiðimizde tekrar antik yol
kalýntýlarýný görüyoruz.
Bu hafif týrmanýþtan sonra gezinin son etabýna geçiliyor. Burada artýk
antik yol büyük oranda saðlam ve yukarýdan görülemeyen vadi tabaný ve
içerisindeki büyük çiftlik evi rahatlýkla görülüyor.
Vadiye iniþ 30-40 dakika sürüyor. Vadiye inilen nokta Mersin Pýnarý
olarak biliniyor ve burada da bir sarnýç ile artýk içinden su akmayan tarihi
çeþmeyi görüyoruz.
Bu vadi içerisindeki çiftlik özel þahýslara aittir. Çiftlikten taze meyve
alabilirsiniz. Eðer bir özel araçla baþlangýca gittiyseniz ayný araca sizi
almasýný da söyleyebilirsiniz. Çiftliðe, Yeþilova’dan ulaþmak için köy
meydanýndaki büyük çýnar aðacýnýn dibindeki çeþmeden sola girilir. Yol
yaklaþýk 300 m sonra sizi doðruca çiftliðe ulaþtýrýr. Bu çeþmenin tam
karþýsýnda bir sarnýç daha görebiliriz.
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Kanyon Gezisi
5-6

Akyaka-Çaydere-Kýzýlaðaç-Akyaka
Baþlangýcý Akyaka’ya yaklaþýk 8 km uzaklýkta olan bu parkur için
Akyaka’dan bir araçla gelmek yerinde olur. Aracýmýzla Gökova Beldesi
giriþindeki köprüyü geçip sola dönüyoruz. Dere boyunca Yeþilova Köyüne
devam eden asfalt yolu kullanarak yaklaþýk 3 km ilerledikten sonra bir
köprüden geçiyoruz. Saðdaki ilk evlerin ve onlarýn önündeki ahýrlarýn
hemen karþýsýndan, sola orman içine bir yol giriyor. Burada araçtan
iniyoruz. Beþ dakikalýk bir yürüyüþle yolun ikiye ayrýldýðý yerden saða
girerek dere yataðýna ulaþýyoruz. Buradan tekrar bir 10 dakika dere
boyunca saða yukarý yürüdüðümüzde kanyon giriþine varýyoruz.
Kanyon yaklaþýk 5 km uzunluðunda ve diðer ucu Kýzýlaðaç köyüne
kadar devam ediyor. Zaman zaman kanyon duvarlarýnýn açýklýðý birkaç
metreye kadar düþüyor. Bütün kanyon genellikle çok büyük döküntü
kayalarla dolu. Kanyon duvarlarý genellikle gevþek yapýlý ve kask takmayý
ihmal etmemek gerekiyor.
Ýlk birinci kilometrede saðda, yukarýdan gelen bir baþka dere vardýr.
Bu dere Ula‘dan gelir. Sularý yaklaþýk 50 metreden dökülür ancak vadi
içinden görmek mümkün olamýyor.
Buradan yaklaþýk yarým saatlik bir yürüyüþle kanyonun geçilmesi en
zor noktasýna ulaþýyoruz. Burasý kanyonun en dar noktalarýndan birisidir.
Su yaklaþýk 3 metreden aþaðý dökülür. Suyun olmadýðý zamanlarda geçmek
daha kolaydýr. Özellikle kýþ aylarýnda akarsu olmasa bile bu noktada, suyun
döküldüðü yerde 1.5 m derinlikdeki su birikintisi týrmanýþý güçleþtirir.
Buradan çýkýþ için profesyonel yardýma gereksinim vardýr.
Bu noktayý geçmeyi baþardýðýmýzda önünüzde daha yaklaþýk 3.5 km
var. Ancak genellikle herhangi bir araç gerece ihtiyaç duymadan yapýlan
týrmanýþlarla vadinin sonuna kadar ulaþabiliyoruz. Kanyonun sonunda
saðda yaklaþýk 40 metreden dökülen Kýzýlaðaç þelalesi görülüyor.
Çýkýþ, soldaki dik ve gevþek zeminli sýrttan yapýlabilir. Zeminin gevþek
yapýsýndan ötürü týrmanýþ zordur ve çok dikkatli olmak gerekir. Kanyon
üstüne ulaþtýðýmýz yerde, saða yukarý devam ettiðimizde Kýzýlaðaç köyüne
ulaþýyoruz. Oradan da dolmuþla Akyaka‘ya dönmek mümkündür.
Geziye Kýzýlaðaç giriþinden de baþlanabilir. Her durumda
da emniyet için bir rehber almak yerinde olur.
Özellikle sularýn bol olduðu zamanlarda zor
bir parkurdur. Tempolu bir yürüyüþle dört
saatte geçmek mümkündür. Yaz
aylarýnda kanyonun içerisinde su
bulmak mümkün deðildir. Bu
nedenle yanýnýza bol miktarda
su almalýsýnýz.
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