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Navigasyonsuz bir yolculuk
Sarigerme’ye niyet 
Sarsala koyu’na kısmet

Sıcak bir yaz sabahı. Eşim ve ben 
Dalaman’a ilk defa gidiyoruz. Adından 
sıkça söz edildiği için Sarıgerme 

sahiline gideceğiz. Arabamızda navigasyon 
olmadığı için “Sarıgerme” yazan tabelaları 
takip ediyoruz. Bir müddet yol gittikten sonra 
çevremizde bir şey kalmıyor, bir tesis dışında. 
Kaybolduk. “İnip yolu soralım” diyoruz tesisin 
girişindeki güvenlik görevlisi amcaya. Eşim 
iniyor ben arabadan olanları izliyorum.  
Güvenlik görevlisi amca arabanın plakasını 
görünce “Ankara’dan mı?” diyor ve eşimin 
evet demesine fırsat bırakmaksızın “Ben 
de Ankaralı sayılırım. Çankırı. Seninki 
nere?” diyor. Eşim “Bende Çankırılıyım. 
Baba hemşeriymişiz” diyor. Doğal olarak 
“Kimlerdensin?  Babanın adı ne?” muhabbeti 
başlıyor. 
Aradan bir 5 dakika geçiyor ki eşim sonunda 
beklenen soruyu sorabiliyor. Amca ise “Yok 
topram sen ora gitme, orası pek kalabalıktır. 
Ben sana başka yer diğcem ora git. Görünce 
dua edecen bana” diyor. 
Yeni adresi alıyoruz ve yola koyuluyoruz. 
İstikametimiz “Sarsala Koyu”. 
Yollar patika. Sağ tarafımız uçurum. Araba 
tıngır mıngır 1. vitesle gidiyor. Tabi ki bir hayli 
yıpranıyor. Daha yolu başlarında “Dönsek 
mi acaba?” diyorum eşime ve içimden 

kızıyorum Çankırılı amcaya. Ancak zamanla 
yol sarıyor. Bir hayli yol alıyoruz manzaranın 
tadını çıkararak. Çevremiz ağaçlarla sarılı ve 
uçurumdan aşağı baktığımızda kocaman bir 
göl var.  Tam manzara daha da güzelleşemez 
derken 12 km sonra karşımızda “Sarsala 
Koyu”. 
Yukarıdan bakınca biran önce aşağı inme isteği 
uyanıyor içimizde. Karşımızda uçsuz bucaksız 
masmavi bir deniz ve tertemiz bir plaj. Plajın 
bitiminde ise zeytin ağaçları ve onların 
arkasında çamlarla örtülü bir dağ.
Arabayı ağaçların arasına sabırsızca park 
ediyoruz. Burada ne bir otel var ne de 
sosyal bir tesis. Sadece bazı ihtiyaçlarınızı 
karşılamanız için derme çatma bir yapı. 
Tamamen korunaklı ve bakir bir alan. 
Arabadan iniyoruz ve üstümüzü değiştirmek 
için yanımızdaki çadırı kuruyoruz. Üstümüzü 
değiştirip denize atıyoruz kendimizi ve 
acıktığımızda oradaki tek tesisten bir şeyler 
atıştırıyoruz. Sonra tekrar denize giriyoruz. 4-5 
saat harika vakit geçiriyoruz. 
Geri dönüş yoluna koyuluyoruz istemeye 
istemeye. Yine aynı güzellikler arasından 
geçerek benzin almak üzere bir istasyonda 
duruyoruz. Benzin istasyonunda yıllardır 
görüşmediğimiz bir arkadaşımızı görüyoruz. 
Üstelik Sarsala Koyu’na gidiyorlar. Bize de 
beraber gitmeyi teklif ediyorlar. Sabahtan 
beri yaşadıklarımız geçiyor gözümüzün 
önünden ve “tabi” diyoruz sevinçle zaten erken 
ayrıldığımızı düşünerek.
Arabalara biniyoruz tekrar aynı macera için. 
Türkiye’de görülmemiş güzellikleri keşfetmek 
için tek ihtiyacınız olan size “Toprağım” diyen 
ve gittiğiniz yerin güzelliklerini bilen bir amca. 
Ve aklımdan geçen;
” İyi ki navigasyon yokmuş arabada. 
Teşekkürler Çankırılı amca.“
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