Datça’da bir Yaz
Her yıl daha önce görmediğim bir yeri gezip görmeye çalışıyorum. Bu yılki durağım da Datça oldu.
Datça’yı özetleyecek olursam Havası, Denizi ve 3B’si diyebilirim.

Gün batımında Datça Limanı
Datça’nın sürekli esen rüzgarları rutubeti kabul edilebilir seviyelere düşürüyor. Bu da güneşin ve
denizin tadını daha çok çıkarmanıza olanak sağlıyor.
Mavi bayraklı koyları ve berrak denizi yoruma gerek bıraktırmıyor.
Datçalılar’ın övünerek söyledikleri 3B ise Bal, Badem ve Balık. Kaldığınız süre boyunca bol bol Nurlu
(Datça’ya özel iri bir badem çeşidi) badem ve taze balıklar yiyebilir dönüşte de Datça’nın güzel balını
yanınızda götürebilirsiniz.
Seyahatim Dalaman havaalanından 2.5 saatlik bir yolculukla başladı. Midesi hassas olanlar Marmaris
sonrası virajlı yollara dikkat etmeli. Kalacak yer olarak Datça merkeze 5 dakika mesafede, deniz
kıyısında, yeni restore edilmiş bir butik oteli tercih ettim. Datça merkezinin devamındaki kıyı şeridi,
kumsalda güneşlenmeyi sevenleri pek cezbetmeyebilir. Güneşlenmek için otellerin bahçeleri daha
uygun olacaktır. Derinlerde yüzmeyi seven biri olarak kıyının durumu beni pek de etkilemedi. Sürekli
esen rüzgârların bir olumsuz yanı denizi serinletmeleri. Ancak sürekli hareket ediyor ve yüzüyorsanız
hemen alışıyor insan. Bir Edremit körfezindeki gibi soğuk değildi deniz.
Denizden başlamışken Datça’nın büklerinden ve koylarından devam edelim. Haytbükü, küçük bir
kumsala sahip pansiyonlarla dolu bir yer. Burada küçük bir yat limanı da bulunduğundan denizinin çok
temiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak büyüklüğüne göre kalabalık olduğu için hareketli
sayılabilecek bir yer. Haytbükü’nün hemen yanı Kızılbük. Buradaki kıyıda sadece tek bir tesis var.

Denizi ise çok daha temiz ve Datça’ya göre daha sıcak. Ovabükü’nü bu iki bükten sadece bir tepe
ayırıyor. Ovabükü geniş ve taşlıklı bir kumsala sahip. Denizi de daha rüzgarlı ve dalgalı. Burada da
lokantalara ve pansiyonlara rastlamak mümkün. Haytbükü’ne göre daha sakin bir yer.
Palamutbükü için Datça’nın Göl Türkbükü diyebiliriz. Genelde ünlülerin tercih ettiği bir yer.
Geniş ve taşlı bir plaja sahip. Diğer büklere göre çok daha gelişmiş. Denizi berraklığı ile meşhur.
Yüzmeyi sevenler, karşısındaki Palamutbükü adasına kadar yüzebilirler.
Bükleri görmenin iki yolu var. İlki karayolu, ikincisi ise deniz. Datça merkezden kalkan irili ufaklı
teknelerle kıyıdan birçok yere ulaşmak mümkün. Diğer bölgelere kıyasla tekne turlarının güzergahları
çok daha çeşitli. Ben Mesudiye ve Selimiye turlarını yaptım. İkisini de tavsiye ederim.

Ovabükü

Ovabükü’nden Palamütbükü’ne giden sahil yolu

Palamutbükü’nün berrak denizi
Selimiye ve Bozburun’dan da bahsetmek yerinde olur. İkisi de kara veya deniz yolu ile de olsa
merkeze uzak sayılabilecek yerler. Bu iki kasabanın da ortak özelliği havalarının Adana havasını
aratmayacak şekilde rutubetli olması. Denizleri ise Mersin’le yarışacak derecede sıcak. Memleket
özlemi çekenler için güzel bir günübirlik tur olacaktır.
Datça’nın tarihini merak edenler için iki yer önerebilirim, Knidos ve eski Datça. Tavsiyem Knidos’a
öğleden sonra araba ile gitmeniz. Karanlıkta virajlı dağ yollarında yolculuk etmek sizin için sorun
değilse, Knidos gün batımını seyretmek için ideal bir yer. Yolu zorsunanlar Datça merkeze yakın eski
Knidos (Burgaz) ve limanına göz atabilirler. Eski Datça ise merkeze yakın şirin bir kasaba. Kasabaya ilk

girdiğinizde sizi dar ve taş yollar karşılıyor. Evleri tipik Datça evleri gibi taştan. Kasabayı gezip,
hediyelik eşyalar aldıktan sonra Can Yücel’in evini de dışardan görüp şehre dönebilirsiniz.

Eski Knidos (Burgaz)

Eski Datça

Eski Datça

Eski Datça
Sömbeki (Σύμη) adası Datça’nın 14 mil açığında tepelikli ve çorak bir Yunan adası. Schengen vizesi
sahipleri özel tekne turlarıyla bu adayı ziyaret edebilirler. Sömbeki adasının genç belediye başkanı ile
kaldığım otelde tanışma fırsatım oldu. Otel sahibi arkadaşı olduğu için başkanı ve ailesini otelinde
ağırlıyordu. Otelimizde düzenlenen Türk müziği gecesinde Sömbeki Adası belediye başkanının
dansları, bir Akdenizli olarak hayatın tadını çıkarmasını bildiğinin bir göstergesiydi.

Sömbeki Belediye Başkanının eşi ile dansı
Datça’da yemek olarak her türlü deniz balığını denemenizi öneririm. Balık sevmeyenler için önerim
Cafer’in Yeri’nde pide yemeleri. Yemeğin üzerine çifte kızartılmış Lokma tatlısını da yemeyi
unutmayın.

Lokmaları çifte kızartan Lokmacı

