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Antalya’n›n en gözde tatil beldelerinden biri olan
Kemer gerek tarihi, gerekse do¤al güzellikleriyle
oldukça ra¤bet görüyor. Antalya merkeze 42
kilometre uzakl›kta olan ilçe her y›l binlerce
turiste ev sahipli¤i yap›yor. 

Berrak denizi, parlak kumu
ve içinizi ›s›tan günefliyle Ke-
mer benzersiz güzellikler
sunuyor. Uzun sahil fleridi ve
Phaselis, Olympos, Yanartafl
gibi tarihi yerleriyle her y›l

yerli yabanc› birçok turistin
u¤rak yeri olan belde, çevre-
sindeki dev tatil köyleri ve iri-
li ufakl› birçok otelle her tür
konaklama ihtiyac›na cevap
verebilecek nitelikte. 

Akdeniz’in gözdesi...

KEMER
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Tekirova

Akdeniz’in flirin bir tatil köyü olan Te-
kirova Antalya’n›n en önemli turistik

beldelerinden biri. Toroslar’›n uzant›s›
olan Olympos (Beyda¤lar›) da¤lar›n›n
hemen eteklerinde kurulmufl olan kö-
yün  5 km’lik sahil fleridi ile da¤lar›n ara-
s›nda kalan bölümünde yeflilin her türlü
tonunu görmek mümkün. Çam orman-
lar›n›n içinde yer alan 500-600 senelik
ç›nar a¤açlar›, portakal, limon, mandali-
na ve nar bahçeleri Tekirova’ya do¤an›n
ne kadar cömert davrand›¤›n› gösteri-
yor. Tarihi de¤erlerin, kumsallar›n
ve orman›n bu kadar içi içe geçme-
si, do¤an›n bu kadar iyi korunmufl
olmas› insanda hayranl›k uyand›r›yor.  

Chimera (Yanartafl)

‹lginç bir do¤a
olay›na ev sa-

hipli¤i yapan Ya-
nartafl Ç›ral›’da
bulunuyor. 250-
300 metre kadar
yükseklikte ka-

yalar›n kendi kendilerine yanmas›yla
sürekli görünüm de¤ifltiren Chi-

mera Anadolu mitolojisinde de
oldukça genifl bir yere sahip.
Ateflin bir ejderin a¤z›ndan

ç›kt›¤› gibi efsaneler
dilden dile dolaflsa

da, as›l sebebi toprak-
tan ç›kan yan›c› bir gaz. 
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Kaya S›¤›naklar›

Beldibi’ndeki kaya s›¤›naklar› hem
tarih, hem de do¤a merakl›lar›n›n

ilgisini çekiyor. 
K›y›dan 100 metre içeride, 25 metre
yükseklikteki kaya s›¤›na¤›, küçük insan
gruplar›n›n bar›nabilece¤i iki bölümden
olufluyor. Ma¤arada üst paleolitikten
neolitik bafl›na kadar yafland›¤›n› göste-
ren kal›nt›lar tabakalar halinde saptan-
m›fl. Beldibi’ne 5 kilometre uzakl›ktaki
Belbafl› ise deniz yüzeyinden 300 metre
yükseklikte yer alan bir kaya s›¤›na¤›.
Her iki s›¤›nak da ziyaretçilerine yaflam-
lar›n› avc›l›k ve toplay›c›l›kla sürdüren
Mezolitik ça¤ insanlar›n›n kültürleri
hakk›nda ipuçlar› veriyor. 

Göynük Kanyonu

Göynük merkezine 15 kilometre me-
safede olan kanyona ulaflmak için

çeflitli jeep safari turlar› düzenleniyor.
Bu seferlere kat›labilece¤iniz gibi saba-
h›n erken saatlerinde, rehberler eflli¤in-
de çam ormanlar› içerisine düzenlenen
trekking turlar›n› da tercih edebilirsiniz.
Muhteflem bir manzara eflli¤inde yakla-
fl›k 1 saat yürüyerek kanyona vard›¤›n›z-
da, daha ileriye ulaflabilmek için suya
girmek zorundas›n›z.  

KEMER-KAS-KALKAN  9/18/08  9:03 AM  Page 5



6 AKDEN‹Z > KEMER

Olympos

Nesli tükenmekte olan Caretta Caret-
ta’lar› ile meflhur olan Olympos, sa-

hip oldu¤u tarihsel de¤erleriyle de dikkat
çekici. 3200 metrelik sahiliyle bütünleflen
muhteflem do¤as› ziyaretçilerine enfes
bir tatil sunuyor.
Portakal a¤açlar›n›n kokusu eflli¤inde
vard›¤›n›z Olympos’ta bungalov tipi a¤aç
evlerde kalabiliyorsunuz. S›rt çantal› gez-
ginlerin dünya üzerindeki en önemli du-
raklar›ndan biri olan yörede yap›laflma
yasak oldu¤u için konaklama a¤aç evlerde
yap›l›yor. Olympos plaj›na antik kentin içe-

risinden yaklafl›k 10 dakikal›k bir yürüyüfl
sonunda ulafl›l›yor. Antik kent, Helenistik
Devirde kurulmufl. fiehirde, Geç Roma ve
Erken Bizans devrine ait eserler bulunu-
yor. Antik devirlerden günümüze kadar
gelmeyi baflaran mabet kap›s›, tiyatro, ha-
mam ve agora görülmeye de¤er tarihi gü-
zellikler. Kent surlar› ve kuleler ortaça¤-
dan kalma. En il-
ginç yap› ise, Ak-
çay Deresi’nin 150
metre kadar bat›s›nda
yer alan tap›na¤a ait kap›.
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Farkl›
alternatifler…

Kemer’de yöresel tatla-
r›n yan› s›ra hamburger,

pizza gibi haz›r yiyeceklerde bolca
tüketiliyor. Türk mutfa¤›na özgü midye
ve kokoreçcilere de rastlayabilece¤iniz
Kemer’de fiyatlar oldukça uygun. Akde-
niz mutfa¤›na özgü k›zartmalar, taze ba-
l›k çeflitleri ise di¤er alternatifler. Giri-
flinde gözleme çeflitleri bulabilece¤iniz
Olympos’daki restoranlarda vejeteryan
mönülere a¤›rl›k verilmifl. Taze sebze-
lerden yap›lm›fl ev yemekleri ve salata-

lar size yaz›n s›ca¤›nauygun hafif lezzet-
ler. Buralarda yiyebilece¤iniz taze fasul-
ye ve yo¤urtlu k›zartma gerçekten çok
lezzetli. Ayr›ca bal›k da yörenin favori yi-
yeceklerinden. Ç›ral› Plaj›’n›n paralelin-
de bal›k restoranlar› bulunuyor. Mevsi-
mine göre çipura ve levrek en çok tüke-
tilen bal›klar.

KEMER < AKDEN‹Z 7

Modern al›flveriflin 
adresi…

Kemer’in canl› ve kalabal›k çarfl›lar›
di¤er tatil beldelerine göre daha

modern ve geliflmifl. Geç saatlere kadar
aç›k olan ma¤azalarda belli bafll› mar-
kalar›n ürünlerine rastlayabilece¤iniz
gibi hal›c›, deri, tak› gibi geleneksel hedi-
yelikler de bulabilirsiniz. Turistik eflya
ma¤azalar›nda seramik biblolar, tafltan
oyulmufl mücevher kutular›, kristal ev
eflyalar› sat›l›yor.  

YEME-‹ÇME
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G Ö R M E D E N
D Ö N M E Y ‹ N !

Plajlar

Masmavi sular›n alt›n rengi
kumla bulufltu¤u kumsal-

lar, Kafl’›n karfl› konulamaya-
cak yerleri. Küçükçak›l, Büyük-
çak›l, Akçagerme ile Limana¤z›
yüzmek için ideal yerler. Bir do-
¤a harikas› olan Kaputafl plaj›
ise Kafl’a 19 km uzakl›kta. 192
basamakla plaja inilmesi ve ku-
munun alt›n sar›s› rengi plaj›n
çekicili¤ini art›ran özellikler
aras›nda.

Limana¤z› Plaj›

Kafl’ta denize girilebilecek
en güzel yerlerden biri Li-

mana¤z› Plaj›. Denize girebile-
cek plajlar› az olan Kafl’ta terte-
miz denizi ile Mavi Bayrak ödü-
lü alan Limana¤z› yüzmek için
ideal. 

Mavi Ma¤ara

Kaputafl Plaj›’ndan 500 met-
re ötedeki Mavi Ma¤ara’ya

ancak deniz yoluyla ulafl›labili-
yor. Teknelerle girilebilen ma-
¤aran›n 18 metre geniflli¤i, 10
metre yüksekli¤i ve 35 metre
derinli¤i bulunuyor. En çekici
özelli¤i ise, su alt›ndan yans›yan
günefl ›fl›¤›nda buluflan yeflil ile
mavinin dayan›lmaz çekicili¤i.

Akdeniz’in en güzel koyla-
r›ndan birinde kurulmufl

olan Kafl, yaz-k›fl tatil seçe-
neklerinin ilk s›ras›nda yer al›-
yor. Sahili boyunca konumlan-
m›fl restoran ve barlar› Kafl’›n
gece hayat›n›n farkl› alterna-
tiflerini sunarken begonviller-
le süslü evler yörenin büyülü
ve s›cak ortam›n› yans›t›yor.
Sahil kesiminde kumsal› ol-
mayan ilçede tatil yapanlar›n
bir k›sm› sahildeki kayal›klar-
dan denize girerken, di¤er bö-
lümü de teknelerle gün boyu
süren Kekova turuna ç›k›p,
de¤iflik koylarda turkuaz
renkli, içilesi berrakl›ktaki su-
larda yüzüyor. Buz gibi sular-
da günün keyfini ç›kar›rken
denizalt›n›n gizemini de keflfe-
debilirsiniz. 
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Sur Duvarlar›

Helenistik döneme ait duvarlar
kentin güneyinde yer al›yor.

Bölgenin Meis Adas›’n› gören k›y›-
lar›nda bulunan flehir duvar› kal›n-
t›lar› yaklafl›k olarak 500 m boyun-
ca aral›kl› olarak uzan›yor. Bu du-
varlar›n bir bölümü, Kafl’tan antik
tiyatroya giden asfalt yolun solunda
ve deniz kenar›nda görülebiliyor. 

Antik Tiyatro

Meis Adas›’n› gören bir noktada
olan Kafl Antik Tiyatrosu, de-

niz kenar›nda yer al›yor ve 4000 ki-
flilik seyirci kapasitesine sahip. Ya-
p› M.S. 2. yüzy›lda onar›m görmüfl.
26 basamaktan oluflan tiyatronun
sahnesi yok. Yap›n›n en önemli
özelli¤i ise, Anadolu’daki denize
cepheli tek tiyatro oluflu.

Sidyma

Fethiye - Kafl yolu üzerinde olan
Sidyma’n›n Roma Devri’nde

büyük geliflme gösterdi¤i biliniyor.
Kentin geliflmesi Bizans Ça¤›’nda
da devam etmifl. Köyün kuzeyinde
bulunan akropolün güneydo¤u
ete¤i boyunca erken döneme ait
365 m. uzunlu¤unda bir duvar uza-
n›yor. Duvar›n do¤u ucunda kap› ve
gözetleme kulesi var. Buran›n bi-
raz ilerisinde daha geç dönemde
yap›lm›fl olan bir de tiyatro var. As›l
ören yeri ise, akropolün kuzey ete-
¤indeki vadide bulunuyor.

Xanthos

Kul
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Xanthos

Likya Birli¤i’nin baflkenti olan kent Kafl’a
45 km. uzakl›kta. Xanthos Eski Yunan-

ca’da “sar›” anlam›na geliyor. Kentin akro-
polisinden elde edilen yüzey buluntular› yer-
leflme tarihinin M.Ö. 8. yüzy›la kadar uzand›-
¤›n› ortaya koyuyor. Kelimenin tam anlam›y-
la bir felaketler kenti olan Xanthos, M.Ö.
429’daki  Pers istilalar›na kadar ba¤›ms›z
yaflam›fl. Pers istilas›nda kentlerini kahra-
manca savunan Xanthos’lular, istilay› önle-
yemeyeceklerini anlay›nca önce tüm kad›n
ve çocuklar›n› öldürmüfller, sonra da kenti
atefle vererek topluca intihar etmifller. Bu
k›y›mdan kurtulan 80 aile ve baflka yerler-
den gelen göçmenler taraf›ndan kent yeni-
den kurulmufl. Fakat 100 y›l kadar sonra ç›-
kan bir yang›nla Xanthos tekrar y›k›lm›fl. 

Kule Mezar
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Kekova

Kekova, Kalkan ve çevresinde tarihi ve do¤al güzellikleri ayn› anda
bar›nd›ran gizli bir cennet. Kafl’tan yola ç›k›p Uluburun geçilerek

Kekova’ya do¤ru yol al›nd›¤›nda karfl›n›za ilk olarak S›çak Yar›madas›
ç›k›yor. S›çak ‹skelesi’nde Aperlai antik kenti, yar›madan›n ucunda ise
Toprakada ve Karaada yer al›yor. Bundan sonra Kekova Adas› uzan›-
yor. Bu adadan dolay› tüm bölge Kekova ad›yla an›l›yor. Kekova böl-
gesinin bu koylar›, her mevsimde do¤al liman görevi üstlendi¤i için
yatç›lar›n en favori k›y›lar›ndan ayn› zamanda. Kekova Adas›’n›n kuzey
sahili boyunca, antik Apollonia kentinin M.Ö. 4. yüzy›la ait yazl›k yal›la-
r›, yer yer su içinde görülebiliyor.  

G Ö R M E D E N  D Ö N M E Y ‹ N !
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Theimussa (Üça¤›z)

Huzur ve sessizlik arayanlar için do¤al bir ortam sunan Üça¤›z, Kafl’a 36 km.
uzakl›kta. Üç taraf› denizlerle çevrilmifl koy, yat turizmi aç›s›ndan önem tafl›yor.

Theimussa Antik Kenti’ndeki kal›nt›lar koyun kuzey k›y›s›ndaki köyde. Bir kitabeden
kentin tarihinin, M.Ö. 4. yüzy›la kadar gitti¤i anlafl›l›yor. Theimussa’da daha çok me-
zar kal›nt›lar› yer al›yor. Görülmesi gereken kal›nt›lar; kayal›k alçak bir tepe üzerin-
de yer alan kale, bugün denizin içinde kalm›fl olan sur parças› ve kentin do¤u ucun-
daki kayalar içine oyulmufl iskele...

Patara

Likya’n›n alt› flehrinden biri olan Patara o dönemlerde bir liman ken-
ti olmas›na ra¤men günümüzde bu özelli¤ini koruyamam›fl. Kafl’a

41 km. uzakl›kta bulunan Patara, sapsar› ve incecik kumuyla Türki-
ye’nin en uzun kumsal›na sahip. Patara Plaj› olarak bilinen kumsal›n-
da soyu tükenmek üzere olan Caretta Caretta’lara ev sahipli¤i yap›yor.
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Myra (Demre)

Teke Yar›ma-
das›n›n gü-

neyinde yer alan
bir ilçe olan
Demre, do¤u-
sunda Finike,
bat›s›nda Kafl,
güneyinde ise
Akdeniz ile çev-

rili. Likya’n›n en önemli flehirlerinden birisi
olarak bilinen Demre eski ad›yla Myra’n›n
M.Ö. 5.yy da kuruldu¤u tahmin ediliyor. Za-
man›nda piskoposluk merkezi de olan
Myra’da IV. yüzy›l bafl›nda piskopos olarak
görev yapan St. Nicholaus halka kendini
sevdirmifl, inanc› u¤runa çok ac›lar çekmifl.
Bu bak›mdan Demre H›ristiyan dünyas›n›n
her bak›mdan ilgisini çekmifl ve her y›l 6
Aral›k’ta Noel Baba etkinliklerini yapmak
gelenek haline gelmifl. 

Güvercinlik Deniz
Ma¤aras›

Çok say›da güvercini bar›nd›rmas› nede-
niyle bu ad› alan ma¤ara Kalkan’a 2 km

uzakl›kta yer al›yor. Ma¤araya ulaflmak için
Kalkan’dan tekne kiralayabilirsiniz.

Bezirgan Yaylas›

Kalkan’da görülmesi gereken yerlerin
bafl›nda gelen yaylan›n denizden yük-

sekli¤i 500 metre. Bölgeye acentelerin dü-
zenledikleri turlarla ulaflabiliyorsunuz. Be-
zirgan’da muhteflem bir manzara sizi bekli-
yor. Turistler için köy çevresi ve Bezirgan-
Amber aras›nda at turlar› düzenleniyor.  
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Simena (Kaleköy)

Güzelli¤ini tarihi, denizi ve güneflinden alan Simena’ya, Üça¤›z’dan
deniz yoluyla da ulafl›labiliyor. Karfl›s›ndaki Kekova adas›nda bu-

lunan, Akdeniz’in büyüleyici mavisinin alt›nda yer alan bat›k flehir ve
antik kal›nt›lar görülmeye de¤er. Tarihi Likya uygarl›¤›na kadar uza-
nan Simena’da pek çok uygarl›¤›n kal›nt›lar›na rastlamak mümkün.
Kayalara oyulmufl tiyatro ve surlar bunlardan yaln›zca birkaç›.
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Renklerin dans›…

Yörede yaflayan halk taraf›ndan
özel olarak dokunan “Barak kili-

mi” ve keçi tüyünden üretilerek doku-
nan “k›lçar” Kalkan’›n en ünlü ürünle-
ri. Renk renk, desen desen  dastar,
tülbentleri ve yemeniler ise ra¤bet
gören di¤er hediyelikler. Bölgede ay-
r›ca el ifllemeleri, gümüfl tak›lar ve
biblolar turistlerin ilgisini çeken hedi-
yelik eflyalar›n bafl›nda geliyor.

Finike

S›ras›yla Likya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl› egemenlikleri alt›n-
da kalm›fl Finike’nin simgesi portakal. Marinaya dönüfltürülen liman›

sayesinde yatç›l›k, Finike’nin önemli gelir kaynaklar› aras›na girmifl. Bu-
gün antik devirden kalma, Finike kentinin bulundu¤u tepenin ete¤inde sur
kal›nt›lar› görülüyor. Tepenin ortas›nda iki yap› kal›nt›s› ile Roma Devrine
ait iki Lahit sandukas› ve bunlar›n 10 km. kuzeyinde bir kayaya oyulmufl
Likya mezar› mevcut.

ALIfiVER‹fi

YEME-‹ÇME
Vazgeçilmez 
Lezzetler

Akdeniz’e özgü tatlar›
büyük ölçüde bulabile-

ce¤iniz Kalkan ev yemekleri ya-
pan restoranlar›yla dikkat çekiyor. Yö-
resel yemeklerin tad›na doyamayaca¤›-
n›z yörede ayn› zamanda birçok bal›k çeflidi-
de sunuluyor. Ar›c›l›k ve ba¤c›l›¤›n geliflmifl ol-
du¤u bölge Karakovan bal›, çam bal› ve pekmeziyle ün-
lü.

u B O Y U T
Y A Y I N G R U B U
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