Mavinin Koynunda Uyuyan Güzel, Eski Foça - Gezi Yorumları - Tatil Rehberi, Tavsi... Page 1 of 5

Kullanıcı Adı

c Beni Hatırla
d
e
f
g
Şifremi Unuttum

Giriş
Kayıt Ol

Yolunu kaybedenler için patika: Ana Sayfa

Girişlere Hızlı Erişim
Sadece yer, sadece
kategori/alt kategori
veya ikisinin
kombinasyonu seçimler
yapabilirsiniz.

Mavinin Koynunda Uyuyan Güzel, Eski Foça
Geziler

Gezi Yazıları

Yazar Boreas

Etiketler

Ülke Seçiniz
Tüm Şehirler

Eski Foça Foça İzmir

Kategori Seçiniz
Tüm Alt Kategoriler
Gönder

Foça Otelleri

Ekonomik ve Güzel Bir Tatil İçin Kampanya
Fırsatlarımızı Kaçırmayın!
www.TatilVitrini.com/Foca

Foça

Foça Otellerinde Kampanya İster gir, İster
Ara (212)444 44 20
www.TatilSepeti.com/Foca

Motel Temucin - Alacati

Kendinizi Evinizde Hissedin-Suites
2oda,mutfak,salon,parking,balkon
neredekal.com

Ülke: Türkiye (Türkiye Ana Sayfa)
Şehir: İzmir
İlçe: Foça
Semt/Belde/Köy vb: Eski Foça
Gezi Tarihi: 2008
Harita

örüntü ©2008 DigitalGlobe, GeoEye, Harita verileri ©2008 Basarsoft - Kullanım Şartları
Daha Büyük Haritayı Görüntüle

MAVİNİN KOYNUNDA UYUYAN GÜZEL, ESKİ FOÇA
Masmavi bir deniz ülkesinin son kalesi gibidir Eski Foça. Antik mitolojilerden kalma deniz tanrılarının son
sığınağı, son saklanma yeridir sanki… Beyaz köpüklü dalgaların hakimi, denizlerin sahibi kudretli Poseidon’un
ülkesi, sanki eski Foça’da su yüzüne çıkmış; kıyılara, sahillere yerleşmiş gibidir. Denizler altındaki masalsı
yaşamdan, Eski Foça’nın parlak göğüne uzanan yolculuk sabahın erken saatlerinde, daha tan yeri sökmeden
balıkçıların umut dolu rasgeleleriyle başlar. Tekneler birbiri ardına Ege’nin bin bir söylenceli denizine doğru yol
alırken, tan yerinin mor ve kızılla renklendirdiği masmavi Foça denizi yeni bir güne hazırdır.
Eski Foça, güzelliğini kimilerine göre turkuvazı, mavisi ve laciverti ile ün salmış denizine, kimilerine göre tarihi
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taş evlerine, kimilerine göreyse coğrafyasının O’na sunduğu benzersiz ayrıcalığa borçludur. Sebebi ne olursa
olsun Eski Foça, sakin bir balıkçı kasabası olmasının çok ötesinde farklı ve özel bir tatil seçeneği olarak
ziyaretçilerini selamlıyor.
Eski Foça’dan söz açıldığında ilk duyduklarınız arasında foklar, turkuaz koylar ve eski evler ilk sıralarda yer
alır. Antik adı Phokaia olan Foça’ya adını veren Akdeniz fokları, ülkemizde birkaç yerde ve özellikle Foça’da
yaşıyorlar. Şanslı gezginler, Ege Denizi’nin tüm cömertliğiyle şımarttığı Foça’nın kristal berraklığındaki
sularında, hiç beklenmedik bir anda bir çift sevimli ve ürkek göz ile karşılaşabiliyorlar. Sakin koylarındaki doğal
ortam, Foça’nın foklar tarafından olduğu kadar, yerli ve yabancı turistlerce de tercih edilmesinin en önemli
nedeni.
Küçükdeniz olarak bilinen ilk liman, Eski Foça’nın kalbini attığı yer. Yan yana sıralanmış lokantaların
arasındaki küçük kafeler, romantik bir seranadın akıp giden notaları arasındaki es işaretleri gibi, küçük ve keyifli
molaları anımsatıyorlar. Çoğunluğu eski olan iki katlı binaların ve daracık, Arnavut kaldırımlı sokakların
oluşturduğu çarşı, küçük bir kasabaya ait tüm özellikleri taşıyor. Çarşının üstünü boydan boya kaplayan asma ve
sarmaşıklar, yarattıkları koyu gölgenin yanı sıra, eski zamanların açık hava çarşılarına ait özellikleri
yansıtıyorlar. Yaz güneşinin yakıcılığından korunarak, serin bir ortamda Eski Foça çarşısının tadını çıkartırken
bu gölgelik, insana tazelenmişlik hissi veriyor. Küçük bir koy etrafındaki asırlık taş evlerle ve balık
restoranlarıyla süslü bu Küçükdeniz koyu, Foça’nın gerçek bir Egeli olduğunu kanıtlıyor. Eski Foça’nın
sahilinde, İzmir Kordonu’nun ilk hallerini akla getiriyor ister istemez. Eski taş evler, onlara yıllardır eşlik eden
palmiyeler ve sahil… Bu karşı konulmaz üçlü eski Foça’da da, benzer Ege kıyı yerleşimlerinde olduğu gibi
insanı büyülüyor. Kıyıya bağlı rengârenk kayıkların, teknelerin her biri Ege’nin başka başka mavilerine yol
açıyormuş gibi huzurlu ve sakinler. Balıkçı teknelerinde ağdan balık toplama telaşının en önemli seyircileri
kuşkusuz Eski Foçalı kediler. Ağdan fırlayacak ya da balıkçının gönlünden kopacak günlük rızkının peşinde
kıyıda bekleşen kediler de tıpkı mavi deniz, taş evler ve palmiyeler gibi tipik Egeli karakterlerden.
Eski Foça’nın taş evleri, taş işçiliğindeki özen, kapı tokmakları ve sanat eseri niteliğindeki kapı süslemeleri ilgi
çekiyor. Taş evlerden sarkan teneke saksılı, rengârenk sardunyalara eşlik eden yaseminler ve begonviller, Eski
Foça panoramasına tüm canlılıklarıyla renk katıyorlar. Foça’nın neredeyse bütün şirin ve küçük otelleri,
pansiyonları Küçükdeniz sahiline dizilmişler. Otelden ya da pansiyondan çıktıktan sonra, denizle aranızdaki yolu
iki adımda geçip insanın kendisini, Ege’nin mavi sularına bırakabiliyor olması Eski Foça’yı özel kılan
ayrıcalıklardan bir başkası. Yüzerek denizde açıldıktan sonra, Eski Foça’nın güzelliği bir kez daha gözler önüne
seriliyor. Sahilde palmiyelerin gölgesinde yürüyüş yapanlar, asırlık zarafetleriyle göz okşayan taş evler ve zeytin
ağaçlarının süslediği dağlar, kusursuz bir bulmacanın parçaları gibi Eski Foça’nın güzelliğini tamamlıyorlar.
Büyükdeniz ve Küçükdeniz adıyla anılan iki koy, Eski Foça’nın yerleşiminde önemli yer tutuyor. Bu görüntüye
bir de masmavi deniz eklenince Foça’nın seyrine doyum olmuyor. Büyükdeniz denilen koy, Küçükdeniz’den
daha büyük ve daha sessiz. Marina işlevi gören bu koy, yerli yabancı yatların demirlediği doğal korunaklı bir
koy. Bu koyun etrafındaki geniş bahçeli görkemli taş evler ise görenleri büyülüyor. Sık çam ağaçlarıyla süslü
bahçeler, anıtsal kapılar ve gizemli sokaklarıyla burası, aynı zamanda Küçükdeniz’den başlayan yürüyüş
yolunun da devamı. Foça’nın bir ucundan, diğer ucuna yürürken yolda; Osmanlı Kalesi’nin kayıkhane bölümü
olan Beşkapılar, Osmanlı Surları ve Kibele açık hava tapınağı ziyaret edilebiliyor.
Manzara ve fotoğraf tutkunların Eski Foça’da mutlaka uğradıkları yerlerin başında gelen Yeldeğirmeni Tepesi,
adını eskiden sayıları daha çok olan ne yazık ki bugün sadece ikisinin kalıntısı görülebilen yeldeğirmenlerinden
alıyor. Tepe, tüm adaları, limanları ve Eski Foça’ya dair ne varsa herşeyi gözler önüne seriyor.
Antik tiyatrodan ve beyaz badanalı Ege evlerinden sonra Eski Foça, kendi mitolojisinin en özel yerine çağırır
ziyaretçileri. Söylenceye göre kuş bedenli ve kadın başlı yaratıklar olan Sirenler, gemicileri söyledikleri büyülü
şarkılarla baştan çıkartarak, gemilerinin kayalara çarparak batmasına neden olurlarmış. Mitolojik bir kahraman
olan Odysseius da bu kayalıklardan geçmek zorunda kalmış. Kulaklarını balmumu ile tıkayarak ve kendisini
gemisinin direğine bağlayarak şarkıların etkisinden kurtulmuş. Bu efsanenin geçtiği yer olarak kabul edilen
Siren Kayalıkları, Foça açıklarındaki Orak Adası’nda bulunuyor. Volkanik oluşumlarla meydana gelen bu
kayalıklar, değişik ve özel görüntüler oluşturuyorlar. Siren Kayalıkları’nın diğer bir önemi de Akdeniz
Fokları’nın yaşadıkları yer olması. Siren Kayalıkları’na gitmek için Küçükdeniz’deki kiralık teknelere danışmak
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yeterli. Günübirlik düzenlenen tekne turlarında, Orak Adası dahil olmak üzere irili ufaklı adalarda demir atılarak
yüzme molası veriliyor.
Eski Foça’da gece yaşamı için en iyi başlangıç Küçükdeniz’deki balık restoranlarında yenecek bir akşam
yemeğiyle olur. Ege’nin Foça’ya sunduğu çeşit çeşit balık arasında kuşkusuz en çok çupra ilgi görüyor. Ayrıca
her zaman taze ahtapot, karides, midye ve kalamarla dost sohbetleri eşsiz lezzet şölenlerine dönüşüyor. Foça,
çeşitli deniz ürünlerinin yanı sıra, ot yemekleriyle de beğeni topluyor. Yerel otlar arasında şevketi bostan, radika,
turp otu ve ısırgan otu damak zevkine düşkün olanlara hitap ediyor. Deniz börülcesi salatası ise Foça
akşamlarının vazgeçilmez mezesi olarak karşımıza çıkıyor. Eski Foça ayrıca, yoğurdu ve zeytinyağlarıyla da
ünlü. Zeytinyağı konusunda en önemli uğrak yeri ise Phokaia Zeytinhome adlı dükkân. Çeşitli zeytin ve
zeytinyağı seçenekleri ile Eski Foça için özel bir mekân olan bu dükkânda, zeytinyağı, karanfil ve defneden
yapılmış halis sabunlar da satılıyor. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı kullanımı için özel üretilmiş seramik eşyalar
hem hatıra eşya olarak hem de kullanım eşyası olarak büyük ilgi görüyor.
Bu kadar çok ilgi çekici özelliği olan Eski Foça, elbette hak ettiği ilgiyi görüyor yerli-yabancı ziyaretçilerden.
Çok sayıdaki küçük otel ve pansiyon, er yeni günle birlikte Eski Foça ziyaretçilerine kapılarını açıyorlar. Tüm
bu konaklama seçeneklerinin arasında Foçantique Oteli paha biçilmez bir tek taş gibi diğerlerinden ayrılıyor
haklı bir gururla. 1890 yılında yapılmış olan bir taş evden, özenli ve sabırlı bir çalışma sonucunda çok özel bir
otele dönüştürülen yapı, aynı zamanda Eski Foça’nın ilk ve tek butik oteli unvanına sahip. Otelin sahipleri olan
Alemdaroğlu çifti, uzun yıllar sürdürdükleri profesyonel rehberlik deneyimlerini de kullanarak oteli kısa sürede
yurtiçinde ve yurtdışında tanınan bir yer haline getirmeyi başarmışlar. Anadolu’dan tek tek toplanan otantik
eşyalarla döşenmiş olan otelin her odasının başka bir adı var; balayı çiftlerinin tercihi olan Aspasia odası, orijinal
bir Türk hamamına sahip olan Hamamlı Oda ve mavinin dinginliğini ispatlayan Akdeniz odası gibi. Bahçedeki
hamaklar, terastaki eşsiz manzara, Güler Hanım’ın portakallı ve lorlu kurabiyeleri, otel çalışanlarının güleryüzü
ve Eski Foça’nın en iyi kahvaltısı, Foçantique’i yaşanması gereken bir Eski Foça klasiği haline getiriyor.
Eski Foça’da yapılan gezinin sonunda günün son renklerini geceye uğurlarken, eski bir Ege ezgisi taş evleri,
sahili ve taş döşeli sokakları dolaşır usul usul. Eski söylenceler bir bir kuytulara çekilir ve gün, lacivert sularda
noktalanır ama ertesi gün Eski Foça tekrar canlanır, güzelleşir yeni bir umut ve heyecanla…
Bora EŞİZ

Kullanıcı yorumları
3 kullanıcının ortalama puanı
Genel

10.0
Yorum yapmak için lütfen üye olun ya da giriş yapın.

0 kişi bu yorumu faydalı buldu, toplam 0 kişi oy verdi
Tesekkurler, Pazar, 17 Ağustos 2008
Yazan Ozan - Bütün yorumlarını oku - İlk 500 Yorumcu

Sevgili Bora,
Yurdisinda gezdigim yerlerle ilgili gezi notlari yazarken, bir gun gelecek Tukiye'de gezdigim yerleri de yazacak ve buna cok
sevdigim Foca'dan baslayacagim diye planlar yapar dururdum.
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Artik gerek kalmadi... Foca'yi, baskasina ekleyecek bir sey birakmayacak kadar guzel anlatmissin!
Umarim birgun Ibo'nun orda tanisiriz. Belki de tanisiyoruzdur :)
Sevgiler,
Ozan
Moderatöre bildir

0 kişi bu yorumu faydalı buldu, toplam 0 kişi oy verdi
harika, Pazartesi, 18 Ağustos 2008
Yazan kelebek - Bütün yorumlarını oku - İlk 10 Yorumcu

Genel

10.0

harika bir anlatim, tam puan tesekkurler, yazmaya devam kuzey ruzgari

Moderatöre bildir
Son güncelleme: Pazartesi, 18 Ağustos 2008

0 kişi bu yorumu faydalı buldu, toplam 0 kişi oy verdi
Güzel Foça' ya layık..., Salı, 19 Ağustos 2008
Yazan Look - Bütün yorumlarını oku - İlk 500 Yorumcu

Genel

10.0

Foça, benim ileride belki yerleşirim diye düşündüğüm Ege' ye her gidişimde mutlaka uğrayıp o
güzelim kıyı restoranlarında mutlaka bir gece geçirdiğim çok sevdiğim bir yer.
Ve bundan böyle Foçayı bu güzel yazıyla tanıtacağım çevremdekilere...

Ellerinize sağlık...
Moderatöre bildir

0 kişi bu yorumu faydalı buldu, toplam 0 kişi oy verdi
Güzel Foca..., Perşembe, 21 Ağustos 2008
Yazan TheBigBlueX - Bütün yorumlarını oku - İlk 50 Yorumcu

Genel

10.0

..."deniz tanrılarının son sığınağı,son saklanma yeri"..harika bir yorum güzel Foca icin sevgili Bora..:)

Bende son 2 yildir Foca li oldum, yaz aylarini orda geciriyorum,Foca nin essiz,dingin ve mavi güzelligi beni cok etkiledi..Cesme
ve Alacati daki gürültüden sonra sanki tam bir terapi yeri,turizm virüsünün henüz girmedigi,otantik bir köse..;-)Özellikle Yeni
Foca tam bir insidertip,sokaklari eski tas evleriyle Alacati sokaklarina kesinlikle rekabet edecek sakin güzellikte. Agustos ayinda
görülen kirmizi deniz yildizlarida unutamadigim su alti güzelliklerinden..:-)
Moderatöre bildir

[ Geri ]

Hakkımızda

İletişim

Konaklama - Yeme İçme İşletmeleri

Tur Şirketleri

Yiğidin Hakkı

Şartlar ve Koşullar

Yardım?
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