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Zeytinlikler içinde yürüyüş Yürüyüşün en zor kısmı karayolunu 
geçmektir. Yol geniş ve çift yönlü olup gece gündüz yoğun bir trafik vardır. En güvenli yer, 
anayoldaki Afacan girişinden karşı tarafa geçiştir. Zeytinlikler görüldüğünden ve tahmin 
edildiğinden daha geniş ve etrafları teraslarla, patikalarla, korularla ve tepelerle çevrilidir.

Görecek o kadar çok şey var ki: Sincaplar, tavşanlar, su ve kara kaplumbağaları, kurbağalar, 
kertenkeleler, avcı ve ötücü kuşlar, kelebekler, ağustosböcekleri, eşekarıları, dev çekirgeler ve 
daha birçok böcekler ayrıca yabani domuz ve yılanların izlerine rastlayabilirsiniz.

Dağın beyaz zirvesine bakan küçük çam korusu dinlenmek için uygun bir yerdir. 
Yanınıza yeterince içme suyu almayı unutmayın. Yolda birkaç çeşme ya da su kaynağına 
rastlayabilirsiniz. Ama içmeden önce, bunun bazı kişilerde sağlık sorunlarına yol açabileceğini 
de unutmayın. En iyisi onlardan yalnızca serinlemek amacıyla yararlanmaktır.

Çeşmelerin çevresinde göreceğiniz antik kalıntılarda kazı yapmak ya da küçük de olsa bir taş 
parçasını yanınıza almak yasaktır ve Türk yetkililer kültürel değerlerini koruma konusunda 
çok duyarlıdırlar. 

Rota 1 – Aşağı Şakran ’a yürüyüş

>>> Afacan girişinden karşıya geçip kuzeye/sola doğru (araçlar arkadan geleceği için dikkatli 
ve mümkün olduğunca sağdan yürüyünüz) çakıllı yola ulaşana kadar yaklaşık 350 m. yürüyün. 
180 m. sonra eski taş yolu sağınızda göreceksiniz. (Bkz. 1. resim)

>>> Taşlı yolu devam ettiğinizde zeytinliklerin içinden sağınızda küçük bir çam ormanı, 
solunuzda ise bir vadi ve antik yerleşim merkezini göreceksiniz (bakınız aşağıdaki 
açıklamalar). Taşlı yolun hafifçe yukarı doğru ve kıvrılarak,  bir dereden geçerek yaklaşık 4 km 
sonra Aşağı Şakran  Köyü’ne varacaksınız.
Köyde iki kahvehane ve bakkal bulunmaktadır, fakat dondurma satmıyorlar. Köyün girişindeki 
güzel deniz manzaralı alanda dinlenebilirsiniz. (Bkz. 2. resim)

>>> Aşağı Şakran  geniş bir yolla Yeni Şakran ’a bağlıdır. Gerekirse taksi ya da dolmuş 
çağırabilirsiniz.
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Rota 2 – Antik Yerleşim Merkezi

>>> Antik yerleşim merkezi Sakar Dağı’nın zirvesi ve çam ormanının güneyinde, bir vadi 
içindedir. (Bkz. 3. resim) Bu yürüyüş, hızınıza bağlı olarak en az 1 saat sürecektir.

>>> Buraya ulaşmak için yine taşlı yola ulaşmanız gerekecek (yukarıdaki Aşağı Şakran 
açıklamasına bakınız), ilk  çam korusunun sağ tarafında yukarı doğru çıkan bir patika 
göreceksiniz (keşfe değer), kısa bir yürüyüşten sonra sola dönen bir patika göreceksiniz, 
virajlı ve kısmen çukurlu bu yol aşağı doğru iner. Bir süre sonra sağa keskin dönüşle çamların 
arasından taş evlere ulaşabilirsiniz. Arkasına dolanmak için de küçük açık alandan başlayan 
dar patikayı izleyebilirsiniz. Burada soldaki kayalıklarda tırmanma için açılmış oyukları 
göreceksiniz. Buraya tırmanmak tehlikelidir, çünkü altı uçurumdur. Kalıntının üst katında 
tahminen 3 oda ve bir kilerden oluşan bir ev vardır. Kayanın duvarlarında delikler göze 
çarpıyor ve büyük ihtimalle burada kol demirleri vardı. Buranın ne zaman ve kimler tarafından 
yapıldığını ve içinde kimlerin yaşadığını merak ediyoruz. Bu büyük taş evin üstündeki yassı 
kayalar da ilginçtir. Bir olasılıkla burada su toplanıyordu ve başka evlerin kalıntıları vardı.  
Büyük çamın altında dinlenebilirsiniz. Manzarası harikadır. 

>>> Dönüş: Geldiğiniz yoldan geri dönebilirsiniz. Geri dönmeyip geniş yoldan aşağı doğru 
devam ettiğinizde, suyu akan bir çeşme vardır. Ancak bazen çeşmenin oluğu bir tıkaçla 
kapatılmış olabilir. Bunu çekerek suyu içebilirsiniz. Tabii sonra tıkacı yerine takmayı da ihmal 
etmeyin. Serinlemek için iyi bir fırsat. Doğuya doğru dere boyunca kırsal yollardan devam 
ederek sahil yolu yönüne doğru gidiniz.

Rota 3 – Yeni rıhtımdan, ılık tatlı su kaynağına.

>>> Çandarlı’da yapımı başlayan liman inşaatı bizim çevremizi de etkiledi. 2012 yılından 
beri yeni yapılan rıhtımdan bu inşaata, tesisimizin bir parça kuzeyinde yer alan ve anayolun 
altından geçip, muazzam taş ocaklarına giden toprak yollu bir tünelden  Sakar Dağı’nın 
beyaz zirvesinin altındaki kayalar taşınmakta. Bu güzergahta sürekli taş taşıyan kamyonlar 
geçmekte olduğundan çocuklarla buradan geçmek uygun değil. Altgeçitten sonra karşı 
tarafta işçilerin geçici konakladıkları yere ulaşırsınız, devam ettiğinizde taşocağı yönüne 
doğru elektrik hattından, elektrik direklerinden birinden sola bir tarla yolu gider burayı 
takip ettiğinizde su kaynağına ulaşırsınız. Su kaynağı incir ağacının arka kısmında yolun alt 
tarafındaki sola doğru keskin dönüşte. Kaynağın suyu neredeyse ıslah edilmiş dereye karışıp, 
toprak yoldan geçerek, iskeleden denize dökülüyor.                                        
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Aşağışakran’a giden eski yol
Rota 1 – Aşağışakran’a yürüyüş 

Aşağışakran’dan Yeni Şakran’a bakış
Rota 1 – Aşağışakran’a yürüyüş 
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Eski yoldan Sakar Dağı, çamlık ve antik yerleşim merkezinin görünüşü
Rota 2 – Antik Yerleşim Merkezi

Antik yerleşim merkezinin güneyden görünüşü
Rota 2 – Antik Yerleşim Merkezi


