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Filiz TEMİZEL

Müfide İnselel ve Elif Çıraklar.
Datça'nın çok sevilen iki müzisyeni.
İki can dost şarkı yazarı.
Datça Kültür Sanat Dayanışması'nın iki
gönüldaşı.
Ortak yönleri çok.
En belirgin özellikleri yaşama bakışları.
Sanata tutkunlar.
Yalın, sade, çıkarsız ve içtenler.
Hani derler ya, "Hayat kuşunun iki kanadı vardır;
biri bilim, diğeri sanattır," diye.
Müfide ile Elif hayatı sanatla yaşayanlardan,
dayanışmayla yaşatanlardan.
Bu ay bültenimizde onlar var.

-İlk soru Müfide'ye. Datça’da  yaşamaya ne
zaman karar verdin? İstanbul’da önemli bir
firmadan yaptığın albüm, pek çok ünlü şarkıcıya
verdiğin besteler, dillere pelesenk olmuş
şarkılar, dizi oyunculuğu, sahne, şöhret. Tüm
bunları bırakıp Datça’ya gelmek seni korkutmadı
mı?
 

Müfide İnselel: Asla. Sekiz yıldır burada
uyandığım her sabaha teşekkür ediyorum.
Büyüdüğüm ve çok sevdiğim İstanbul,
bugünkü kadar kaotik değilken bile, hep küçük
ve sakin bir yerde yaşamayı hayal ederdim.
Müzisyen olmaktan her zaman mutlu oldum.
Ancak, çıkardığım albümün ardından, koşullar
gereği katıldığım gerek TV programları, gerek
sürekli kendimi anlatmak zorunda kaldığım
röportajlar bana iyi gelmedi. Sevilmek
olağanüstü güzel bir duygu, ancak medyatik
olmak hiç bana göre değilmiş. Kendimi sürekli
anlatmanın, tanınır olmanın bana göre
olmadığını fark ettim. Aslında ben ünlü olmayı
değil, üretmeyi seçtim diyebilirim. Bugüne
kadar yaptığım ve sanatçı dostlarıma verdiğim
şarkılarla beslendim. Kendi şarkılarımı da
söylemek şahaneydi ama orada olmak
istemedim. Dedim ki ben yine şarkılarımı
söylerim, üretmeye devam ederim ki, Elif’le
birlikte birçok şarkılar yaptık.
Ancak 2014’de Datça’ya geldiğimden beri
umduğum kadar üretemedim o da ayrı. Çünkü
doyamadım beslenmeye henüz. Tabii ki sahne
yapmaya gelmedim, sahneden para kazanmaya
Datça’ya gelinmez. Hala çok az  
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alternatifimiz var bu kadar yıl geçmesine
rağmen. Yeterli mekan yok mesela. Aynı
duygularla 2019’da Elif geldi. Aslında birkaç kere
geldi buraya Elif, sahne yaptık birlikte, o da
bayıldı Datça’ya.
 
Elif Çıraklar: Datça’ya taşınmadan önce Datça’da
sahne yapmışlığım var yani.

Müfide İnselel: Datça Elif'in de kanına girdi,
kendisi de anlatacaktır mutlaka ne kadar
etkilendiğini. Biz burada papatya toplayıp,
masamıza koyup, soframızı kurup iki kadeh
içkimizi içmeyi seviyoruz.
 
- Peki Müfide, bir sanatçının üretimi için Datça
nasıl bir yer? Doğasından, denizinden
beslenmek yeterli mi? 

Müfide İnselel: Datça’da, büyük kentlerde
özlemini çektiğimiz, hayâl ettiğimiz yapılacak o
kadar çok şey var ki. Badem çiçeklerinin
açmasını beklemek, çağlaları dalından
kopartmak, bademleri kırmak, zeytin toplamak,
turşu kurmak, zeytin kırmak, yoga yapmak,
tango, say sayabildiğin kadar. Düşlediğim kadar
üretemediğim doğrudur ama Datça’dan
beslenmek ve Datça’da büyümek zaman istermiş
meğer. Burada hiçbir şey yapmadan doğayı
izlemek bile zaman istiyor.

Ama yetinmek söz konusu değil, meramımı
müziğimle anlatmaya her zaman devam ettim.
Örneğin Datça Dostane’de dinletilerim var.
DKSD olarak Can Yücel Festivali çalışmalarımız
sürüyor.
 
Elif Çıraklar: Bu aşamada bende tam tersi oldu,
2019’da Müfide’nin vesilesi ile Datça’ya
taşındım, Datça üretim anlamında bana yaradı
diyebilirim.

-Gelir gelmez üretmeye başladın zaten.
 
Elif Çıraklar: Evet, günlük hayat, kızımın okul
telaşı, evin düzeni, üstüne pandemi bir yana;
bunları zaten nerede yaşarsanız yaşayın
yapıyorsunuz. Ama Datça kendini
gerçekleştirmek adına ilginç bir yer. Bazı
rutinler edindim; sabah yürüyüşleri, yazıp
çizmeler, kendine ayırabildiğin vakitler; büyük
şehirde olsa zaman zaman bu anlar için
suçluluk bile duyabiliyorsunuz, ne garip! Bu
üretme derdi, müzik kadar hayatınızın her
alanına yansıyor zamanla; bir yemek de yapıyor
olsanız özenerek yapma derdine
düşüyorsunuz. Üstelik tanıyan herkesin birbiri
için elinden geleni yaptığı koca bir aile olmak
Datça’da yaşamak. Bu da bekar bir anne olarak
size nefes alma, şarkı yapma fırsatı veriyor.
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-Müzik dışındaki uğraşlarınız neler?

 
Elif Çıraklar: Ben aslında mimarım, Bursa’da 20 yıl
özellikle eski eser konusuyla ilgili çalıştım. Ama
bütün ülkenin nasibini aldığı liyakat fukaralığından
biz de payımıza düşeni alınca işimizi yapamaz hale
geldik. Uzunca bir zaman mimarlığa küstüğüm
yanılgısına düşmüştüm. Şimdi kendimi Eski Datça
eskizleri yaparken buluyorum. Aslında bu
küskünlük mesleğe değil, mesleğini yapmanı
engelleyen sisteme, daha doğrusu sistemsizliğe
imiş. Mimarlığı çok seviyorum, bunun dışında mini
hikayeler yazmaya başladım, gayet amatörce tabii,
onları elden geçiriyorum, resim yapıyorum, hasılı
elimi boş tutmamaya çalışıyorum; zira bütün
disiplinler birbirini beslediğinde daha zengin içerikli
üretimler çıkıyor ortaya; ben öyle hissediyorum.

 
 -Peki DSKD dostluğunuz nasıl başladı, DKSD ile
yollarınız nasıl kesişti?
 
Elif Çıraklar: DKSD ile tanışmama vesile Müfide'dir.
İşte kocaman bir aileden bahsetmiştim ya Datça’da,
o ailenin büyük bir parçası DKSD.
 
Müfide İnselel : DKSD’nin ne kadar kıymetli şeyler
yaptığını biliyordum. İlk Can Yücel Festivali’nde o
oluşumun içinde neden olmadığımı biraz
düşündüm, azıcık da kırıldım neden bana
ulaşmadılar diye. Çünkü sadece sahnede olmak
kendi işimi yapmak değil sandalye taşımaya da,
yerleri süpürmeye de, elimden ne geliyorsa
yapmaya hazırdım. Oysa onlar benim Datça’da
olmadığım bilgisini almışlar. Sonrasında Sevgi
Ulcay vesilesiyle Sedat bana ulaştı ve o gün bu
gündür DKSD‘nin içindeyim. Sadece iki yıldır
annem demans hastası, bu da tabii üretmeye,
kendime zaman ayırmaya çok engel oluyor.

 

"DKSD ÇOK BÜYÜK BİR AİLE"
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 -Buraya gelirken muhakkak aklınızda bir
projeksiyon vardı, Elif sen Müfide’den dolayı
daha fazla ön bilgiyle geldin belki de. Müfide
senin gelişin sanki gemileri yakarak ve daha
maceracı bir ruhla oldu sanıyorum. Gelmeden
önce hayal ettiklerinizle, geldikten sonra
karşılaştıklarınız arasında fark var mı?
 
Müfide İnselel: Mutlu olacağıma inanarak
geldim ben Datça’ya. Öyle de oldu nitekim.
Çok küçük şeylerden mutlu olan biriyim ben.
Kaldı ki Elif de öyle. Dediğim gibi, biz bir demet
papatya toplayıp oturduğumuzda sofraya
mutlu oluyoruz. Yani geldiğimde umduğumu
fazlasıyla buldum ben.
 
Elif Çıraklar: Çok da bir fark yok aslında. İnsan
bir yaştan sonra büyük beklentiler peşinde
koşmamayı öğreniyor. Zaten bu yüzden
tercihimiz Datça değil mi! Burası enteresan bir
yer. Okuyucudan çok yazarın, dinleyenden çok
müzik yapanın- örnekler çoğaltılır elbet-
olduğu bereketli bir yarımada. Çok çalışkan
sanatçı, zanaatkar, emekçi dostlar var ve bu
zaten en büyük hediyesi bize Datça'nın! İyi ki
buradayız. Burada çok mutluyuz.

 

-Datça'da müzisyen olmanın avantajları ve
dezavantajları hakkında ne düşünüyorsunuz?

 
Elif Çıraklar: Türkiye'de müzisyen olmak,
sanatla ilgilenmek zaten zor. Datça'da mekan
sıkıntısı bu zorluğu perçinliyor. Diğer yandan
sosyal mecralarda kişisel çabalarınızla
yaptığınız işleri çok kolay ortaya
koyabilirsiniz. Ama bu Türkiye'nin her yeri için
geçerli zaten. Son şarkımı böyle ortaya
çıkardım, ev hali bir kayıtla da olsa, yaptığınız
işi ortaya koymak, yüreğini bir nebze
serinletiyor insanın.

 
Müfide İnselel: İkimiz de buraya para
kazanmak için gelmedik, yıllarca profesyonel
olarak bu işten para kazanan özellikle ben.
Elifin tabi mimarlık tarafı da var ama, burada
bununla yaşamayacağımızı biliyorduk. Ama
üretmek ve yaşamı da devam ettirmek önemli
tabii ki öncelikle doğada olmak için buradayız.
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1555 yılında Akdeniz Beylerbeyi olarak
atanan Kaptanı Derya Turgut Reis, Cezayir
ve Trablus ile On İki Adaları da içine alan
beylerbeyliği zamanında, Datça
Yarımadası'nın batı kesimi (Betçe) yönetimi
için savaş gemisi kumandanlarından Osman
Efendi'yi gemisindeki gemicilerin birkaçıyla
birlikte Yaka karyesine yerleştiriyor.

Osman Efendi 1555 yılı sonunda kurduğu
vakıfla cami inşaatını başlatıyor. Caminin
yapımı 1558 yılında bitirilip ibadete açılıyor.
Betçe'de inşa edilen ilk camidir. 

Adı da Osman Efendi Vakfı Camisi oluyor.
Şu anda anayol üstünde olan ve tarihi
mezarlıkla çevrili ulu çitlembik, pınar, selvi
ağaçları ile çevrili, haziresinde camiyi
yaptıran kişi ve yakınları yatmakta. 
Ancak caminin şu andaki durumu içler
acısı. 2001'den bu yana onarım için hiçbir
çabamız sonuç vermedi.

 

Tar�h� Yaka Köyü Cam�� ve Boğa Güreş�
 M. Akın PİLAVCI

1956 yılında Kurban Bayramı namazını kılmak
için her yaştan köyün tüm erkekleri camide
toplanmıştık.

Cami imamımız köyümüz halkından İsmail Oğlu
Saffet Rodos Medresesi mezunuydu.
Minberde dua ve kurban bayramının önem ve
anlamını anlatırken, arka saflarda doğu tarafa
bakan pencere dibinde oturmakta olan ben
palamut ağaçlarının bulunduğu tarlaya
bakarken, birden heyecanla yüksek sesle
"öküzler küresiyru"  (Boğalar güreşiyor) diye
bağırınca olanlar oldu. O anda camideki herkes
dışarıya fırladı. Bir süre sonra boğaların güreşi
sona erdi ve herkes  camiye döndü. 
Namazımızı tamamladık. 

Namaz sonunda köyün en yaşlısı en başta
durarak sırayla büyükten küçüğe doğru
bayramlaştık.
Ne imam, ne babam,  ne de cemaatten kimse
bana sen ne yaptın, namaz için toplanılmış bir
camide böyle bir şey söylenir mi demedi.
Bu hoş görüşlü imam ve cami cemaatinin
yüzde doksanı camimizin etrafında
mezarlarında yatmakta. 
Ruhları şad olsun.

 
 

YEREL TARİH 
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Datça'nın yerel tarihini günümüze
ulaştırmayı hedefleyen Dadya
Mecmuası'nın başlattığı sohbetlerin ilki
dinleyicilerden büyük ilgi gördü.
Dadya Dostane Kültür ve Sanat Evi'nde
gerçekleşen ve Gökçer Karaağaç'ın
moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte
Yusuf Ziya Özalp, Sinyor Kaptan, Atilla
Kaptan ve Yener Tokcan Datça'nın tarih
boyunca çevre adalarla ilişkileri üzerine
konuştu.
Sinyor Kaptan'ın dalış teknesi olan
"Demirkaymak" isimli teknenin modeli
de ilk kez bu etkinlikte sergilendi. 1974
yılında Sinyor Kaptan'ın Girit Adası
açıklarında vurgun aldığı dönemde
çıkardığı iki adet sünger ile süslenen
model tekne büyük ilgi gördü.

Dadya Mecmuası Sohbetler�

DKSD BÜLTEN

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
(HBVAKV) Datça Şubesi Cemevi
tarafından Aşık Daimi’nin ölümünün 39.
yılı sebebiyle hazırlanan anma programı
Datça Cemevinde gerçekleştirildi. 
Sunuculuğunu Şekip Taşpınar’ın yaptığı
program, Aşık Daimi hakkındaki slayt
gösterisinin izlenmesinin ardından
HBVAKV Datça Şubesi Başkanı Murat
Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla devam
etti. Daha sonra İnci Kement, Ömer
Tekdağ, Melek Gür, Haşim Ballı, Güler
Bahar, Bahattin Akbulut, Macide Yalın
ve Zeki Şimsek tarafından hazırlanan
müzik dinletisi gerçekleştirildi. 
Programa emeği geçenlere HBVAKV
Datça Cemevi tarafından hazırlanan
teşekkür belgelerinin takdim
edilmesinin ardından etkinlik sona erdi. 
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Datça Özcan Yılmaz M.T.A. Lisesi 
öğrencileri ile başlayan projenin
koordinasyonunu sağlayan, öykü yazarı ve
öğretmen İdris Erdoğdu oldu. İlk okur-yazar
buluşması 9 Mart'ta Kemal Sümer ile
gerçekleştirildi.

İkincisi Değirmen Cafe’de 31 Mart'ta
düzenlenen okur-yazar buluşmasının konuğu
Sencer Başat idi. İçinde başlangıç
seviyesinde atölye çalışmaları ve kısa
oyunlar bulunan, bol soru-cevaplı ve
hareketli geçen etkinliğe, 30’a yakın
öğrencinin yanı sıra 20 kadar dinleyici katıldı.

Sencer Başat söyleşisini dört bölüme ayırdı.
İlk bölümde kitaplardan, ikinci bölümde
okuma alışkanlığından, üçüncü bölümde
yazma sürecinden bahsederken,
konuşmasını yazınsal üretimin zorluklarından
bahsederek tamamladı. 

Söyleşinin sonunda Sencer Başat,
öğrencilerin daha önceden okudukları
“Öznesini Yitiren Öyküler” kitabıyla ilgili
sorularını cevaplandırdı ve kitaplarını
imzaladı.

Datça Kent Konseyi Kültür Sanat Bilim Grubu, liseli gençleri Datça'da 
yaşayan yazar ve şairlerle bir araya getirmeye devam ediyor. 

MAYIS 2022

Datça Kent Konseyi Kültür Sanat Bilim Grubu'nun
bir sonraki okur-yazar buluşması Mayıs ayı içinde
Datça'da yaşayan yazar Ayşegül Başak Kaban ile
gerçekleştirilecek.
Etkinliğin tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak. 
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Datça Belediye yeni açtığı sosyal tesislerde
Datça isminin etimolojik gelişimini anlatan
kültürel bir selfie köşesi hazırlıyor.
Tesislerinin denize bakan ön kısmındaki
Demeter Heykeli’nin önündeki kayaya tarih
boyu Datça’nın isimleri olan Stadia, Dadia,
Datça adları kazıyndı.
Bu isimler Datça isminin etimolojik olarak tarih
içerisindeki değişimini gösteriyor. Yaklaşık
2000 yıl önce yaşamış Romalı tarihçi Yaşlı
Plinius “Doğa Tarihi’’ isimli eserinde Datça’dan
Stadia ismi ile bahsediyor. Stadia, ayakta
dimdik duran anlamına geliyor. Romalı
tarihçiden 1600 yıl sonra yaşayan Piri Reis,
1521’de yazdığı Kitab-ı Bahriye isimli eserinde
Datça’dan Dadia olarak bahseder. Stadia ismi,
Dadia (okunuşu Dadya’dır) olarak evrilir. 1933
yılına kadar ilçe Dadya isim ile anılır. 1933
yılında Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk
tarafından onaylanan 15382 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla , Dadya ismi, Kastamonu’nun
Daday ilçesi ile isim karışıklığını yaratmasın
diye “Datça” olarak değiştirilir.

STADİA... DADİA... DATÇA

İŞTE DATÇA İSMİNİN ETİMOLOJİSİ
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ARKEOLOJİ

Knidos Antik Kenti'nde dört yeni Emevi Kitabesi
daha gün yüzüne çıkarıldı. 
İslamiyet'in erken dönemlerine ait, Batı
Anadolu'daki en büyük maddi kalıntıları
oluşturan bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a
düzenlediği üç seferden ikisine katılan boylar,
komutanlar ve yöneticilerle ilgili adlar içermekte. 

Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin
Doksanaltı, "Antik döneme ait birçok yeni
veri sunan Knidos, İslamiyet'in erken
dönemlerine ışık tutacak verileriyle,
İslam Tarihi yazıcılığı açısından da ne kadar
önemli olabileceğini gösterdi," dedi.

BURGAZ KAZILARI BAŞLADI
Knidos Burgaz Emecik Apollon
Kutsal Alanı Kazı ve Araştırmaları
olarak kazı ve araştırma
çalışmaları Burgaz Ören Yeri
Hellenistik Dönem İşliği’nde
başladı. 
Burgaz’da yer alan çalışma
alanları, Kazı Başkanı Prof. Dr.
Ertekin M. Doksanaltı, Burgaz -
Emecik Bakanlık yetkili
uzmanımız Umut Kızıl Demirkıran
ve Kazı Başkan Yardımcısı
İbrahim Karaoğlan tarafından
incelendi. Muğla Valiliğinin kazı
çalışmalarının hızlanması için ek
bütçe açtığı öğrenildi.
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Datça Kültür Sanat Dayanışması'nın, Datça Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Doğa
Sporları ve Dağcılık Kulübü (DADADOSK) işbirliğinde 2018 ve 2019 yıllarında Datça’da düzenlediği Can
Yücel Kültür Sanat Festivali hem adı Datça’yla özdeşleşmiş önemli bir şairimiz olan Can Yücel’in
ilçemizde anılmasına, bu sayede pek çok kültür sanat etkinliği ile ilçemizin kültür hayatının
zenginleşmesine hem yerel halkın da katılımıyla ekonomik yaşamın hareketlenmesine nitelikli bir katkı
yaparak başarıyla tamamlanmıştı. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda
kalınan Can Yücel Kültür Sanat Festivali’ni Datça Kültür Sanat Dayanışması bu sene 2-3-4-5 Haziran 2022
tarihlerinde gerçekleştirecek. 

Bu sene de geçmiş yıllardaki dayanışma ruhuyla kültür sanat hayatımıza değer kazandırma hedefiyle yola
çıkıldı. 

“İmece” anlayışı ile düzenlenecek festivalde tüm etkinlikler halka ücretsiz olacak.

Datçalılar festivale davetli gelen müzisyenlerin, ressamların, şairlerin, edebiyatçıların dinleti, söyleşi ve
sergilerinde kültür sanat dünyalarını zenginleştirecek hem de Datça'mızda yaşayan sanatçıların
performanslarına tanık olacaklar.

Festivalin son gününde, önceki festivallerde olduğu gibi Hızırşah Piknik Alanı’nda çocuk etkinlikleri ve
konserlerle birlikte Datça’nın yerli ve yerleşik halkı bir arada yaza merhaba diyecek.

CAN YÜCEL KÜLTÜR SANAT
FESTİVALİ 2022
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Neden Bu Festivali Yapıyoruz?

Kültürel erozyona karşı durmak, Can Yücel’i ve temsil ettiği değerleri yaşatmak, sahip çıkmak, bilinir ve
görünür kılmak, şiirini ve sanatını topluma ve gelecek kuşaklara aktarmak,

Yöresel, ulusal ve uluslararası sanatçıları ve eserlerini izleyiciyi ile buluşturmak,

Kültürel ve sanatsal değerlerimizi görünür kılmak, geliştirilmesine destek vermek,

Sanata ve sanatçıya destek olmak,

Genç sanatçıları teşvik etmek,

Çağdaş bir kent kültürünün oluşumuna ve gelişimine katkı sağlamak,

Toplumsal birlikteliği, dostluğu, kardeşliği pekiştirmek,

Datça’da kültürel ve sanatsal turizmi canlandırarak, yöremize daha çok konuğun gelmesini sağlamak
istiyoruz.
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Festival Tarihleri

Can Yücel Kültür Sanat Festivali, 2-3-4-5 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek. 2 Haziran'da sergi
açılışları gerçekleştirilecek ve bir tiyatro oyunu sergilenecek, meydanda etkinlik ve stant olmayacak. 
3-4 Haziran'da etkinlikler Cumhuriyet Meydanı, Eski Datça ve Datça'daki farklı mekanlarda gerçekleşecek.
5 Haziran'da ise festival her sene olduğu gibi Hızırşah Piknik Alanı'nda sonlanacak.

Etkinlik Türleri

Konserler
Edebiyat Söyleşileri

Şiir Dinletileri
Plastik Sanatlar

Heykel
Fotoğraf

Yerel Tarih
Dans / Folklor

Tiyatro
Çocuk Etkinlikleri

Doğa Sporları (Bisiklet, Yürüyüş)

Etkinlik Alanları

Cumhuriyet Meydanı
Liman ve Çatalmağara Sergi Salonları

Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Cape Krio Otel Sergi Salonu

Hızırşah Piknik Alanı
Eski Datça

Datça Cemevi
Kent Park

Dadya Dostane
 

Stantlar

3-4 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Sivil Toplum Örgütlerinin stantları ve el işi satış
stantları yer alacak. Datça dışından satış için stant izni verilmeyecek. Stantlarda yiyecek ve içecek satışı
kesinlikle yapılmayacak. Bunun yanında stantlarda imitasyon malzeme satışına ve Can Yücel adını veya
şiirlerini kullanarak hazırlanmış süs eşyası vs. satışına izin verilmeyecek, sadece Datça'da yaşayan ve
üreten zanaatkarların el işi ürünlerinin satışına izin verilecek.   

Mali Durum ve Şeffaflık İlkesi

Can Yücel Kültür Sanat Festivali ticari kazanç güden bir festival değil. Tamamen yerel kaynakların
katkıları ile düzenlenmekte. Datça ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin ayni katkıları yanında Datça'da
yaşayan insanların ve esnafın katkıları ile gerçekleştirilmekte. 

Şeffaflık Can Yücel Kültür Sanat Festivali'nin vazgeçilmez şartı. Yapılan katkıların tamamı; festivalin
giderleri, şehir dışından gelen sanatçıların yol ve konaklama masrafları için kullanılacak, festival sonunda
web sitesinde katkı yapanlar, yapılan toplam katkı ve harcamaların tamamı liste halinde kamuoyu ile
paylaşılacak. 
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11-12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde 30 konser, 5 edebiyat etkinliği, 4 söyleşi, 5
fotoğraf sergisi, 2 resim-heykel sergisi, 2 halk oyunu / folklor gösterisi, 2 tiyatro oyunu, 4 çocuk etkinliği
ve 3 doğa yürüyüşü yapılmıştı. Bu etkinliklerde Datça'da yaşayan sanatçılar dışında 9 edebiyatçı, 8 müzik
grubu, 2 tiyatro ve 2 fotoğraf sanatçısı ağırlanmıştı. 

2018
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Geçen Yıllarda Neler Olmuştu?

26-27-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde 23 konser, 3 edebiyat etkinliği, 1 fotoğraf
sergisi, 1 plastik sanatlar sergisi, 3 halk oyunu / folklor gösterisi, 6 çocuk etkinliği, 1 kaya tırmanışı ve 1
bisiklet etkinliği yapılmıştı. Bu etkinliklerde Datça'da yaşayan sanatçılar dışında 7 edebiyatçı, 4 müzik
grubu, 4 tiyatro sanatçısı ağırlanmıştı. 

2019
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