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andere kant van het schiereiland, in
de Aya Yorgi baai, brengt de Turkse
jetset de zomer door. Paparazzi liggen
klaar om foto’s van profvoetballers en
actrices in zwembroek te maken,
’s avonds veranderen de chique
strandtenten in nachtclubs.
‘Hier komende mooiste vrouwen’, stelt
de gespierde student Hakan uit Izmir.
Hij zit op een witte zitzak van de Sole
& Mare Beachclub; valet parking, houten vlonders boven lichtblauw water
en obers die watermeloenen en PinkLadycocktails rondbrengen. ‘Hoe ik
dit kan betalen? Euh, mijn vader is
heel rijk.’ Verderop liggen vier meisjes
uit Istanbul. Ze kijken zeewaarts, naar
een grote goudkleurige speedboot die
voor anker ligt. ‘Die is van Fenerbahçe-speler Selçuk. Die komt vast
hier naartoe, dat kan niet missen.’
Het is een soort opwinding waar niet
iedereen blij mee is. Neem galeriehouder en kookboekenschrijver Gocken
Adar. De 74-jarige baas kocht in 1992
een bouwval in Alaçati, de plek waar
hij als kind zijn zomers doorbracht.
‘Iedereen lachte me uit, nu denken ze
dat ik een briljante investeerder ben!’
Gocken zit graag voor zijn deur, maar
niet in de zomer. ‘Die beroemdheden
hebben genoeg geld om ergens een

Het chicste boektiekhotel: Alavya.
De ‘mixologen’ van restaurant Alancha.

Alaçati.
Onder: De Sole & Mare Beachclub.

villa te huren. Maar wat doen ze? Ze
laten zich hier bekijken!’ Gocken
adviseert alle bezoekers: kom in het
voor- of najaar.
Verwacht dus geen idyllisch dorpje
met louter bloeiende bougainville en
keuvelende oudjes. Alaçati is wel een
dorpje waar je steeds beter kunt eten
en slapen. ‘Ze verklaarden me voor
gek’, zegt de jonge eigenaar van het
ambitieuze restaurant Alancha. ‘Maar
nu zijn we talk of the town in Istanbul
en Izmir. ‘Mede daardoor, stelt hij,
durven investeerders geld te steken in
het culinaire niveau. ‘Ik wil tot de Top
50 in de wereld gaan behoren. Ten onrechte staat onze fantastische Anatolische keuken daar niet tussen!’
Na vijf desserts rond middernacht
wankelen we de heuvel af. Door sfeervol verlichte straatjes waar tienermeisjes met Chaneltasjes en omaatjes in
dikke vesten rondlopen, kinderen slapen in hun buggy terwijl hun ouders
nog koﬃe drinken en een dikke waarzegger kaarten laat trekken door een
wit konijn. Het is, kortom, zomer
langs de Middellandse Zee.

