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Yunanistan’a ilk defa Boğaz’dan 
başlayan, Porto Carras’da biten bir yelken 
yarışı münasebetiyle gitmiştim. Benim 
ve ekibim için ilk açık deniz yarışıydı; 
büyük tecrübe edinmiş ve de çok 
eğlenmiştik. Yunan otoritenin tembelliği 
ve vurdum duymazlığından; tüm filo 
geldiği gibi, resmi giriş formalitesini 
tamamlayamadan; üç gün sonra resmi 
çıkış da yapamadan dönmüştük.

Her Yunanistan seyahatimin güzel 
anıları oldu.

Sizi bilmem ama bu benim Rodos’a ilk 
seyahatimdi. Yaz sıcakları bastırmadan, 
bir imkan yaratıp teknem ile Rodos’a 
gitmek istiyordum. Eskiden; yarıştığımız 
devirlerde tayfa çoktu; şimdilerde tayfa 
büyümüş, iş güç sahibi olmuş.

Benim gibi emekli değiller ki!.. 
Kayınbiraderim Prof. Ahmet Güney’in İTÜ 
imtihan programına uygun bir zaman 
aralığı bulduk ve Göcek’teki teknemin 
Fethiye’den çıkış işlemleri acente vasıtası 
ile yapıldı.

Bu kısa yazıda tekne sahiplerini 
yakından ilgilendiren bürokrasi, marina 
durumları, dostların görmesi ve 
muhakkak yemek için ziyaret etmesini 
önerdiğim yerleri de bulacaksınız.

Göcek’ten tekneler eskisi gibi giriş-çıkış 
yapamıyor; Fethiye’ye fiilen teknenin 
gitmesi gerekiyor. Amaç nedir bilinmez, 
zira tekneyi getirmenize rağmen kimse 
sorgulamıyor, gelip bakmıyor!.. Şayet 
hafta sonuna rastlamışsa giriş çıkışınız, 
otoritenin camına koyduğu nöbetçi 
ile telefon irtibatı kurup, kendisini 
çağırmanız gerekiyor. Yola erkenden, 
tan ağarırken koyulmak arzusundasınız, 
Göcek-Fethiye gidiş, rutin işlemler 
yüzünden en erken işiniz ancak öğlen 
bitiyor. Siz kağıt üzerinde artık yurt 

dışındasınız; ya alargada dışarıda 
bekleyecek ya da yola revan olacaksınız. 
Biz orta yolu bulduk, Tersane Adası’nda 
nefis bir oğlak yedik ve sabah yola 
koyulduk..

Fethiye’ye yolu düşenler muhakkak 
çarşı içerisinde Cezayir Usta’ya uğrasınlar 
ve Erzurum Çağ Kebap gibi yatay kesilen 
nefis döneri ve ardından Gaziantep’ten 
günlük gelen Antep fıstıklı tel kadayıfı 
yesinler… Beğenmeyenin parası iade!

Yola tan ağarırken revan olduk. Bir 
haftadır yağan sağanak durmuş, yerini 
tam kafadan gelen ve hızı açıklarda 
30 knot’ı bulan rüzgâra bırakmış! Deniz 
doğal olarak kaba dalgalı; olsun, keyfimiz 
yerinde. Boyumuz 46 feet, ona rağmen 
tekne zaman zaman şaha kalkıyor; o 
nedenle rotamızdan az saparak, yelken 
açıp dövünmeyi azalttık ve öğlen vakti 
Rodos’u bulduk.

Yola çıkmadan değerli dostum Turgay 
Noyan’a danışmıştım; “Rodos’a kısa bir 

Güneş adalarından 
Rodos’a seyahat

Her Yunanistan seyahatimin güzel anıları oldu...
Bu kısa Rodos yazımda tekne sahiplerini yakından ilgilendiren 

bürokrasi, marina durumları, gidilecek yerler ve yemek için 
ziyaret edilecek adresler konusundaki önerilerimi bulacaksınız.
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gezi için gidiyoruz, tanıdık acente varsa, 
rahat ederiz” diye. “Tanımadım ancak 
Figen adında bir kızı çok methettiler, 
numarası bu..” diye bana biri Yunan, biri 
Türk iki cep telefonu verdi.

ETA’yı bildirmiştik Figen’e ve marina 
önerisini sormuştuk. Mandraki Yacht 
Limanı’nın her zaman çok dolu ve kısmen 
de çıpada, kıçtankara bağlanmanız 
gerektiğinden problemli olabildiğini 
okumuştum. Figen de telefonda yeni 
büyük yat limanını tavsiye etti. Ahmet’in 
muhalefetine rağmen güneyindeki yeni 
marinaya girdik.

Alıştığımız telsiz görüşmesi yok! 
Palamar botu size karşılamıyor; içerisi 
modern ve boş! Keskin bir ıslık ve 
sahilden el işareti ile yerimiz gösterildi. 
Diğer yandan kanal 67’de Figen 
‘hoşgeldiniz’ diye bizi karşılıyor!  

Pasarellamız; diğer tekneler gibi çok 
Rodos sadece kale içi değil! 

Bana daha önce gidenler kale dışında 
hiçbir şey yok demişlerdi! Bir defa 
daha şahit oldum ki; nereye giderseniz 
gidin, mahalli ve kafanıza uygun 
birisini bulup onunla sohbet ederek 
şehrin yaşamına kısa da olsa girin; aksi 
takdirde kartpostallara bakın, bir yerlere 
gitmenize gerek yok….

Ben yola çıkmadan sevgili dostum 
‘Lezzet Büyücüsü’ Maria Ekmekçioğlu’na 
danıştım; ‘nerelerde yiyelim, kimleri 
görelim’ diye… Maria, senelerdir 
Türkiye’nin her yanında yemek yaparken 
Yunan televizyonunca dokümante edilir 
ve Yunanistan’daki bir TV kanalında 
gösterilir. Ayrıca Yunanistan’da 
adına çıkan dergi ve yemek kitapları 
kapışılıyor… Bana önerilerde bulunurken 
şaka yollu, “Beraber çekildiğimiz bir 
resmini girişte pasaport polisine göster, 
selam durmazsa gel bana söyle” dedi! 
İnanır mısınız, yaptım ve polis selam 
durmadı ama sıcakta kalmış cam 
macunu gibi ağzı kulaklarında yayıldı 
kaldı.

Maria benden iki gün önce 
Rodos’u terk ederek 

diğer adalara çekime 
gitmiş, üzüldüm! 

Denizde telefon 
irtibatımız 
kesilirse diye 
acentemiz 

dik açı ile beton üzerinde yerini ancak 
alabildi. Onun dışında, marinadan Ahmet 
bile memnun kaldı!

Bir kere yeni marina, kale içine üç 
dakikalık taksi mesafesinde. Taksi 
asgari 5 euro ücret alıyor. Arzu edenin 
yürüyebileceği bir mesafe… Yeni marina 
içerisine bizde olduğu gibi sadece tekne 
ile ilişkisi olanlar girebiliyor; Mandraki çok 
canlı ve güzel bir seyir alanı. Bol gürültü 
var, canlı ve ayak altındasınız. Bedava 
kablosuz ağ, temiz banyo, tuvaletler ve 
ön büro emrinizde; hem de İzmir’den 
göç etmiş gelmiş güzel bir kızımızın 
güleryüzü ile… Su, elektrik hemen 
bağlanıyor! Personel çok cana yakın.

Marina civarında teknenin ikmalini 
yapacağınız iki büyük market var… 
Figen giriş işlemlerini anında bitirdi; 
evraklarımızdan bir tanesinin aslının 
çıkışta sorulacağını; aksi takdirde sıkıntı 
olabileceğini ikaz edince, belge ertesi 
gün Figen’e kurye ile İstanbul’dan geldi…

Sabahları ihtiyacımız olmasa da; 
“Günaydın, sıcak poğaça getirdim 
size” diyen sesle selamlanmak, bir 
önceki günün raporunu alıp; o günün 
tavsiyelerini vermek Figen’in ev 
sahipliğinin parçası…

Figen Karayusuf ve kardeşi Ali, 
Dream Yacht adı ile acente 
hizmeti verirken; yeğeni 
İzzet ise kiralık araba 
konusunda yardımcı 
oluyor. Hizmetler 
piyasanın altında 
ücretlendirilirken, 
kalite süper…

Figen Karayusuf

Kale içindeki Türk sarayı

Melenos Lindos salata

Deniz mahsullü erişte

Antep fıstığına bulanmış peynir kızartma



082 naviga

SEYİR DEFTERİ

naviga 063

Figen’in koordinatları Maria’da vardı. 

Rodos’a ayak basınca ne oldu biliyor 
musunuz?

Figen bize, hoş geldiniz dedikten 
hemen sonra; “Siz Maria’nın 
arkadaşıymışsınız, neden söylemediniz?” 
diye sormaz mı!

Kızcağız meğer Maria aşıklarındanmış; 
“Maria Hanım size mesaj bıraktı, Kale 
içerisinde: Dinoris Balık, Romeo Taverna 
ve Şövalyeler Caddesi’nde Auvergne 
Cafe’ye; Lindos’da da Melenos Lindos 
adlı butik otel ve gurme lokantaya 
gidecekmişsiniz! Sahiplerinin adları 
bıraktığı notta yazılı. Hiçbir şey 
ısmarlamayın, onlara kendinizi tanıtın; 
geleceğinizi biliyorlar. Size özel masa 
düzecekler!...” Şaşırdık! Kaderimiz artık 
Maria’nın ellerindeydi…

Aldığımız talimatları aynen yerine 
getiriyorduk ve çok mutlu oluyorduk! 
Üzüntümüz eşlerimizin yanımızda olup; 
bu görsel ve damak lezzet turunu bizimle 
paylaşamaması oldu…

Rodos’a gideceklere tavsiyem 
temmuz-ağustos dışında bir tarih 
seçmeleridir. 

Araba kiralayın, muhakkak çevreyi 
gezin; tek sorun ‘Kaleiçi’ gibi yerlerde 
park sorundur. Otellerin bu denli yoğun 
olduğu ancak kıyıların da özenle 
korunduğu Rodos’un sahillerini ve etrafını 
turlayın. Ada, 77 km’ye 37 km; yarı 
dağlık; 255 km sahil şeridi var… 1.210 
metre en yüksek dağına çıkmasanız da, 
bir dağda, doğal beslenmiş kuzu pirzolası 
ve mahalli şarabın tadına bakmayı 
ihmal etmeyin derim! (Bunlar benden, 
Maria’dan değil…) 

Gelelim Maria’nın tavsiye ettiği 
mekanlara… İstisnasız hepsi özenle 
seçilmiş yerlerdi. Romeo Taverna turistik 
olmasına karşın, biz çok özel yedik.

Auvergne Café çok özel bir yer! 
Akşam geç gidin; Şövalyeler Yolu’nda o 
atmosferi; güzel yemek ve zengin bar ile 
değerlendirin…

Dinoris’te, balık için bol vakit ayırın. Çok 
nezih bir ailenin yönettiği, servis yaptığı; 
bir lezzet mabedi… Sohbet edip onların 
önerilerini alın, mutlu olacaksınız!..

Sıra Lindos’a geldi…
Rodos’un güneydoğusunda, şehre 55 

kilometre uzaklıkta Lindos Köyü vardır! 
Köy yolları taş döşeli ve dar; avluları 
küçük çakıl mozaik süslü, güzel beyaz 
evler…  Sivri bir kaya üzerinde, 116 
metrede kurulu Lindos Akropolü (M.Ö. 4. 
yy) yer almaktadır. Buraya dar mermer 
yollardan tırmanacaksınız; ya da eşek-
katır taksisine(!) bineceksiniz. Seçiminiz 
ne olursa olsun; muhakkak gidin, zira 
müthiş bir manzara sizi bekliyor ve 
Rodos’un; belki Akdeniz’in en güzel butik 
oteli ve mutfağı bu yol üzerinde: Melenos 
Lindos. 

İnternetten bu cennet parçasının 
dünya basınında devamlı yer aldığını 
görüyorsunuz. Bizim için en büyük özelliği 
otelin tam bir Türk - Yunan ayrılmazlığını 
simgesi oluşu…

Konumu, manzarası, konforu ve 
yemeklerin lezzeti muhakkak dünyada 
görülecek yerler listesine girmeyi hak 
ediyor… 

Tüm eski kapı, çerçeve, süsler, yataklar; 
yeni yapım çiniler Türkiye’den özenle 
seçilmiş! Yerde kullanılan ve her bir motifi 
farklı el yapımı Bizans taş işçiliği için 
650.000 euro ödenmiş. Sahibi Michalis 
tam bir Türk dostu. Türkçesi yetmese de, 
neredeyse tüm Türk dizilerini kaçırmadan 
izliyor, Zeki Müren, Emel Sayın’ı 
hayranlıkla dinliyor… Resimlere bakın; 
Rodos’a sadece burası için bile gidilir…

Adada görülecek çok yer var! 
Sörf yapan ve çevre dostları; adanın 

güney ucundaki dünya güzeli Prassonissi 
kumsalı yapılması planlanmış elektrik 
santralinden dolayı büyük tehlike altında: 
İlginizi bekliyor!

Her yan bakımlı. Sahil denizaltı 
morfolojisi nedeniyle dalış için ideal bir 
yere; ‘Navarone’nun Topları’ filmi bu 
mekanda çekildiğinden Anthony Quinn 
Koyu denmiş, sakin bir yer… 

Kumar merakı olanları da tatmin 
edecek bu adada; Türk medeniyetinden 
kalma çok eser var. Müzeler ve arkeolojik 
diğer görülmeye değer yerler yanında; asıl 
görülmesi gerekli nadir yaşam alanları: 
Kelebekler Vadisi ve Yedi Kaynaklar’ı 
(Epta Piges) bir sonraki Rodos seferine 
bıraktık…  Melenos Lindos odadan


