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Xios/Chios/Sakız Adası Güncesi 

Bazen hiç plan yapmamak, kendinle baş başa kalmak dışında hiçbir beklentiye girmeden yollara 

düşmek keyifli anlara, hoş sürprizlere gebe olur. Yek başına yollarda olmanın keyfini bir kere almaya 

görün, devamı çorap söküğü gibi geliyor… 

Uzun zamandır Likya yolu son etabı için planladığımız yürüyüşümüz yol arkadaşlarımın başka 

gündemleri nedeniyle gerçekleşemeyince bende apansız bir kararla Sakız Adası’na gitmeye kadar 

verdim. Sevgili Günay’la İstanbul’dan Çeşme’ye geçtim. Tek yön biletimle, kaç gün kalacağım, Sakız’da 

nereye gideceğim, oradan nereye geçeceğim belirsiz düşüverdim yollara. Faaliyet: “Bir gün yek 

başına, aklına eserse düş peşine”    

Adaya varışımın ardından ilk işim, pek pratiğim olmamasına rağmen yıllardır ehliyete baktıkça iç 

geçirdiğim bir tecrübe edinmekti. Tabi tecrübe de durup dururken edinilmez diyerek otomatik vites-

125 cc bir motosiklet kiralamak oldu. Nasılda isabetli bir karar vermişim, adayı dolaştıkça kendime ne 

aferinler gönderdim bilemzsiniz. 2 günlük kira 

ödemesi yaparak aldım yol arkadaşımı ve 

düştüm yola… 

Daha ilk dakikalarda ada insanların içten ve 

yardımsever oluşu “nereye düştük sevinciyle” 

katmerlendi. 2 günden daha uzun kalmak 

istersem durumu kiralama şirketine mesajla 

bildirmem yeterli olacak. Adaya gitmeden ön 

araştırma yapamadığım için gezi planını 

kiralama şirketinin sahibi Kostas ile yaptık. 

Adanın Kuzeyinden Güneyine doğru bir rota 

oluşturduk. Sağ olsun gideceğim bazı yerlerde 

çadır yeri konusunda yardımcı olacak bağlantıları da vermeyi ihmal etmedi. İlk durağım adanın 

kuzeyinde yer alan ve km lerce kumsalları olan günbatımını yakalamam gereken Volissos. Virajlı 

yollardan yavaştan yavaştan kendi rüzgarınla yol almak ne harika… Geçtiğin her yeri durup durup 

içine çekmek… Yaklaşık Sakız merkezden 37 km uzaklaşarak, tepeleri tırmana ine vardım Limnia’ya. 

Artık bir kahve molasını haketmiştim. Kısa dinlenme ve bölge hakkında bilgi aldıktan sonra 

Managros’a doğru yol aldım. İşte günün armağanı,  uzun bir kumsalda yürüyerek günü batırmak… 



Sahilde çadırımı rahatça kurabileceğim bir tente bulup içine yerleştim. Uzun ve çok keyifli bir sahil 

yürüyüşünün ardından sanki günlerdir bu sahildeymişçesine, içinde huzur barındıran keyifli bir 

duyguydu ayın denizdeki harelerini izlemek, birbiri ardına gelen dalga seslerine karışan ağustos 

böceklerini dinlemek ve dalgalara karışan türküler mırıldanmak… 

Haritadan yarın ki rota için birkaç nokta belirleyip(Agio Gala mağarası, Nikos’a Kostas’tan selam, 

Avavatos Köyü, Avgonima Köyünde gün batımı) heyecan, mutluluk ve huzurla uykuya daldım.  

           12.09.2016 

Günün ilk ışıkları ve dalga sesleri; hangisi daha önce doldu çadırımın içine anımsamıyorum ama 

dinlenmiş, yenilenmiş bir şekilde uyandım sabaha. Sanki tüm sahil bana terkedilmişti, ya da adanın 

tek akıllısı vardı o da ben… Güne yüzerek başlamak en güzeli, toparlanma ve 7:30’da Volissos Köyü’ne 

doğru yola koyulmak.  

 

Köyün dar sokaklarının her köşesinde ayrı bir detay ve her detay estetik bir bakışla yoğrulmuş. Birçok 

ev terkedilmiş, öylece gidenlerin ardından hüzünlü bir bekleyişte. Kimi evlerde kalan sandıklara 

sıkıştırılmış zamanlar içli bir yalnızlığa bürünmüş, kim bilir sokağa yaklaşan her ayak sesi bir umudu 

besler tanıdık bir ayak sesi için… “Bir hikaye saklı bu terkedilmiş duvarların içinde, kayıp suretler, 

gülümsemeler, kahkahalar, ağlamalar ve geçip giden zaman sandığından ışıklar içinde beliren bir gün 

saklı içimizdeki bekleyişlerin en hüzünlüsünü kanatan… “ 



Öylece dolaştım bu hem yabancı hem çok tanıdık köyü, ayak sesi çıkarmamaya çalışarak…  

Köyün tepesinde bulunan kaleye çıkıp farklı sokaklardan döndüm geriye. Kahvaltı için yeterince enerji 

kaybetmiştim, köy meydanındaki Voliskos Cafe’de kahvaltı edip bir sonraki adım için rota oluşturdum. 

Volissos’tan Agio Galas’ya doğru yola çıktım. Nikos; Agio Galas’ta rehberlik yapan içten bir arkadaş, 

onunla tanıştığıma çok sevindim. Hollanda’dan sadece Nikos için her yıl gelen müdavimleri ile uzun 

uzun sohbetin ardından Agia Galas kilisesi ve 

mağarasını dolaşırken Türkiye’den gelen misafirlerine 

tercümanlık etmemle arkadaşlığımızı pekiştirdik.  

Nikos’un öğle yemeği ikramının ardından bir sonraki 

güne başlayacağım yer için yola koyuldum. 

 

Yine harika birgün batımı ile birlikte yol alarak Avgonima Köyüne ulaştım.  



Köy meydanında bulunan kilisenin arkasında yer alan tek toprak parçasına atıverdim çadırımı. Çok 

sakin olan köy meydanındaki tavernada bir şeyler atıştırdıktan sonra sabah kahvaltısı için sözleşip 

uykuma yenik düştüm. 

13.09.2016 

Sabah demli çay ile 

kahvaltı etmenin 

mutluluğu ile Anavatos 

Köyü’ne doğru yol aldım. 

Köy uzaktan görülmeye 

başladığı andan itibaren 

gizemli, masalsı bir büyüyle 

kendine çekti beni. Koca 

kaya kütlelerinin üzerinde 

bana Vartmana’yı 

anımsattı ilk anda. 1822 

yılında büyük Sakız 

Katliamının yapıldığı köyün nüfusu 1. Dünyayı motosikleti ile gezip dönüp köyüne gelen cesur yürek 

bir kadın yaşıyor köyde sadece. Kedileri, köpekleri, tavukları ile kimbilir belki herkesten huzurlu belki 

herkes kadar huzursuz… Tüm köyü; kayaların tepesini, harabe kale köyü baştan sona adımlayıp köyün 

cesur yüreğine hoşça kal deyip garip bir hüzünle ayrıldım köyden.  

  

Görmek gerekirler listesinde yer alan Neo Moni Manastırı’na doğru çevirdim yönümü. Manastırı 

dantellerle süslenmiş görmek beni her ne kadar şaşırtsa da daha sonraki köylerde göreceğim 

Ortodoks kiliseleri için bir ön hazırlık yapmış oldum. 

Sıradan devam ederek; Lithi, Aghios Georgios, Elata, Mesta, 

Olymbi, Pygri… 

50’li yıllarda dondurulmuş yaşamlar ve insan güzellikleri. 

 



Nedense en son durağım Pygri’den hiç ayrılasım gelmedi. Kilisenin kapısında ayin dinleyip saati de 

akşam 8 yapınca çadırıma yer ayarlamak için çok geç kaldım. Neyse kaç gündür para harcayamamanın 

verdiği rahatlıkla gece için bir yatak kiralamaya karar verdim. Hediyelik alışverişi yaptığım yere dönüp 

Yannis’den yardım istedim ancak ada Türklerle sarılmıştı ve oda, yatak bulmak imkansızdı. Neyse 

mecburen çadırım için bir yer aramaya koyuldum ancak köy içinde her yer Arnavut kaldırım ve çadır 

kurabilecek uygun bir yer bir 

türlü bulamadım. Durumun 

vahametini gören Yannis çadırımı 

dilersem evlerinin bahçesine 

kurabileceğimi söyledi. Ben yer 

bulmanın mutluluğu ile bahçeye 

ilerlerken Yannis’in eşi Marianna 

ve komşusun ellerinde döşek, 

yastık, nevresim beni 

bekliyorlardı. İşte günün getirdiği 

en büyük insan güzelliği 

yumuşatıcı kokularıyla çadırıma 

dolmuştu. Israrlarıma rağmen 

uyku tulumu ve matıma 

güvenmeyip bana 5 yıldız konforu 

ile harika bir dinlenme fırsatı yarattılar. İnsanın kendini bu denli güvende ve özgür hissetmesi tarifi 

zor bir duygu… Kendi kendime gülümseyerek yaşamındaki en güzel uykulardan birine daldım. 

Düşümde çıkarsız ve sevgi dolu insanlar ülkesine yolculuktaydım. 

14.09.2016 

  Sabahın ilk ışıkları ile uyanıp en isteksiz toparlanma faaliyetine koyulup Marianna ve Yannis’in 

bahçesindeki misafirliğime son verdim. Daha görülecek yollar ve bu akşam Çeşme’ye dönüş için 

yakalanacak bir feribot var sırada… İnsan hiç mi dönmek istemez… Hiç… 

Bugün dönmeden bir deniz keyfi yapmak niyetindeyim. O nedenle çok merak ettiğim Emborios’a, 

adanın güney kıyısına doğru 

yol alıyorum. Mavra Volia 

sahili volkanik patlama 

sonrasında siyah taşlarla kaplı 

olmasıyla ünlü. Ne güzel bir 

zamanlama, sabahın ilk 

ışıkları siyah taşlara çarpıp 

yansıyor. Sihirli bir değnek 

etkisi tüm sahilde… İlerde bir 

kayalık alan var üzerine çıkıp 

tüm sahili hayranlıkla 

süzüyorum.  

 Neredeyse insansız bir güne 

denk gelmem güzel tesadüf. 



Deniz rengarenk balıklarla dolu ve hemen kıyıda birlikte yüzüyoruz. Aralarındaki en renksiz canlı 

olmanın ezikliğiyle tabi İnsanı doğaya yaklaştıran bir ışıltı sanki sakızdan yansıyıp gelen ışınlar, kara 

taşların üzerinden, dağlardan, denizden yansıtan bir döngü… 

Gelecek duraklar Limionas, Karfas ve Sakız Feribot iskelesi… 

Haritada atlanmış onca boşluğa rağmen dolu dolu keyifli bir gezi gerçekleştirdim. Doğayla dolu, 

insanla dolu, kendimle dolu, mutluluk ve huzurla dolu…  

Daha ne olsun, yine yeniden yolcu yollarda olsun 

Demet Yolcu  

Sakız Adasına gitmeyi planlayan dostlara kıssadan hisse notlar: 

 Adada belirlenmiş yürüyüş rotaları mevcut: http://www.chioswalking.gr/index.php/en/ 

 Ada oldukça büyük bu nedenle motosiklet zaman kısıtı olanlar için iyi bir seçenek olabilir. 

 Motosiklet kiralama: 15 €/gün (Bayram gibi yoğun zamanlar dışında pazarlığa açıklar) 

 Motosiklet depo: 10€ adanın kuzeyi için yanınızda bidonla mutlaka yedek yakıt(5€) 

taşımalısınız. 

 Adaya gidiş-dönüş tek yön: 26€-22€ Yunan feribot şirketi, Türk feribot şirketinden daha 

uygun. Çeşme varış süreleri aynı-45 dakika  

 Bağlantılar: Kostas Moundros(mound1@otenet.gr)  Nikos Georgoulis (agiogalas@gmail.com)  
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