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ARRİVEDERCİ RODOS VER ELİNİ MENDOS 

Saatler gece yarısına doğru ilerledikçe  Lindos’un 
parıldayan ışıkları seyrekleşmeye başlamış, onun 
yerini, gökyüzünün zifiri karanlık derinliklerinde, 
elmas’lar gibi ışıl ışıl parıldayıp, göz kırpan 
milyonlarca yıldız almıştı. Gecenin kuzguni siyah 
rengi, altımızdaki denize de aksetmiş, 
gökyüzündeki yıldızların yerini burada, yakamozlar 
almıştı. 

Nerede olursanız olun, gideceğiniz yerin ne kadar uzağında, ya da ne kadar yakınında  
oldugunu bilseniz bile, yola çıkmanın verdiği heyecan hoş ve gizemli bir duygudur. Lindos 
ile Fethiye arasında, hava durumuna göre dokuz saatlik bir seyir yapmamız gerekiyordu. 
Şans bu ya, FR V günlerinde deniz çarşaf gibi düz, rüzgar ise yaprağı kımıldatmayacak 
cinstendi. 

Gara Gaptan’ ın, FR V Ekibi’ne “Hava ve Deniz 
kosulları cok uygun, varmısınız bir Gece Seyri 
‘ne ?” sorusuna, hiç beklemeden “Ben varim ...” 
diye atlamıştım.  Kaptan ’ın “Karar oybirliği ile 
alınmalıdır. Bir kişi dahi kabul etmiyecek olursa, 
teklif geri çekilecektir.” diye devam etmesi ve 
sonucunu takiben, teklif geri cekildi. O zaman 
sabahın erken saatlerinde demir  alacak, 
memlekete doğru kesin dönüşe geçecektik. 

Artık “Erkenden yatalım, erkenden kalkalım” diyebilme zamanı  çoktan geçmişti. Onun 
yerine “Bari bir kaç saat uyumalI” diye düşünmenin daha isabetli olacağı açıktı. Bu şekilde 
düşünmeyi takip eden birkaç saatten sonra, GaraGaptan, Güverte Sorumlusu Tayfa’ya 
işbaşı yaptırmış ve SAIL ARTUN’un Motorunun marşına basmıştı. Motor gürüldeyip, Irgat’ın 
çektiği zincirin de şakırdaması ile “Vira Bismillah” diyerek yola çıkmıştık.  

Günlerden 17 Ekim 2012  Çarşamba, Saat 04.30 
idi. Ortalık henüz zifiri karanlıktı. Kıç tarafına 
baktığımızda, henüz Lindos’un parıldayan ışıklarını 
görüyorduk. Yol aldıkça sönükleşen ışıkların, bir 
müddet sonra tamamen gözden kaybolması ile, 
Sancak tarafımızda gün ışımaya, memleketimiz 
topraklarının silueti gittikçe belirgin olmaya 
başlamıştı. Sabahın mahmurluğu ve bir FR in 
sonuna daha gelmenin hüznü ile kıç güvertede 
oturup, sessizce Doğa’nın o muhteşem ortamının 
tadını çıkarıyorduk. 

 

VATANA  DÖNÜŞ  YOLUNDA  

Ortalık iyice aydınlanmaya başladığında, 
gerimizde kalan Rodos'a dönüp bakmıyorduk bile. 
Memleketimizden nerede ise iki adım mesafedeki 
yabancı bir ülkeye gitmiş de olsak, orada geçirilen 
birkaç günün hemen ertesinde, özellikle dönüş 
yolunda Vatan Hasreti çekilmeye başlanıyor, 
açıkcası, işi tadında bırakmanın faydaları bu 
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aşamada daha da iyi anlaşılıyordu. Ne Rodos 
Adası, ne de Mendos Dağı gözle tam olarak 
seçilemediğinde, belki de ülkemizin 
kara suları içine girmiştik ki, beklediğimiz hava ile 
karşılaştık. Motor Gücü'nün yerini Yelken Gücü'ne 
bırakma zamanı gelmiş, bu durum gözlerini ufka 
dikip dalgın dalgın etrafı izlemekte olan FR V 
Ekibi'ni canlandırmaya yetmişti. 
 

Gara Gaptan, fazlaca trafiğin olmadığı, ortalığın sert rüzgarla kasıp kavrulmadığı, kıyıdan 
kenardan uzak, açık ve emniyetli alanlarda, Acemi Tayfa'ya, teknenin yürütülmesi 
mesuliyetini vermek sureti ile, FR Ekibi'nin  tecrübe kazanmasını sağlamayı prensip  
edinmişti. Bu bakımdan Acemi Tayfa Takımı, Gara Gaptan'ı pek severdi. Gara Gaptan'da 
bu durumdan hoşlanır, bir taraftan pür dikkat görev başındaki tayfayı izlerken, bir taraftan da 
soğuk birasını yudumlardı. 
 

SAIL ARTUN 'da sanki, FR V Ekibi gibi bir an önce 
salimen marinasına dönmeyi ve oradaki ailesine 
kavuşmayı istercesine zaman zaman 7-8 Knot'a 
varan bir hızla yol almaktaydı. Seyirin her anında 
yelken basmanın söz konusu olamadığını ve buna 
imkan da bulunmadığını bilmekle birlikte, yelken 
basmaya uygun rüzgar beklemek hoş bir duygu idi. 
Rüzgarın yakalandığı anın zevk ve telaşı ise 
anlatılamazdı. Kavanca atmanın, sancaktan 
iskeleye, iskeleden sancağa hareketlenmenin, 
küpeştenin en uç noktalarına kadar oturarak, 

denge için ağırlık vermenin, yelkenin patırtısını, dalgaların hışırtısını yazı ile tanımlamak çok 
güç işti doğrusu. 
 
Fethiye Korfezi'ne girmeden,  girişin hemen Kuzey yakasında, hem denize girmek hem de 
öğle yemeğimiz için mola vermeyi planlamıştık.  

MEMLEKET  KARASULARINDAYIZ  : 
 

FR V  Seferimiz önceki FR lerden başka bir formatta planlanmıştı. Bu 
kez yurtdışına, yabancı bir ülkeye gidiyorduk. Yolumuzdaki etaplar 
öncekilere nazaran daha az, ama daha uzun mesafeleri kapsayan 
seyirlerdi. Kurdoğlu Burnu'na iyice yaklaşıp, Fethiye Körfezi'ne giriş 
yapmak üzere iken yelkenleri siya edip, SAIL ARTUN'un epeyi bir 
süredir dinlenmeye bıraktığımız motoruna yeniden işbaşı yaptırmıştık. 
Uzun bir mesafeyi salimen katetmis olmanın verdiği huzur ve rehaveti 

içinde, billur gibi berrak bir koyumuzda mola 
vermenin, sularına dalıp çıkmanın tam zamanıydı. 
 
SAIL ARTUN 'u Fethiye Korfezi 'nin Kuzey 
çıkışında yer alan Ağa Limanına yönelterek koya 
giriş yaptık ve diğer teknelerden uygun bir 
mesafede, kıyıya kıçtan bağladık. Mevsim sonuna 
yaklaşılmasına rağmen  Ağa Limanındaki tekne 
popülasyonu koy'un ölçeğine göre oldukça 
fazlaydı. Lindos'ta bile bu sayıda tekne mevcut 
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değildi. Demek ki artık Doğu Akdeniz ve Ege 
çukurunda  Yat Turizmi olayını da ele geçirmiştik.  
Hele hele marinalarımızın sunduğu hizmetler ve 
nitelikleri, belkide Karayipler'dekilerden kat kat 
daha üstün idi. Denizlerimizin, güneşimizin  “Mavi 
Petrol” olduğunu düşünerek,  kıymetini bilmek 
gerekiyordu. Ağa Limanındaki molamız, belkide 
pek çoğumuzun bu mevsimdeki son deniz 
banyosu olacaktı. Bu bakımdan denizin tadını 
çıkarmak istiyor, denize dalıp çıkıyor, uzun kulaçlar 
atıyorduk. 
 
Bu mola aynı zamanda FR V Seferi'nin teknede 
alınan son yemeği olacaktı. Henüz Fethiye'den iki 
üç saat uzaklıkta bir mevkide idik. Planımızda 
güneş batmadan, karanlık çökmeden Ece 

Marina'ya ulaşıp, SAIL ARTUN 'un yakıt deposunu doldurarak onun da karnını doyurmak, 
FR V Seferi'nin finişinde, salimen, kazasız belasız çıkış limanına dönen ekibi, güvertede 
toplayıp bir hatıra fotoğrafı çektirmek ve FR V Katılım Sertifikası törenini gerçekleştirmek 
vardı.Planladığımız süreye uygun olarak Fethiye / Ece Marina'ya vardığımızda FR V Ekibi 

'nin kafasındaki tek düşünce , FR VI nin Tarihi ve 
Programı'nın ne zaman belirleneceği idi. 

 

KISSADAN HİSSE  

Son günün öğlen yemeğinde, SAIL ARTUN 'u 
bağladığımız Aga Limani 'nda, geç vakitlere kadar 
ve bol miktarda yemiş olduğumuzdan, ayrıca 
oradan cıkıp  Fethiye 'ye doğru yol aldığımız süre 
dahil olmak üzere, mazot ikmalini  takiben çekilen 
fotoraftan sonra ve mevcut stokları tüketmek 
amacı ile, bol miktarda ve Taze Çerez eşliğinde, 
artık allah ne verdiyse, soğuk bira, kırmızı Home 
Made şarap, vs. tüketmiş olduğumuzdan + 
mayışmış olmaktan + yeteri kadar alkol ve  kalori 
ile dolu bulunduğumuzdan, bu defa “President's 
Gala Dinner” yapılmadı. Gara Gaptan ve Ovuz II 
evcağazlarına gitti. kalan dört adet tayfa, devrisi 
gün erkenden  kalkıp, yola revan olmak üzere 
teknede oturdu ve uyudu. 

Bu nedenle bundan böyle FR lerde gezi süresince 
tüketilebileceğinden fazla nevale asla alınmamalıdır. 

 

BİTTİ 


