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Eylül,  yılın en güzel ayı ise, bu mevsimde gidilecek en 
güzel yer de Ege! Hava sıcak ama bunaltmıyor, rüzgâr 

esiyor ama üşütmüyor...  Yaz ile sonbahar arasındaki o 
sakin geçişi Gökçeada’da yaşayın ve kısa bir süre de 

olsa adalı  olmanın zevkini çıkarın. 

Just as September is the nicest month of the year, 
Gökçeada is the nicest place to go in the Aegean this 

month! Experience this tranquil  period of transition 
from summer into fall  in Gökçeada, and enjoy being an 

islander, even it’s just for a l ittle while. 

Rüzgârın Kıyısında, Güneşin Sofrasında:

GÖKÇEADA
At the Edge of the Wind, at the Table of the Sun

Yazı / Text Z E Y N E P  İ Y İ G Ü N  Fotoğraf / Photography C E V A H İ R  B U Ğ U
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Kabatepe’den bindiğimiz vapur yavaşça 
Gökçeada Limanı’na doğru yaklaşıyor. 
Karşımızda ıssız, çorak, tek bir yeşilin bile 
görünmediği bir ada var! “Bu da ne böyle?” 
dedirtiyor insana. Sonradan anlıyorum, 
güzelliklerini sabredenlere saklıyor ada. 

Kuzu Limanı’na indiğimiz an yoğun bir 
kekik kokusu karşılıyor bizi. Çevredeyse 
hemen hiç yapı yok. İlerledikçe yeşil alanlar 
kendini göstermeye başlıyor. Adanın keçileri 
“Hoş geldiniz!” dercesine koşuşturuyor, 
ağaçlara tırmanıyor.  

Türkiye’nin Ege sularındaki iki büyük 
adasından biri Gökçeada; Bozcaada’nın sekiz 
katı genişliğinde ve güneşi batırdığımız son 
nokta. Hâlâ sakinliğini ve sessizliğini koruyan 
adanın tarihi bundan beş bin yıl öncesine 
uzanıyor, hatta bazı kaynaklarda daha da 
gerilere gidiyor. Persler, Atinalılar, Romalılar, 
Venedikliler ve daha pek çok uygarlığa ev 
sahipliği yapmış; Saros Körfezi’nin girişindeki 
stratejik konumundan dolayı her daim cazip 
bir yer olmuş. 

When the ferry we took from Kabatepe reaches 
Gökceada Harbour, in front of us appears a 
desolate, barren island where there doesn’t 
seem to be even a single green leaf growing! 
Naturally, the question arises: “What is this?” 
Later, I come to understand that the island 
hides its beauties away for those who are 
patient. 
A strong scent of thyme welcomes us just as we 
arrive at Kuzu Limanı. There are almost no 
buildings around at all. As we proceed, green 
fields begin to emerge. Goats are scrambling 
around and climbing trees, as if they are 
welcoming us.
Gökçeada is one of Turkey’s two large islands 
in the Aegean; it is eight times bigger than 
Bozcada, and it is the westernmost point from 
which to watch the sunset. The island has a 
history that dates back 5,000 years – or even 
more, according to some resources – and it still 
maintains its quiet, tranquil atmosphere. Once 
the home of Persians, Athenians, Romans, 
Venetians and many more civilizations, 

Gökçeada’nın size 
sunacağı  çok şeyi 

var,  yalnızca onları 
nası l  bulacağınızı 

bi lmeniz gerekiyor. 
Gökçeada has many 
things to show, you 

just  need to know 
how to discover 

them.
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Peki, Gökçeada dendiğinde aklımıza neler geliyor? 
Rum köyleri, geniş plajları, eksik olmayan rüzgârı, 
kahveleri, kurabiyeleri… Liste böyle uzayıp 
giderken, gelin adadayken kaçırılmaması gereken 
yerlere bir göz atalım.

Tarihi Canlı Tutan Köyler
Eski Bademli, Zeytinli, Dereköy ve Tepeköy, adada 
koruma altına alınmış, çoğunlukla Rumların 
yaşadığı köyler. Gökçeada’nın köyleri zamanında, 
korunma amacıyla yüksek tepelere kurulmuş. 
Bu köylerden Eski Bademli’nin manzarası eşsiz; 
karşıda Semadirek Adası, aşağıda balıkçı tekneleri 
ve mendireğiyle Kaleköy Limanı. “Adanın balkonu” 
da denilen bu köy, ismini etrafını saran badem 
ağaçlarından alıyor. Kaleköy ise, limandaki 
konumu ve sıralı evleriyle adanın tepelere kurulu 
evlerinin yanında bir istisna oluşturuyor. 
Zeytinli, köyler arasında, mimari dokusu 
en korunmuş olanı. Büyük taşlı yokuşu 
tırmanarak köy merkezine ulaştığınızda şirin 
evlerin altında kurulu kafeleri göreceksiniz. 
Burada, 1860 yılından beri hizmet veren 
“Nostos”a uğrayabilirsiniz. Ninesinin 
dedesinden kalan bu kahveyi bugün Thanasis 
Karadimitris işletiyor: “Burada doğdum, 
büyüdüm. Ada benim için her şey. 

Dibek kahvesiyse bir aile geleneği ve halen 
ilk günkü gibi kahve çekirdeklerini havanda 
döverek aynı lezzeti devam ettirmeye 
çalışıyoruz.” Bu lezzetli kahvenin yanına sakızlı 
muhallebi de çok yakışıyor. 

Gelelim terk-i diyar eylenmiş Dereköy’e. 
Bir zamanlar 1950 hanesiyle adanın, 
hatta Türkiye’nin en büyük ve kalabalık 
köyüymüş. Köy içinde iki sinema, pek çok 
bakkal, terzi, üç tane zeytinyağı imalathanesi 
ve 20’yi aşkın kahve varmış. Bugünse 
Dereköy’de, sizi geçmişe götürecek bir 
yürüyüş yapabiliyorsunuz ancak. Adından 
da anlaşılacağı üzere adanın en yükseklerine 
kurulu Tepeköy ise, her yıl 15 Ağustos’ta 
kutlanan Meryem Ana Yortusu ile en kalabalık 
gününü yaşıyor. Meydanda kazanlarda 
yemekler pişiriliyor, dans ediliyor ve gün 
doğana kadar eğlence devam ediyor. Köyün 
yakınında, “Çınaraltı” diye anılan alandaki 
600 yıllık çınar ağacının ise anlatacağı çok 
hikâyesi var. 

Gökceada’s strategic location by the entrance of the 
Gulf of Saros has always made it an attractive port.
Well, what are the first few things that come to 
mind when we think about Gökçeada? Greek 
villages, wide beaches, constant breezes, coffee, 
cookies… With such a long list, let’s take a look at 
the things you won’t want to miss out while on the 
island!

Villages that Keep History Alive
The villages of Eski Bademi (Old Bademli), 
Zeytinli, Dereköy and Tepeköy, once inhabited 
mainly by Greeks, have all been given protective 
status. For safety, Gökçeada’s villages were founded 
high up in the hills, and the view from Eski 
Bademli, which looks out over fishing boats and 
the Kaleköy Harbour breakwater to Samothraki 
Island, is particularly spectactular. Also known as 
“the island’s balcony”, this village takes its name, 
“Old Almond Village”, from the trees that surround 
it. Kaleköy, on the other hand, with its harbour 
location and orderly rows of houses, is an exception 
to the island’s usual scattering of houses in the hills.
Among the various villages, Zeytinli has the 
best-preserved architecture. After climbing up 
a cobblestone street, you’ll reach the centre of 
the village, with cute little houses with cafes set 
up on the ground floors. You can drop by Nostos, 
which has been open for business since 1860 
and is now run by the great-great-grandson of 
the founder. “I was born and raised here”, says 
Thanasis Karadimitris. “For me, this island means 
everything. 

Ne Yemeli?
Sofranıza gelen her ürünün 

bahçeler inde yet işt iğ ini 
görerek; tadında ve 
kokusundaki fark ı 

h issederek yapacağ ınız 
sabah kahvalt ıs ı, 
Gökçeada Cugura 

Organik ’te siz i bekl iyor. 
Akşam vak ti geldiğ inde, 

Kaleköy’ün tepesinde gün 
bat ımı sofranıza misaf ir 

olurken, birbir inden leziz 
ada mezeler i, bal ık lar ı 
ve Rum müzik ler iy le, 

Adal ı ç i f t Bennur -Serhat 
Çetinsoy’un iş let t iğ i Imroz 

Poseidon’ da unutulmaz 
bir akşam yemeği 

y iyebi l ir siniz. 

What to Eat
You can tel l r ight away from 

the taste and the aroma 
that ever y thing that arr ives 
on your breakfast table at 

Gökçeada Cugura Organik is 
grown in their own garden. 
As the sun sets over your 
dinner table at the top of 

Kaleköy, you can show up for 
an unforget table dinner at 

Imroz Poseidon Restaurant, 
run by an is lander couple, 
Bennur-Serhat Çetinsoy. 

Here you can savour del icious 
hors d ’oeuvres and f ish 

accompanied by Greek music. 

KALEKÖY

CUGURA ORGANİK

ZEYTİNLİ KÖYÜ / ZEYTİNLİ VILLAGE

Dibek coffee is a family tradition, and we still 
prepare it the original way, grinding the coffee 
beans in a mortar, so we still get that same fine 
taste.” Mastic pudding goes very well with this 
delicious coffee, too.

Our next destination is the abandoned 
Dereköy. Once upon a time, its 1,950 houses 
made it the largest, most crowded village not 
just on the island, but in all Turkey. It had two 
cinemas, numerous grocers and tailors, three 
olive presses, and over 20 cafes. Today, however, 
the only thing left of Dereköy is the nostalgia 
you sense as you walk through its remains. Then 
there’s Tepeköy, or “Hill Village”, which, as 
its name suggests, is the highest village on the 
island. The most crowded day of the year here is 
August 15, when Panaiya festival of Virgin Mary 
is celebrated. Cauldrons of food are cooked out 
on the main square, where dancing and partying 
continue until sunrise. Near the village is 
Çınaraltı, where you’ll find a 600-year-old Plane 
Tree that has lots of stories to tell...
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POSEIDON

MERYEM ANA YORTUSU /PANAIYA 
FESTIVAL OF VIRGIN MARY

Köklü geçmişiyle destanlarda 
karşımıza çıkar Ada, eski adıyla 

İmroz. Homeros’un “İlyada” 
destanıysa en bilinenidir:
We hear the island, İmros 

with its old name, a lot in legends. 
The most famous one is from 

Homer’s “Iliad”:

Denizin diplerinde, 
uçurumlarda

Tenados’la kayalık 
İmroz arasında

Bir mağara vardır; 
geniş kocaman

Dinlendirirdi orada 
atlarını Poseidon, 

yeri sarsan…
There is a wide cavern, 
in the depths of the deep 
mere, midway between 
Tenedos and rugged 

Imros. There, Poseidon, 
the shaker of Earth, 
stayed his horses.



Mavi Yeşil Plajlar
Bir yanında çam, sedir, gürgen ağaçları, diğer 
yanında Ege’nin masmavi sularının dalgalandığı 
plajlar... Adanın güneyinde yer alan Aydıncık 
– Kefaloz kıyısına “Kuzey Ege’nin Patara’sı” 
deniyor. Burada iki ayrı plaj var; biri sert 
rüzgârların dev dalgalar oluşturduğu ve “kitesurf” 
yapanların adresi olan Kefaloz Plajı, diğeri ise 
Aydıncık Burnu’nun kanatları altında kalan ve 
yüzmek için müthiş bir deniz sunan Aydıncık 
Plajı. Buraya kadar gelmişken, plajın arkasında 
kalan Tuz Gölü’nde şifalı çamur banyosu da 
yapabilirsiniz. Kendini siyah çamura bulamış 
insanları gördüğünüzde şaşırmayın, cildi 
yumuşacık yapıyor!

“Yok, ben en batıda denize gireceğim” 
diyorsanız, sizi Uğurlu Plajı’na davet edelim. 
Burası da bir hayli geniş ve uzun bir plaj. Plajın 
sonunda küçük bir tepecik göreceksiniz, kısa 
bir tırmanış ve yürüyüşle İnce Burun’un 
bulunduğu Gizli Liman’a ulaşabilir, ülkenin 
en batısında yüzme keyfini çıkarabilirsiniz. 
Bir adada olmanın en güzel yanlarından biri, 
rüzgâr ne kadar sert eserse essin, sakin bir koy 
bulabilecek olmanız. Tek yapmanız gereken 
rüzgârın hangi yönden estiğini belirlemek ve ona 
göre bir yer seçmek. Kaleköy’ün bitişiğindeki 
Yıldız Koyu, kuzeybatıda bulunan Marmaros 
Plajı ve Laz Koyu da bulunduğunuz konuma 
göre tercih edilebilecek plajlardan. Gökçeada’nın 
size sunacağı çok şeyi, anlatacağı çok hikâyesi 
var, yalnızca onları nasıl bulacağınızı, nasıl 
dinleyeceğinizi bilmeniz gerekiyor.

Turquoise Seas
The south of the island, that is home for pine, 
cedar and hornbeam trees on one side and long 
beaches washed by turquoise waters of the 
Aegean on the other,  Aydıncık-Kefaloz coast is 
called “Patara of the north Aegean”. There are two 
beaches on this part of the island, the first one, 
Kefaloz Beach is a hub for kitesurfers for its wild 
winds and waves: while the second one, sheltered 
by the wings of Aydıncık Bay, Aydıncık Beach is 
where you will enjoy gorgeous and calm waters. 
Now that you have come that far, you might as 
well dip into the healing waters of Salt Lake, that 
is right behind the beach and enjoy a mud bath.  
Be prepared to see black mud covered people 
walking around! Try one yourself and you will see 
how it makes your skin nice and soft!

If you say, “No thanks, I’m going swimming in 
the sea furthest to the west”, then let’s welcome 
you to Uğurlu. There’s a rather long, wide beach 
here and you’ll see a small hill at the end. After a 
short trek up, you’ll reach İnce Point and its “Gizli 
Liman (Hidden Harbour)”, where you can enjoy 
yourself swimming in the westernmost point in 
Turkey. One of the best things about being on 
an island is that no matter how hard the wind is 
blowing, you’ll always be able to find a calm bay. 
All you need to do is to find out where the wind 
is coming from and pick a spot accordingly. Your 
choices of nearby beaches include Yıldız Bay, 
located right next to Kaleköy, and Marmaros 
Beach and Laz Bay in the northwest. Gökçeada 
has many things to show and many stories to tell; 
you just need to know how to discover them, and 
how to listen.

Ne Almalı?
Zey tin, zey t inyağ ı, 

kekik bal ı ve bademli 
kurabiye, adanın 

vaz geçi lmez ürünler i 
arasında. Dönerken, 
adanın merkezinde 

bulunan Gl ik i ’ den bademli 
kurabiye, Ef i Badem’ den 
tadı damak ta kalan Kapri 
kek, İmroza’ dan ise ada 

kokulu sabunlardan 
alabi l ir siniz. 

What to Buy
Olives, ol ive oi l, thyme, honey 
and almond cookies are among 

the must-tr y products of 
the is land. Before you head 

home, you can purchase 
almond cookies from Gl ik i, an 

ex tremely tasty Capr i Cake 
from Ef i Badem, and is land-
scented soaps from İmroza. 

KEFALOZ

UĞURLU PLAJI / UĞURLU BEACH

LAZ KOYU / LAZ BAY
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