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Kuzey Ege adaları 
İki binin üzerinde küçük ve büyük ada, denize konmuş değerli nilüferler gibi, ülkemizin arşipelini süslemektedir. 
Ege’nin kuzeydoğu ucunda şu adalar sıralıdır: Limni, Ay Strati, Lesvos, Psara, Hios, İnusses, Samos, İkarya ve Furni. 
Tarihin izlerini yoğun bir şekilde taşıyan özel adalardır ve çok yönlü kültürel etkinlikle folklorik olaylara ve 
geleneklere, icraat ve resim sanatı şekilleri, yapılı mekanın ürünleri ve pratikleri ile mimarisi ifadesinin canlı 
organizmalarıdır. Kendine has doğası ve manzaradaki değişimler Kuzey Ege adalarını farklı kılmakta ve ziyaretçiyi 
araştırma ve dinlenme yollarına sevk etmektedir. Ender florası ve faunası olan su yaşam alanları, kumullar, 
şelaleler, yoğun çam, kestane, meşe ormanları, zeytin ağaçları, mastika ağaçları adalarda görülebileceklerden 
sadece bazılarıdır. Kuzey Ege adaları birbirinden, deniz kenarındaki çakıl taşları kadar farklıdır, öte yandan da 
onları birleştiren ve farklı kılan birşey vardır. Yerel kültürlerini ve doğalarını korumayı başarmışlardır ve böylece 
ziyaretçilere başka dönemlere ait eşsiz manzaralar, lezzetler ve aromalar sunarlar. 

Kayaların ve Poliohni’nin – Avrupa’nın en eski organize kenti – adası Limni, üzüm bağlarından taç giymiştir ve 
köyleri neredeyse zamandan hiç etkilenmemiş olan “Anemoessa” (Rüzgarlı ada)’dır. Ay Stratis, az ve evcilleşmemiş 
nüfusunun sınır adaya has mertliğine sahip olan “yeşil ada”. Lesvos, doğal güzelliğinin tezatlarını uyumlu bir şekilde 
combine eden rengarenk bir kültür kanvası. Evcilleşmemiş Psara, ihtilalin bayrağı hala limanda dalgalanmaktadır. 
Güzel kokulu Hios, baskın medeniyetlerin buluşma tiyatrosu, narenciye ve mastikanın belirgin aroması her yeri 
bürümüş. İnusses küçük adalar topluluğu, Yunan denizciliği tatihinde en faal gemicilerin çıkış noktasıdır. 
Pythagoras’ın Samos’u, doğal güzellikleri ve aromalı şarabıyla, Iyon kültürünün merkezidir. Uzun yaşam, vahşi 
güzellikle ve insanlarının ziyaretçiyi eğlence ve rahatlama temposuna sürükleme konusundaki hayranlık uyandıran 
kabiliyeti ile İkarya. Furni, duyuların başka zamanlara ve unutulmuş lezzetlere seyahati. 

Kuzey Ege adaları: 9 dünya... onlara seyahat edin! 



Egira (esmer), İmerti (arzulanan), Lasia (çok ağaçlı), Makaria (kutsanan). Zaman içinde bütün bu isimler bereketli ve – sayısız fatih ve aday 
tarafından – gerçekten arzulanan, Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan, onbir milyon zeytin ağacı ve dünyaya yayılan üne sahip olan 
Lesvos toprakları için söylenmiştir. 

Lesvos. Keşfedilmek üzere seni davet eden bir memleket. Cazibesine kendini bıraktığın taktirde, karşılığını bol bol alacaksın çünkü sür-
prizler birbirini takip edecektir. Deniz kenarında otantik beldeler, ayrıca adada bulunduğunu unutturan dağlık bölgeler. Zeytinlerin, çam 
ağaçlarının, kestane ve meşe ağaçlarının yeşilinden batı kısmındaki çıplak doğaya kadar, zengin bir manzara çeşidine sahiptir. Neoklasik, 
barok, neogotik, belle epoque, rönesans öğeleri taşıyan görkemli konaklar ve geleneksel taş evlerle kır evleri. 
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lesvos
 gizli uyum



Lesvos, hızlı gece hayatı efsanesini arayan ve fotoğraf makinası için hızlı bir kaç poz oluşturacak, hızlı ziyaretçiye uygun bir ada değildir. 
Lesvos – üç bin yıl boyunca medeniyetlerin başlangıcı ve sonunu teşkil etmiş – zengin bir doğaya, eşsiz yerli ürünlere, sanat kültür ve 
folklor geleneğiyle yakın bir ilişkiye sahiptir. Edebiyatçı Asimakis Panselinos, Lesvos’ta doğma büyüme olup, bunu kendi özel üslubuyla 
anlatmıştır: “Ana Yunanistan’ın ruhunu besleyen gizli kaynak buradan çıkmaktadır”. Bu kaynaktan su içip serinlemek için eğilen yolcu 
Lesvos’un sadece alan olarak büyük olmadığını, herşey açısından büyük olduğunu anlayacaktır.
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ΛέσβοςLesvos
6



7



Lesvos
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Daha ilk antik çağlardan beri burada sanat ve 
edebiyat gelişmiştir. Lesvos’un en önemli iki lirik 
şairi Alkaios ile Sapfo’dur. Alkaios, belki de ilk siyasi 
görüşünü belli eden şair, daha çok aşk eserleri ile bil-
inmektedir. Ancak o aktivist bir sanatçı idiyse, Sapfo 
daha da fazlasıydı. Kadınların itaatkâr ve boynu 
eğik olmasını isteyen çağının bütün gereklerini hiçe 
sayarak, aynı şekilde siyasete karıştı, geçici olarak 
Sicilya’ya sürüldü ve döndükten sonra Midilli’de dans 
ve müzik okulunu kurdu. 

Bu kadar derin kültürel geleneğe ve bağımsız 
düşünceye sahip olan bu adanın Elitis, Mirivilis, 
Venezis, Panselinos, İakovidis, Eleftheriadis, Theofilos 
gibi edebiyat ve sanat insanı doğurmuş olmasına 
şaşırmamak gerekir. 

Neredeyse 1000 metre yükseklikteki iki dağıyla, yani 
Lepetimnos (968 m.) ve Olimpos (967 m.) zirveleri-
yle, Lesvos’un jeolojik yapısı sadece deniz severleri 
değil, aynı zamanda sıcak bir Ağustos gününde 
adaya yukarıdan bakmak isteyenleri de kolaylıkla 
cezbedecektir. Ancak her ne kadar adanın dağları, 
ormanları ve sahilleri seni çağıracak ve yaklaşmanı 
sağlayacak olan ilk cazibesi olsa da, seni burada 
tahmininden fazla tutacak olan insanları ve onların 
yarattıklarıdır. Molivos’un eşsiz güzelliği, geleneksel 
ahşap ve taş evleri, prehistorik beldeler, Mithimna 
kalesi (belki de Yunanistan’da en iyi korunan kale), 
Roma Su Sarnıcı (o dönemde Akdeniz’in en önemli 
mühendislik projelerinden biri) Geras körfezinde 
Therma şifalı suları, Limonos Manastırı (birçok kişi 
Aynaroz’un bir mikrografyası der), kolayca görmez-
den gelebileceğin yerler değildir. Aynı zamanda da 
bu adanın mihenk taşlarıdır.
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Ada, her birimizin yorumlamasına bağlı olarak iyi yaşamayı sevenlere, hem ruh huzuru ve sakinliği, hem de aynı kolaylıkla dünyevi heyecanlar 
sunmaktadır. 

Bazıları, UNESCO Dünya Jeoparkları Ağına dahil olmuş bir adanın iyi işaretlemesi olan patikalar ağında ayakkabılarını eskitmek, sonsuz zeytin 
ağaçları, yoğun çam ormanları veya Man’ Katsa şelalelerine giden dik kayalıkların üstünde yürümek ister. 

Diğerleri Sigri’deki fosil ormanda dolaşmak ve homo sapiens insanının – 200.000 yıllık kısa ömrüyle – asla göz göze gelemediği ve hikayelerin-
den büyülenmekten asla vazgeçmediği dinazorların dönemi ve devasa bitki örtüsü dönemine yirmi milyon yıl geriye seyahat etmek ister. 

Lesvos
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Λέσβος

Bazıları ise ada için bir güzellik sembolü olan Geras’ta 
zeytin toplama ve yağ üretimini yakından görmek 
ister veya doğanın en nazik pususunu kurarak dürbin-
leriyle Lesvos’un su yaşam alanlarında barınak bulan 
ender kuşları izlemek ve fotoğrafını çekmek ister. 

Ancak bunların hepsi de mutluluğa giden yolun 
mutlaka mideden geçtiği atasözünün neden bu mem-
lekette anlam kazandığını keşfedecektir. Lisvori’nin 
anasonu ve uzo üretiminde nesillerin bilgi ve deney-
imi Lesvos’a dünya çapında ün ve sayısız uluslararası 
ödül kazandırmıştır. 

Lesvos gerçek bir gastronomi cennetti teşkil eder. 
Yunanistan’daki en iyi zeytinyağlarından birine 
sahiptir, yerli etleri yüksek kalitededir, yağlı peynir 
(ladotiri) veya kefalaki gibi meşhur peynirleri vardır, 
aromalı kekik balı ve tabii meşhur Kalloni sardalyesi 
vardır. Bütün bunlara karşı koymak çok büyük direnç 
gerektirir. Laf aramızda, zaten direnmemek lazım. Tatil 
kaçamağı yılın bütün geri kalan kısmındaki disipline 
anlam katan şeydir. Lesvos uğruna günah işleyeni ise, 
Lesvos bu fedakarlığından dolayı onurlandıracaktır. 
Çünkü, bir zamanlar iki dünya savaşı arasındaki döne-
min büyük bir Yunanlı aşçısının adanın yerli ürünleri 
ve insanları için söylediği gibi: “Başka yerde beslen-
mek için yemek pişiriyoruz. Ama burada herkes zevk 
için yemek pişiriyor”. 

Tuhaf geliyor kulağa, ama adada sizi çevreleyen bütün 
bu güzellik prehistorik kaotik bir olayın sonucuydu. 
Adayı lavla kaplayan ve morfolojisini tamamen 
değiştiren korkunç yanardağ patlaması, daha insanın 
ortaya çıkmasından çok önce, bu memleketi farklı 
kılan bütün bu doğal bolluğun oluşmasının başlangıcı 
olmuştur. Beş tane şifalı su kaynağı, batı kısmındaki fo-
sil ormanın yanardağ manzarası ve zengin güneydoğu 
sahili iki yönlü Lesvos’u teşkil etmektedir. Kaosun 
şiddetinden, uyumun inceliğine. Lesvos’ta doğa 
kanvastır, fırçadır ve aynı zamanda renklerdir. İnsanlar 
ise onu nasıl hissetmeleri ve takip etmeleri gerektiğini 
asla unutmamışlardır... 

Lesvos
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Mitoloji ve tarih. En zor beğenenlere göre sahiller. Misafirperverliği kişisel meseleleri bilen samimi insanlar. Rahatlama veya çılgınca 
eğlenme fırsatları. Ve diğerlerinden farklı bir doğa. 

Limnos budur. Jeolojik açıdan volkanik, mecazi olarak da kaynayan görülmez bir yanardağdır. Görünürdeki sakin yüzeyinin altında, 
Ege’nin diğer adalarındaki hareketliliğe doyan ve keşif yapmaya istekli olanların keşfedeceği hazineler gizler. 

Atina ve Selanik’ten havayolu bağlantısı ile, ayrıca Kavala’dan gemiyle birkaç saatte, Zeus’un kıskanç Hera ile kavga etmesinden sonra, 
İfestos’un sığındığı adaya kolayca ulaşabilirsin. Gizemli, hâla Kavires’in gölgesi üstünde, prehistorik, m.ö. beş binli yıllara dayanan 
Avrupa’nın en eski antik kenti Poliohni ile, Limni’nin büyük tanrıçası İfestia’nın meşhur tapınağı ile dindar. Mirina Kalesi (Ege’deki en büyük 
kale), Mudros kalesi ve Kotsinos kalesi gibi Akdeniz’in en iyi korunmuş ve meşhur kalelerinden bazılarıyla çevrilidir. 
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limni
mitolojik güzellik



Limni’de, sizi 100’ün üzerinde kumlu, gölgeli veya acımasız yaz güneşine kendisini teslim etmiş, rüzgarlı veya tamamen sakin kumsal 
beklemektedir. Bir insan ne kadar zor beğenirse beğensin, bunların arasında beğendiği bir tanesini bulmaması mümkün değil. Deniz 
kenarındaki barlarda konfor ve kokteyl arıyorsanız, seçenekleriniz Mirina, Romeikos Yalos, Riha Nera, Avlona sahili ve Nevgatis’tir. Plati volkanik 
bir manzara ile yeşil sular sunar, Kaspakas’taki Ay Giannis’in şelaleleri vardır, Gomati kumullar sunar. Keros sahili kumlu ve sıcak denizinden 
dolayı turistler için cezbedici bir seçenektir, yaz meltemleri ise kite surfing ve wind surfing sevenler için bu sahili ideal kılmaktadır. Kendi 
tekneniz varsa veya adayı turlamak veya uzaktaki bir sahile ulaşmak için bir kayık kiralamak istiyorsanız, eşsiz bir deneyim yaşayacaksınız. 
Bunlar sadece ilk seçenekler. Çünkü denizin yanısıra, Limni’nin vahşi güzelliği iç kısımlarında gizlidir. 
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Limni



Limni’nin ormanları yoktur. Milyonlarca yıl önce, yanardağ patlamasından sonra, jeolojik koşullar, hayvancılık ve rüzgarlar adanın neredeyse 
hiçbir kısmında ormanlık alan gelişimine izin vermemiştir. Ancak bütün dünyadan yolcuyu buraya çeken, özel bir karaktere sahip olan su 
yaşam alanları vardır. Adanın kuzeyinde Gomati sahilinde meşhur kumullar veya “kalın kumsallar” uzanmaktadır ve son derece ender bir 
manzara oluşturmaktadır. Kumullarda yetişen çok az bitki genellikle beyaz güzel kokulu zambak, söğüt, kekik ve zakkumdan oluşmaktadır. 

Adanın gizli güzelliklerinden biri, Kaspaka bölgesindeki Katsaiti nehrinin “sarkan suları”dır. Görkemli bir şelale ve yatağındaki küçük göller, 
liliput boyutunda ancak kendi kendine yeten bir su yaşam alanına uyarlanan su organizmalarına sığınak sağlamaktadır. 

Aliki, Hortarolimni ve Asprolimni, eşsiz doğal güzelliğe sahip olan su yaşam alanlarıdır ve Natura 2000 ağına dahil olmuşlardır.
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Limni



250’nin üzerinde ender kuş türüne ev sahipliği 
etmektedir. Bunların birçoğu yok olmak üzeredir ve 
doğada gezinti ile keşfetmenin sevincini bir arada 
bulundurduğu için giderek prim yapan bir faaliyet olan 
bird watching fanatiklerinin ilgisini çekmektedir.

Limni Homeros zamanından beri müthiş şaraplarıyla 
bilinirdi. Volkanik toprakları bağ yetiştiriciliği için 
idealdir ve Moshato Aleksandrias ile Kalampaki 
(Limnio) çeşitleri sırasıyla şahane beyaz ve kırmızı 
şarap üretirler. Ancak zengin toprakları sadece şarap 
üreticiliği ile sınırlı değildir; ayrıca tahıl, sebze ve 
bakliyat üretimi de vardır. Saf çiçek balı, lokumları 
ve kaşkaval, kalathaki ve geleneksel melihloro veya 
melipasto gibi seçkin peynirleri bir aroma ve lezzet 
şöleni resmini tamamlamaktadır. 

Artık insanların geleneksel tatlıları yeniden keşfettiği 
günümüzde, Limni helvası yine onursal yerini almıştır. 
Sağlıklı ve hafif, sadece tahin ve baldan yapılmakta ve 
vanilyalı veya kakaolu, kuruyemişli veya kuruyemişsiz 
yapılmaktadır. Ayrıca şuruplu tatlıları (samsades, 
baklava), reçelleri, bademlileri ve meşhur “venizelika”yı 
deneyin. 

Adanın lokantalarında flomarıa (erişte türü) deneyin, 
Moudro’da taze balık ve deniz mahsulleri ve Sardes’de   
köy horozuyla tavşan deneyin. 

Limni Kuzey Ege’nin en az reklamı yapılan 
adlaarındandır. Bir zamanlar bu bir dezavantaj 
oluşturmaktaydı. Gerçek şu ki, adaya kimliğini, 
kültürünü ve bakir doğal güzelliklerini korumasını 
sağlamıştır. Bunun yanısıra, limanına ilk kez gelen 
kişinin tahmin etmeyeceği birkaç sürpriz olacaktır. 
Ancak yaz akşamüstü saatlerinde Mirina kalesine 
doğru yürür ve onun sakin ve huzurlu bölgede özgürce 
dolaşan bir şekilde bölgedeki kırmızı geyiklerden 
birinin kendisini incelediğini görünce, işte o zaman 
dinlenme yeri olan mis kokulu Limnos’un ılımlı turistik 
karakterini beğenecektir. 
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ay Strati



Memleketimizin çağdaş siyasi tarihi tarafından dam-
galanan, zira çünkü sürgün yeri olan küçük, Ege Deniz-
inde bir sınır adası olan Agios Efstratios – yerlilere göre 
Ay Strati – sadece doğal güzelliğiyle değil, insanlarının 
mertliğiyle de tanınır. 

Adanın tek beldesi iki ırmağın oluşturduğu vadide 
kuruludur. 1968 yılındaki yıkıcı depreme kadar Ay 
Strati mukimlerinin bahçeleri buradaydı. Eski belde 
limanın üstünde, tepenin zirvesindeydi ve iki ya da üç 
katlı geleneksel mimariyle inşa edilmiş taş evlerden 
oluşmaktaydı. Ancak 1968’den sonra az sayıdaki sakini 
askeri rejim (junta) tarafından eski “ülkelerinden” 
ayrılarak tek tip evlere taşınmak zorunda kalmışlardır. 
İyi ki bazı taş evler tamamen yok olmaktan 
kurtulmuştur ve Ay Stratililer bunları saygıyla restore 
etmişlerdir. Bunlara bir örnek, 1909 yılında inşa edilen 
ve bugün Demokrasi müzesini barındıran Maraslio 
Okuludur. 

250 devamlı mukimi olan Ay Strati birçok 
araştırmacının ilgisini çekmiştir, çünkü ya koşullar 
öyle gerektirdiği için ya da mizaç nedeniyle 
diğer dünyadan kopuk, kendi temposuna göre 
yaşamaktadır. Bir Fransız yönetmen Jean Marie 
Tomasi, birkaç yıl önce insanların günlük yaşamını ve 
hikayelerini kaydetmiştir çünkü – kendisinin dediği 
gibi – ona kendi adasını, kalıba girmeyen isyancılarıyla 
Korsika adasını hatırlatmaktaydı. 

Ancak biz Yunanlılar için Ay Strati o kadar tuhaf bir yer 
değildir. Yerlilerin iletişim için susamışlıklarını, iyiliğini 
ve kibarlığını keşfetmek için birkaç gün yetecektir. 
Utanma çekinme olmadan, paraya düşkünlük ve 
gizli emelleri olmadan, sizlere yüreklerini ve memle-
ketlerinin haritasını açacaklardır. Evlerinin önündeki, 
sıcak suları olan volkanik, gri sahilden bahsedecekler. 
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Ay Strati



Güzel limandan, kayıkların ve balık lokantalarının 
yanından kendilerine ait kayıklarla adayı turlamak 
ve karadan ulaşılamayan sahillere – Agios Dimitris, 
Trigaris, Tripiti, Ftelio, Gournias, Lidario – gitmek için 
denize açılacaksınız. 

Sizi, iki adım uzaklıkta olan kayalıklarla dolu ıssız 
sahil Alonitsi’ye götürecekler. “İki kulaç atarak karşıya 
ulaşırdık” diyecektir daha cesur olanları... 

Ay Strati sadece büyükşehirdeki hayattan yorulan in-
sanlar için değil, aynı zamanda buradaki nesli tükenen 
fauna için sakinleşme ve sığınak yeridir. Ay Strati’nin 
deniz mağaralarında Akdeniz fok balığı Monachus Mo-
nachus ideal bir sığınak bulmaktadır. Dik kayalar yırtıcı 
kuşlarla deniz kuşları ağırlar. Derinliklerinde Akdeniz 
denizlerinin deniz ovaları uzanır (yerliler bunlara fikia-
des derler). Burası muazzam sayıda deniz organizması 
için değerli bir su yaşam alanı ve adaların erozyona 
karşı korunmasında bir duvar oluşturmaktadır. 

Sürülenlerin anlattıkları kuru adada bulunduğunuzu 
sanıyorsanız, sizi son bir sürpriz beklemektedir: 
Ay Strati’nin güneydoğu bölümünde yeşil hakimdir. 
Türünün tek örneği olan meşe palamudu ormanı 
yürüyüş ve dinlenme için sayısız fırsat tanımaktadır. 
Zaten bu kadar küçük bir adada mevcut olan 50 km.lik 
toprak yol ağı, ada halkının adanın son karışına kadar 
değerlendirmeye yönelik niyetini göstermektedir. 

Agios Minas tepesindeki antik kentin kalıntılarını, 
İsa’nın kiliseleri Agios Nikolaos ve Agios Vasilios 
(1727’de inşa edilmiştir) kiliseleirni mutlaka görmeli-
siniz ve masanızda taptaze bir ıstakozun lüksünü 
yaşamalısınız. Ay Strati’nin ıstakozları sadece çok 
lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda çok hafiftirler 
çünkü diğer sosyetik Ege’de olduğu gibi altın fiyatına 
satılmazlar...
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“Adı bile aroma gibi geliyor kulağa”. 18nci yüzyılın en meşhur gezginlerinden biri olan Fransız Pierre de Guy, Chios’un ortaçağ köylerinden, 
onlarca mağarasından ve eşsiz kültüründen etkilenerek, adaya yaptığı ziyareti bu şekilde noktalamıştır. 

Chios, Yunanistan’da gerçek, çok açılı görüntüsünü içinde pekiştirebilmen için zamana ihtiyaç duyduğun yerlerdendir. Kozmopolit 
karakteri ve denizleri gezmiş ve dünyayı tanımış insanlar olan yerlilerinin zarif davranışı ilk merhaba ile kendini göstermez. Onun 
prensiplerine saygı duyarak, onu kazanman gerekir... 
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mis kokulu memleket



1822 yılındaki büyük felaket döneminden itibaren, Chios meşhur vadisiyle (Kampos), mastikası ve güzel kadınlarıyla Ege Denizi’nin mis 
kokulu adası olmuştur; De Guy, kendinden geçmiş bir vaziyette, bunlar hakkında “ada gibi mis kokuyorlar, deniz gibi hipnotize ediyorlar” 
diye ilave etmiştir... 

Chios sadece mastika ağaçlarından dolayı türünün tek örneği olabilir. Tamamıyla yöresel bir bitki olan skina (mastika ağacı) sadece bu 
adada ve hatta bütün adada değil, sadece bir kısmında yetişir. Mastikanın şifalı özellikleri eskiden beri bilinir ve yurtdışındaki biyokimya 
laboratuvarlarında detaylı araştırma konusu olmuştur, sağlıklı yaşamı sevenler tarafından ise çok sevilmiştir. Bilen ziyaretçiler adaya yaz 
sonlarına doğru gelirler ve üretimini yakından izler, hatta mastika ağacının değerli göz yaşlarını işlerler. Zaten Chios’u dolaşmanın uygun 
dönemi de bu dönemdir. Onu tanımanın başka yolları da vardır. Ancak bakir güzelliklerine dokunmak istiyorsan arabadan inip görerek, 
dinleyerek ve koklayarak bütün duyularını tatmin etmen gerekir... 
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Gelen ziyaretçi önceden doğa hayranı olmasa bile, Chios’ta gerçek bir doğa hayranı olur. Çiçek açınca denize kadar sarhoş edici kokular 
saçan uçsuz buraksız narenciye alanlarının cazibesidir. Kampos (vadi) kanyonundaki ve nehrindeki yürüyüş bazen sulama deresi gibi 
sakin, bazen de sel gibi atılgandır. Bütün ada doğal bir botanik bahçeye benzemektedir; kestane ve selvi ağaçları yüksek dağlara benzer, 
ender rastlanan kuşlar evlerini buraya, kayaların çatlaklarına ve meşe ağaçlarının görülmeyen tepelerine kurarlar. En önemlileri adanın 
bir ucundaki Olympos ile diğer ucundaki Agio Galas olan çok sayıdaki doğal mağaraları vardır. Şanslıysa Glyki Nero’da dans eden binlerce 
kelebek görme tecrübesini yaşayacaktır. Bunlara yetişemese bile, İlkbaharın son günlerinde bu kadar çok bülbülün nerden çıktığını ve 
sabah saatlerine doğru bütün adada, hatta şehir merkezinde bile şarkı söylediğine şaşacaktır. 

Chios’ta doğa hayranları birer tarihçiye dönüşecektir. Apolihnon kalesi ve bölgedeki manastıra giden, Türkiye sahillerine manzarası olan 
eski taş döşemeli yol onu cezbedecektir. İlk yerleşimin gerçekleştiği günden beri asla boşaltılmayan Mesta ve Olimpos ortaçağ köyleri onu 
saatlerce alıkoyup, ona sırlarını anlatacaklar. Kültür Bakanlığı tarafından korunan “tarihi yer ve geleneksel belde” olan, 14üncü yüzyıldan 
kalma Ceneviz konakları ve adanın büyük ailelerinin konaklarıyla, özel mimari karakterine sahip olan Kampos onu büyüleyecek, çünkü 
burada daima eski olan yeni olan için bir başlangıç ve esin kaynağıdır.
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Büyük kıyımın kurbanlarının kemik saklama alanında dinlendiği Agios Minas manastırında duygulanacaktır. Sonunda ise Simonidis’in 
Homeros’a “Chios Erkeği” demekle haklı mı olduğunu düşünecektir. Bu destanımsı ada antik çağların en destansı şairinin memleketi miydi 
gerçekten? 

Chios’ta tıpkı minik narenciye çiçeklerinin kokuları havaya karıştığı gibi, aynı şekilde eskiyle yeni, zenginlik ile alçak gönüllülük bir aradadır, 
ancak birbirini yok etmezler. Adayı derinlemesine tanıyabilmek için, şehrin leylak rengi evleri ve rengarenk çiçekleri olan göçmen 
bölgesine de gitmek lazım. Günü layık olduğu saygıyla kapatmak için ise, ıssızlaşan Anavatos köyüne veya hayatının en gizemli gün 
batımını izlemek için Avgonima ortaçağ köyüne çıkmak gerekir. 

Yüz yıl önce Chios Çarların ve Batı İmparatorlarının pahalı bahçesiydi. O zamanlar her bir portakal altın kağıda sarılarak sarayların zengin 
sofralarında yenmek üzere Saint Petersburg’a kadar uzun seyahat ederdi ve ada Ege bölgesinin en bereketli memleketi unvanına sahipti. 
Çarlar gitti, imparatorlar yerinden edildi, ancak Chios’un ünü bitmedi, aksine bereketini değişik vesilelerle tanıyan çok sayıdaki gezgin 
sayesinde daha da arttı; güneşte kurutulmuş domates, nerambula ve reglotes, vişne ve kiraz, mis kokulu mandalina ve limon çiçeği.
Chioslular reçel tatlılarını çok seveler ve hayalgüçlerinin bir kısmını çok ilginç tariflere kanalize ederler.
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Λέσβος
32
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Öyle ki, geleneksel pastacılık bu tariflere nazaran fakir 
kalır. Chios’tan yüz yapraklı gül yapraklarından yapılan 
gül reçelini denemeden ayrıldıysan, geri dönüş biletini 
kesmenin zamanı gelmiştir... 

Hem üstelik, Homeros’un oturup destanlarını öğrettiği 
kayanın bulunduğu sahil olan Daskalopetra’da 
denize girmeyi de unutmuş olabilirsin. Vroulidia’nın 
günümüzde en kalabalık sahil olduğunu öğrenmemiş 
olabilirsin veya Agia Foteini ile Agios Aimilianos 
sahillerinin sakin sularında yüzmemiş olabilirsin. 
Hatta belki Emporio yakınlarındaki Mavra Volia 
sahilinin yusyuvarlak volkanik çakıl taşları üzerinde 
yürümemiş olabilirsin. Chios uzosunun sarhoş edici 
aromasına kapılmış olup, Chios meşrubatlarından 
hiçbirini denememiş olabilirsin. Klasiklerden başlamış 
olabilirsin; portakal, mandalina, vişne suyu. Bademli 
sumada içeceğini denenemeye vakit bulamamış 
olabilirsin. Kışları sıcak ve tarcınlı, yazları ise ağzın 
uyuşacak derecede soğuk içilir. 

Chios duyuları esir alan adadır. Antik çağlardan beri 
meşhur olan, “Ariusios oinos” gibi şaraplarından 
olabilir. Rakısı, çipurosu, incir suyundan yapılan 
sumasından olabilir. Belki mastika ağaçları ve 
narenciyenin zarif kokularından ya da geceleri 
sahilden çok net görünen Türkiye’nin ışıklarından 
olabilir. Hatta adanın bin yıllık tarihi ve tutkularıyla 
insana verdiği enerjiden olabilir. Sen ziyaretçi olarak 
bütün bunları birkaç gün içinde hissedebiliyorsan, 
bütün hayatını bu memlekette geçiren Chioslunun 
nasıl yoğurulduğunu bir düşün. 

İnsanları sırf yaşadıkları için inanılmaz mutlu edecek 
bir yer varsa, o yer Chios’tur. Çünkü Hugo’nun da 
yazdığı gibi, bir zamanlar içler acısı bir halde adaya 
ağıt yakan biri şöyle demiştir: “gözler Tanrı’yı net 
göremez, gözler yaşlı olmadıkça”. 

Son bir şey daha: bu atmosferi başka yerlere taşımayı 
denemeyin. Olmuyor! Tıpkı bir mastika kökü alıp da 
Chios dışında başka bir mastika ağacı yetiştirmenin 
olmadığı gibi. 
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İnussa, Panagia, Vatos, Gaidouronisi, Pontikoniso, Arhontoniso, Laimoudiko ve Prasonisia gibi isimlere sahip olan dokuz küçük ada ve adacık 
topluluğu İnusses’i oluşturur. Son sayımda bu adalardaki toplam nüfus bin kişiyi geçmekteydi. Buradaki insanlar memleketleriyle ve antik 
çağlara dayanan kökenleriyle gurur duymaktadırlar. 

M.ö. 6ncı yüzyıldan itibaren zaten güzel şaraplarıyla meşhurmuş. Hatta adanın adının da şarap anlamına gelen antik Yunan “inos” 
kelimesinden geldiği düşünülür. Başka bir rivayete göre, yerlilerin bugün de kullandığı “Egnusa” kelimesi her yerde bol miktarda bulunan 
söğüt ağacının antik adından gelmektedir. 

İnusses yaz tatilcileri için bir inziva yeridir. Korunan bir bölge olup, Natura 2000’e dahildir, banyo yapmak isteyenler için güzel küçük koylarla ve 
yalnız kalınca doğa ile daha iyi iletişim kuranlara uygun sahillerle doludur. Ada perimetrik olarak asfaltla döşeli yolla çevrilidir ve çoğu sahile, 
yaya olarak bile erişim sağlar çünkü toplam uzunluğu 18 km’yi geçmemektedir. 
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Ancak İnusses’in gerçek sırrı ıssız adalarıdır. Gerek adanın kayıklarıyla sadece etraflarını turlayın, gerekse kanu ile açılıp tek tek dolaşın ve 
sahillerinde geceleyin – yazları giderek daha çok turist böyle yapıyor – romantik bir doğal ortam, bakir balık avlama yerleri ve keşfedilmemiş 
Ege Denizinin panoramasını tamamlayan büyülü derinlikler keşfedeceksiniz. 

İnusses her zaman gemi sahiplerinin adası olmuştur. İlk Yunan ticari gemileri İnussesli olmuştur ve modern Yunan denizciliğinin ilk bölümünü 
yazan bu gemilerdi. Birçok armatörün bu adadan olması bir rastlantı değildir. Ne de limanda ziyaretçileri karşılayan şeyin, okyanuslara açılacak 
olan çocuklarını mendiliyle uğurlayan İnusssesli bir anne ve taçlı ve sol elinde bir yelkenli tutan, asırlardır denizcinin açık denizdeki arkadaşı 
olan bronz bir deniz kızı olması bir rastlantı değildir. Sadece 15 km alana sahip olan adada bütün eğitim dereceleri vardır, ancak en önemlisi, 
Denizcilik Lisesi ve Deniz Ticareti Akademisi vardır ve dünya deniz ticaretinin gururla başını süren 1500’ün üzerinde kaptan yetiştirmiştir. 
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Denizcilik Müzesi, 20nci yüzyılın başlarında 
İnusses’i uluslararası denizcilik alanında zirvelere 
taşıyan yelkenli ve buhar gemilerinin tasarılarına 
ev sahipliği etmektedir. Yaz aylarında, kökenleri 
buradan olan armatörler, kaptanlar ve göçmenler 
memleketlerine, anne babalarının doğdukları 
topraklara dönerler, konakları açarlar ve 
Ege’nin sınır adasını kozmopolit bir tatil köyüne 
dönüştürürler. 

Kiremit çatılı geleneksel beldenin merkezinde 
denizcilerin koruyucu azizi, görkemli Agios 
Nikolaos kilisesi hakim konumdadır. Sanatsal aziz 
ikonaları ve binlerce adak dolu, zengin dekore 
edilmiş olup, onbeş Ağustos’ta İnusses’lilerin 
Meryem Anayı gömme dini geleneğini yaşattıkları 
gün insan dolup taşar. 

Yaz panayırları çok sayıdadır çünkü adada dağınık 
vaziyette olan onlarca kır kilisesinin yortusu 
vardır ve bunları dindarlar kayıklarla ziyaret 
ederek isim yortusu olan azizleri onurlandırırlar. 
Yazın son panayırı 28 Ağustos’ta (eski takvim) 
Evangelismos Manastırında Kimiseos Theotoku 
panayırıdır. Bu manastır hem manevi bir kaçamak, 
hem de adamızın mimari bir mücevheri olup, 
koruyucusunu onurlandırmaktadır. 

İnusses’te mutfak deniz mahsulleri ile adanın 
lezzetli ve besleyici vahşi otlarını ve kış aylarında 
yetişen nadir mantar türlerinin ustalıkla 
birleşmesinden doğar ve böylece özenli ve keyifli 
bir şekilde mis kokulu otlu pideler ve çeşitli ot ve 
peynirlerle doldurulmuş lezzetli börekler meydana 
gelir. Burada toplanan şahane baldan, peynirleri 
ve uzo mezelerini, özellikle de ağızda mastika gibi 
eriyen başka hiçbir yerde bulamayacağınız İnusses 
ahtapotunu mutlaka deneyin. Beraberinizde, elde 
yapılan makarna türleri ve mastelo alın ve seneye 
katıksız bir Ege denizi denizciliğinden bir doz daha 
almak için geri dönün. 
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Yunan ayaklanması patlak verdiğinde, bir bütün ticari filosunu – bütün Yunanistan’da Hydra ile Spetses’ten sonraki en büyük üçüncü filo – 
özgürlük savaşına adadı. Bu ada Psara adasıydı...

Seyahat rehberleri Psara’yı “bilinen turistik yerlerden uzakta, denizin ortasında bir nokta” olarak tarif eder. Ancak bu sadece yarı gerçektir. 
Çünkü Konstantinos Kanaris, Dimitris Papanikolis ve ünlü milli bağışçı Ioannis Vamvakis’in memleketi olan bu noktada, dünyanın her bir 
yerinden gelen “arayış içindeki” yolcular, evcilleştirilmemiş, Ege doğasının sunduğu malzemelerle, kendi kişisel cennetlerini keşfederler – 
daha doğrusu yaratırlar. 

38

Psara
 tarihin patikaları



Psaralılar herşeyden önce şanlı geçmişleriyle gurur duyarlar. 1821 ihtilal bayrağı – kırmızı beyaz, bir haç ve bir demir ile çepeçevre dolanan bir 
yılan – ziyaretçiyi limanda karşılar ve ona buranın tarihinin evcilleştirilmemiş ruhun hikayesiyle iç içe olduğunu hatırlatır. 

Arhontiki koyunda yeniden kazılar sonucu Miken döneminden beri ikamet edilen Psara, ziyaretçiye pahalı bir sakinlik ve kalite dozu hediye 
ederler. Sadece orada kalmaz. İnsanlarının yardım etme isteğinin sınırı yoktur. Muhteşem sahillerinde, bunlar ister çok uğrak yer, belde içindeki 
olan Katsouni ve Kato Yalo olsun (beach volley yerel şampiyonası ile), gerekse ince kumlu ve deniz kabuklu Lazaretta, Lakka ve Limni sahili 
olsun,  asla çok kalabalık olmaz.
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Deniz altı balık avlamayı sevenler burada, adayı çevreleyen çok sayıdaki kayalıklarda gerçek bir denizaltı hazinesiyle karşılaşacaklar. Gezginler, 
1793 yılında kurulan, altmış basamaklı Agios Nikolaos kilisesinin sade güzelliğini ve nadir el yazmaları ile Moskova ve Venedik’te basılmış olan 
rahip metinlerinin bulunduğu Kimiseos tis Theotokou manastırını beğeneceklerdir. Tarihi Psara felaketinde, yok olmaktan kurtulan tek şey 
Siros’a kaçırılan Panagia El Greco ikonası olmuştur ve günümüze kadar hâla orada korunmaktadır. 

Psara’da denizin çıkarabileceği en lezzetli deniz mahsullerini ve aynı zamanda Yunanistan’ın en uygun bütçeli ıstakozlu makarnasını 
yiyebilirsiniz. Mizithra ve kopanisti gibi yerli peynirleri deneyebilirsiniz ve işin uzmanlarıyla Psara’nın kekikli balının, belki de senede sadece bir 
kez toplandığından dolayı, bütün Akdeniz’in en lezzetli ballarından biri olduğu konusunda hem fikir olacaksınız. 

Dinlenip karnınızı doyurduktan sonra ise, Mavri Rahi tepesine tırmanarak, daha büyük bir amaç için insanın kendini feda etmesinde yatan 
felsefeyi alnamaya çalışacaksınız. Birçok Yunanlı bunu unutmuş olabilir. Ancak Psaralılar bunu asla unutmamış olup, dinlemek isteyenlere 
öğretmeye devam etmektedirler. 
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“Samos şarabıyla sarhoş olan Ben kimim, Sen kimsin, unutur...” İkinci dünya savaşından önce bir Rebetiko ustası öyle demiş, yakından 
yaşayıp tanıyanlar için öyledir Samos. 

Samos efsanenin ve güzelliğin hakim olduğu adadır. Matematiğin babası Pythagoras, astronom Aristarhos, filozof Epikouros’un 
adası. Hera’nın evi, Heredot ile Ezop’u misafir eden yer. Antik çağda Ege Denizi’nde önemli bir ticaret merkezi ve Akdeniz’in önemli 
medeniyetleriyle temas kuran büyük bir denizcilik gücü olmuştur.

Büyük tarihçi Heredot’un Yunan ve barbar kentleri arasında onu birinci olarak değerlendirmesi bir rastlantı değildir. İyon medeniyetinin 
merkezi olup, tarifsiz görkem dolu günler yaşamıştır. Bu görkem onu asla terk etmemiştir.
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Pythagoras’ın ışığı



Bugün dahi Türkiye sahilleriyle komşu olması, onu halkların bir arada yaşaması, işbirliği ve dostluğu için farklı özelliklere sahip olmalarının 
engel olmadığı iki kültür arasında bağlayıcı bir halka haline getirmektedir. 

Evliliğin ve kadınların koruyucusu olan Tanrıça Hera’nın mitolojideki doğum yeri olan Samos’ta, deniz kenarında, Heredot’a göre 
Yunanistan’ın en büyük tapınağı olan İreo beldesi bulunmaktadır. 155 devasa kolonlarından bugün sadece bir tanesi ayakta kalmıştır ve 
en az üç tapınağın kalıntılarının bulunduğu bu bölge, bu memlekette var olan din duygusunun büyüklüğünün bir örneğidir. 

Samos muazzam bir bitki örtüsüne sahiptir. Bakir doğadaki herşey renkler ve ışıktan oluşmaktadır. Her adım bir keşiftir. Gerek Alp 
dağlarındaki kış soğuklarına sahip ve durmaksızın yağmur yağan Kerkis ve Ampelos gibi görkemli dağlık bölgelere git, gerekse 
mağaralara, kanyonlara ve derelere gi, Samos’un doğası Yunan anakarasının bir mikrografyasını andırır. 
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Kerki’de, Marathokampos’taki Votsalakia’dan tepeye 
kadar, 1400 metre yükseklikteki Vigla’ya kadar 
yürüyüş yapın. Birçok yerli olan 1400 ender rastlanan 
bitki türü ve onlarca yırtıcı kuş türü adımlarınıza eşlik 
edecektir. 

Beldelerin eski taş döşemeli sokaklarını dolaşın ve 
16ncı yüzyıla ait görkemli bir yapı olan ve döneminin 
gerçek bir kalesi olan Sarakinis Kulesini yakından 
görün. Zoodohou Pigis Ailiotissas, önemli bir 
kütüphanesi olan Agias Zonis ve ihtişamlı bir tahtı 
olan Timios Stavros Manastırlarını ziyaret edin. 
Pythagoras’ın mağarasının girişine inşa edilen 
Panagia Sarantaskaliotissa’ya çıkın. Tiran Polykratis 
Pythagoras’ı öldürmeye karar verince, büyük filozof 
buraya sığınmış. 

Samos’un coğrafi mozaiği turlamak için dağ 
bisikletini seçenler için gerçek bir deneyimdir. Her 
yaz, küçük maceraları için komple donanımlı olan 
rastlanan bisikletçi sayısı giderek artmaktadır. Yerli 
bisikletçiler mimari açıdan orijinal olan Agios Ioannis 
Kilisesinde, Potami’nin üst kısmındaki çakıl taşlı 
sahilde randevulaşırlar ve Karlovasi, Konstantinos 
ve Kokkari’ye doğru gezi yaparlar. Yaban kuşu 
gözlemcileri Alyki veya Glyfada gölündeki su yaşam 
bölgelerinde bekleyerek, göç seyahatlerine devam 
etmeden önce buralarda dinlenen balıkçılları, 
dalmaçyalı ve pembe flamingoları fotoğraf çekmeye 
çalışırlar. Flamingolar alacakaranlıkta gökyüzüne 
yükselince, renkleri gün batımı kırmızısına dönüşür 
ve ziyaretçinin tatil anıları arasına katarak ömür boyu 
hatırlayacağı bir görsel şölen sunar. 

Sıcak bütün adayı bir battaniye gibi örtünce, 
bilenler Karlovasi şelaleleri için erken yola çıkarlar. İki 
şelaleden daha büyük olanı beş metre yüksekliktedir 
ve görebilmek için panoramik manzaraya sahip olan 
aydınlık bölüme kadar 60 ahşap basamağı çıkması 
gerekir. 
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Samos’un antik kenti üstüne kurulu olan Pythagorio’da birçok kişinin antik çağın sekizinci mucizesi olarak adlandırdığı birşey vardır. 
Mühendisler de buna katılır. M.ö. 550’de mimar Efpalinos, tiran Polykratis’in talimatı üzerine, dağın iki tarafını birleştirmek ve Samos’un 
o zamanki başkentine su getirmek için 1036 metre uzunluğunda bir tünel inşa etmeyi üstlenmiştir. Bu orijinal su kemerinin düşmanlar 
tarafından görülmemesi gerekmekteymiş, çünkü gördükleri taktirde tahrip eder ve Samosluları susuzluğa mahkum ederlermiş. Efpalinos 
o kadar büyük bir mühedisti ki, sadece matematiksel hesaplarla bu iki ağızlı tünelin iki taraftan da kazımına aynı anda başlamıştır! On yıl 
sonra iki ekip taş yığının ortasında hiçbir sapma olmadan buluşmuştur! Hatta köle – işçilerini motive etmek için, Efpalinos bir söz vermiş 
ve bunu yerine getirmiştir. İş bitince onları özgürlüğüne kavuşturacağını söylemiş ve bunu yapmıştır. Orijinal bir mühendislik dehasının 
projesi... 

Ancak Samos’un kişiliği sadece önemli anıtları ve tarihi hikayeriyle bitmez. Ne de dağları ve yaya yürüyüşleriyle tamamlanır. 
Samos herşeyden önce modern bir adadır. Tertemiz, organize sahilleri olan bir adadır. Bunlardan bazıları Tsamadou, Lemonakia, 
Marathokampos’taki Votsalakia, Hrysi Ammos (altın kum anlamına gelir ve adının hakkını verir) ve Samosluların sabahları Türkiye’de öten 
horoz seslerini duyabileceğinizi söyledikleri Psili Ammos. 

Hatta atletik bir yapıya sahipseniz, Livadaki sahilinde ve ayrıca Pythagoio Potokaki’de her yıl beach volley turnuvası düzenlenir. Sakinlik ve 
doğayla engelsiz bir iletişim için, Mikri Tsampou, Kerveli ve Saitania ilk seçeneklerdir. 
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Samos birçok yüzü olan bir memlekettir. Vathy’de, 
Kokkari veya Pythagorio’da kalırsan hareketli ve 
sosyaldir. Marathokampos, Kerveli veya Mykali’yi tercih 
edersen ıssızdır. Gececidir, eğlence hoşuna gider, ancak 
aynı zamanda huzurludur, sakinlik, meditasyon ve 
dinlenme için idealdir. 

Damak tadınızı memnun etmek için, Samoslu Moshato 
şarabının bütün versiyonlarını denemenin en iyi fırsatı 
Ağustos’un ilk on günü içinde Vathy’de düzenlenen 
şarap şölenidir. Burada sadece bardağı satın alırsın 
ve istediğin kadar – dayandığın kadar bardağını 
doldurursun. 

Samos şarabının kendi hikayesi vardır. Vatikan’ın 
zamanında adada kendi şaraphanesi varmış ve bugün 
Katolik Kilise tarafından Şükran Günü için kilise şarabı 
imalatı imtiyazı verilmiştir. Samos Moshato şarabı 
dünyanın en zor piyasalarından biri olan Fransız şarap 
piyasasında özel bir yere sahiptir ve uluslararası çapta 
ödül almıştır. Zengin, meyvemsi aroması giderek daha 
çok taraftar kazanmaktadır. 

Burada Moshato’yu değiştirebileceğin tek şey yerli uzo 
veya meşhur şarapla aynı üzümden yapılan sumadır. 
Ancak beraberinde bir şişe saf zeytinyağı ve bir kavanoz 
kekik balı almadan kimse Samos’tan ayrılmaz. 

Samos budur. Yolun her virajı yeni bir keşif. Bereketli, 
misafirperver topraklar, hem doğanın temposuna 
uymayı bilir, hem de gerçek bir eğlence isteyen 
insanların isteklerini karşılayabilir. Özellikle Ağustos’ta, 
“Manolis Kalomiris” müzik festivali veya “”İrea – 
Pythagoria” festivali ile, ilkbaha ile sonbahar arasında 
Pythagorio antik tiyatrosunda birçok gösteri gerçekleşir. 
Genelde yazları bir haftasonu İreo’da rock festivali 
düzenlenir. Tabii Pythagorio’da Metamorfoseos panayırı 
vardır. Burada yerliler ve ziyaretçiler limanda ihtişamlı 
havai fişek gösterisini izlerler. 
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İkaros Yunan mitolojisinin en çok yanlış anlaşılan kahramanıdır. Gençliğin getirdiği düşüncesizliğin sembolü olup, hikayesi şöyledir; 
babasının kendisine tüy ve mumdan yaptığı kanatlarla güneşe çok yakın yere kadar uçmuş, ancak güneş mumu eritmiş ve cesur genç 
denize çakılarak boğulmuş. 

Gerçek hikaye muhtemelen şöyledir; İkaros yenilikçi biriymiş. Bir teknoloji öncüsüymüş. Bütün cedur kaşiflerin kaderinde olduğu gibi, 
kişisel sınırlarını arayışını en yüksek bedelle, hayatıyla ödemiştir.  Ya da en azından İkaryalılar size böyle diyecektir... 
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İkarya
farklı bir cennet



İkarya demek herşeyden önce insanları demektir. Dünyalar güzeli, çok çeşitliliği olan, vahşi güzellikleri ve pitoresk beldeleri olan ada diğer 
herhangi bir Ede adasına benzeyebilirdi. Ancak burada günlük yaşamın mentalitesi çok farklıdır. İnsanların uyum sağlaman için içten yardım 
etmeleri gerçekten örnek alınması gereken bir davranıştır. 

Çalar saat, acele ve stres olmayan günlük yaşamın sadeliği İkarya’da herkes tarafından uyulan bir kanundur. Dükkanların çalışma saatleri 
göstermelik, kimsenin ciddiye almadığı da belli. Burada herkesin gerçekten çok saygı gösterdiği şey, her birimizin atalarımızın söylediği 
anlamda, gerçekten zengin bir hayat yaşama ihtiyacıdır. “Zengin” (plusios) kişi malvarlığına sahip olan değildir, “rota” (plun), hedef, yön ve 
destinasyon sahibi olan kişidir. 
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İkarya



Adanın kendisine gelince, o başlı başına bir maceradır: bol yeşillik, çok katlı destekler, nehirler ve şelaleler, patikalar, göller ve gizli sahiller. 
İkarya’da herşey vardır. 

Halari kanyonu ve süratle akan nehri, göl, Ratso şelalesi ve eski su değirmenleri size burada önerecekleri yaya gezilerinden biridir. Adanın 
güneyinde, çok eski çağlardan olan Ranti ormanı asırlık meşe ağaçlarıyla, uzmanlar tarafından Avrupa’nın en önemli ormanlarından biri olarak 
değerlendirilir. 25 km.lik kolay bir patikadan geçen Rahes turu da, İkarya’nın, bu kadar küçük bir adaya sığabileceğini hayal edemediğiniz en 
önemli ören yerlerini dolaşmanızı sağlayacaktır. 

İkarya’nın fanatik ziyaretçileri, yani tekrar tekrar gelenler iki temel gruba ayrılır. İlk gruptakiler antik patikalar, kuşlarıyla meşhur pitoresk 
Ksilosirtis, tırmanış için Pounta yamaçları, bouldering için Karkinagri, Manganiti veya Agios İsidoros, kanu ve yüzmek için Hrisostomos’taki 
Selini gölüne gitmek üzere erken yola çıkarlar. Diğer gruptakiler yaklaşık aynı saatlerde... otellerine dönmek üzere yola çıkarlar. Mesakti’de 
sörfçülerle birlikte, minik Ammoudaki’de, altın kumları olan Livadi’de, Armenistir veya Na’da ya da büyülü deniz dibi olan Seyhelles’te 
“Grubalus” (yerliler serbest kampçılara böyle derler) tarafından spontane düzenlenen beach partilerde geleneksel bir eğlence gerçekleşmiştir. 
Belirli bir saatte bu iki nüfus birbirine rastlar. Ve ikisi de aynı şekilde İkarya’ya ve sunduğu özgürlük havasına aşık olduklarını beyan ederler. 
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İkarya



Geleneksel olarak, ziyaretçiler adanın arkeolojik 
mekanlarını tanımaya özen gösterirler. Bunlara bazı 
örnekler; Halari nevri kıyılarındaki Tavropolion, Drakanos 
Kulesi, şifalı sularıyla Therma, Kampos ve Agios Kirikos 
müzeleri ve Pigi’deki Agia Theoktisti manastırıdır. 

Ancak adanın referans noktalarını da unutmazlar: 
Faros, Rahes bölgesi ve çılgın panayırları ile tam karşıda 
bulunan Furni adalar topluluğu. 

Öğlenleri ise, ayakta hızlı sipariş ve yemek stresi 
olmaksızın, yerli balık, sofiko ve rasko (daima 
panayırlarda sunulan haşlanmış yaban keçisi) ile 
İkaryalıların gururu olan Pramnos şarabını tadarlar. 

İkraya ucuz ve iyi yemeğiyle bilinir. Ayrıca balı, reçelleri 
(gül reçeli gerçek bir keşiftir), bitki çayları, Raskes yerli 
eti ve eşsiz keçi peyniri “kathura” ile meşhurdur. Deniz 
ürünlerine gelince, burada mevsimine göre, gerçek taze 
Ege balığı yersiniz. 

Yapılan son bir araştırma, İkaryalıları Avrupa’nın bütün 
halkları arasında en uzun yaşayanların birinci sırasına 
oturtmuş ve diğer halklara nazaran doksan yaşına 
ulaşma ihtimallerinin on kat daha yüksek olduğunu 
göstermiştir. Bilimsel sonuçlara göre, bunun sırrı iyi 
beslenme, egzersiz ve cinsel hayatmış. İkaryalılar 
bunların Yunanistan’ın diğer bölgelerinde de mevcut 
olduğunu söylerler. Ancak onları gerçekten farklı 
kılan rahat olmalarıdır. “Bırak hayat seni istediği yere 
götürsün. Zaten sen istesen de, istemesen de, sonunda 
olacağı da budur”. 94 yaşındaki bir İkaryalının bilgelik 
dolu sözleri... 
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Zamanda yolculuk yapıp eski Yunanistan’ın tanımanın tek bir yolu vardır. Gemiye binip Furni’de inmek. 
 
Furni küçük adalar ve kayalıklardan oluşan bir takım adadır ve bunlardan sadece ikisinde yerleşim vardır; aynı ismi taşıyan Furni ile 
Thymena’da. Balıkçı ve balcıların adası sana temel konforları sağlayacaktır. 

Adanın merkezi olan Kampos’ta herşey vardır: lokantalar, pastaneler, geleneksel ürün satan mağazalar, meşrubat şişeleme atölyesi (yerli 
portakal suyu herkesin favori serinleticisidir) ve tabii fırınlar (furni)! 
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Furni
Ege’nin mücevheri



Ancak yerlilerin ana uğraşı toprağa değil, denize dayalıdır. Adanın büyük balık avlama filosu vardır – adanın büyüklüğüne orantısız 
büyüklükte bir filo – ve Ege Denizinin en önemli balık avlama merkezlerinden birine dönüşmüştür. Bu yüzden de balık severlerin 
cennettidir. Sinarit, fangri, kırlangıç balığı ve tabii deniz mahsulleri ve ıstakoz gibi birinci kalite balıkları yemek için müthiş bir fırsattır. 

Büyük hikayesi olan küçük bir adadır Furni; İyonlar döneminden, klasik ve hellenistik yıllardan kalan antik bulgular her yerdedir. Ay 
Yorgi Tepesinde akropol izlerine sahip kiklops duvarı, Kamari’de antik tapınak kalıntıları ve denizin dibinde ev yıkıntıları, Hrisomilia Agia 
Triada’da Poseidon’un ibadet tapınağı, Petrokopio’da antik taşocağı. Ortaçağ korsanları için ideal bir çıkış noktasıymış çünkü yüzlerce 
küçük fiyordu ve gemilerini gizleyebildikleri görülmeyen kıyıları vardır ve korsanlıktan dolayı Furni bir zamanlar “Korsan adaları” olarak 
bilinmekteydi. 
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Furni
60



Adanın beldelerinden her biri kendi karakterine 
sahiptir. Hora’da beyaz dut ağaçları ve ana 
meydandaki kahvehaneler, evler hala limanın 
üst tarafında teraslama şeklinde kurulu, sokaklar 
kireçle boyanmış ve insanları sakin ve huzurlu bir 
tempoya kendilerini bırakmış. 

Bir kilometre ileride bulunan Kampi’de, adanın 
alameti farikası olan üç yel değirmeninin yanında, 
pansyon olarak çalışan yeni binalara daha çok 
rastlarsın. İnce kumlu ve geniş gölgesi olan deniz 
börülcesi olan sahili, adanın huzuruna alışmış 
olanlar için en kolay deniz seçimidir. 

Ancak gerçek keşif Hrisomilia’dır. Hora’dan sadece 
14 km uzaklıktadır ve etrafında birçok sahili ve 
Ege Denizinin en pitoresk balıkçılık sığınağı olarak 
bir sükunet cennetidir. 

Furni’nin sahil şeridi, sayısız minik koy ile karaya 
bıçak gibi saplanan kanallardan oluşmakta olup, 
toplam uzunluğu 120 km.dir. Her mevsim için 
ideal bağlama yerleri Kamari, Elidaki ve Bali’dir. 
Yüzmek için ideal sahiller Psili Ammos, Vlihada ve 
Vitsilia’dır. 

Furni’yi ziyaret eden her kişinin mutlaka küçük 
Thymena ile büyüleyici Keramidou’ya uğraması 
gerekir. 150 kişilik nüfusu olan küçük bağımsız 
bir ada olup, son yılların turistik kalkınmasından 
etkilenmemişdir ve keşfetmek üzere adayı seçen 
herkese cömertçe sakinlik ve huzur manzaraları 
sunar. 

Zamanı durduran adaya veda etmeden önce, 
şöhretini adada bol miktarda yetişen kekik ve 
adaçayına borçlu olan Furni’nin meşhur balından 
ve “mumlu” ve “tuzlu” peynirlerden almayı ihmal 
etmeyin. 
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Lesvos

Lesvos Yerel Yönetim Birimi Turizm Departmanı: 
+30 22510 47437
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr
Belediye Turizm Bürosu: +30 22510 55868, 27777
www.lesvoslemnos.gr
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.mytilene.gr

Ay Strati

Lesvos-Limni Yerel Yönetim Birimi Turizm Departmanı: 
+30 22510 47437
Limni Yönetim Bölgesi Birimi: +30 22543 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Ay Strati Belediyesi: +30 22540 93210
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr 
www.agios-efstratios.gov.gr 

Limni 

Lesvos-Limni Yerel Yönetim Birimi Turizm Departmanı: 
+30 22510 47437
Limni Yönetim Bölgesi Birimi: +30 22543 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Limni Belediyesi: +30 22543 50000
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr

www.lemnos.gr
www.limnos.gov.gr

Faydalı
bilgiler



63

Chios 
Hios Yönetim Bölgesi Birimi Turizm Departmanı: 
+30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Belediye Turizm Bürosu: +30 22710 44389
www.chios.gr
www.chioscity.gr

İnusses
Hios Yönetim Bölgesi Birimi Turizm 
Departmanı: +30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
İnusses Belediyesi: +30 22710 55326, 55400
www.chios.gr

Samos 
Samos Yönetim Bölgesi Birimi Turizm 
Departmanı: +30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Samos Belediye: +30 22733 50101
www.culture.samos.gr
www.samos.gr
www.vathi.org 
 

İkarya 
Tourismusabteilung des Regionalbezirks Samos-Ikaria: 
+30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
İkarya Yönetim Bölgesi Birimi:
+30 22750 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
İkarya Belediyesi: +30 22753 50400
www.ikaria-culture.samos.gr

Furni  
Samos Yönetim Bölgesi Birimi Turizm Departmanı: 
+30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
İkarya Yönetim Bölgesi Birimi: 
 +30 22750 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Furni Belediyesi: +30 22753 50600
www.ikaria-culture.samos.gr

Psara
Hios Yönetim Bölgesi Birimi Turizm Departmanı: +30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Psara Belediyesi: +30 22743 50100
www.chios.gr
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