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T g e ' n i n ortasında yarım ay şeklinde bir 

•—ada. Doğanın güzelliği ve yıkıcı gücü

nün aynı anda hissedilebildiği, yıllar boyu 

jeologların, tarihçilerin ve turistlerin uğrak 

yeri olmuş, günümüzde ise özellikle çift

lerin balayında tercih ettikleri mavi-beyaz 

bir cennet. 

Dünyaca ünlü Santorini Adası, Ege 

Denizi'nde Girit'in 63 deniz mili kuzeyin

de yer alıyor. Yüz ölçümü 73 kilometre

kare, 13 köyü ve yaklaşık 15 bin nüfusu 

var. Volkanik bir kara parçası olan ada

daki yanardağlar prehistorik dönemde 

aktifmiş. Son büyük volkanik patlaması 

geç Bronz Çağı'nda, bundan 3.600 yıl 
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1956'daki son depremden 

sonra nüfusta büyük bir 

azalma olmuş. Ekonomik 

olarak da zor duruma düşen 

ada, 1970'lerde turizmin 

canlanmasıyla birlikte tekrar 

eski rahat dönemlerine 

kavuşmuş. 

önce gerçekleşen adanın Atlantis'in kay
boluşu hikâyesinin mekânı olduğu düşü
nülmekte. Volkanik aktivitesi günümüze 
kadar devam eden adada en son 1956 
yılında volkanik patlama gerçekleşmiş. 
Arkeolojik kazılar adada insan yaşamının 
M Ö 3000'li yıllarda mevcut olduğunu, 
M Ö 1500'deki volkanik patlamadan M Ö 
1300'lerin sonuna kadar yaşamın bütü
nüyle yok olduğunu göstermekte. 

Ada tarih boyunca doğu ile batı yolları 
arasında önemli bir durak, savaşlarda 
stratejik bir nokta olmuş. Bu dönemler
de "Thera" olarak anılan ada Hıristiyan
lıkla birlikte çok meşhur olan kiliseleri
ne kavuşmuş, Santa İrene adındaki bir 
kilisesi nedeniyle Santorini olarak anıl
maya başlamış. XIII.-XVI. yüzyıllar ara
sında korsanların ve savaşların merkezi 
haline gelen ada, daha sonra XIX. yüz
yıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun 
egemenliği altında kalmış, 1821 yılında 
bağımsızlığını kazanıp, 1830 yılında da 
Yunanistan'ın bir parçası olmuş. Önce
den ticaret merkezi olan ada 1950'ler-
de eski önemini yitirmiş, 1956'daki son 
depremden sonra nüfusta büyük bir 
azalma olmuş. Ekonomik olarak da zor 



duruma düşen ada, 1970'lerde turizmin 
canlanmasıyla birlikte tekrar eski rahat 
dönemlerine kavuşmuş. 

Santorini Yunan turizminin önemli 

merkezlerinden biri 

Günümüzde tüm Ege gemi turlarının 
mutlaka uğradığı bir ada olan Santorini, 
özellikle toplantı ve evlilik turizmiyle bu 
sektörde saygın bir yere sahip. Ege'nin 
en büyüleyici adalarından biri olan San
torini hilal şeklinde ve adada gemilerin 
demirleyeceği bir liman yok. Hilalin or
tasında yer alan çok koyu lacivert ve de
rinliği 400 metre olan denizdeki şaman
dıralara gemiler bağlanıyor ve filikalarla 
adaya ulaşılıyor. Karaya çıktığınız yerden 
itibaren başlayan sarp kayalara tırmana
rak yerleşim merkezlerine ulaşmak için 
iki seçenek mevcut; teleferik ile dik ve 
manzaralı bir yolculuk veya eşek sırtın
da yine dik, manzaralı, ama bu kez aynı 
zamanda eğlenceli bir tırmanış. Adanın 
sembollerinden biri haline gelen inatçı 
katırlar turistlere zaman zaman çok ke

yifli, çoğu zaman ise meşakkatli bir tır

manış alternatifi sunmakta. Tırmanış için 

sıra beklerken etrafımızdaki turistlerle 

sohbet ediyoruz. Brezilyalısından İspan-

yoluna, pek çok ülkeden insan bu adaya 

gelmiş. 

Adanın kuzey ucunda yer alan Oia'daki 

manzara, tırmanışın manzarasından daha 

da güzel. Bir taksi tutarak 20-25 avro 

karşılığında ve 20-25 dakikalık bir yolcu

lukla ulaşabilirsiniz Oia'ya. Gün batımı 

manzarası inanılmaz güzel, mavi, lacivert 

ve beyaz evlerle bezeli daracık beyaz so

kaklarda çok güzel restoranlar, kafeler ve 

butik oteller çıkıyor karşınıza. Günlerce 

fotoğraf çekecekmişsiniz gibi hissediyor

sunuz bu uçsuz bucaksız güzellik karşı

sında. Fotoğraf çekmeye doyduğunuzda 

adanın seramik ve cam sanatlarını geze

bilir, beyaz şile bezi dokuma kıyafetlerini 

satın alabilir ve üstüne enfes kalamarlar, 

zeytinyağlılar, rakı ve şaraplardan oluşan 

menülerden kendinize harika manzara 

eşliğinde unutulmaz bir yemek ısmarla

yabilirsiniz. 
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Adanın doğusu Yunanlıların, batısı tu

ristlerin... 

Konaklama için gün batımı manzaralı ve 
bol yıldızlı butik otellerden birinde kalma
yı seçerseniz, gecelik ortalama 700-1000 
avroyu gözden çıkarmalısınız. Daha pahalı 
alternatifler de mevcut. Ama gün batımını 
görmeyen adanın doğu yakasındaki pansi
yon ve otellerde daha hesaplı seçenekler 
bulunabiliyor. Yiyecek ve içecek fiyatları 
için de aynı şey geçerli, adanın doğusu ile 
batısı arasında uçurumlar var. Taksi şoförü 
ile sohbet ediyoruz, "Adanın doğusu bi
zim, batısı turistlerin." diyor. 

Dünyanın en güzel adaları listelerine her 
zaman girmeyi başaran ve özellikle evli
lik, balayı ve konferans turizmi ile özelle
şen adada yoğun bir su sorunu mevcut ve 
aslında komşumuz burada kelimenin tam 
anlamıyla taşıma suyla değirmen döndür
mekte. İçme ve kullanma suyu gemilerle 
Yunanistan'ın ana karasından taşınıyor. 

Adanın simgesi haline getirilip pazarlanan 
objeler olan katırlar, tekir cinsi sokak ke
dileri, beyaz şile bezi kumaşlar, engin bir 
mavilik içinde beyaz köy evleri, belki de 
aynı coğrafyanın parçası olduğumuzdan, 
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bizden gibi duruyor. Ama evlerin bakım
lılığını, tek düzeliğini ve bembeyazlığını 
kıskanmadık dersek, yalan olur. Evler ve 
sokaklar bembeyaz olabilsinler diye be
lediye her yıl halka ücretsiz beyaz boya 
dağıtıyormuş. Santorini'nin ekonomik 
bunalımlar ve açlık yüzünden bir zaman
lar terk edilmekteyken, günümüzde seç
kin dergilerin ve TV kanallarının turizm 
köşelerine pek çok kez konu olmayı, 
dünyanın en güzel adaları listelerine de-
faatle seçilmeyi ve dünyanın önde gelen 
bir turizm merkezi olmayı başarmasının 
sırrı, ülkemiz turizmcileri ve planlamacı
larına yol gösterici olabilir. 

Adanın böylesine güzel bakılmasına ve 
böylesine güzel pazarlanmasına imrene
rek, dünyanın en uzak köşelerinden bile 
gelen ziyaretçi potansiyeline özenerek, 
orada olan her şeyin fazlasıyla bizde de 
olduğunu bildiğimizden olsa gerek, biraz 
da kıskanarak, "Yok canım, insan burada 
iki günde sıkıntıdan patlar." Diyerek, bir 
gün batımı saatinde adadan ayrılıyoruz. 
Ancak dillendirmek istemesek de, fotoğ
raf karelerine yansıyan güzelliklerin hafı
zamızın unutulmazlar köşesine kazındığı
nın hepimiz bilincindeyiz. 


