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ONSOZ

Bu tez cahsmasi Y akm Dogu Universitesi , Turk Dili ve Edebiyan Bolumu
kapsami icerisinde hazirlanrmstir.

Yaptigim cahsmada Ayvahk'm tarihi olusumunu ve cevresindeki yerlesimler
hakkmda bilgi vermeye cahsnm,

Derlemeyi hazirlarken Ayvahk hakkmda kitap yazan Ahmet Yorulmaz'dan
faydalandim.

Bu derlemeyi hazirlarken bana verdigi destekten dolayi, bolumumuzun baskam
olan DO<;. DR. BULENT YORULMAZ'a tesekkur ederim.

MUSTAFA AYGOREN

Gi:Ri:S
Ayvalik guzel dogasi, guzel denizi yanmda en 90k tarihi bakimdan onemlidir.
Cunku tarihe baktigmuzda bu acidan 90k zengin oldugunu goruruz.

Ayvahk'da ve Alibey Adasi'nda daha once Rumlar yasamaktaydi. Bu yuzden
Ayvalik ve cevresindeki yerlesimler Rumlardan kalma kiliseler ve manastirlarla doludur.
Bunlann cogu , bazi yikmtrlan olsa da ayakta durmakta, bazilan cami olarak kullamlmaktadrr.

Bu yuzden hersene Ayvahk'a pek 90k yerli ve yabanci turist hem denize
girmeye hem de bu tarihi kalmtilan goremeye gelir.

Ben de bu tezi hazirlarken Ayvahk'tn tarihine 90k onem verdim ve bu konuyu
genis olarak ele aldim. Bunlan yaparken de Ayvahk hakkinda, ilk arastmnayi yapmis olan
Ahmet Yorulmaz'dan faydalandim.
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A YV ALIK'IN ADI NEREDEN GELiYOR?
Ulusal Kurtulus Savasmdan sonra Ayvahk'tan kacan Rumlar
Atina' da "Ayvahkhlar Birligi" admda bir demek kurmuslardir, Bu
dernegin baskani V. Kukunara'mn

yazdigi "Kidonie/Protevusa Tis

Eolidos" (Eolya'nm Baskenti Ayvahk) adh kitap vardir,
Bu kitaba gore Ayvahk sozu yabani ayva' dan gelmistir. Kurtulus
Savasmdan once Ayvahk'ta Rumlar yasiyordu. Bu kitaba gore Kurtulus
Savasmdan once Ayvahk'ta yasayan Rumlar Ayvahk yerine "Ai-val/in"
demisler. Belki Ayvahk kelimesi bu sozden turemis olabilir. Bazi
arastmnacilann

sozlcrine gore Ayvahk'm

ismi Aiolik kelimesinden

gelmistir. Bunlardan anlasihyor ki Ayvahk'm isminin nereden geldigi
konusunda bircok fikir ortaya anlrmsnr. Bu fikirlerin hie birisi yanhs
degildir, Bu kelimelerin halk arasmda kullarulmasiyla Ayvahk ilcesi
simdiki ismini alrmstir.

COGRAFYASI
Ayvahk Ege bolgesinin bir ilcesidir. Batisi . deniz, kuzeyi
Burhaniye, dogusu Bergama, guneyi Dikili'yle cevrilidir. Dogal suurlanm
soyle siralayabiliriz: Kuzeyde Bezirgan Deresi, Gomec (Armutova) ve
Gumuslu yolu, doguda Sazanhk Deresi, Hisar, Demirhan Bogazlan,
guneyde Altmova, guneybanda Kaplan Daglari'mn olusturdugu Sarrmsak
Yanmadasi'yla bir yigm koy ve deniz vardrr. Kalan kisun, kismen batakhk,
fundahk ve daghktir. Ilceyi saran tepeler ve sayfiye kesimleri camlarla
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kaphdir; gerisi de tumuyle zeytin agaclanyla doludur. il9e arazisinin yuzde
70'i zeytin agaclanyla kaphdir.
Belediye
yuzolcumu

smirlan

icindeki

ise 23 .300 hektardir,

yuzolcumu

Camhk

yolu

420,

ilcenin

uzerindeki

turn

Belediye

Parki'run yuzoleumu 1,5 hektardrr. il9e arazisinin % 60'1 ekime uygundur.

iKLiMi
Ayvahk'ta yazlar sicak ve kurak gecer, her taraf cayir cayir
yanar. Ayvahk'ta genellikle ogleleri batidan "imbat" ruzgarlan eser. Bazi
yazlarda "meltem" admi verdigimiz olgun bir kuzey esintisi bas gosterir.
Genellikle bu esinti Kaz Dagi yonunden gelir. Ayvahk'm iklimi, Ege'nin
kendine

ozgu,

donduruculugunu

kiyi

iklimidir.

Yazm

anlamazsmiz. Meteoroloji

kavuruculugunu,

kism

verilerine gore IMayis 30

Ekim tarihleri arasmdaki zamanlarda dinlenmek, gezmek, denize girmek en
uygunudur.

AYVALIK'IN
iLK VE ORTA

TARiHi

(:AG LARD A A YV ALIK

Antik Cagda Ayvahk'm onundeki adalara "Hekatonnesoi" ismi
veriliyordu.

Bu isim, bu adalarm en buyugu olan "Nesos" (Alibey)

adasmdaki aym isimle soylenen "Nesos" (ya da Nasos) antik kentinin bas
tannsi olan Apollon' dan gelmekteydi. "Hekatos", Apollon'un takma adiydi.
Bunun icin bu adalara Hekatos ya daApollon Adalan da deniliyordu.
Apollon Adalan'nda Nesos'dan baska "Chalkis", "Pordoselene"
(ya da Poroselene). "Kydonia" antik yerlesmeleri vardi. Antik kaynaklar,

Chalkis, Pordoselene

ve Nasos' dan oldukca

soz etmelerine

karsihk,

Kydonia hakkmda yazlan akan unlu bir sicak su kaynagma sahip oldugunu
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yazan,

yalmz

Plinius

olmustur.

(M.S.

79'da

Vezuv

Yanardag1'nm

patlamasi srrasmda olmustur.)
Bugun eski Kydonia oldugunu sandigmuz yerde, toprak uzerinde
goze hicbir temel carpmamasma karsihk, yuzeyde antik devre ait 90k bol
sayida

9anak-9omlek

parcalan

acikca

gorulebilmektedir.

Yuzeyden

toplad1g1m1zbu 9anak-9omlek par9aciklarma gore burada Helenistik (M.O.
330 - M.O. 30), Roma (M.O. 30 - M.S. 395) 9aglarma ait bir yerlesme
merkezi oldugu anlasilmaktadtr. Bu antik yerle~me merkezinde daha da
eski devirlerin bulunup bulunmad1g1m anlamak icin bilimsel arkeolojik
kazi ve sondajlarm yapilmasi gerekmektedir.
Roma

Cagr'nda

en

parlak

devrini

vasadtguu

sandignmz

Kydonia'nm daha sonralan Bizans <;ag1 icerisinde ya da sonlanna dogru,
bazi nedenlerden dolayi onemmi yavas yavas kaybederek, yerlesmenin
Ayvahk'ta "ilk Kursun Tepesi" eteklerine kaydigi, burada gelismeye
basladigi; bu yeni yerle~me yerinde bulunan bazi Bizans <;ag1 verilerine
gore, anlasilmaktadir. Kent, daha sonraki 9aglarda gelisimini bu merkez
etrafmda yapnus ve terk edilen eski verlesme merkezi, zamanla toprak
altmda kalrmsnr.
Bu dort antik kentten

Chalkis ve Pordoselene yasamlanm

bitirmelerine karsihk, Kydonia ve Nesos, Antik Cag' dan gunumuze kadar
ya~amalanm surekli olarak surdurmus ve bug-Cm de surdurmektedir. Ustelik

Kydonia ismi ile Turkce'ye cevrilmis bicirni olan "Ayvahk" sozcuguyle
yasamaktadir.
Eski Uygarhklardan Sonra
1770'lere gelmeden once, kentin dogusu soyle olmustur:
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Tarihci Y. Sakkari'ye gore Ayvahk, korsanlannm surekli
saldmlan karsismda, civardaki adalan birakip buraya goc eden halk
tarafmdan kurulmustur. Bunlar once Kabakum'a

soma Egribucak'a

ycrlesmisler; saldmlardan kurtulamaymca gi.ini.imi.izdeki Kucukkoy' e
gelmisler, oradan da vazgecerek bir gol gori.ini.imi.indeki bu kiyiya koyarak
Ayvahk'r kurmuslardir.
Bir baska

goruse gore de ilce,

Turkmenler tarafmdan

kurulmustur. Bunlarm Cesnigir, Eskikoy, Hanayh gibi yerlerde oturduklan
ve zeytincilikle gecindikleri one surulur. Arna bu gorusu dogrulayacak bir
bolge ya da kahnti yoktur, verilen yer isimleriyse, zeytinlik kesimleridir.
Ayvahk dogumlu ve Atina Akademisi i.iyesiykenolen yazar Ilias
Venezis, yazdigi "Eolya Topragi" adh ve daha Turkcelesmemis olan
otobiyografik romanmda, Ayvahk'm

bir kacakcilar kenti oldugunu,

kolcularla kacakcilar arasmda, kentin en ic yerlerinde bile silahh catismalar
meydana geldigini anlatrr.
Cezayirli Gazi Hasan Pasa'nm Ayvahk'a Gelisi
Cezayirli Hasan Pasa 5 Temmuz 1770' de Cesme onlerindeki
Koyun Adalan civarmda, Rus Donanmasiyla carpismakta olan Osmanh
Donanmasmm sag kanat komutamdir.
Saldirdigi gemiyle kendi gemisi ates aldigmdan, yaralamr, bir
salla buraya cikanhr. Dusman izmir Limaru'na girmesin diye oralanm
saglamlastmr,

soma Foca, Karaburun

ve Midilli

Adasi

yoluyla

Canakkale'ye vanr. Tekrar Osmanh Donanmasma katihr. Cezayirli Hasan
Pasa, Ayvahk'tan gecerek istanbul'a gitmistir. Ayvahk uzerine yazan
yabanci kaynaklara gore de durum, bunun tam tersidir. Hasan Pasa
Ayvahk'tan gecerek istanbul'a gitmistir. Iste oykudeki olay soyle anlatihr:
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Dort

kisi

ciftligin

dogu

yakasmda

gortinduklerinde,

vakit

ikindidir. .. Bunlar, iscilerden biriyle konusurlar. Durumdan haberdar edilen
ikonomo, yolculan iceriye almalanm emreder. Kendisi, ciftlik evinden pek
de uzak olmayan ve ozel olarak yapnrdtgi kulesinde, ikindi nargilesini
fokurdatmaktadir.

Burada kabul ettigi yolculara, ne istediklerini

sorar.

"Kimseyi tamrmyoruz, imkaru varsa bir gece kahp dinlenmek isteriz. Tann
bizi kutsal bir insanm evine cikardi, biraz yemek ve uyuyacak bir yer
bulacagnmz umudundayiz." Yamtuu verir dort yolcudan biri.
Oturmalanm soyler, kini olduklanm, nereden geldiklerini, nereye
gittiklerini sorar. ikonomo'nun cevaplanna hep bir kisi cevap verir, otekiler
onaylayan bir suskunluk icindedirler ve ona karsi saygrhdirlar.

Yanni

ikonomo, srradan yolcu olmadiklanm sezinler.
Konuklanm bir sure bas basa birakir, evine dogru yurur. Kansma
dort konuk icin yemek ve iki oda hazirlamasun soyler.
"Yine tammadigumz,

bilmedigimiz yabancilan rm getiriyorsun

bana? Ne olacak senin bu halin? Kimdir bunlar, ne istiyorlar?" der papazm
kansi.
"Karim dinle beni, iyilik yap, denize at... Haydi cabuk ol!"
yamtmda bulunur ikonomo, canh, emreden bir sesle.
Her sey hazrrlandigmda, ikonomo'nun

buyruguna uygun olarak

erkekler icin ayn masa kurulur. Yemek suresince yapilan konusmalar,
genellikle kent halkmm noksanlarma ve ekonomik konularma yoneliktir.
Dort konuktan

sadece biri som sormaktadrr.

Yemek sona erdiginde,

yolculardan ti9ti yatmak icin izin isterler ve konusmalanm,
icin baslanyla ikonomo'yu yalmz birakirlar.

surdurmeleri
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iki adamm sohbetleri
insanlann

dostluklan

dinsel saplantilar,

konulanndadir.

yardnn,

sadaka ve

Konuk en sonunda Hasan Pasa

oldugunu aciklar ve ikonomo'dan Canakkale'deki donanmaya guven icinde
varabilmek amaciyla ilgi ve yardnn ister.
ikonomo

onu bir hafta

agirlar.

Ardmdan,

guvenilir 50 silahhyla Hasan Pasa ve beraberindekiler,

Ayvahkhlardan
Balya uzerinden

Canakkaleye giderler. iki dost aynhslannda, karsihkh olarak dostluklanm
tekrarlarlar.
Hasan Pasa'ya Istanbul'a vardiktan bir sure sonra "Gazi" unvam
verilir, sadrazamliga getirilir.
Kent dertleriyle bast 90k agnyan Ikonomo,
Hasan Pasa'yi hatirlayarak, Istanbul'a
gider.

Fakat

guclukler

yakasmi

1773 baslannda

gitmeye karar verir ve Istanbul'a
birakmaz,

zamanm

basbakamna

ulasabilmek guctur: Muhafizlar, subaylar... Cok gurultu cikanr Ikonomo.
Gurultuler

Hasan Pasa'nm

odasma kadar vanr.

Gurultunun

nedenini

sordugunda: "Dostunuz oldugunu soyleyen bir papaz sizi gormek istiyor!"
yamti verilir. Ikonomo, Gazi Hasan Pasa'nm emriyle hemen getirilir,
aglamakh, sarmas dolas olurlar...
"Kadm, iyilik yap, denize at!" der Hasan Pasa ve Ikonomoya
sorar: "Ne istiyorsun? Ne istersen soyle, yapacagim. Kurtulusumu sana
borcluyum!"
"Hemsehrilerimin gonlunu hosnut etmenizi diliyorum asaletlim"
yamtmda bulunur ikonomo.
ikonomo, donusunde Ayvahk'm ozerklik (otonomi) belgesini de
getirir yanmda.
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Ozerkligin Getirdikleri

Buraya kadar naklettigimiz yabanci kaynagm bir tarih yanhsi
var: Gazi Hasan Pasa 1789'da basbakan oldu. 1773'te Anadolu Valiligiyle
Ruscuk Seraskerligine gonderilmisti. Arna oyle de olsa boyle de olsa,
gercek degismiyor. 1700'lerde Osmanh uyrugu olan Ban Anadolu'nun bu
kentindeki Rumlara devlet icinde devlet olma olanagim saglayan
Imparatorluk Izni'ni Cezayirli Gazi Hasan Pasa verdirmistir.
Ozerklik belgesiyle kazamlan haklar da sirasryla soyle:
1-Ayvahk'ta

oturan

Turk

aileleri,

yakm

koylere

go9

ettirilecekler, hicbir Turk ailesi Ayvahk'ta oturamayacaktir.
2-Ayvahk bagnnsiz olarak yonetilecek, bundan sonra hicbir vali
kansmayacaktir.
3-Gumriik isleri de kent yonetiminde olacak, buna karsihk
Osmanh Hukumetine her yil 48 bin kurus verilecek.
4- Vali Turk olacak, ancak atanma ve atilmasi kent halkmm

elinde olacaktir.
5-Yargiclar Turk olacak, fakat ayhklan Ayvahk'tan odenecek.
6-Askeri komutan ne Ayvahk'ta kalabilecek, ne de Ayvahk'tan
gecebilecek.

7-Ayvahk isledigi topraktan vergi vermeyecek, buna karsihk
zeytin agaci basma iki akce vermekle yukumlu olacak.
Bu belgeyle Ayvahk, istanbul hukumetinin korumasi altmda
bagnnsiz bir devletcik gorunumu kazanmisti. Artik ne Altmova Voyvadasi
Omer Aga'nm, ne de Bergama'daki Karaosmanoglu'nun sozleri gecer
olmustu,
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ikonomo'nun

propagandasiyla

disandan gelip buraya yerlesen

zengin ve sanatkar Rumlar, kenti daha da gelistirdiler, unlendirdiler.

Ayvahk'ta Kurulan ilk Akademi ve Iki Hastane
Ayvahk'ta yapumna

1800'de

baslamp,

1803'te

bitirilen bir

"akademi" kurulur. Bu akademi varhgim 1950 yihna kadar koruyabildi.
Oylesine bir akademi ki bu, o yillarda izmirli zengin bir ailenin
bir yilda tukettiginin yani 1260 kurusun seksen bes katma insa edilmistir.
Eski Yunanca, filoloji, fizik, mantik, felsefe, soylev ve matematik dersleri
verilirdi akademide. 1921 ayaklanmasmdan zarar goren bu akademi, daha
sonra akademi olmaktan cikanhr. "Ayvaltk Gimnasyumu" adim ahr. 600
ogrencisi, buyuk kitapligi, Fransa'dan getirilen arac-gereclerle olaganustu
zenginlikteki

fizik-kimya

labaratuvanyla

Bail

Anadolu'da

parmakla

gosterilen bir kurumdur. Nufus 30.000'i asmis, 1.000.000 okkaya varan
zeytinyagi uretimi, 40 kadar sabunhanenin

sabunlan Rusya'ya,

Balkan

ulkelerine ihrac edilmektedir. Makedonya' dan getirilen bugdaylan oguten
90k sayida degirmen kurulur; sarapcihk ve tuzculuk ileri duzeydedir.
Dericilik de ilerlemistir. Artik Ayvahk buyuk kent haline gelmistir.
Bir ingiliz misyoner olan Guilliam Jovet 21 Mayis 1818'de
gunlugune Ayvahk'la ilgili sunlan kaydeder:
"

Sular yollarm ortasmdan akiyor, cogu kez yagla kansik

olarak. Bu yerde insan, bunu o denli uzuntu verici bulur. Az otede, sahilin
ust yanmda iki hastane var. Icinde eczanesi bulunan biri genel hastane
niteliginde, oteki ise cuzama yakalanrms, insancil birinin yaptirdigi cuzam
hastanesi. Her iki hastanenin icinde papazi bulunan ayn birer kucuk kilisesi
var. Sozunu etmeyi unuttum: Bir bahceden gecerken bir tek yabani ayva
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agaci kesfettim. Bu tur ayva agaclan, kent bugunku bicimini almadan once,
iki yuz yildan once boldu, diyorlardi. Ayvahk bu agaclardan alnus admi."

Unlii Toynbee'nin Dustinceleri
Ayvahk'taki Rum yerlesmesi konusunda, cesitli fikirleri Ingiliz
tarihcisi Arnold J. Toynbee de dogruluyor. Modem hareket eskisi gibi
kolon

(gocmen)

Ayvahk'a

yerlestirilmesiyle

baslanustir.

Bunun

yerlesmedir. Gorunuse gore, Ayvahk'ta

papazm istanbul resmi cevrelerinde

en iyi ornegi

dogup buyumus bir

goze girmesi bir rastlanti sonucu,

kimsenin bilmedigi ufak bir Hristiyan koyu birkac yil icinde dogruya
yukselmistir. Hakkmda bircok hikaye uydurulan hizmetlerine karsihk bu
papaz, 1773 yilma dogru Sultan' dan bir ferman elde etmistir. Bu fermana
gore,

papazm

dogdugu

koyun

simrlan

icinde,

hicbir

Musluman

oturmayacaktir. Modem Yunanhlara bu bir araziye dayah olarak verilen ilk
kendi kendine yonetim olanagi idi. Yunan Ihtilali'nin patlak verdigi 1821
yihnda, Ayvahk ve bagli koylerde Rum nufusu 30 bine yukselmistir.
Ayvahk'ta 40 yag degirmeni, 30 sabun atolyesi, iki hastane ve bir akademi
vardi. Siyasal milliyetcilik

bana 1921 'de en guclu sekilde Ayvahk'ta

gozukmustur. Ayvahk tam disa bagnnhdir, para bile Yunan parasidir.

Ozerkligin Yitirilisi
XIX. yuzyil baslan Osmanh Imparatorlugu'nun
Balkan Yanmadasi'nda

dagilma devridir.

Mora'ya, Arabistan'a kadar uzanan bu hareketler,

kimi zaman "ulusal" kimi zaman "dinsel"di.
Bu dagilmadan Ayvahk da payma duseni aldi. Osmanh'dan
kopamadi

ama baskaldm,

bozulmasma neden oldu.

halkmm

kacmasma,

dagilmasma,

duzenin
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lzbandit ya da

izbandut

adi

verilen

Yunan

bagirnsizhk

hareketinin silahh korsan teknelerinin bir kismuun kiyilara yaklasmasmdan
cesaret alan Ayvahk Rumlan

ayaklannus,

saldmya gecmis, teftis icin

gonderilen memurlan kabul etmemistir. Bu da olaylarm gelismesine yol
acrmstir.
Ayvahk

drami, 1921 yihnda yasanan olaylardan

sadece bir

tanesidir.
Ken ti terk etmek zorunda kalanlar, uc yil sonra affedilerek geri
donenler, mallarma sahip olup, kenti yeniden canlandirmaya

cahsirlar.

Bununla birlikte Charles Texier 1832 yihnda buraya geldigi zaman Ayvahk
henuz eski canhligma kavusmamis bulunuyordu.
1840 yilmda da Karesi Sancagi'na (Bahkesir) baglanan Ayvahk,
ozerkligini tumden yitirir. Osmanh Devleti'nin siradan bir ilcesi olur.

1894'te Ayvahk
"Servet-i Funun" Osmanh doneminin edebiyat tarihine gecmis
bir dergisidir. Bu yaymm 101. Sayismda, Ayvahk icin verdigi rakamlar
ilginctir. Y ani tam yuz yil onceki Ayvahk'tan sosyo-ekonomik

tab lo

cikmaktadir,
11 mahalle, 1 cami, 12 kilise, 6 manastir, 26 sabunhane, 40
tabakhane, 78 zeytinyagi degirmeni, 25 yel degirmeni, 2 otel, 2 lokanta, 3
gazino, 5 meyhane, 70 kahvehane, 7 zeytinyagi ve un fabrikasi, 45 firm, 1
ktraathane, 95 dukkan, 4773 ev, 1 hukumet ve gumruk dairesi, 1 askeri
hastane, 3 askeri karakol ve 1 telgrathane ...
Gunumuzden bir asir once yaymlanmis bir dergideki rakamlar ve
bilgiler, soyle suruyor: Binalarm toplam sayisi 5320, genel nufus 20.630;
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ilceye bir saat uzakhkta ve sahilde Samusak denilen yerde 9 tas ocagi olup,
cikanlan taslar binalarda kullamhyor. Bir bolumu de civara satihyor. 14
kadar kiremit ve tugla, 7 adet de testi bardak ocagi bulunuyor. Urettigi raki
ve sarap pek unludur, onemli miktarda da baska yerlere satihr; bogazm sag
yanmda, uzerinde kazasmi banndrran Yunda Adasi" var. (Servet-i Funun
dergisi sayi 104, istanbul 1894.)

1900'lerdeki Yasann
Bu donemde Ayvahk cahskandir, zengindir ve sosyal yasantisi
dill ere destandrr.
30.000 bin nufus, Osrnanh yonetiminin Anadolu'da incelemeler
yapmakla gorevlendirdigi Vital Guinet'in

1891 'de yaymladigi istatistige

gore 21.666'ya dusmustur. Bu nufusun 21.486's1 Rum, 180'i Turk'tur. Bu
az sayidaki Turkler, yoneticilerdir, guvenlik gorevlileridir, bir-iki ailedir.
Kacakcihk Ayvahk'ta, zeytincilik, bagcihk, sabunculuk, dericilik
gibi tanm ve sanayi dallan yanmda bir meslekti, yaygmdi, orgutluydu.
Osmanli yonetimi, kacakcihgi kaldrrabilmek amaciyla, unlu kacakcilann
bir kacmi kolculuga almisti: Pagidas, Sideris, Tiganitis, Maymu bunlann
ornekleridir.
1900 'lerde A yvahk ul uslar arasi iliskilerde sozii. edilen bir yerdi,
Basta Yunanistan olmak uzere, ingiltere, italya, Fransa ve Norvecin
konsolosluklan burada bulunuyordu.
Ornegin:

Fransiz

kolonisinin

toplandigi

ve kapisr

ustunde

"L'union d'Paris" levhasi bulunan gorkemli ev, bugun sapasaglam ayakta
duruyor. Gunumuz PTT binasmm arkasmdan baslayan, kuzeye uzayan
kesim, bu kacakcilar kentinin sasirtici yamydi. Dussel yasam o taraftaydi.
Ileri

gelenler,

90k zengindiler.

A vrupa' da ogrenim

yapnus

olanlar,
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felsefeciler,

yabanci diller konusan zayif, solgun yuzlu Chopin calan

kizlar.; Tuylu sapkah, altm dugmeli kavaslanyla dolasan konsoloslar ... " ...
Dogu'nun

bir

nevi

Boston'u

olmustu.

Guzel

caddeleri,

parklan,

universitesi, kutuphanesiyle, halkm zenginligi, kulturu ve kibarhgiyla un
yaprmsti. Ayvahk'm 12 eczanesi vardi. Biri depoydu, Paris'ten ilac ithal
eder, civardaki ilcelere de gonderirlerdi (Nikolaki Mandi Ecza Deposu). Bu
eczanelerin en unlenmisi Dr. Gouta'mn eczanesiydi, sonralan Niyazi Olke
isletti.
1905'te yapilan bir saptamaya gore, kucuklu-buyuklu 80'e yakm
tabakhaneyle 2 deri fabrikasmda 700 isci cahsiyordu. Hindistan'm Bombay
kentinden getirilen ham derileri buralarda isleyip, Fransiz koselesi ayannda
koseleler yap1p ihrac ederlerdi.
Yine o donemde 6 yolcu vapurunun
Edremit Korfezi kruvazyeri

Ayvahk-izmir-Midilli-

yaptigmi ogrenmis bulunuyoruz.

Urana-Lonvia-Janeta-Kalyopi-Sofia

adlanm

tasiyan

gemiler

StefanoYunan

bayrakhydilar. Banker Ali Bey admdaki bir kisinin Sofia adh vapuru satm
alarak "Hamidiye"
bayraklarm

adnn vermesi ve Turk bayragi cekrnesiyle, yabanci

sayisi bese dusmustu. (0 donemde anhmci

olarak kabul

edilmesi gereken bu kisi, 1927 ya da 1928 yilmda yine kendisine ait olan
Sezai Nur adh vapuruyla Ayvahk'tan istanbul'a zeytinyagi gotururken
kaybolacak, hicbir izine rastlanmayacaktir ... )

Felaketlerin Baslangicr
1803'te kurulan Ayvahk Akademisi, yunan Ortodoks Kilisesi'nin
bagnaz dememiz 90k yerinde olacaktir, Ban Anadolu kesimindeki

bir

uzantisiydi. Isten o dinden, ister bu dinden; ister o irktan, ister bu irktan
olsun, aym renkte olan insan kanmm akmasma, buyuk yikirnlarma yol
acmis, kiskirtici bir yerdi !
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Dostluk yoluyla Ayvahk'ta ozerklik saglamasuu bilmis papaz
ikonomo'nun adamlan ve de devamcilan Yorgi Sarraf, Pizis Veryamin'in
akademisini, Konstantinos Torbas'm 1819'da kurulan basimevi izler.
Akademide hocaliga getirilen P. Veryamin'e Bukres'te fizik ve
felsefe

ogrenimi

yaptmlnustir.

basnnevinin kurulmasmdan
yayimevinin

Akademi

ogrencilerinden

K. Torbas,

iki yd once Paris'e yollamr. Unlu "Didot"

sahibi Ambroise

Didot'ya...

Matbaaciligi

ogrensin

diye.

Ogrenir de. Donusunde bu Yunan dostu Didot'nun sagladigi makineleri de
getirir, basimevini cahstmnaya baslar.
Bu basimevinin onermm kavramak 19m, tarihe bir goz atmak
gerekiyor:
Zamanm baskenti Istanbul' da, ilk basimevini 1726' da Ibrahim
Muteferrika kuruyor ama, ozel basimevlerinin
Abdulmecid'in
ucunda

gelismesi, 1840'ta Sultan

izniyle baslayabiliyor. Ayvahk'ta, Osmanh Devleti'nin bir

1819'da

ozel bir basunevi

kurulurken

baskent Istanbul'daysa

1840'tan sonra bashyor bu is. Arada Zl yilhk bir zaman farki vardrr!
Carhk
destekleriyle

Rusya'smm,

Imparatorluk

Ingilteresinin

surekli

Megalo Idea (Buyuk Ideal) yani Istanbul'a Anadolu'nun

batismdaki

bereketli

topraklan

ele

gecirme

siyasilerini,

kilise de koruklemektedir.

dusunde

Iste Ayvahk'taki

olan

Yunan

akademi

ve

basimevi bu amacla kullamhr. "Izbandut" adi verilen korsan gemileriyle de
Ayvahk

dismdan

gecmekte

olan

Turk

bayrakh

gemilere

saldmr,

yagmalamr, batmhr, ya da yakihrdi. Kisacasi, buyuk devletlerin Osmanh
Devleti'ni
gecirmek

parcalamak,
dusunde

yikmak yolundaki

olan Yunanistan

kullanrr, korsanhk, casusluk yaptrrrr.

cabalanna,

da katilarak,

bu kiyilan

Ayvalik

ele

Rumlanm
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Osmanh Savas Hukumeti' nin bunu saptamasi uzerine, buyuk bir
kisnu ic; Anadolu'ya goc ettiler, yerlerine Balkan Savasi'nm perisan ettigi
Bosnaklar yerlestirilir.
Buyuk devletlerin, soma Yunanistan'm, en soma da Ayvahk'taki
Rumlarm bilmedikleri bir sey vardi: Zaman, Turklerin yurtlanm korumalan
zamamydi, onlarm davramsiysa bu zamana, bu anlayisa ters dusuyordu.
Iste onlann Megali Katastrofi (Buyuk Felaket) ya da Mikrasiatiki
Katastrofi (Kucuk Asya Felaketi) diye adlandirdiklan

yikunlan, zamana

ters dusmeleriyle, yani 1919' daki saldmlanyla baslar.
Ulusal Kurtulus Savasi ve Ayvahk
Kurtulus Savasi'run "ilk asker kursunu" Ayvahk'ta anlnusnr.
29 Mayis

1919

gunu

karaya

cikan

Yunan

kuvvetlerine,

Ayvahk'ta bulunan 172. Alay silahla karsi koymustur, Yarbay Ali Bey
komutasmdaki milli kuvvetimizden ustegmen Fahri Bey, bu karsi koymada
sehit olmustur.
Kuvvetimizin ve silahlanrmzm geri cekilmesi gayesini guden bu
karsi koyma basanyla yurutulmus, dusmana hicbir silah kaptmlmamis,
isgalin yalmz Ayvahk'ta kalmasi saglanmisur.
Simdi de Buyuk Kurtancmm "Nutuk"ta soylediklerine bir goz
atahm:
" ... izmir'deki

56. Firka'mn bir alayi (172. Alay), Ayvahk'ta

bulunuyordu. Komutam Kaymakam Ali Beydi (Afyonkarahisar milletvekili
Ali Beydir). Yunan ordusu isgal cemberini genisletirken, Ayvahk'a da
asker cikardi. Ali Bey bu Yunan kuvvetine karsi, 28 Mayis 1919' da savasa
giristi. Bu tarihe kadar Yunan kitalan,

hicbir tarafta atesle karsihk
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gormemisti. Tersine olarak bazi sehir ve ilce halklan tehdit edilmis,
istanbul hukumetinin

emirlerine uyarak, buyuk memurlar basta olmak

uzere, Yunan kitalanm ozel heyetlerle karsilanuslardi. Ali Beyin A yvahk
bolgesinde savas cephesi kurmasi uzerine sirasiyla Soma' da, Akhisar' da
milli cepheler kurulmaya baslanusti."
Sabahattin Selek de "Anadolu ihtilali" adli yapitmda, Ayvahk
icin ayn bir ogunme konusu olabilecek bir baska olayi soyle anlatir:
" ... Bahkesir bolgesinde Kuvva-yi Milliye'nin kurulmasma, 61.
Tumen Komutaru Albay Kazmi (Ozalp) Bey ile Ayvahk'taki 172. Tumen
Komutam Yarbay (Cetinkaya) Bey amil olmuslardir."

ilk Kursun Hazrrlamyor
1919 yihndaki Osmanh Hukumeti, gene kendisi gibi teslimiyetci
Izmir'deki Ali Nadir Pasa'siyla,

Izmir'i, Yunan kuvvetlerine teslim etti.

Tarih: 15 Mayis 1919.
Bu kolay teslimiyet, Yunanhnm istahuu daha da kabartti, 90k
uzun yillardan beri Yunanhlastirma cahsmalan yapilan Ayvahk'a gozlerini
cevirdiler. Turlu yollardan Ayvahk'a cephane sokuyorlar, Rumlan gizliden
gizliye

silahlandmyorlardi.

manastirlan

Bu

kullamyorlardi.

Ayvahk'taki jandarma

birligi

isler

icin

Turkiye'nin

de

okullanm,

ugradigi

de dagilmis,

snnaran

kiliseleri,

bozgundan
Rumlar

oturu
alikiran

baskesen olmuslardi.
Tek duzenli guc, Y arbay Ali Bey komutasmdaki

172. Alaydi;

ama savascilanyla, destekleriyle toplam 500 kisilik bir guctu bu. Dagilan
kolluk kuvvetlerinin gorevini, yurtsever ceteler yuklenmislerdi. Bunlarm
basta geleni dalkiran Mehmet Aga cetesiydi; 20 Mayis 1919 gecesinde
silah deposu sayilan yerlere verdigi baskmlar dillere destandir, Boluk
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komutanlan olarak da Bosnak Suleyman (Ilgaz) ve Kasim Aga'run
adlannm unutulmamasi, hep ammsanmasi gerekir.
Ali Beye yardima kosanlar icinde Edremit'ten Kaymakam Hamdi
Bey, Seyitzade Seyit Bey, ortaokul muduru Haydar Niyazi Bey de
bulunuyordu. Havran'dan, Burhaniye'den, Gomec'ten, Araplar Koyunden,
Kozak'tan elvermislerdir. Toplanan bu sivil gii9 150 kisiyi asnuyordu.
Cetinkaya'nm birligi icinde cahsrms bir Mustafa Aki vardi; kent
icinden topladigi bilgileri bisikletine atladigi gibi komutana ileten bir
ogretmen Cavit Sen vardi; haber alma memuru bir Sansur Ali Bey vardi. ..
Bunlar, ozverili cahsmalanyla yurt savunmasma katkida bulunmuslardi. Ya
Ince Efe (Uzun Serif), Kazakh Kir Aga unutulabilir mi hie?
Savas Gemileri Geliyor
26 Mayrs 1919'da bir Ingiliz savas gemisi gelir, Ayvahk'ta
demirler. 27 Mayista, yani ertesi gun bir Yunan savas gemisinin esliginde
bir silep gelir. Ikisi de asker doludur.
Dusman gemilerinin gelisini, Yarbay Ali Bey, karargah
subaylanyla birlikte, durbunle izlemektedir. Deneyimli, disiplinli bir
subaydir Ali Bey. Durumu degerlendirir: Izmir'deki oyun burada da
tekrarlanacaktir. Gemilerle asker sokulacak, soma Ali Nadir Pasa'ya
yapildigt gibi, siyasi baskiyla kent ele gecirilecektir! Bunu yutacak kadar

saf degildir o ... Subaylanna dondu: "i~te en sonunda geldiler!" dedi. "Fakat
onlara verecegimiz cevap hazrr. Simdi herkes gorevi basma!"
Silah azdi; bu nedenle civar koylerden gelenlerin sadece 150' si
silahlandmlabilmis, Kozak'tan da ii9 yedek subay baslanna gecirilmisti.
Birinci Dunya Savasi'ndan yorgun dusmus, evine barkma donmek
istegindeki askeri tutmasmi, yurt savunmasi icin hazirlamasuu bilebilmis
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olan Ali Bey, bolgenin

kendileri

jandarma orgutunun askerlerini
Kent
Anadolu'nun

icindeki

icin tehlikeli

olduguna

inanarak

de tek tek toplatmis goreve alrmsti.

kepazelikler

de

birbirini

izlemekteydi ...

iclerine g69 ettirilmis Rumlar, savasm bitimiyle

Yunanistan'm

bunlara

dagilan

donmuslerdi.

icin gonderdigi Kizilhac heyeti ve bir de

yardun

"Hatkinson" admda Ingiliz temsilcisi vardi. Bu kisi temsilcilik gorevini
asarak,

ilcedeki

hapishanede

tutuklu

ve

mahkum

Rumlan

serbest

biraktrrmrsti.
Ali Bey karargahma dondugunde, Ayvahk Kaymakarm Osman
Nuri Bey tarafmdan,
istediklerini,
protesto

telefonla aramr. Yunanhlann kenti isgal etmek

Kaymakamm

ettiklerini

bunu ingiliz temsilcisi

ogrenir.

Kaymakam

Ali

Hatkinson nezdinde

Beye

sorar:

"Siz

ne

yapacaksmiz?" Komutanm yamti kesindir: "Vatan gorevimin gerektirdigi
savunmayi yapacagim!"
Bir snre soma Kaymakam yine arar. ingiliz savas gemisinde
bulunan amiral yardnncisr Albaym izmir'deki Ingiliz Amirali Calthrope'un
yardnncisidrr.

Gemide

kendisiyle

gorusrnek

istedigini,

Hatkinson

aracihgiyla bildirdigini iletir. Ali Bey alaymm basmdan aynlmayi sakmcah
bulur. Binbasi Tevfik Beyle bir tegmeni gemiye yollar.
ingiliz
duymamasnu,

Albayi,
Yunan

Turk

subaylanna,

birliklerinin

buraya

komutanlanmn
yanhshkla

kusku

geldiklerini,

Ayvahk'm isgalinin soz konusu olmadiguu bildirmelerini ister.
Ali Bey bunlan ogrendiginde:

"Zorda kaldiklanndan,

cekip

gidecekler" dedi, "Arna daha kuvvetli olarak geri gelecekler.
Ali Bey ve subaylan, bir sure soma Yunan savas gemisiyle asker
yuklu silebin, demir alarak gittiklerini durbunleriyle gorduler. Bu gidis
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asker ve subaylan yureklendirmisti.

Ali Beyin yuzunde ise dusuncenin

izleri vardi. Oyunun birinci bolumu iyi gecmisti, ikincisi ne olacakti acaba?
Ertesi gunu Ingiliz Albayi, bu kez komutanla gorusmek isteginde
bulundu. Ali Bey, bir kotuluge

ugrayabilecegini

dusunebildigi

halde,

gitmemezlik edemedi. Fakat Albay, bir onceki gun Ali Beyi temsilen giden
binbasiyla tegmene soylediklerinden

farkh bir sey soylemedi, Anlasilan

komutam tammak, tartmak istemisti ...
Ali Beyin gemiden aynhsmdan birkac saat sonra Ingiliz savas
gemisi Ayvahk'tan 91kt1 gitti. Fakat 28-29 Mayis 1919 gecesi uc savas
gemisi ve iki silep dolusu askerle cikageldi Yunanhlar. Cunda Adasi'nm
gerisinden karaya cikan dusman, sabaha kadar yuruyerek kuzey dogusuna
yerlesti.
Sefa' daki karargahim
Cakilh

Bahce

komutasmdaki

denilen

kesime

ve agirhklanyla
tasnrmsti

haberlesme

komutan.

araclanm

Ustegmen

Fahri

inzibat bolugune de buradaki sutlan savunma gorevini

verdi. Yunan isgalcilerine ilk asker kursunu buradan sikildi. Bu kursun iki
tarafm birbirine girmesinin isareti oldu. Y erinden firlayarak bolugune guc
vermek isteyen Fahri Bey: "Arkadaslar, bugun icin dogduk, goreyim sizi!"
dedi ve bir kursunla yere serildi.
Yunanhlar Ayvahk'm isgalini tamamladilar.

Sehrin sirtlannda

guvenlik onlemleri alarak, orada durdular.
Kuvvetimiz. Karargaluyla birlikte Muradeli Koyu'ne tasmdi.
Ustegmen Fahri Bey sehit olmus, birkac erimiz yaralanrmsn. Bu
isgal 15 Eylul 1922'ye degin surdu. Tam 39 ay 16 gun surmustur.
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Y eni Ddnemde
Baris icinde birlikte yasamak, guzel yorede, zenginlikle mutlu
olmak

istemeyenler

gittiler,

yerlerine

24

Temmuz

1923 tarihinde

Isvicre'nin Lozan kentinde imzalanan "Bans Antlasmasi" uyannca, Girit,
Midilli ve Makedonya Turkleri getirilerek yerlestirildiler.

AYVALIK'IN
Ayvahk'umzi
Cevresinden

olusan

OLU~UMU

icine alan ve asagi yukan bugunku Ege Denizi ve
bolge,

yeryuzu

kabugunun

tarihinden

en gene

olusumlannda biridir.
Dunyamizm

bugunku

kita

orgusunun

daha

yem

yem

belirlenmeye basladigi zamanlarda bu bolge, "kara" yapismi tasiyordu, Bu
kara yapismdan gunumuze kalan en belirgin oge, "Kozak Koyu" dag
kitlesini

olusturan,

granit

tasidir.

Bu

yoredeki

eski

uygarhklarm

sutunlanndan tutun da koy dibeginden yol dosemesine kadar her yerde
kullandignmz bu granit, cozusmesiyle o unlu frsnkcarmrmza en elverisli
topragi verir.
Bu gunumuzden 20 milyon yil oncesine kadar boylece kaldi.
Yalmz sunu soylemeliyiz: Dun, iyice asmrms bir karaydi burasi. Bundan 20
milyon yil once, bu duz kara parcasi daha da asnnp cokmeye baslaymca,
yerini icinde adaciklann oldugu genis gollere birakti. Daha sonralan bir
yandan volkanik olaylarla, yeni karalar olusurken, ote yandan bu cokuntu
surecek, sonunda Akdeniz'le golleri ayiran kara seridi de yok olup, bundan
2-3 milyon yil once Ege Denizi olusacaktir.
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Ayvahk bu gorsel ortamda, gunumuzden 15 milyon yil oncesine
kaldi. Bu siralarda daha basit bir dille, yeryuzumuzun bugunku Afrika'smi
icine alan bolgesinin daha kuzeye yapngi baski sonucu, gunumuzun Asya
ve Avrupa kitalannm gunes cizgisi boyunca, kmlma ve yiikselme olgusu
basladi. Genel olarak "Alp Hareketi" adun alan bu tektonik, Alplerden
Himalayalara, Tibet' e kadar yeryuzundeki gene dagsal olusumlan ortaya
cikardi.

SARMISAK TASI - SEYTAN SOFRASI
Ayvahk bolgesinde Alp Hareketi'nin icerdigi ilk tektonik donem,
gunumuzdcn 15 milyon yil oncesiyle 5 milyon yil oncesi arasmda yer ahr.
Bu

donem

tektoniginin

ozelligi

volkanik

olmasi,

yani

yanardag

faaliyetlerine dayanmasidir. Bu yanardag faaliyetlerinden ilki, gunumuzden
15 milyon yil oncesine kadar uzamr. ilk lav akmnlan kirrmzidan sanya,
beyaza, yani atesin yanarken boyandigr renkleri ahr. Onun icin biz bu
lavlara "Ates Ta~1" adim veriyoruz. Bu lavlann

ornegini Izmir yolu

cikismda Besparmak Tepesi'yle plajlar yolunda Camh Tepe' de goruruz.
Bunun ustune gelen ikinci lav akmtisi, yoremizin terihsel, en belirgin yapi
malzemesi ogesi olan "Sarmisak Tasi'tdir. Gunesin bansmda Ayvahk'm
guzelligini en doyumsuz bicimde gozledigimiz "Seytan Sofrasida iste bu
zamanda kalma bir lav birikintisidir.
Bir zamanlar Maden Adasi'nda isletilen demir de bu donemin
urunudur. Ihca sulanyla lav catlaklanna sizan eriyik halinde demir, daha
soma bu rhea sularmm buharlasmasiyla cevherlesmistir.
Bu 90k faal yanardaglar donemini, sakin bir cag izler. .. Bu sakin
cagm hareketli ogesi, akarsulardir. Yiikseklikleri asmdiran bu akarsular,
tasidiklan

malzemeyle,

asagidaki

bosluklan

doldururlar.

Boylece

Ayvahk'm gunumuze kadar gelen engebe ortusu olusmaya baslar. Soma
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bolgede bir yukselme olur. Kimi eski lavlar, devrilip yana yatar ... Alibey
Adasi'ndaki tepenin olusumu gibi, kimi yerler coker, yeniden goller olusur,
Daha onceki gol ortarm kalmtilan gibi, bu goller de sonralan kuruyacak,
kimi zaman yukselip, Kucukkoy ve Sankaya' da oldugu gibi lavlan orten
kalkerli topragi, yani yuzyillardir ustunde zeytin uretimi yapilan bereketli
topragi olusturacaktir.
Sonra yanardag faaliyeti yeniden baslar, ama ilkindeki o
amanstzhgiyla

degil,

ocaktan

fokurdamalan

gibi...

Bu

indirilen

faaliyet

hep

corba

tenceresinin

guney-bati,

son

kuzey-dogu

dogrultusundaki yeryuzu kabugu catlagi boyunca olur. Timarhane Adasi
tepesiyle Catal Tepe bu son yanardaglann bacalandir. Alibey Adasi'run
karsisma dusen Dalyan Tepe de boylesi bir volkandir.

ADALARIN ORTA YA (:IKMASI VE SARMISAK'IN
KUMU
Sozunu ettigimiz Kozak dag kutlesine gelince, bu tektonik
donemin basmda yukselmis yanardaglar, bu kutlenin cevre cizgisinde
faaliyet gosterebilmistir. Ana kutle onceki niteligini korumustur.
Boylece Ayvahk bolgesinde yanardaglar cagt, bundan 5 milyon
yil once sona erer. Bu zamanla yeryuzu yuvarlagmm genel bir soguma,

yani buzullar 9ag1 donemine girdigi 3 milyon yil oncesi arasmda gunumuz
icin belirleyici olay, bu bolgede bugunku Edremit Korfezinde akarsular bu
cukura yonelecek bicimde yataklanm oymaya baslar.
Dunyarmzm uzun k1~1 olan buzullar cagi, kimi arahklarla
gunumuzden 15 bin yil oncesine kadar surdu. Yaklasik 3 milyon yil
Ayvahk bolgesi bu uzun k1~1 gorece olarak ihman bir iklimle gecirdi. Daha
90k yagmur, kar yagdi ama, oyle binlerce yil buzlann altmda kalmadi.
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Gunumuzden 7 5 bin yil oncesiyle 15 bin yil oncesi arasnu kapsayan son
buzul doneminden sonra, metrelerce kalmhktaki buzullann erimesi, tum
yeryuzunde deniz duzeyini yiikseltti. Ayvahk'i da icine alan bolgede bu
yukselme 120 metre dolaymda oldu. Icinde yanardag serpintilerinin oldugu
ovalann bircogunu deniz suyu kapladi. Gunumuz ve yoresinde karayla
deniz arasmdaki nakis, iste o zaman islendi: yukselen denizin icinde
Midilli'den Alibey'e, Timarhane Adasi'ndan Mosko (Kilavuz) Adasi'na,
irili ufakh yuzlerce ada, yanmada ortaya cikti. Bunlarm birinden otekine,
gunumuzde yuruyerek gecilenler vardrr.
Plajlanmizm o guzel kumuna gelince, Kozak ve onu cevreleyen
tepeleri meydana

getiren granitin cesitli etmenler yoluyla cokuntuye

ugramasi sonucudur: Akarsularm getirdigi bu malzemeyi deniz, on bin
yildan beri kiyilanrmza serpistirmektedir,

KENTTEKi KiLiSELER
Ayvahk'taki kiliselerin listesi biraz uzundur. Kent icinde on bir
tane kilise vardir. Bu denli kilise coklugunu dindarhklanna

rm, nufus

cokluklanna rm verirsiniz, yoksa insanoglunu ozgur brrakmamak, her yerde
karsisma dikilmek isteyen kiliseciligin baskisma rm verirsiniz bilemeyiz.

1-Agios Dimitrios: Simdiki Halk Egitim Merkezi'nin

yerinde

bulunuyordu. Kentin zengin ve guzel kiliselerinden biriydi. 1945 yilma dek
cami, sonra da Erkek Sanat Okulu atolyesi olarak kullamldi. ileri duzeyde
harap olunca da yiktmlarak yerine gunumuzdeki bina insa edildi.

2-Taksiyarhis Kilisesi: Bulundugu yer kentin ilk mahallesidir.
Muslumanlar, Hiristiyanlar bu kesimde birlikte oturmuslardi. Icindeki dini
tasvirler

yuzyih

doldurmus,

bazilan

bahk

derisi

uzerine

islenmis,

gorulmeye deger tablolardir. Birkaci yakm zamanlarda calmnnstir. Onceki
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coluk cocuk, bilincsiz insanlann verdikleri zararlardan arta kalanlar, sanat
tarihcileri, ikonograflar icin ilginctir,

3-Agios

Yannis:

Cumhuriyetten

bu

yana

cami

olarak

kullamhyor. Carsi Camii ya da Saatli Cami deniyordu. 1944 depreminde
can kulesi yikilmca, saati ile amhr oldu. Icindeki ikonlar badana ya da yagh
boya ile kapatilrmsnr.

4-Meryemana

Kilisesi:

Yihm

saptayamadik,

Ayvahk'm

ahmsmdan sonra altmda bulunan bir marangozhaneden cikan yangmla kul
olmus. Ikinci Pazar Yeri'nde sol dipte bulunuyordu. Ayvahk despotunun da
ikametgahi oradaydi.

5-Agios Y orgios: Simdiki Cmarh Camiidir. Suslemeler, sutunlar,
sutun bashklan acismdan gorulmeye deger niteliktedir. Buradan giden
Rumlarm inanclanna

gore, kiliseye adim veren din sehidi azizin nasi,

despot tarafmdan degerli ikonlarla (tasvirlerle) gizli bolmeye yerlestirilmis.
Bir kilise ressami amlannda: "Kim bilir, belki ruzgar ahp goturmustur"
diyor!

6-Kato Panaya: Gazi Ilkogretim okulu avlusundadrr. Cami
olarak kullamlmaktadrr. ikonomo'nun oksuzler icin yapurdigi kaydi vardrr.

7-Ayazma: Futbol stadma giden yol uzerinde, solda kalan bir
sokak icindedir. Zeytinyagi fabrikasi olarak kullamlma felaketini yasiyor.
Icindeki

su kutsal kabul

edildiginden

ayazma

denmektedir;

aslmda

Faneromeni Kilisesidir.

8-Agia Triyada: Yerinde Abdulvahit Saglam Ilkogretim okulu
vardrr.

9-Agios Nikolaos: Biberli Cami adiyla ayakta duruyor.
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10-AgiouVasiloiu: Yerini saptayamadik.
11-Profit Iliou: Bizim Ilkkursun Tepesi dedigimiz yerdeydi;
fakat simdi yok arnk. Kente en hakim tepe; eski adiyla Ilyas Peygamber
Tepesi. Kayitlara gore icindeki ikonlar, yabanci sanatcilar tarafmdan
yapilrmsti.

Bunlar, Yorgi Sakkari'nin "Ayvahk Tarihi" adh kitabmdan
cikardiklannuzdir. Yazara gore Ayvahk smirlan icinde elli dolaymda
kilise, kucuk kilise ve manasttr varmis ! Bizim saptayabildiklerimiz
sunlardir:

-Agios

Yorgis (Abaci)

Kilisesi: Izmir yolu uzerinde,

Sankayalar'm eteklerindedir; sadece dort duvan kalnusnr.
-Aya

Varvaya Kilisesi: Cakilh Bahce denilen sehir d1~1

kesimdedir.
-Agia Paraskevi: Sansuya giden yolda diyorduk eskiden; fakat
yollar da degisiyor, degistiriliyor. Bu nedenle Izmir yoluna cikistaki buyuk
PTT binasi sirasmda dememiz dogru olacaktir. Temel kalmtilan duruyor.

CUNDA, OTEKi ADIYLA ALiBEY ADASI
Ayvahk'm karsismdaki adaya Cunda deniliyor. Bu adm Piri
Reis'in "Kitab-i Bahriye"sinde gecen Yunda Adalanndan galat oldugu
samhyor. Ulusal Kurtulus' tan soma, emperyalist dusmana ilk karsi koyan
kahraman komutamn amsma "Alibey Adasi" adi verildi. Her iki isim de
kullamlmaktadir. Bazr gezginlerin, halktan birisinin "Cunda" demesi
normaldir. Bu isim Rumlardan kalma bir isimdir. Fakat Ayvahkh Rumlar
buraya "kokulu ada" anlamma gelen "Moshonis" adnn vermislerdi. Bunun
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da unlu bir korsandan geldigi kayithdir. Hem zaman zaman buraya, Cunda
deniyorsa, "Alibey" denmesinden onceki yerlesik isim oldugundandir.
Cunda Adasi, dogrusunu isterseniz, hangi adi kullanacagmuzda
biz de tereddute dusuyoruz. Ayvahk'i acik denize karsi kapayan, ya da acik
denizden sonra muhurleyen bir gorunum tasiyor. Bu adanm, Ayvahk'tan
bakildigmda, solundaki bogaza Dalyan Bogazi, sagmdaki bogaza Dolap
Bogazi adi verilir. Cok eskiden, bir sandalm gecebilecegi kadar s1g olan
Dalyan Bogazi, 1880 yihnda, iki yilhk bir cahsmayla acildi, en derin yeri
bir kulactan uce indirildi, yirmi kulac da genisletildi,

Bugun Dolap Bogazi dedigimiz yerde bir kopru vardir. Bu
kopruden once, adaya genis bir salla gecilirdi. Yani 10 yil oncesine kadar
bu sekilde yasandi. Kopruden sonra Ayvahk'a gelmek icin 500 metre
uzunlugunda dar bir gecit vardrr, bu 1817 tarihinde yapilnustir.
1900 yillannda 8-100.000 kisinin oturdugu adada, simdi 2000
dolaymda insan barmmaktadrr. 1900'lerde 4 ilkokulu, 1 K1z Okulu, 1
Oksuz Yurdu varken, bugun ise sadece l Ilkogretim okuluyla 1 Yetistirme
Yurdu bulunuyor. 0 yillardaki ahtapot uretimi yilda 100.000 kg. uzumu
disardan getirilerek uretilen sarapsa 500.000 kg. olarak saptanmistir.
Yine o yillara ait elimize gecen, fakat net olmayisi yuzunden
burada kullanamadrgumz bir kartpostal, bina yogunlugu, ada ilcesinin
buyuklugunu gostermektedir.
Cunda, nami diger Alibey Adasi, Saym Huseyin Onen'in verdigi
bilgiye gore, unlu 31 Mart olaymdan sonra (1908) bucak oluyor. 0 tarihe
kadar Osmanh yonetiminde Midilli Valiligine bagh bir ilcedir Cunda.
Belediyesi vardir, okullan vardrr, · o da Ayvahk kadar zengindir,
gorkemlidir.. Guzelim binalarmm yogunlugu, Ayvalik'r da genis olcude
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harap eden 1944 zelzelesiyle birlikte ortadan kalkar, gunumuzun Cunda'si
dogar. Demokrat parti yonetimi srrasmda yapilan bir halk oylamasiyla da
Ayvahk'm iki mahalleli bir uzantisi olur.
Yazlan

Ayvahk'tan

ve Alibey

Adasi'ndan,

saat baslannda

motorlar kalkar. Bununla beraber kara yoluyla da gidilebilir.
Adamn kucuk tepeciklerine
koylar ve bogaz butun guzelligiyle

cikildigmda

adanm guzellikleri,

gorulebilir. Eski insanlann,

eski

uygarhklann yeridir bu ada. Ada cevresinde gezilebilecek, yuzulebilecek
bircok koy vardir. Buda adaya doga guzelligi saglarmsnr. Cunda (Alibey)
adasmda kordon boyunca bahk lokantalan vardir, cogu kisi buraya bahk
yemeye gelir. Aksam gunbatimmda da sahile gelerek, kucuk bir tavernanm
masasmda, zevkinize uygun bir ickiyle, sardalyamzi, papalinaruzi ya da
baska turtle bir bahgi yiyebilirsiniz.
Alibey (Conda) Adasr'nm Kiliseleri
1-Taksiyarhis Kilisesi:

akmayan,

islemeli

sirasmdadir.

Sahil

sanmsak

1873 'te
taslanyla

kesiminde

oturan

insa

edilmistir.

dikkati

ceken

Rumlarm

Simdi

artik

Asagi

Cesme

geleneksel

olarak

uyguladiklan Bizans stilindedir. Adamn metropol kilisesiydi.
2-Agia Triyada: 1865 'de

yeniden

insa edildigi kaydediliyor.

Adada insa edilen ilk kilisedir. Gunumuzdeki Bakkal Sokagi' mn sonunda
bir buyuk bosluk vardir; kilise oradaydi. ..
3-Agios Dimitrios: Doguya

bakan

yonde,

yeldegirmenlerine

yakmdi, deniyor.
4-Panaya Kilisesi: bakkal Sokagi'nm

basmda, iki bucuk duvan

kalrms kilisedir. 1850'de ikinci kez insa edilmistir.
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5-Agios Panteleimonos: Y eri bilinmiyor.
6-Agios Yannis: Adaya
duvanyla

giristeki

sol tepenin

uzerinde

dort

duruyor; icinde bir sey kalmamis. U<; denizi de goren bir

konumdadir; buraya simdi A~iklar Tepesi deniyor.
7-Agios Nikolaos:Hristiyan Mezarhgmm karsismdaydi.

Manasnra Gelince ...
1817 say1mlarma gore ada uzerinde 7 manastir vardi; sonradan
msa edilen, adanm kuzeydogusuna

uzanan, Ayvahk yonundeki ucun,

tepesinde bulunan "Evangelistriya"

rahibeler

manasnnyla

sayilan

8' e

ulasrmsti. Bu manastir, sanmsak tasiyla 90k saglam bir bicimde yapilmtsti.
Sahipleri tarafmdan yakm yillarda yerle bir edilmemi~ olsaydi, samnz
turizme yonelik bir yapiya donu~turulebilirdi; 90k da gelir getirirdi.

Cunda (Alibey) Adasmda Ilginc Bir Manastir
Paterica' da "Agios Dimitrios, Ta Selina" admda bir manastir
vardir.
Cunda'nm kuzeye bir uzantisi olan Pateri9a'mn anlarm "koltuk
degnegi"dir.

Iste bu koltuk degnegi kara uzantlsma, denizden de karadan da

gidebiliriz; ama karadan gidis daha kisa ve cabuk olur. "Birinci Koy" ve
"Ikinci

Koy"

deniyordu)

u (eski donemde

"Asagi

Damlar",

gectikten soma "Asagi Manastln"na

"Yukan

vanrsimz.

Damlar"
Bir kapisi

uzerinde 1771, bir digerinde 1795 tarihinin kazilmis oldugunu gorursunuz.
Bu tarihlerin onanm tarihleri oldugu ileri suruluyor.
Buyuk olcude kendine ozgu vapismi, ozclliklerini koruyabilmi~
manastmn

konumu,

cevresi,

gercekten

gorulmeye

deger.

Aytsigmda
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manastmn kendisi de cevresi de buyuleyici bir guzellige burundugunden
asil admdan esinlenerek "Ay1~1g1 Manastm" diyoruz.

Tarih Oncesinde
Midilli ile Anadolu arasmda bircok ada vardir. Bunlar daha sonra
"Hekatonisa"

adiyla tarihe gececek adalardrr. Masmavi sularda zaman

zaman korkarak

kendilerini

gosterdiler,

sonra serpildiler,

Ege'nin sicak gunesinde, denizin kopuren dalgalannda

buyuduler.

cocuk oyuncagi

tekneler gibi gorunduler. Bazilanysa gogii opmek istercesine sutun ve kale
oldular ... Saldirgan babalan Enkelados'tan degil, fakat guzel ve buyuleyici
anneler; Anadolu' dan birtakim miraslar aldilar.
Tarihin

sonsuz

zengin

ormamnda,

bu kesimin

(Cunda

ve

adalarmm) patikalan bulamktir. Pek basilmanustir, dikenlidir.
Homer,
Priamos

Canakkale

Bogazi'ndan

Kralhgi' m anlatirken,

Bergama'ya

kadar

uzanan

Cunda ve adalarmm

o zamanki

adi

1. Kitabmm

sayfasmda aym

Hekatonisa' yi da sayar.
Heredot da Tarih'inin

151'inci

sekilde, Hekatonisa'dan soz eder: Adalarm isim babasi Apollon'dur. Ay'm,
isigm, parlakhgm

tannsi.,

Tanncalar

Ekati,

Artemis

ve Selene'nin

tapmaklan da bu adalar uzerindedir.
Latin tabiat bilgini ve yazan Plinius Sesundus'un

yazdigi bir

yigm kitaptan sadece "Tabiat Bilgisi" gunumuze kadar gelebilmistir. Bu
yapitmm

9.

Kitabmda

Midilli

Bogazi'yla

karsismdaki

karanm

(Anadolu'nun) betimlemesini yapar, bu adalardan birinde "Tsintonia ya da
Kidoni" (antik Ayvahk) kentinin bulundugunu yazan. Bu kentteki bir steak
su kaynagmdan soz eder. Sonra da bu adalardan bes onemlisini sayar:
Nisos ya da Nasos

(Cunda, Alibey Adasi), Pirgos (Maden Adasi),
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Kremydonisi (Sogan, Dolap Adasi) Chalki (Ciplak Ada) ve Eleos ya da
Lios (Ilyosto, "Gunes" Adasi)
Eski Ken tier Uygarhklar Y atag1
Antik

donem

dahil onu izleyen

yuzyillann

yazarlanm

da

ekledigimizde on ikiyi askm sayida tarihcinin Cunda adalar dizisi uzerine
yazdignu saptiyoruz. Adalanm uzun uzadiya siralamanm bir geregi yok.
Ornegin

1895'te

yaymlanan

bir kitabmda

Drakos

adh bir

yazardir. Pordoselene antik donem uygarligmm gunumuz Sogan (Do lap)
Adasi'nda

bulundugu,

bu

kentin

sonradan

Pirgos'ta

kuruldugunu,

buralardan cikanlan iki kitabenin, kamt oldugunu ileri surer. Arna ne var ki
yazitlardan

biri Pirgos,

oteki antik Kidoni

(Ayvahk)

kentine

Biliyorsunuz Sogan Adasi, karayolunu Cunda Koprusu'ne
uzun gecitle kopru arasmdaki

aittir.

baglayan dar

adadir, Bu yazitlarm da uzun gecidin

genisletilmesi sirasinda ortaya cikanldigi belirtilir. Fakat gelin gorun ki, bu
iki

kamt

Ayvahk'in

tahrip

edildigi

3

Haziran1821'de

Ayvahk

Akademisi'nde kaybolur. Yapilan arastirmalan Pirgos'un Roma Cagi'nda
insa edildigini gostermistir.
Nasos
kesimindeydi.

(Cunda)

Battiktan

Antik

Cag' da,

soma gunumuzdeki

koprunun

Alibey

Adasi

yerinde insa edildi (yani

bugunku Alibey Adasi kenti). Bu kentin Orta Cag'rn baslanna kadar ayakta
kaldigr, simdi yerinde yeller esmekte oldugu, o tarihte orada 4000 kadar
insanm yasadigi hesaplamr.
Cunda

(Dalyan)

Bogaz'ndan

disanya

cikarken

sag tarafta,

zenginlikler icerisinde bir manastir harabesi var. Oralarda da vaktiyle
kucuk bir kentin kurulmus oldugu, yuzeydeki kiremitlerden, kuplerden ve
eski paralardan anlasilmaktadir.
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Ciplak Adasr'nda da kalmtilara rastlamyor: Chalki uygarhgi.
Cagmuzda kale adi verilen duvarlar, alcak tepelerin uzerinde hala duruyor.
Pirgos'a (Maden Adasi), eskiden 90k sayida Bizans parasi
bulundu.
Tarihci Stravon, "Cografya" adh kitabmda Cunda Adalan'm

yirmi kabul ettigini, fakat antik donem yazan Demosten'in bunlan krrk
olarak kaydettigini anlatrr.
Kirk ya da yirmi ... Adalar olustuktan sonra gecen yuzyillar
icerisinde degisikliklere de yer degisimlerine

de ugranuslardir. Bazilan

belki batrms, bazilan da dalgalann arasmdan boy gostermistir,
Arkeolog Wilhelm Derpfeld, bu adalardaki eski yasamlan
cozumlemek

icin kazilara hazirlamrken, 1. Dunya Savasi cikagelir,

vazge9er.
Pordoselene Kulesi
Pordoselene uygarhgimn yeri olarak gosterilen Maden Adasi'nm
tepesindeki kule... "Tann Apollon, Tannca Selene", Midilli, etraftaki
adalar ve Edremit Korfezi ile Anadolu karasmm gozetlenebildigi kule ... t.s.
VIII. yy' da "tekrar insa edildigi" kaydedilen, tarih oncesinden, tarih
sonrasma gelen kulenin kahntist. ..
Tann Apollon Tanrrca Selene
Tum anlatilanlardan vardigmuz bir baska sonuc, 1922'ye kadar
gelen donem icinde, buyuk liman Dolap Bogazi'nda (gunumuz Alibey
Adasi koprusunun dis kisimlan) oldugudur. Buradaki kentin (Nesos- antik
Cunda uygarhgi) hangi tarihte kuruldugu, nasil yok oldugu bilinmiyor.
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Arna Buyuk Iskender (M.

0. 356-323) doneminde yasayan bir kent oldugu

turlu kamtlar (yazitlar vb.) gosterileiek ispatlanmaya cahsilnustrr.
Ikinci antik kent Pordeselene' dir. Alibey Adasi'run yukansmda,
kuzeybatismda,

durgun zamanlarda

at sirtmda

gecilebilen

bir deniz

seridinden sonra gelir. Bu kisma bizler "Maden Adasi" diyoruz. Dar deniz
seridine de "gecit" Antik donemde Paros denilen gecit, "Selene" ya da
"Selini" ile birlestiriliyordu. Anlam acismdan Turkce karsihk aradignmzda
buraya "Ay1~1g1 Ge9idi" dememiz gerekiyor.
Bircok tarihci, cografyaci degisik isimlerle soz ederler buradan:
"Selinis Polin" derler, "Pordoselini" derler, "Poroselini" derler.
Stravon'a gore Poroselene Nesos'un (Cunda Uygarhgi'nm) yikik
ve terkedilmis oldugu M.O. 8.yy'dan once, bakimh ve guvenli limamyla
yasamaktaydi.

Bu guvenli limaru nedeniyle Kilikya korsanlarmca

da

yikilamamis ttr.
Biz Ayvahkhlann

gunumuzde

Maden

dedigimiz yerdeki Poroselene Uygarhgr'nm

Adasi ya da Pirgos

bir tepesinde kule vardi. Bu

kuleden mm deniz, Midilli Adasi, etraftaki adalar ve Anadolu karasi
rahathkla gozetlenebiliyordu,

Osmanli'mn Cunda' daki Hiristiyan tebaasi,

bu kulenin varhgmi geleneksel anlatimlarla gunumuze degin getirmislerdir.
Bu Poroselene'nin

antik donemden gunumuze kadar gelen bir

degerli yam, demir madeni yataklandir. Bulgular, bu yataklann yuzyillar
oncesinde de isletildikleri

yonundedir.

Sonra Osmanh ve Cumhuriyet

donemlerinde de demir madeni cikanldi. Fakat 1962 yilmda cagm kosullan
karsismda

ekonomik

doneminde

buraya Maden

yuzundendir.

sayilarak,

cahsmalar

Adasi Denmesi,

durduruldu.

Cumhuriyet

iste bu maden yataklan
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Korsanlarm S1gmag1 Olan Ada
Tanrmm kutsadigi yerlerdir Paterica Korfezi.. Buradan gitme,
eski Alibey (Cunda) oturanlan, boyle yaziyor.
Bir dalyandir; Tanrmm bahkcilara

kusaktan kusaga armagan

ettigi, ustaca yaratngr bir bahk ureme alamdir, Oradan cikanlan gopezler,
yalmz Cunda' da Ayvahk'ta

degil.daha otelerde bile, ustun lezzetli bir

yiyecek olarak kabul edilirdi. Biyikh barbunlar, kurek iriliginde cipuralar,
sadece baslan

bir kilodan

fazla ceken iskorpitler,

diller, ahtapotlar,

kalamarlar ... Turlu midyeler; sulinalar, istiridyeler, pinalar ... tumu de bu
Paterica Korfezi'nin urunleridir.

Iste bu korfezde bir ada var: Guvercin Adasi!
Adada bir de Aigos Y orgis manastm

vardir. Doga ve insan

tahribatma yillar yih gogus gecirmis her iki fotografta da goruldugu gibi,
ayakta kalmayi basarmis bir "Ortacag" yapisidir.
Gecmiste,
harmanlayamadiklan

acimasiz

korsanlarm

yaslandiklannda,

denizleri

donem geldiginde, gunah ve cinayetlerinden armmak

icin, sigmdiklan bir manastirdi burasi.
Deniz yoluyla gidilebilecegi gibi, karadan, Paterica' daki birinci
koye varmadan, bir bahkci teknesiyle de gecilebilir,
Cunda (Alibey) Adasi'ndaki Manastirlar

1-~amh Manasnr: Adamn merkezinden yaya olarak ve Paterica
yolundaki "Eksi Cesmeuin solundaki yol izlenerek bir saatte vanlabilir;
yikik uc dort duvardan 90k, olaganustu guzel bir manzaraya egemen yerde
olmasi ozelligidir. Bulundugu yerin yuksekligi 195 metredir.
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2-Leka Panaya: Dalyan Bogazi'ndan

korfezc

girerken,

sol

yandaki zeytin agaclanmn arasmdan gorunen, bogaza hakim manastrr.
3-Ay1~1g1 Manastm: Ay1~1g1 Manastm Paterica'da yer ahr.
4-Ayios Apostolos: Cunda'ya giden kopruyu gecip, yeni yoluna
sapngunzda, 500 metre sonra sag yukandaki kuctik tepede yer ahr. Dort
duvan duran, kucuk, sanatsal degeri olmayan bir yapidir. Manzarasi
guzeldir.

5-Tavuk Adasr Manasnru

Cunda' da yemek yiyip, ickinizi

yudumladigmiz sahildeki gazinolann onunde, bogazm agzmdaki adadir.
6-Giivercin

Manastm: Acimasiz

Adasi

korsanlar

burada

yasarmslardir. Burasi gunah ve cinayetlerinden annmak icin, sigmdiklan
bir manastirdi.
7-Profit iliya Manastm: Kopruden Cunda'ya

gidis yonunde,

200 metre sonra deniz tarafmda; temel kalmtilannda az bir sey kalrmstir.
8-Kizlar

Manastm:

Adadaki

manastrrlann

en

son

insa

edilenidir.

TASLI MANASTIR YA DA TIMARHANE ADASI
Camhk Koyu'nun

tam karsismda,

kocaman

bir kayahk

kayahgm dibinde kucuk bir bina vardir. Bu bir yanmadadir.

ve

Tamtmaya

cahstigumz bu kesim, yanmadanm cikmusidir. Sarrmsak'tan baslar, Alibey
Adasi'run, yani Cunda'nm onundeki Dalyan Bogazi'na dek uzanrr. 192223 'e kadar burasmi bilen Turkler "Tash Manastir" derlermis, daha yeniler
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olan bizler ise "Timarhane Adasi" diyoruz. Daha once Rumlar bu adaya
"Agia Paraskevi" diyorlardi.
Tnnarhane Adasi mucizeleri nedeniyle Anadolu'da Kayseri'ye
kadar

unlenmisti.

Midilli'den,

Bahkesir' den,

Limni'den

Soma' dan, Kmik'tan,

hasta insanlar saghklanna

Bergama' dan,

kavusurlardi.

Adaya

zincirlerle bagh olarak cikarlar, akillan baslanna gelirdi. Yani bu adamn
deli olan ya da akli bozukluklan olan hastalan iyilestirdigi inamhrdt.
Bir kere bu yanmada, boylu boyunca bir ciftliktir (bir asrr once).
Icinde her turlu hayvan ve meyve agaclan vardir, Onu saran denizden de
tum urunler almabilir. Kayahgm dibinde kucuk bir kilise, manastir ve
odalar halinde ciftlik halkmm bannaklan bulunmaktadir.

Unlu Alman

Cografyaci Kipert gelir, kayahga tirmamr, gordugu manzaradan buyulenir,
bu denli guzel bir baska yer gormedigini soyler. ..
Bu aciklamalardan sonra, simdiki kusagm bu adaya "Tunarhane
Adasi" demesinin nedeni anlasildi, samnz. Demek ki 70 yil oncesine kadar,
akil hastalan,
tasirdi.

Hasta

burada saghklanna
zamanm

kavusurlardi.

kosullanndan

bu

Bu psikoterapi

guzel

yerde

niteligi

soyutlamyor,

gozleriyle tamk oldugu guzellikler icinde, iyi de beslenerek bas dincligine
kavusturuluyordu.
Bunlar gosteriyor ki bu ada gorulmeye deger bir adadir.

~EYTAN SOFRASI VE OTEKi TEPELER
Seytan Sofrasi
Harikulade

bir tepedir.

Deniz, koylar,

adalar ve camhklar

ayaklanmzm altmda kahr. Oraya cikip dogayi, gunesin batisuu seyrederken
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iki zit duygunun etkisi altmda kahrsnnz: Dogaustu smirsuuz kendinizi ya
da dogada bir hie]
Seytan
kayahklann

Sofrasi,

ustundedir.

yuvarlak
Oradaki

bir sofra
gazinoyu,

gibidir.

dogayi

Cepcevre

sarp

seyretmekte

olan

insanlan bir an icin unutun, gormezlikten gelin... Seytanlann bu sofra
etrafmda gercekten oturduklanm, toplanti yaptiklanm sanacaksnnz. Daha
once

anlattigmuz

Tnnarhane

Adasi'm

ve

diger

adalan

buradan

gorebilirsiniz.
Seytan Sofrasi'ndan

bakildigmda

Sarrmsak'm

emsalsiz guzel

kumunu ve insam tunclasnran gunesini goruruz. Y ani Ayvahk'm butun
guzelliklerini gormek gerekirse Seytan Sofrasi'na cikmak yeterlidir.
Hatta Seytan Sofrasi icin yazilnus soyle bir siir vardir:
Seytan en guzel yerde kurmus sofrasnu,
Icmis sarabm eskisini, yemis meyvalann hasim,

Kadmlar birakm ellerinizden oyalan !
Doga, maviyle yesille islemis en alasm1

Penelope bir orup bir sokuyor;
Buyuyor, buyuyor beklerken kocasun.

Aphrodite buradan rm girmis denize?
Seytan kesinkes oksamis kalcasuu.

Kaz Dagi'ndan esen yel Truva' dan ses verir.
Seytan Sofrasi'nda dinler insanhgm yasnu
Dr. Muzaffer Hacihasanoglu
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Tavsan Kulaklarr Tepesi
Seytan Sofrasi'mn

yam basmdaki

tepedir.

Insan tarafmdan

dikildikleri izlenimi veren, tavsan kulagi biciminde iki kayayla karsilasihr.
-09 insan boyu yuksekligindedir. Dipleri toprakta degildir, yatay, plakamsi
bir kayanm uzerinde durmaktadirlar. Cok ilginctir bu Tavsan Kulaklan,
Buyuk iskender'in Hindistan Seferi'nde gordugu ve "Esek Kulaklan" diye
adlandrrdigr rivayet olunan daga benzetilir.

ilk Kursun Tepesi
Onceki kusagm "Profit ilias" (Ilyas Peygamber) dedigi tepedir.
Kentin hakim noktasidir, Cumhuriyet doneminde, dusmana atilan ilk asker
kursununun amsma "ilk Kursun Tepesi" adi verilmistir. Bir de kilisesi
vardi; fakat gecen zaman icerisinde yiktldi gitti. Simdi sadece temel
kalmtilan durmaktadir. Ayvahk'm

doga zenginliklerini iyice gorebilmek,

zevkine varabilmek amaciyla Alibey Adasi srrtlanna, Seytan Sofrasi'na,
Ciplak Tepe'ye,

iilk Kursun Tepesi'ne

cikmak gerekmektedir.

Tavsan

Kulaklan ve Timarhane Adasi da manzara bakumndan 90k iyidir.

DELiKLi TAS VE KARTAL YUV ASI
Ayvahk'ta

bir ic deniz vardir; eskiden asil bahkcihk alam bu

kesimdi.
Camhk'ta denizin icinde kumdan olusan bir dil vardir. Kavisli
delta gibidir. Timarhane Adasi'nm hemen dibinden baslar Camhk karasiyla
birlesir.

Tabii dille Timarhane

Adasi

arasmda

teknelerin

gecmesine

rahathkla yeten bir bogazi vardir. Bu dilin ada tarafmdaki bitim noktasmda
eskiden, tahta bir isaret duruyordu, tekneler karaya oturmasm diye ...
Camhk Koyu'ndaki iskeleyle Timarhane Adasi arasmdaki kisimda denizin
icine ilerleyen kayahklara

eskiden "Kartal Yuvasi", az otesindeki ve
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denizden fiskirrms gibi duran delikli, katran rengi kayalara da "Delikli Tas"
diyorlardi. Delikli Tas adi suregeliyor, fakat Kartal Yuvasi'nm adim anan
pek yoktur. Neden "Kartal Yuvasi" da dendigi bilinmemektedir.
Bu ic deniz, Seytan Sofrasi'run altma kadar uzamr. Delikli Tas'rn
denizin altmdaki bir volkandan fiskmp kaldigmi, o kesimdeki

sulann

sonsuz derin oldugunu eski insanlar soyler. Oysa siradan bir denizcilik
haritasma baktigmuzda,

bu kesimdeki sulann 4-5 metreden fazla derin

olmadiklanm goruruz. Rumlar, bu i9 denizin Camhk ve Sarmisak karasma
"Yurukides"
taslannm
taslanndan

adim

buradan
yapilmis

vermislerdi,
teknelere

Ciplak

Tepe' den

yuklendiginden

kucuk bir kulubede

ve

kesilen
yine

degirmen

burada

deniz

yaz kts bir Turk gumruk

memurunun surekli nobet tuttugundan, kulube de bir Turk bayraguun hep
asih durdugundan soz ederler.
Simdilerde, bu anlattignmz yerde devlet eliyle bir bahk ciftligi
(dalyan) olusturulacagmdan
olarak nitelendirdiklerine

bahsediliyor. Eskiler de burayi, bahk yatagi

gore, yerinde bir karar diyoruz ve tez zamanda

gerceklesmesini diliyoruz.

AD ALAR
Ayvahk aym zamanda bir adalar kentidir. 22 tane adasi vardrr.
Bunlar sunlardir:
Ciplak Adasi, Yumurta Adasi, Gunes Adasi, Yuvarlak Ada,
Kamis Adasi, Kilavuz Adasi, Tash Ada, Y elken Adasi, Yalmz Ada, Kucuk
Maden Adasi, Maden Adasi, Alibey ( Cunda) Adasi, Hasrr Ada, Do lap
Adasi, Kutu Adasi, Bahk Adasi, Yumurta Adasi, Kayabasi Adasi, Cicek
Adasi, K1z Adasi, Poyraz Adasi, Tavuk Adasi.
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ANITLAR
iki amt vardir. Birincisi Cumhuriyet Alam'ndaki "Ataturk
Amti'tdir. Kendi kaidesindeki Ata'nm sozleriyle, yanmdakinde yer alan
kabartmalarla Ulusal Kurtulus Savasi'mn "ilk Kursununun amsal amti
olmaktadir,
Ikincisi, Izmir varyant yolunun kiyiya bakan kesimindedir.
"Sehitlik" adnu tasir. Dusman isgalinde sehit olan ustegmen Fahri Bey'in
arnsinadir.

tr.

<;E D E YA ~A YI~

HALKIN GE(:iM KA YNAKLARI
ZEYTiNCiLiK
Ayvalik'ta her sey yetisiyor ama, asil konu zeytinciliktir. il9e
arazisinin % 70'i zeytin agaclanyla kaph olunca, urettiklerinin basta geleni
elbette zeytinyagi olur!
Tum ulkede 72.000.000'u asan zeytin agaci vardir. resmi
kayitlara gore 1.750.000'i Ayvahk smirlan icindedir.
Resmi

olmayan rakamlar

da vardir, Bunlar,

yetistirilen

dikmeliklerden kaynaklanmaktadir. Baska bir soyleyisle, bos araziler zeytin
agaclanyla bezenmis, yabani ehlilestirilmis, fakat tapudaki ve meslek
kuruluslanndaki kayitlar duzeltilmemistir,

Resmi olmayan rakamlarla

Ayvahk'taki

zeytin

2.500.000'e yakmdir.
4300 dolaymdaki kisi, zeytin agaci sahibidir. 4021 kisinin 30'la
250 arasi, 246 kisinin 250 ile 500 arasi, 23 kisinin 500 ile 1000 arasi, 8
kisinin 1000 ile 2500 arasi, 2 kisinin 2500 agactan yukan boluklere sahip
olduklan anlasilmaktadir.
iki yilda bir dogru durust urun veren bu agaclardan soyle boyle
40.000 ton zeytin ahnmaktadir. Bunun 7000 ton kadan yemeklik olarak
salamuraya atilmakta, geriye kalanmdan da -33.000 tonundan- 7-8 bin ton
zeytinyagi uretilmektedir.
Bu uretimin saglandigi ve mevsimlik cahsma yapan fabrikalarda
5300 kadar isci cahsmaktadir.
Ayvahk'a Makedonya'dan,

Girit'ten, Midilli'den gelen gocmen

Turklere, "yerlesme" ve "btraktigi mala karsihk" -eski teknik soyleyisle:
"iskan hakki" ve "teffiz" - sekilleriyle verilen zeytinlerin, "yerlesrne hakki"
olarak kisi basma verilen yirmiser agachk kucuk bolukleri, ekonomik
nedenlerle elden cikanlrmsnr.
Devletin

orgutlendigi

ilk yillarda,

bu daginmlar

yapihrken

yerlesme hakkmm yuz agac olmasi planlamrken kimi sesi gur, yumrugu
agir kisilerce bu, zeytinleri toplayacak isci bulamayacagi

gerekcesiyle,

yirmi agaca indirilmistir. Bu miktar hak sahibini gecindiremeyince, ya da
gecimine merhem olmaymca

sans yollan acilrms, zeytinliklerin buyuk

kismmm belirli ellere gecmesine neden olmustur, Oysa toplayici iscinin
yetmemesi

durumunda,

basvurulabilirdi.

hala

gecerli _ bir

yontem

olan

"imece"

ye
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Ona da gerek kalmazdi, cunku civardan o kadar cok zeytin
tayfasi saglanabiliyor ki, yardimlasma rafta kahrdi.
Ilcedeki zeytin agaclan cok bakunhdir. Topragin ozelliginden
Ayvahk zeytinyagi, baska yerlerde uretilenden daha ince ve daha nefistir.
Bir kis urunu olan zeytinin toplandigi Kasun/ Arahk/ Ocak aylan
Ayvahk'm

en hareketli

aylandir.

Obek

obek

insanlar

zeytinlik

aralanndadir; insanlan ve zeytinleri tasiyan traktorler, ath arabalar
yollardadir.. Zeytin tanelerini ezip, yaguu alan fabrikalar hummah bir
cahsma duzeni icindedir, Kisacasi bu iiy ay, halk deyimiyle "kara sularm"
aktigi aylardir. Zeytinin sikilmasi sirasmda artakalan, dokulup atilan koyu
renkli suyu halk, para kazanmamn simgesi sayar.
Zeytin Konusunda

Zeytin cok ilginc bir agactir.; Onun hakkmdaki ilk bilgiyi din
kitaplarmda bulabildigimiz gibi, son zamanlardaki toprak kazilannda da
cikanlan zeytine ait dal ve toprak fosillerinin "Miyosen" tabakasmm ust
yuzunde oldugu gorulmustur.

Zeytin ucuncu zamanm devrinden beri vardir. yani 10 milyon
yildan once de zeytin vardir.
Tevrat'a gore, Nuh , gemisinden bir guvercin salar. Bir sure
sonra guvercin ayaklan camurlu, agzmda bir zeytin dahyla <loner... Bu
dinsel oyku bile bize, zeytinin cok eski devirlerden beri dunya uzerindc var
oldugunu gostermektedir.

Nuh'un kavmi icin zeytin nasil ki esenlige erisme isaretiyse, tum
insanhk icin de daima bansm simgesi olarak kabul edilmistir,
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Zeytinin

anavatam

Anadolu' dur.

Buradan

Yunanistan'a,

italya'ya, ispanya'ya atlarmstir. Gittigi bu ulkelerde gerekli ilgiyi gormus,
ileri gitmistir. Bizdeyse asirlarca ihmal edilmis, islalu ve verimliligi
konusundaki cahsmalara ancak 30-35 yil once baslamlrmstir.
Zeytin agacmm 6mm 90k uzundur; bes yuz, hatta bin yil yasar !
Bu nedenle botanikte olumsuz agac olarak kabul edilir. Agac tukenme
donemine girdiginde, yamrulardan gelisen yeni uclar, bunu yeniler,
varhgmi koruyan kok, tukencn govdeyi tazeler.
Zeytin agacmm meyvesini elde etmek, gunumuz ekonomik
kosullannda 90k pahahdir. Bundan cikanlan zeytinyagi ise harcanan emek
ve paraya oranla, 90k ucuza satilmaktadir.
Icinde

"kolesterin"

bulunmadrgindan,

damar

sertliginden

sikayetci olanlann rahathkla kullandiklan ve besin degeri yuksek
zeytinyagmm, 90k masrafh bir tanm kolundan geldigini belirlemis
bulunuyoruz.
Pekiyi neden ucuza satihyor? 0 da verilen emege, sarf edilen
paraya orantih bir fiyatla sanlsm.. diyebilirsiniz. Arna bunu soylemek
soruna cozum getirmiyor. Cunku ulkeyi yonetcnler, aman bu maddeyi
olsun yukseltmeyelim, gibi gercek ekonomiyle ilgisi olmayacak, yersiz bir
duygusalhk gosteriyorlar, fakat dusurmek icin disahm yapiyorlar. Acikcasi
uretici bu durumda zor durumda kalmaktadir.

BALIK VE BALIK(lLIK UZERiNE (:E~iTLEMELER
Bahkcihk, tum Turkiye' de oldugu gibi, henuz modernlesmemis,
caga yarasir bir cahsma ve verimlilik duzeyine erisememistir. Bu
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nedenledir ki, yazlan dinlenmeye gelenler istegin birden cogalmasiyla
yiikselen fiyatlar karsismda allak bullak olmaktadirlar.
Soron sadece modemlesme degildir. Son yillarda daha belirgin
bir bicimde kendini gosteren denizlerin kirlenmesi olayidir.
Eski yillann, cipurasi, levregi, sinariti yok artikl Simdilerde,
ender olarak yakalanan irice bir levrek piyangocunun tezgahmi susluyor.
Onceki gibi bahklar

buyuk

ciknuyor.

Bahkci

tezgahlannda,

lokanta

tezgahlannda goremedigimiz buyuklukte turlu bahklar avlarlardi. Bahklar
bes kilo, on kilo, daha yukan agirhkta olurdu.
Gunumuz lokantasmda, meyhanesinde,

kosullann

etkisiyle bir

mayonezli levrek bulamazsuuz -ho~ yapacak ustasi da pek kalmadi ya- ama
bir corba baligi olan bakalarostan (mezgitin bir turudur) aliminyum folyoda
domatesli biberli, kekikli defneli hazirlanan bir meze vardir ki pannak
yalatir insana !
Deniz urunlerinden

soz etmisken ahtapot nasil pisirilir onun

tarifini verelim:
Ahtapotun kursagnn

bahkcunza

temizlettikten

sonra, bolca

yikayip suzun. Butun haliyle bir kaba ya da bir naylon torbamn icine
koyarak, torbanm agznu kapatmadan, buzdolabimzm buzluguna yerlestirip,
bir hafta orada birakm. Pisirmek istediginizde buzluktan cikanp,

suda

cozulmesini saglaym. Sonra keskin bir bicakla, dilediginiz buyuklukte
ahtapotu dograyip,

duduklu tencerenize

koyun. Duduklu

kaynadiktan

sonra, ahtapot kucukse yirmi dakika, buyukse otuz dakika kisilnus ateste
pisirin. Kendi salgiladigi suyla ilik gibi pismis olacaktir ... Tencerede bir
cay bardagi olcusunde kendi suyundan birakm, geriye kalam dokun.
Uzerine yeterince zeytinyagi, bir defne, bir parca portakal kabugu, bes- alti
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dis soyulmus sarrmsak, bes-on tane karabiber koyarak tekrar pismmz,
sarmisaklar pistiginde, bir cay bardagi uzum sirkesi ilave ederek, bes
dakika kadar daha kaynayip atesten alm. isteyen bu malzemenin icine
kucuk bir dal da rozmari katabilir. Ister steak, ister soguk yiyebileceginiz
nefis ahtapotunuz artik hazirdir.
Ayvahk Bahkeihjimda Dissatnn
Ayvahk deniz urunlerinde yillardan beri disa acilrmsur. Urettigi
bahklan da turlu cesitli midyeleri de Yunanistan'a, italya'ya ve ispanya'ya
satmaktadir.
Dissatnru yapilan cesitli bahklarm toplam kilograrm 760.000
kadardir. Midye turlerinde asagi yukan 130 ton dissatnn yapilmaktadir.
Sanlan ahtapot ise 9 ton dolaymdadir. Bunlar yilhk hesaplamalardir.
iki

bahk

uretme,

iki midye

uretme

ciftligi

ve dissatnm

gerceklestiren iki de firma vardir.

END UST R

i

Ayvahk'm basta gelen urunu zeytinyagi olunca, endustri de bu
yonde gelismistir, diyebiliriz. Buna baglanti olarak kentteki endustriyel
kollan soyle siralayabiliriz.
Zeytinyagi fabrikalan

- 18 adet

Rafine

- 5 adet

Pirina

- 2 adet

Kimya

- 1 adet

T eneke Kutu

- 3 adet

Sabun imalathaneleri

- 8 adet
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Romork ureten atolyeler - 5 adet
Sabun uretimindeki unu yurt capmdayken, A yvahk zamana ayak
uyduramamaktan oturu bunu kaybetti. Nizip, Adapazan, istanbul ve izmir
basa gectiler. Osmanh Rum'u doneminde zeytinyagnn Marsilya'ya kadar
satan Ayvahk, bu daldaki atagnu surduruyor, Libya'ya sans yapiyor. Arna
sabun sanayiindeki gerileme, fabrikalan, imalathane duzeyine indirgedi.
Zeytinyagciligm

dogurdugu taleple, yilhk teneke kutu uretimi

190.000'e ulasrmstir. Romork uretimi (yilhk olarak) 950 dolaymdadir.
Cayir bicme makinesi, gubre serpme makinesi, su tankerleri, pulverizator
ve hidrolik presler artik Ayvahk'ta da uretilmektedir.
Yurt capmdaki endustrilesme

cabalan, gunden gune agirlasan

ekonomik kosullar, el tezgahlanm, el sanatlanm gelistirmemistir, hatta yok
etmistir diyebiliriz.
Bunun gibi, bir baska endustri kolu da yok olmustur, "1900'lerde
yasanti" bashgi altmda, o yillarda Ayvahk'ta 80'e yakm tabakhaneyle 2
deri fabrikasmm bulundugundan ve 700 iscinin cahstigmdan soz etmistik,
Bu koldaki bu sayidaki isyerlerinden bir tekinin, evet bir tekinin bile olsun
gunumuzde yasamadigim kesinlikle soyleyebiliriz.

BA~KA URUNLER VE TiCARET
Uzum, Ayvahk'm zeytinyagindan

soma, ikinci unlu urunudur,

Ozellikle Bagyuzu Koyu'nde teraslarda yetistirilen kutuklerden elde edilen
bu uzumler,

kendine

ozgu

sekli,

lezzeti

ve rayihasiyla

90k alter

bulmaktadir. Seker oram yuksek bir turdur. Genellikle istanbul ve Trakya
illerimize gonderilir. Kozak uzumu diye ad yapnustir. Bu uzumden yapilan
pekmez de kendisi kadar unludur.
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Bu koyde ve ccvresindeki diger koylerde 9am fistigi uretilmekte
ve drssatum yapilmaktadir.
Bugdaymdan

pamuga,

yoncasmdan

mismna,

tutununden

patatesine, karpuzundan enginanna Ayvahk'ta ve baghklarmda yetismeyen
yetistirilmeyen tanmsal urun yoktur.
700'e kadar fenni ve yerli kovanla da ancihk yapilmaktadir.
Hayvancilik keci, koyun, srgu ve kumes hayvancihgi kendi
gereksinimini karsilayacak duzeydedir.

FOLKLOR
Ayvahk'm turkuleri, gelenekleri, danslan yoktur. Bu dalda
Ayvahk'm diyebilecegimiz

hicbir soze, gelenege, oyuna rastlamadik.

Halkm Hidtrelleze ve cocuk sunnetlerine gosterdigi ilgiyi de bir gelenek
olarak, yani onemli ve yerel anlami olan bir gelenek seklinde kabul
edemeyiz, cunku bunlar asagi yukan Anadolu'nun her yerinde surdurulen
"halk e glenceleridir".
Ayvahk'r olusturan halk toplulugunun Girit'ten, Midilli' den,
Makedonya' dan ve Anadolu'nun cesitli yorelerinden gelmis olmasi bir
folklor yaratamannsur, demektir. Soyle de diyebiliriz: Bes-on kusak
geriden gelen, yazgi birligi etmis Ayvahkhlar bulunmadigmdan, folklor
meydana gelmemistir. Cumhuriyetin ilamndan bu yana da ekonomik
kosullarla modem yasayis boyle bir seyin gelismesine olanak tammarmstir.
Ancak Kurtulus Savasi'rmzm basmda Yarbay Ali Bey'in emrine
giren, dusmana ilk kursunu sikanlardan olan Bagyuzu efelerinin zeybegini,
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tek folklorik ornek olarak gosterebiliriz.

Cunku Bagyuzu

Ayvahk'm

yonetim smirlan icindedir. Davul ve klametle oynamr.
Biz bu bashk altmda, uysa da uymasa da, Halkevi'li ytllarda,
Ayvahkh

gen9leri birbirine

kayna~trrm1~, "Ayvahk

vermek istiyoruz.
Nur sacar her zaman parlak gunesi
Denizi, topragi cennetin esi
Camli' st, Sefa' s1 gonul kardesi
Guzel Ayvahk'trr yesil ulkemiz

Sayende seninle daima seniz
Varol, daim yasa memleketimiz
Sayende seninle daima seniz
Varol, daim yasa memleketimiz.

Ufkunda belirir al leylaklan
Zumrutu andmr zeytin dallan
Neseyi artmr esen ruzgan
Guzel Ayvahk'trr yesil ulkemiz.

Sayende seninle daima seniz
Varol, daim yasa memleketimiz
Sayende seninle daima seniz
V arol, daim yasa memleketimiz.

Nesenle bir yasa guzel Ayvahk
Dileriz seninle daima saghk
Gurbuz gencleriyle daima yasa Ayvahk

Mar~1"nm siirini
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Guzel Ayvahk'tir yesil ulkemiz

Sayende seninle daima seniz
Varol, daim yasa memleketimiz
Sayende seninle daima seniz
V arol, daim yasa memleketimiz.

E GiT iM KUR UM LARI
Egitim Kurumlan

acismdan, bir ilce olarak cok cok iyi bir

durumdadir. Ayvahk'ta 10 ilkogretim okulu, 5 lisesi (normal, ticaret, kiz
meslek, endustri meslek), 1 yetistirme yurdu, 1 halk egitim merkezi, 1 halk
kutuphanesi vardir.
Ayvahk'm baghlannda,

ilkogretim

okullan

dismda

lise de

bulunuyor. Adlanm verelim: Y eni Koy' de 1 ilkogretim okulu, Cakmak
Koyu'nde 1 ilkogretim okulu, Altmova'da ise ilkogretim okullan dismda
bir lise.
Bahkesir Universitesi'nin

bir kolu olarak, turizm ve isletme

ogretimi veren "Ayvahk Meslek Yuksek Okulu" da faaliyete gecti. Harita
ve basm yaym bolumleri icin de cahsmalar yapihyor.

A YV ALIK'IN
Kuruldugundan
kuyulardan,

sarmclardan

SUYU

1953 yilma dek Ayvahk,

su gereksinimini

karsilanusti.

evin

Hemen

her

bahcesinde,

avlusunda ya bir kusu ya da bir sarmc vardir. genelde bu sularla evlerin
temizlik isleri gorulurdu, Icme suyu ise, kentin guney batismda, Izmir
yolunun altmda kalmis bir kesimdeki "Yedi Kuyular"dan saglamrdi.
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Eski Kozak yolu uzerindeki "Deve Bogazi" kuyulanyla

Park

srrtlarmdaki "san Su"dan zaman zaman destek yapihrdi.
Nihayet Altmova ovasmda acilan kuyulardan saglanan su, sehir
sebekesinin de yapilmasiyla

1953 yilmda Ayvahk, duzenli olarak suya

kavusmustu,
Kimimizde tath bir gulucuk, kuruslu donemde yasamamis yeni
kusaklarda da hayret uyandrracak, kavrama guclugune neden olacak, bu
konuda birkac rakam vermek istiyoruz:
Sucular, bu kuyu sulanm, merkeplerine

yiikledikleri agactan

yapilnus silindiri andrran ficilarla tasirlardi. Sucu, icme suyunu verecegi
evin onune gelir: "Sucuuul Diye seslenirdi. Evden cikanlan

testilere

hunisini koyar, su varilinin arkasmdaki muslugu acarak, olcek olarak
kullandigi saph tenekeyi doldurur, testilere boca ederdi. Bir teneke su "3"
kurustu. Yani Ayvahk suyunun hikayesi bu sekildedir.

NUFus
1990 yih nufus sayunmda A yvahk ve baghlannm tablosu soyle
olmustur: Ayvahk (kent ici) 26.121, Bagyuzu Koyu 1123, Camoba Koyu
668, Haciveller Koyu 168, Kucukkoy (Sarmisak dahil) 6006, Murateli
Koyu 91, Mutlu Koyu 315, T1fillar Koyu 271, Turkozu Koyu 311, Yenikoy
384, Altmova merkez 8562, Akcapmar Koyu 856, Besiktepe Koyu 291,
Bulutcesme Koyu 285, Cakmak 711, Karayit Koyu 329, Krrcalar Koyu
352, Odaburnu Koyu 238, Uckabaagac Koyu 480.
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Bagyuzu ve oteki koylerin buyuk bolumunun

kendi araclan

vardir. hemen hemen tumune otoyla gidilebilir. Altmova'ya ise her yanm
saatte bir arac vardir.
Koyler

uzumculuk,

zeytincilik,

pamukculuk,

bugdaycihk,

tutunculuk ve hayvancihkla gecimini saglarlar.

YARDIM VE SAGLIK KURUMLARI
Kizilay ve Cocuk Esirgeme Kurumlan'run

subeleriyle Yardnn

Sevenler Dernegi ve bir de hastanenin ayakta kalmasma, modernlesmesine
buyuk katkilan

bulunan Hastaneyi

Koroma ve Kalkmdirma

Dernegi,

Ayvahk'taki yardnn kurumlanm olustururlar.
Kentin en guzel yerinde 50 yatakh Devlet Hastanesi, biri Sosyal
Sigortalar, biri de Verem Savas olmak uzere iki dispanseri ve Saghk Ocagi
vardtr. 14 eczanenin yam srra 30 kadar doktor ve discisi bulunan bir yerdir
Ayvahk,

KOMSU iL ve iL(:ELERLE ULASIM-TiCARET
Ayvahk'm bir tarafmdan Gomec Bucagi (18 krn), Burhaniye (35
km), Edremit (45 krn), Havran (50 km); bir tarafmdan da Dikili (36 krn),
Bergama (45 krn) ... illerden Bahkesir (127 krn), Izmir ise (156 krn)
uzakhktadir.
Bu

il

ve

ilcelerle

ulasim

1y1

duzeydeki

karayollanyla

yapilmaktadir. Ayvahk, Bahkesir'in ilcesi ama, ticaretinin onemli bolumu
izmir'ledir, daha azi da Istanbul'Iadir.
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Otobusler, minibusler, taksiler kisa arahklarla bu merkezlere
gidip, gelmektedirler.

TUR
Ayvahk'm

iz

M

ic ve dis turizm dalgalanmalarmdan

yararlanmaya

basladigi tarih olarak, 1960 yihni alabiliriz. Ayvahk bu tarihten itibaren
turizmin onemini kavramaya baslarms, faydalanma yoluna girmistir.
Plajlar, pansiyonlar,

oteller ve gazinolar,

bu tarihten

sonra

canlandilar, harekete gectiler. Bu onemli sosyo ekonomik gelismenin bas
iteleyicisi

olarak

simdi artik aramizda

bulunmayan

bir karayolcuyu

saygiyla anmak isteriz. Bu kisi Rasim Saruhan' dir.
Karayollarmm

Ayvahk

gorup, onemini kavramis,

subesi sefiyken,

karayolculan

Sarrmsak plajlanm

burada da bir kamp acmaya

iteklendiren Rasim Saruhan, ilce merkezinden Camhk yonune dogru tum
kiyida tutmus, gelismis, kente daha da bir guzellik veren palmiyelerin
diktiricisidir. Y ani Ayvahk'm turizminin gelismesinde Rasim Saruhan'm
buyuk katkisi vardir. o zamandan bu zamana Ayvahk yaz mevsiminde ve
tum tatillerde dolar.

A YVALIK

'IN

YEM EKLER

i

Ayvahk yemekleri, Ege-Akdeniz yemek kulturlerinin gunumuze
uzantisidir. En belirgin, en ortak niteligi de zeytinyagidir. Yemeklerinde
zeytinyagi dismda, bir yag turu dusunemezsiniz.

V arhkh kesim eskiden
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sadece pilavda, barbun ve dilbaliga tavasmda Trabzon ya da Libya'nm
Deme kentinden getirilen "sadeyag" adh bir tuzlu tereyagnu kullamrdi.
Bu yorede, gunumuz siradan lokantacismm kullandigi baska
yaglara bakmaym; bir damak zevki hikayesi var ...
Sokakta, insan saghguu tehdit eden, kati yaglarla hazirlanan,
birkac dakika icinde yenen, "sozde yiyecekler" caguu yasiyoruz. Damak
tadiyla birlikte, yemek kultu-ru-muz de yok oluyor. Kose basmdaki tostcu
ile arabah kofteci, toplumsal yasantnmzm unlulcri arasmda artik!
Biz, "Merakhlan icin Ayvahk yemekleri" bashgi altmda bilinen,
lokanta ve meyhanede hala bulunabilen turlerin recetelerini vermek
niyetlisi degiliz. Ustalan tukenmekte olan turleri saptamaya cahstik.
Omegin bazi lokantalarda dagda-bayirdan toplanan kansik ot yemegini icindeki malzeme eksik de olsa- bulabilirsiniz; ama bilen bir bahcevanm,
yaz mevsimi ortasmda, bir sebze bahcesinden toplayacagi, en az sekiz-on
turden olusan "kansik bahce otu"nu bulamazsimz !

KARI~IK BAH<;E OTU
Semiz otundan tutun, patates, kabak surgunlerine, bir demet
madanoza, kabak ciccklerine, tum yesilligiyle bir demet taze sogana, birkac
taze kabakla, patateslerin olusturdugu kansiga bol miktarda domates
ekleyeceksiniz ...
Hazrrlamsr: Otlar ayiklarur, bol suyla yikamr, ozsu kaybnu
onlemek icin pisirilecekleri tencereye konurken, yine tencerenin icine
dogramr, 90k miktarda domates zar ve cekirdekleri cikanlarak dogramr.
Yapay gubresiz tarla domatesi, yemeginizi daha da lezzetlendirir. Domates
ve otlann salgilayacagi su, pismeye yeter. Zeytinyagi dusuk asitte olmah,
comertce kullamlmahdir. Kansigmizda yabani sarnnsak yoksa, bildigimiz
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sarnusaktan

bes- alti dis eklemelisiniz.

Patatesler pismeye

yakm bir

zamanda ust kisma dogranmahdrr; daha once koyarsamz, eritirsiniz. Bu
yemegin

sicagi baska,

sogugu baska

lezzette

olur. Bunlarm

sirasmda, mutfagnuzdan 9Ik1p Him evi saracak

"bahar

pisimi

kokusunu"

unutam.ay1p, hep arayacak, hep ammsayacaksmrz.

ADAKOFTESi
Midilli' den g69 edenlerin getirdikleri bir kofte turudur; katki
maddesi olan kekik yuzunden lezzetlidir.
Hazrrlamsi: Kiyma, hayli sulu cokca ekmek iciyle, sogan, tuz,
biber ve bol kekik konarak yogrulur; kofteler yapildiktan sonra 1-2 saat
dinlendirilir. Kizdmlan "zeytinyagmda"

unlanarak kizartihr, steak servis

edilir.

BARSAK DOLMASI (GARDUM)
Bu 90k degisik yemegin ustasi ev kadmlan
Bilmiyoruz.

kalmis nudir?

Ugras isteyen bu yemegi yapmak isteyeceklere

recetesini

vermek gerekiyor; cunku nice damak tadma duskun insan vardir ki, ilginc
bir yiyecekle karsilasnklarmda, kollan hemen sivayip, mutfaga girerler.
Ayvahk'm artik annnsayanlan bile ender bulunan bu yemeginin
hazirlarusi soyle:
Taze kuzunun, geliskin sut kuzusunun kalm barsaklan
sabirla ve dikkatle ters-yuz

edilerek yikamr,

ahmr,

Onceden kucuk kucuk

dogranmis, tuzu biberi konulmus, dalak ve ciger parcaciklan barsaklara
doldurulur. Az salca, bir dis sarmisak centilerek, bir defue, kucuk bir dal
rozmari

(biberiye)

tepsiye

yerlestirilmis

barsaklarm

uzerine

daginhr,

yeterince dusuk asit zeytinyagi konur, koku ve lezzet icin bir ceviz
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buyuklugunde tereyag ilave edilerek, fmna atihr. Pisme sirasmda izlenerek,
kurulugu onlemek icin gerekirse biraz su konur.
Bu, nesli tukenmekte

olan Ayvahkhlann "Gardum"

dedikleri

yemektir. Steak olarak servis edilir.

PEYNiRLi KABAK
Isaret parmagi buyuklugtmdeki kabaklan secmelisiniz, Ozellikle
karaya calan, koyu yesil Girit kabaklan bulabilirseniz, daha lezzetli bir
yemek olur.
Kabaklan

hafifce

kaziyrp,

yikadiktan

sonra, ikiye bolunup

aynlmayacak kadar ortalarmdan yann. Her kabagm icine bir dis sarmisak,
bir parca domates, bir parca sert peynir yerlestirip bir tepsiye dizin. Peynir,
Ayvahk'm dinlenmis,

sert kelle peynirinden

olursa, daha guzel olur.

Kabaklara yeterince su ve zeytinyagi; bir-iki defue yapragi katarak, fmna
surun,

Kirk bes dakika sonra, 90k degisik ve 90k lezzetli bir yemek
soframzi

susleyecektir,

Diyebiliriz

ki

bu,

yaz

suresince

vazgecemeyeceginiz bir yemek turn olacaktir.

AYAK VE iSKEMBE SARMASI
Bu kez, sut kuzusunun ince barsaklan kullamhr. Gardumda tarif
ettigimiz

gibi,

buyuklugunde

icleri

disa

cevrilerek,

bir

guzel

yikamr.

kesilip haslanmis, kuzu iskembesi parcalanna

Parmak
barsaklar,

dolanarak sanhr; her bir parca, iri bir yaprak sarmasa buyuklugunu ve
gorunumunu ahr.
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Bir tencereye
zeytinyagi,

yerlestirilip,

defne ve rozmari

yeterince

(biberiye)

su, 90k az miktarda

konularak

salca,

atese vurulur.

Hafif

ateste iki saat pisirilir,
Iskembe yerine, sut kuzusunun
oyle ki bazi usta ev hammlan,
kullamrlar.
temizlenip,

Tabii

ayaklarm,

tutsulenmis

ayaklan da bu yemekte kullamhr;

bu yemekte hem iskembeyi,
tipki

paca

yapumnda

hem ayaklan

oldugu

gibi,

iyice

olmalan gerekir.

MUHLiYE DENiLEN BiR BiTKi
Bunu
soylerler.

bilen

Ayvahkhlar,

Ash "Muhliye"dir.

genellikle

50-60 santimetre

"Muhliye"
uzunlugunda

biciminde
bir sap

uzerinde, yaprakh bir bitkidir. Yapraklan nane ve istifnoyu andmr, Y emek
yapunmda kullamlan, sadece yapraklandir.

Agustos eylul aylarmda, bir

sebze bahcesinden, saglayabilirsiniz. Buyuk demetler halinde satihr -tabii
bahcevammz, sebze bahceciligini bilen, nesli tukenmemis bahcevanlardan
1se- ...

Hazrrlamsi: Y apraklan

tek

tek

kopanhp,

iyice

yikanan

muhliyeye, yanm kilogram kemiksiz kuzu -ya da koyun- eti gerekir.
Kuzu eti, bir kucuk sogan dogranarak, zeytinyagi ile tencerede
cevrilir, sonra bir-iki domates eklenerek pisirilir. Muhliye 90k kabank
oldugundan,

bir baska

tencerede

atese

konarak

salgiladigi

suyuyla

sinistirilir; onceden pisirilmis et, suyu ve salcasiyla uzerine eklenir, hafif
ateste on dakika pisirilir. Son bir limonun suyu, ustune gezdirilir; ihk ihk
sofraya getirilir.
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