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Her kapının bir dili 
vardır. Kimi kapı 
içerdeki zenginlikleri 
görmeye davet 
eder, kimi tam aksi 
bir kale gibi korur 
içindeki yaşamları. 
Ayvalık özgün 
mimarisinde her 
türlü kapıyı görme 
olanağınız vardır. 
Bu kapılar siz kente 
girdiğinizde sonuna 
kadar açılacak 
ve Ayvalık’ın 
konukseverliğini 
sunacak size.
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Merhaba,

Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık’ın tanıtımı 

için hiç bir çabadan geri durmamaktadır.

Elinizde tuttuğunuz rehber’de böyle 

bir girişimin örneğidir. Fotoğrafları ve 

içeriğiyle böyle bir rehber Ayvalık,Küçükköy 

ve Altınova için çok gerekliydi. 

BU REHBERLE SİZİ SADECE AYVALIK’A 

ÇAĞIRIYORUZ. KEŞFETMEK SİZİN 

İŞİNİZ.

Herkesin bu kentte kendine uygun 

onlarca şey keşfedeceğinden hiç 

kuşkum yok. Amacımız; sizlerin bu kenti 

gezmeniz,görmeniz ve bu süreç içinde 

keyif almanızdır. Bunun için nerede ne 

yaparsınız, ne yer, ne görürsünüz biraz 

olsun yol göstermektir.

Rehberi hazırlarken pek çok kişinin bize 

destek vermesi çıkan sonuç açısından çok 

önemliydi. 

Rehberin yazımı ve tasarımı için 

ALİ AKDAMAR’a teşekkür ederim.
SUN

UŞ

Rahmi Gençer

Ayvalık Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı

Başlangıçtan bitime kadar 

heyecanını hiç yitirmeden 

çalıştı, ayrıca kendisini 

bu vesileyle tanımaktan 

duyduğum memnuniyeti 

belirtmek isterim.

Fotoğraflara gelince 

görsel şölene söyleyecek 

söz bulamıyorum.Sevgili 

dostum BÜLENT KÜRŞAT 

Ayvalık’la ilgili fotoğraflarını 

bize sunmasıyla Ayvalık’a 

karşı sevgisini bir kere daha 

sergiledi. Teşekkürler Bülent 

Kürşat. Eline, gözüne sağlık.

Çok özel bir teşekkür de Sayın 

ZEYNEP NECİPOĞLU’na. Her 

zaman yanımızda olan Zeynep 

hanım, Ayvalık’ta yaptığı 

yardımseverliklerinin yanında 

bu rehberin basımını da 

üstlenerek Ayvalık’a armağan 

etmiştir.

Kentimizin iyi bir rehbere sahip 

olabilmesi için Ticaret Odamızın 

Meclis ve Yönetim Kurulu 

üyelerine, su altı fotoğraflarını 

bizden esirgemeyen Kemal 

ÇALIŞKAN’a, Uzmanlık 

gerektiren kuş konusundaki 

özel fotoğraflarıyla Ömer 

NECİPOĞLU’na ve Kıyı 

Yayıncılık ekibine, Ayvalık 

Turizm Ofisinden Mustafa 

TEKİN ve Yasemin 

GÜNGÖR’e teşekkür ederim.

AYVALIKTA KEYİFLİ 

GÜNLER GEÇİRMENİZ 

DİLEĞİYLE.

Saygılarımla
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AYVALIK
Bu rehber, sizi çağıran kenti nasıl 

algılayabileceğinizi anlatacak size. 

Tarihin biriktirdiği kültürüyle, 18. yy’ın 

en uygar Ege kenti Kidonia’nın, Ayvalık 

oluşundaki süreçte yaşanmışlıkların, 

taşa, toprağa, zeytine, suya ve sanata 

dönüşümünü anlatacak.
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Poyrazın melteme dönüştüğü 
mevsimde, Anadolu’nun en 
bereketli denizini yalayarak 
gelir rüzgar. Göl gibi duran 
deniz üzerinde yüzen adaları, 
sandal sefasına çıkmış aşıkları 
anımsatır.

Kentin sokaklarında gezerken 
bu şiirsel kenti biraz daha 
içinizde hissedeceksiniz. 
Ege’nin özgün mimarisini, 
evlerden dar sokaklara 

sarkan anıları, sessiz sakin 
kapı önlerinde kedileriyle 
oturan kadınları, duvar 
diplerine özenle dikilmiş 
akşam sefalarını, hatmileri 
ve yüksek duvarlardan aşan 
begonvilleri gördükçe, bu 
kentin sizi neden çağırdığını 
anlayacaksınız.

Hele öğle saatlerinde 
buralarda geziyorsanız, altın 
sarısı zeytinyağında kavrulan 

soğanın, kimbilir hangi Girit 
ya da Boşnak yemeğinin 
hazırlığı olduğunu düşünecek 
ve hızla kıyıya doğru yol 
alarak midenizin verdiği 
emirle o zengin menülü 
sahil lokantalarından birisine 
gideceksiniz.

Ayvalık için methiye düzmek 
inanın çok kolaydır. Cunda, 
Küçükköy, Sarımsaklı sahilleri 
ve Altınova...

Ayvalık’ın neresinde olursanız 
olun bu güzel yörede 
olmanın verdiği mutluluktan 
kaçamazsınız. Hiç mi 
sorunu yok bu kentin diye 
sorduğunuzu duyar gibiyim. 
Evet var ama bu sorunları 
görmenizi engelleyen 
güzellikleri o kadar çok ki.
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Ayvalık Osmanlı 
İmparatorluğu’nun muhtar 
kentlerinden birisi. Ne demek 
muhtar kent. Öykü şöyle;
Cezayirli Hasan Paşa, Çeşme 
yakınlarında, Koyun Adası 
sularında gemisini kaybeder 
ve Osmanlı’nın Çanakkale’deki 
donanmasına katılmak üzere 
yola çıkar. Ayvalık’ta Papaz 
İkonomou’nun çiftliğinde 
önce kimliğini gizleyerek 
konaklar, daha sonra bu 
insana güvenerek kim 
olduğunu açıklar. Papazın 
yardımıyla Çanakkale’ye 
gider. Cezayirli Hasan Paşa 
bir süre sonra sadrazam olur. 
Bu tarih Ayvalığın parlak 
günlerini geride bırakarak 
sıkıntıya düştüğü bir 
dönemdir. Papaz İkonomou 
sadrazamın huzuruna 
çıkarak ondan yardım ister. 
Kentin özerk olarak daha 
çok gelişeceği düşüncesiyle 
Ayvalık için özerklik talep 
eder. Takvimlerin 1773’ü 
gösterdiği bu zamanda 
Ayvalık çıkarılan fermanla 
muhtar kent ilan olunur.

Bu özerklik Ayvalık’ın, fiziksel, 
ekonomik, sanatsal tüm 
alanlarda gelişmesine destek 
olur. 19.yy’la kadar süren 
bu yükselme döneminde, 
zeytinyağı fabrikaları, evler, 
kiliseler, okullar yapılır. 1803 
yılında Ayvalık Akademisi 
kurulur. Felsefe, filoloji, 
mantık, fizik, matematik 
derslerinin verildiği bu 
akademi iyi bir ün kazanır.
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19. yy’da Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 
güçsüzleşmesiyle, Ayvalık’ta 
da siyasi kıpırdanmalar 
olur. Bunun üzerine ordu 
Ayvalık’a yerleşir ve özerklik 
kaldırılır. Bir kısım halk Midilli’ye 
gönderilir. Kent sönükleşir, 
ekonomisi durur, akademi 
dağılır. 1832’de çıkarılan bir 
afla Midilli’ye giden Osmanlı 
Rumları geri dönerler. ama bu 
kez Birinci Dünya savaşının 
getirdiği sıkıntılı durum 
1914’de Rumlar’ın tekrar 
gönderilmesine neden olur. 
Nihayet 1919’da başlayan 
Kurtuluş Savaşı sonunda 
Ayvalık 15 Eylül 1922’de 
işgalden kurtarılarak mübadele 
sürecine girer. Burada Ali 
Çetinkaya’dan bahsetmeden 
geçemeyiz. Ayvalığı işgal eden 
Yunanlı’lara karşı ilk kurşunu 
atan Ali Çetinkaya’dan Atatürk 
Nutku’nda övgüyle söz eder.  
Ayvalık, Ali Çetinkaya’ya 
vefa borcunu ödemek için 
bir mahalleye adını vermiş ve 
bir anıt yaptırmıştır. Cunda 
adasının yeni ismi de ona ithaf 
edilmiştir. 

Lozan Antlaşması gereği, 
1922, 1935 yılları arasında, 
burada yaşayan Osmanlı 
Rumları Yunanistan’a 
gönderilirken, Girit, Midilli 
Adasında yaşayan Türkler 
Ayvalık ve Cunda’ya 
yerleştirilirler.

Ayvalık toprakları yeni 
gelenlerin getirdikleri kültürle 
harmanlanarak bugünlere gelir. 
Türkiye’nin en zengin sivil 
mimari eserine sahip bu kent, 
özgün yapısıyla büyük oranda 
korunmuştur. Ayvalık evleri 

diye tanımladığımız bu yapılar çoğunlukla sarımsak taşından 
yapılmış, yüksek duvarlarla çevrili avlusu olan, ortada bir sofa ve 
ona açılan odalarıyla Anadolu evlerinin yaygın plan tipolojisine 
sahip, yüksek birinci katı olan iki katlı binalardır.

Denizden esen meltemle kentin içlerinde yapılmış binaları 
buluşturmak için, ızgara tipinde planlanmış şehrin doğayla 
bütünleşmiş hali de dikkat çekicidir. 
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Özerk olmanın getirdiği 
önemli avantajla refah 
düzeyini oldukça yükselten 
Ayvalıklı’lar, doğal olarak 
konutlarına ve ticari yapılarına 
da özen gösterebilmişler. Ege 
ve Akdeniz’in gözde kenti 
olarak, sivil ve dini yapılarında 
estetik değerleri yaşama 
geçirmişler.

Ticari yapılarını deniz 
kenarına, konutları daha 
içeriye ve dini yapılarını 
-özellikle manastırlarını- 
tepelere doğru yapmışlar. 
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Dar sokaklarda gezerken, 
pencerelerden sarkan 
sardunyaları kıskançlıkla 
izlerken, kaybettiğiniz 
yolunuzu sokakta oynayan 
çocuklara, ya da kapı önünde 
günlük sohbetlerini yapan 
kadınlara sorabilirsiniz. Onlar 
sizi bu müze kentte mutlaka 
görmeniz gereken yerlere 
yönlendirecektir.

Ayvalıkta konut mimarisi 
coğrafyanın özellikleriyle 
uyum içindedir. Bu nedenle 
bir Ayvalık mimarisinden söz 

etmek olasıdır. Ayvalıklı’lar 
bu yapıları, denizden ve 
zeytinden gelen bereketin 
sağladığı ekonomik güç ve 
kültürün incelttiği bir zevkle 
oluşturmuştur. 

Sokaklarda gezerken, özel 
yaşamları sokağa taşıyan 
taşların fısıldaşmalarından 
öğreniyoruz bunları. Bugün 
denizden koparılmış, 
sokaklarda geçmişiyle baş 
başa kalmış bu evler, inadına 
eskiye öykünen yaşamları 
içinde barındırıyor. Bizler bu 

dar sokakları hayranlık dolu 
bir duyguyla gezerken aynı 
geçmişe yolculandığımızın 
farkına bile varamıyoruz. Ne 
zaman ki yanımızdan geçen 
bir motorsikletin gürültüsü 
kulağımızı yırtıyor, o zaman 
dönüyoruz günümüze.

Burada var olan gündelik 
yaşam, Akdeniz’in etkisinde 
ama öznel bir Ege mimarisiyle 
oluşan yapılardan daha 
önemlidir. 

24 25
AYVALIK

AYVALIK AY
VA

LI
K

AY
VA

LI
K



26 27

Günün bir bölümünü 
sokakta paylaşan insanların 
birbirleriyle daha çok 
ilgilenmeleri, belki de 
mutluluklarını ve üzüntülerini 
içlerinde hissetmelerine 
neden oluyor. Paylaşmak bu 
değil mi?

Siz de eşiklerinde oturmuş 
laflayan kadınların 
sohbetlerine ortak olabilir, 
kimbilir, belki de bir özel 
yemek tarifi alabilirsiniz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri 
Ali Çetinkaya İlk Kurşun 
Rehabilitasyon Merkezi 
gazilerimize ve şehit ailelerimize 
hizmet vermektedir. Ayvalık’ın  
tepesinden denize bakan bu 
yapının doyumsuz manzarasında 
iyileşmenin çok hızlı olacağı 
kesindir. 
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Ayvalık evleri bir dönemin 
ihtişamının izlerini bugüne kadar 
içinde saklamıştır. Bu ince zevk 
yaratımlarını yalın taş yapıların içine 
girdiğinizde görebilirsiniz. 

Bir kısmı bugüne kadar yaşamını 
aynı zevkle sürdürmüştür. Bazı 
yapılar ise yeni fonksiyonları ve 
yeni sahiplerinin zevklerini taşıyan 
yeni izlerle sentezlemiştir kendisini. 
Her iki halde de görmekten büyük 
haz duyacağınız bu evlerin içlerini 
görmeden geçmeyin. Sizde derin 
izler bırakacağına eminim.
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Kapılar kadar onların 
üzerindeki ziller, 
tokmaklar, kulplar, 
tarihler, sigorta levhaları 
da ilgi çekicidir. Her biri 
farklı bir anlatım içinde 
tasarlanmıştır.
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Ayrıntılar, ayrıntılar... Biraz dikkatinizi 
çekmek amacımız. Eğer seviyorsanız 
ayrıntılara “takılmayı”, yaşadınız. 
Kapılarda, pencerelerde, tabelalarda, 
balkonlarda, çörtenlerde, eli 
böğründelerde sanata varan güzellikte 
el işçilikleri çarpacak sizi. Bizden 
bir kaç örnek. İnanın bir kaçı. Siz de 
yüzlerce güzellikteki bu ayrıntıları 
yakalayacaksınız. Belki şaşıracaksınız 
da. Ama şaşırmayın. Bu Anadolu 
insanının yaşam biçimi...
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Ayvalık doğal güzellikleri ve 
mimari özellikleri nedeniyle 
her zaman görülmeye değer 
bir yer olmuş. Şimdilerde 
de yine popülerliğini 
koruyor. Pek çok ünlü yazar, 
ressam, müzisyen, sanatçı 
ve entellektüel burada 
yaşamayı seçiyor. Eski evleri 
alarak onarıyorlar. Bazı evler 
de onarılarak pansiyona 
dönüştürülüyor. Ayvalık’ta, 
Cunda’da, Küçükköy’de bu tür 
pansiyonlarda konaklamak 
olası. Belki komşunuz da ünlü 
sanatçılardan birisi olabilir.

Cumhuriyet döneminde 
Ayvalık gelişimini sürdürmüş, 
zeytinyağı, sabun üretiminde 
ülkemizin simgesi haline 
gelmiştir. 

Savaşın ardından yetişen 
jenerasyon, aydın anne 
babaların çabalarıyla 
İstanbul’a hatta yurt dışına 
gönderilmiş, eğitimlerini 

orada yapmış ve ülkeye 
dönmüşler. Bu olgu Ayvalık’ı 
kültürel açıdan oldukça 
zenginleştirmiş. Bugün sanat 
ve kültürle iç içe oluşunun 
temel nedenlerinden birisi 
de bu durumdur. Örneğin, 
ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın 
öğretmeni olan Kamuran 
Gündemi Ayvalıklı bir 
ayakkabıcının oğludur. Benzer 
başarı öykülerinin sayısı 
oldukça fazladır.

Genç nesil özellikle 
zeytinciliğe önem vermiş, 
geçmişten gelen deneyimine 
yeni bilgilerini katarak bugün 
ülkemizdeki en iyi yağlarını 
üretmeye başlamışlar. Bugün 
dünyayla aynı teknolojileri 
kullanan ve nefasette çok 
daha üstün yağları bu anlayış 
üretiyor. 

Siz de üzerinde coğrafi işaret 
halogramı olan yağlardan 
birisini götürmek üzere almayı 
unutmayın.
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Fabrika binalarının deniz 
kenarına yapılmasının önemli 
bir nedeni, üretilen ürünlerin 
deniz yoluyla taşınmasıdır. 
Zeytinyağı ve sabunlar bu 
fabrikalardan bütün dünyaya 
dağıtılır.

Ayvalık zeytinyağında olduğu 
kadar sabun konusunda da 
iddialı bir üretim merkezidir.
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DİN
İ YAPILAR

Belirgin bir kutsallığı yok Ayvalığın. 

Yani kutsal bir kent merkezi görünümü 

taşımıyor. Ancak Rum Ortodoks 

mezhebinin kültürüyle, Bizans ve yakın 

çağ Avrupa mimarisini sentezleyip, 

özgün dini yapılar inşa edebilmişler. 

Ayvalık’ın dini yapılarındaki Neo Klasik 

etkinin nedeni budur.
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Sivil mimari örneklerini 
izlerken bir köşeyi 
döndüğünüzde karşınıza 
dini yapılar çıkacak birden. 
Kentin eski yaşayanları, klasik 
Bizans kilise mimarisinin 
ana hatlarını Rum Ortodoks 
mezhebinin kültürü ile 
yorumlayarak, eklektik ama 
özgün diyebileceğimiz, yerel 
bir mimari geliştirmişler. 
Antik ve geç dönem Bizans 
mimari yapılarının özellikleri 
olan ön cepheleri sütunlu 
galerilerle oluşan, dikdörtgen 
kütleli, anıtsal görünümlü bu 
Neo Klasik mimari örnekleri, 
pek çok öyküyle fiziksel 
duruşlarını bugüne kadar 
korumuşlar. 

Bu yapıların en ünlüsü 
Taksiyarhis Kilisesi. 
Başmelek Cebrail’in adına 
yapılmış bu kilise. Görsel 
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etkisini daha çok içinde 
hissettiren bu iri kütleli 
yapının ruhbani görünüşü, 
bulunduğu mekanı da 
etkilemiş. Sokak sanki 
bu yapının saygınlığıyla 
şekillenmiş.

1844 yılına tarihlenen sade 
mimarili kilisenin iki avlu kapısı 
anıtsal görünümdedir. 

İçerde binayı taşımakla görevli 
sütunların korint tarzındaki, 
bitkisel motiflerle süslü başı 
altın yaldızla kaplanmış, Girit 
Ekolü denilen bir tarzda 
çalışılmış resimlerin bir bölümü 
balık derisi üzerine işlenmiş. 
Bugün bunların büyük bir 
kısmı Ayvalıkta müze olmadığı 
için Bursa Müzesinde. Ama 
kilise hala görkemli bir iç 
süslemeye sahip.
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Küçücük bir kızdı. Rüyasında 
sürekli Kutsal Meryemi 
bir kaynaktan su içerken 
görüyordu. Meryem Ana ona 
da bu sudan içiriyordu. Küçük 
kız bu rüyasını büyüklerine 
anlatınca, hikaye papaza 
kadar gidiyor ve bunun bir 
işaret olduğuna karar vererek, 
kızın gördüğü boş arsaya 
gidiliyor. Orada yapılan bir 
kazıyla kutsal su bulunuyor. 
Oraya da bir kilise yapılıyor. 
Kiliseye Ayazma Kilisesi 
deniyor. 1890.
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Dikdörtgen planlı yapının yine 
ön cephesinde sütunlu bir 
galeri yer alıyor. Sütunların 
üzerinde yer alan üçgen taç 
görünümlü alınla anıtsal bir 
görünüme kavuşturulan 
yapı, geleneksel tapınak 
mimarisinin Neo Klasik bir 
yorumu. Önünden geçen 
ve biraz sonra denize açılan 
sokakta, denizi kutsayan 
gizli ilahiler söylercesine 
mağrur duruyor. Sarmısak 
taşının kızıllığı ile, yukarı doğru 
yükselen sütun başlarındaki 

okantus yaprakları, bereketin 
simgesi inancını hergün 
yineliyor. Bugün hiçbir işe 
yaramasa da, o mağrur 
duruşunu koruyarak 
izleyenleri sessizce selamlıyor. 
Ve belki de küçük kızın 
rüyalarıyla vücut bulduğu 
toprağın altına minnet 
duyarak.

Zamanın acımasızlığına 
bırakılmış, ilgisizliğin sitemini 
her taşında hissettiren bir 
yapı Agia Triada Kilisesi 
(Aya Triyada). Kentin 
tepelerine doğru eski İzmir 
yolu üzerindeki bu kilise 
ne yazık ki bakımsızlıktan 
ve ilgisizlikten harap 
durumda. Birkaç yıl öncesine 
kadar tavan süslemelerini 
koruyan, sade, gösterişsiz 
mimarisiyle dikkat çeken 
yapının bugün kapısı kilitli. 
Hala önemini koruyan bu 
sokakta kurtarılmayı bekliyor. 
Sokak bugünkü 13 Nisan 
adını, Atatürk’ün kente bu 
sokaktan girmesi nedenine 
alıyor. Eskiden kentin ana 
aksı olan bu sokak, sahil 
yolunun açılmasıyla önemini 
yitirmiş görünüyor. Ünlü 
yazar Venezis’in doğduğu ve 
yaşadığı ev kilisenin hemen 
karşısında oldukça korunmuş 
bir durumda ayakta. 

Kilise iki katlı. Alt katı sarımsak 
taşı iken, diğer dini yapılarda 
pek rastlanmayan bir biçimde 
üst kat bağdadi mimari 
tekniğe göre yapılmış. Tavan 
süslemelerinde de ahşap 
kullanılmış. Bugün yorgun 
ahşap tavanlar, üzerlerindeki 
sade ama ince süslemeleriyle 
yerde yatıyorlar. 
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Bir başka dönüştürülmüş 
yapı da bugün Saatli Cami 
olarak anılan Agia İanni 
(Aya Yanni) kilisesidir. Yapının 
en belirgin özelliği olan 
süslü çan kulesi ve üzerinde 
bulunan saat yüzünden, 
mübadele sonrasında Saatli 
Cami adını almıştır. 

Geniş bir avlu içinde “kapalı 
Yunan haçı” plan tipolojisinde 
dikdörtgen bir yapıdır. 
Bugün bile kentin silüetine 
bir mücevher inceliği katar. 
Çan kulesinin -her ne kadar 
1944’deki depremde yıkılan 
süslü külahı şimdi yerinde 
olmasa da- Gotik özellikleriyle 
güzelliğinden birşey 
kaybetmemiştir. Binanın 
tepesindeki fenerli kubbe 
bu görüntüyü tamamlarken, 
etrafındaki pencereler iç 
aydınlatmaya yardım eder.

Binaya batı cephesinden 
yüksek bir girişten girilir. 
Batı cephesinin önemini 
vurgulayan İyon başlıklı 
dört sütun karşılar bizi. Üst 
kısmında ise kemerli üç 
pencere yer alır. Yalın fakat 
anıtsal mimarisiyle bugün de 
işlevini sürdürmektedir.
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göstermediniz?” Bunun 
üzerine yaptıkları hatayı 
anlayan Hristiyanlar, tanrının 
kendilerini bağışlaması için bir 
kilise yaptırırlar. İki kapısı olan 
bu kilisenin bir kapısına İsmail, 
diğerine de İsmail’in Hristiyan 
iken kullandığı Yorgi adını 
verirler. 

bir takım insanlar tarafından 
kafası kesilerek öldürülür. 
Olaydan üç gün sonra bir 
gece yeniçeriler kenti basarak 
pek çok insanı katlederler. 
Durumu kaymakama anlatan 
halk şu yanıtı alır. “İsmail 
Müslümanlık’tan döndüğünde 
biz onun kafasını kesmedik, 
hoşgörüyle karşıladık, siz 
ne demeye bu hoşgörüyü 

Ayvalık’daki dönüştürülmüş 
dini yapıların sonuncusu 
Çınarlı Cami’dir. Agia 
İorgi (Aya Yorgi) kilisesi 
olarak yapıldığı 18. yy’ın 
ekonomik gücünün bir 
simgesi gibi durur. Görkemi 
ince mimari zevkinden 
kaynaklanır. Vakur duruşu 
ile Ayvalığın en önemli yapısı 
özelliğini taşır. Bahçesindeki 
yaşlı çınar ağaçlarıyla 
olmaktan, mutluluğunu 
göstermekten çekinmez.
Haç planını oluşturan tüm 
köşeler dikdörtgen sütunlarla 
adeta belirginleştirilmiş, 
yüksek girişinde tapınak 
etkisini yaratmak amacıyla 
sütun ve tonozlu kemerler 
yer almış. Yukarıda, simetrik 
olarak yerleşmiş kemerli 
dikdörtgen pencerelerin 
üzerine, kubbe görüntüsü 
veren tonoz içine yerleşmiş 
üç küçük pencere de simetriyi 
tamamlamış. En üstte 
yer alan üçgen taç cephe 
görüntüsünü tamamlamış.
Pencerelerin içi örgü dolgu 
yapılarak süslenmiş, bu dolgu 
aynı zamanda dışarıdaki 
formu ışık olarak içeriye 
taşımakta kullanılmış. Bu 
pencerelerden gelen ışık 
demetleri, alçı kabartmalı, 
altın yaldız boyalı çiçek 
motifleri ve dallarla bezenmiş 
süslemelerle buluşarak enfes 
bir Barok esinti yaratmış.

Cumhuriyet’ten sonra 
camiye dönüştürülen 
yapı, avlusundaki çınarlara 
öykünerek Çınarlı Cami adını 
almış.

Bu yapı için anlatılan ilginç 
bir öykü vardır. Doğruluğu 

bilinmeyen bu öyküye göre, 
Sakız Adası’ndan buraya bir 
adam gelir. İsmail adındaki 
bu adam bir süre sonra 
hristiyanlığı benimseyerek 
din değiştirir ve papaz olur. 
Ancak söylentiye göre 
papazlar arasındaki bir 
tartışmadan sonra da tekrar 
Müşlümanlığa dönmek ister. 
Ancak bunu kabullenmeyen 
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1928’de Müslümanların 
kente gelmesiyle ihtiyaç 
duyulan yeni ibadet yerlerini, 
eskilerini değiştirerek yapma 
geleneği burada da devam 
etmiştir. Tanrı’nın evleri olan 
bu yapılar farklı inançlardaki 
insanların ibadet etmeleri 
amacıyla kullanılmıştır. 

Bulunduğu mahallenin adıyla 
anılan Hayrettin Paşa 
Cami de işte böyle bir 
yapı. Yapıldığında adı Kato 
Panogia olan kilise binası 
son derece sade bir mimariye 
sahiptir. Rumlar zamanında 
“Helen Okulu” nun ibadet yeri 
olarak yapıldığı için, bu denli 
süslemesizdir. Bazilika planlı 
yapının en önemli özelliği 
simetrik dikdörtgen kütlesidir.

18. ve 19. yy’da Ayvalıkta 
yaşayan çok az sayıdaki 
Müslüman için yapılmış tek 
cami vardır. Hamidiye 
Cami. Adını bulunduğu 
mahalleden alan cami çok 
farklı bir mimari özellik 
gösterir. Osmanlı cami 
mimarisinin tipik kubbeli 
kübik planını taşırken, tapınak 
planını andıran antik üçgen 
alınlığı bir arada görürüz. 
Pencerelerde yine Gotik 
mimarinin izleri vardır. Bu 
nedenle Osmanlı mimarisinin 
tek örneği olma özelliğini 
taşır. Bugün son cemaat yeri 
demir çerçeveli pencerelerle 
kapatılarak, özgünlüğü 
bozulmuştur.
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ÇARŞI PAZAR
Her Perşembe Midilli’den buraya 

alış verişe gelirler. Pazara belirgin 

bir canlılık katar bu. Aslında Ayvalık 

çarşısı her zaman canlıdır. Yöreye özgü 

ürünler her zaman tezgahları süsler bu 

pazarda.
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Ayvalık sokakları, güzel evleri, 
dini yapıları derken yolunuz 
ister istemez çarşıya düşer. 
Çarşı hala eski günlerin 
canlılığını taşır. Perşembe 
günleri kurulan pazarda 
gezerken, yandaki tezgahtan 
Rumca sesler duyarsınız. 
Bu ses her hafta alışverişe 
gelen Midilli’li komşularımızın 
sesidir. Artık tanıdık olduğu 
ve veresiye defterine adını 
yazdırdığı yerli esnafla 
sıkı bir pazarlık içindedir 
çünkü. Heyecanlı heyecanlı 
belki de bir dahaki hafta 
bulamayacağı ürünü kapma 
çabasındadır. 

Ayvalık özelilkle Midilli’ye gidiş 
gelişler için kullanılan oldukça 
hareketli bir gümrük kapısıdır. 

Çarşının rengi sadece Midilliler 
değil tabii ki. Sizi geçmişin 
hüznünden de biraz sıyırıp, 
bugünün kanlı canlı Ayvalığını 
tanıtalım. 

İşte karşımızda Camlı 
Kahve. Yeşil gölgeli 
camlarının önünde, 
karşınızdaki kırmızı evleri 
seyrederek içeceğiniz kahve 
ister şekerli, ister sade olsun 
bahane. Hele kış günlerinde, 
kahvenin ortasındaki büyük 
sobanın başında içilen 
kahvenin tadına doyum 
olmaz. 

Nefis bir koruk suyu 
içmek için de  Şeytanın 
Kahvesi’ne doğru yol 
alın. O da ne demeden 
çınarın altında oturun, koruk 
sularınızı sipariş edin. Koruk 
suyunu beklerken size 
Şeytan Halil’in öyküsünü 
anlatan birisine rastlarsınız 
elbet.
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Köylü pazarından çıkıp
At Arabacıları Meydanı’nı 
geçip çarşıya doğru yol alın.
At Arabacıları Meydanı 
mimari dokusu bozulmamış 
küçük bir meydan. Hala birkaç 
arabacıya rastlamak olası. 
Yakın gelecekte cephe ve 
sokak yenilemesiyle, belki 
de faytonların beklediği bir 
meydan olarak gezeceğiz 
burasını. 

Günlerden Perşembe ise 
köylü pazarında biraz 
alışveriş yaparsınız. Ayvalığa 
özgü otları, köylü emeğiyle 
üretilmiş ürünleri, alır çevre 
köylerden getiren köylülerle 
sohbet edersiniz. Bu arada 
otların yerel isimlerini de 
öğrenme şansınız olur.

İşte çarşıdasınız. Cepheleri 
yenilenmiş, zemini özgün 
olmasa da düzgün döşenmiş, 
uygar bir görüntü sergileyen 
cadde üzerinde, sakızlı 

dondurma elinizde, aşağıya 
doğru vitrinleri izlerken, 
birden sağ tarafınızdan gelen, 
sebzelerin, yerel otların, 
meyvaların renk cümbüşü ve 
tazeliğin kokusu çeker sizi. Bir 
avlunun etrafında sıralanmış 
manavların tezgahlarının 
zenginliği görülmeye 
değer. Bu manzarayı 
ölümsüzleştirmek için 
fotoğraf mı çekseniz, yoksa 
daha önce görmediğiniz, 
bilmediğiniz Ege otlarının 
bilgisini mi edinseniz karar 
veremezsiniz. En iyisi Aşağı 
Hal denilen bu yerde biraz 
fazla zaman harcayın.

Yola devam ederken yine 
sağda Ayvalığa dair yazılmış 
kitapları bulacağınız Süner 
Pasajı var. Bu pasajdaki küçük 
bir turdan elleriniz Ayvalık 
kitaplarıyla dolu çıkarsınız.

Çarşıda Ayvalığa özgü sakızlı, 
kepekli kurabiyeleri ve başka 

LOR TATLISI
1kg.Lor
2 yumurta
3 su bardağı un.
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu.
Malzemeler karıştırılıp 
şekillendirildikten sonra 
45’ 160C’de pişirilecek.1kg 
şeker, 1kg. su ile şerbet 
kaynatılacak. Kaynayan bu 
karışımın içerisine pişirilmiş 
olan hamur soğuduktan sonra 
ilave edilecek, kevgirle hafif bir 
şekilde karıştırılarak, 10 dak.
kaynayan şerbette bekletilecek.

yerde tadamayacağınız ünlü 
lor tatlısını alabileceğiniz pek 
çok pastane var. Bunlardan 
bazıları Cumhuriyet’in hemen 
sonrasında kurulmuş. 70 yıldır 
aynı aile tarafından işletiliyor.
Bir diğeri söylendiğine göre 

körfezin en eski pastanesi. 
Ama eski yeni tüm pastaneler  
bu ürünler için hizmetinizde. 

Bir de ünlü Girit leblebisini 
bulacağınız tek yer burası. 
Girit leblebisi kızgın kumda 
yapılıyor. Kıvamını tutturmak 

da çok zor. Öyle herkesin 
harcı değil yapmak.

Siz iyisi mi bir kese kağıdına 
kurabiyeleri, diğerine 
leblebileri koydurup iskeleye 
doğru yol alın.
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Kentteki sokakları gezerken 
tek tük antikacı ve eskici 
dükkanlarını görürsünüz. 
Ama şimdi burada küçük bir 
antikacılar çarşısıyla 
karşılaşacaksınız. Ayvalık 
sizi hep geçmişine çağırıyor 
duygusuna kapıldığınızı 
hissediyorum ama olsun, bu 
çarşıda tüm yöreden gelmiş 
özel parçalar bulabilirsiniz. 
Eskiye meraklıysanız iyi bir 
zaman ayırmanızı öneririz.

Çarşıdan, girdiğiniz kapı yerine 
diğerinden çıkarsanız Gümrük 
Meydanı’na ulaşırsınız. Şimdi 
gümrük binası buradan taşındı. 
Belki yakında bu meydan 
da bize başka türlü hizmet 
eder. Küçük ama son derece 
keyifli bir mekan burası. Biz 
şimdi tenekeciler sokağına 
yönelelim.

Diğer adı meyhaneler 
sokağı olan Tenekeciler 
Sokağı’nda eski bolluk 
yok. Ama yine de ucuz yollu 
lezzetli balık yemek, yanında 
bir kadeh içmek farklı bir keyif 
veriyor burada. Ne de olsa çok 
eskilerden gelen bir birikimi 
var sokağın. Papalinanın bol 
olduğu dönemlerde burada 
hem meyhane, hem demlenen 
sayısı oldukça fazlaymış.

Atatürk caddesini sonuna 
kadar devam etmenizi öneririz. 
Denize ve ana yola paralel 
giden bu cadde, hükümet 
konağında son buluncaya 
kadar size keyifli şeyler 
yaşatabilir. Öncelikle sarımsak 
taşıyla örülmüş, ince işçilikli 
duvarların arasından ilerlerken, 
evlerdeki küçük mimari oyunlar 
sizi keyiflendirir. Bir de aniden 
denize açılan küçük sokaklar 
sürpriz yapar size.
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AYVALIK ADALARI
Bir benzeri var mıdır bilinmez. 

24 adası var Ayvalığın. Üstelik biri 

diğerinden daha üstün değil. Güzellik 

yarışında öne çıkan yok. Bu sözün 

gerçekliğini kanıtlamak için Şeytan 

Sofrası’na çıkmanız yeterli.
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Bir çok adası var Ayvalığın. 
Yumurta Adası, Maden Adası, 
Çıplak Ada, Tımarhane Adası, 
Lale Adası, Soğan Adası, 
Tavuk Adası, Güvercin Adası… 
24 ada var Ayvalıkta.

Cunda’nın bugünkü adı 
Alibey Adası. Daha önceki 
adı ise Nesos. Yerlilerinin 
Moshonisi dediği de kayıtlarda 
var. Güzel kokulu ada 
anlamına geliyor. 

Cunda bugün Türkiyenin 
deyim yerindeyse en “leziz” 
adası. Sahilde yer alan balık 
lokantalarının herbirisinin 
özel meze ve deniz ürünleri 
iştahınızı kabartacak nitelikte. 
Egenin değişik otları, Ayvalık 
denizinin bereketli ağları, Giritli 
kültürünün marifetleriyle 
birleşince bu sonuç kaçınılmaz. 
Her damak tadına uygun 
yemekleri, her keseye 
uydurmuş Cundalılar. 

Adanın tepelerine doğru 
çıkarken, özgün evlere 
hayranlıkla bakarken 
yorulduğunuzun bile farkına 
varmazsınız. Hele arasıra 
arkanıza dönüp denizi ve 
karşıdaki adaları seyrederseniz 
bu küçük tırmanış bağımlılık 
yaratabilir sizde. Belki biraz 
içiniz burulur o güzelim 
yapıları bakımsız görünce. 
Ama telaşlanmayın, yakın bir 
gelecekte hepsini yeniden 
yaşamımızın bir parçasına 
dönüştüreceğiz. 
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Ada mimarisi deyince, kaba 
taş sokaklara kapısı açılan 
taş evlerden hemen sonra 
Taksiyarhis Kilisesi 
gelir akla. 1873 yapımı bu 
kilise geleneksel Bizans 
mimarisine sahip. Kötü ellerce 
tahrip edilmeye çalışılmış 
fesklerle süslü duvarları, baş 
melek Taksiyarhis’in (Cebrail), 
geleneksel Roma savaşçısı 
kıyafetiyle betimlenmiş resmi, 
diğer meleklerin resimleriyle 
yanyana kuzey duvarında 
yer alır. İsa’nın doğumu, 
kutsal nehir Şeria’da vaftiz 
edilişi ve Hazreti Yunus’un 
yunus balığının ağzından 
çıkarken betimlendiği resimler 
bir Rönesans dönemi 
inceliğindedir. Haç planlı 
geleneksel Yunan kilise 
tarzını yansıtan yapının 
yerleştiği coğrafya adanın 
kalbi gibi konumlandırılmıştır 
adeta. Buradan denize 
ulaşmaya çalışan sokaklar 
ise damarlar gibidir. Sarımsak 
taşından yapılmış bu 
yorgun görünümlü bina 
avlusunda esen rüzgarları 
gün batımındaki denize 
doğru yönlendirir. Kızıl gün 
batımında erirken, zamanı 
geldiğinde yerini gümüş renkli 
ışıklarını denizde oynaştıran 
mehtaba bırakır.

Bir de çan öyküsü vardır 
kilisenin. Rivayete göre 
Almanya’da yapılmış olan 
bu çan, Köln’de dünyanın en 
büyük çanı olarak sergilenen 
çandan daha büyük ve ağırdır.  
İkinci dünya savaşı sırasında 
yerinden sökülerek İlk Kurşun 
Tepesi’ne götürülmüş. 
Almanların Midilli’ye 
çıkmalarının ardından olası 

bir saldırıda halkı uyarmak 
düşüncesiyle getirilen çan 
daha sonra burada kalmış, 
sonra da Bergama müzesine 
götürülmüş. Çanın üzerindeki 
“Ali Ağa, E. A Baltazi” yazısı da 
Cundalı Demirci Ali Ağa isimli 
bir Türkün bu çanı yaptırdığı 
rivayetini ortaya çıkarmıştır. 
Oysa E. A. Baltazi Menemenli 
bir Rum’dur. Aliağa da o 
zaman Menemen’e bağlıdır.
Daha yaşlı bir yapı olan 
Pangia (Panaya) Kilisesi 
1850 yılında yine hakim 
bir tepeye kondurulmuş. 
Geçmişin tanıklığını sadece 
Kozak’ın siyah granitleriyle, 
sarımsak taşlarının yaptığı 
kilisenin, solmuş freskleriyle 
bir zamanların ruhani 
evrenini içinde saklıyor gibidir.  
Birbirine sarılmış gibi duran 
iki kaya nedenine “Aşıklar 
Tepesi”olarak anılan tepede 
yer alan bir kilise daha vardır. 
Agia İanni (Aya Yanni) 
Kilisesi. Bir inziva kilisesi 
olarak yapılmış olan kilise 
kalabalıktan uzak tanrıyla 
başbaşa kalmak için seçilmiş, 
ama bir o kadar da adanın 
ruhunu içinde hissettiren 
bir tepededir. Üzerindeki 
gökyüzünün maviliğini 
eteklerindeki denizin 
mavisiyle harmanlarken, 
küçük, mütevazi yapısıyla 
sessizce zamanı 
beklemektedir.
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Denizin kıyısına yerleşmiş 
yapıların arasında kuşkusuz 
en ünlüsü Taş Kahve’dir. 
Duvarlarındaki taş 
aynalarda bugüne kadar 
belirmiş suretlerin hepsini 
görebileceğiniz umudunu 
taşırsınız onlara bakarken. Bu 
dingin yapı, taşın ruhunda 
sakladığı sırları sanki ona 
yaslanarak oturduğunuzda 
bir bir anlatacakmış gibi durur. 
Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, 
ister yaz, ister kış olsun 
burada buluşur. Bilirler ki bir 
acı kahve içmeden geçenlere 
gönül koyar geçmişin anıları.

Cunda Adası’nın geçmişteki 
büyüsünü bugüne taşıyan, 
dini yapılarla onlara rüzgarda 
eşlik eden değirmenlerdir. 

Despotun evi, Pateriça’daki 
Ayışığı Manastırı, Panaya 
Manastırı ruhani dünyanın 
fiziksel ortamla eşsiz işbirliğini 
sunan mimari eserlerdir. 
Bugünkü harap görüntüsüne 
rağmen, biraz ürküten, 
insanın içindeki yanlızlığı ele 

veren ama ihtişamlı duruşuyla 
etkisini sürdüren Despotun 
Evi, Cunda’ya girenlere 
hala hesap sorar gibidir. 
Denizle dostluğunu yapıldığı 
günden beri sürdüren, tek 
sırdaşı olarak onu tanıyan bu 
yapının önünden hayranlıkla 
birkaç dakika incelemeden 
geçemezsiniz.

Rüzgar bu ihtişamlı yapının 
duvarlarını yalayarak, 
ara sokaklardan yukarı 
tırmanırken, değirmenler 
kendi rüzgarlarıyla 
dalgalarını geçmeye 
çoktan başlamışlardır. Siz 
adayı gezerken arkanıza 
denizin tatlı rüzgarını 
alırsınız elbette. Yukarıya 
vardığınızda bugün kanatları 
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bile olmayan değirmenlerin 
etrafında dolaşan rüzgar 
biraz kırgın eskiyi size anlatır. 
Bu değirmende öğütülen 
buğdayların, ekmeğe 
dönüştüğünde kokularının 
tüm adayı yalayarak tekrar 
değirmene gelişini anlatırlar. 
Bugün bu değirmenlerden 
birisi geçmişi yaşamasa da 
başka bir kimlikle ayakta 
duruyor karşımızda. Yanında 
yer alan küçük şapelle dostça 
karşılıyor sizi. Şapel artık 
bir kütüphane. Değirmen 
de kısmen konut olarak 
kullanılan özel bir mekan. 
Bahçesinde oturup keyifle 
çayınızı yudumlarken, Cunda 
ayaklarınızın altında size “haydi 
ne duruyorsunuz güneş battı 
batacak, birazdan ay ışığında 
oynaşan balıkları seyrederken 
içkinizi yudumlayacaksınız” der 
gibidir. Siz de onun sözünü 
dinleyip, ama arada Ayışığı 
Manastırı’nı da görelim diye 
yanıt verirsiniz.
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Adanın 5 km. batısında 
muhteşem bir koyda yer 
alır Ayışığı Manastırı, 
Agios Dimitros, Ta 
Selina. Kasvetli dini bir yapı 
beklerken doğayla herşeyini 
paylaşan narin bir yapıyla 
karşılaşırsınız. Denize inen 
mermer merdivenleri, küçük 
kubbeli kilisesi, yarım daire 
şeklinde manastıra açılan iç 

içe geçmiş iki avlusu, arka 
tarafta yer alan revaklı 
rahibe odaları bugün sağlam 
kalmış olsaydı Cunda’nın 
çağrısını unuturdunuz. Ama 
ne yazık ki bu manastır, 
zeytin ormanlarının içinde 
onarım gördüğü için tüm 
mimari ihtişamını gösteren 
Leka Panagia (Panaya) 
Manastırı kadar şanslı değil. 

Manastırlarla dolu adaları 
dolaşırken, aklımıza hiç dini 
yapı olmayan ada yok mu 
sorusu geliyor. İşte yanıt. 
Size tavşanlarıyla ünlü bir 
ada sunalım. Güneş Adası. 
Bu adada yerleşim olmadığı 
için tavşanlar rahat bir yaşam 
sürüyorlar. 

Alttaki resim de Tavuk 
Adası’ndan. Oradaki yapı da 
yine bir manastır kalıntısı.



76 77

Manastırlar, genellikle sakin, 
erişimi çok kolay olmayan 
yerlere yapılır. Ayvalık 
coğrafyası bu duruma çok 
elverişlidir. Pek çok adada 
manastır vardır. Çoğu 
zamanın acımasızlığına 
dayanamamış, belki biraz 
da kötü niyetli insanların 
gazabına uğramış, harabeye 
dönüşmüşler.

Güvercin Adasına biblo 
gibi yerleştirilmiş zarif 
görünümlü mimarisiyle 
dikkat çeken Agia İorgiıo 
Manastırı bir zamanlar 
korsanlarla ne öyküler yaşadı 
bilmiyoruz. Denizlerin haşin 
davranışlarından biraz olsun 
kurtulmak için sığındıkları 
bu sakin ada onlara bağrını 
sevgiyle mi açtı yoksa 
zorbaca burada hüküm mü 
sürdüler? Bu sırrı yine taşlar 
saklıyor.G

Ü
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Agia İounnou Tou 
Prodoroou Manastırı 
Tavuk Adası’ndan Cunda 
kıyılarını gizliden gizliye 
dinler. Cundaya bu denli 
yakın olmasından mıdır ilgisi, 
yoksa kıyıdaki lokantalardaki 
hareketten midir bilinmez. 
Cunda kıyısında oturanlar 
da Tavuk Adası’na bakınca 
birden sesizleşirler. Onların 
sessizliği konuşmalarının 
duyulmaması için mi yoksa 
manastırın yıkık duvarlarının 
gizemli duruşundan mıdır pek 
anlaşılmaz. Bu sessiz ilişkide 
ada rüzgarını Cunda’ya doğru 
savurarak varlığını hissettirir. 
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AYVALIK YÖ
RESİ

KÜÇÜKKÖY (SARIMSAKLI) • ALTINOVA • KOZAK

Dünyanın sayılı kumsallarından birisine 

sahip Sarmısaklı, neredeyse bütün 

Türkiye’nin çam fıstığını üreten Kozak 

Yaylası, geçmişi ve bugünüyle her 

zaman övünebilen adı gibi Altınova.

Doğa, tarih, deniz, kum ve en önemlisi 

kültür kenti Ayvalık.
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Ayvalığa kuzeyden girip 
güneye doğru ilerleyen ana 
yol eskiden marinanın orada 
sonlanırmış. Hatta bugünkü 
gibi bir yol değil, evlerin 
önünden geçen küçük bir 
patikaymış. Eski yol yukarıdan 
kentin içinden geçermiş. 
Bugünkü adı 13 Nisan 
Caddesi olan yoldan gidilirmiş 
İzmir’e. Aşağıdaki yol deniz 
doldurularak yapılınca İzmir 
yolu önemini yitirmiş. Marina 
da çok eski değil. 80’li yıllarda 
yapıldı. Şimdi biraz geride olan 
balıkpazarı da marinaya alındı. 
Balıkçılar başta itiraz etmişler 
ama giderek yaşam buluyor 
pazar.

Marinayı geçince yol yukarıya 
Balıkesir-İzmir yoluna bağlanır. 
Sahili devam ederseniz önce 

ünlü Çamlığı geçer, sonra 
adı Ayvalık kadar çok bilinen 
Sarmısaklı’ya varırsınız.

Ama önce bir tepeye tırmanıp 
Şeytan Sofrası’nda şeytanın 
ayak izini görelim.
Volkanik yapılanma 
sonucunda oluşan bu tepe bir 
düzlük halindedir. Ayak izine 
benzeyen kaya için şeytanın 
ayak izi olduğu söylenir. Bu iki 
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durum birleşince tepenin adı 
Şeytan Sofrası oluvermiş. 
Aslında bundan daha önemli 
olan durum bu tepeden 
izlenilen manzaradır. Ayvalık 
ve adaların bazıları neredeyse 
bir uçaktan seyredilir gibi 
görünür. Tabii bir de güneşin 
batışı var. Buradan güneşin 
batışını seyretmiş olmak 
gerçek bir ayrıcalık kabul 
edilebilir.

80
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Küçükköy Sarımsaklı’nın 
da bağlı bulunduğu belde 
merkezi. Ayvalığa 10 km. 
uzaklıktaki bu belde, Osmanlı 
döneminden beri varlığını 
sürdürüyor. 1893 ve 1913 
yıllarında Balkanlar’dan gelen 
Boşnakların yerleştirildiği bu 
yerleşimde, önceleri Rumlar 
bulunuyordu. Geçmişte 
Yeniçeri (Yeniçarihon) Köyü 
olarak anılan bu köyde 14. 
ve 15. yy’a ait konut yapıları 
bulunuyor. Denize doğrudan 
kıyısı olmasa bile, kıyı yerleşimi 
sayılabilir. Tarihi ve mimari 
güzellikleri, sokakları, insanları 
ve özellikle de Boşnak 
böreğiyle vazgeçilmez bir 
yer. Butik otellerin açılmaya 
başladığı bu yerleşimde, 
bugün cami olarak kullanılan 
bir de kilise var.

Ayiou Athanasaiou (Aya 
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Athanasu) Kilisesi’nin 
bugün adı Merkez Cami. 
Küçük, sade bir yapı. İç 
süslemeleri yakın tarihte 
yenilendiği için orijinalliği 
kısmen bozulmuş. Buna 
rağmen görülmeye değer 
mimari özellikler taşıyor.
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Küçükköye bağlı Sarımsaklı adını yöredeki taştan alıyor. Tektonik dönemde oluşmuş olan, 
dokusu sarımsağa benzeyen bu taş yörede yapı malzemesi olarak kullanılmış. Kırmızımsı renkte 
işlemesi kolay ve sağlam olan taşın artık ocaklardan çıkarılması yasaklanmış.
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Sarımsaklı’nın uzun, geniş 
ve güzel bir kumsalı var. 
8 kilometre uzunluğu ile 
dünyaca ünlü Copacabana 
plajını gölgede bırakacak bir 
güzelliğe sahip. Sarımsaklı 
aynı zamanda gündüz 
ve gece yaz boyu sınırsız 
eğlencenin merkezi. 
Unutulmaz anılarınız arasında 
saklayacağınız bir tatil 
için Sarımsaklı doğru yer. 

Balıkesir iline bağlı en yüksek 
yatak kapasitesi de yine 
Sarımsaklı’da.  Her sınıfta 
otelleri ve pansiyonlarıyla 
zengin konaklama 
seçeneklerine sahip. Üstelik 
Ayvalık yöresine özgü 
mutfağından da tatmak 
mümkün.
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Adını Aziz Mattehus’dan 
aldığı için Ayazmend olduğu 
düşünülen, Altınova, bu 
ismi daha çok hakediyor. 
Atatürk verimli toprakları 
nedeniyle 1934’de beldeye 
gelişinde vermiş bu ismi. 
Kuruluşunu M.Ö. 1000. 
yıla dayandıran veriler, 
Yeldeğirmentepe kazılarında 
ele geçirilmiş. 16.yy’da 
Karesi Beyliği’nin sancağı 
olan Ayazmend, Piri Reis’in 
kitabında yer alacak kadar 
önemli bir de limana sahip: 
Kadırga limanı. 

Kozak yaylasından inen 
rüzgarların getirdiği çam 
kokuları, burada zeytinlerle 
sarmaş dolaş olarak denize 
ulaşır. Ovanın bereketi 
yüzyıllardır önemli kılmıştır bu 
beldeyi. Şimdi de aynı önemi 
güzelliği ile taşıyor.

15. yy’da yapılan Hacı 
Bayram Veli Cami ve 
Küçük Cami görülebilecek 
iki dini yapı.

Altınova’nın güzelliklerini 
izlerken ünlü Yurdaer 
Abi’yi atlamayın. Bu güzel 
küçük Ege lokantası size 
unutamayacağınız lezzetleri 
tattıracaktır. Fırıncı Osman’ın 
taşfırın ekmeği, Arnavut 
yoğurdu Altınova’nın olmazsa 
olamaz lezzetleri. Bir de 
iskele yolundaki sebze ve 
meyva satıcıları. Atlamadan 
durup biraz alışveriş etmenizi 
önemle öneririz.

Altınova’nın sahilinde denize 
girmek de başka bir keyiftir. 
Kumburnu veya Kadırga 
denilen sahile uzun bir 
köprüyü geçerek gidiliyor.
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Ayvalığın etrafı çam 
ormanlarıyla çevrili. Kozak 
yaylası’ndaki köyler için çam 
fıstığı vazgeçilmez bir gelir 
kaynağı. İri granit kayalarının 
oluşturduğu doğal heykelleri 
hayretler içinde izlerken sizi 
hayrete düşürecek başka bir 
heykelle karşılaşırsınız. Orman 
içinde yol alırken bir köşeyi 
döndüğünüzde, dört beş 
metre yüksekliğindeki koca 
bir kayanın üzerinde oturmuş 
Atatürk heykeli karşılar sizi. 
Tankut Öktem’in yaptığı 
bu heykelin orada o şekilde 
duruşu sizi çarpar, uzun süre 

ayrılamazsınız.

Kozak yaylasının doğa 
harikası bu köyleri fıstık 
zengini. Küçük paketlere 
küçük bir servet ödeyerek 
satın aldığımız çam 
fıstıklarının üretim öyküsünü 
burada izleyebilirsiniz.
Ağustos, Eylül aylarında 
yerlere serilen kozalaklar 
sanatsal fotoğraf kareleri 
oluşturur. Çam ormanlarının 
arasında yaptığınız bu 
yolculuğun sonu Bergama’da 
biter. Eskiden olsa yanınıza 
birkaç makara film alın 

derdik. Neyse ki şimdi dijital 
kameralarda böyle bir dert 
yok. Deklanşöre istediğiniz 
kadar basabilirsiniz.

Bu yoldan ister Bergama’ya 
uzanın, isterseniz geri dönüp 
çam ormanlarının temiz 
havasıyla acıkmış midenize 
bayram ettirmek için, 
Cunda’ya geçin.
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Ayvalık çevresinde günübirlik 
gezilecek yerlerin sayısı 
oldukça çok. 

Bunların başında değişik 
dönemlerden çok önemli 
eserleri barındıran Bergama 
gelir. Ayvalığa sadece 50 
km. uzaklıktaki Bergama’da 
bugün belki Zeus Sunağı’nı 
göremeyeceksiniz. Ama, 
Asklepion, Bazilika, tiyatro, 
stadyum ve Selçuklu dönemi 
pek çok kalıntı sizi bekliyor 
olacak.

Alionoi İ.Ö. 2 bin yılında 
kurulmuş. Batı Anadolu’nun 
en önemli termal merkezi. 
Bugün bile 45C sıcaklığa 
sahip bu termal merkez 
yakında Yortanlı sulama 
barajının altında kalacak. 
Görmek için Bergama’dan 
İvrindi’ye doğru 18 km. yol 
almanız yeterli.

Kaz Dağları pek çok 
süpriziyle sizi bekliyor. Güre, 
Zeytinli, Akçay, Gargaron, 

Zeus Altarı Edremit 
Körfezi’nin inci taneleri. 
Ve nihayet Assos. Antik 
limanda küçük bir gezinti 
sonrasında, önce tiyatroya, 
oradan Behramkale Köyü’nü 
dolaşmaya çıkarsınız. 
Athena Tapınağı’ndan ise 
Ayvalık adalarını izlemek 
olası. Yaklaşık bir saat sonra 
Ayvalığa geri dönebilirsiniz. 
Çünkü Assos’dan Ayvalık 
toplam 60 km.
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LEZZETİN
 KEN

Tİ
Ege’nin o ünlü otları, körfezin bereketli 

ağları, coğrafi işareti yapılmış Ayvalık 

zeytinyağı. Midilli, Girit ve Boşnak 

mutfak kültürü. Ardından söylenecek 

söz var mı? Lezzetin kenti nitelemesini 

daha iyi neresi hak edebilir?
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Tavuk Adasından esen 
rüzgarı karşılamak için 
yeniden Cunda’dasınız ve 
şefinizin tavsiyesi mezeleri 
masanızda seyrederken, 
birazdan yiyeceğiniz 
Papalina ve karidesin 
hayaliyle dostluklarını 
pekiştireceğiniz insanlarla 
kadeh tokuşturuyorsunuz. 
Bazı lokantalarda sayıları 
kırkı geçen mezeler, bu 
coğrafyanın nimeti otlar, 
deniz ürünleri, becerikli 
aşçıların hüneriyle 
unutamayacağınız tadlara 
dönüşüyor.

Ayvalığa özgü yemekler 
arasında, deniz kestanesi, 
papalina, kabak çiçeği dolması, 
etli arapsaçı (rezene) en çok 
bilinenleri. Bunları lokanta ve 
meyhanelerde yiyebilirsiniz. 
Ama bazı Ayvalık yemekleri 

için tanıdık bir dost bulmak 
gerekebilir. Daha çok evlerde 
yapılan, kabak böreği, nohutlu 
mezgit, balıklı bamya, turp 
haşlaması, mühliye, ayak 
ve işkembe sarmasını bu 
yemekler arasında sayabiliriz.

Ayvalık yemeklerini lezzetli 
yapan öğeler olarak otlar, 
deniz ürünleri ve mutfak 
kültürü söylenebilir. Ama adı 
Ayvalık’la özdeşleşmiş temel 
ürün zeytinyağıdır. Ticaret 
odasının coğrafi işaretini 
aldığı Ayvalık zeytinyağı çok 
çok özeldir. Bugün Avrupa ve 
Amerika pazarlarında yarışan, 
tadımlarda hemen her yıl bir 
ödül alan yörenin zeytinyağı, 
kültürünü de çok etkilemiştir. 
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Ticaret Odasının her yıl 
Ayvalık Belediyesiyle birlikte 
hazırladığı Zeytinyağı 
Hasat Günleri ve Ayvalık 
Zeytinyağı Pazarı, 
kaçırılmaması gereken 
etkinlikler. Her yıl Kasım 
ayında yapılan bu etkinliklerde, 
zeytinyağı kültürü ve tarımıyla 
ilgili panel ve söyleşiler 
yapılıyor. Ayrıca zeytinyağlı 
yemeklerin sunulduğu 
etkinlik süresince bir de pazar 
oluşturuluyor. Ayvalığın 
ünlü markaları 
bu pazarda yeni 
hasat ürünlerini 
tüketicilere sunuyor.
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Papalina çok özeldir. Sadece 
Ayvalıkta bulunur. Ama 
Ayvalık denizi tüm balıkları 
ve diğer deniz canlılarını 
cömertçe sunar. Hemen 
her tür balığın en iyisi ile, 
kalamarlar, ahtapotlar, 
karidesler, karadikenler 
Ayvalığı ziyaret edenlerin 
sofrasında yer alır. Üstelik 
Midilli, Girit ve Balkan 
yemeklerinin bu coğrafyada 
bulduğu lezzetle. 

Balıkçılık önemli bir 
geçim kaynağı olarak 
Ayvalık ekonomisinin ana 
girdilerinden birisidir. Cundalı 
ailelerin yarısından fazlası bu 
işle uğraşır. Deniz onlardan 
bereketi esirgemediği sürece 
bu balıkçılar var olacaktır.
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KÜLTÜR SAN
AT

Eskiden Ayvalık evlerinde otuzdan 

fazla piyano varmış. Tınısı, 

meyhanelerdeki içli keman sesiyle 

karışırmış. Sonrasında ve daha 

sonrasında, hatta bugüne kadar, ünlü 

yazarlar, şairler, ressamlar bu kenti 

mesken tutmuş. Gezerken bir yerlerde 

mutlak izlerine rastlayacaksınız.
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Ayvalığın kültür ve 
sanat geleneği bugün de 
sürmekte. Akademiler, sanat 
kuruluşları, vakıflar, dernekler 
etkin olarak çalışmaktalar. 
Bunların en ünlüsü Ayvalık 
Uluslararası Müzik 
Akademisi. Filiz Ali 
yönetimindeki bu akademi 10 
yıldır Ayvalıkta “Masterclass” 
dersler veriyor. 

Yılbaşlarında çocukların 
sokaklarda gezerek ellerindeki 
üçgen çeliklere vurarak 
söyledikleri şarkılar artık 
yok. “Kalanda” denilen bu 
gelenek çoktan terkedilmiş. 
Meyhanelerde kemanıyla içli 
şarkılara eşlik eden Stelyo’da 
çoktan tarih içinde kayboldu. 
Bir zamanlar, Ayvalık 
evlerinde 30-35 piyanonun 
varlığından söz ediliyor. Seçkin 
ailelerin genç kızlarının, bu 
piyanolarda Chopen çaldıkları 
pek çok kitapda yazılıdır. Bu 
hoş sedaların yerini şimdi 
dünyanın ünlü kemancıları, 
piyanistleri, arpçıları 
dolduruyor. Yani ayvalık 
hep şanslı bu “musikişinas” 
durumdan.

İşte Ayvalık Müzik Akademisi 
kentin geçmişindeki bu 
ince sesleri yeniden yayıyor 
sokaklara. Her yıl dönem 
sonlarında verilen konserlerde 
Ayvalıklılar çok ünlü bir 
sanatçıyı dinleme olanağına 
sahip oluyorlar. İdil Biret, 
Peter Bruns, Vieri Bottazzini, 
Lukas ve Anja David, Valery 
Oistrakh, Ayla Erduran bu 
isimlerden birkaçı. Filiz hanım 
on yılda 300 civarında, 
yerli ve yabancı müzisyenin 
Ayvalığa konuk olduğunu 
söylüyor.
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Diğer bir yaz okulu da 
Harward Universitesi ile 
Osmanlı Vakfı tarafından 
kurulan Osmanlıca 
Yaz Okulu’dur. Uludağ 
Üniversitesinin katkılarıyla 
başlayan, Koç Üniversitesi’nin 
katkılarıyla devam eden bu 
okuldan, bugüne kadar 157 
öğrenci mezun olmuş. 1997 
yılında başlayan eğitimlerde 
geç dönem Osmanlı Türkçesi 
Prof. Şinasi Tekin ve Doç. Dr. 
Gönül A. Tekin yönetiminde 
devam etmekte.. Cunda 
Adasında eğitimlerini 
sürdüren okul 2015 yılına 
kadar kurslarını sürdürecek.

Ayvalıkta kültür ve sanatla 
ilgli pek çok ünlünün varlığı 
burada, resim, fotoğraf, 
edebiyat, müzik ve geleneksel 
kültür alanındaki üretimlerin 
de artışına neden olmuş. 
Ayküsad, Karagöz Sanat 
Galerisi, Yavuz İşler Sanat 
Galerisi, Roman Müzikleri 
Topluluğu, Klasik Türk Müziği 
dernek ve grupları, kentin 
kültür ve eğlence geleneğini 
bugüne taşıyorlar. Ayvalık’ta 
50’li yıllarda her türlü 
enstrümanın olduğu ve çeşitli 
müzikler yapan bir bando 
kurulmuş. Bu bando bugün 
hala yaşıyor.
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Her yıl Ayvalık Belediyesinin 
yaptığı kültür, sanat festivali 
kapsamında pekçok sanatçı 
ile birlikte olunuyor. Aslında 
Ayküsad, Karagöz Sanat 
Evi gibi kuruluşlar yıl boyu 
sanatçılarla Ayvalıklıları 
buluşturuyorlar.

Önemli bir başka etkinlik 
de Midilli-Ayvalık Günleri. 
Bir yıl Ayvalık’ta, bir yıl 
Midilli’de gerçeleşen etkinlik 
çerçevesinde, panayırlar, 
sergiler, sportif karşılaşmalar 
kente heyecan getiriyor.

Uçurtma şenliği de yine 
heyecan yaratan bir 
etkinlik. Ama sandığınız 
gibi sadece çocukları değil 
büyükleri de aynı derecede 
heyecanlandırıyor.
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SUALTI•YATÇILIK•AVCILIK
Altı da üstü de bir Ayvalık denizinin. 

Tatlı rüzgarıyla sörf ve yelkencileri 

mutlu ederken, derinlerinde 

milyonlarca rengi barındırır.  

Mercanlar, böcekler, balıklar, 

anforalar...
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Ayvalık’da denizin üstü kadar 
şiirsel altı da. Renk renk 
mercan reefleri arasında 
oynaşan irili ufaklı balıklar, 
sualtı fotoğrafçıları için 
muhteşem kareler sunuyorlar. 
60 ayrı dalış noktasında, 
hangi hava koşulunda olursa 
olsun dalabiliyor sualtı 
sevdalıları. Berraklığı, renk 
cümbüşü içindeki dibi, ister 
gece, ister gündüz aynı 
ziyafeti veriyor ve 12 ay 
boyunca sürüyor bu serüven. 
Meraklıları için söylüyoruz; 
duvar, mağara, gece, akıntı 
ve derin dalışlar yapılabiliyor. 
Ayrıca temel ve ileri düzey 
dalışlar için kurslar, ekipman 
kiralamaları, turlar var. 
Bununla ilgili ayrıntılı bir bilgi 
125. sayfada.
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çiğnemeden avlanıyorlar. 
Av yasağı ve av mevsimine 
uymakta son derece 
hassaslar.

Avcılar kulübü de bu kentin 
coğrafyasının zenginliğinin 
kanıtı. Avcılık ve Atıcılık 
Kulübü 1928’den beri var. 
Bugün yaban hayvanlarının 
yaşam alanlarının 
azalmasından şikayetçi 
olan kulüp üyeleri, avcıların 
abartı geleneğini de şöyle 
dile getiriyorlar; Avcılıkta 

kentlerinde bu olanak varsa 
değerlendiriyorlar. 1969 
yılında kurulan kulüp, milli 
takıma sporcu verecek kadar 
önem kazanmış.

Ayvalık’ta yelkencilikten de 
söz etmek gerekir. Ayvalık 
Yelken ve İhtisas 
Kulübü yazın açtığı 
kurslarla hem Ayvalığa gelen 
yazlıkçıları, hem de Ayvalıklı 
çocukları yelken sporuyla 
tanıştırıyor. Yazın bu sporun 
tadını alan çocuklar, kışın da 

abartmak adettir. Bir avcı 
vurduğu yaban domuzunun 
180 kg. olduğunu söylüyor. 
O sırada duvarda duran çan 
bir kere çalıyor. Avcı kiloyu 
125’e düşürüyor. Çan bir daha 
çalıyor, 100, 80, derken 70’e 
kadar iniyor domuzun ağırlığı. 
Ayvalık avcıları yasalara son 
derece saygılı olarak kuralları 
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Doğa cenneti Ayvalık’ta 
kuşları izlemek ya da 
fotoğraflarını çekmek 
için çok zorlanmazsınız. 
Ağaçkakandan, yalı çapkınına, 
sumrudan filamingoya kadar 
pek çok türü izlemeniz olası. 
Üstelik bu kuşların yaşadıkları 
sulak alanların da keyfine 
doyum olamaz.
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