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Coğrafya ve Doğal Özellikler: 

 Ayvalık, Türkiye’nin kuzey batısında yer alan Balıkesir iline bağlı bir ilçe olup, 
kuzeyde Burhaniye, güneyde Dikili, doğuda ise Bergama ile çevrelenir. Kuzey Ege 
kıyısında, Anadolu’nun Midilli ile oluşturduğu iç denizin batı çeperinde yer alan 
Ayvalık, en büyüğü Cunda / Alibey olmak üzere toplam 22 adadan oluşan adalar 
topluluğu ve bu doğal yapının oluşturduğu tepeler, koylar, körfezler, yarımadalar ve 
boğazlarla bir bütündür. Adalarla birlikte kıyının biçimlenişindeki bu doğal örüntü 
Ayvalık ve özellikle Cunda adasının bir iç deniz oluşturmasını sağlamış, bu durum 
Ayvalık’ı korunaklı bir doğal liman haline getirmiştir (Resim 1). 

 Batıda denizle tanımlanan Ayvalık coğrafyası, kuzeyde Kaz dağları (yükseklik: 
1774m) ve Gömeç ovası güneyde ise Altınova ile sınırlanırken; doğuda, 
kuzeydoğudan güneydoğuya kadar bir yay biçiminde uzanan Madra Dağı (1200m) ile 
çevrelenir. Yerleşimin yakın çeperini ise kuzeyde Bezirgân Deresi, Gömeç ve 
Gümüşlü Yolu; güneyde Altınova; doğuda Sazanlık Deresi, Hisar ve Demirhan 
Boğazları, güneybatıda da Kaplan Dağlarının meydana getirdiği Sarımsak 
Yarımadası ve güneyindeki 7 km boyunda ve 100 m eninde Sarımsaklı plajı oluşturur. 
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 Ege’nin anakarayla birleştiği, kuzeyde ve doğuda Kaz dağları ve Madra Dağı 
ile tanımlanan bu özgül coğrafya zeytinliklerle kaplı olup, karasal ve denizel türler  1

açısından da son derece zengindir ve kuzey Egeye özgü endemik  türler de içerir. 2

Zeytinlikler: 

 Ayvalık’taki doğal çevrenin bileşeni olan “zeytinlikler” ilçe idare sınırının 
yaklaşık %41.3’üne yayılırken; endüstriyel peyzajın doğal arka planını ve ana 
kaynağını oluştururlar. Yaklaşık 13.200 ha. alana yayılan zeytinlikler , karasal türler 3

içinde binyıllardır buraya özgü bir tür olarak var olan delice (olea oleaster)  zeytin 4

ağacının, ehlileştirilerek  yere özel bir genetik çeşite dönüştürülen ve sayısı 5

2.000.000 geçen zeytin ağacından oluşan zeytinlikler bu doğal çevrenin ana 
bileşenidir (Resim 2).  

 Ayvalık’ta zeytin ağaçlarının dikim arası mesafeleri, günümüzün tercih edilen 
dikim arası mesafelerine göre oldukça geniştir. 10m*11m, 12m*11m aralığındadır. 

 Delicelerden ehlileştirilen / aşılanan zeytin ağaçları, çok güçlü bir kök yapısına 
sahiptir. Bu güçlü kök yapısı, ağacın beslenmesinde ve yaşamını sağlıklı olarak 
sürdürmesinde büyük önem taşır. Özellikle kurak iklim koşullarına, hastalıklara ve 
fiziksel koşullara karşı diğer zeytin çeşitlerine karşı daha dayanıklıdır. Meyve verme 
eğilimi iyidir. Çiçeklenme performansı orta şiddette, çiçeğin tutunması oranı ise 
yüksektir. Kendi kendini dölleyebilir yapıdadır. 

 Zeytin meyvesinin yağ oranı oldukça yüksek olup, meyvenin yaklaşık %24’ü 
yağ oranı içerir. Zeytinyağının sahip olduğu özellikler olan belirgin, ayırt edici 
organoleptik yapısı ve güçlü kimyasal karakteristiği, onu önemli ve karakteristik yağlık 
bir çeşit yapmaktadır. 

 Zeytin çeşidinin özgül kimyasal altyapısı ve bileşenleri, Ayvalık zeytinyağının 
eşsiz karakterini ortaya çıkarır (Resim 3). Hoş meyve koku vurguları, taze yeşil 
badem, taze badem çiçeği, çiçek, taze yeşil çimen, yeşil yaprak, enginar ve yeşil 
domates vurgularına sahiptir. Meyvenin içerisinde bulunduğu döneme, üretim şekline 
göre değişen seviyelerde olmak üzere, dil üzerinde ve damakta az ya da çok acılık, 
genizde ise az ya da çok yakıcılık hissi bırakmaktadır. Özellikle erken hasat 
döneminde ve soğuk sıkım olarak üretilmiş Ayvalık zeytinyağı, antioksidan özelliği 

 Karasal türler: Poecilimon Mytilensis, Centaurea Acicularis ve Campanula Lyrata v.b.; Denizel Türler: 1

Paramuricea clavata, Eunicella cavolini, Eunicella singularis, Posidonia Oceanica v.b.

 Akdeniz’e özgü denizel endemik türlerin kuzey Ege’ye yayıldığı Ayvalık çevresinde kızıl mercan ve 2

deniz çayırları (Posidonia Oceanica) bulunur. Bölgenin denizel coğrafyasının bir başka özelliği de 
denizle kayanın buluştuğu kıyılardaki tuzlu çayırlar, kıyı kumulları ve göçmen kuşlara ev sahipliği 
yapan tuzlalardır. 

 Doç. Dr. KORAMAZ, Turgay Kerem. İTÜ Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı, 2014 - 2015 Yılı 3

Öğretim Yılı Güz Dönemi Çalışmaları

 Yaban i (w i ld ) zey t in ağac ı , Küçük Asya (Anado lu ) ’dan dünyaya yay ı lmış t ı r. 4

www.internationaloliveoil.org/web/aa-ingles/oliveWorld/olivo.html

  ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ ΙΟΑΝΝΟΥ Ν. (KARABLİAS, Ioannis N.) (1949) “ΙΣΤΟΡΙΑ των ΚΥΔΟΝΙΩΝ (History of 5

Kydonies)”,Τυπογραφειο Γερ. Σ. Xριστου & Γιος, Athene
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gösteren polifenoller ve tokoferollerce (E vitamini) zengindir. Bu özelliği uzun bir raf 
ömrüne de sahip olmasını sağlar . 6

Ekonomi: 

 İlçe ekonomisinin ana kaynağı zeytincilik ve turizmdir. Zeytincilik, zeytinyağı  
ve sabun üretimi (Resim 4), kentin varoluşundan bu yana en önemli gelir kaynağı 
olmuştur. Zaman içerisinde dünyada ünlenen bu ürünler kentin Ege’de önemli bir 
liman kenti olmasına ve ürünlerin dünyanın birçok yerine ihracatının yapılmasına yol 
açmıştır.  1970’lerde uluslararası firmaların piyasaya girmesi ve üretim alanlarının 
kentin dışına çıkarılması ile birlikte kentin turizme yönelmesi hedeflenmiştir. 

 İlçede bulunan bu özgül zeytinliklerden üretilen zeytinyağı ulusal ve uluslar 
arası bir yere sahiptir. Günümüzde Ayvalık’ta, gelişen teknoloji ile birlikte, geçmiş 
dönemlere göre daha kusursuz, natürel sızma zeytinyağı sınıfında ürünler elde 
edilmeye başlanmış, yılda 8.000 ile 10.000 tonluk üretimi ile, Türkiye’de ve dünyada 
kaliteli zeytinyağı tedarik bölgelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Ayvalık, zeytinyağı 
ihracatında Çin pazarına girerek, 2023 yılında zeytinyağı üretiminde dünyada 2. 
sırada olmayı hedeflemektedir (CNN International Silkroad https://www.youtube.com/
watch?v=cRCQ53_G7ao). 

 Üretimi yapılan zeytinyağı “Ayvalık Zeytinyağı” adı ile Türk Patent 
Enstitüsü’nce 2004 yılında tescillenerek, 88 tescil numaralı Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi (Resim 5) almıştır. Ayvalık’ta bu kaliteyi geliştirmek ve çeşitliliği 
tanımlayabilmek için 2007 yılında uluslararası standartta bir Zeytinyağı 
Akreditasyon Laboratuvarı kurulmuştur. Laboratuvarda Ayvalık zeytininden üretilen 
zeytinyağlarının belirlenen standartlar doğrultusunda ölçümü ve tadımı yapılır. 
Zeytinyağında kullanılan zeytinin Ayvalık zeytini olduğu ve üretim şeklinin tescil 
belgesinde belirlenen standartlar doğrultusunda yapıldığı anlaşılan zeytinyağı 
ambalajlarına Coğrafi İşaret etiketi eklenir. Bu onayı almayan zeytinyağı 
ambalajlarında “Ayvalık Zeytinyağı” ibaresi kullanılamaz. 

 1970’lerde başlayan turizm hedefi ile birlikte kentin kuzey bölümü, Alibey 
Adası’nın kuzey ve doğu bölgeleri 2. konut alanları bölgesi olarak planlanmıştır. Bu 
planlama sonucu Ayvalık yerleşim alanlarının yaklaşık iki katı bir alan kadar 2. konut 
yapılaşması yer almaktadır. Daha sonralarında tamamı Maliye Hazinesi’ne ait olan 
Lale (Dolap) Adası turizm amaçlı planlanmıştır. Günümüzde kentin en büyük yatak 
kapasitesine sahip otelleri Lale Adası’nda bulunmaktadır. 

 Bu planlama yaklaşımı sonucu kentin sahil kesimlerinde yer alan ticaret 
yapıları restoran ve cafe kullanımlarına, iç kesimlerde yer alan konut yapıları ise butik 
otel ve pansiyon kullanımlarına dönüşmüştür. Kentin yaz nüfusu, 2. konut kullanımları 
ve turistler ile birlikte yaklaşık 5 katına çıkmaktadır (Resim 6). 

Yerleşim Özellikleri: 

 Osmanlı döneminde, özellikle 19. yüzyıldan itibaren zeytine dayalı endüstrisi 
ile önemli bir üretim ve ticaret limanı olan Ayvalık, Osmanlıca’da Antik 7 ,*()'ل% 

 KÜRŞAT, Zeynep (2015) İkibinli Yılların Ayvalık’ında Zeytincilik Tarımı, Zeytin, Zeytinyağı Üretimi ve 6

Ticareti,  “Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Listesi Yolunda” Çalıştayı

 Tahir Sezen "Osmanlı yer adları" sf. 53, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2006).7
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Yunanca’da Κυδωνίαι, Çağdaş Yunanca’da ise Αϊβαλί, Ayvali ya da Κυδωνίες, 
Kidoniyes  gibi farklı isimlerle anılır. Günümüzde zeytin ve yan ürünlerine dayalı 8

çağdaş ve geleneksel üretimin en önemli üretim ve satış merkezlerinden biri olan 
Ayvalık, bir yandan da tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezidir. 
Toplam 265 km² alana yayılan, 2014 yılı sayımına göre merkez nüfusu 39.092  olan 9

Ayvalık’ın , yaz nüfusu 200.000’i aşmaktadır .  10 11

 Kıyı boyunca kuzey-güney yönünde çizgisel bir biçimde uzanan Ayvalık 
yerleşiminin tarihi endüstri ve ticaret merkezi ızgara planlı bir dokuya sahip fabrikalar, 
yağhaneler, sabunhaneler, işlikler ve depo yapılarından oluşur (Resim 7 a-b). Bu 
merkezi kuzey, güney ve doğu yönde çevreleyen tarihi geleneksel konutlar, kıyıya 
yakın kesimlerde ızgara planlı bir sokak dokusuna sahipken, kuzey doğuda Sakarya 
tepesi çevresinde yer alan kentin daha eski bölümünü oluşturan kesim, organik bir 
doku düzenine sahiptir. Ayvalık’ın doğu ve güneyini çevreleyen alçak tepeler 1960’lı 
yıllarda ekilen çam ağaçları ile kaplı olup, bu kesimlerde yerleşim, eğimin az olduğu 
düzlüklerde yoğunlaşır. Ancak güneyde Çamlık kesiminde yamaçlara doğru yayılan 
tarihi yapılar da mevcuttur. 1970’lerden sonra özellikle yazlık konutların artmasıyla 
gelişen yeni doku ise eski kentin dışında, özellikle kuzeyde Armutçuk mevki ile 
güneyde Sarımsaklı çevresinde yayılmaktadır (Resim 8). 

 Yerleşimin batısında yer alan Cunda adasındaki Alibey Köyü ise - eski adı ile 
Cunda (Moschonisi)- bugün Ayvalık’ın bir mahallesi konumundadır. Cunda adasının 
güney doğu kenarında, Ayvalık’ın karşısında yer alan tarihi Cunda (Alibey) 
yerleşiminde de ticari yapılar ve depolardan oluşan tarihi ticari merkez, kıyıda denize 
paralel bir gridal dokuda yer alır. Bu kıyı bandına bitişik ızgara düzende devam eden 
konut dokusu, kuzeye ve kuzey-batıdaki Aşıklar tepesine doğru yükseldikçe, organik 
bir dokuya dönüşür. Cunda’daki yeni gelişme alanları, temelde adanın Ayvalık’a 
bakan güney kıyısı boyunca, tarihi kentsel dokunun doğu, batı ve kuzey çeperlerinde 
düşük yoğunlukta yayılır. Adanın 1. derece doğal sit alanı olarak belirlenen kesimi 
dışında kalan 3. derece doğal sit statüsüne sahip kuzey doğu kıyıları ile yine 3. 
derece doğal sit statüsüne sahip Lale adası turizm amaçlı yeni yerleşim alanı olarak 
gelişmektedir.  

Tarihçe: 

 Kaynaklara göre antik dönemden bu yana Ayvalık bölgesinde yerleşmeler 
bulunurken, Cunda (Moschonisi) ile birlikte Ayvalık (Kydonia) çevresindeki adalar 
“Hekatonneso” (Apollon Adaları) adı ile anılmaktadır. Bu adaların en büyüğü olan 
Cunda’da ki yerleşmelerin isimleri -Nasos, Pordoselini ve Chalkis- kaynaklarda yer 

 Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt 1, sayfa 556.8

 Ayvalık kent merkezi ve Alibey Adası’nda yer alan 16 adet mahallenin 2015 yılı verileridir. 9

www.nufusu.com

 2014 yılı sayım sonuçlarına göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bir ilçesi durumuna gelen 10

Ayvalık’ın nüfusu 69880’dir. Bu sayım ve daha önceki nüfus verileri için bakınız: http://
www.yerelnet.org.tr/ilceler/ilce.php?ilceid=198335, erişim tarihi: 28 Kasım 2015. 

 GÜLCAN, Meltem (2013) Challenges of Coastal Resort Towns Regarding Second-home 11

Developments: the Case of Ayvalık, METU Thesis
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alırken, sadece sınırlı sayıdaki antik kalıntı  günümüze ulaşmıştır. (Psarros, 2004, 12

Yorulmaz, 2005: 34-36) 

 10. y.y.’dan itibaren Cunda’da yerleşik bir nüfusun barındığı kaynaklarda 
belirtilmekle birlikte, Ayvalık’ta 1580’den itibaren Hıristiyanlarla Müslümanların bir 
arada yaşadığı bir yerleşmenin geliştiği bilinmektedir. (Psarros, 2004; Bayraktar 
1998: 6-17) Yerleşmenin hızlı gelişme dönemi ise 1774 tarihli Küçük Kaynarca 
Antlaşması’ndan sonra aldığı bazı imtiyazlarla başlar (Resim 9). (Terzibaşoğlu, 2001, 
54-55; Darkot, 1948, 78, Yurt Ansiklopedisi, 1981, 1140)  

 18. ve 19 y.y.’larda Ayvalık önemli bir Rum yerleşmesidir (Resim 10a). 
1890’da Osmanlı yönetimindeki kentin 21.666’ya ulaşan nüfusunun hemen tamamını 
Rumlar oluşturur. 1880’lerden itibaren zeytin ve yan ürünlerine dayalı üretimin 
gelişmesiyle, Ayvalık önemli bir ticaret limanına dönüşür. Ekonomik alandaki bu 
başarı, kentte zengin bir kültür ortamının yaratılmasını sağlamıştır. Bu zengin kültürel 
ortam, 19. yüzyılda gündelik yaşamdan, kentsel dokuyu oluşturan yapı çeşitliliğine 
kadar pek çok ayrıntıda izlenir. (Resim 10b-c) 

 19. yüzyılın ikinci yarısından, 1920’de Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcına kadar 
Osmanlı Devleti’nde yaşanan siyasi çalkantı dönemi, doğal olarak Ayvalık’ta da etkili 
olur. Bölgenin siyasi ve demografik yapısının tamamen değiştiği bu süreç sonunda 
1923’de imzalanan Lozan Antlaşması ile Ayvalık’taki Rumlar Yunanistan’daki farklı 
yerlere göç ederken, Midilli ve Makedonya’dan (özellikle Selanik) gelen Türk 
mübadiller Ayvalık’a, Girit’ten gelenler ise Cunda’ya yerleştirilir (Arı, 1995: 11, 37, 
176; Hirschon, 2000: 65; Yurt Ansiklopedisi, 1981:1140). Bu büyük göçe rağmen 
Ege’nin öte yakasından Ayvalık’a gelen Egeli mübadiller bu coğrafyaya adapte olup, 
zeytin ve ürünlerine dayalı geleneği devam ettirirler. 

 19 yüzyıl boyunca devam eden siyasi çalkantılara rağmen, mübadele öncesi 
kent yaşamına ilişkin verilere bakıldığında, Ayvalık’ta oldukça örgütlü bir toplumun 
bulunduğu görülür. Kentte, bir tanesi Türk okulu olmak üzere toplam 7 ilkokul ile 1 
karma ortaokul olup, 1914 yılında okullardaki öğrenci sayısı 2400’dür (Bayraktar, 
1998: 30). 1803’de kurulmuş olan Ayvalık Akademisi (Gymnasion Kydonion) 
Avrupa’da da bilinen bir okuldur (Clogg, 1972: 633-667). Akademi ile birlikte kentteki 
matbaa, Ayvalık’ta ki canlı kültür hareketinin merkezleridir. Kentte “Krikis” isimli bir 
günlük gazete ile on beş günde bir “Haliko Astir” adında bir dergi çıkarılmaktadır. II. 
Meşrutiyetten sonra 1908 yılında, Yunanistan’daki hareketi destekleyen “Yunan 
Siyasi Cemiyeti” adında bir dernek kurulur (Bayraktar, 1998: 30-32). 

 1880’den sonra tarım ve ticaretin gelişmesi, Ayvalık’ın dış dünya ile ilişkilerinin 
artmasına ve kentte konsoloslukların kurulmasına neden olur. Elçilerle birlikte onların 
yönetimindeki personel de ayrıcalıklı hale gelir. Yılda yaklaşık 600 geminin uğradığı 
bu dönemde, üretim ve denize dayalı ticaretle Ayvalık Marmara’da Bandırma, Ege’de 
ise İzmir’den sonra üçüncü büyük limandır (Bayraktar, 1998: 16-17, 23). 

 Ayvalık ve Cunda çevresindeki adalarda antik döneme tarihlenen kent/yapı kalıntısına ilişkin bir 12

ayrıntılı bir araştırma yoktur. Ancak yüzey araştırmalarına dayanarak Lale adası ile Cunda’nın bazı 
bölümleri III. Derece Arkeolojik alanı olarak ilan edilmiştir. Maden adasında bulunan ve Pordoselini 
kulesi olarak anılan kalıntının uzmanlarca antik döneme tarihlendiği Yorulmaz (2005: 1176) tarafından 
aktarılmaktadır. Dr. Engin Beksaç (2001: 283-288) tarafından yapılan yüzey araştırmalarında 
yerleşimlere ilişkin bazı yeni bulgular orta çıkmıştır.
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 1889 Hüdavendigar Salnamesi’ne göre kentteki 11 mahallede toplam 4607 
hane bulunur. İlçenin tek köyü vardır, Küçükköy (Terzibaşoğlu, 2001: 55). Kent 
merkezinde Hükümet Konağı, Rüsümat İdaresi, 3 Askeri Karakol (Babı Asakir-i 
Şahane-yi Karakol hane), 11 adet Kilise, 1 adet Manastır, Ziraat Bankası, Ticaret ve 
Sanayi Odası, Telgraf ve Postane İdaresi, Duyun-ı Umumiye İdaresi, Reji İdaresi, 
Liman ve Karantina İdaresi, Belediye binaları ile Hamidiye / Minareli Camii 
bulunmaktadır (Resim 11) (Bayraktar, 1998: 24). Yapıların üzerinde bulunun yapım 
tarihi tabelalarına göre kentte 1880’lı yıllara kadar yılda ortalama 10 yeni yapı inşa 
edilmektedir. Bu sayı 1885’den sonra yılda 40, yüzyıl başından itibaren ise yılda 70’e 
erişir (Yorulmaz, 2005: 37). Yeni yapı/konut inşasına ilişkin bu talep hem kentteki 
nüfus artışının ve hem de artan zenginliğin bir göstergesi olmalıdır (Şahin Güçhan, 
2008, 2015).  

 Ayvalık’taki örgütlü kent yaşamının bir başka göstergesi de kentteki üretim ve 
hizmet türlerinin çeşitliliğidir. 1894 yılına ait Servet-i Fünun dergisi kentte 7 zeytinyağı 
ve un fabrikası, 28 zeytinyağı değirmeni, farklı büyüklüklerde 26 sabunhane, 1 adet 
Pirina  fabrikası, 25 adet un değirmeni ve 40 adet debbağhane  (dehbağhane) 13 14

olduğunu belirtir (Yorulmaz, 2004,72).  Ayrıca bu dönemde Ayvalıklılara hizmet veren 
6 Eczane, 20 doktor ve 10 Avukat bulunmaktadır (Bayraktar, 1998: 24) (Resim 12). 

 Temel üretim zeytinyağı, sabun, tütün, bağcılık ve şarap üretimine dayalı 
olmakla birlikte; tuz ve deri işlemeciliği gelişmiştir (Bayraktar, 1998: 13; Yurt 
Ansiklopedisi, 1981: 1128). Bayraktar’ın aktardığı (1998: 24-29) 1906 yılında Ayvalık 
limanından yapılan dış satımları gösteren listeye bakıldığında kentte önemli miktarda 
üretilen ya da işlenen revgan-i zeyt , deri, sabun, zeytin, un gibi ürünler ihraç 15

edilirken, ara mamul ürünler dışında tuzlu balık, havyar, bira, peynir/kaşar ve 
makaronya gibi bir kısmı lüks tüketim sayılabilecek ürünlerin ithal edildiği 
anlaşılmaktadır.  

 Günümüzde Ayvalık’ın bir mahallesi durumunda olan Cunda (Moschonisi)  ise 16

önceleri Midilli Sancağı’na bağlı bir kaza iken, 1908’den sonra Midilli 
Mutasarrıflığı’na  bağlı bir bucak olur (Resim 13). 19. y.y.’da 4 mahallesi bulunan, 17

nüfusu yaklaşık 4.500 olan Cunda’da anıtsal nitelikli yapılar dışında 4 ilkokul ile 1 kız 
okulu bulunur. 1862 tarihli bir mühürden, 19. yüzyılda Cunda’da ayrı bir belediye 
olduğu anlaşılmaktadır (Yorulmaz, 2004: 158-160 ; Psarros, 2004). Adadaki bazı 
konutlarda görülen sigorta tabelalarının varlığı, Cunda’da zengin bir nüfusun 
yaşadığını gösterir. 

 1914 yılında 33.894 olan Ayvalık nüfusunun tamamına yakını  Rumlardan 18

oluşurken; mübadele sonrasında 1927 yılında yapılan sayımda nüfus sadece 

 Pirina TDK sözlükte şöyle tanımlanır: Rum. a. (piri'na) Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından 13

zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi.

 “Debbağhane” ya da eski yazılışı ile “dehbağhane” deri, post vb. ürünleri kullanılabilecek duruma 14

getirmek için uygulanan işlemlerin tümünün yapıldığı yerdir. Eş anlamlı sözcükler:  Tabaklık/ 
Tabakhane, sepici / derici).

 Osmanlıca revgan-i zeyt, yani zeytinyağı.15

 Ali Cevad’ın Memalik-i Osmaniyye Tarih ve Coğrafya Lugatı’na göre aktaran Yorulmaz, 2004: 180.16

 Osmanlı’nın Tanzimat’tan sonraki idari düzeni içinde illerle (vilayet) ilçeler (kaza) arasında yer alan 17

yönetim bölümü, eski sancak.

 Bu tarihte Ayvalık’taki nüfusun sadece 454’ü Müslümandır, (Balcı Akova, 2011: 64). 18
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16.873’e ulaşmaktadır (Bayraktar, 1998:34, 70,89 ; Balcı Akova, 2011: 64). Kent 
nüfusunun yarı yarıya azaldığını gösteren bu verilere göre, yapıların bir kısmının 
göçten sonra boş kaldığı, mevcut yapı stokunun bir kısmının ise kullanılamadığı 
tahmin edilebilir. Mübadiller erişimi zor bir kıyı kasabası olan Ayvalık’ta tarımsal 
üretimi canlandırmaya çalışırken, 1944’de yaşanan deprem, yerleşimde büyük 
hasara yol açar. Kentin ilk imar planının bu depremden sonra 1948 yılında, İmar 
Bakanlığı’nca hazırlandığı bilinirken, kentin kuzey-güney yönündeki ana ulaşım arteri 
olan Atatürk Bulvarı’nın da bu plana göre açılmış olması gerekir (Yurt Ansiklopedisi, 
1981: 1180). Dolayısıyla Ayvalık’ta nüfus ancak, zeytin üretimi ve ona bağlı sanayi 
kollarının yeniden canlandığı, 1950’lerden sonra artmaya başlar (Balcı Akova, 2011: 
64,66). Bu tarihten sonra 1980’lere kadar kent içinde bulunan fabrikaların sayısının 
arttığı, mevcut işliklerin modernize edilerek fabrikalara dönüştürüldüğü, zeytinyağı ve 
sabun üretiminin aile işletmeleri yoluyla giderek arttığı ve 1960’lara gelindiğinde 
Ayvalık zeytinyağının tanınırlığının arttığı görülür.    

 1972 yılında hazırlanan Y. Taşçı İmar Planı, merkezde kısmen, Ali Çetinkaya 
Mahallesi’nde ise büyük çapta uygulanırken; Cunda ve Lale adaları için öngörülen 
gelişmeler, o dönemde yeni yapı talebi olmadığından gerçekleşmemiştir. Bu planla 
öngörülen zeytinyağı fabrikalarının kent dışına taşınmasına yönelik karar, 1980’li 
yıllardan itibaren uygulamaya koyulmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde 1976 
yılında Ayvalık ve Cunda’daki tarihi yerleşimin büyük bir kısmı Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca (GEEAYK) “Doğal ve Tarihi Sit Alanı” ilan 
edilerek, bu alanla ilgili geçici yapılanma koşulları 1978 yılında belirlenir . Sit alanı 19

dışındaki alanlarda ise mevcut imar planı 1982 yılına kadar bazı revizyonlarla 
uygulanır (Şahin, 1986:28-35). 1983 yılında çıkarılan 2863 sayılı yasaya göre, 
Ayvalık yeni kurulan Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na (BKTVKK) 
bağlanırken 1989 yılında Ayvalık’taki sit alanlarının tanım ve sınırları ile geçiş dönemi 
yapılanma koşullarında değişiklik içeren ve bazı tescilli yapıların tescil kaydının 
düşürülmesine ilişkin üç ara kurul kararı  alınır (Resim 49).  20

 Bu süreçte bir yandan Ayvalık ve Cunda’da kentsel sit alanları dışında kalan 
bölümleri içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları Mimar Baran İdil tarafından 
hazırlanır ve 1990 yılında onaylanır. Kentsel sit alanlarına ilişkin Koruma İmar 
Planları ise 1/500 ve 1/1000 ölçeklerinde İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık 
Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çınar Atay 
yönetiminde hazırlanır ve 1994 yılında onaylanır. Ayvalık kentsel sit alanlarında halen 
bu KİP geçerlidir (Şahin, 1986:28-35; 2016). Bu plana göre halen Ayvalık’ta tescilli 
toplam 1855 yapı bulunmaktadır. 

 1976 yılında ilk tescil kararlarının alınmasından 1990 ve 1994 yıllarına kadar 
geçen 14-18 yıllık sürede Ayvalık ve Cunda’da kentsel sit alanlarının dışında yeni 

 “Koruma İmar Planı” yapılıncaya kadar geçerli olacak “Geçiş Dönemi İmar Kararları” İmar ve İskan 19

Bakanlığı Planlama İmar Müdürlüğü’nce hazırlanarak GEEAYK’nun A 1205 sayı, 9.6.1978 tarihli kararı 
ile kesinleşir (Şahin, 1986:28-35). İmar ve İskan Bakanlığı adına Ayvalık Koruma İmar Planı’nı 
hazırlamak üzere 1979’da Turizm Bankası görevlendirilmiş olmakla birlikte, kurumun yeni yapılanma 
alanlarını sınırlı tutmaya yönelik yaklaşımı merkez ve yerel idare tarafından benimsenmemiş ve 
devam etmemiştir. Bu planlama çalışmalarının ayrıntıları Turizm Bankası tarafından hazırlanan bir 
raporda yer alır, ki söz konusu projenin sürdürülememiş olması Ayvalık için büyük bir kayıptır (T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1984).

 BKTVKK’nun söz konusu kararları şunlardır: 24.6.1989/ 28 toplantı tarihinde alınan 24.6.1989/550 20

sayılı karar; 28.10.1989/ 39 toplantı tarihinde alınan 28.10.1989/795  sayılı karar ve karar eki 1/25000 
ölçekli sit paftası; 211.11.1989/41 toplantı tarihinde alınan 11.11.1989/799 sayılı karar ve karar eki 
1/5000 ölçekli sit paftası.
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gelişme alanlarının oluşumu sağlanmış, bu alanlarda özellikle yazlık konut inşaatları 
ile turistik amaçlı yeni yapılar inşa edilmiştir. Yeni gelişme alanlarında yoğunluklar 
olabildiğince düşük tutulmaya çalışılmışsa da, artan yoğunluk yeni ulaşım akslarının 
gelişimini zorunlu hale getirmiştir. Böylece Ayvalık ve Cunda’da kentsel sit alanlarının 
çeperleri ile doğal özellikleri nedeniyle korunması öngörülen alanlar (Tabiat parkı ve 
doğal sit alanları gibi) arasında kalan bölgeler yeni yapılanmaya açılmıştır.  

 İmar planlarına göre gerçekleşen en önemli değişim ise yerleşim içinde kirliliğe 
yol açan fabrikaların kent dışında yeni sanayi alanlarına taşınmasıdır. Özellikle 
zeytinyağı üretimindeki modernizasyonun da zorunlu hale getirdiği bu dönüşüm, kent 
içinde bazı sorunları çözerken, merkezdeki endüstri yapılarının büyük oranda işlevsiz 
kalmasına neden olmuştur. Ancak bu durum 2000’lerden sonra sınırlı da olsa bazı 
yerel aile işletmelerinin yeniden merkezde yer almaya başlamasıyla, endüstri 
yapılarının korunmasına yönelik bir eğilim ortaya çıkmıştır. Ayvalık Belediyesi’nin 
kültürel mirasa sahip çıkması ve yereldeki pek çok STK’nın da desteği ile bu eğilim 
örgütlü bir koruma sürecinin tanımlanmasını sağlamıştır.  

 Tüm bu gelişmeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ayvalık ve Cunda’da 
var olan tarihi endüstri ve ticaret merkezi ile onları çevreleyen konut dokusunun halen 
bütüncül bir biçimde korunduğu görülür. Tarihi kent kesimlerinde mevcut yapı stoku 
içinde kullanılmayan, bu nedenle bakımsız durumda olan tarihi yapılar sayıca fazla 
olmasına rağmen, gerek tarihi merkez ve gerekse konut dokusu içinde yer alan farklı 
nitelikteki yapılar işlevlerini kısmen değiştirerek, ancak yine de özgünlüklerini 
koruyarak günümüze ulaşmışlardır. 

Kentsel dokuyu oluşturan mimari: 

 19. y.y.’daki zengin yapı çeşitliliğini koruyan lineer kentsel forma sahip Ayvalık 
kentinin endüstri ve ticaret merkezi kıyı bandında yer alır (Resim 7, 14, 15, 16). Bu 
lineer üretim ve ticaret alanını kuzeydeki dokudan kentin ana ulaşım aksı olan Atatürk 
Bulvarı ayırır. Kıyı bandının merkezindeki Kanelo da denilen burun ve çevresinde 
daha çok idari ve ticari yapılar yer alırken kuzeye ve güneye doğru fabrikalar, 
yağhaneler, sabunhaneler ve işlikler yayılır.  

 Kanelo’nun güney doğu çeperinde kentin ana meydanı, onun da 
güneydoğusunda ise tarihi depolar ve fabrikalar bulunur. Ticari merkez özellikle 
Kanelo aksında Atatürk Bulvarı’nın doğusunda da devam ederken, depolar bölgesi 
doğudaki konut alanlarına kadar, gridal düzende uzanan dar sokaklarla birleşir. 

 Topoğrafyaya uygun olarak, düzensiz bir gridal sokak dokusu ile kıyıdan 
doğuya doğru uzanan konut alanının doğu çeperini 1960’lı yıllarda oluşturulan Çam 
ormanı sınırlar. Konut dokusu kentin en eski kesiminde yer alan ve bugün müze 
olarak kullanılan, Taksiyarhis Kilisesi çevresinde gelişmiş olup, kuzeydoğudaki 
Sakarya tepesine doğru organik bir düzende uzanır (Resim 14, 16, 18). Güneyde ise 
sahil boyunca kıyıya paralel ve genellikle tek sıra halinde inşa edilmiş eski konaklar 
ve yeni villalar yer alırken, Çamlık mevkiinde Paşa Limanından sonra doğuya doğru 
konut alanı dar bir bant halinde uzanır (Resim 14, 18). 

 Ticari merkez ile konut dokusu arasındaki en önemli fark, kuşkusuz yapı 
çeşitliğindeki farklılaşmadır. Konut alanları içinde anıtsal nitelikli ve çoğunluğu camiye 
dönüştürülmüş eski kiliseler, 19. y.y.’dan günümüze ulaşan ve halen işlevini sürdüren 
okul yapıları, mahalle dükkânları ve çeşmeler gibi küçük ölçekli kamu yapıları 

!  8



bulunurken, ticari merkezde üretim yapıları dışında dükkânlar, kahveler, lokantalar, 
otellerle birlikte farklı nitelikte hizmet yapıları (Belediye, PTT vb) yer alır (Resim 18). 

 Kanelo’da denilen burnun ucunda yer alan yapı Şehir Lokali olup, Ayvalık’ın 
simgesi durumundaki bu yapı aynı zamanda en iyi yemeklerinin tadılabileceği 
mekânlardan biridir. Onun yanında ise Ayvalık Belediye Başkanlığı ve daha sonra 
kahve ve restoran olarak kullanılan yapılar yer alır (Resim 17a, 17b, 18).  

 Bu yapıların arkasında, rıhtımın kuzeyinde kalan Talatpaşa Caddesi ve 
çevresindeki sokaklarda ticari kullanımlar ve var olan yapı stoku 1923 öncesindeki 
haliyle korunarak günümüze ulaşmıştır. Bu bölgedeki sokak isimlerinin devamlılığının 
yanı sıra -ki bunlar, Gazinolar Caddesi, Eski Matbaa Sokak, Eski Postane Aralığı, 
Gümrük Caddesi, Oteller Aralığı, Karantina Sokak (Resim 18) eski işlevlerin bir kısmı 
da bu alanda devam etmektedir (Aksu, 1988).  

 Biraz daha kuzeyde Gümrük Caddesi üzerinde, kıyıda yer alan Gümrük 
binası ise yakın zamana kadar eski işlevini sürdüren yapılardan biri olmuş; 2008 
yılında yeni inşa edilen Gümrük yapısının hizmete girmesiyle işlevini yitirmiştir 
(Resim 19).  

 Kanelo’nun arkasından başlayan ve denize dik olarak içerilere kadar uzanıp, 
yaya bölgesine dönüşen Talatpaşa Caddesi, Ayvalık’taki geleneksel ticari sürdüğü 
ana arterlerden biridir. Bu aksa boyunca çoğunluğu iki katlı yapıların alt katları 
dükkan, üst katları ise ofis olarak kullanılır. 

 Ticaret bu aksın kuzey ve güneyindeki cadde ve sokaklarla birlikte Atatürk 
Bulvarı boyunca ve kıyıya kadar uzanır. Kıyı ile Atatürk Caddesi arasında kalan 
kesimde daha çok kahveler (Resim 20), geleneksel tadlar sunan lokantalar, fırınlar, 
pastaneler, restoran ve barların yanı sıra, turistik işletmeler ve resmi kurumlar 
da bulunur (Resim 21). 

 Ayvalık’ta 19. y.y.’dan günümüze ulaşan kamusal yapıların hemen hepsi 
bugün de kamusal amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak geçmişte 
Hükümet Konağı olarak bilinen yapı, yakın zamanlara kadar Kız Meslek Okulu 
olarak kullanılmıştır (Resim 22a). Benzer bir başka örnek de mübadele öncesinde 
Georgios, Yorgo, Burgala Hanı olarak bilinen ve eski kentin kuzey girişine yakın 
mevkide olan yapı, Cumhuriyetten sonra pek çok farklı kamusal işlev yüklenmiştir. 
Yakın zamana kadar Vergi Dairesi olarak kullanılan yapı tescilli bir kültür varlığıdır 
(Resim 22b). 

 Eski Ayvalık kent sınırlarının güney çeperinde kıyıda yer alan Mübadele 
öncesinde Hastane olarak kullanılan yapı kompleksi ise günümüzde bazı eklemelerle 
birlikte Sakarya İlköğretim Okulu olarak kullanılmaktadır (Resim 22c). 

 Ayvalık’ta zeytine dayalı endüstri yapıları temel olarak 2 grupta 
tanımlanabilir: Zeytinyağı fabrikaları, yağhane ya da sabunhane olarak kullanılan 
işlikler ve/veya depolar.  

 Bunlar içinde en büyük programlı yapılar zeytinyağı fabrikaları olup, 
Ayvalık’taki yapı stoku içinde 19. y.y.’dan 1970’li yılların sonuna kadar zeytinyağı 
üretim teknolojisine göre gelişmelere adaptasyon ile modernize edilerek kullanılan ya 
da kısmen yenilenen, sayısı 20’yi aşan büyük yapı gruplarıdır. Bunlar içinde Sezai 
Madra Zeytinyağı Fabrikası (Resim 23a) gibi eski, dönemine göre çok modern ve 
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oldukça büyük örnekler olabildiği gibi; Kırlangıç Fabrikası (Resim 23b) gibi zaman 
içinde eklemelerle büyüyen, ya da Vakıflar Zeytinyağı Fabrikası gibi tek seferde bir 
kompleks olarak inşa edilenler bulunmaktadır. Benzer şekilde daha küçük ölçekli 
olup, aile şirketi olarak üretim yapanlar da vardır.  

 Zeytinyağı fabrikalarının ayrılmaz parçası olan tuğla bacalar, 1980’lere kadar 
kent kimliğinin en önemli parçası iken, fabrika yapılarının kent dışına taşınmasından 
sonra bu bacaların da çoğu bakımsız kalarak hasar görmüş, üst kısımları yıkılmıştır. 
Ancak fabrika yapılarının hepsinde mevcut olan farklı büyüklükteki bu bacaların 
hemen hepsi halen mevcuttur (Resim 23c). 

 Büyük programlı fabrikaların yanı sıra Ayvalık merkezindeki en yaygın yapı 
grubu işlikler ve/veya depolar, genişlikleri 4 ila 8 metre arasında değişen ızgara 
planlı sokaklarda yer alan, çoğunluğu (%71) tek katlı olmakla birlikte 2 ve 3 katlı 
örnekleri de olan büyük hacimli ve tek mekândan oluşan yapılardır. Bu yapılar 
parselin tamamını kaplamakta olup, özgününde açık mekânları yoktur. Plan 
açısından farklılık göstermemekle birlikte çatı formu ve alınlığı, yapı girişleri ve 
cephedeki elemanların (kapı, pencere, söveler, parmaklıklar vb gibi) varlığı ve 
simetrisi düzeni esas alınarak yapılan tipoloji Resim 24’de verilmiştir (Kabasakal 
Coutignies, 2004). Özgününde yağhane, sabunhane ya da depo olarak inşa edilmiş 
bu yapılar günümüzde farklı amaçlarla da kullanılmaktadır (Resim 25). 

 Cunda adasında büyük programlı zeytinyağı fabrikaları bulunmazken, tarihi 
yerleşimin ticari merkezini oluşturan kıyı kesiminde Ayvalık’taki işlikler ve/veya 
depolarla benzer özelliklere sahip yapılar mevcuttur.  

 Ayvalık’taki konut dokusunu oluşturan yapılar bir kısmı camiye dönüştürülmüş 
kiliseler, genellikle bunlarla bitişik olarak tasarlanmış okul yapıları ve konutlardır. 
Bunların yanı sıra sayıca daha az olmakla birlikte konut dokusu içinde tekil dükkanlar, 
kahvehaneler ya da işlikler bulunur. 

 Mübadele öncesinde Ayvalık ve yakın çeperinde 11 adet kilise bulunduğu 
bilinmekle birlikte (Psarros, 2004; Şahin Güçhan, 2007; Niğdelioğlu, 2000; 
Gündoğmaz, 2003), bunlardan 7 tanesi günümüze ulaşmış olup, 4 tanesi camiye 
dönüştürülerek kullanılmaya devam etmiştir. Bunlar içinde müze olarak onarılan 
Taksiyarhis Kilisesi (1844) kentin en eski, merkez kilisesidir (Resim 26; N. Şahin 
Güçhan ve diğerleri, 1997: 415-435). 

 Camiye dönüştürülmüş olan kiliseler ise Agios Yanni (1869-1870, şimdi Saatli 
Cami, Resim 27), Kato Panaya (1850, şimdi Hayrettinpaşa Camii, Resim 28) ve Ayo 
Yorgos (1880-1881, şimdi Çınarlı Camii, Resim 29) kiliseleridir. Faneromeni ya da 
Ayasma adı ile anılan ayazma yapısı (Resim 30), özel mülkiyette olup, uzun süre 
zeytinyağı üretimi için kullanılmıştır. Geçmişte Tekel deposu olarak kullanılan Agia 
Triada (1846) kilisesi de oldukça harap durumdadır (Resim 31). Bu iki kilisenin 
korunması ve kamusal amaçla kullanımı için yakın dönemde Ayvalık Belediyesi’ne 
tahsisleri tamamlanmış olup, proje hazırlıkları devam etmektedir. 

 Kentin tek tarihi camisi ise Dr. Mağmumi ifadesine göre 1895’de yapımına 
karar verilen Hamidiye Camisi’dir (Resim 32). Bu mütevazı yapı Yorulmaz’a göre 
Burgala Hanı’nı inşa eden rum tüccar Georgias tarafından, 1095 yılı civarında 
yaptırılmıştır. Halen işlevini sürdüren bu yapı 19. y.y. neoklasik mimari özelliklerini 
taşır. 
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 Ayvalık’taki konut dokusunun önemli bir bileşeni de, özgününde hemen her 
kilise ile birlikte yapılmış, mahallenin çekirdeğini oluşturan okullardır. Mübadele 
sonrasında da okul olarak kullanılmaya başlanan ve halen de aynı işlevlerini 
sürdüren bu yapılar, yerden bir metre kadar yükseltilmiş tek katlı, yığma taş 
yapılardır. Kolonatlı bir avluya sahip olan bu yapıların kesme taş pencere söveleri ve 
frizlerle süslü cepheleri ve üçgen alınlıklı (pedimentli) çatıları vardır (Resim 33).  

 Ayvalık’taki kentsel dokuyu oluşturan ve kente karakterini veren en büyük ana 
yapı grubu hiç kuşkusuz Ayvalık konutlarıdır (Resim 34). Genellikle ince uzun 
parseller üzerine, sokağa cephe verecek şekilde bitişik düzende inşa edilen bu 
konutlar 1 veya 2 katlı, ya da biri çoğunlukla ara kat olmak üzere en çok 3 katlıdırlar. 
Parsellerin dar kenarı sokağa yönlendiği ve yapı da bu çeperde yer aldığı için, yapı 
cepheleri göreli olarak dar olup, giriş doğrudan sokaktandır. Her evin avlu ve/veya 
bahçesi olup, parselin arkasında yer alır. Parselin konumuna göre avlu/bahçenin ayrı 
bir girişi de olabilir. Dolayısı ile Ayvalık’ta sokak çeperlerini konut cepheleri tanımlar 
(Resim 35).  

 Yapıların sokak cephesinde ana giriş kapısı ve merdivenle yaratılan boşluk 
(alcove),  üst katlarda çıkma ve balkonların yapının sokağa taşmasıyla, kütlelerdeki 
hareketliliği artırır. Yığma taş tekniği ile inşa edilen bu konutların cepheleri yapı 
köşelerini öne çıkaran kesme taş bloklar, kapı ve pencere açıklıklarındaki bezeli 
söveler ve kat kornişleriyle zenginleştirilir. Cepheler kiremit çatıya geçerken saçak 
silmesiyle tamamlanırken, üçgen alınlıklarla cephelere anıtsal bir etki 
kazandırılmaya çalışılır. Pembe ve sarı renkli yerel Sarımsak taşının mimari 
elemanlarda kesme tekniğinde kullanımıyla oluşturulan cephelerin moloz taş 
kısımları sıvalı olup; mavi, sarı, pembe, taba gibi parlak kireç boyası renklerle 
boyanır.  Ahşap veya demir, pastel renklerde boyalı kepenklerle;  kapı, pencere 
açıklıkları ve balkonlarda kullanılan ince bir işçilikle imal edilmiş ferforje parmaklık 
ve payandalar abidevi yapılarla yarışacak niteliktedir.  

 Böylece aslında dar cephelere sahip bu konutlar, sokaktan bakıldığında zengin 
ve çok süslü cephe elemanlarıyla oldukça anıtsal bir etki yaratırlar. Hemen hepsi 19. 
y.y.’da inşa edilmiş, Ege ve Akdeniz coğrafyasına özgü geleneksel mimarinin bütün 
özelliklerini taşıyan bu konutlar, döneme özgü bu neo-klasik özellikleri ile birlikte dar 
cepheleriyle yarattıkları bu anıtsal etkileriyle, Ayvalık’taki geleneksel mimarinin 
ruhunu oluştururlar. 

 Ayvalık konutlarını diğerlerinde ayıran bir başka önemli özellik de, hemen her 
cephenin parçası olan zeytin-zeytinyağı, sabun deposu ya da işliği olarak 
kullanılan ve yerelde mağaza olarak adlandırılan mekânların cepheye yansımasıdır 
(Resim 36). Doğrudan sokaktan girilen bu mekânların çok sade örnekleri olabildiği 
gibi, merkezdeki dükkânlarla yarışacak nitelikte özelleşen, süslü örnekleri de vardır. 
Bu işlik ve/veya depoların varlığı, zeytine dayalı üretimin konut cephelerinin düzenini 
nasıl belirlediğini gösterir. İşlik, depo veya her ikisinin de birden var olması 
durumunda, yapıların sokak cephesinde ana giriş dışında 1 ya da 2 kapı daha 
bulunabilir. Ana giriş kapısı kadar belirleyici olmasa da, bu kapılar da taş söve ve 
demir parmaklıklarla bezeli olup, yapı cephesinin anıtsallığını güçlendirirler.  

 Ayvalık konutlarında ana sokak cephesindeki kapı ve pencerelerin sayısı, 
konu ve düzeni plan şemasının okunmasını sağlar. Zemin katta kapı sayısına bağlı 
olarak depo/dükkân, işlik ve mutfak gibi servis mekânları yer alırken, ara ve/veya 
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üst katlarda bir sofa ya da dolaşım mekânından erişilen odalar yer alır. Ara katta 
mutfak ve tuvalet gibi mekânların yer alması da yaygın bir durumdur. Cephedeki 
belirleyici eleman olan ve ara katlı yapılarda merdivenle erişilen ana giriş kapısı, ara 
kat ve üst kata giriş sağlar. Diğer kapı(lar) ise alt kattaki servis mekân(lar)ına açılır. 
Ara ve üst katta sofa ya da dolaşım mekânının varlığı ve konumuna (ortada ya da 
yanda olması) göre Okur’un(2004) geliştirdiği plan ve cephe tipolojisi Resim 37’da 
verilmiştir.  

Alibey (Cunda) Adası: 

 Cunda adasının güneyinde bulunan tarihi kentsel doku, yapı çeşitliliği 
açısından Ayvalık’taki kadar zengin olmamakla birlikte, yapılar nitelik itibariyle 
oldukça benzerdir. Cunda’daki kentsel doku genel olarak üç alt bölgeye ayrılır 
(Resim 38).  

 İlk bölge kıyıya yakın kesimdeki ticari merkez olup; ızgara bir düzene sahip bu 
kesimde, dikdörtgen biçimli parsellerde Ayvalık’taki ticari dokudakiyle özdeş 1 ya da 2 
katlı, yığma taş, parselin tamamına yayılan, genellikle tek hacimli depo ve 
imalathaneler (yağhane, sabunhane gibi) bulunur. Dükkânlar, depolar, atölyelerle 
birlikte, kıyıda yer alan restoran ve kahveleri içeren bu bölgedeki en önemli 
yapılardan biri hiç kuşkusuz Cunda’nın sembolü olan Taşkahve’dir (Resim 39). Bu 
ticari doku içinde özgününde zeytinyağı fabrikası olduğu bilinen bir kaç yapı 
mevcutken, bunların büyük kısmının geçmişte tabakhane olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. 

 Kıyı bandının doğu ucunda eskiden Despot Evi olarak bilinen, uzun yıllar 
Yetiştirme Yurdu olarak kullanılmış, büyük bir tarihi yapı yer alır. Onun da 
doğusunda, dokunun en uç noktasında 1905 tarihli Hamidiye Camii bulunur. 
Camiden Lale adasına kadar olan, yerleşimin yeni gelişme alanı olarak planlanan 
yazlık konut ve turistik işletmeleri içeren, yakın dönemde 1990 sonrasında gelişmiştir. 

 Kıyıdaki ticari kesimin kuzeyinde yer alan ikinci bölge, ızgara planlı, denize dik 
ve paralel sokakların oluşturduğu konut bölgesidir. Sokaklar boyunca ince uzun, 
dikdörtgen parsellerde, bitişik düzende inşa edilmiş, 2-3 katlı konutları içerir. Konutlar, 
parsellerin sokak cephesinde yer alıp, 1/3’ünü kaplarlar. Parsellerin arkasındaki 
alanlar bahçe olarak kullanıldığı için, Cunda’daki yapı yoğunluğu Ayvalık’a göre daha 
düşüktür. Bu bölgedeki konutlar Cunda’daki en görkemli ve bezemeli yapılar olup, 
dokudaki düşük yoğunluk Cunda’ya yeşil bir karakter kazandırır. Alanın doğu ve batı 
uçlarına doğru doku seyrelerek yayılır. Bu bölgenin ortasında yer alan ve yakın 
dönemde Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından onarılan Taksiyarhis 
Kilisesi ada siluetinde de göze çarpan en büyük ve önemli yapıdır. 

 Izgara planlı dokunun seyrelmeye başladığı sınırlardan tepelere doğru uzanan 
üçüncü bölgede doku organik bir düzene dönüşür. Sokaklar eğime uyarak düzensiz 
bir biçimlenme gösterirken, buradaki konutlar daha sade ve küçük ölçeklidirler.  

 Cunda’nın en eski kilisesi olan Panaya kilisesi ile yakın dönemde kültür 
merkezi olarak Belediye tarafından onarılan eski okul Alibey kültür Merkezi burada 
yer alır (Resim 40a). Bu kesimdeki yapılar Cunda’daki en eski tarihli yapılar olup, 
yerleşmenin öncelikle yukarıda kilise ve okul çevresinde başladığını daha sonra 
kıyıya doğru yayıldığını düşündürmektedir. Kırsal karakterli bu organik doku, doğu ve 
batı yönlerinde ve seyrelerek kuzeyde devam eder. Bölgedeki konutlar bir veya iki 
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katlıdır. Parseller genellikle geometrik bir forma oturmazlar ancak yerleşmenin daha 
alt kotlarındaki parsellere oranla daha büyüktürler. Dolayısı ile yapı-parsel oranı 
değişir. Yapılar parsellerin sokak cephesinde yer alır ve yapılara yine doğrudan 
sokaktan girilir. Bu alanda sokaklar yalnız yapı cepheleri ile değil bahçe duvarları ile 
de tanımlanırlar. Yapı yoğunluğunun azaldığı bölgede bahçeler sebze yetiştirmek için 
kullanılırlar ve böylece bölge daha kırsal bir nitelik kazanır. 

 Bu dokunun kuzeybatı köşesinde, günümüzde Aşıklar Tepesi olarak anılan 
mevkii de Agios Yannis kilisesinin üç beden duvarının kalıntısı bulunur (Resim 40b, 
41). Bu kilisesinin daha da kuzeyinde yer alan küçük şapel ile un değirmeni 2007 
yılında Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı olarak hizmet vermek üzere Rahmi M. Koç 
Müzesi olarak kullanıma açılmıştır. Âşıklar tepesinden doğuya doğru uzanan sırt 
üstünde 19. y.y.’da hizmet veren un değirmenlerinin kalıntıları halen okunmakta olup, 
Ayvalık Belediyesi’ne tahsis edilen kültür varlıklarını koruma kurulunca tescilli bir un 
değirmeninin belediye tarafından onarımı tamamlanmıştır. 

 Kentsel doku içinde olmamakla birlikte, Ayvalık’tan farklı olarak Cunda ve 
çevresindeki adalarda pek çok manastır kompleksinin kalıntısı bulunur. Bu özelliği 
açısından değerlendirildiğinde Cunda’nın, 19 y.y.’da ve öncesinde önemli bir dini 
merkez olduğu düşünülebilir. Bu manastır kalıntıları içinde Cunda’nın doğusunda, 
Cunda ile Hakkıbey yarımadasının arasında yer alan Tavuk Adası'ndaki 
Manastırı (Resim 42a), Cunda Dalyan Mevkii’nde yer alan Komili Ailesi’ne ait 21

manastır, Cunda’nın batısındaki büyük körfezde yer alan Güvercin adasındaki 
Manastır (Resim 42b) ve Cunda’nın kuzeydoğusundaki küçük koyda yer alan Ayışığı 
Manastırı örnek verilebilir. Bunlar içinde sadece Ayışığı Manastırı (Resim 43) 2009 
yılında Suzan Sabancı Dinçer tarafından onarılarak özel müze olarak  hizmete 
girmiştir. 

 Cunda’da kentsel dokuyu oluşturan konutlar Ayvalık’takilere göre oldukça iyi 
korunmuş durumda olup, cephe ve plan özellikleri açısından Ayvalık’taki örneklere 
benzerler. Yığma moloz taşla inşa edilmiş olan Cunda geleneksel konutları da 2 veya 
2,5 katlı olmakla birlikte 1 ve 3 katlı örneklere de rastlanır (Şahin Güçhan, 2005) 
(Resim 44).  

 Cunda’daki yapılar cephe ve plan elemanları açısından oldukça zengindirler. 
Cepheyi oluşturan elemanlar; kapılar, pencereler, çıkma ve balkonlardır. Kapılar 
Cunda’da da cephe düzenini belirleyen en önemli elemanlardır. Ölçek ve oranları ile 
cepheye anıtsal nitelik kazandıran kapıların tek veya çift kanatlı, üst profillerinin 
kemerli ya da düz lentolu oluşlarına göre değişik tipleri vardır. Bu özellikleri daha çok 
kapıların ana giriş ya da ikinci giriş olmalarına bağlı olarak değişir. Pencereler kesme 
taş süslemeli sövelerle çevrelenirken kasa ve doğramaları ahşaptır. Üst kat 
pencerelerinin hepsinde ve alt kattaki ½ oranlı pencerelerde ahşap ya da metal 
kepenkler bulunur. Genellikle bodrum kata açılan kare pencerelerde ve alt katlarda 
Ayvalık’a özgü süslemeli dökme demir parmaklıklar kullanılmıştır (Şahin Güçhan, 
2005). 

 Cunda konutlarında da Ayvalık’ta olduğu gibi 2,5 veya 3 katlı yapıların 
hepsinde en üst katta kapalı çıkma bulunur. Üst katın ahşap karkas olduğu 
örneklerde çıkma altı taşıyıcıları demirdir. Diğer yapılarda ise çıkma altlarında da 

 Tavuk Adası’nda yer alan manastırın Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na onay için sunulan 21

restitüsyon projesinde yer alan 4 adet dönem analizinden ilkinin Bizans Dönemi’ne ait olduğu 
raporlanmıştır.
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oldukça zengin profilleri olan kesme taş payandalar bulunur. Ayrıca iki kattan yüksek 
yapılarda bazen kapalı çıkmalarla birlikte bazen de ayrı olarak; dökme demir 
elemanları olan balkonlar kullanılmıştır. Boyutları yaklaşık 1x2 m olan bu balkonların 
taşıyıcı konsolları da demir olup çok süslü örnekleri vardır (Şahin Güçhan, 2005). 

 Cunda’da cephelerde açıklık ve yapı köşelerinde kesme taştan söve, lento ve 
kornişler kullanılmıştır. Yapılar saçak kotunda taş ya da sıva ile yapılmış kornişlerle 
biter, saçak yoktur. Çatı bu kornişin arkasında kalır. Bugün yapıların hemen hepsi 
kireç sıvalı ve badanalıdır. Kullanılan renkler sarı, kırmızı, beyaz, yeşil, mor, mavi gibi 
kireç badana renkleridir. Su basman seviyesine kadar daha koyu renkler kullanılır. 
Bazı yapıların üst kat dış duvarları ahşap karkasla inşa edilmiş olup taş ya da tuğla 
dolgu kullanılmıştır. Ayvalık’ta çok yaygın olan bu tip yapılara Cunda’da çok 
rastlanmaz (Şahin Güçhan, 2005). 

 Zengin cephe elemanlarına sahip olan Cunda konutları, plan elemanları 
açısından sade ve işlevseldirler. Konutlarda bulunan tipik mekânlar sarnıç, depo, 
kiler, mutfak, salon, koridor, odalarla bazen yapının içinde yer alan banyo, tuvalet gibi 
servis mekânlarıdır. Birden fazla girişi olan yapılarda “mağaza” adı verilen ve 
doğrudan sokaktan girilen, üretim ve depolama amacıyla kullanılan mekânlar da 
vardır. Yapılardaki plan elemanları ise dolap, merdiven, özgününde banyo olan 
merdiven altı dolapları, mutfak ocakları ve tezgâhlardır. Yapı içlerinde bulunmamakla 
birlikte “kuyular” da Cunda konutlarının bahçelerinde rastlanan elemanlardır (Şahin 
Güçhan, 2005). 

 Cunda geleneksel konutları; plan ve cephe kurgusu açısından incelendiğinde 
dizgesel olarak tekrar eden özellikler görülür. Üst kat plan şemalarında kolayca 
okunan bu benzerlikler, zemin katlarda ana girişin konumuna göre çeşitlenir. Dolayısı 
ile “ana giriş” plan ve cephe tipini belirleyici en önemli elemandır. Öte yandan Cunda 
konutunda var olan dolaşım/ yaşama mekânı, Anadolu konutu çalışmalarında 
belirleyici mekân olan sofadan  farklıdır. Cunda konutunda planı oluşturan 22

mekânların dizilişi, cepheye tümüyle yansır. Plan kurgusuna bağlı olarak Cunda’daki 
konutlarda temel olarak üç ana tipten söz edilebilir ki bu tipler altında bazı alt gruplar 
da tanımlanabilir (Resim 45).  

“A” Tipi Plan Şeması:  

 2 ya da 2,5 yapının bir kenarında yer alan ana giriş kapısı bu gurubun 
belirleyicisidir (Şekil: 9a). İki katlı örneklerde en sade şema (A-1), girişin tanımladığı 
bir servis aksı ile ona paralel olarak uzanan yaşama mekânlarından oluşur. Girişin 
arkasında dış duvara yaslanarak çıkan ve genellikle üst kata L biçiminde bağlanan 
merdiven yer alır. Zemin katta bu aksa bağlanan mekânlar; ön cephede bir oda ile 
ortada servis odası (ya da kiler) ve arkada mutfaktır. Bu aksın sonundan mutlaka 
arka bahçeye geçiş yer alır. L biçimindeki merdivenle üst katta tüm odaların açıldığı 
bir salona geçilir. Burası üst katın dolaşım ve yaşama mekânıdır ki genellikle arka 
cepheye yönlenir ve alt kattaki yaşama mekânlarının üstünde yer alır. Ön oda ve 
alttaki servis mekânlarının üstüne gelen yan oda bu salona açılır (Şahin Güçhan, 
2005). 

 Anadolu konutu araştırmalarına yönelik tipolojik yaklaşımlarda, genellikle üst kat plan şeması esas 22

alınmakla birlikte; bu çalışmada Cunda konutu özelinde zemin katlardaki bu çeşitliliği izleme kaygısı ile 
tipolojik ayrıştırma alt katlar temel alınarak yapılmıştır.
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 A gurubunun daha gelişmiş örneklerinde, giriş aksı genişler ve arkada bir 
kapalı hacim oluşturur. Bu A-2 şemasında merdiven daha önemli bir elemana 
dönüşür. Bu tipte servis aksının sonunda oluşturulan arka mekânın yanında; bahçeye 
ulaşan bir koridor yer alır. Yaşama mekânları ise yine girişten arkaya doğru “ön oda, 
kiler ve mutfaktır”. Üst katta ise A-1 tipinde olduğu gibi L biçimli merdivenle ulaşılan 
bir salon ile ona açılan odalar yer alır. 

 Bu tipin en gelişmiş örneğinde ise giriş 5-6 basamaklı yükseltilerek yapıya bir 
bodrum kat eklenir (A-3). Cepheden 2.5 katlı olan bu yapıların üst katında cephenin 
tamamını ya da 2/3’ünü kaplayan veya L biçiminde cepheyi saran çıkmalar yer alır. 
Bu tiplerde bodrumda mutfak, kiler sarnıç ve bazen de banyo ve WC yer alırken, arka 
bahçeye de bodrum katından geçilir. 

 Girişin hemen içinde, tüm katlara erişen merdivenler yer alır. Yarım katla 
çıkılan zemin kat servis ve yaşam mekânlarına ayrılmışken L biçimli merdivenle 
çıkılan üst katta çıkma ile ön oda büyür; genel plan organizasyonu aynen devam 
eder. 

 Bu tip yapıların cephesi de benzerlik sunar. A-1 ve A-2 tiplerinden boyutlara 
bağlı farklılaşmalar dışında cephe düzeni aynıdır. Girişin yükseltildiği A-3 tipinde ise 
üst kata (köşe yapısı ise) genellikle cephenin 2/3’ünü ya da tamamını kaplayan 60-80 
cm derinliğinde bir çıkma eklenir, pencere sayısı değişmez. Cunda’daki en yaygın 
konutlar bu grupta yer alırlar (Şahin Güçhan, 2005). 

 “B” Tipi Plan Şeması:  

 Bu guruptaki yapıların en belirgin özelliği, çift girişli olmalarıdır (Resim: 45). 
Ana giriş yine yanda yer alır ve yarım kat yükseltilerek bir sahanlığa ulaşır. İkinci giriş 
ise ana girişin hemen yanında, cephenin ortasında yer alır ve doğrudan zemin kata 
açılır. Bu yapılarda servis bandı genişler ve üst kat merdiveni dış duvara paralel 
olarak çıkar ve üst kattaki salonun bir elemanı haline gelir.  

 İki katlı B gurubu yapılarda zemin ve birinci kat plan şeması aynıdır. Altta 
genişleyen servis bandı üst katta salonu oluşturur (B-1). Girişlerin arkasında, katları 
bağlayan merdivenlerin birleştiği bir sahanlık yer alır. Bu gurubun gelişmiş 
örneklerinde alt katta ek servis hacimleri bulunur ve üst katta pencere sayısı artar 
(B-2). B-1 ve B-2 tiplerindeki farklılık eleman ölçeğindedir (Şahin Güçhan, 2005). 

 B-3 gurubunda ise yapılar üç katlı olup, plan şeması A-3 gurubu ile benzerdir. 
Ancak cephede çift giriş bulunur. Servis bandının daralmasıyla merdiven yine L 
biçiminde üst kata ulaşırken buradaki ön oda kapalı bir çıkma ile sokağa taşar. 

 Cephede A gurubu ile benzer olan bu yapılarda kat sayısına göre üstte 
pencere sayısı artar ve alt iki giriş bulunur. B gurubu Cunda’daki ikinci yaygın 
guruptur. 

“C” Tipi Plan Şeması:  

 C gurubu yapılar, girişlerine göre tam ya da yarı simetrik olup, 1,2 ve 3 katlı 
örnekleri vardır (Resim: 45). Cephedeki simetri plan şemasına da yansıyarak, 
ortadaki servis aksının iki yanında yaşama mekânları ve arkada mutfak yer alır. 
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Bodrum katı olduğunda giriş yükseltilir ve bu katta yaşam mekânları, mutfak ve 
sarnıç yer alır. Üst katta, orta aksın iki yanında ikişer oda bulunur (C-1 ve C-2). 

 İki katlı simetrik yapılarda orta aks geniş bir koridor niteliğindedir ve ana 
merdiven yan bantlardan birinde, odaların arasında yer alır (C-3). Zemin katta odalar, 
kiler, mutfak ve WC yer alır, üst katta aynı şema tekrar eder (Şahin Güçhan, 2005). 

 Simetrik yapıların en gelişmiş örneği olan C-4 tipi yapılar, oldukça zengin ve 
programlı yapılar olup, az sayıda örneği vardır. Üç katlı olan bu yapılarda 2 veya 3 
giriş bulunur. Plan şemasını belirleyen ortadaki ana girişin arkasında ana servis 
mekânı yer alır. Ana merdiven C-3 tipinde olduğu gibi yandaki bantta, odaların 
arasında yer alır (Şahin Güçhan, 2005). 

 Diğer girişler bodrum kata ve doğrudan arka bahçeye açılır. Bodrum katın 
içten üst katla bağlantısı yoktur. 1. ve 2. katlarda ayrı servis hacimleri bulunur. Bu 
guruptaki yapıların cephelerinde ana giriş ortada yer alır. Yapının tam simetrik ya da 
yarı simetrik oluşuna göre iki yandaki pencere sayısı değişir. Üç katlı örneklerde; en 
üst katın orta aksına balkon eklenebilir (Şahin Güçhan, 2005). 

Olağanüstü Evrensel Değerin Gerekçelendirilmesi/Doğrulanması:  

 Halen 500 yaşın üzerindeki yüzlerce adet ağaçla birlikte 2.000.000 ağacın 
oluşturduğu zeytin ormanına sahip Ayvalık coğrafyası; Akdenize özgü endemik 
türlerden  Poecilimon Mytilensis (Yellice Adası), Centaurea Acicularis ve 23

Campanula Lyrata’lari barındıran karasal özellikleriyle birlikte; yine Akdenize özgü 
endemik türlerin Ege’ya yayıldığı kızıl mercan (Paramuricea clavata) gibi yelpaze 
mercanlar (Eunicella cavolini, Eunicella singularis)  ve deniz çayırlarından  24 25

(Posidonia Oceanica ) (Resim 46) oluşan denizel türleri; denizle kayanın 26

buluştuğu kıyılarındaki tuzcul çayırları, kıyı kumulları ve flamingo 
(Phoenicopterus ruber), angıt (Tadorna ferruginea)  gibi göçmen kuşlara (Resim 27

47) ev sahipliği yapan tuzlaları ve tüm bu özelliklerin yayıldığı Alibey (Cunda) Adası 
dâhil olmak üzere toplam 22 adadan oluşan takımadaların kıyı ve denizle birlikte 
ördüğü morfolojik özelliklerin yarattığı doğal ve estetik güzelliklerin birlikte bir 
bütün oluşturduğu olağanüstü bir değere sahiptir.  

 Madra Dağı, Gömeç ve Altınova ile sınırlanan bu özgül coğrafyada, binyıllardır 
buraya özgü bir tür olarak var olan delice’lerin (olea oleaster) aşılanması sonucu 

 Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın Hazırlanması Çalışma Raporu, 200023

 “Söz konusu türler Bern veya Barselona Sözleşmeleri kapsamında koruma altına alınması gereken 24

tür- ler olarak tanımlanmamış olsalar bile, Doğu Akdeniz havzası için nadir olan yapılardır ve 
korunması gereken habitatları oluştururlar.“ Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Biyolojik Çeşitlilik 
Çalışması Final Raporu, 2013

 19.09.1979 yılında Bern’de imzalanan Bern Sözleşmesi (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama 25

Ortamlarının Korunması) ile mutlak koruma altındaki türler listesinde bulunmaktadır.

 Ekosistem için ürettiği oksijen miktarından dolayı önem arz eden deniz çayırlarının meyvalarına 26

İtalya’da “deniz zeytin”i (l’oliva di mare) denmektedir. www.tuteladelblu.it/home/2002/pdf2002/
NEWS_16_08_02_PISCIOTTA.pdf

 19.09.1979 yılında Bern’de imzalanan Bern Sözleşmesi (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama 27

Ortamlarının Korunması) ile mutlak koruma altındaki türler listesinde bulunmaktadır.
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özel bir genetik çeşide sahip olan zeytin ağaçlarının değeri ile birlikte, Ayvalık 19. 
y.y.’da zeytine dayalı endüstrinin (zeytinyağı ve sabun) Anadolu’nun batısında 
geliştirildiği öncü bir kent olmuştur. Zeytin ve ürünlerine dayalı üretim, zeytinyağı 
fabrikaları, sabunhane yapıları ve depolar; mağazalar ve küplerle konutların içine 
kadar sızarak, bu özgül coğrafyada bir yandan kentsel mimariyi  biçimlendirirken 28

diğer yandan da zeytin endüstrine dayalı bir peyzaj oluşturmuştur. 

 Bu özgül doğal çevrede zeytin ağaçları ve onun meyvesi olan zeytin; insan 
eliyle oluşturulan yapılı çevrenin temel bileşenleri olmuş ve 19. y.y.’da bu 
coğrafyaya özgü bir kültürün üremesini / oluşmasını sağlamıştır. Dolayısıyla 
Ayvalık doğal ve estetik güzelliklerin yanı sıra tarımsal üretime dayalı insan eliyle 
yaratılan kültürle (üretim ve mimari) birlikte bir bütün oluşturduğu yere özel, 
olağanüstü bir değere sahiptir. 

 Öyle ki Ayvalık’ta erken yapılan hasat sonucu elde edilen pembe zeytin  
(alacalı zeytin) (Resim 48) ve zeytinden üretilen erken hasat zeytinyağı 19. 
y.y.’dan bu yana dünyada en çok tercih edilen sofralık zeytinyağı  olmuş, mütevazi 29

bir kıyı yerleşimi gibi gözüken Ayvalık 19. y.y.’da İzmir ve Bandırma’dan sonra 
Osmanlı döneminde Ege’deki 3. büyük liman haline gelmiştir.  

 Doğanın ve insanın birlikte ürettiği bu kültürel ortam, 1923’de Türkiye ve 
Yunanistan arasında yaşanan mübadeleyle kesintiye uğrasa da; zeytin endüstrisine 
dayalı bu peyzaj ve zeytine dayalı üretim Ayvalık’a yerleşen Girit, Midilli ve Selanik 
göçmenleri eliyle sürdürülmüş ve bugüne ulaştırılmıştır. Öyle ki Ayvalık zeytinyağı 
2007 yılında genetik çeşit özelliği ve üstün duyusal özelliği ile coğrafi işareti 
almıştır . Gelişen teknoloji ile üretim teknikleri değişmiş olsa da, yerel üretim ve 30

Ayvalık’lı yerli aileler eliyle yerelde üretim halen sürmekte olup, yerelden çıkan 
markalar yerli ve yabancı pazarlarda tanınır hale gelmişlerdir. 

 1923 yılındaki nüfus mübadelesiyle Ayvalık’a Ege’nin karşı yakasından ya da 
adalardan gelen mübadiller, bu benzer coğrafyaya adapte olarak yarattıkları 
kozmopolit sosyal yapı ile Ayvalık’a özgü bir gastronomi kültürü de üretmişlerdir. 
Bugün Ayvalık zengin yemek kültürü ile Türkiye’nin önemli odaklarından biri olarak 
anılmaktadır. 

 Ege ve Akdeniz’deki kıyı kentleri büyük oranda değişime sahne olmakla 
birlikte, 1978 yılında kentsel sit alanı olarak tanımlanan Ayvalık ve Cunda 
yerleşimlerinde mevcut mimari doku, yıpranmışlığına rağmen bütüncül şekilde 
korunmuştur. 

 Sadece Ayvalık Badavut mevkiinde yer alan taş ocaklarından çıkarılan “Sarımsak Taşı” kentin 28

mimarisinde özgün malzemesini oluşturmuş ve yöre mimarisinin dünyada farklılaşmasını sağlamıştır.

 ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ ΙΟΑΝΝΟΥ Ν. (KARABLİAS, Ioannis N.) (1949) “ΙΣΤΟΡΙΑ των ΚΥΔΟΝΙΩΝ (History of 29

Kydonies)”,Τυπογραφειο Γερ. Σ. Xριστου & Γιος, Athene

 88 Tescil numaralı T.C. Türk Patent Enstitüsü’nün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ne göre ürünün ayırt 30

edici özellikleri şöyle açıklanmıştır: “Bölge ürününü farklı kılan etmen toprağın mineral yapısının klorofil 
ile buluşan elverişli fotosentezi, Madra ve Kaz dağları ile yaratılan hava akımları ve 10 Aralık- 5 Ocak 
tarihlerindeki olgunlaşma devresi sırasında kıvam yoğunluğunu mümkün kılan 5-6 C ısı ile don ve 
kırağı önlemesi (Bölge faktörü nedeniyle ortalama 1 yıl olan dayanıklılık süresinin genelde 19-24 aya 
çıkarması), yağ asidi konusundaki kıvamının duyusal algılama yöntemiyle tadım yapılabilmesidir.”
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Karşılanacağı Düşünülen Kriterler: 

(i)         (ii)X        (iii)       (iv)X        (v)X       (vi)       (vii)       (viii)     (ix)      (x) 

ii. 19. y.y. gelişen endüstrileşmenin tarıma dayalı zeytinyağı endüstrisinin nadir 
bir örneği olması ve bu ürünü tüm dünyaya kentte gelişen ticareti ve liman kenti 
özelliği ile ihracatının yapılarak kültürler arası etkileşimin endüstriyel bir örneğini 
oluşturması. 

iv. Ayvalık’ta kentin içerisinde yer alan endüstri yapılarının, endüstrinin etkisiyle 
oluşan kültürün ürünü olan dini, ticaret ve konut yapılarının oluşturduğu kentsel 
peyzajın 19. y.y.  endüstrileşme döneminin dünyada yaşanan tarıma dayalı  
endüstrileşmenin nadir bir örneği olması. 

v. Ayvalık’ın sahip olduğu zeytin ormanlarının varlığı ile oluşan, kentin kültür 
yapısını doğrudan şekillendiren bu endüstri peyzajının, değişen ve gelişen teknoloji 
ile üretimde yarattığı yeniliklerin mekansal yansıması sonucu farklı alanlara ihtiyaç 
duyması nedeniyle işlevsiz hale gelmesi ve bu alandaki yapıların fonksiyonlarını 
devam ettirememesi. 

Özgünlük ve/veya Bütünlük Beyanı: 

 Türkiye için oldukça erken bir tarihte 1976 yılında, o dönemde yetkili merkezi 
kurum Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararınca (10.09.1976 
tarih, A-160 sayılı) Ayvalık İlçesinde yer alan Ayvalık Kentsel Sit, Çamlık Yeşil 
Karakterli Kentsel Sit ve Alibey Adası Kentsel Sit alanı olarak ilan edilmiş olup,  
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 10.03.1978 tarih A-4000 
sayılı kararı ile doğal sit alanları revize edilerek günümüzdeki doğal sit alanları ilk 
statüsüne kavuşmuştur. bu alanlar günümüzde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu (1983) kapsamında koruma altındadır.  Bu koruma 
alanları toplamda 140 hektar alana yayılmaktadır. Kentsel sit alanları içende 81 adet 
1. Grup (anıtsal), 1774 adet 2. Grup kültür varlığı (sivil mimarlık örneği) olarak tescilli 
yapı bulunmakta olup, sürdürülen envanter yenilemesi çalışması ile bu sayının 
toplamda 3000’i aşacağı düşünülmektedir. 

 Ayvalık Kentsel Sit alanı içerisinde 1950’lerde açılan Atatürk Bulvarı sırasında 
yaşanan tahribat dışında Ayvalık Kentsel Sit dokusu, Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel 
Sit dokusu ve Alibey Adası Kentsel Sit dokusu özgünlüğünü yitirmemiş, tüm doku 
günümüze kadar ulaşmıştır. 

 Ayvalık’taki doğal çevrenin bileşeni olan zeytinlik alanlar sit alanlarının 
çevresini sararak, endüstriyel peyzajın doğal arka planını ve ana kaynağını 
oluştururlar. Zeytinlikler, 1939 yılında çıkarılan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’la korunmaktadırlar. Ayvalık’ı içine alan 
1995 yılında onaylanan, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında ise bu alanlar 
“Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsül Alanı” olarak belirlenerek, üst ölçekli 
planlarla koruma altına alınmıştır. Aynı zamanda Alibey Adası’nda ve ilçenin kuzey 
kesiminde yer alan zeytinlikler 28.10.1989 tarih, 795 sayılı Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece doğal sit ilan edilmiştir (Resim 49). 
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 Bütün bunların yanı sıra Ayvalık’ın doğusu ve güneyi ile batıda yer alan Hakkı 
Bey yarımadasının büyük kısmı Orman Alanı statüsünde olup, 1956 yılında çıkarılan 
6381 sayılı Orman Kanunu ile koruma altındadır. 

 Ayrıca toplam 17.950 ha alana sahip, Alibey Adası’nın bir kısmı ile birlikte 
Ayvalık’ta yer alan toplam 22 adadan 20 adayı içeren alan, 1995 yılında Bakanlar 
Kurulunca Ayvalık Adaları Tabiat Parkı statüsüne alınmış olup, Orman ve Su işleri 
Bakanlığı sorumluluğunda 1983 yılında çıkarılan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 
koruma altındadır. Ayvalık’ın yerleştiği ve onun hem karasal hem de denizel türler 
açısından korunmasını sağlayan bu farklı statülerdeki (doğal çevre özellikleri, 
tarımsal üretime dayalı zeytinlikler ve kültürel miras) koruma alanları bu peyzajın 
günümüze kadar bütüncül biçimde korunmasını sağlamıştır (Resim 49). 

Tehditler: 

Tüm bu olağanüstü niteliklerine rağmen Ayvalık ve onu oluşturan doğal ve yapılı 
çevre ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Madra Dağı, Gömeç ve Altınova ile sınırlanan 
bu özgül coğrafya, küresel ısınmadan, içinde ve çeperinde gelişmiş ve gelişmekte 
olan büyük ölçekli devlet yatırımları ve yaygınlaşan ikinci konut uygulamalarının 
baskısı altındadır. Bunlar: 

• 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 
Kanun’un değiştirilmesi tehdidi, zeytin ağacının/ politikalarının devlet 
tarafından benimsenmesi/ sahiplenilmesi 

• Yakın çevrede oluşan madencilik (Kaz / Madra dağlarındaki altın arama 
faaliyetleri) ve baraj / santral yapımları (zeytin bitini yiyen yarasaların doğal 
mağaralarının doldurularak buradaki dengenin bozulması) ile ilgili 
müdahaleler, 

• Doğal çevrenin tahribi, bilinçsiz avlanma, deniz dibindeki kızıl mercanlar 
(Paramuricea clavata), taş mercanlar (Cladocora caespitosa)  v.b. türlerin 31

avlanma sırasında tahrip edilmesi, 

• Özellikle evsel atıklardan üreyen deniz kirliliği, çevre atıkları nedeni ile oluşan 
ötrofikasyon nedeni ile deniz çayırlarının (Posidonia Oceanica) tahrip olma 
olasılığı,  

• Zeytinle alakalı gelenek ve mimarinin doğru korunamaması, eski dokunun 
yazlık kullanıma bağlı olarak uzun süreli boş kalması (hayalet şehir olma 
tehdidi) ve eski dokuda yaşanan “gentrification ”. 32

• Küresel ısınma (yağış ve rüzgar düzeninin bozulması, kuzey rüzgarının yerine 
hâkim rüzgar yönünün değişmesi) 

 Taş mercanlar (Cladocora caespitosa) ICUN Red List’te yer almaktadır. http://www.iucnredlist.org/31

details/133142/0

 Gentrification tanımı. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Gentrification32
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Diğer benzer varlıklarla karşılaştırma: 

 Ayvalık’ın yakın çevresinde aynı zeytin kalitesi ve zeytinlikler olmasına 
rağmen, Edremit Havzası  ve Midilli’de  Ayvalık’ta olduğu gibi endüstri ve ticaret 33 34

limanı karakteri oluşmamış, zeytine dayalı üretim yerleşimlerin çevresinde ve daha 
çok kırsal kesimlerde yer alan işlikler, değirmenler ve az sayıdaki fabrikalarla sınırlı 
kalmıştır. 

 Ayvalık’ta ise zeytine dayalı üretim sayısı birkaç düzineyi bulan dev fabrika 
yapıları, sayısı yüzlere ulaşan sabunhaneler, işlikler, depolar ve dükkanlardan oluşan 
ve kentin kıyısına yayılan büyük bir endüstri ve ticari merkez yaratmış, bu durum 
Ayvalık’ı Osmanlı döneminde İzmir ve Bandırma’dan sonra Ege’nin üçüncü büyük 
liman kenti olmasını sağlamıştır. 

 Dünyada en yüksek zeytinyağı üretimini yapan (2013 yılında dünyada toplam 
2.8 milyon ton zeytinyağı üretiminin 1.11 milyon tonu İspanya’da üretilmiştir.) 
İspanya’da  üretimin %70’ini karşılayan Jaen  bölgesinde bulunan Ubeda ve 35 36

Baeza kentleri UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiş olup, alan tanımlarında ve 
kriter değerlendirmelerinde  herhangi bir endüstri kenti tanımı yapılmamaktadır . 37 38

 Dünyada zeytinyağı üretiminde ikinci ülke olan (2013 yılında dünyada toplam 
2.8 milyon ton zeytinyağı üretiminin 0.44 milyon tonu İtalya’da üretilmiştir.) İtalya’da  39

ise, İspanya’da olduğu gibi, üretim kırsal alanlarda kalarak değirmen ve işliklerde 
yapılmaktadır. Bu kentlerde dev üretimler yapıldığı halde zeytin endüstrisi kentlerin 
biçimlenişinde bu kadar belirleyici olmamış , endüstriyel yapılar bu kadar çok kent 40

içinde yer almamıştır. Ayvalık’ta ise zeytinlikler ve zeytine dayalı üretim kent formunu 
belirleyen en önemli faktör olmuş, bu endüstri kentte bir endüstriyel peyzaj 
oluşturmuştur. Endüstriyel üretimin dış dünya ile ilişkisi ise deniz yoluyla sağlandığı 
için kent büyük bir limana dönüşmüştür . 41

 Ana Gıda (2013) “Edremit Yöresi Yağhaneleri” - Geçmişten Günümüze Zeytin, Zeytinyağı ve Sabun 33

Sanayi,  Mataş Matbaacılık A.Ş., İstanbul http://www.komilizeytinyagi.com.tr/Files/ekitap/edremit-
yoresi-yaghaneleri.pdf

 The Museum of Industrial Olive-Oil Production of Lesvos http://www.piop.gr/en/diktuo-mouseiwn/34

Mouseio-Biomixanikis-Eleourgias/to-mouseio.aspx

 Olive oil virgin, crops processed, production data for 2013". Food and Agricultural Organization of 35

the United Nations, Statistics Division. 2013. Retrieved 14 October 2015.

 VIVANTE, Lucy (2011). "Gruppo Pieralisi Powers World’s Largest Olive Oil Mill in Jaén". Olive Oil 36

Times. Retrieved 9 November 2015

 Renaissance Monumental Ensembles of Úbeda and Baeza http://whc.unesco.org/en/list/52237

 International Olive Council, 2012 Policies - Spain38

 Olive oil virgin, crops processed, production data for 2013". Food and Agricultural Organization of 39

the United Nations, Statistics Division. 2013. Retrieved 14 October 2015.

 İtalya’da bir örnek zeytinyağı müzesi, Museo dell’olio Cisano VR, Italy http://www.museum.it/40

index.cfm?content=338957&lang=en

 International Olive Council, 2012 Policies - İtaly41
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 Uruguay da yer alan 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan 
Fray Bentos’ta  benzer bir kültürler arası etkileşim yaratan 19. yüzyıla ait endüstri 42

peyzajı görülmektedir. Ancak alan sadece endüstri yapıları, depolar ve buna bağlı 
lojman yapılarından oluşmaktadır. Ayvalık’ta ise bu endüstri peyzajı, ticaret aksları, 
ticaret limanı, akademisi, yöresel konut mimarisi ile çeşitli kent fonksiyonlarına sahip 
kentsel bir  dokudan oluşmaktadır. 

 Ayvalık’ta sanayi kenti dokusunda görüldüğü gibi, Tekila Sabırı (Agave) 
Peyzaj Alanı  ve Colombia Kahve Kültürel Peyzaj Alanı  bir sanayi kenti 43 44

oluşumuna sebebiyet vermemiş, tarım üretimindeki farklılaşması ile öne çıkmış ve bir 
kültürel peyzaj alanı oluşturmuştur.  

 Fray Bentos Industrial Landscape http://whc.unesco.org/en/list/146442

 Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila http://whc.unesco.org/en/list/1209/43

 Coffee Cultural Landscape of Colombia http://whc.unesco.org/en/list/112144
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