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KUZEY EGE
Ege’nin kuzeyi bir baﬂka güzel. Bunaltmayan
havas›, betona yenik düﬂmemiﬂ sahilleri ve bakir
kalm›ﬂ do¤as›yla güneyin kalabal›¤›na huzur dolu
bir alternatif Kuzey Ege.
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Bu yay›n ve di¤er tüm Boyut
ürünlerini edinmek için yukar›daki
telefon numaras›ndan gönderim
ücreti ödemeden sipariﬂ
verebilirsiniz.
Bu yay›n›n her türlü yay›n hakk›,
fikir ve sanat eserleri kanunu
gere¤ince Boyut Yay›n Grubu’na
aittir. Tan›t›m amac›yla yap›lacak
k›sa al›nt›lar d›ﬂ›nda, yay›nc›n›n
yaz›l› izni olmaks›z›n hiçbir yolla
ço¤alt›lamaz.
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GÖRMEDEN DÖNMEY‹N!

Troya
anakkale Bo¤az›’n›n Ege Denizi’ne aç›ld›¤› noktadan 6 km kadar içerdeki Hisarl›k’da höyük
tipinde bir yerleﬂim
olan Troya’ya s›ras›yla
Persler, Büyük ‹skender, Selevkoslar, Pergamon Krall›¤› ve Romal›lar egemen olmuﬂ. Dünyaca ünlü antik kent, M.Ö.
3000 y›l›nda kurulmuﬂ ve
M.S. 500 y›l›na kadar 3500 y›l
boyunca y›k›l›p yeniden yap›larak hep ayn› yerde var olmuﬂ. Truva At›’n›n hikâyesi
ise dünya efsanelerinin en
etkileyicilerinden biri.
Kaz›lar sonucunda Troya’da
üst üste kurulmuﬂ, yedi ayr›
kültürü temsil eden 4 mimari
kat›n oluﬂturdu¤u 9 yerleﬂim
saptanm›ﬂ. Dokuz kere yak›l›p y›k›lan kent, ayn› yerde tekrar kuruldu¤u için, Anadolu tarihi hakk›nda önemli ipuçlar› içermesi
aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor.
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GÖRMEDEN DÖNMEY‹N!

Bozcaada Kalesi
alk aras›nda Eski Kale olarak isimlendirilen Bozcaada Kalesi, Anadolu’ya bakan yüksekçe bir kayal›k üzerinden aday› selaml›yor. ‹lk yap›l›ﬂ› Fenikelilere kadar uzanmakta. Daha sonra Ceneviz ve Venedikliler taraf›ndan
onar›m ve eklentiler yap›lm›ﬂ, Venedikliler adadaki egemenlikleri sona erince
kaleyi tahrip ederek çekilmiﬂler.

H

Bugünkü ﬂekliyle Fatih Sultan Mehmet’in inﬂa ettirdi¤i kalenin üç taraf›
denizle çevrili. Kale, görkemli görünüﬂüyle d›ﬂardan oldu¤u kadar içerden de etkileyici. Surlara t›rmanan ziyaretçiler, Bozcaada’n›n panoramas›n› farkl› aç›lardan izleyip, foto¤raflama olana¤› buluyorlar. Kale içinde
bulunan müzeyi gezenler sergilenen
çeﬂitli amforalara hayran kal›yor.

Meryem Ana Kilisesi
Bozcaada’daki önemli tarihi yap›lardan biri
de ibadete aç›k tek kilise olan Meryem Ana
Kilisesi. Giriﬂ kap›s›nda 1869 tarihi yaz›l›
olan kilisenin Venedik döneminden kald›¤›
rivayet edilmekte.

ÇEVREY‹ KEﬁFED‹N!

Adalar ve Koylar

De¤irmenler Koyu, Poyraz Liman›,
Çanak Liman›, Çapraz Liman›, Çanak

ozcaada çevresinde irili ufakl›
adac›klar bulunuyor. Bunlar Tavﬂan, Piresa, Orak, Y›lan, Fener, Taﬂ,
Kaﬂ›k, Gökçe ve S›çanc›k adalar›. Ada,
kuzeydo¤usunda Eskikale Burnu,
Erenler Burnu; do¤usunda Tabya
Burnu, Nar Burnu, Sar›taﬂ Burnu;
güneyinde Tuzburnu, Kocatarla, Mermer Burnu, Sulubahçe Burnu, Habbele Burnu; bat›s›nda Bat› Burnu; kuzeyinde Killik Burnu olmak üzere 12
burna sahip.
Bu burunlar aras›nda da Liman Koyu,

B
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Liman›, Kocatarla Liman›, Lagor Liman›, Ayana Liman›, Ayazma Koyu,
Sulubahçe Koyu, Habbele Koyu isimlerinde 12 adet koy bulunuyor. Adan›n
en çok ra¤bet gören yerlerinden olan
k›y› band› ise eﬂsiz kumsal›, s›¤ ve ›l›k
deniziyle, büyüleyici güzellikte. ‹yot
yüklü, bol oksijenli, deniz kokulu ada
havas› uykusuzluk, kalp, ast›m problemi olanlara ﬂifa da¤›t›rken, Bozcaadal›lar, “Havam›z ve denizimiz asla
kirlenmez” diyor.
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GÖKÇEADA
ertemiz denizi ve mavinin yeﬂilin
bütün tonlar›yla bir araya geldi¤i do¤al güzelli¤iyle yeryüzü cennetlerinden biri Gökçeada.
Ege Denizi’nin kuzeybat›s›nda
289.5 kilometrekare yüzölçümüne,
95 km k›y› ﬂeridine sahip Gökçeada,
Türkiye’nin en büyük adas›. Ada,
Çanakkale’den 32 mil, Gelibolu Yar›madas›’ndaki Kabatepe Liman›’dan 14 mil, Bozcaada’dan 29 mil
uzakl›kta.
Güney sahilleri Akdeniz iklimi, kuzey sahilleri ise Marmara iklimi etkisindeki ada y›l boyu rüzgar al›yor.

T

Gökçeada, ilçe merkezi ve 7 köyden
oluﬂuyor. Bu köyler Kaleköy (Kastro),
Eski Bademli (Gliki), Yeni Bademli,
Zeytinliköy (Aya Todori), Tepeköy (A¤ridya), Dereköy (Shinudi) ve U¤urlu...
Do¤al güzellikleri ile bir cennet olan
Gökçeada’da sessizli¤in sadece denizin
uslanmaz dalgalar› ile bozuldu¤una tan›k olacaks›n›z. Ada’n›n güneyinde Kefalos-Ayd›nc›k sahilleri uzan›rken, hemen yan›ndaki tuz gölünde çamur banyosu yapabilir, e¤er ﬂans›n›z varsa burada yuvalanm›ﬂ flamingolar› da görebilirsiniz. Gizli Koy, Laz Koyu, Y›ld›z
Koy... gibi koylarla çevrili Gökçeada’da
yer alan köylerin hepsinde tarihin izini
sürmek mümkün.
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Gökçeada Sualt› Park›
ÜDAV (Türk Deniz Araﬂt›rmalar›
Vakf›) taraf›ndan kurulan ve Türkiye’de bir ilk olan Gökçeada Sualt› Park›, Gökçeada’n›n kuzeydo¤u k›y›s›nda,
Kaleköy ile Kuzuliman› aras›ndaki k›y›
kuﬂa¤›nda yer al›yor. Y›ld›z Koyu’ndan
Yelkenkaya’ya kadar 1 millik k›y› bölgesine sahip parkta, k›y›dan 200 metre aç›¤a kadar deniz alan› koruma alt›na al›nm›ﬂ durumda. Gökçeada Sualt› Park›, bir yandan yüzlerce canl›
türüne ev sahipli¤i yaparken, di¤er

T

yandan da merakl›lar›na deniz alt›nda
görsel bir ﬂölen sunuyor.
Kirlenen denizlere inat yüzlerce tür canl›y› içinde bar›nd›ran Gökçeada Sualt›
Park›, orfozlardan sinaritlere, levreklerden mercanlara, yunuslardan Akdeniz
foklar›na, yass› köpekbal›klar›ndan kaplumba¤alara kadar birçok deniz canl›s›n›n meskeni.
Bitki örtüsü yeryüzünü aratmayacak kadar renkli. Sonsuzluk duygusu uyand›ran uçsuz bucaks›z deniz çay›rlar› ve tükenmekte olan süngerler de varl›¤›n›
burada sürdürüyor.

Hermes’in Tap›naklar›
ugün Kaleköy’de, Bizans’tan kalma surlar›n
bulundu¤u tepede, bir yan›
sarp uçurumlarla, di¤er yan›
yüksek surlarla korunan büyük bir akropol varm›ﬂ. Kalenin surlar›nda ve Kaleköy’de
ayakta kalabilmiﬂ eski evlerin duvarlar›nda bu akropolün taﬂlar› kullan›lm›ﬂ. Helenistik dönem ayd›nlar›ndan
Bizansl› Stefanos, Lexikon
adl› eserinde Ada’dan ﬂöyle
bahsediyor: “‹mroz; bir
Trakya adas›d›r. Hermes’in
tap›naklar› bulunur orada.”
Roma ‹mparatorlu¤u döneminde adan›n önemini korudu¤u, ancak Helenistik dönemin aksine yap›lar›n Ayd›nc›k (Kefalos) yöresine
kayd›r›ld›¤› anlaﬂ›lmakta.

B
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ASSOS
ssos zeytin a¤açlar›, bal›kç› tekneleri,
taﬂ evler ve turkuaz renkli denizin kuca¤›nda bir cennet köﬂesi.
Y›l›n dört mevsimi aç›k olan tesisleri ile popüler bir turistik merkez olan Assos çok
özel bir co¤rafya. Assos ya da günümüzdeki ad›yla Behramkale (Behramköy), Çanakkale’nin Ayvac›k ilçesinde M.Ö. 1000’li
y›llardan bu yana, yaklaﬂ›k 3 bin y›ld›r yaﬂayan bir yerleﬂim yeri. Bal›¤› ve kalamar›yla ünlü Assos, ayn› zamanda ünlü filozof
Aristoteles’in burada evlenmesine neden
olacak güzellikte bir cennet.

A

Assos Antik Kenti

Assos, Adramyttenos Körfezi’nin
(Edremit Körfezi) bat› ucuna yak›n
bir yerde, bugünkü Kad›rga Burnu’nun 3 km kadar bat›s›nda yer al›yor. Antik Assos kentinin kal›nt›lar›
ise Satnioeis çay›n›n (Tuzla Çay›) bir
yay çizerek denize en çok yaklaﬂt›¤›
yerde, bu çay ile deniz aras›nda kalan bölgede bulunuyor. Bir liman
ﬂehri olmakla birlikte, denizden 238
m yükseklikte sarp bir kayal›k üzeriBehramkale

ne kurulu olan Assos’a deniz taraf›ndan oldukça dik bir yokuﬂla ulaﬂ›l›yor.
Ayr›ca bölge öyle yo¤un tarih ve kültür
izlerine, öyle do¤al güzelliklere sahip ki
çevrede de gezilip görülmesi gereken
çok say›da yerleﬂime sahip. T›pk›
Kazda¤› gibi. Efsanelere konu olan Kaz
Da¤› tertemiz havas›, piknik ve kamp
yerleri, benzersiz çiçekleriyle size rüya
gibi bir ortam sunuyor.
10 KUZEY EGE> ASSOS

KUZEY EGE

9/18/08

9:12 AM

ALIﬁVER‹ﬁ

YEME-‹ÇME
uzey Ege mutfa¤› bölgenin iklim
özellikleri nedeniyle oldukça çeﬂitli. Bal›k en çok tercih edilen yemeklerin baﬂ›nda geliyor. Taze ve çeﬂit çeﬂit. Çanakkale, denizden ç›kt›¤›
gibi kömür ateﬂinde ›zgaras› yap›lan
ve yenirken temizlenen “sardalya kebab›”, deniz tara¤› ile yap›lan “tarak
pilav›”, torik ve palamut lakerdas›,
beyaz etli bal›klardan k›rlang›ç, iri kefal, çarpan bal›k (iskipyoz, iskorpit),
mezgit ve dülgeriyle meﬂhur. Bozcaada ise üzüm cenneti. Bu ola¤anüstü güzellikteki adada üzümlerin
tad›na bakmadan ya da ﬂarap içmeden dönmemek gerekiyor. Assos ve
Gökçeada, nefis kalamar ve bal›k çeﬂitleriyle öne ç›k›yor. Kuzey Ege’de
nereye giderseniz gidin, zeytinya¤›yla
yap›lm›ﬂ hafif yiyecekler ve salatalar
sofralar› süslüyor. Ayval›k’ta ise
meﬂhur “Ayval›k Tostu”nu mutlaka
denemek gerekiyor.

K
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uzey Ege’nin sahil kentlerindeki
dinamizm ve enerji al›ﬂveriﬂe de
yans›m›ﬂ do¤al olarak. Rengarenk ve
ilginç tasar›ml› say›s›z hediyelik eﬂya,
al›ﬂveriﬂ merakl›lar›n› memnun edecek çeﬂitlilikte. ‹ncikler, boncuklar ve
seramik hediyelikler hemen hemen
bölgedeki birçok noktada bulunabiliyor. Çanakkale’den yörüklerin dokudu¤u hal›lar; Erdek’ten köylülerin
yapt›klar› rengârenk sepetler; Gökçeada’dan hünnap ve aromatik otlar;
Bozcaada’dan zeytinya¤› ve ﬂarap
alabilirsiniz.
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