
Kültür ve Sanat 

Eski adı "Agrilia": 

Alaçatı 

Murat Çelikkanat 

*-~**sB 

Sizlere bu sayımızda 03 - 08 Kasım 2006 tarih

lerinde bölge yöneticileri toplantısı için gittiğimiz 

Alaçatı'yı tanıtmak istiyorum. 

İzmir havaalanından 90 km uzaklıkta olan 

Alaçatı'ya yaklaşık 50 dakikalık bir yolculuktan 

sonra ulaşıyorsunuz. Eski adı AGRİLİA olan Alaçatı 

1850'li yıllara kadar çok küçük bir köyken, 

zamanın sadrazamının Alaçatı'nın güneyindeki 

bataklığı kurutun talimatıyla talihi değişmiştir. 

Sadrazamın buyruğundan sonra Alaçatı'nın 

güneyindeki bataklık kurutularak doğal limana 

ulaşan bir kanal açılır ve daha sonra bu kanal 

gemilerin yanaştığı bir liman haline gelir. Bu 

çalışmaya zamanın mimarı Hacı Memiş öncülük 

eder ve imar işinde çalışmak için adalardan Rum 

işçileri getirtir. Gelen Rum işçiler limanın kuzeyinde 

şimdiki Alaçatı köyünü inşa ederek buraya 

yerleşirler. Rum işçilerin çalışma ihtiyaçları vardır 

fakat toprakları yoktur. O yıllarda Çeşme'de 

yaşayan Türklerin de büyük toprakları olmasına 

rağmen çalışacak işçi yoktur ve bir süre sonra 

büyük toprak sahipleri topraklarını Rumlara tesis 
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kurup işletmek ve daha sonra 

da devretmek koşuluyla verir

ler, yani bir nevi yap-işlet-devret 

modelidir bu. 

Toprakları alan Rumlar o 

dönemde en iyi bildikleri işi 

yaparlar ve bağ dikip üzüm 

yetiştirerek şarapçılık yapmaya 

başlarlar. 

Rumların gayretiyle Alaçatı şa

rapları bundan 100 yıl önce 

dünyanın kaliteli şarapları 

arasına girmiş ve ihraç edilmeye 

başlanmıştır. Halkın yaşam 

kültüründe ve ekonomisinde 

önemli bir yeri olan şarap o kadar önemli hale 

gelmiştir ki Alaçatı kiliselerinin süslemelerinde bile 

üzüm salkımları kullanılmıştır. Bu yıllarda Agrilia 

ve çevresinde Çeşme, Köste, Çiftlik. Ovacık vb. ile 

birlikte yaklaşık 45.000 kişi yaşamaktaydı ve bun

ların takriben 40.000'i Rum'du. 

Agrilia'nın tarihi 1914 yılında yeniden değişir, 

Mübadele yıllarında balkanlardan ilk göçmenler 

gelir ve bölgeye yerleşmeye başlar, bu olay 

bölgedeki Rumlarda bir panik havası yaratır ve 

Rumlar buradan göç etmeye başlar. Bölgenin yeni 

sahibi olan Balkan göçmenleri bağcılığı ve 

şarapçılığı hiç bilmediği için, üzüm bağlarını 

sökerek tütün, kavun gibi tarım ürünleri yetiştir

meye başlarlar, aynı zamanda hayvancılık da 

gelişmeye başlar. 

Daha sonra balıkçılık ön plana çıkmaya başlar ve 

bir müddet sonra da turizmin gelişmesiyle birlik

te esnaflık yöre halkının yaşamında ön plana çıkar. 

Kısaca Alaçatı'nın ekonomik gelişimini üçe ayırabi

liriz: 

1870 -1914 arası bağcılık ve şarapçılık. 

1914 -1985 arası başta kavun, tütün ve zeytin 

olmak üzere tarım ürünleri. 

Ve sonrası turizm ve ticaret. 

Tarımdan bahsederken burada sakız ağacına ayn 

bir paragraf açmak gerekir. Dünyada ender bulu

nan bitkilerden birisi olan sakız ağacından 

Alaçatı'da yaklaşık 300 tanenin üzerinde bulun

maktadır. Bu ağaçtan ilaç sanayinde yararlanıldığı 

gibi başta sakız rakısı olmak üzere reçel, dondur

ma gibi yiyeceklerde de kullanılmaktadır. 

Son yıllarda Alaçatı bütün bu geçmişinden uzak

ta, özellikle 90'h yıllardan itibaren turizme 

kapılarını açmış ve özellikle sörf turizmi sayesinde 

adını dünyaya duyurmaya başlamıştır. 

Alaçatı denizinin en büyük özelliği ise Piri Reis'in 

Kitab-ı Bahriyesi'nde belirttiği gibi!! Alaca at 

limanında deniz yufkadır!! Kumsaldan 700-800 

metre ilerisine kadar denizin derinliği 1,5 metre 

civarında olup aynı zamanda yaz aylarında kuzey

den esen rüzgar sayesinde, deniz sörf yapmaya 

çok uygundur. 
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Bütün bu tarihsel ve ekonomik bilgileri bir tarafa 

bırakırsak bugün Alaçatı hemen yanıbaşındaki 

Bodrum'un rakibi. Çeşme'nin gürültüsünden 

uzakta hala sakinliğini koruyan, taş evleri, dar 

sokakları, rüzgar gülü enerji santrallleri ve sörf 

merkezi ile şirin bir yer. Özellikle büyük kentler

den gelen aydın ve sanatçıların tercih etmesi 

popülerliğine katkıda bulunmuş, bu sayede ve 

belediyenin akılcı politikaları sonucu beton

laşmadan kendini nispeten kurtarmış, eski köy 

korunarak, rüzgar güllerinin karşısında kalan 

köyün arka tarafına yeni yapılan evlerin orjinal taş 

evlere uygunluğu sağlanmış ve gerçekten birçok 

tatil yerinde olan ve insanın sinirlerini bozan beton

laşmadan kendini koruyabilmiş (şimdilik). 

Alaçatı'nın daracık sokaklarında gezip yemek 

yemek, ya da bir kahve içmek insanı dinlendi

riyor, mevsim itibariyle sörf yapamadık ama mut

laka o da çok keyiflidir. 

Burada bir paragraf da Alaçatı'nın yemeklerine 

açmakta fayda var, özellikle şirin kafelerine. Son 

yıllarda kentli entellektüellerin tercihi sonucu lah

macun kültüründen uzak durup çok şık kafelere 

kavuşmuş, özellikle biri var ki onu anlatmadan 

geçemeyeceğim. 

CAFE AGRİLİA 

Cafe Agrilia Melih 

Tekşen adlı kent 

kaçkınının Eski Alaça-

tı'da eski bir tütün 

deposunu restore 

ederek kurduğu bir 

kafe. Yüksek tavan ve 

orjinal aksesuarlar 

içeri girer girmez 

farklı olduğunu his

settiriyor, her bir 

aksesuar ince bir 

zevk ürünü. Aslında 

çok büyük bir yer 
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değil toplam 8-10 masa var, ayrıca kış için de 

şöminesi mevcut. Menüsünde et çeşitlerinin 

yanında İtalyan mutfağı seçenekleri de var, ama 

asıl üzerinde durulması gereken; salataları. Biz 

Kemal Bey'in önerisiyle haşlanmış buğdaydan ve 

rokadan oluşan zeytinyağı, limon ve sarmısak ile 

lezzetlendirilen buğday salatası ile sebzeli köfte 

yedik ki salatanın lezzeti utanmadan ikinci salatayı 

istememe neden oldu. Melih Bey ve Kemal Bey'in 

internetten indirip dinlettikleri harika müzikler de 

cabası. Yemeğin üzerine ise 

yine Kemal Bey'in tavsiyesi ile 

içerisine taze badem koyulmuş 

ve üstü çikolota ile kaplanmış 

yöre incirinden yapılma incir 

tatlısı yedik ki gerçekten 

olağanüstüydü. Başta, sabah 

kahvaltısından sonra öğlen hiç 

bir şey yemeden akşam 

yemeğine gelen 40 kişilik açlar 

ordusu grubumuzun bitmek 

tükenmek bitmeyen isteklerine 

bütün gücüyle yetişmeye çalışan ve bize hizmette 

kusur etmeyen Alaçatılı cici kızlara ve tabi ki Melih 

Bey ile Kemal Bey'e çok teşekkür ediyoruz. 

NOT: Cafe Agrilia kış sezonunda da hafta sonları 

açık! 

Adres: Kemalpaşa Caddesi No:75 Alaçatı 

Tel: 0232 716 85 94 

Evet sörf tutkunuysanız söyleyecek bir şey yok 

zaten Alaçatı'yı biliyorsunuz ve gidiyorsunuz 

demektir. Ama böyle bir tutkunuz yoksa hiç 

olmazsa birkaç günlüğüne Alaçatı'ya gitmenizi, 

huzur bulmanızı, daracık sokaklarında dolaşıp bir 

kahve içmenizi, acıkınca Cafe Agrilia'da buğday 

salatası ve mantar soslu bonfilenin yanında kırmızı 

şarabınızı yudumlamanızı, üzerine incir tatlısı 

yemenizi şiddetle öneriyorum. 

Tüm güzelliklerin birer birer yok olduğu 

günümüzde hala güzel şeyler olduğunu görüp 

mutlu olacağınız için ya da belki de ileride bun

ları da görememe olasılığı olduğu için mutlaka 

yapın. 
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