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Sah!l yolları, Ayvalık’ta ya da M!d!ll!’de, yaz boyunca kalabalık olur. Gündel!k ya"amdan yorulmu" 
olanlar tat!le çıktı#ında den!ze akın eder. Kafalarını d!nlemek, e#lenmek, a!leler!yle zaman ge-
ç!rmek, sosyalle"mek, “yabancı” b!r yer ke"fetmek g!b! b!rb!r!n! !zleyen ya da dı"lamayan, farklı 
amaçlarla. Bu hedeflere ne kadar !y! ula"ırlarsa ula"sınlar kend!ler!n! ger! dönü" yolunun sonunda 
bekleyen! çok !y! b!l!rler. Tat!l zamanını tak!p eden zamandan, "!md!den çıkmak !mkânı aramakla 
u#ra"mazlar gelecek tat!le kadar. Tat!ldeyken de ba"ka b!r zamanın farkına varmazlar ço#u kez. 
Hemen arkalarındak! ba"ka b!r zamanın b!le. Tat!l süres!nce ger!de bıraktıkları ya"amdan kaçmak 
!ç!n b!r yol olmadı#ından em!n, dönerler.

Pek! ya plajın yanı ba"ında "!md!k! zamandan ayrılan, ba"ka b!r zamana do#ru g!den !nce b!r 
yol varsa?

Böyle b!r !nce yol b!z! Ç!dona’ya götürür. M!d!ll! (Lesbos) Beled!yes!’n!n Loutropol! Term!s 
b!r!m!nde bulunan M!ste#na !le Nees K!donyes köyler! arasında yer alan b!r B!zans-Osmanlı yer-
le"!m!ne. Bazı resm! har!talarda Yunanca “ayva yer!” anlamına gelen Kydona !sm!ne rastlansa da 
kalıntıların da#ınık oldu#u alüvyonlu ova Kalamos olarak anılır. Geçm!"e a!t yazılarda Kydon!a, 
Cydonea, Ch!don!a ve Ç!dona (Osmanlı Türkçes!yle, ϪϧϭΪԩ̩) "ekl!nde geçer. Kurulu" tar!h! kes!n 
olarak b!l!nmemekle b!rl!kte kalıntılarından en öneml!s! olan k!l!se harabes! M!d!ll!’de nad!r rastla-
nan B!zans anıtlarından b!r! sayılmaktadır. Pl!n!us g!b! ant!k yazarların met!nler!n! temel alan ara"-
tırmacılara göre Cydonea ya Kydon!a, M!d!ll!’n!n kuzeydo#u sah!l!ndek! orta kes!mde bulunan b!r 
mevk! ya da daha gen!" b!r bölgen!n adıdır.

"imdiki zamandan ayrılan yolda

* Foto#raflar $rene K.’ye a!tt!r.
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Ant!kça"
Kydona ya da Kalamos deres!n!n etrafında henüz arkeoloj!k b!r ara"tırma yapılmamı"tır. 1990’la-
rın ba"larına kadar M!d!ll!’de yapılan arkeoloj!k ara"tırmaları noksanlı sayan bazı tar!hç!ler, M!d!ll! 
!le M!th!mna "eh!r devletler! arasındak! sınır konusunu ele aldılar. Sınırın do#usu hakkında fazla 
b!lg! yoktur ama ant!k yazarların göndermeler! bulunur. Örne#!n, Longus’un Dafn!s !le Kloe adlı 
a"k h!kâyes!n!n b!r bölümünde, M!th!mna askerler! !k! genç M!d!ll!l!n!n ç!ftl!kler!ne yakın b!r kı-
yıya den!zden çıkar. Ç!ftl!kten M!d!ll! "ehr!ne karadan b!r gün süren sefer! hesaba alan Hugh 
J. Mason’a göre M!th!mna müfrezes! bugünkü Mandamados beled!ye b!r!m!nde bulunan Palyos 
kıyısına çıkmı"tır. Ancak Longus’un göndermes! g!b! ver!ler! yen!den de#erlend!ren !k! tar!hç!ye 
göre M!d!ll! !le M!th!mna arasındak! ant!k sınır daha güneyde bulunmalıydı.

M!th!mna müfrezes!n!n çıktı#ı yer!n bugünkü Nees K!donyes köyünün kıyısı oldu#u f!kr!n-
de olanlar da vardır. Örne#!n, Theokr!tus’un "dylyon’unda Lyk!das !sm!ndek! çoban, Kydonalı b!r 
erkek g!b! bet!mlenmekted!r. Pl!n!us’a göreyse M!d!ll! yakınındak! sıcak suyun kayna#ı Cydonea 
adını ta"ıyan b!r adacıktır. Bugün K!dona !sm!n! ta"ıyan susuz adacıktan söz ed!lmed!#!n! açıkla-
yan E. L. Bow!e’ye göre ant!k Cydonea, zamanla sıcak su kayna#ı sayes!nde me"hur olan b!r sah!l 
yerle"!m! ya da bölgen!n b!r kısmıydı.

Söz konusu tar!hç!ler, ant!kça#ın M!d!ll! s!yas! düzen!yle, !dar! bölümler!yle !lg!l! çalı"maların-
da yalnız ant!kça# kaynaklarından yararlanmadılar. Meseley! !rdelemek !ç!n sonrak! dönemlere 
a!t Yunanca ya da yabancı d!lde yazılan eserlerden de b!lg! topladılar. $y! k! Pol!kn!tos kasabası 
etrafında bulunan sıcak su kaynaklarına yakın K!dona !s!ml! b!r yer gösteren ortaça# sey!r har!ta-
larına pek önem vermed!ler.

Ayos Nikolas: 1453’ten öncesine tarihlenen Çidona’ki kilise, Midilli’de korunan be! Bizans 
anıtından biri
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Ortaça"
Arkeoloj!k ara"tırmaların noksanlı#ına ra#men B!zans Ç!dona’sına ı"ık tutan en az !k! arkeolog 
oldu#unu b!l!yoruz: 1920-1940 arasında Yunan!stan Ant!k Anıtları Restorasyon Sorumlusu Anas-
tas!os K. Orlandos ve ardından 1960’lı yıllarda M!d!ll!’dek! Arkeoloj! Müdürü Seraf!m Har!ton!d!s. 
Az!z N!kolas’a adanmı" k!l!seyle, IG XII 2, 446 sayılı k!tabe böylece yen!den ortaya çıktı. Ba"ka 
b!r yerden alınmı", Ç!dona’nın ana k!l!ses!n!n b!r duvarına gömülmü" k!tabe 20. yüzyılın ba"ından 
ber! E. Nahmanson (1908) ve Henr! Grégo!re (1922) g!b! ünlü ara"tırmacılarının !lg!s!n! çekm!"t!. 
Üzer!nde “Marya anısına” yazan k!tabe k!l!sen!n !ç!nde yüzyıllarca durduktan sonra günümüzde 
Nees K!donyes köyünde koruma altındadır. Az!z N!kolas K!l!ses!’n!n m!mar!s!ne gel!nce, B!zans 
d!n! m!mar!s!n!n erken dönemler!nden !t!baren yaygın olarak kullanılan serbest haç planlı ve 
kubbel! b!r yapı söz konusudur. Johannes Koder, K!mon Lu!z!d!s ya da Chr!stopher Wr!ght g!b! 
tar!hç!ler bu g!b! b!lg!lere dayanarak Ege kıyılarının B!zans ve Gateluz! dönem!ne da!r tar!hç!l!#e 
katkıda bulunarak Ç!dona yerle"!m!n!n gel!"!m!n! ortaya koyarlar.

Bugüne dek en çok kabul gören varsayım, b!rb!r!n! destekleyen !k! ver!ye dayanır: B!r yan-
dan 6. yüzyıldan !t!baren Ege sularında korsanlı#ın yüksel!"!, d!#er yandan da M!ste#na köyünün 
kuzey!nde bulunan platonun kuzey ucunda küçük b!r sı#ınma kules!n!n !n"a ed!lm!" olması. Buna 
bakarak, M!ste#na sak!nler!n!n, korsan akınlarından korunmak üzere sah!le yakın yerle"!mden 
ayrılarak korsanların gözler!n!n er!"emeyece#! b!r yere göç ett!kler! !ler! sürülmekted!r. Bu elbette 
Ç!dona ya da M!d!ll!’n!n b!rçok d!#er köyünün tar!h!ne özgü de#!l. Korsan tehl!kes! ortaya çıktık-
tan sonra, M!ste#na köyünün sı#ındı#ı yer, yakınındak! !k! platonun arasında uzanan b!r vad!. 
Kalamos deres!n!n suladı#ı vad! hem bereketl! hem de güvenl! b!r yer. Kuzey!nde yükselen plato 
vad!y! karayelden, do#usunda yükselen !se M!d!ll!-Ayvalık arasında dola"an korsanların gözler!n-
den saklardı. Böylece hayatını kaybetme ya da kölele"me r!z!kolarına kar"ı ba"lamı" b!r göç kalıcı 
b!r duruma evr!ld!.

Cr!stoforo Buondelmont! g!b! seyyahların har!talarında bahsed!len Ç!dona H!sarı, M!d!ll!-Ay-
valık arasındak! den!z yolunu kontrol eden M!d!ll! Kales!’yle beraber adanın en öneml! h!sarların-
dan b!r! oldu. Ancak 16. yüzyılın sonlarına do#ru Ç!dona H!sarı artık b!r med!ocre castello, yan! 
sıradan b!r h!sar olarak anılmaktadır. Bu da yalnız Osmanlı ta"ra yönet!m!n!n öncel!kler!n! de#!l, 
Ege’n!n geç ortaça#dan modern döneme geç!"!n! yansıtmaktadır.

Vadiyi bugün zeytin a#açları süslüyor

Meltem, No. 6, Kı! 2019

113



Modern Dönem
Osmanlı bürokras!s!nden kalma 1548, 1671 ve 1709 tar!hl! mufassal defterler, erken modern ça#da 
M!d!ll! hakkındak! çalı"maların ana kaynakları arasında ayrı b!r yer tutar. Kanun! Sultan Süley-
man’ın zamanında verg! tesp!t! amacıyla yapılan sayım sırasında Ç!dona’da 115 hane kayded!lm!"-
t!r. Bu hanelerden 36’sı bekâr (mücerret), 15’! duldu (b!ve) ve 14’ü b!r Müslüman tarafından !dare 
ed!l!rd!. Müslümanlardan üçü bekâr, be"! b!r ç!ft öküzle sürüleb!lecek araz! sah!b!, altısı araz!s!z 
ya da çok küçük b!r araz!n!n sah!b!yd!. Köyde sayısal b!r azınlı#ı olu"turan bu 14 hane, Ç!dona 
karyes!n!n (köy) ba#lı oldu#u Köreke nah!yes!n!n 19 karyes!ne yerle"m!" Müslümanların en yo#un 
grubunu olu"tururdu.

Verg!ye tab! faal!yetler arasında yılda dört ay çalı"an yed! de#!rmen kayded!lm!"t!r. Bunların 
dördü bu#day ö#ütmek, üçü zeyt!n sıkmak üzere su ya da rüzgârla çalı"maktaydı. 1548’de yapılan 
sayıma göre Ç!dona nüfusu M!d!ll! kazasının ortalamasında bulunmaktaydı.

Ada nüfusunun d!n! da#ılımına bakıldı#ında da en öneml! Müslüman yerle"!mler! olan M!d!l-
l! ve Molva’nın ardından Ç!dona karyes! gelmekteyd!. Bunun sebepler!, Ç!dona’da Gateluz!’den 
kalma müstahkem b!r mevk!!n bulunmasında; karye !le l!va merkez! olan M!d!ll! arasındak! kısa 
mesafede; karye etrafında gel!r! 9.536 akçe olan t!marların M!d!ll! kales!n!n bazı müstahfızlarına 
da#ıtımında aranmalıdır.

Ancak 1671 tar!hl! sayıma göre Ç!dona nüfusu M!d!ll! kazasına ba#lı karyeler!n nüfus artı" 
oranına n!spetle çok azdır. Yalnız kom"usu olan M!ste#na köyünün yıllık % 1,13 oranına kıyasla !k! 
m!sl! artmı"tır. Kazadak! nüfus artı"ı üzer!nde duran tar!hç!ler, gerçek nüfusun 1548 !le 1671 sa-
yımları arasında çok az artmasından dolayı, nüfusun hem adanın batı yöreler!nden do#u kısmına 
do#ru hem de köyler arasında göç ett!#!n! tahm!n etmekted!r.

Bu 123 yıl sonunda Ç!dona nüfusunda en çarpıcı de#!"!m h!ç ku"kusuz d!n! da#ılımda göz-
lenmekted!r. Sonradan kaybed!lm!" b!r Metropol!t Kodeks!’ne göre Ç!dona karyes! 1652’ye kadar 
M!d!ll! Metropol!t!’ne ba#lıydı. Daha sonra yapılan b!r sayıma göreyse Ç!dona’da kayded!len 129 
hanen!n heps! Müslüman’dır. Aynı dönemde M!ste#na !le Therm! g!b! Ç!dona’ya yakın karyeler!n 
nüfusunun yarısı Müslüman, yarısı Hır!st!yan’dı. Ç!dona nüfusundak! de#!"!me da!r belgelenm!" b!r 
b!lg!ye sah!p olmamakla b!rl!kte 1671 defter!nde kullanılan b!r yer !sm!n!n köken! b!ze belk! b!r "ey 
söyler: Nüfus de#!"!m!n!n ardından köken! Rumca olan Ç!dona !sm!n!n yer!ne Balçık H!sar gel!r.

1548-1671 arasında Ç!dona/Balçık H!sar’ın nüfusunun tahm!nen % 250 artı"ı, kes!nl!kle ta-
rımsal üret!mden elde ed!len devlet gel!rler!n!n artı"ına yol açmamı"tır. 1671 sayımında ortaya 
çıkan en öneml! olay bu#day üret!m! aleyh!ne zeyt!n yet!"t!r!c!l!#!n!n yayılmasıdır. Ancak bu#day 
g!b! temel b!r gıda maddes!nde ortaya çıkan üret!m açı#ının !thalatla kapatılması, zeyt!nc!l!k g!b! 
farklı sektörlerden b!r gel!r sa#lanmasını gerekt!r!r. Bu da b!ze yerel ekonom!n!n uluslararası pa-
zarlarla ba#landı#ını söylüyor. Korsanlı#ın ortadan kaldırılması g!b! farklı "artlara ba#lı bu süreçte 
Ç!dona sak!nler!n!n ortaça#da barındıkları vad!den kuzeybatıda bulunan platoya çıkmı" olması 
mümkündür. Ç!dona Hırıst!yanlarıyla b!rl!kte Ç!dona yer !sm!n!n ortadan kaybolması !se 18. yüzyıl 
!t!barıyla karyen!n sonu ve devamı hakkında farklı de#erlend!rmeler !ç!n bereketl! b!r tartı"ma 
zem!n! sunar.

Kültürel M!ras
Yunan Aydınlanması’nın ana f!gürler!nden Adamantyos Kora!s’!n !z!ndek! aydınlar, Ç!dona !le Ay-
valık yer !s!mler!n!n (ayva yer!) ortak Yunanca köken!ne baktıklarında M!d!ll!’den kar"ısındak! sa-
h!le yönel!k b!r göç farz ederler. Örne#!n, Stavrak!s Ana#nostu 1850’lerde Lesv!as Od!’s!nde Ç!do-
na’nın sonunu b!rl!kte ya"ayageld!kler! Türkler!n zulüm ve ez!yet!ne ba#lar. Bunun net!ces!nde b!r 
kısmı adanın K!donyates soyadını ta"ıyan a!leler!n!n bulundu#u köyler!ne, ço#u !se kar"ıya göç 
etm!"t!r. Burada erken Yunan m!ll!yetç!l!#!n!n etk!s! görüleb!l!rse de !dd!a ed!len zulüm 1746’dan 
sonrasına !l!"k!n Rakka Ahkâm Defterler! g!b! Osmanlı ar"!v belgeler!nden alınan b!lg! ı"ı#ında 
asılsız b!r söylent! olarak redded!lemez. Ana#nostu’nun anlatısından daha yaygın b!r öykülemeye 
göreyse Ç!dona’dak! Hır!st!yanlar, zelzelen!n mahvett!#! karyey! terk ed!p A. Paraskev!, Manda-
mados, M!ste#na köyler! ve Anadolu’nun kar"ı taraflarına da#ılmı"tır.
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B!zans-Osmanlı Ç!dona’sındak! kamusal ve özel altyapının öneml! b!r kısmı bugün az çok 
ayaktadır. Ancak söz konusu somut kültürel m!ras mevcut hal!yle maalesef z!yaret ed!leb!l!r du-
rumda de#!ld!r. Bu acıklı m!rasın belk! de en öneml! örne#! pat!ka yolun ta" kısımlarıyla ta" köprü-
ler!d!r. Bunlar bugünkü Nees K!donyes !skeles!yle esk! yerle"!m yer! olan vad!y! ba#larken, Kala-
mos deres!n!n !k! yakasında bulunan mekânlara da er!"!m sa#lardı. Yol B!zans dönem!nden kalma 
A. N!kolas K!l!ses!’nden geçt!kten sonra !k!ye ayrılmaktadır. Sonradan kurulmu" Balçık H!sar köyü 
yönünde Danak !sm!ndek! su de#!rmen!ne kadar g!derken; M!ste#na köyü yönündeyse açık ha-
vada do#al sıcak suyu deren!n so#uk suyuyla karı"tırmak !ç!n oyulmu" kayalı#a, ardından da Plat! 
den!len platonun güney ucundak! yel de#!rmen!ne kadar, toprak yol olarak devam etmekted!r.

Bu !nce yol, Ç!dona vad!s!nde günümüze dek kullanılagelen tarım terasları, kuyuları ve küçük 
ta" evler! gözler önüne sererek z!yaretç!s!n! B!zans dönem!nden bugüne Akden!z’!n ta"ra tar!h!n-
de gezd!reb!l!r. Pat!ka yolunda tem!zleme ve restorasyon çalı"malarının tamamlanmasıyla Mar-
s!lya’dak! Avrupa ve Akden!z Meden!yetler! Müzes! g!b! b!r açık hava tar!h müzes! de#!lse de uf-
kumuzu gen!"letecek b!r olanak kazanab!l!r!z. %!md!l!k buraya Akden!z ta"rasının tar!h!n! görmek 
!ç!n de#!l, kend! tar!hler!nde b!r durak bularak soluklanmak !ç!n ba"kaları gelecek. Son haberler 
M!d!ll!’de yen! yapılacak mültec! kampının Ç!dona-Plat! mevk!!ne yerle"t!r!lece#!n! söylüyor.

Bu#dayın yer!n! alan zeyt!n a#açları: Akden!z’!n öneml! b!r kısmınında modern döneme geç!"!n 
günümüzdek! tek canlı tanıkları
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