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EDREMİT KÖRFEZİ 
(12-17 Ağustos 2018) 

Edremit Körfezi, etrafı Kaz dağları ile çevrili, denizi, kumsalları, iklimi, havası, zeytin 

ağaçları ve doğal güzelliği ile bir cennet köşe.  

Ankara-Eskişehir-Bursa karayolu güzergahından Balıkesir’e ulaşıldıktan sonra 

Çanakkale yoluna giriliyor. Gebze-İstanbul otoyolu açıldığında, Bursa çevre 

otoyolundan Balıkesir yönüne dönülecek, Balıkesir Batı Kavşağından Edremit-

Çanakkale yönüne çıkış yapılacak. Kaz dağlarının içinden geçen yolla Edremit’e deniz 

seviyesine, ovalara iniliyor. Burada yol ikiye ayrılıyor; sağ taraf Edremit-Akçay-

Çanakkale, sol taraf ise Burhaniye-Ayvalık-İzmir yönü. Ayrıca, Burhaniye-Ören 

arasında yeralan havaalanına da her gün uçak seferleri yapılıyor. 

Fotoğraflar, Burhaniye’yi İzmir yönünde 10 km geçince sağ tarafta kalan Ören beldesi 

civarındaki “mavi bayraklı” plajları olan tatil alanlarından çekildi.  

Denizi bir harika, derinlik 50 m açıklığa kadar 1,5 m ye ancak erişiyor. Son derece 

temiz, hava da nem yok, bunaltmıyor. Plaj, kum ve geniş, sıkışıklık yok. Sabah 

dağlardan denize, akşam denizden dağlara nefis bir esinti. Ancak, deniz soğuk, 

girebilmek ve suyun içinde alışabilmek zaman alıyor. Genelde; denize, serinlemek için 

girilir, burada denizden, ısınmak için çıkıyorsunuz.  

Mevsimine göre zeytin, zeytin yağı, kuru incir, dut, pekmez, şurup, meyve, peynir, mısır 

satan, yöresel şiveleri ve konuşma tarzları ile çevre köylerden gelen “Anadolu insanı”nı 

tanıyorsunuz. “Dünüleyin toplayıvedim, akşam bastırıvedim, münübüslede gelivedik, 

satıp duruyoz işte, Allah berket vesin, gazanıyoz bişeyle, bizim oğlanda azbiraz de 

orda satıp duru.”  sadece bu muhabbet, saflık, içtenlik için dahi alışveriş yapıyorsunuz.  

Cumartesi günü Ören’de, pazartesi günü Burhaniye’de pazar kuruluyor, mutlaka gidin. 

Getirebildiği, taşıyabildiği ve oturarak alıcı beklediği tezgahın toplam değeri 50-100 TL 

olan çilekeş, vefakar ama şükreden insanımızı bulacaksınız. Milletin efendisi ile temas 

kurun, zaman kısıtınız olmasın, bol bol defalarca dolaşın, ihtiyacınız olmasa da, 

hediyelik zeytin alın, incir alın, özellikle dayanabilen her şeyi alın. Mümkünse, tezgahın 

tamamını pazarlık yapmadan alın, hem o kişiyi oturmaktan, beklemekten kurtarın hem 

de “mutluluğunu” izleyin. 

Akşam, liman yakınında, yürüme mesafesinde incik-boncuk pazarı kuruluyor. Bazen, 

Ören merkezinde ve yat limanı otoparkında sanatçı katılımlı konserler de oluyor. Çok 

fazla yabancı turist yok, hepsi yerli, bizden, içimizden birileri. Her yöreden gelen 

insanımızla tanışma, görüşme için bir avantaj sağlıyor.  

Beldenin sokaklarında dolaşınca, çok güzel bitkilendirilmiş bahçeler buluyorsunuz. 

Daha önce görmediğiniz çiçekler, meyve ağaçları, örneğin deveci armudu, o kadar 

fazla meyvesi vardı ki ‘bu dallar nasıl taşıyor’ bakakaldım. 

Çevrede gezilecek, günü birlik gidilecek yerler de mevcut. Güneyde, İzmir yönünde; 

Ayvalık, Cunda Adası, Bergama, Dikili, kuzeyde, Çanakkale yönünde; Burhaniye, 

Edremit, Akçay, Altınoluk sayılabilir. 
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