COĞRAFYA BÖLÜMÜ’NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI
Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi
Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖNAL sorumluluğunda 22 Ekim 2016 tarihinde
Edremit körfezi Kuzey kıyıların yönelik teknik gezi gerçekleştirilmiştir.
Gezi Edremit’te yapılan bilgilendirmenin ardından ilk olarak Kaz Dağı eteklerinde yer alan ünlü
Hasanboğuldu Mevkii ve Sütüven Şelalesi ile başlamıştır. Burada öğrencilere Kaz Dağlarının genel
jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, toprak yapısı gibi fiziki özellikleri, Milli Park
özellikleri, kültürel özellikleri ve ekonomik faaliyetlere etkisi gibi beşeri özellikleri ve potansiyelleri
hakkında bilgi verilmiştir.
Geçmiş yıllarda yaşayan Kazdağı bölge insanlarının düşünüş, inanç, yaşayış ve sanat
anlayışlarını öğrencilerin görmesi adına Güre’de açılmış olan Kazdağları Sarıkız Etnografya Galerisi,
Ardından da Tahtakuşlar Köyü’nde yer alan Tahtakuşlar Etnografya Galerileri ziyaret edilerek, galeri
yetkililerinden sözlü ve görsel sunumlar alınmıştır.
Edremit’in Altınoluk Mahallesi'ne 2 km. uzaklıkta yer alan ve önemli bir Truva kenti olan
Antandros antik kenti de çalışma güzergahı içerisindeydi. Mysia ile Troas arasında uzanan yolu kontrol
eden stratejik bir konumda yer alan Antandros’un tarih sahnesine çıktığı MÖ 1200'lerden günümüzdeki
bilimsel kazılara kadar, Antandros tarihine ve kazı alanlarına ilişkin kazı ekibinden detaylı bilgiler alındı.
Bir sonraki durak Gargara(Küçükkuyu); sırtını denizden aniden yükselen zeytin ağaçlarıyla
süslenmiş Gargaran Tepesine eski Yunana kültürüne göre tanrılarına kurbanlar sunmak üzere yapılmış
bulunan Zeus Altarı (Sunak) idi. Burada öğrencilere sahanın mitolojik özellikleri ve bunun turizme
yansımasından bahsedilmiş, ayrıca mitoloji-tarih-coğrafya üçgeninde yöresel mitler öğrencilere
anlatılmıştır.
Adatepe Köyüne yapılan gezide de öğrenciler, bir mekanın doğru planlama ile nasıl geleceğe
taşınabileceği, sit alanlarındaki yönetim anlayışı ve bunun tarihi dokuya etkisini yerinde görme imkanı
buldular. Ayrıca geleneksel yöre mimari özeliklerinden taş meskenlerin yapım tarzı ve özellikleri
hakkında da birtakım bilgiler edindiler.
Kaz Dağlarının güney etekleri boyunca devam eden gezi, Çanakkale – Balıkesir Karayolu’nun
güneyinden geçen Sahil Yolu üzerinden kıyı boyunca Kadrıga Koyu ve oradan Behramkale ye kadar
devam emiştir. Behramkale Köyü’nde öğrenciler, neredeyse ilk kurulduğu halini koruyan köy dokusunu
ve mesken-sokak özelliklerini görme fırsatı buldular. Köyün tarihi kalesi ve üzerinde yer alan ASSOS
Ören Yeri de gezi kapsamında incelenme fırsatı bulunmuş, özellikle Aristo tarafından burada bir felsefe
okulu açılması süreci anlatılırken öğrencilerin Anadolu’nun zengin kültürel birikimlerine bir yenisi daha
eklenmiştir.
Gezinin son durağı ise 44 milyon km2 lik alanı ile Dünya Karalarının en büyüğü olan Asya
Kıtasının en batıdaki ucu olarak bilinen Baba Burnu (Ayvacık/Çanakkale)’dir. Burada kurulmuş olan
Babakale Köyü’nün kuruluş hikayesinin yanında isminin menşei ve Osmanlı İmparatorluğu Döneminde
Yapılan Son Kale (Baba Kale)’nin de gezilmesi öğrencileri son derece mutlu etmiştir. İl ve ilçe
merkezinden oldukça uzak ve ulaşım imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen yaklaşık 150 haneklik bir köy
olan Babakale Köyünün göç vermeyen bir yapısı olduğu ve bunun ekonomik ve kültürel özellikler ile
ilişkisi köy halkından bizzat dinletilmiştir. Turizmin yanı sıra balıkçılık olarak ta he köy hem de ülke
ekonomisine katkı sağlayan Babakale Köyü gezisi ile arazi uygulaması tamamlanmıştır.

