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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Turizm coğrafyaya bağımlı bir harekettir, turizm tipleri coğrafyaya göre belirlenir.
Aynı yörede birden fazla turizm tiplerinin hepsi de coğrafyaya bağlıdır. İnsanlar kutuplardan
çöllere kadar dünyada bütün coğrafyaları merak etmektedir. Bu nedenle dünyanın her yeri
turizm açısından kullanılabilir. Bu kitap coğrafyanın turizm açısından nasıl değerlendirileceği
üzerine kurulmuştur. Çok genel olarak adlandırılan turizm tipleri alt guruplara ayrılmıştır.
Coğrafya turizmde o kadar önemlidir ki artık “sürdürülebilir turizm” kavramı “coğrafi açıdan
sürdürülebilir turizm” olarak değişim göstermiştir. Turizmde en önemli olan coğrafyadır.
Kitapta bölümler incelenirse coğrafyanın turizme ne kadar çok olanak sağladığı
görülür. Turizm terminolojisi yeni adlandırılan turizm tipleriyle zenginleşmektedir. Kitapta bu
terminolojinin Türkçeye kazandırılmasına çalışılmıştır. Dünyada temasını coğrafyadan alan
müzeler kurulmuştur. Türkiye’de bu konuda dünyayı yakalamış bulunmaktadır. Dünyada
turizme açılan yerlerde mekânsal düzenlemeler çok çeşitlidir. Türkiye ‘de bu konuda hızla
çalışmaktadır.
Turizm coğrafyadan faydalanmakta girdiği yerlere yarar sağlamakta fakat olumsuz da
etkileyebilmektedir Turizm araziyi kullanan çok dinamik bir etmendir ve arazi kullanımını
hızla değiştirir. Bu açıdan olumsuz mekânsal etkileri olmaktadır. Bu açıdan coğrafyacılara
önemli görevler düşmektedir. Bu kitabın amacı coğrafyacıları turizm olayı içine çekerek
coğrafyanın korunmasını sağlamaktır.
Kitabımın yazılmasında Türkiye’de yaptığım alan araştırmalarının büyük katkısı
olmuştur. Bu araştırmalarıma hocalarım, öğrenciler ve arkadaşlarım da katıldılar. Hepsine bu
yolculuklar için teşekkür ederim. Kitabımın turizme katkıda sağlaması dileğiyle…
Prof. Dr. M. Suna Doğaner

19. 08. 2014
Güzelce
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Turizm Coğrafyası: Tanım ve Sınırları
1.2. Turizmi Etkileyen Coğrafi Etmenler
1.2.1. İklim ve Turizm İlişkisi
1.2.2. Jeomorfoloji ve Turizm İlişkisi
1.2.3. Bitki Örtüsü ve Turizm İlişkisi
1.2.4. Hidroğrafya ve Turizm İlişkisi
1.3. Zoocoğrafya ve Turizm
1.4. Kültürel Etmenler ve Turizm
1.5. Madencilik ve Turizm
1.6. Ulaşım ve Turizm İlişkisi
1.7. Turizm ve Ekonomi İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Kutup turlarında neler görülebilir?

2-

Tuz madenleri turizmin ilgi alanı içine nasıl girer?

3-

Yaban hayatı neden turistlerin ilgisini çeker?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

İklim

ve

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Turizm

Turizm mevsimlerini
Meteoroloji
öğrenmek
bültenlerini inceleyerek.

Kültürel
Etmenler ve Turizm

Kültür
öğrenmek

kavramını

Kültürle ilgili temel
kitapları okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Yaz turizmi



Kış turizmi



Volkan turizmi



Mağara turizmi



Kanyon turizmi



Ağaç turizmi



Orman turizmi



Botanik turizmi



Park ve bahçe turizmi



Çiçek turizmi



Kıyı turizmi



Termal turizm



Kelebek turizmi



Kültür turizmi



Maden turizmi
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Giriş
Coğrafya turizmle ilgili bilim dallarından birisidir. Bu bölümde coğrafya ve turizm
arasındaki ilişki incelenecektir. Turizmi etkileyen fiziki coğrafya etmenleri iklim,
jeomorfoloji, bitki örtüsü ve hidroğrafya olarak guruplandırılmıştır. Ayrıca turizmin
zoocoğrafya, madencilik, ulaşım ve ekonomiyle ilişikileri yer almaktadır.

16

1.1. Turizm Coğrafyası: Tanım ve Sınırları
Turizmle çok çeşitli bilim dallarının ilgi alanı içine girmesine rağmen turizmle en fazla
ilgili olan bilim dalı coğrafyadır. Coğrafyanın asıl konuları içinde bulunan iklim,
jeomorfoloji, bitki örtüsü hidroğrafya yerleşme, ekonomik faaliyetler turizmi doğrudan
etkiler. Coğrafyanın turizmle ilgili alt dalı turizm coğrafyasıdır. Turizm tarım, sanayi gibi
araziyi kullanan bir faaliyettir. Arazi kullanımında değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle
turizm planlamalarında coğrafya çok önemlidir.
Doğa bilimleri içinde jeoloji, botanik, zooloji, çevre bilimleri, ornitoloji (kuş bilim) ,
meteoroloji de turizmle ilgilidir. Bu nedenle coğrafya bu bilim dalları alanına girmeden
turizmle ilgilenmelidir.

1.2. Turizmi Etkileyen Coğrafi Etmenler
Turizm coğrafyaya bağımlı bir olaydır. Bu bağımlılık lokasyondan başlıyarak coğrafi
etmenlerden iklim, jeomorfoloji, hidroğrafya, bitki örtüsü, yerleşme tarihi, ulaşım, ekonomik
faaliyetler olarak çeşitlidir.

1.2.1. İklim ve Turizm İlişkisi
İklimin turizmle ilişkisi iki yoldan olmaktadır. Bunlardan birincisi iklim turizmin
yoğun mevsimlerini belirler. İkincisi bazı turizm tiplerinin oluşması iklime bağlıdır.
İklim turizm tipine göre turizmin yoğun ve durgun olduğu mevsimleri belirler.
Turizm tiplerinden güneşlenmenin ana faaliyet olduğu deniz ve kıyı turizmi varlığını sıcak ve
kurak yazlara borçludur. Bu turizm tipinin ortaya çıkması soğuk ve serin iklimlerde yaşayan
insanların güneşin sağlık üzerinde olumlu etkisinden hareketle doktorların tavsiyesiyle sıcak
iklimlere seyahat etmesidir. Güneşten faydalanma zamanla güneşlemeyi moda durumuna
getirmiştir. Bunun için en uygun yerler deniz kıyıları olmuştur. Böylece ikinci faaliyet olarak
yüzmek yaygınlaşmıştır. Bu nedenle deniz suyu sıcaklığı da önemli olmuştur. Deniz suyu
sıcaklığı da iklime bağlıdır. Böylece yazın aylık ortalama sıcaklığın 20ºC’nin üzerinde
olduğu, deniz suyu sıcaklığının 18ºC üzerinde olan ve yaz kuraklığı olan yerler deniz
turizminin bir tipi olan kıyı turizmine açılmıştır. Aynı şekilde denizden faydalanan yat turizmi
de aynı iklim isteklerine sahiptir. Böylece iklim “yaz turizmi” ni ortaya çıkarmıştır.
İklimle doğrudan ilişkili bir başka turizm tipi de iklime bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
Bu yaz turizminin aksine “kış turizmi” dir. Kış mevsimine bağlı bu turizm en çok yapılan
faaliyet olarak kayak turizmi olarak yerleşmiştir. Bu turizm dağların bol kar alan ve karın
yerde uzun süre kaldığı yerlerinde yapılmaktadır. Böylece kar yağışına bağımlı bir turizm
tipidir.
“Soğuk Kutup Turları” da iklime bağlıdır. Yakutistan’da kutup turları
düzenlenmekte ve bölgede yaşayan yerli halkın yaşamı da bu turlara dâhil olmaktadır.
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Buzullar turizmde destinasyon noktalarıdır. Buzullar manzara güzellikleri, yazın kayak
yapmak çin, buz tırmanışları, buz üzerinde trekking gibi etmenlerle turizmin ilgi alanı içine
girer. Buzulların oluşabilmesi, bulundukları enleme ve iklime bağlıdır. Kutup bölgelerinde
buzullar deniz seviyesinde iken, Alp Dağları'nda 2.700 - 3.500 m yüksekliktedir. Böylece
buzullar varlığını iklime borçludur. İklim buzulların turizme açılmasını sağlamaktadır.
Küresel ısınma sonucu buzulların erimesiyle dev buz bloklarının büyük bir gürültüyle
kopması da bir doğa gösterisi olarak turizmin ilgi alanına girmiştir. Örneğin bu olay
Grönland’da Sermeq buzulunda izlenmektedir.
Farklı kıtalarda seyehat etmek isteyenler için destinasyonların iklim değerlerine göre
gitmek için uygun aylar iklime göre seyehat acentaları tarafından belirlenir ve ilan edilir. Bu
aylar turizmin yoğun sezonunu oluşturur. Örneğin Tayland için Kasım-Şubat ayları arası en
uygun dönemdir.
Akdeniz havzasının kıyıları haziran, temmuz, ağustos aylarında güneşlenmek
isteyenler için uygundur. Mayıs ayında Orta Amerika ve Karayiplerde yağışlar başlıyor ve
turizm durgunlaşıyor. Temmuzda Güneydoğu Asya’da muson yağmurları başlıyor ve turizmi
olumsuz etkiliyor.
İklimin turizmle bir diğer ilişkisi sağlık turizmi içinde iklim tedavisi olan klimatizme
konu olmasıdır.

1.2.2. Jeomorfoloji ve Turizm İlişkisi
Jeomorfolojinin konusu olan peribacaları, traverten, volkan, falez, obruk, kanyon,
mağara gibi yer şekillerini insanlar çok merak etmektedir. Bu merak görsel medyada
belgesellerin yaygınlaşmasıyla daha çok artmıştır. Bunları yerlerinde görmek istemeleri
bunların bulunduğu yöreleri turizm destinasyonu yapmıştır. Bu turizm tipi de
jeomorfoturizm veya jeomorfolojik turizm olarak adlandırılmıştır. Bu turizm çeşidi
jeomorfoljik şekle göre volkan turizmi, mağara turizmi, kanyon turizmi gibi alt guruplara
ayrılmaktadır. Yer şekillerinin turizm veya diğer etmenlerden korunması için en güzelleri
Dünya Doğal Miras Listesi’ne alınarak korunmaktadır. Jeomorfoturizm deniz turizmi gibi
mevsimlere bağımlı değildir. Yılın her mevsiminde yapılabilir. Bu turizm tipinde yer
şekillerini fotoğraflamak çok seçilen bir faaliyet olduğundan bunların görünümlerini
fotoğraflamak için aynı turistler her mevsim tekrar gelmektedir.

1.2.3. Bitki Örtüsü ve Turizm İlişkisi
Bitki örtüsü yeryüzünün kayaçlardan oluşan sabit görünümüne hareket ve renk katar.
Yeryüzünün doğal süsü olarak bulunduğu her yere insanları çeker. Orman ağaç turizmi ve
orman turizmi olarak turizm tipine konu olur. Ayrıca botanik turizmi, park ve bahçe
turizmi(garden tourism) , çiçek turizmi(flower tourism) ağaç ve çiçeklere bağlıdır. Turizm
tesisleri de orman içinde olduğu zaman daha çok tercih edilirler. Bilimsel olarak kurulan
botanik bahçeleri turistlerin ilgisi üzerine turistlere yönelik rekreasyon tesisleri inşa
18

etmişlerdir. Bitki örtüsünün turizme sağladığı bu katkılar karşısında turizm de yeni ormanlar,
paklar, bahçeler kurulmasını sağlamıştır. Kentlerde yol kenarlarına her mevsim değişik
çiçekler ekilerek kentler daha güzelleşmiştir. Turizmin bitki örtüsüne olumsuz etkisi orman
alanlarını yapılaşmaya açması olmuştur. Turistlerin orman içindeki tesisleri daha çok
seçmesiyle konaklama tesisleri orman içinde yapılmaya başlamıştır. Bazı yerlerde ağaç
boyutlarını aşan büyük konaklama tesisleri yapılmıştır. Bu durum Antalya ormanlarında
görülmektedir. Orman içinde yapılan tesislerin ağaç boyutlarını geçmemesi ve orman içine
dağılması gerekir.

1.2.4. Hidroğrafya ve Turizm İlişkisi
Su pınardan başlayarak göl, akarsu, deniz olarak insanların her yerde ilgisini çeker.
Bitki örtüsü insanları ne kadar çekse de orman içinde insanlar su kaynağı olarak bir pınar,
dere veya göl kenarına giderler. Su da bitki örtüsü gibi yeryüzüne hareketlilik katar.
İnsanların su kenarlarında piknik yapmak ve balık tutmayla başlayan suyla ilgili faaliyetleri
yüzme, sörf, yelken gibi çeşitli faaliyetlerle artmıştır. Suyun turizmle en önemli ilişkisi
kıyılarda kumsalların güneşlenme için uygunluğu ve kıyı turizmini ortaya çıkarmasıdır. Kıyı
turizmi 19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar en çok seçilen turizm tipi olmuştur. Büyük
kentlerden kaçanlar için orman içinde göller kırsal turizm içinde yer alırken, obruk gölleri,
volkanik göller, buzul gölleri oluşumları açısından jeomorfoturizm içinde yer almıştır.
Tarihsel kentler içinden geçen akarsular kıyısındaki tarihi yapılarla gemi turizmine konu
olurlar. Su sporları içinde akarsular rafting için çok tercih edilirler. Rafting sporu bir turizm
tipine dönüşmüştür.
Denizlerin turizmle bir diğer ilişkisi medcezir olayıdır. Okyanus kıyılarında suların
çekilmesi turistler tarafından ilgiyle izlenmektedir.
Suyun turizmle bir diğer ilişkisi en eski turizm tipini oluşturmuştur. Sıcak su
kaynaklarının şifalı özelliği tıptan önce insanlar tarafından fark edilmiştir. Bu kaynaklar
çevresine ilk yapılan banyo tesisleri, konaklama tesisleriyle birlikte gelişerek bazı sıcak su
kaynakları çevresinde kent oluşmasına yol açmıştır. Turizmin bu tipi termal turizm, (kaplıca
turizmi) adındadır.

1.3. Zoocoğrafya ve Turizm
İnsanların yaban hayatıyla ilişkisi avcılıkla başlamıştır. Avcılık insanın varlığı kadar
eski bir faaliyettir. Fakat insanların hayvan severliği avcılığın önüne geçmiştir. Silahı
bırakarak fotoğraf makinesi ve dürbün alarak yaban hayatını gözlemlemeye başlamışlardır.
Yaban hayatını konu alan belgesellerin artması bu yabani hayvanların yanına
yaklaşılabildiğini göstermiş ve insanlar bunu bir turizm faaliyetine çevirmiştir. Vahşi
hayvanların izlenmesi safari adı verilen bir turizm tipini ortaya çıkarırken, kuşları izlemek
kuş gözlemciliğini ortaya çıkarmıştır. Kelebeklerin peşinde gidenler kelebek turizmini
yaratmıştır. Fakat bazı insanlar avcılığı bir hobi olarak devam ettirmektedir. Bu faaliyet av
turizmi olarak yapılmaktadır. Fakat yönetmeliklerle yaban hayatı koruma altındadır.
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1.4. Kültürel Etmenler ve Turizm
Kültür beşeri bir olgudur ve insan tarafından oluşturulmuştur. Kültür çok geniş bir
kavramdır insanın konut şekilleri, kullandıkları aletler, el sanatları, yerleşmeler, gelenekler,
giyim, müzik, din gibi çok geniş alanları içine alır. İnsanların farklı kültürlere merakı bunları
görmek için gezmesi kültür turizmi adlı ilgi alanı çok geniş bir turizm tipini ortaya
çıkarmıştır. Kültür turizminin çok sayıda alt gurubu bulunmaktadır. İnsanın ilk konutu olan
mağaralar prehistorik turizmin ilgi alanı içindedir. İnsanlığın ilk köyleri olan ve günümüzde
doğada höyük olarak tanınan neolitik köyler neolitik turizmin konusu içine girmektedir.
İnsanlar büyük yapılarla kent yaşamına geçince ortaya kılan kentler günümüzde arkeolojik
turizmin konusudur. Yakın dönemlere ait saray, köprü vb. yapılar tarihsel turizmin ilgi alanı
içine girer. Kültür turizminde yapılara fonksiyon olarak bakılırsa tapınak, kilise, manastır,
cami vb. yapılar inanç turizminin alanı içine girer. Askerî yapılar (kale, sur) askerî turizmin
ilgi alanındadır.
Kültür turizminde sadece yapılar değil mutfak kültürü de turizmin ilgi alanındadır.
Çok sayıda turist farklı mutfakların yemekleri için seyehat etmektedir. Bu turizm tipi mutfak
turizmi (culinary tourism) olarak adlandırılır. Kırsal yaşam büyük kentlerin stresinden
kaçanların ilgisini çekmektedir. İnsanların seyehatlerini kırlara yöneltmesi kırsal turizmi
ortaya çıkarmıştır. Çiftliklerde konaklayarak tarım, hayvancılık gibi faaliyetler katılmak
çiftlik turizmine girer. Yaylalara çıkarak tatil yapmak yayla turizmidir. Kırsal ekonomik
faaliyetler örneğin arıcılık turistlere demonstrasyon olarak uygulanmaktadır.

1.5. Madencilik ve Turizm
Ekonomik faaliyetlerden madencilik de turizmin ilgi alanına girmiştir. İnsanlar
kullandıkları kömür veya elmas, gümüş vb. madenlerin nasıl çıkarılıp kullanıma
dönüştürüldüğünü merak etmektedir. Böylece maden işletmeleri vizyonlarına işletmelerini
turizme açmayı da eklemektedirler. Turistler madenlerin çıkarıldığı yataklara inmekte ve
madenin geçirdiği işlemleri görmektedirler. Özellikle değerli ve yarı değerli taşların maden
yatakları için üretimlerinin takı olarak turistlere satmak için de iyi bir pazarlama metodudur.
Buna maden turizmi ve turistlere de maden turistleri denilebilir.
Kansas Yeraltı Tuz Müzesi yerin 650m altında 100 000m²lik alanda tuz galerilerinde
yeratında raylı sistemle turistleri gezdirmektedir. Polonya’da Wieliczka ve Avusturya’da
Hallstatt tuz müzeleri olsa da çalışan bir tuz madeninde var olan tek müzedir. Müzede tuzun
jeolojik olarak oluşumu görülmektedir. Galerilerde jeolojik, bilimsel, maden teknikleri ve
tuzun çok çeşitli kullanımları görülmektedir.
Kozlu Belediyesi, TTK'nın üretimden çekildiği bir kömür maden ocağını düzenleyip
turistlik geziye açarak madenci bareti, lambası ve heykeli gibi hediyelik eşyaların da satışının
yapılacağı iş yerleriyle madenlerden turizm amaçlı yararlanmayı hedefliyor.
İsveç’te 1908 yılına kadar kullanılan tarihi Sala Gümüş madeninde tek odalık bir otel
dünyanın ilginç otelleri arasında girmiştir. İsveç’te tarihi Falun bakır madeni de 2001 yılında
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UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınmıştır. İsveç’te 1995 yılında eski bir kireçtaşı
ocağı opera sahnesine çevrilmiştir. Sahneyi küçük bir göl kuşatmaktadır. “Dalhalla
Kireçocağı Operası” adındadır. Her yıl müzik festivalleri düzenlenmektedir. Maden
yataklarının özellikle kireç ocaklarının doğada tahribatının düzeltilmesi ve turizme
kazandırılması konusunda güzel bir örnektir.
Bir başka turizme kazandırılan maden alanı İspanya’da Madencilik Parkı olarak
düzenlenmiştir. İçinde trenle dolaşılan parkta bir maden müzesi (Rio Tinto Maden Müzesi) de
yer alır. Bu proje 1998 de miras korunmasında Henry Ford Ödülü almıştır.

1.6. Ulaşım ve Turizm İlişkisi
Turizm ulaşıma bağlıdır ve bu nedenle turizm ulaştırması da turizm coğrafyasının ilgi
alanıdır. Turizmin gelişimi atlı arabalardan ve buharlı gemi ve trenlerden kara ve deniz ve
demiryolu ulaşım araçlarının gelişmesi ve havayolunun yoğun kullanımıyla gerçekleşmiştir.
Ulaşımın gelişmesi turizmi geliştirmiş, turizm de doğal ve kültürel kaynaklarının olduğu
yerlere ulaşım olanakları inşa edilmesini sağlamıştır.
Denizyolları yüzen otel niteliğinde kruvaziyer gemilerle denizyoluyla kitle turizmini
sağlamıştır. Turistler için denizyolu karayolu, hava yolu ve demiryoluna göre daha fazla
konfora sahiptir. Gemi içinde konaklamak, yemek, eğlence, alışveriş mümkündür. Gemide
turistler dinlenebilirler bu da tatilde çok aranır. Gemi turizmi sadece denizlerde değil
nehirlerde ve göllerde de yapılmaktadır. Demiryolları diğer ulaşım araçlarına göre hız ve
konfor açısından rekabet edememiştir. Fakat daha ekonomik olduğu için turizme en çok
katılan öğrenciler için uygundur. Demiryolları da turistler için uygun tarifeler
uygulamaktadırlar. Demiryolları belirli bir hat üzerinde fazla turist taşıma özelliğine sahiptir.
Gemiler gibi konaklama, yemek, dinlenme olanağına sahiptir. Ayrıca hat üzerinde istasyon
olan yerleşmelerde dolaşma, alışveriş olanakları bulunmaktadır. Turizmde gemi turları gibi
tren turları düzenlenmektedir. Karayolları turistlere bireysel ve kitlesel olarak büyük özgürlük
sağlar. Diğer ulaşım araçlarıyla gidilemeyen yerlere karayoluyla gidilir. Karayolu turistlere
istedikleri yerde duraklama olanağı verir. Karayolları üzerinde motel gibi konaklama tesisleri
de bu istekten doğmuştur. Bir destinasyon alanına uçakla veya başka bir ulaşım yoluyla gelen
turistler kent içinde ve çevresinde karayoluyla turlara katılırlar. Dünyanın pekçok destinasyon
alanının turizme açılması karayolları yapımıyla mümkün olmuştur. Otoyolların yapımı da
karayolu taşımacılığına hız kazandırmıştır. Karayolu taşımacılığı denizyolu, demiryolu ve
havayoluyla ilişkilidir. Bu ulaşım sistemleriyle koordinasyon sağlar. Havayolu turizmde
acentaların kiralık uçaklarla paket tur düzenlemesiyle turizmde büyük bir hizmet görmektedir.
Havayolu en hızlı seyehat etme sağlar. Çok uzak ülkelere seyehat havayoluyla mümkün
olomuştur. Ayrıca kendi ülkesinde hafta sonu seyehat edenler de uçakla gidip işlerine
dönebilmektedir. Havayolunun kazandırdığı zaman seyehat süresini de uzatmaktadır.
Havayolu emekli kişilerin üçüncü yaş turizmi olarak uzak yerlere seyehat etmesine imkân
vermektedir. Havayolu diğer ulaşım araçlarına göre pahalı olmasına rağmen kış mevsiminde
fiyat düşürerek ilgi görmektedir.
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1.7. Turizm ve Ekonomi İlişkisi
Turizmin coğrafya ile ilişkisi arazi kullanım şekli ve turizm tiplerini belirlemesi
yanında ülkelerin, bölgelerin ve yörelerin ekonomik yanakları arasına girmiş bulunmasıdır.
Bazı yerlerde mevcut balıkçılık ve tarım gibi ekonomik faaliyetleri azaltıp tümüyle onların
yerini alabilir.
Turizm gelirleri, özellikle dış finansman kaynaklarına gereksinim duyan kalkınma
yolundaki ülkeler açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu alana yapılan yatırımlar, oransal
olarak çok yüksek düzeyde döviz getirisi sağlar. Turizm ayrıca, yarattığı etkiler nedeniyle
dolaylı olarak da diğer kesimlerde istihdam ve gelir düzeylerini yükseltir. Turizmin ekonomik
yararlarının gerçekleşebilmesi hükümetlerin turizm politikalarına ve turizm geliştirme
projelerini uygulama ve denetleme yeteneklerine bağlıdır. Turizm, başarılı bir tanıtım
kampanyasından bir ya da iki yıl sonra büyük gereksinim duyulan döviz gelirini sağlayabilen,
gelir ve istihdam artışı yaratabilen bir endüstridir. Bu turizm yatırımının getiri sağlamadan
önceki hazırlık dönemi, diğer endüstrilerdeki yatırımlara oranla çok daha kısadır. Turizm
endüstrisi, öğrenilmesi kolay, yeni ve çeşitli işler sağlayarak vasıfsız işgücü için geniş
istihdam olanakları yaratır. Gelişmekte olan çoğu ülkede kırsal kesimden kentlere göç ve
işsizlik önemli sorunlar olduğundan turizm endüstrisi gerek yatırım gerekse işletme
aşamalarında yarattığı yeni iş olanakları ile bu sorunların çözümüne katkı sağlar. Turizm
endüstrisinde istihdam / yatırım oranı diğer endüstrilere oranla oldukça yüksektir. Uluslararası
turizm hareketlerinin gelişmesi, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere
doğru bir gelir akımını doğurur. Belirli turizm çekiciliklerinin gelişmekte ülkelerde ve
bölgelerde yoğunlaşması ve ayrıca emek-yoğun faaliyetlerin turizmde önemli yer tutması
gelir ve refahın bölgeler ve toplum kesimleri arasında dengeleyici yönde yeniden dağılmasını
sağlar. Turizm, gelişmekte olan bir ülkenin sosyal ve kültürel zenginliklerine dikkatleri
çekeceğinden geleneksel törenlere, örf ve adetlere, bölgesel giysilere ve el sanatlarına yeniden
önem verilir. Bu gelişme, eğer özen gösterilirse bir ülkenin kültürel geçmişine olan ilginin
yeniden canlandırılmasını sağlar ve halkın kendine güvenini ve özbenliğine olan saygısını
arttırır, aynı zamanda önemli ölçüde gelir getirir. Turizm, gelişimine ve talebin yoğunluğuna
bağlı olarak ekonomide istihdam etkisi yaratır.
Turizm tarım, sanayi ve hizmet sektörü üzerinde etkendir. Turizmin gelişmesine
paralel olarak, gelir etkisinin artması, tarım sektöründe üretim kalitesinin artmasına,
standardizasyonun sağlanmasına ve kaliteli ürünün değerini bulmasına neden olur. Bunların
dışında çiftçilerin yaz aylarında arazilerini kamping, karavan turizmine açması, tarım
sektöründe görülen mevsimlik işsizliği turizmin gidermesi gibi etkiler, turizmin tarım
sektörüne etkileri olarak sayılabilir. Gıda, içki, tütün mamulleri, dokuma, giyim gibi sanayi
kollarında üretilen malların turistik standartlara uygun olmasına çalışılır. Ara malı üreten
sanayilerde ise, özellikle deri ve deri mamulleri, cam, seramik, sıhhî tesisat, demir ve çelik
sanayilerinde turizmden kaynaklanan ek talep nedeniyle bir etki söz konusu olur. Turizmin
gelişmesi, bir yörede turistik hareket ve yatırımların artması, hizmet sektörünün önem
kazanmasına ve gelişmesine neden olur. Turizmin etkilediği üçüncü üretim sektörleri, cari
tüketimle ilgili ekmek, et, manav, bakkaliye gibi sektörler; donatım sanatlarıyla ilgili elektrik,
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boya, inşaat işçiliği gibi sektörler; konforla ilgili moda, spor malzemeleri, parfümeri,
çiçekçilik gibi sektörler; yardım ve güvenlik hizmetleriyle ilgili banka, sigorta, sağlık tesisleri
gibi sektörler ve lüks hizmetlerle ilgili kuyumcu, gece kulübü, sauna gibi sektörlerdir.

1.8. Turizmin Gelişimi ve Mekânsal Değişim
Turizm araziyi çok yönlü kullanan bir faaliyetir. Bu nedenle turizm planlaması
yapılması zorunludur. Turizm planlamasında coğrafi bilgiler mutlaka kullanılmalıdır.
Coğrafya öncelikle turizme açılacak alanların belirlenmesinde ve bunların hangisinin
öncelikle turizme açılacağı konusunda bilgi verir. Turizm doğal bir çevrede yer alır. Bu doğal
ortamı etkiler ve ondan etkilenir. Bu nedenle turizm planlaması zorunludur. Bölgesel ve
yöresel coğrafya araştırmaları turizm planlamaları için temel bilgileri sağlar. Yörede turizm
tipi fiziki ve kültürel coğrafyaya göre belirlenir. Yeni yapılacak liman, havaalanı gibi ulaşım
sitemlerinin yer seçimi coğrafyaya göre belirlenir. Turizmin olumsuz etkilenecek korunacak
alanların belirlenmesinde de coğrafyadan faydalanılır. Kıyıların, termal kaynakların,
yaylaların, dağların turizme açılması için önceden planlama yapmak gerekir. Mekânın turizme
yönelik düzenlemesi orada mevcut arazi kullanım şekilleriyle uyumlu olmalıdır. Bu yerler
önceden çevre halkın tarım, hayvancılık alanları olabilir. Planlamalarda mutlaka yerli halkın
ekonomik faaliyetlerine yer vermelidir. Çevre düşünülmeden yapılan pekçok turizm
planlaması çevrecilerin tepkisiyle iptal edilmiştir. Turizm planlamasında en önemli husus
turizmin bir mekânda yoğunlaşması yerine farklı mekânlara dağıtılmasıdır. Yoğunlaşmayı
önleyen bir diğer planlama zamanla ilgili olarak turizmin yıl içinde dağılımıdır. Turizm
destinasyonlarında doğal ve kültürel tahribi önlemek için taşıma kapasitesi hesaplanarak turist
çevrede diğer yerlere yönlendirilmelidir. Konaklama tesislerinin kuruluş yerlerinin seçiminde
coğrafyadan faydalanılır ve topoğrafya kullanılır. Bir dağlık alanda kayak merkezi kurulurken
pistlerin ve teleferik, telesiyej gibi mekânik tesislerin kuruluş yerlerinin seçiminde coğrafya
kullanılır.
Turizm geliştiği yerlerde tarım alanları ve orman alanları içine konaklama tesisleri,
karayolları, hava alanları vb. tesislerle yayılmaktadır. Özellikle tatil konutlarının
yaygınlaşması ve tarım alanlarını daraltmaktadır. Turizm özel yöresel ürünlerin yetiştirildiği
tarlaların ve bahçelerin tesis yapımı için satılmasına yol açmıştır. Bu durum bu özel ürünlerin
üretimini azaltmıştır. Muz, zeytin, mandalina gibi ürünleri yerli halk yeniden kazanmaya
başlamaktadır.
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Uygulamalar
Öğrenci maden kaynaklarıyla ilgili temel bir kitap okumalıdır.
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Uygulama Soruları
1) Sizce hangi maden yatakları turistlerin ilgisini çekebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Turizmle çok çeşitli bilim dallarının ilgi alanı içine girmesine rağmen turizmle en fazla
ilgili olan bilim dalı coğrafyadır. Turizm coğrafyaya bağımlı bir olaydır. Bu bağımlılık
lokasyondan başlıyarak coğrafi etmenlerden iklim, jeomorfoloji, hidroğrafya, bitki örtüsü,
yerleşme tarihi, ulaşım, ekonomik faaliyetler olarak çeşitlidir. İklimin turizmle ilişkisi iki
yoldan olmaktadır. Bunlardan birincisi iklim turizmin yoğun mevsimlerini belirler. İkincisi
bazı turizm tiplerinin oluşması iklime bağlıdır. Jeomorfolojinin konusu olan peribacaları,
traverten, volkan, falez, obruk, kanyon, mağara gibi yer şekillerini insanlar çok merak
etmektedir. Bu merak görsel medyada belgesellerin yaygınlaşmasıyla daha çok artmıştır.
Bunları yerlerinde görmek istemeleri bunların bulunduğu yöreleri turizm destinasyonu
yapmıştır. Bu turizm tipi de jeomorfoturizm veya jeomorfolojik turizm olarak adlandırılmıştır.
Bitki örtüsü yeryüzünün kayaçlardan oluşan sabit görünümüne hareket ve renk katar.
Yeryüzünün doğal süsü olarak bulunduğu her yere insanları çeker. Orman ağaç turizmi ve
orman turizmi olarak turizm tipine konu olur. Ayrıca botanik turizmi, park ve bahçe turizmi
(garden tourism) , çiçek turizmi (flower tourism) ağaç ve çiçeklere bağlıdır. Suyun turizmle
en önemli ilişkisi kıyılarda kumsalların güneşlenme için uygunluğu ve kıyı turizmini ortaya
çıkarmasıdır. Termal turizm de suya bağlıdır. Yaban hayatı kaynakları safari turlarında ve av
turizmde değerlendirirlir. Kuş ve kelebek gözlemciliği çok ilgi görür. Kültür turizmini alt
gurupları prehistorik turizm, neolitik turizm, tarihsel turizm, askerî turizm ve inanç turizmi,
kırsal turizm, mutfak turizmi, yayla turizmidir. Ekonomik faaliyetlerden madencilik de maden
turizmi olarak turizmin ilgi alanına girmiştir. Turizm ulaşıma bağlıdır ve bu nedenle turizm
ulaştırması da turizm coğrafyasının ilgi alanıdır. Turizmin coğrafya ile ilişkisi arazi kullanım
şekli ve turizm tiplerini belirlemesi yanında ülkelerin, bölgelerin ve yörelerin ekonomik
yanakları arasına girmiş bulunmasıdır. Bazı yerlerde mevcut balıkçılık ve tarım gibi
ekonomik faaliyetleri azaltıp tümüyle onların yerini alabilir. Turizm araziyi çok yönlü
kullanan bir faaliyetir. Bu nedenle turizm planlaması yapılması zorunludur. Turizm
planlamasında coğrafi bilgiler mutlaka kullanılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki hangi turizm tipi iklime bağlı değildir?
a) Soğuk Kutup Turizmi
b) Yaz Turizmi
c) Kış Turizmi
d) Kültür Turizmi
e) Kayak Turizmi
2) Aşağıdaki hangi turizm tipi jeomorfoturizme ait değildir?
a) Volkan Turizmi
b) Mağara Turizmi
c) Kanyon Turizmi
d) Dağ Turizmi
e) Prehistorik Turizm
3) Orman Turizmi coğrafyada ne ile ilgilidir?
a) Bitki Örtüsü

b) İklim
c) Hidroğrafya
d) Yer şekilleri
e) Toprak
4) Aşağıdaki turizm tiplerinden hangisi kültür turizmi içine girmez?
a) Prehistorik Turizm
b) Neolitik Turizm
c) Volkan Turizmi
d) Arkeolojik Turizm
e) Tarihsel Turizm
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5) Aşağıdaki turizm tiplerinden hangisi kırsal yaşamla ilgili değildir?
a) Çiftlik Turizmi
b) Yayla Turizmi
c) Kent Turizmi
d) Kırsal Turizm
e) Dağ Turizmi
6) İnsanın ilk konutu olan mağaralar hangi turizm tipinin ilgi alanına girer?
a) Arkeolojik Turizm
b) Prehistorik Turizm
c) Tarihsel Turizm
d) Askerî Turizm
e) İnanç Turizmi
7) Aşağıdaki hangi turizm tipi suyla ilgili değildir?
a) Kıyı Turizmi
b) Termal Turizmi
c) Maden Turizmi
d) Yat Turizmi
e) Göl Turizmi
8) Aşağıdaki hangi turizm tipi iklime bağlıdır?
a) Kıyı Turizmi
b) Kültür Turizmi
c) Askerî Turizm
d) Jeomorfoturizm
e) Mağara Turizmi
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9) Turistin gittiği yerde tarım ve hayvancılık vb. faaliyetlere katıldığı turizm tipi
hangisidir?
a) Neolitik Turizm
b) Prehistorik Turizm
c) Maden Turizmi
d) Çiftlik Turizmi
e) Askerî Turizm
10) Kilise, cami vb. yapılar hangi turizm tipinin ilgi alanıdır?
a) Askerî Turizm
b) Maden Turizmi
c) İnanç Turizmi
d) Prehistorik Turizm
e) Neolitik Turizm

CEVAPLAR: 1) d, 2) e, 3) a, 4) c5) c,6) b,7) c,8) a,9) d,10) c
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2. JEOMORFOTURİZM

30

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2. Jeomorfoturizm
2.1. Tanımlar ve Kavramlar
2.2. Jeomorfoturizm Destinasyon Alanları
2.2.1. Kanyonlar ve Turizm
2.2.2. Dünyanın Büyük Kanyonları
2.2.3. Kanyonlarda Turizm Açısından Planlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-

Yeryüzünde milyonlarca yılda oluşan yer şekilleri nasıl korunabilir?

2-

Kanyonlar neden turistlerin ilgisini çekmektedir?

3-

Kanyonlar turizme açılırken nelere dikkat etmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Tanımlar
Kavramlar

ve

Kanyonlarda
mekânsal planlama

Jeopark
öğrenmek

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
kavramını

nasıl
veya

Avrupa
Jeoparklar
Ağını inceleyerek

Kanyonların turizme
Büyük
nasıl açılacağını öğrenmek
inceleyerek

Kanyonu
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Anahtar Kavramlar


Jeomorfoturizm



Jeomorfosit



Jeopark



Kanyon



Kanyon turizmi



Büyük Kanyon



Ihlara Kanyonu



Köprülü Kanyon



Volkan turizmi



Mağara turizmi



Kanyoning



Copper Kanyonu,



Tara Kanyonu



Taroko Kanyonu



Yellowstone Kanyonu
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Giriş
Bu bölümde jeomorfoturizmle ilgili kavramlardan başlanarak, jeomorfoturizmin ilgi
alanlarından kanyonların hangi yönlerden turizmin ilgi alanına girdiğini, Türkiye’den ve
dünyadan örnek kanyonlarla turizm açısından planlamalarını işleyeceğiz.
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2.1. Tanımlar ve Kavramlar
Turizm alanlarının kıyılardan sonra en çok ilgi görenleri peribacaları, traverten,
kanyon, volkan, mağara gibi yer şekilleridir. Bunlar turizm tipi olarak jeomorfoturizm veya
jeomorfolojik turizmin ilgi alanıdır. Yakın zamanlara kadar yer şekilleri doğa turizmi içinde
yer almıştır. Fakat doğa turizmi ve jeomorfoturizm birbirinden farklıdır. Doğa turizminde
biyotik içerik ön plandadır ve bu nedenle bitki örtüsü doğa turizminin temelidir.
Jeomorfoturizm “jeo” ön ekinden de anlaşıldığı gibi yerkabuğuyla ilgilidir ve yer şekillerini
içerir. Dolayısıyla abiyotik içeriklidir ve doğa turizminden bu özelliğiyle ayrılır. Turizmde
turizm tipi olarak jeoturizm de yer almaktadır. Yerşekilleri jeoturizm turizm çeşidi içinde de
sunulur. Fakat bunlar jeomorfolojinin konusudur. Jeoloji ve jeomorfoloji birbirinden farklıdır.
Jeoturizm veya jeolojik turizm sadece fosilleri, kayaçları, mineralleri, sedimentleri vb.
oluşumları içermelidir. Bunlar da insanlar için son derece ilgi çekicidir. Dünyanın oluşumu ve
kayaçlarına olan ilgi çok artmıştır. Fakat yerşekilleri insanların görebildikleri ve içinde
yaşadıkları ortamlarda bulunur. Bu nedenle onları daha çok merak ederler ve oluşumlarını
öğrenmek isterler. Jeomorfolojik şekillerin oluşumunu açıklamak jeolojik oluşumlardan daha
kolay ve anlaşılabilirdir. Bu açıdan jeomorfolojik turizm jeolojik turizmden daha avantajlıdır.
Turizm literatürüne jeomorfolojik turizm ve jeomorfolojik tur kavramları
yerleşmelidir. Bu turizm çeşidi jeomorfooljik şekle göre volkan turizmi, mağara turizmi,
kanyon turizmi gibi alt guruplara ayrılmalıdır. Yerşekillerinin turizme açılması bazı olumsuz
süreçleri de beraberinde getirmektedir. Turizm faaliyetlerinin yer şekilleri üzerine olumsuz
etkilerini önlemek için turizme açılacak olan yer şekillerinin öncelikle bir koruma statüsü
içine alınması gerekir. Uluslararası Jeomorfologlar Derneği 2001 yılında “Jeomorfositler
Çalışma Grubu” nu kurmuştur. Böylece jeolojik miras kavramından, jeosit kavramına ve
buradan jeomorfosit kavramına geçilmiştir.
Bilimsel, görsel ve kültürel değeri yüksek olan bu nedenle korunması gereken yer
şekilleri için oluşturulan koruma şekli jeomorfosit’dir. Jeomorfosit yalnızca belirli bir
jeomorfolojik yapının kolayca anlaşılmasını sağlayan bir yeri ifade eder, alan sınırlaması
yoktur, dar veya geniş alan kaplayabilir. Dar alanda farklı iki yer şeklinin varlığı söz konusu
ise bu durumda iki ayrı jeomorfositten söz edilir. Benzer şekilde geniş bir alanda farklı
jeomorfosit ve jeositleri içinde bulunduran alanların koruma statüsü uluslararası terminolojide
jeopark olarak adlandırılır. Jeopark aynı veya farklı türden birkaç jeolojik ve jeomorfolojik
şeklin bir arada bulunduğu sınırları belirlenen bir bölgedir.
Avrupa'da 2000 yılında doğmuş yeni bir doğa koruma ve alan yönetimi kavramı olan
jeoparklar Avrupa Jeoparklar Ağında birleşmiştir. (EGN) 2004 yılı itibarı ile Avrupa sınırları
dışındaki sahalarında Jeopark olabilmesi için; dünya üzerindeki tüm Jeoparkların bir üst
şeması olacak UNESCO altında UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı (GGN-UNESCO Global
Geoparks Network) kurulmuştur. Jeoparklar jeoturizm ve jeomorfoturizm olarak her iki
turizm tipi tarafından kullanılır. Türkiye’de ilk jeopark projesi Kızılcahamam-Çamlıdere
jeoparkıdır. Kızılcahamam-Çamlıdere jeoparkı 2010 yılında açılmıştır. Kula Volkanik
Jeopark’ı 2013 yılında Avrupa'nın 58. Dünya'nın 99. Jeoparkı olma ünvanını kazanmıştır
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Türkiye’de mevcut yasa ve koruma statülerinde jeopark, jeosit ve jeomorfosit
bulunmamaktadır. Türkiye’de yer şekilleri doğal sit, doğa anıtı, ulusal park, tabiat parkı,
tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı olarak belirlenen yasal koruma statüleri için de
korunmaktadır. Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkında jeositler Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “tabiat anıtı” olarak tescil edilerek dolaylı bir koruma
sağlanmıştır.

2.2. Jeomorfoturizm Destinasyon Alanları
Yer şekillerinin olduğu her yer bir jeomorfoturizm için bir destinasyondur. Bu açıdan
en çok ilgi görenler kanyonlar, volkanlar, mağaralar, peribacaları ve travertenlerdir.

2.2.1. Kanyonlar ve Turizm
Jeomorfolojik olarak kanyon dar ve derin U şekilli vadilerdir. Kanyonların oluşumu
genelde tektonik hareketlerle neden olduğu kırılma sırasında, kırılma doğrultusunda
yeryüzünde oluşan hat üzerinde suyun ve erozyonun oluşturduğu vadilerdir. Kanyonlar yer
altı sularının alt tabakalarda aşınımı sonucu üst katmanların çökmesiyle de oluşur. Doğa
içinde gizlenmiş, içinden nehirler geçen dik yamaçları ve korunmuş bitki örtüsü, yaban
hayatıyla görsel açıdan turizm için çok uygundur.
Kanyonlarda maceraseverler hiking, trekking turlarına katılmaktadır. Kanyoning özel
malzeme kullanarak kanyonun tırmanma, atlama, yüzme gibi çok çeşitli sporları barındıran
baştan sona geçişidir. Kanyonlar düzenlenen seyir teraslarıyla her yaştan turiste manzara seyir
ve fotoğraf çekme olanağı sunarlar.

2.2.2. Dünyanın Büyük Kanyonları

Dünyanın turizmde en tanınmış kanyonu Büyük Kanyon(Grand Canyon) dur.
Amerika Birleşik Devletleri Arizona eyaletinde 450km uzunluğunda ve 1800m
derinliğindedir. Kolorado nehrinin Kolorado Platosunu oymasıyla ortaya çıkmıştır. Genişliği
6-30kmler arasındadır. Kanyon sarı, kırmızı, turuncu, pembe, kızıl, kahverengi ve yeşil
kayaçlarıyla eşsiz bir görselliğe sahiptir. Burada muhteşem olan coğrafyadır. Yerşekilleri
yanında yaban hayatı ve bitki örtüsüyle de ilgi görür. Büyük Kanyon Milli Park olarak
korunmaya alınmıştır ve UNESCO tarafından Dünya Doğal Miras Listesindedir. Günde 10
bin kişi yılda ortalama 5 milyon kişi tarafından görülmektedir. Ayrıca park içinde otobüsler
turistlere gezinti yaptırrır ve manzara seyretmesini sağlar. Ayrıca Colorado nehrinde rehberler
eşliğinde rafting yapılabilir. Kanyonda rehberli bisiklet turları yapılabilir.
Geçmişte yerli halkın yaşam alanı olan bu kanyon Günümüzde Büyük Kanyon Batı
Tarafı Hualapai kabilesine aittir. Yaklaşık 2, 000 Hualapai üyesinden oluşan kabile, Büyük
Kanyon’un batı kenarı boyunca yaklaşık 405 bin hektarlık toprağa sahiptir. Hualapai
Arazisi’nin başkenti Peach Springs, Arizona’dadır. Yerli halk turizmden gelir sağlamaktadır
ve “Hualapai Miras Turu” düzenlemektedir. Bir çiftlikte turistlere kovboylarla vahşi batı
gösterileri, at binme olanakları sunmaktadır.
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Meksika’da toplam 6 kanyonun birleşmesinden oluşan Copper Kanyonu, derinlik ve
genişlik olarak Büyük Kanyon'un tam dört katıdır. Kanyonun duvarları diğerlerinden farklı
olarak yeşil bitki örtüsü ve ağaçlarla kaplıdır. Taroko Kanyonu, Tayvan’da Taroko Ulusal
Parkındadır. ABD Kolorado eyaletinde Montrose kenti yakınında içinden Gunnison nehrinin
aktığı Siyah Kanyon 1999 yılında ulusal park olarak korunmaya alınmıştır.
Namibya’nın güneyinde Fish River Kanyon Afrika’nın en geniş dünyanın ikici geniş
kanyonudur. 160km uzunluğunda, 27km genişliğinde ve derinliği 550m dir. Dünyanın
turizmde ilgi gören kanyonları arasındadır. Aşağı kısmında Namibya’da Ai-Ais termal
merkezi bulunur. Kanyon günümüzde sadece küçük bir dere şeklinde akan kurumuş Fish
River nehrinin platoyu kazmasıyla oluşmuştur. Seyir terası Hobas yakınındadır. Kanyonun
yürüyüş yolu Güney Afrika’nın en popüler yürüyüş yoludurABDde Utah eyaletinde
Horseshoe Ben Kanyonu at nalı şeklinde Kolorado Nehrinin oluşturduğu kıvrımdır.
Karadağ’da Tara Kanyonu Durmitor Milli Parkı içinde bulunur. Tara Kanyonu aynı
zamanda Tara Boğazı olarak bilinir. Tara Kanyonu 82 Km. uzunluğa sahiptir. En derine
ulaştığı nokta 1300 metredir. 1977’de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak korunmaya
alınmıştır. Wulingyuan Kanyonu Çin’in Hunan Eyaletinin merkezi Changsha ‘nın
kuzeybatısında 270km boyunca uzanır. Dünya doğal ve kültürel miras listesine alınmıştır.
(1992) . 3000 kumtaşı kuleden ve kanyondan oluşur. 330m yükseklikte Bailong asansörü
kanyonu seyretmek için yapılmıştır. Yellowstone Kanyonu Amerika Birleşik Devletlerinde
Wyoming eyaletinde Yellowstone Ulusal Parkının içindedir. Yaklaşık 38. 5 km.
uzunluğundadır. Genişliği 0.4.5 ile 1. 2 Km arasında değişmektedir. Vikos Kanyonu,
Yunanisan’ın kuzeyinde Pindus Dağlarındadır. Tymfi Dağının güney kısmındadır. Uzunluğu
20km, derinliği 120-490km. ler arasındadır.4.00m genişliği ile dünyanın en dar kanyonları
arasındadır.

2.2.3. Kanyonlarda Turizm Açısından Planlama
Kanyonlar mekânsal planlaması yapılarak turizme açılmalıdır. Öncelikle kanyonların
bilimsel araştırmaları yapılmalıdır. Jeomorfolojik açıdan oluşumu coğrafyacılar tarafından
incelenmelidir. Bu bilimsel sonuçların kanyonda panolar üzerinde turistlere açıklanması
mutlaka gerekir. Çünkü jeomorfoturizme katılan turistler dünyanın oluşumu konusunda çok
meraklıdırlar. Kanyonlara gitme nedenlerinden birisi de kanyonların oluşumunu öğrenmektir.
Kanyonların içinde bitki örtüsü ve yaban hayatı da coğrafyacı, botanikçi ve zoologlar
tarafından incelenmelidir. Kanyonlar endemik flora ve fauna türlerinin korunduğu yeryüzü
parçalarıdır. Kanyonların içinde yamaçlarda oyulmuş mağaralarda eski yerleşim izleri
bulunabilir. Bunlar da kanyona kültürel jeomorfosit özelliği kazandırır. Kanyonlar da
prehistorik dönemlerin izleri önceden kayıt altına alınmalıdır. Kanyonlar turizme açılmadan
önce koruma statülerinden birisi içine alınmalıdır. Genellikle kanyonlar ulusal park olarak
korunmaya alınır. Bu şekilde yasal olarak turizmin getireceği zararlardan korunmuş olurlar.
Kanyon girişlerinde yapılan ziyaretçi merkezlerinde ve kanyon içlerinde görevliler
kanyonun jeoloji, jeomorfolojisi, bitkiler ve hayvanlar hakkında bilgi vermelidir.
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Bilimsel araştırması tamamlanan kanyonlar için mekânsal açıdan turistler için
planlamalara geçilebilir. Bunlar giriş noktaları, manzara seyir yerleri, manzara seyir terasları,
kanyon içinde akarsularda köprüler gibi çeşitlidir. Kanyonların derin manzarası kenarlarından
manzara seyir yeri veya terası yapılarak her yaştan turistler tarafından seyredilebilir. Bu
konuda en tanınmış örnek Büyük Kanyona yapılan seyir terasıdır. (skywalk) . Gezinti
köprüsünün yapımına 2004 yılında başlanmış 2007 yılında açılmıştır. At nalı şeklindeki
köprünün tabanı camdan yapılmıştır. Köprü, 161 km/h’lik sürekli rüzgâr yüküne ve 80, 5 km
içerisinde gerçekleşebilecek 8, 0 şiddetindeki depreme dayanıklıdır. Kanyonun zemininden 1.
220 m ve kenarından 20 m uzaklıkta yükselen Skywalk, mühendislik alanında bir ilk olarak
tanımlanmaktadır.
Çin’in Zhangjiajie Ulusal Parkı’nda bulunan Bailong Asansörü (Yüz Ejder Asansörü)
330 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun açıkhava asansörüdür. Bu özelliği ile Guinness
Rekorlar Kitabı’na girmiş olan Bailong Asansörü 1999 yılında inşa edilmeye başlanmış.
Ancak yapımı esnasında iş güvenliğine uyulmadığı ve çevreye verdiği zarar nedeniyle sık sık
uluslararası kuruluşlar tarafından inşaatı durdurulmaya çalışılmış nihayetinde 2002 yılında
bitirilmiştir. Yapılış amacı ise Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Wulingyuan
Kanyonu’nu daha iyi seyrettirebilmektir. Bitirildiği yıl asansörden manzarayı görmeye 5
milyon yabancı turist gelmiştir. Resmi rakamlara göre Çin hükümeti 126 milyon Yuan’a mal
olan asansörden günde ortalama 200. 000 Yuan gelir etmektedir. Çift katlı asansörde tek
seferde 50 kişi, günde 18. 000 kişi taşınabilmektedir.
Türkiye’de turizme ilk açılan kanyonlar Ihlara Kanyonu ve Köprülü Kanyondur. Bu
iki kanyonun 1960 lı yıllardan itibaren turizme açılmasının nedeni buludukları yörelerin
turistik olmasıdır. Ihlara Kanyonu dünya çapında ünlü peribacalarının yer aldığı ÜrgüpGöreme Yöresine yakındır. Bu kanyonun ilgi görmesinin nedeni görsel güzelliği yanında
kanyonun yamaçlarında kayalara oyulmuş kiliselerin bulunmasıdır. Bu özellik kanyona
kültürel jeomorfosit özeeliği kazandırmıştır. Köprülü kanyon ise turizmde çok gidilen bir
destinasyon olan Antalya yöresindedir. Bu kanyon üzerindeki antik köprüden dolayı Köprülü
Kanyon ismini almıştır. Turizmde en çok rafting sporuyla ilgi görmektedir. Türkiye’nin
mekânsal düzenlemelerle kanyon turizmine açılması 1999 yılında Fethiye Saklıkent
kanyonunun bir asma köprüyle turizme açılmaıdır. Küçük bir kanyon olamsına rağmen
Fethiye’ye gelen turistler tarafından büyük ilgi görmesi Türkiye’nin diğer kanyonlarının da
mekânsal düzenlemelerle turizme açılmasına öncülük etmiştir. Yurt dışındaki örnekleri kadar
güzel iki mekânsal düzenleme örneği Safranbolu Tokatlı Kanyonu’ndaki ve Akçadağ
(Malatya) Levent Vadisi’ndeki cam terastır.
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Uygulamalar
Öğrenci jeomorfoloji temel kitaplarından kanyonları okumalıdır
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Uygulama Soruları
1) Kanyonların oluşumunu öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Turizm alanlarının kıyılardan sonra en çok ilgi görenleri peribacaları, traverten,
kanyon, volkan, mağara gibi yer şekilleridir. Bunlar turizm tipi olarak jeomorfoturizm veya
jeomorfolojik turizmin ilgi alanıdır. Bu turizm çeşidi jeomorfooljik şekle göre volkan turizmi,
mağara turizmi, kanyon turizmi gibi alt guruplara ayrılır. Bilimsel, görsel ve kültürel değeri
yüksek olan bu nedenle korunması gereken yer şekilleri için oluşturulan koruma şekli
jeomorfosit’dir. Jeomorfosit ve jeositleri içinde bulunduran alanların koruma statüsü
uluslararası terminolojide jeopark olarak adlandırılır. Jeopark aynı veya farklı türden birkaç
jeolojik ve jeomorfolojik şeklin bir arada bulunduğu sınırları belirlenen bir bölgedir.
Avrupa'da 2000 yılında doğmuş yeni bir doğa koruma ve alan yönetimi kavramı olan
jeoparklar Avrupa Jeoparklar Ağında birleşmiştir. (EGN) 2004 yılı itibarı ile Avrupa sınırları
dışındaki sahalarında Jeopark olabilmesi için; dünya üzerindeki tüm Jeoparkların bir üst
şeması olacak UNESCO altında UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı (GGN-UNESCO Global
Geoparks Network) kurulmuştur. Kanyonlarda maceraseverler hiking, trekking turlarına
katılmaktadır. Kanyoning özel malzeme kullanarak kanyonun tırmanma, atlama, yüzme gibi
çok çeşitli sporları barındıran baştan sona geçişidir. Kanyonlar düzenlenen seyir teraslarıyla
her yaştan turiste manzara seyir ve fotoğraf çekme olanağı sunarlar. Dünyanın turizmde en
tanınmış kanyonu Büyük Kanyon(Grand Canyon) dur. Türkiye’de turizme ilk açılan
kanyonlar Ihlara Kanyonu ve Köprülü Kanyondur. Yurt dışındaki örnekleri kadar güzel iki
mekânsal düzenleme örneği Safranbolu Tokatlı Kanyonundaki ve Akçadağ(Malatya) Levent
Vadisindeki cam terastır.
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Bölüm Soruları
1) Fosiller aşağıdaki hangi turizm tipinin ilgi alanı içine girer?
a) Kanyon turizmi
b) Jeoturizm Turizm
c) Mağara turizmi
d) Jeomorfoturizm
e) Volkan Turizmi
2) Jeoparkların ana amacı aşağıdaki hangi doğal varlıkları korumaktır?
a) Bitki örtüsü
b) Yaban hayatı
c) Göl
d) Yer şekilleri
e) Şelale
3) Türkiye’de aşağıdaki hangi alan jeopark olarak korunmaya alınmıştır?
a) İşçehisar peribacaları
b) İnsuyu mağarası
c) Kula volkanları
d) Nemrut volkanı
e) Ihlara kanyonu
4) Dünyaca ünlü Büyük Kanyon hangi ülkededir?
a) Çin
b) Brezilya
c) İtalya
d) ABD
e) Fransa
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5) Kültürel jeomorfositin özelliği nedir?
a) Suyla ilgili olması
b) Bitki örtüsü olması
c) İnsan izi taşıması
d) Yaban hayatı olması
e) Volkanik olması
6) Kanyonlar turizme açılırken hangi mekânsal düzenleme olmamalıdır?
a) Köprü
b) Asansör
c) Seyir terası
d) Otel
e) Yürüyüş yolu
7) Aşağıdakilerden hangisi kanyoningi tanımlar?
a) Hiking
b) Trekking
c) Fotosafari
d) Kanyonu baştan sona geçmek
e) Manzara seyri
8) Aşağıdakilerden hangisi jeomorfoturizmin başlıca ilgi alanı değildir?
a) Peribacası
b) Traverten
c) Mağara
d) Volkan
e) Antik kent
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9) Kanyonun başlıca özelliği nedir?
a) U şekilli vadi olması
b) İçinde Orman olması
c) İçinde Su olması
d) Yaban hayatı barındırması
e) İçinde mağara olması
10) Bailong asansörü hangi kanyona inşa edilmiştir?
a) Wulingyuan Kanyonu
b) Büyük Kanyon
c) Tara Kanyonu
d) Siyah Kanyon
e) Yellowstone Kanyonu

CEVAPLAR: 1) b, 2) d, 3) c, 4) d,5) c,6) d,7) d,8) e,9) a,10) a
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3. VOLKAN TURİZMİ VE MAĞARA TURİZMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3. Volkan Turizmi ve Mağara Turizmi
3. 1 Volkan Turizmi
3.1.1. Dünyada Volkan Turizmi
3.1.2. Türkiye’de Volkan Turizmi
3.2. Mağara Turizmi
3.2.1. Dünyada Mağara Turizmi
3.2.2. Mağaraların Mekânsal Düzenlemesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Volkanlar neden insanların bu kadar çok ilgisini çeker?

2-

Mağaralara herkesin girebilmesi nasıl mümkün olur?

3-

Türkiye’nin mağara potansiyeli ne kadardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Dünyada

volkan

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

turizmi

Volkan müzelerinin
İnternette
volkan
içeriğini öğrenmek
müzelerini araştırarak

Mağaraların
mekânsal düzenlemesi

Mağaraların turizme
Turizme açılan bir
nasıl açıldığını öğrenmek
mağarayı gezerek
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Anahtar Kavramlar


Volkan turizmi



Volkan Müzesi



Nemrut Kalderası



Meke Dağı



Katakekaumene



Waitomo Mağarası



Postogna Mağarası



Blue Grotto
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Giriş
Bu bölümde Volkan turizmi ve mağara turizmi incelenecektir. Her iki turizm tipi de
yer şekillerine bağlıdır ve jeomorfoturizmin ilgi alanıdır. Volkanlar ve mağaralar dünyadan ve
Türkiye’den örneklerle ve mekânsal düzenlemelerle ele alınacaktır.
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3.1. Volkan Turizmi
Volkan turizmi insanların yeryüzünün oluşumunu merak etmesi konusunda ilginin
artmasıyla ortaya çıkmıştır. Aslında volkanların patlaması insanların her çağda ilgisini
çekmiştir. Roma mitolojisinde, İtalyadaki Vulcano Yanardağı'nın ateş tanrısı Vulcan'ın evi
olduğuna inanılırmış. Hawaii'de ise yerel halk volkanik patlamaları güzelliği kadar öfkesi ile
de ünlü olan tanrıça Pele'nin gerçekleştirdiğine inanır. Kilauea Volkanı'nın içinde yaşadığına
inanılan Pele'nin, saygı gösterilmediğinde sopasıyla bir ateş çemberi çizerek volkanları
harekete geçirdiğine inanılır.
Günümüzde yerbilimciler volkanların püskürmesini bilimsel olarak açıklamışlardır.
İnsanların bunu merak etmeleri volkan turizmini ortaya çıkarmıştır. Vezüv Volkanı Napoli'nin
doğusunda bulunan, 1280 m yüksekliğindeki aktif yanardağdır. İtalya'daki Vezüv Volkanı'nın
MS 79 yılındaki patlamasıyla dağın zirvesinin havaya uçmasıyla aşağı doğru akan ve sıcaklığı
bin derece civarında olan zehirli gaz ve kül bulutları, Pompei ve Herculaneum kentlerini yok
etmiş, binlerce insan küller altında yaşamını yitirmiştir. Günümüzde küller altından çıkarılan
Pompei kenti müze olarak gezilmektedir. Fakat insanların aktif volkanları görmek, yakınına
kadar giderek bu doğa olayını hissetmek istemeleri extreme bir turizm çeşididir. 2010 yılında
İzlanda’da en son 1823 de aktif olan Fimmvorduhal volkanının Eyjafjallajökull buzulunu
yararak tekrar püskürdü yöreden yerel halk tahliye edildi Kuzey Avrupa hava trafiğinde
aksamalara yol açtı. Volkandan lav sızmaya devam ederken bölge turist akınına uğradı. Bu
durum dünyanın diğer yerlerinde de volkanların önemli bir turizm destinasyonu olduğunu
ortaya çıkardı.

3.1.1. Dünyada Volkan Turizmi
Volkan turizmi, aktif olamayan volkan konilerinde krater kadar tırmanma, aktif
volkanların püskürmelerini uzaktan izleme, fotoğraf çekme, volkan üzerinde helikopter
turları, balon turları ve jeolog ve volkanolojistler eşiliğinde volkanların oluşumunun bilimsel
izahını içerir.
Japonya’da volkan turizmi popülerdir. Kyushu adasında Aso Volkanı iç ve dış
turizmde önemli bir destinasyondur. Fuji Dağı da volkanik bir dağdır. Japonlar için de büyük
önemi vardır. Dünyanın en fotojenik dağları arasında sayılır. Guatemala’da 3 aktif volkana
volkan turu düzenlenmektedir. Bunlar Pacaya, Fuego ve Santiaguito volkanlarıdır. Turlara
volkanologistler eşlik etmektedir. Turda 1000m. lik Santa Maria volkanına tırmanılarak diğer
aktif Santiaguito volkanı seyredilmektedir. Hint Okyanusunda Réunion Adasında Piton de la
Fournaise dünyanın en aktif volkanlarından birisidir. 2007 de bir püskürme yaşamıştır.
Güney Pasifik’te Vanuatu’da Ambrym adasında Ambrym volkanı ve Tanna adasında ve
Yasur volkanı volkan turizminde ilgi görür. Endonezya’da Mt. Bromo aktif volkanı Doğu
Java adasındadır. Hawai adalarında Big Island Volcanoes National Park volkan turizminde
ilgi görür. Avrupa’da İtalya’da Vezüv Volkanı kraterine kadar çıkılmaktadır. Pompei açık
hava müzesi şeklindedir. Sicilyada Etna Volkanı büyük ilgi görür.

52

Volkan turizminde “volkan müzeleri” yer alır. 2009 yılında İzlanda’da
Stykkishólmur’da Eldfjallasafn Volkan Müzesi açılmıştır. Volkandan çıkan volkanik
kayaçlar, volkanik taşlardan el sanatları, hediyelik eşyalar, volkan püskürmelerinin izahını
içerir. Japonya’da Aso Volkanı yanında Aso Volkan Müzesi, Hawai’de Thomas A. Jaggar
Volkan Müzesi sismograf ve bilim insanların volkan araştırmalarında kullandıkları ekipman
ve giysileri kapsar. Ayrıca kitap, CD, video, hediyelik eşyalar bulunur.

3.1.2. Türkiye’de Volkan Turizmi
Turizmde dünyada ilgi çeken bir diğer yer şekli volkanlardır. Volkanlar konileri,
kraterleri, kalderaları açısından olduğu kadar, bir kısmında volkanik faaliyetin devam etmekte
olmasıyla da ilgi çekmektedir. Türkiye'nin en yüksek volkanları Ağrı dağı, Erciyes dağı ve
Süphan dağı yer şekli olarak değil alpinizmde ilgi çekerler. Türkiye'nin turizmde en önemli
volkanik yer şekli Nemrut Volkanı kalderasıdır. Büyüklüğü, içinde yer alan golleriyle ilgi
çekerken, karayoluyla kalderaya ulaşım olanağı olması turizmde gelişimini
kolaylaştırmaktadır. Kalderanın elips şeklindeki tabanının büyük çapı 7 km'dir. Bu
büyüklüğüyle Avrupa'nın dördüncü büyük kalderasıdır. Kaldera içinde Nemrut gölü, Ilıgöl ve
daha küçük birkaç göl ile birlikte turizm için farklı bir doğal ortama sahiptir. Dünyada ender
bir volkanik yer şekli Karapınar-Ereğli karayolunun güneyinde Meke dağı-Tuzla gölü’ dür.
Volkanik patlama sonucunda bir patlama çukuru (maar) oluşmuş, bu çukuru kaplayan gölün
içinde ikinci bir patlamayla 50 m yüksekliğinde bir volkan konisi yükselmektedir. Bu koninin
tepesinde de küçük bir göl bulunmaktadır. Manisa-Uşak arasında Kula çevresinde turizme
konu olabilecek volkanik koniler, patlama çukurları ve lav akıntılarının yer aldığı 40km. lik
volkanik bir alan yer almaktadır. Strabon'un Katakekaumene (Yanık Ülke) olarak tasvir
ettiği bu alanda boyutları farklı 68 adet koni yer almaktadır. Günümüzde bilimsel öğrenci
gezilerinin de düzenlendiği bu alan jeopark olmuştur.

3.2. Mağara Turizmi
Mağaracılık sporuna katılan mağaracıların yeraltını keşfetmesi sonucu yeraltını merak
eden diğer insanların görmesi için mağaralar turizme açılmıştır. Mağaraları merak eden kişiler
profesyonel mağaracılar eşliğinde mağaralara girebilirler Ayrıca mağaralar, girişleri ve
içlerinde dolaşmaları için düzenlenir ve aydınlatılır. Mağaraların genelde ulaşıması güç
yerlerde olduğu düşünülürse pek çok mağaranın turizme açılmadığı, bir kısmının ise
keşfedilmediği düşünülebilir. Bu açıdan mağara turizmi gelecek için büyük bir potansiyel
oluşturmaktadır. Mağara turizmi mağaraların yürüyüş yolları düzenlenerek, aydınlatılarak
turizme açılmasıdır.

3.2.1. Dünyada Mağara Turizmi
Turizme açılan mağaralar turistler tarafından çopk ilgi görmektedir ve turizme açılan
çok sayıda mağara bulunmaktadır.
Puerto-Princesa Yeraltı Nehri dünyanın önemli yer altı sistemlerinden birisidir.
Filipin Adalarından Palawan Adasında Puerto-Princesa kentinin 80km kuzeyindedir. Adanın
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batısında Saint Paul sıradağları alanındadır. 1992 yılında Ulusal Park olarak korunmaya
alınmıştır. Sabang kasabasından tur botlarıyla yer altı nehrine girilmekte ve ilginç mağara
şekilleri, sarkıtlar, manzaralar izlenmektedir. 1999 yılında Dünya Miras Listesine alınmıştır.
2012 de Dünyanın 7 yeni doğal harikası arasında kabul edilmiştir.
Waitomo Mağarası (Waitomo Glowworm Mağarası) yeni Zelanda’daki bu
mağaranın özelliği içinde nehir boyunca tavanda yıldızlar gibi parlayan ateş böceği gibi ışık
saçan solucanlar bulunmasıdır(Arachnocampa Luminosa) . Solucanlar biyolojik ışıklarını
diğer böcekleri kendilerine çekip yemek için kullanmaktadır. Mağaranın tavanında kristal
ışıklar gibi parlak ışık verirler. Mağaraya glowworm –ateşböceği adı bu nedenle verilmiştir.
Barton Creek Mağarası Orta Amerika’da Belize adasındadır. Yeraltı nehri kanolarla
gezilmektedir. Mayalar tarafından kullanılmış olması arkeolojik bakımdan da önem
kazandırmıştır. Dünyanın en güzel mağaraları arasında sayılmaktadır.
Harrison Mağarası Orta Amerika’da Barbados Adasındadır. Sarkıt, dikitler, şelaleler
ve göllerle son drece güzeldir.
Son Doong Mağarası, Vietnam’da Quang Binh eyaleti Bo Track bölgesinde Son
Trach’dedir. Bu mağara dünyanın en büyük mağarası olarak kabul ediliyor. 200m genişlik
150m yükseklik boyutlarına ulaşmaktadır. yaklaşık 9km uzunluğundadır. 1991 de yerli bir
kişi tarafından bulunmuş. 2009 yılında İngiliz mağara ekibi tarafından incelenmiştir. Mağara
turizme ilk olarak 2013 yılında açılmış ve ilk olarak 8 kişilik ekip tarafından gezilmiştir.
Mağaranın turist girişi sınırlı sayıda tutularak mağaranın zarar görmesi önlenecektir. Yılda
220 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Zor olan bu mağaranın sadece 17km. lik kısmı
gezilecektir. Çok büyük olan bu mağarada 7 gün süren büyük turlar da düzenlenecektir. 3 gün
mağara içinde geceleme yapılacaktır.
Deer (Geyik) Mağarası Malezya’nın Borneo adasındadır. Gunung Mulu Ulusal
Parkındadır. 1984 yılında turizme açılmıştır. 2km uzunluğundadır. . 90m genişlik 100m.
yükseklite salonu bulunmaktadır. İçinde milyonlarca yarasa yaşamaktadır. Bunları akşam
saatlerinde çıkışlarını izlemek için teraslar ve içerideki yaşamlarını izlemek için kameralar
bulunmaktadır.
Phong Nha Mağarası Vietnamdadır. Dünyanın ikinci geniş mağarası olarak
UNESCO Dünya Miras Listesindedir. Phong Nha Ke Bang Ulusal Parkındadır. Bu ulusal
parkta yaklaşık 300 mağara bulunur. Phong Na mağarası teknelerle gezimektedir. Tekneden
inip mağara içinde sarkıt, dikit ve sütünlar seyredilebiliyor.
Mammoth Mağarası ABD Kentucky eyaleti Brownswille kenti yakınındadır. 1941 de
Ulusal park olarak korunmaya alınmıştır. 1981 yılında UNESCO tarafından Dünya miras
Listesine alınmıştır. 1990 yılında uluslar arası Biyosfer Rezervi olmuştur. 5 katı ve 400 den
fazla galerisi bulunmkatadır.4.8km olan uzunluğu galeriler de hesaplanırsa 500km . yi
bulmaktadır.
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Carlsbad Mağaraları ABD New Mexico eyaltinde Carlsbad kenti yakınındadır
Guadalupe Dağları alanındadır. . Ulusal Park olarak korunmaya alınmıştır. 1995 yılında
UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınmıştır. Mağarada yarasalar yaşamaktadır ve
mağara dışında yarasaların mağaradan çıkışını seyretmek için bir amfitiyatro yapılmıştır.
Postojna Mağarası Slovenya’nın başkenti Ljubljana’nın 60km güneyindedir. 17.
yüzyıldan itibaren bilinen mağara içine 1872 yılında mağaraya demiryolu döşenmiş, 1884
yılında mağara aydınlatılmıştır. 30 milyondan fazla turist tarafından gezilmiştir. 20km. lik
mağaranın 5. 3km’si halka açıktır. Bunun 3. 7km’si elektrikli trenle yapılıyor. Sonraki
kısımlar rehberlerle geziliyor. Mağaranın bir özelliği Slovenya’da yeraltı derelerinde yaşayan
bir canlı Proteus Anguinus endemik ve korunmaya alınan bir canlı türüdür.
Blue Grotto (Grotto Azzura-Mavi Mağara) Capri Adasında bir deniz mağarasıdır. .
Parlak mavi renkli sularıyla ünlüdür.
The Reed Flute(Ney) Mağarası
Çin’in Guilin mevkiindedir. Mağara ismini mağara çevresinde flüt yapılan yeşil
kamışların yetişmesinden alır.
Türkiye’de Damlataş mağarası(Alanya) ve İnsuyu mağarası(Burdur) ilk turizme
açılan mağaralardır. Günümüzde 30’dan fazla mağara turizme açılmıştır ve bunların açılışı
2000li yıllardadır.

3.2.2. Mağaraların Mekânsal Düzenlemesi
Mağaralar turizme açılmadan önce jeoloji, jeomorfoloji flora ve fauna açısından
bilimsel aşatırmaları yapılır. Bu araştırmalar yıllarca sürebilir ve tamamlanmadan mağara
turizme açılmaz. Mağaraların turizme açılabilmesi için insan hayatına zarar verecek risk
oluşturacak unsurlar olmamalıdır. İçinde atmosfer normal atmosferde bulunan gazların
oranından az veya çok olmamalıdır.
Doğal afetlerden çok fazla etkilenecek bir konumda olmamalıdır. Mağaranın dışı farklı
hidrolojik havzalarlarla bağlantılı olmamalıdır. Mağaranın turizm kullanımında zarar görecek
canlılar için koruma önlemleri alınmalıdır. Mağaralar ulaşılması güç yerlerde olduğundan
bunlar için ulaşım olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.
Yeni Zelanda’da Waitomo mağarasında ziyaretçi merkezi tam girişte değil girişe yakın
bir yere yapılmıştır. Burada mağaranın jeolojik geçmiş, oluşum hakkında sergi ve tanıtım
yapılmaktadır. Mağara hakkında videolarla gösterilmekte hazırlanmış bröşürler
dağıtılmaktadır. Mağara sadece rehberle gezimektedir. Mağar içine merdivenle inilerek nehir
olan kısım botla gezimektedir. Mağara sürekli aydınlatılmıyor ve turistlerin gezdiği kısmın
rehber tarafından ışıkları yakılmaktadır. Mağara tavanında ışık saçan solucanlar zarar
görmesin diye fotoğraf çekimi yasaklanmıştır.
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Barbados Adasında Harrison Mağarası içinde tramvayla dolaşılmaktadır. Deer
Cave’de yarasaların akşam beslenme saatine mağara dışına çıkışlarını izlemek için turistler
gelmektedir. Bunun için Bats Observatory adlı bir amfitiyatro inşa edilmiştir. Ayrıca
kameralarla mağara içindeki yarasaların yaşamı dışarıdan izlenebilmektedir. San Doong
mağarasında turlar 3 gece mağara içinde konaklanacak şekilde uzun süreli hazırlanmıştır.
Postojna mağarası içinde konser salonu bulunmaktadır. Kongre Salonu ismini 1965 yılında
Dünya Speoloji Kongresinin bu salonda yapılmasında almıştır. Mağarada yaşayan canlı
Proteus Anguinus’u turistler çok görmek istediğinden bir akvaryuma konularak turistlerin
görmesi sağlanmıştır.
Mağaraların turizme açılırken mekânsal düzenlemsinde mağaralar içinde odaların her
biri bir başka isimle adlandırılır. Ayrıca her karstik şekle şiirsel veya mitolojik isimler verilir.
Bunlar turistlerin hayal gücünü çalıştırmak içindir. (Crystal Palace, Dragon Pagoda, Virgin
Forest, Flower and Fruit Mountain gibi)

.
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Uygulamalar
Öğrenciler Karst jeomorfolojisi konusunda temel eserleri okumalıdır
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Uygulama Soruları
1) Mağaraların nasıl oluştuğunu öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Volkan turizmi, aktif olamayan volkan konilerinde krater kadar tırmanma, aktif
volkanların püskürmelerini uzaktan izleme, fotoğraf çekme, volkan üzerinde helikopter
turları, balon turları ve jeolog ve volkanolojistler eşiliğinde volkanların oluşumunun bilimsel
izahını içerir. Dünyada volkan turizmine açılmş volkanlara örnek olarak Japonya’da Kyushu
adasında Aso Volkanı, Fuji volkanı, Guatemala’da Pacaya, Fuego ve Santiaguito volkanları,
Hint Okyanusunda Réunion Adasında Piton de la Fournaise volkanı, Güney Pasifik’te
Vanuatu’da Ambrym adasında Ambrym volkanı ve Tanna adasında ve Yasur volkanı,
Endonezya’da Mt. Bromo aktif volkanı,, Avrupa’da İtalya’da Vezüv Volkanı, Sicilyada Etna
Volkanı verilebilir.
Mağara turizmi mağaraların yürüyüş yolları düzenlenerek, aydınlatılarak turizme
açılmasıdır. Mağaralar içlerinde yaşayan canlılar açısından da ilgi görür. Bunlar arasında
yarasalar ilk sıradadır. Yarasaların akşam üzeri yemek yemek için mağaralardan toplu olarak
çıkması turistler için bir seyir oluşturur. Dünya mağara potansiyeli açısından çok zengindir.
Türkiye de mağara turizmi gelişmektedir.
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Bölüm Soruları

1) Mağaralar hangi canlının toplu olarak yaşama alanıdır?
a) Balık
b) Yarasa
c) Sinek
d) Fare
e) Kertenkeler
2) Vezüv Volkanı hangi ülkededir?
a) Fransa
b) İspanya
c) İtalya
d) Avusturya
e) Bulgaristan
3) Sicilya adasında dünyaca ünlü volkan hangisidir?
a) Vezüv
b) Etna
c) Fuji
d) Aso
e) Fuego
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4) Strabon Katakekaumene olarak nereyi adlandırılmıştır?
a) Ürgüp peribacaları
b) Ihlara Kanyonu
c) Kula Volkanları
d) Damlataş Mağarası
e) Köprülü Kanyon
5) Waitomo Mağarasının dünya çapında farklılığı nedir?
a) Yarasa kolonileri
b) Işık veren solucanlar
c) Balıklar
d) Kültür kalıntıları
e) Sarkıtlar
6) Pompei kenti hangi volkanın çıkardığı kül ve lav örtüsü altında kalmıştır?
a) Etna
b) Fuji
c) Vezüv
d) Fuego
e) Aso
7) Postogna mağarası hangi ülkededir?
a) Bulgaristan
b) Yunanistan
c) Slovenya
d) İtalya
e) Fransa
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8) Mağaralar turizme açılırken aşağıdaki hangi düzenleme doğru değildir?
a) Aydınlatma
b) Ahşap patika
c) Müzik
d) Yanına otopark
e) Tekne
9) Damlataş mağarası aşağıdaki hangi yerleşmededir?
a) Kaş
b) Fethiye
c) Alanya
d) Marmaris
e) Bodrum
10-İnsuyu Mağarası hangi ildedir?
a) Isparta
b) Antalya
c) Adana
d) Muğla
e) Burdur

CEVAPLAR: 1-b, 2) c, 3) b, 4) c,5) b,6) c,7) c,8) d,9) c,10) e
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4. PERİBACALARI, TRAVERTENLER VE ÇÖLLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4-Peribacaları, Travertenler ve Çöller
4.1. Peribacaları
4.1.1. Peribacalarının Jeomorfoturizm Açısından Önemi
4.1.2. Peribacalarının Görsel Değeri
4.1.3. Peribacalarının Kültürel Değeri
4.1.4. Peribacaları Alanında Mekânsal Düzenlemeler
4.1.5. Türkiye’de Peribacaları
4.1.6. Dünyada Peribacaları
4.2. Travertenler
4.2.1. Travertenlerin Jeomorfoturizm Açısından Önemi
4.2.2. Travertenlerin Görsel Değeri
4.2.3. Traverten Alanının Kültürel Değeri
4.1.4. Peribacaları Alanında Mekânsal Düzenlemeler
4.2.5. Türkiye ve Dünyada Travertenler
4.3. Çöl Turizmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Periacalarının renkleri ve şekilleri neden birbirinden farklıdır?
2-Pamukkale travertenlerini oluşturan koşullar nelerdir?
3-İklimin çok kurak olduğu çöllerde vahalar nasıl var olurlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Önemi

Peribacalarının

Pamukkale
travertenlerinin önemi

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Jeomorfoloji
okuyarak

kitabı

Traverten şekillerini
Jeomorfoloji
öğrenmek
okuyarak

kitabı

Peribacaları
oluştuğunu öğrenmek

nasıl
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Anahtar Kavramlar


Peribacası



Devrent Vadi



Kızıl Vadi



Vanadokya



Traverten



Pamukkale



Mağara içi travertenleri



Akkaya travertenleri



Sahra çölü



Çöl turizmi



Beyaz su terasları
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Giriş
Bu bölümde peribacaları, travertenler ve çölleri jeomorfoturizm açısından
incelenmiştir. Bu yer şekillerine Türkişye ve dünyadan örnekler verilirken turizmden zarar
vermemesi için mekânsal düzenlemenin nasıl yapılması gerektiği anlatılmıştır.
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4.1. Peribacaları
4.1.1. Peribacalarının Jeomorfoturizm Açısından Önemi
Yer şekilleri içinde insanların hayal gücünü en çok çalıştıran peribacalarıdır. Şekiller
o kadar etkileyicidir ki bilim insanları bu yer şekline başka isim aramamış insanların
oluşumuna yakıştırdığı ismi kullanarak “peribacası” ismini vermiştir. Peribacaları yöresinde
yaşayan insanlar bunların oluşumunu bilim açıklamadan önce doğanın nasıl yaptığını
açıklayamamış ve bunları perilerin yaptığı bacalar olarak düşünmüştür. Kapadokya’ya gelen
bazı gezginler ise bunları yerli halkın oturmak için yaptıkları evler sanmıştır.
İnsanlar artık yerkabuğundaki bütün yer şekillerinin oluşumunu merak etmektedir.
Çünkü onlar insandan çok önce çok önce oluşarak insanlığa yaşam alanı oluşturmuştur.
Jeomorfoturizme turistler yer şekillerinin nasıl oluştuğunu öğrenmek için katılırlar.
Peribacalarının oluşumu jeolog ve jeomorfologlara tarafından bilimsel olarak
açıklanmıştır. Peribacaları aşınım şekilleridir. Oluşması için yumuşak aşınıma dirençsiz
tabakaların olduğu arazinin üst katmanında aşınıma dirençli kayaçların bulunmasıdır. Bunun
en güzel örnekleri volkanik arazilerdedir. Volkanlardan çıkan küller yumuşak tabakaları
oluştururken, lavlar ve volkanik taşlar aşınıma dirençli kısımları oluşturur. Volkanlardan
çıkan küller zamanla katılaşarak “tüf” adı verilen yumuşak kayaçları oluşturur. Sert
kayaçların olduğu üst kısımda çatlak sisteminden giren yağmur suları tüfleri aşındırmaya
başlar, çatlak sistemi genişlerken aşınım alt tabakalar iner. Üst kısımda aşınmayan sert
volkanik kayaç şapka biçiminde kalır ve altındaki kısmı aşınımdan korur. Böylece
peribacaları oluşur. Oluşumlarında rüzgâr ve yağmur suları etkendir. Yağmur sularının
yamaçlardan güçlü yüzey akıntısı şeklinde akması tüfün geçirgen olmamasıdır. Gövde tüf,
tüffit’den oluşmuş kayaçtan, şapka kısmı ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlardan
oluşmaktadır.
Peribacalarının boyutları ve şekilleri çok farklıdır. İlk safhada oluşan ve birbirini
kesen çatlak sisteminin aralıklarına ve çatlakların eğimine göre farklı boyutta tüf blokları
oluşturur. Ayrışma ve erozyon çatlak kesişme bölgelerinde daha fazla olacağından, tüf
bloklarının köşeleri biraz yuvarlaklaşır. Daha sonraki safhalarda, tüf blokları tamamen
yuvarlak (dairesel veya elips) bir şekil alır. Eşit aralıklı çatlaklar ile çevrelenen bloklar
silindirik peri bacalarını, farklı aralıklı çatlaklar ile çevrelenen bloklar ise tabanı elips şeklinde
olan peri bacalarını oluştururlar. Aktif olarak devam eden ayrışma ve erozyon, birbirlerinden
ayrılmış peri bacalarını oluşturur. Bu safhada, bazı peri bacaları tamamen aşınarak yok olur,
ancak geniş aralıklı olanları gözlenebilir. Şapka kayacının olması, peri bacasının şeklini
etkilemez. Şapka kaya, sadece zayıf tüfün erozyonunu geciktirerek peri bacalarının
yüksekligini kontrol eder. Çatlak açıklıkları da peri bacalarının oluşumunda etkilidir.
Erozyon, dar-geniş açıklıklı çatlaklar boyunca daha etkilidir. Sıkı açıklıklı çatlaklarda ise
erozyon etkisizdir. Bu nedenle, peri bacalarını tam ortasından kesen çatlaklara ragmen bu
kısımlarda erozyona maruz kalmamış peri bacalarını arazide görmek mümkündür. Erozyon
devam ettikçe, bazı peri bacaları kubbe şeklini alır ve daha sonra tamamen yok olur. Bu süreç
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içerisinde yeni peri bacaları kubbe şeklini alır ve daha sonra tamamen yok olur. Bu süreç
içerisinde yeni peri bacaları oluşmaya başlar. Arazi gözlemlerine göre, peri bacalarının çapları
1 m ile 15 m arasında değişmektedir. Çatlak aralığının 1 m'den küçük olması veya 15 m'den
büyük olması durumunda ise peri bacası gelişimi gözlenmemektedir.

4.1.2. Peribacalarının Görsel Değeri
Peribacaları bulundukları alanlarda biçim, renk, yoğunluk ve boyutları açısından
büyük çeşitlilik sunarlar. Bu görsel şölen bu alanlara ilginin bir diğer nedenidir.
Peribacalarının gövdeleri koni veya silindirik biçimde, simetrik veya asimetrik, tek veya ikili
üçlü birleşik gövdeli, başlıklı veya başlıksız, ikili üçlü başlıklı gibi farklı biçimlerde
olabilirler. Peribacalarının gösterdiği biçimsel farklılıklar, gövdeyi oluşturan kayaç türüyle
açıklanmaktadır. Gövdeyi oluşturan kesim tek bir kayaç türünden oluşuyorsa, gövde koni
biçiminde olmaktadır. Yatay konumlu tabakaların bulunduğu alanlarda peribacaları, düzgün
silindirik gövdeye sahiptir. Tabaka eğimiyle yamaç eğimi arasında belirli bir açı varsa
asimetrik gövdeli peribacaları gelişmektedir. Tüfleri örten lav akıntılarının (bazalt, andezit) ,
bulunduğu yerlerde, aşınıma dirençli bu sert tabakanın çatlaklar boyunca incelmesi, ana
tabakadan kopması sonucu, başlıklı peribacaları oluşmuştur. Peribacaları arasında, doğanın
heykeltıraş olarak yonttuğu, çökmüş deve, fok balığı veya çeşitli hayvanlara benzetilen
şekiller insanların hayal gücünü çalıştırmaktadır. Turizm açısından diğer bir çekici özellik,
çevrede ve vadilerde, beyaz, sarı, pembe, gri, siyah gibi renklerin açık ve koyu tonlarının
yarattığı renk çeşitliliğidir. Kayaçların kimyasal bileşimiyle ilgili olan bu renkler, tek başına
geniş alanlar kapladığı gibi, bazı yerlerde bir arada görülürler. Ürgüp formasyonunda tespit
edilen beyaz, kırmızı ve ayrışmış riyolitik tüfler ve Avanos çevresinde kızıl kumtaşı- killi seri,
çevrenin renklerini vermektedir. Beyaz riyolitik tüflerin yayılış alanlarında, yüzeyde dirençli
tabakaların olmadığı alanlarda, geniş anlamda badlands topoğrafyası (kırgıbayır)
denilebilecek keskin veya yuvarlak sırtlı şekiller geniş alanlarda bembeyaz dalgalar halinde
uzanırlar. Sanmsı-beyaz renkli peribacaları ayrışmış riyolitik tüflerin, kırmızı ve pembe renkli
olanlar ise kırmızı riyolitik tüflerin yayılış alanlarında görülür. Devrent vadisinde pembe
renkli peribacaları bu vadiye "pembe vadi" denilmesine neden olmuştur. Kızıl vadi (veya
Kızıl Çukur) de ismini, peribacalarının kırmızımsı renginden almaktadır. Başlıklarda hâkim
olan siyah renk lavların (bazalt) rengi olarak dikkat çeker. Bu görünümüyle yöre toprağın
bütün renklerinin yer aldığı bir tablo gibidir.
Boyutlarının birbirinden çok farklı olmasında, kayaç topluluğundaki çatlak sistemi,
peribacasınm yamaç profilindeki konumu, başlık oluşturacak sert kayaç tabakasının varlığı ve
kayaç bileşimi gibi etmenler rol oynamaktadır. Tüfler, volkanizmadan önceki vadileri
doldurarak yüzlerce metre kalınlığında kalın bir örtü meydana getirmişlerdir. Bu durum tüf
tabakasının aşınıp gitmesini önlemiş ve yüksek peribacalarının oluşumunu sağlamıştır. Tüfün
içinde kil, marn, pomza taşı gibi aşınıma dirençli kayaçların bulunması, peribacalarımn
oluşumunu yavaşlatmaktadır. Aşınma olayı çatlaklar boyunca başladığından, çatlak sisteminin
sık olduğu alanlarda küçük peribacaları oluşmuştur. En geniş çaplı ve yüksek peribacaları,
oluşumun gençlik döneminin görüldüğü orta yamaç zonunun alt ucunda bulunmaktadır.
Başlıkların boyutları da geliştiği lav tabakasının çatlak sistemi ve kalınlığına bağlıdır. Yer
şekillerinin manzara seyri olarak çekim gücü, değişik noktalardan olduğu kadar, günün farklı
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zaman birimlerine göre de değişir. Kızıl vadide güneş batarken renklerin oluşturduğu
manzara, buraya günbatarken ilgi çekmektedir. Peribacaları görsel olarak mevsimlere göre de
farklılık gösteren çekim gücüne sahiptir. Bu özelliğiyle yöre bütün yıl boyunca turist
çekmektedir.

4.1.3. Peribacalarının Kültürel Değeri
Peribacalarının olduğu alanlarda tüfün kolay oyulabilir olması nedeniyle peribacaları
içleri ve yamaçlar insan eliyle oyularak ev, depo, manastır, kilise vb. amaçlarla kullanılmıştır.
Doğa ve insanın birlikte oluşturduğu bu görünüm yöreyi daha da ilginç duruma getirmektedir.
Peribacalarını insan eliyle oyulmuş olanlar ve oyulmamış olanlar olarak iki gurupta incelemek
mümkündür, insan eliyle oyulmamış olanlar, doğa turizminin konusu içine girerken, insan
eliyle oyulmuş olanlar, yerleşim tarihînin izlerini taşıması açısından kültür turizminin, kilise
ve manastırlar inanç turizminin konusu içine girmektedir.
Volkanik tüfün yumuşak özelliği yörede geniş ve yüksek peribacalarının içlerinin ve
yamaçlarının oyularak kilise, manastır gibi dinsel yapılar yapılmasına olanak tanımış halk da
keşişlerle birlikte volkanik tüfler içinde ev, meyve deposu ve güvercinlik oymuştur. Yumuşak
tüflerin bu şekilde çeşitli amaçlarla oyulması yöreyi görünüm açısından ilginç duruma
getirmiştir. Bu şekilde oluşturulan dinî yapılar, evler, yeraltı şehirleri kültür turizmi
bakımından yöreye ilgi çekmektedir.

4.1.4. Peribacaları Alanında Mekânsal Düzenlemeler
Peribacaları dünyanın ender yer şekillerinden birisidir. Dünyanın çok az yöresinde
geniş alan kaplar. Yörelerde dar bir alanda yer alsa da bunların her birinin korunması gerekir.
Bu yer şekillerinin insanların ilgisini çekmesi bunların bulunduğu yerleri turizm destinasyonu
yapmıştır. Peribacalarının bulunduğu alanların turizme açılmadan önce mutlaka planlamasının
yapılması gerekir. Öncelikle yörede bilimsel araştırmalar tamamlanmalı ve haritalanmalıdır.
Bu araştırmada her peribacası numaralanarak lokasyonu ve ölçüleri belirlenmelidir. Turizmle
ilgili planlama bu araştırmadan sonra başlamalıdır. Peribacaları en çok fotoğraflama açısından
ilgi görür. Ana karayolu yakınındaki peribacaları turistler tarafından durularak fotoğraflanır.
Bu nedenle öncelikle peribacaları alanında bir manzara seyir ve fotoğraf noktaları
belirlenmelidir. Aslında bu noktalar yöre turizme açılmadan önce fotoğraf çekmek için
duranlar tarafından belirlenmiştir. Peribacalarını aşınımdan korumak için turistlerin uzaktan
seyretmesi için ahşap çitler vadilerin aşınımını önlemek için ahşap patikalar yapılmaktadır.
Peribacaları alanını gece de turizme kazandırmak için aydınlatma yapılmaktadır. Özel
araçlarıyla ve otobüsle turla gelenler için otoparklar mutlaka peribacaları alanının dışında
olmalıdır. Peribacaları vadileri içinde asfalt yol olmamalıdır. Konaklama, ağırlama ve
alışveriş tesisleri en yakın yerleşmeye kurulmalıdır.
Turizmin gelişimi birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunların başında
turizmin ana kaynağı olan peribacalarının korunması gelmektedir. Peribacalarının bir kısmı,
üzerinde oluşan kabukla doğal olarak korunmaktadır. Tüffitik kayaçlardan oluşan
peribacalarında 0-3 cm kalınlığında koruyucu bir tabaka oluşmakla beraber bu tabakanın
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çatlaklar boyunca düştüğü görülmektedir. Volkan külü, kil ve marn gibi kayaç türlerini içeren
peribacalarında bu çeşit bir kabuk görülmez. Peribacaları doğal aşınımla yıkıma uğradığı gibi
içleri oyularak turistik ağırlama ünitesi (cafe, diskotek vb. ) yapılan peribacalarının yıkımı
daha kolay olmaktadır.

4.1.5. Türkiye’de Peribacaları
Ürgüp-Göreme-Avanos üçgeni içinde ve çevresinde yer alan peribacaları dünyanın en
güzel peribacaları olarak kabul edilmektedir. Bu özelliği çok geniş bir alana yayılmış olması,
renk ve şekil çeşitliliği yanında kültürel açıdan yaşam ve inanç alanı olarak kullanılmasından
da almaktadır. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 yılında UNESCO
tarafından Dünya Miras Listesine alınmıştır. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan
alanlar içinde Göreme Millî Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yer Altı Şehirleri, Karain
Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı yer
almaktadır. Bu çevre 1986 yılında Göreme Tarihî Millî Parkı olarak korunmaya alınmıştır.
Afyonkarahisar çevresinin jeolojik yapısı gereği, volkanik arazi üzerinde bulunan
peribacalarının en yoğun olduğu alanlar İşçehisar ilçesinin Seydiler kasabasından başlayarak
İhsaniye ilçesinin Döğer kasabasına kadar uzanan ve Afyonkarahisar Valiliği tarafından
yaptırılan Turizm Kuşağı Yolu ile birbirine bağlanan güzergâh çevresinde görülmektedir.
İşçehisar ilçesi Seydiler kasabasının içinde ve çevresindeki vadilerde irili ufaklı çok sayıda
peri bacası bulunmaktadır(İşçehisar peribacaları) . Afyonkarahisar-Ankara karayolunun
kenarında bulunması nedeniyle ulaşımı kolaydır. Bunun yanı sıra Karakaya köyünün Veliler
Mahallesi’nde, Ağın Dağı’nın eteklerindeki kaya yerleşimlerinin önünde, Çatağıl köyüne 2
km uzaklıkta orman içinde bulunan Ornaş Kayalıkları civarında çok sayıda peri bacaları
bulunmaktadır.
Burgaz peribacaları Peri bacalarının yer aldığı Burgaz volkanit bölgesi Manisa ili
Kula ilçesi kuzeydoğuda Burgaz köyü ile Gediz Nehri’nin iki yanında yer alır. Bu platoda
yüzeydeki bazalt lavlarının kalınlığı yer yer 30-40 metreye ulaşmaktadır. Flüvyal kökenli
çökeller üzerinde akan lavlar killi siltli bölümlerde kırmızı renkli bir zon oluşturmuştur. Plato
100 metreye varan bir diklikle kuşatılmaktadır. Bu dik zonun altında peribacaları ve badlands
şekilleri yer almaktadır.
Van ili Başkale ilçesi Yavuzlar köyünde Elbak Vadisi’nde bulunan ve Kapadokya
yöresindeki peri bacaları ile oluşum yönünden benzerlik gösteren peri bacalarının bulunduğu
alan “Vanadokya” olarak anılmaktadır

4.1.6. Dünyada Peribacaları
Dünyada volkanik arazi, kumtaşı, kireçtaşı arazilerde oluşmuş peribacaları şekilleri
bulunmaktadır. İtalya’da Trentino eyaletinde Güney Tirol’de Renon Platosunda peribacaları
yer almaktadır. Bunları görmek için Bolzano’dan platoda Soprabolzano kasabasına teleferik
ile çıkılabilmektedir.
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Fransa’nın güneydoğusunda Provence bölgesinde bölgesinde erozyonla oluşan
peribacaları çok ilgi görmektedir. ”Provencal Colorado” olarak adlandırılan yöreyi doğa ve
insanın bir arada ortaya çıkarmıştır. Rustrel’de “ochre taşocakları” 19. yüzyılda işletmeye
açılmıştır. Taş ocağı işletmesi araziyi oyarak doğanın büyüleci şekillerini ve renkleriyle
ortaya çıkarmıştır. Taş ocağı işletmesinde kalan pompalar, sedimantasyon tankları, fırınlar
arazide durmaktadır.
ABDnin Utah eyaletinde Bryce Kanyonu Ulusal parkı içinde yer alan peribacaları
erozyonla oluşmuştur. Kırmızı, beyaz, turuncu renkleriyle eşsiz görünümler sunar. Kanyon
olarak adlandırılmıştır. Fakat plato üzeinde oluşmuş peribacalarıdır. 1923 yılında Ulusal Anıt
ilan edildi ve 1924 yılında ulusal park olarak düzenlenmiştir. Kanyonun bulunduğu bölgede
yerleşime geçen ilk insan olan Ebenezer Bryce’den dolayı da kanyonun adı bu şekilde
oluşturulmuştur.
Bryce Kanyonu’nda manzarayı en iyi şekilde görebilmek, fotoğraf çekebilmek için
oluşturulmuş birçok seyir noktası bulunmaktadır. Bunlardan biri, Inspiration Point (İlham
Noktası) adı ile bilinmektedir. Kanyonda ayrıca, zorluk dereceleri belirlenerek ayrılmış, özel
trekking ve hiking parkurları yer almaktadır. Parkta ve kanyonda ATV ve jeep gezileri ya da
binicilik, rafting, kayak, vb. sporların icrası da tercih edilmektedir.
Dünyada diğer peribacalarına örnek olarak Utah’ta Grand Stairecase-Escalante Ulusal
Parkında Devils Garden’da “Sandstone Towers” adı verilen şekiller, Utah’ta Arches Ulusal
parkında Eden bahçesinde “Rock Formations” adı verilen şekiller, Oregon’da Crater Lake
Ulusal Parkında Annie Creek Boğazında “Pinnacle Formations” adı verilen şekiller,
Arizona’da Kanyon De Chelly Ulusal Anıtı, Avusturalya’da Desert Nambung National
Park’ta “Rock Pinnacles” olarak adlandırılan şekiller, Çin’de Shi Lin’de Taş Ormanı olarak
adlandırılan alanda “ Limestone Pillars” olarak adlandırılan kireçtaşı üzerinde peribacaları
şekilleridir.
4.2. Travertenler
Travertenler yeryüzüne çıkan kalsiyum bikarbonatlı sıcak suların içindeki kalsiyum
karbonatın çökelmesiyle oluşur. Bunların bir kısmı jeotermal alanlarda oluşurlar. Bunlar
sadece kaynak çevresinde oluştuğu gibi geniş alanlarda kaplayabilir. Suların aktığı alan bir
yamaç ve özellikle basamaklı bir yamaç ise yamaçta traverten basamağı ve traverten havuzları
oluştururlar. Suyun yeraltında aldığı minerallere göre değişik renklerde olan bu travertenler
suyun çıktığı arazi saf kireçtaşı ise beyaz çökeltiler oluşturur. Görsel olarak en çok ilgi
çekenler beyaz travertenlerdir.
Travertenler yeryüzünde oluştuğu gibi yeraltında mağara içlerinde de oluşurlar.
Bunları “mağara içi travertenleri” olarak ayrı bir gurupta değerlendirmek gerekir.
Oluşumları yeryüzü travertenleriyle aynıdır. Fakat yeraltında mağara içlerinde akan yer altı
sularının içinden kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşurlar ve suyun döküldüğü yerin
şekline göre aynı yeryüzündeki gibi farklı renk ve biçimler oluştururlar. Bunları mağara
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turizmi içinde değerlendirmek gerekir. Bunlar soğuk su kaynakları olup kaplıca turizmi
açısından değerlendirilmezler.

4.2.1. Travertenlerin Jeomorfoturizm Açısından Önemi
Turistler yer şekilleri arasında travertenlerin nasıl oluştuğunu, renklerinin neden
çeşitli veya bembeyaz olduğunu, traverten basamaklarının ve traverten havuzlarının nasıl
oluştuğunu merak ederler. İnsanlar için kaynak sularının taşlanması olan bu şekillerin nasıl
oluştuğunu Bu sorularının cevabı jeomorfologlar tarafından açıklanmıştır. Travertenlerin
oluşması için jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik özel koşulların aynı yerde bir araya
gelmesi gerekir. Travertenlerin oluşumunda kaynakların konumu, debisi, yamacın şekli,
suyun bileşimi, hava şartları, ısı kaybı, akışın yayılımı ve süresi vb. koşullar da etkendir.
Suların bileşiminde çökelmeyi yaratan ana özellikler, bikarbonat, kalsiyum ve karbondioksit
oranlarının yüksek oluşudur. Yüzeye çıktıktan sonra üzerinden basınç kalkan sudan
karbondioksit açığa çıkmakta, suda fazla miktarda bulunan kalsiyum karbonat çökmektedir.
Travertenler geniş alana yayılması alanda farklı yerlerden kaynak sularının çıkmasına
bağlıdır. Kaynak suları faylara ve çatlaklara bağlı olarak çıktığından travertenler deprem
hatları üzerindedir ve kaynak suları depremlerle yer değiştirebilir.
Traverten alanlarında en çok ilgi çekenler traverten teraslarıdır. Turistler bu teraslarınn
oluşumunu da merak ederler. Traverten terasları suyun şelale gibi döküldüğü yamacın
basamaklı yapısından dolayıdır. Suyun yamaçta dağılımı sırasında olan serbest
dalgalanmaların profili bu terasların ilk şeklini sınırlar, rüzgârların itici etkisiyle de terasların
kenarları şekillenmektedir. Kalsiyumkarbonat çökelimi su seviyesinin en aza indiği yerde
başlar ve zamanla terasın dış kenarları yükselerek teraslar derinleşir havuz oluşturur.
Böylece traverten alanlarının en güzel kısımları yamaç havuzlarıdır. Traverten
alanında yamacın dik olduğu üst seviyelerde, su miktarının fazlalığına da bağlı olarak
oluşumunun ileri safhasında teraslar bulunduğu gibi, eğimin daha az olduğu yerlerde
oluşumun başlangıç safhasında olanlar görülmektedir. Terasların dış yüzeyleri, suyun aşağı
düşüşüyle oluşmuş, sarkıt, dikit ve sütunlarla süslüdür. Traverten alanlarında yamaçların alt
seviyelerinde minyatür şekiller (teras, saçak, basamak vb. ) yer alır. Traverten teraslarının ilgi
çekici bir diğer özelliği, beyazlığıdır. Bu beyazlığın nedeni ana kayacın kireçtaşı olması
sonucu, sudaki kalsiyum oranının yüksek olmasıdır.

4.2.2. Travertenlerin Görsel Değeri
Travertenler teras, saçak, basmak gibi çeşitli biçim ve beyazdan kırmızı, sarı ve
kahverenginin tonlarına kadar değişen renkleriyle görsel açıdan ilgi çekicidir. Turizmde doğa
anıtlarının görsel olarak değerlendirilmesi, düzenlenmiş patikalarda gezilmesi ve manzara
seyir yerlerinden seyredilmesi şeklinde olmaktadır. Bu yerler öncelikle çekim gücünün
yoğunlaştığı noktalarda, kendiliğinden oluşur. Uygun görülen yerlere seyir' terasları
düzenlenir. Pamukkale traverten alanının doğa turizminde kullanımı, manzara çekim güzünün
yüksek olduğu yerlerde kendiliğinden oluşan manzara seyir yerlerinden seyretmek, fotoğraf
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çekmekle birlikte insanların travertenler üzerinde yürümesi ve traverten havuzlarında yüzmesi
gibi insanın traverten ve suyla teması şeklindedir. Travertenle kaplı yamaçta üst noktalardan
aşağılara doğru travertenler, her noktada insanda hayranlık uyandıracak görselliktedir.
Turizmde doğal güzellikler, günün farklı dilimlerinde güneş ışınlarının renkleriyle farklı
görüntüler sunmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan traverten taraçaları, güneşin
doğuşunda ve batışında aldığı kızıl tonlarla başka bir güzelliğe bürünmektedir. İlginin
özellikle fotoğraf çekme açısından en fazla yoğunlaştığı saatler günbatımıdır.
Travertenler oluşumları devam eden yer şekilleridir. Bu oluşumun devamı üzerinden
kaynak sularının akmasına bağlıdır. Travertenler üzerinde sular akarken çağlayan şeklindedir
ve bu da eşsiz bir görsel güzelliktir.

4.2.3. Traverten Alanının Kültürel Değeri
Sıcaksu kaynağına bağlı olarak oluşan traverten alanı sıcak suların şifalı özelliğinden
dolayı antik dönemlerden itibaren insanların ilgisini çekmiştir. Sıcaksu kaynağının çevresine
yapılan ilk yapılar kaplıca amaçlıdır. Fakat bunlar çok gelişerek kent boyutuna ulaşabilir. Bu
şekilde kullanılan traverten alanları kültür turizmi açısından da önemlidir. Sıcak su kaynağı
çevresinde gelişen kentin kalıntıları arkeolojik turizm açısından da gezilir. Bu konuda en
güzel örnek Pamukkale traverten alanıdır. Sıcak suyun şifalı özelliğinden dolayı kurulan
Hierapolis antik kenti arkeolojik turizmde ilgi görür. Şifalı sular aynı zamanda günümüzde
yeni tesislerin de kurulmasına neden olmuştur. Bu da termal turizmin ilgi alanı içine
girmektedir.

4.2.4. Traverten Alanında Mekânsal Düzenlemeler
Traverten alanları turizme açılmadan önce bilimsel araştırmaları tamamlanmalıdır. Bu
araştırmalar traverten alanının jeomorfolojisi, yakınında kurulmuş antik yerleşme kalıntısı
varsa turizmden zarar görmemesi için öncelikle arkeolojik kazıların yapılması ve sular kaplıca
turizminde kullanılacaksa tıbbî açıdan analizinin yapılmasıdır. Turizm için mekânda
kurulacak tesisler mutlaka bir planlamayla yapılmalıdır.
Traverten alanda düzenlemelerin traverten oluşumunu engellenmemesi gerekir.
Traverten alanlarında en önemli olumsuz etken turistlerin traverten ve suyla temas etmek
istemeleridir. Turistler travertenler üzerinde yürümek, oluşan traverten havuzlarına girmek
istemektedirler. Bu uygulama yıllarca Pamukkale Traverten alanında uygulanmıştır. Fakat
çökeller ilk önce jel şeklindedir ve zamanla katılaşarak travertene dönüşmektedir. Turistlerin
traverten üzerinde yürümesi, havuzlara girmesi bu oluşumu engellemektedir. Turistler için
yürüyüş, fotoğraf çekim yerleri önceden belirlenmelidir. Pamukkale traverten alanında
turistlerin travertenler üzerinde yürümesi ve havuzlara girmesi yasaklanmıştır. Turistlerin
suyla teması için ayrı bir alanda havuz yapılmıştır. Traverten alanı üzerine hiçbir tesis
yapılmamalıdır. Bu çeşit tesisler antik kalıntılara da zarar vermektedir. Konaklama, ağırlama,
alışveriş, eğlence gibi tesisler en yakın yerleşmelere kurulmalıdır. Travertenler ahşap
iskeleler, köprüler yapılarak gezilebilir. traverten oluşumunun devam etmesi için kaynak
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suları kontrollü olarak verilemelidir. Bir diğer uygulama traverten alanının gece
aydınlatılmasıdır. Pamukkale traverten alanında bu uygulanmaktadır.

4.2.5. Türkiye ve Dünyada Travertenler
Dünyanın en ünlü ve güzel traverten alanı Türkiye’dedir. Dünyaca tanınmış ismiyle
“Pamukkale Travertenleri” Denizli kentinin kuzeyinde Çürüksu Ovasında Pamukkale köyü
yanındadır. Küçük Çökelez dağı eteklerinden çıkan kalsiyumbikarbonatlı kaynak sularının
Çürüksu Ovasına hâkim bir yamaçtan dökülürken oluşturduğu şekillerdir. Yamacın basamaklı
oluşu traverten basamakları ve traverten havuzları oluşturmuştur. Suyun geçtiği ana kayacın
beyaz kireçtaşı olması travertenleri bütünüyle beyaz olmasını sağlamıştır. Türkiye’de bir
başka traverten alanı Bolu “Akkaya Travertenleri”dir.
Dünyanın en geniş alana yayılmış traverten şekilleri ABDde Yellowstone Ulusal
parkındadır. Bu alanda 50 farklı noktadan çıkan sıcak sular binlerce traverten şekli
oluşturmuştur. Bu parkta sıcak su traverten alanlarından birisi Mamut Sıcak Su Kaynaklarıdır.
Burada trraverten teraslarına Jüpiter terası, Opal teras, Anateras, Kleopatra terası gibi isimler
verilmiştir.
Diğer örnekler arasında Yeni Zelanda Wai-O-Tapu volkanik parkında Rotoura’da
Şampanya Havuzu çevresinde travertenler verilebilir. Çin’de Tibetan alanında Baishuitai
şelale terasları, Çin’de Huangstan traverten havuzları, Guatemala’da Semuc Champey, İran’ın
kuzeyinde Badab-e Surt, Meksika’da Oaxaca State’de Hierve el Agua, Cezayir’de Hammam
Meskhoutine, Kaliforniya State Parkta Traverten sıcaksu kaynakları örnek olarak verilebilir.
Çin’de Baishui Beyaz Su Terasları Sanba’dadır. (Baishuitai Water Terraces) . Çin’in
en büyük traverten alanıdır. Kaynak suları dağın yamacından akarken yarım daire şekilli
kireçtaşı basamakları oluşmuştur. Bunlar zamanla adeta mermere dönüşmüştür. Çin’de
Songpan bölgesinde bir başka traverten alanı “Huanglong Scenic and Historic Interest Area”
Huanglong İlginç Doğa ve Tarih Alanındadır. (Huanglong Scenic and Historic Interest Area)
Burası 1992 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınmıştır. Tapınak, orman,
göl, kaynak, şelale, traverten havuzlarında su sayısız renkle eşsizdir.
Guatemala’da Maya dilinden gelen ismiyle Semuc Champey jeolojik sisteminde
Cahabon nehri yatağında su çatlak yerlerde kireçtaşını eriterek yoluna devam eder bu kısımda
küçük havuzlar oluşmuştur. Yatağında 300m. lik bir doğal köprünün altına girer bir başka
yerden çıkarak yoluna devam eder.
İran’ın kuzeyinde Orost köyü batısında iki kaynaktan çıkan mineralli suların dağın
yamacında turtularını bırakmasıyla altın sarısı ve kırmızı renkli Badab-e Surt adı verine
travertenler oluşturmuştur. Travertenlere bu rengi sudaki demir oksit mineralleri vermektedir.
Meksika eyaletinde Oaxaca kntinin 70km batısında Hierva el Aqua adlı traverten
oluşumu dağlık alanda yüksek bir kayadan dökülen mineralli suların kayayı kaplayarak
donmuş çağlayan görünümü vermesiyle ilgi çeker.
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Meskhoutine Hammam Cezayir’in kuzeydoğusunda Guelma kentinden 15km
uzaklıktadır. Kaynak suları 97ºC sıcaklıkla jeotermal sular gurubundadır.

4.3. Çöl Turizmi
Çöller dünyanın doğal mirasıdır. Sanayileşmiş ülkelerden sessiz ortamlara çok turist
çekmektedir. Çöller doğal güzellikler kadar yöresel kültür gelenekler ve el sanatlarıyla da ilgi
çekicidir. Çöl turistleri doğaya, kültüre ve tarihe meraklıdırlar. Fotoğrafçılar, yazarlar ve
sanatçılar için de çöller önemlidir. Doğa turistleri çöllere de meraklıdır. Bunların bir kısmını
bilim insanları ve eğitim amaçlı görmek isteyenlerdir, bazı doğa turistleri dünya doğal ve
kültürel miras alanlarını görmek ve kültür edinmek isterler, bazıları ise macera için katılırlar.
Çöllerden pekçok medeniyet geçmiştir. Çöller ticaret yolu olarak kullanılmıştır. Bu nedenle
antik kalıntılar açısından da önemlidir. Ayrıca çöller biyoçeşitliliğe sahiptir. Çöller
jeomorfoloji açısından ilginç şekiller sunar. Çöllerde kum tepelerinin yüksekliği 180m. yi
bulabilmektedir. Çöllerde iklim koşulları turizm mevsimini sınırla ve birkaç aya indirir. Uzun
yıllar yağmur düşmeyen bu alanlarda ancak kuraklığa dayanabilen bitkiler ve otlar
yaşayabilir. Çöl bitkilerinin en tipik örneği kaktüslerdir. Gövdesinde suyu muhafaza etme ve
uzun yıllar susuz yaşayabilme özelliğine sahiptir. Çöl kaktüslerinin bazılarının boyları 20
metre kadar uzayabilir ve 200 yıl yaşar, çöllerde 2500 tür kaktüs bulunur. Birçok çöl havyanı
kaktüslerin meyvalarını yerler.
Çöl turizmi yerel halka iş sağlaması açısından önemlidir. Dünyanın her çölü eşsizdir
fakat turizm çöl ekosistemine zarar verebilir. Bu nedenle çöller turizme açılırken mutlaka
planlama yapılabilir.
Çinin kuzeybatısında Zhongwei’nin yakınında Tengri Çölünde Shapotou’da çöl
turizmi uygulanmaktadır. Sarıırmak’ın sağladığı su olanaklarıyla çölde bitki örtüsü
oluşturulmuş ve vahâya çevrilmiştir. 1986'da kurulan Shapotou Turizm İşletmesi'nin yaklaşık
20 yıl süren çabaları sonucunda Shapotou yılda 500 binden fazla turistin çöl turizmi için
geldiği yer olmuştur. Tarihi İpek Yolu'nda önemli bir durak olan, uzun bir tarih boyunca da
stratejik önemiyle savaşlara sıkça sahne olan Shapotou'nun etrafında, Çin Seddi'nin kalıntıları
bulunmaktadır. Çöl ile Çin Seddi'nin arasından geçen Sarı Irmak'ın güney kesiminde dağlar,
kuzey kesiminde ise çöl bulunur. Turistler, Sarı Irmak'ta drift(koyun derisinden yapılan kayık)
yapılmakta, çölde develerle keşif gezileri düzenlenmekte, ağır yük kamyonlarıyla çölde hız
yapabilmekte, Çin Seddi'yle kum tepesi arasında kurulan teleferikle Sarı Irmak'ın üzerinden
geçilmektedir.
Dünyanın en büyük çölü Sahra çölü çöl turizmi konusunda oldukça ilgi görür.
Tunus’un Douz şehri çöl turizminin merkezi sayılmaktadır. Deve ve faytonlarla çöl turları
düzenlenmektedir. Sahra Çölü, Tunus’tan başka, Cezayir, Libya, Çad, Mali, Nijer, Moritanya
ve Fas’ın bir bölümünü de kaplar. Bu kadar geniş bir alana yayılan, Berberiler’den başka
Tuareg ve Araplar’ın da yoğun olarak yaşadığı Sahra Çölü’nün halkları her yıl Mart ve Kasım
aylarında yapılan Sahra Festivalleri sayesinde bir araya gelirler. Turizm firmaları bu
festivalleri tur programına alırlar.
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Çöl turizminden gelir sağlayan bir diğer yer Dubai’dir. Çölde jiple safari turları
düzenlenmektedir. Çin ve Güney Moğolistan’da Gobi Çölü Trans Sibirya demiryoluyla
keşfedilmektedir. Atlantik kıyısında Namibya çölü, Şili’de Atacama Çölü, Hindistan’da Thar
çölü, Ürdün’de Wadi Rum, Botswana’da Kalahari çölü, Mısır’da Farafra kentinin 45km
kuzeyinde Beyaz Çöl turizmden faydalanan çöllere örnek verilebilir.
Çöl turizminin durak noktaları vahâlardır. Vahâ, çölün herhangi bir yerinde suyun
toprak yüzüne çok yakın olmasıyla bir kaynak, bir kuyu, büyükçe bir havuz görünüşünde bir
birikinti meydana getirdiği ve çevrede ağaçların, yeşilliğin bulunmasına zemin hazırladığı
kısımlardır. Çöllerde ticaret yollarını belirleyen seyyahların durak noktası vahalarda artık
konaklama tesisleri kurulmaktadır. Bu vahalara örnek olarak Peru’nun güneybatısında
Huacachina Vahası, Brezilya'da Maranhenses Milli Parkı içinde Maranho Vahası, Libya
Sahra'sında Erg Awbari Vahası, Umman Çölünde Umman Vahası, Çin'de, Dunhuang şehrinin
güneyinde, Gobi Çölü'nde Crescent Vahası gibi.
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Uygulamalar
Öğrenci jeomorfoloji kitabından peribacaları ve travertenleri okumalıdır.

79

Uygulama Soruları
1) Peribacaları ve travertenlerin oluşumunu öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Peribacalarının oluşumu jeolog ve jeomorfologlara tarafından bilimsel olarak
açıklanmıştır. Peribacaları aşınım şekilleridir. Oluşması için yumuşak aşınıma dirençsiz
tabakaların olduğu arazinin üst katmanında aşınıma dirençli kayaçların bulunmasıdır. Bunun
en güzel örnekleri volkanik arazilerdedir. Peribacaları bulundukları alanlarda biçim, renk,
yoğunluk ve boyutları açısından büyük çeşitlilik sunarlar. Bu görsel şölen bu alanlara ilginin
bir diğer nedenidir. Peribacaları dünyanın ender yer şekillerinden birisidir. Dünyanın çok az
yöresinde geniş alan kaplar. Yörelerde dar bir alanda yer alsa da bunların her birinin
korunması gerekir. Bu yer şekillerinin insanların ilgisini çekmesi bunların bulunduğu yerleri
turizm destinasyonu yapmıştır. Peribacalarının bulunduğu alanların turizme açılmadan önce
mutlaka planlamasının yapılması gerekir.
Travertenler yeryüzüne çıkan kalsiyum bikarbonatlı sıcak suların içindeki kalsiyum
karbonatın çökelmesiyle oluşur. Bunların bir kısmı jeotermal alanlarda oluşurlar. Bunlar
sadece kaynak çevresinde oluştuğu gibi geniş alanlarda kaplayabilir. Turistler yer şekilleri
arasında travertenlerin nasıl oluştuğunu, renklerinin neden çeşitli veya bembeyaz olduğunu,
traverten basamaklarının ve traverten havuzlarının nasıl oluştuğunu merak ederler.
Travertenler teras, saçak, basmak gibi çeşitli biçim ve beyazdan kırmızını, sarı ve
kahverenginin tonlarına kadar değişen renkleriyle görsel açıdan ilgi çekicidir.
Çöller dünyanın doğal mirasıdır. Sanayileşmiş ülkelerden sessiz ortamlara çok turist
çekmektedir. Çöller doğal güzellikler kadar yöresel kültür gelenekler ve el sanatlarıyla da ilgi
çekicidir. Çöl turistleri doğaya, kültüre ve tarihe meraklıdırlar. Fotoğrafçılar, yazarlar ve
sanatçılar için de çöller önemlidir. Doğa turistleri çöllere de meraklıdır. Bunların bir kısmını
bilim insanları ve eğitim amaçlı görmek isteyenlerdir, bazı doğa turistleri dünya doğal ve
kültürel miras alanlarını görmek ve kültür edinmek isterler, bazıları ise macera için katılırlar.
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Bölüm Soruları

1) Peribacaları arasındaki biçimsel farklılıklar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
a) Eğim
b) Dirençli tabaka
C-Kimyasal yapı
d) Lav akıntıları
e) Gövdenin kayaç türü
2) Peribacaları alanında başlıklardaki siyah rengi aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a) Beyaz tüf
b) Kumtaşı
c) Killi seri
d) Bazalt
e) Riyolitik tüf
3) Peribacalarının kolay oyulmasını aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?
A) -Bazalt
b) Granit
c) Andezit
d) Tüf
e) Kireçtaşı

4) Vanadokya adı verilen peribacaları alanı nerededir?
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a) Afyon
b) Niğde
c) Nevşehir
d) Van
e) Avanos
5) Travertenlerin oluşumu aşağıdaki hangi kayaca bağlıdır?
a) Granit
b) Bazalt
c) Tüf
d) Kireçtaşı
e) Andezit
6) Akkaya traverten alanı aşağıdakilerden hangi ildedir??
a) Bolu
b) Manisa
c) Denizli
d) Niğde
e) Muğla
7) Çöl turizmi hangi turizm tipinin alt dalıdır?
a) Prehistorik turizm
b) Tarihsel turizm
c) Jeomorfoturizm
d) İnanç turizmi
e) Etnik turizm

8) Kapadokya hangi peribacaları alanının diğer ismidir?
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a) Yavuzlar peribacaları
b) İşçehisar peribacaları
c) Burgaz peribacaları
d) Ürgüp-Göreme peribacaları
e) Seydiler peribacaları
9) İşçehisar peribacaları hangi ildedir?
a) Van
b) Nevşehir
c) Niğde
d) Afyon
e) Muğla
10) Kuladokya hangi peribacaları alanının diğer ismidir?
A) Ürgüp-Göreme peribacaları
b) Yavuzlar peribacaları
c) Burgaz peribacaları
d) İşçehisar peribacaları
e) Seydiler peribacaları

CEVAPLAR:1) e, 2) d, 3) d, 4) d,5) d,6) a7) c,8) d,9) d,10) c
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5. DAĞLIK ALANLAR VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5. Dağlık Alanlar ve Turizm
5.1. Dağlık Alanlarda Turizmden Faydalanma
5.2. Alpinizm
5.2.1. Alpinizmde Önemli Dağlar
5.3. Kış Turizmi(Kayak Merkezleri)
5.3.1. Kış Turizm Alanlarının Yer Seçimi
5.3.2. Türkiye’de ve Dünyada Kayak Turizmi
5.4. Dağlık Alanlarda Kırsal Turizm
5.4.1. Dağlarda Manzara Seyir Terasları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Himalaya Dağları neden dağcıların çok ilgisini çekmektedir?
2-Türkiye’nin kayak turizmine hangi dağları açılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Alpinism

Kazanım

Alpinizme
kayaçları öğrenmek

Kış
turizm
Kayak
alanlarının yer seçimi
kurulacak
belirlemek

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
uygun

nasıl
veya

Dağlık
alanlar
hakkında makale okuyarak

merkezi
Örnek
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Anahtar Kavramlar


Alpinizm



Ekoturizm



Klimatizm



Kış turizmi



Zigana kayak merkezi



Everest dağı



Alp dağları



Şerpa



Palandöken kayak merkezi



Sarıkamış kayak merkezi



Kayak müzesi



Mont Blanc
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Giriş
Bu bölümde dağlık alanlarda turizmi 3 tipe ayırarak inceleyeceğiz. Bunlar alpinizm,
kayak turizmi ve kırsal turizmdir. Bu turizm tipleri önemli örneklerle ve mekânsal
düzenlemelerle incelenecektir.
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5.1. Dağlık Alanlarda Turizmden Faydalanma
Dağların ilk olarak turizme açılması sportif etkinliklerden dağcılık ve kayak sporu
sayesinde olmuştur. Dağcılara ulaşım, konaklama, ağırlama ve rehberlik gibi hizmetlerin
verilmesi alpinizm olarak adlandırılan turizm çeşidini, dağların kayak sporuna uygun
alanlarının konaklama, ağırlama ve eğlence tesislerinin yapımıyla kayak merkezine
dönüşmesi kış turizmini ortaya çıkarmıştır. Kentlerin yorucu ve sağlıksız yaşama ortamından
uzaklaşmak isteyen insanlar için kıyıların artık konaklama tesisleri ve yazlık konutlarla
betonlaşması, denizlerin kirlenmesi, sağlıklı yaşama konusunda bilinçlenen insanların güneşin
zararlı etkileri yüzünden güneşlenmekten kaçınmaları ve dağların buna seçenek olarak doğal
çevre ve sağlıklı ortam sağlaması, turizmde dağlara olan ilgiyi artırmış ve geleneksel olarak
yaz mevsiminde yaylacılık faaliyetinde hayvancılık ve tarım için çıkılan yaylalarda verilen
turistik hizmetlerle dağlarda yayla turizmi yaygınlaşmaya başlamıştır.
Alpinizm bütün yıl yapılabildiği için bu turizm çeşidi iklime bağlı değildir. Fakat kış
turizmi kayak sporuyla ilişkili olduğu için kar yağışları, kar kalınlığı, karın yerde kalma süresi
bu turizm çeşidinin yıl içindeki süresini belirlemektedir. Dağlar alpinizm, yayla turizmi, kış
turizmi dışında ekoturizm (yumuşak turizm) , kırsal turizm, klimatizme olanak
tanımaktadır. Dağlar çevreye karşı duyarlı, doğaya zarar vermemeyi ilke edinmiş ekoturizmi
seçen turistlere bitki örtüsü ve yaban hayatı kaynaklarını gerçek doğal ortamında inceleme ve
izleme olanağı verir. Dağ köyleri turistlere ülkeyi yerel mimari özelliklerinin korunduğu
ortamlarda, yerel yaşam biçimleriyle tanımasını sağlayan kırsal turizm için de uygundur.
Sağlık turizminin bir kolu olan klimatizm (iklim tedavisi) açısından da orta yükseklikteki
dağlık ve ormanlık alanların ikliminin uygun olduğu bilinmektedir.
Dağlar macera, heyecan ve değişiklik arayanlara çeşitli rekreasyonel faaliyetler ve
yeni sporlar sağlamaktadır. Rekreasyonel faaliyetlerden birkaç günlük doğa yürüyüşleri
(trekking) , günlük doğa yürüyüşleri (hiking) , dağ bisikletiyle geziler, ve orienteering (yön
tayini) de artık dağlar da ilgi çekmektedir. Dağlarda kayaçlar ve yüzey şekilleriyle ilgili
olarak yapılan sporlar çeşitlenmiştir. Sağlam kayaçların olduğu dik yamaçlarda serbest
tırmanma (kaya tırmanıcılığı) , yamaç paraşütü (parapente) ve asılma plânörü (hanggliding)
gibi motorsuz uçuş araçlarıyla doruklardan uçmak için, dorukta koşmak için uygun yer, eğim,
uygun iklim koşulları ve iniş için, iniş mesafesi içinde uygun yerlerin bulunması
gerekmektedir. Karlı alanlarda yapılan değişik sporlar arasında kar ve buzda botla kaymak
(snow-speed rafting) , kızak (snow-scating) , buzul kayağı, heli-skıing (helikopterle gidilerek
yapılan yüksek dağ kayağı) , boloon skiing (balonla gidilerek yapılan yüksek dağ kayağı) ,
snow-boarding sayılabilir.
Bu bağlamda kış turizmi, alpinizm, yayla turizmi, ekoturizm, kırsal turizm, klimatizm
gibi turizm çeşitlerini ve rekreasyonel faaliyetleri içine alan dağ turizmi, orta ve yüksek dağlık
alanların yüzey şekilleri, iklim ve kırsal yapısına bağlı olarak oluşan ve gelişen bir turizm
çeşididir
Dağlar bitki örtüsüyle orman turizmi, ağaç turizminin de ilgi alanındadır. Orman sınırı
üzerinde yer alan Alpin bitkiler katı da botanik turizmin ilgi alanındadır.
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5.2. Alpinizm
İsmini Alp dağlarından alan alpinizm, dorukları hedefleyen dağcılık sporu ve daha
alçak seviyelerde bilimsel ve rekreasyon amaçlı tırmanışlar için verilen ulaşım, konaklama,
ağırlama, taşıma, güvenlik vb. hizmetleri kapsayan bir turizm çeşididir. Dağcılık Federasyonu
ve kulüplerinin düzenlediği, dorukları hedefleyen tırmanışlar teknik bilgi, deney gerektirdiği
için sadece dağcılar katılırken dağlar trekking için de her yaştan insanlar tarafından
kullanılmaktadır.
Alpinizm dağların yapısal özellikleri, iklim, hidroğrafya, bitki örtüsü gibi fiziki
coğrafya faktörlerinden etkilenir. Yapısal özelliklerin Alpinizm üzerine etkisi, sportif,
bilimsel ve rekreasyon amaçlı çıkışlara göre değişiktir. Sportif amaçlı çıkışlarda yamaçların
eğimi, kayaç yapısı, kayaçların sertlik ve çatlak durumu ve topoğrafya (buzul, karst, akarsu)
önemlidir. Dağlarda dorukların biçimleri kayaç yapısına ve aşındırma şekillerine bağlıdır.
Tortul kayaçlar daha yassı, volkanik kayaçlar sarp doruklar oluştururlar. Dağlarda kayaç
yapısıyla beraber akarsu ve buzul aşındırmasının etken olduğu yamaçlar dik ve sarp olurken,
sadece donma-çözülme ve yüzey süpürmesinin etkili olduğu yamaçlar düzgün yüzeyli ve
fazla sarp değildir. Volkanik dağlar ve volkanizmanın etkisi görülen dağlarda volkanik
kayaçlar çatlaklı bir yapıya sahip olduğundan doruk bölgesinde çivili ve ipli tırmanışlar için
uygun değildir. Kireçtaşından oluşan doruklar ipli ve çivili tırmanışlar için uygun kayaç
yapısına sahip olmasına rağmen volkanik kayaçlardan oluşan doruk ve yamaçlar çatlaklı
kayaç yapısı nedeniyle uygun değildir. Munzur dağlarında da kireçtaşı kayaçlar hakimdir. Bu
nedenle Alpinizm için sağlam kayaçlı yamaçlar ve dişli doruklara sahiptir
Alpinizmde yamaçların eğimine, zeminin özelliklerine (buz, kayaçların sertlik ve
çatlak durumu) göre tırmanma hareketleri zorluk derecelerine ayrılmıştır (I-IV) . Buna göre
çıkışlar kolay, çok zor, aşırı zor gibi sınıflandırılmıştır. Dağlara rekreasyon amaçlı çıkışlarda,
trekking adı verilen yürüyüşlere olanak tanıyan yaylalar, vadiler ve bunları birbirine bağlayan
geçitler ve görsel açıdan küçük buzul gölleri(sirk gölü) önemlidir
İklim koşulları alpinizmde gezi ve tırmanma mevsimlerini belirler. Spor amaçlı
tırmanışlar için "yaz çıkışı” ve “kış çıkışı" olmak üzere iki ayrı mevsim belirlenirken
rekreasyon amacıyla yapılan çıkışlar yaz mevsimiyle sınırlanır. Kış çıkışları, genellikle kar
şeklinde olan yağışların ve düşük sıcaklığın etkisi altındadır ve bu şartlar dağcılık malzemesi
ve giysilerini de etkiler. Yaz çıkışları, dağlarda görülen gündüz ve gece arasındaki sıcaklık
farklarından dolayı, gündüz yoğun güneşlenme (ışıma) , gece ise düşük sıcaklıkların etkisi
altındadır. Türkiye'de alpinizmde kış çıkışları için genellikle şubat ve mart ayları uygundur.
Karın yumuşak olduğu kasım, aralık, ocak ve çığ tehlikesinin olduğu nisan, mayıs ayları
uygun sayılmaz. Yüksek dağlar mayıs ayına kadar kar yağışı alır ve dağlara ilkbahar haziran,
temmuz aylarında gelir. Bu nedenle rekreasyon amaçlı geziler için en uygun aylar yaz
aylarıdır (haziran, temmuz, ağustos) .
Alpinizmde kamp yerleri su kaynaklarına bağlı olarak yapılır. Ayrıca buzullarla
beslenen dereler de dağcılara bol su sağlarlar. Dağlarda özellikle sirk gölleri rekreasyon
amaçlı çıkışlarda ilgi çekmektedir. Alpinizm orman sınırı üzerinde yapıldığından, bitki örtüsü
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yüksek dağ çayırları ve alpin bitkiler katından oluşmaktadır. Toros, Doğu Karadeniz ve Doğu
Anadolu'daki dağlar üzerinde alpin bitkiler sahası ilkbahar, yaz ve sonbaharda çeşitli
renklerdeki çiçeklerle süslüdür. Rekreasyon amaçlı çıkışlarda orman örtüsü bakımından
zengin yerler daha çok ilgi görür.

5.2.1. Alpinizmde Önemli Dağlar
Dünyanın ilk yüksek zirveleri Himalaya Dağlarındadır. Bunlar arasında Everest Dağı
birinci sıradadır. Deniz seviyesinden 8850m yüksekliktedir. İkinci sırada Karakurum
Dağlarında K2 zirvesi gelir. (8611m) Bunları izleyen 8 zirvede Himalaya dağlarındadır.
Kangchenjunga - (8586 m. ) , Lhotse (8516 m) , Makalu (8463 m) , Cho Oyu (8201 m) ,
Dhaulagiri (8167 m) , Manaslu (8163 m) Nanga Parbat (8126 m) .
Himalaya Dağları alpinizm açısından en çok ilgi gören dağlık alandır. Everest’e
tırmanmak her dağcının hayalidir. 5000’den fazla dağcı zirveye tırmanmış 200’den fazla
dağcı da tırmanırken hayatını kaybetmiştir. Çin ve Nepal hükümetleri bundan ticari olarak
çok fazla gelir elde etmektedir. Yerel halk Sherpa’lar ve diğer tecrübeli rehberler ve verilen
hizmetlerle büyük gelir sağlamaktadır. Himalayalar gibi yüksek irtifalarda tırmanmak
isteyenlere genelde bir Şerpa eşlik ettiğinden, Dünya’nın her yerinde bu yüksek irtifa
taşıyıcılarına ‘Şerpa’ deniyor. Şerpa aslında Nepal’in dağlık bölgesinde yaşayan bir etnik
grubun adıdır. Şerpalar yaklaşık 600 yıl önce zorlu doğa koşulları nedeniyle Tibet’i
terkederek buraya gelmiş bir kavimdir. 3444 metre yükseklikte yer alan Şerpaların en önemli
şehri Namche Bazaar, dünyanın dört bir yanından gelen yürüyüşçüler ve zirve
tırmanışçılarının toplandığı bir yerdir.
Nepal, tırmanış ücretlerinden yılda 3,3 milyon dolar elde etmektedir. Everest'e
tırmanmak isteyenler 25 bin dolar ödemektedir. 7 kişilik grup ise toplam 70 bin dolar ödeme
yapmaktadır (2013) . 2014 yılında bu ücret kişi başı 11000 dolara düşürülmüştür. Çevreciler
tırmanış sezonu olan bahar aylarında binlerce dağcının bölgeye akın etmesinin çevresel
etkileri olduğunu belirtmektedir. Özellikle son yıllarda, dağcılardan geriye kalan atıklar
çevreye ciddi zarar vermektedir.
Everest Dağı Nepal’in Çin ile olan kuzey sınırında yer almaktadır. Dağın 5350m
yüksekliğinde alpinizm için ana kamp bulunmaktadır. Khumbu Boğazı’ndan ana kampa
aypılan yürüyüşte aynı zamanda Sherpa kültürü de öğrenlimektedir. Everest dağının en çok
çıkılan iki rotası bulunur bunlar Tibet’teki kuzey sırtı ile Nepal’deki güneybatı sırtıdır. Kuzey
sırtının ilk tırmanışı 1960 yılında Çin Halk Cumhuriyeti dağcılarınca gerçekleştirilmiştir.
Dağın Nepal’e bakan güneybatı sırtı rotasının tarihi ilk tırmanışı Sir Edmund Hillary ve
Sherpa Tenzing Norgay’dan oluşan İngiliz ekibince 1953 Mayıs ayında yapılmıştır.
Everest dağı alpinismde o kadar ilgi görmektedir ki 2012 yılında bir gün, 234 dağcı
zirveye ulaşmıştır. Spor için ıssız dağları tercih eden dağcılar yeryüzünün bu en yüksek
yerinde zirveye çıkmak için kuyrukta beklemektedir.
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Avrupa Kıtasının en yüksek noktası Mont-Blanc 4807m Alp dağlarında yer alır.
Alplerin yaklaşık olarak kapladığı alan 330000 km’ye yakındır. Dağlar Fransa, İtalya, İsviçre,
Almanya, Avusturya arasında dağılmıştır. Alp Dağlarının Mont-Blanc dışında başlıca
zirveleri; Fransa’da Barre des Ecrins (4103m) , İtalya-İsviçre sınırı civarlarında Monte Rosa
(4638m ve Matterhorn (4478m) , İsviçre’nin Aare kütlesinde Jungfrau (4166m) ,
Finsteraarhorn (4275m) ve Aletschhorn (4182m) . İtalya’da Gran Paradise (4061m) ,
Graubünden ile İtalya arasında Bernina (4057m) ve son olarak Avusturya’da Ilohe
Tauern’lerin en yüksek noktası olan Glockner (3798m) doruklarıdır.
. And dağlarının en yüksek doruğu Aconcagua'ya (6960 mt) 1897'de, Kuzey
Amerika'da Grand Teton'a (4190 mt) 1898'de, Alaska'da St. Elias'a (5489 mt) 1897'de ve K.
Amerika'nın en yüksek doruğu Mc Kinley (6194 mt) doruğuna ise 1913'te tırmanılmıştır.
1980 sonrası dağcılığın çok popüler olduğu dönem olmuştur. Avrupa'da ve Amerika'da
milyonlarca insan dağlarda dolaşmaya başlamıştır. Dağcılık malzemelerindeki teknolojik
ilerleme, dağlara ulaşımın kolaylaştırılması bu yaygınlığın temel etkenlerinden olmuştur.
Artık Mont Blanc'ın çıkış rotasında patika üzerinde ekiplerin kuyruk oluşturduklarını görmek
mümkündür. Himalayalarda ise dağlara rezervasyon ile tırmanabilmektedir.

5.3. Kış Turizmi(Kayak Merkezleri)
Kış turizmi, kar yağışına bağlı olarak dağların kar alabilen yükselti kuşağında sporun
(kar kayağı) ağırlık kazandığı bir turizm çeşididir. Bir mekânik tesis ve kayakeviyle başlayan
kayak alanından, konaklama, hizmet, eğlence, spor, rekreasyon tesisleriyle kayak merkezleri
ortaya çıkarmıştır. Kar kayağıyla başlayan sportif faaliyetler çok çeşitlenmiş(snovv-baording,
snow-speed rafting, snow-scating) sporun ağırlık kazandığı bir turizm çeşidi olmakla beraber
rekreasyonel ve eğlence tesisleriyle kayak merkezleri, dağ turizm merkezlerine
dönüşmüşlerdir. Kış turizmi iklime bağlı olarak yaz turizminin karşıtıdır. Yaz turizmini
belirleyen deniz turizminin karşıtı olarak da kar turizmidir.

5.3.1. Kış Turizm Alanlarının Yer Seçimi
Kış turizm alanlarında sportif faaliyetler için kayak pistleri ve mekânik tesislerin
kurulduğu alan, kayak alanı olarak tanımlanır. Konaklama, hizmet, eğlence, ağırlama
tesislerinin kurulduğu alan yerleşim alanıdır. Kış turizm alanlarının yer seçimini etkileyen
başlıca coğrafya etmenleri iklim ve yüzey şekilleridir.
Düşük sıcaklıklar, kar yağışı, rüzgârlar kış turizmini etkileyen başlıca iklim
elemanlarıdır. Kayak alanı olarak öncelikle yeterli ölçüde kar yağışı alabilen, kar kalınlığı
ortalama 1 m ve karın yerde kalma süresi 120 günü aşan yerler seçilmelidir. Kış turizminde
kar kalınlığı ve yerde kalma süresi kadar kar kalitesi de önemlidir. Nem ve toz kar kalitesini
bozduğundan kayak sporu için en iyi kar, kuru, hafif, beyaz ve derin olan toz kardır. Toz karın
oluşması için havanın çok soğuk olması gerekir. Soğuk hava kütlelerindeki az su buharının
yoğunlaşmasıyla l mm den küçük iğneler şeklinde, yerde dağınık bir örtü şeklinde ince, parlak
kar örtüsü görülür. Çabuk erimediği ve üzerine düştüğü cisimleri ıslatmadığı için bu kara toz
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kar veya kuru kar (kristal kar) adı verilir. Dünyada kayak alanlarının önemi toz kar göre
artmaktadır. Yükseldikçe havadaki su buharı azaldığından, kayakçılar toz kar bulmak için
helikopterle yükseklere çıkarak yüksek alan kayakçılığı (heli-skiing) yapmaktadırlar.
Kayak alanlarının rüzgâr durumu da önemlidir. Özellikle kayak alanlarının güneybatı
(lodos) rüzgârlarına açık olması durumunda lodos karı yumuşatarak kalitesini bozmaktadır.
Bu nedenle güney rüzgârlarına kapalı kuzey yamaçlar kayak alanı olarak daha uygundur. Kar
yağışı sırasında esen rüzgârların karı süpürmesiyle oluşan tipili kar yağışları da kayak sporunu
engellemektedir. Bir diğer olumsuz etki de yoğun ve kalın sislerin oluşmasıdır. Bu durum
kayakçıların yönlerini kaybetmesine neden olmaktadır.
İklimin ayrıca tesis alanlarında yapılar üzerinde, şiddetli ve hâkim rüzgar yönüne
küçük pencereler açılması, kar birikmesini önlemek için çatının eğimli olması, saçakların buz
sarkıtlarına karşı sağlam ve bina dışına taşacak şekilde yapılması gibi etkileri bulunmaktadır.
Kış turizm alanları için öncelikle kar yağışı alabilecek yükselti kuşakları gerekir.
Uluslararası standartlara göre sağlıklı insanın rahatsızlık hissetmediği ve karın yerde kalma
süresinin uzun olduğu 1600 - 2000 m arasındaki yükselti kuşağı uygun görülür.
Kayak alanlarında kayak öğretimi, serbest kayak ve yarışmalar için farklı eğim,
uzunluk ve genişlikte yamaçların bulunması gerekir. Bu açıdan en uygun yamaçlar, dağların
orta yükseklikteki seviyelerinde kuzeye bakan, kesintisiz topoğrafya göstermelidir. Kuzey
yamaçlar daha az güneş radyasyonu aldığı için karın yerde kalma süresi daha uzundur. Dar ve
dışbükey profilli yamaçlar kayak pisti olarak uygun değildir. Geniş ve içbükey profilli
yamaçlar kar kayağı için uygun alanlar oluşturur.
Kayak sporu dünyada kuzey disiplini ve alp disiplini olmak üzere iki alt başlıkta
toplanmaktadır. Bu disiplinlerin özellikleri de kayak alanlarının yer seçimini etkilemektedir.
Kuzey disiplininin en yaygın kolu olan kayak koşu (cross -country) için düz ve az eğimli
alanlar gerekirken, alp disiplininde yüksek seviyelerden alçak seviyelere kayakla inildiğinden
çeşitli eğimlerde yamaçlar gerekir. Kayak sporunda en yaygın olan alp disiplini olduğundan
kış turizm alanlarının seçimi de bu disiplinin kurallarına göre yapılmaktadır. Kayak pisti
olarak kullanılacak yamaçların eğimi eğitim, serbest kayma ve yarışmalar için farklıdır.
Eğitim amaçlı kayak pistleri için % 15 eğim yeterli olurken, serbest kaymada pistlerin eğimi
% 50 olabilmektedir. Yarışmalar için % 60-70 eğime sahip yamaçlar gerekmektedir (extrem
kayakçılık) . Pistler kolay pist (eğitim amaçlı) , orta pist (serbest kayma) , iyi pist ve zor pist
olarak gurublandırılır ve turizm haritalarında hatları renkli olarak gösterilir (eğitim pisti yeşil,
orta pist mavi, iyi pist kırmızı, zor pist siyah çizgiyle) . Dik yerlerden başlayan zor bir pist
aşağıya doğru eğim azaldıkça iyi ve orta pist durumuna gelebilir. Kayak pistlerinin eğimi ve
uzunluğu yanında genişliği de önemlidir. Kayak pistlerinde genişlik (alp disiplininde) 1/10
oranında olmalıdır, (örnek: 1000 m uzunluk, 100 m genişlik) . Bu nedenle kayak pisti olarak
kullanılacak yamaçlarda uzunlukla orantılı genişlik bulunmalıdır. Kayak alanlarında pistler
için doğa tarafından hazırlanan yamaçlar seçilmekle beraber, yamaç eğimi düzeltilebilir veya
yarışmalar için yamaca eğim verilebilir. Kayak koşu (ski safari) için 15 km'ye kadar düz ve az
eğimli alanlar seçilebildiği gibi, bu alanlar iz açma makinesiyle sunî olarak da açılabilir.
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Kış turizm alanlarında pistler ve mekânik tesislerin yer aldığı kayak alanları kadar
konaklama, hizmet, eğlence ve ağırlama tesislerinin yer seçimi de önemlidir. Kayak alanları
ve tesis alanları birbirinden ayrı yerlerde günlük ulaşım mesafesi içinde olabilirler. Fakat ideal
olarak bitişik yer almaları uygundur. Kayak alanları için kuzey yamaçlar seçilirken tesis
alanları için güneye bakan yamaçlar seçilmelidir. Böylece kayak merkezlerinde görsel açıdan
bütünlük sağlandığı gibi güney yamaçta daha fazla güneş alan konaklama tesislerinin
ısıtılması daha ekonomik olmaktadır. Kayak alanları için eğim aranırken, tesis alanları için
yeterli genişlikte düz alanlar gerekir. Bunun için bir yeryüzü biçimi olan platolar uygundur.
Kış turizm alanlarının yer seçiminde çığ, heyelan ve deprem hatlarından uzakta
bulunmasına, içme ve kullanma için yeterli su kaynaklarına sahip olmasına, ana ulaşım
hatlarına yakın olmasına dikkat etmek gerekir.

5.3.2. Türkiye’de ve Dünyada Kayak Turizmi
Yüzey şekilleri ve iklim açısından Türkiye'nin kış turizmi olanakları incelenirse en
uygun koşulların Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülür. Bu bölgede Erzurum Palandöken
Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Erzincan - Sakaltutan –
Bolkar Kayak Merkezi, Bitlis Kayak Merkezi, Bingöl - Yolaçtı (Kurucadağ) Kayak Merkezi,
Ağrı - Bubi Dağı Kayak Merkezi, Ağrı- Eleşkirt Güneykaya Kayak Merkezi, Kars –
Sarıkamış Kayak Merkezi yer alır.
Karadeniz Bölgesinde Gümüşhane - Zigana Kayak Merkezi, Bolu - Gerede Arkut
Dağı Kayak Merkezi, Kastamonu - Ilgaz Yıldız Tepe Kayak Merkezi, Samsun - Ladik. Akdağ
Kayak Merkezi, İç Anadolu Bölgesinde Ankara – Elmadağ Kayak Merkezi, Kayseri-Erciyes
Kayak Merkezi, Akdeniz Bölgesinde Isparta - Davraz Kayak Merkezi, Burdur - Salda Kayak
Merkezi, Antalya – Saklıkent Kayak Merkezi, Fethiye-Eren Dağı Kayak Merkezi, Elazığ Sivrice – Hazarbaba Kayak Merkezi, Ege Bölgesinde İzmir – Ödemiş – Bozdağ Kayak
Merkezi, Kütahya - Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi, Marmara Bölgesinde Uludağ Kayak
Merkezi, Kartepe Kayak Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Karacadağ Kayak
Merkezi bulunur.
Batı Amerika’da Kolorado’da Aspen tanınmış kayak merkezlerinden birisidir. 70km.
yi aşan uzunluğuyla 70km. lik pist uzunluğu bulunmaktadır. Kolorado’da bir diğer tanınmış
kayak merkezi Vail’dir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en geniş kayak alanına sahip ve
yaklaşık 2150 dönümlük arazide kayma imkânı sağlamaktadır. Balon, kızak, buz kayağı,
hokey, kar araçları da turistlere sunulmaktadır. Kanada Quebec’te Tremblant kayak merkezi
örnek olarak verilebilir. Kanada’da Whistler. 200 kilometrelik teleferik alanı boyunca yer alan
rafting, bungee jumping, at biniciliği, helikopter kayağı, dağ bisikletleri gibi outdoor
aktiviteleri ile Whistler dünyanın en güzel kayak merkezlerinden birisidir. .
Avrupa’da Fransa’da Courchevel 600 kilometrelik kayak pistine sahip ve 189 lifti ile
dünyanın en geniş kayak alanlarından birisidir. Fransa’nın İsviçre ve İtalya sınırına yakın
Megeve kayak merkezinin yanı sıra doğası, yerel kültürüyle dikkat çekmektedir. 1100 ile
2350 metre arasındaki yükseklikte kurulan kasabada toplam pist uzunluğu 450 kilometre
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civarındadır. Mont-Blanc’ın eteklerinde Chamonix 1924’te dünyanın ilk Kış Olimpiyatlarının
yapıldığı kayak merkezidir.
İtalya’da 1956’da kış olimpiyatları düzenlenen Cortina, 12 ayrı kayak alanıyla
dünyanın en büyük kayak merkezlerinden. Toplam uzunluğu 1200 kilometre olan pistler ve
400’den fazla teleferik ve telesiyeje sahiptir. Alpler’in doğusundaki Dolomiti Dağları’nın
manzarasına sahip Cortina d’Ampezzo kayak merkezi, 1956 yılında kış olimpiyatlarına ev
sahipliği yapmıştır. Toplam 115 kilometrelik pistleri ile, sporcular, farklı yükseklikteki
pistlere beş teleferik ve 24 telesiyej ile çıkabilmektedir.
Avusturya’da St. Anton kayak merkezi 1930 da açılmıştır. 2001’de Dünya Alp
Disiplini Kayak Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştır. Toplamı 260 kilometreyi bulan
pistlere 100 civarınde mekânik tesisle ulaşılmaktadır. Kayakta Alp disiplininin beşiği St.
Anton’da küçük bir kayak müzesi var. Şirin binasında Alp disiplinin öyküsü çok güzel
anlatılmıştır. Kitzbühel kayak merkezinin toplam pist uzunluğu 200 kilometreye yaklaşıyor.
‘Kayak şampiyonalarının yapıldığı yer’ olarak tanınıyor. Bölgede iki büyük teleferik, altı
telekabin, 27 telesiyej ve 28 teleski sayesinde rahatlıkla zirveye ulaşılabilir.
İsviçre’de Zermatt kayak merkezi dünyanın ikinci en büyük lift servisi bulunan dik
yamaçlarından birine sahiptir.

5.4. Dağlık Alanlarda Kırsal Turizm
Dağlık alanlarda kırsal turizm dağlarda köy, yayla gibi kırsal yerleşmeleri kapsar.
Dağlarda kırsal turizme en uygun yükselti kuşağı, insan sağlığı açısından uygun sıcaklık ve
basınç şartlarına sahip 800 - 2000 m'ler arasında yer almaktadır. Kırsal turizm için konaklama
tesisleri de bu seviyelere yapılır. 2000 m'nin üzerindeki yaylaların insan sağlığı açısından
rekreasyonel faaliyetler için sadece günlük kullanılması uygundur.
Dağlık alanlar, bitki örtüsü, yaban hayatı kaynakları, göl, şelale, kanyon vb. doğal
çekiciliklerle üstün peyzaj değerlerine sahip, yerel mimari tarzının korunduğu, geleneksel
kırsal yaşam ortamıyla, ekoturizm özellikleri göstermektedir. Büyük guruplara kısa zamanda
hızlı ulaşım araçlarıyla, sabit programlarla, pasif bir şekilde yapılan ve kıyılarda yoğunlaşan
kitle turizminin aksine, kırsal turizmin bireyler, aileler ve arkadaşlardan oluşan küçük
gruplara daha geniş zamanda, sabit olmayan programlarla yapılması uygundur. Konaklama
tesislerinin yerel yapı tarzına uygun, en fazla iki katlı olması gerekirken, yayla evleri ve
kampingler diğer bir konaklama çeşidini oluşturur. Dağlık alanlarda kırsal turizm konum,
iklim ve rekreasyonel faaliyetler açısından kıyı turizminin karşıtıdır. Deniz seviyesine bağlı
olan kıyı turizmi, başlıca rekreasyonel faaliyeti güneşlenme olan sıcaklık değerleri ararken,
deniz seviyesinden yüksekte yer alan kırsal turizmin, başlıca rekreasyonel faaliyeti trekking
ılıman iklim ister. Dağlar çevreye saygılı, sakin ortamları seven, doğasever turistleri
çekmektedir. Turistler aktif olarak trekking, binicilik, golf, çim kayağı gibi rekreasyonel
aktivitelere katılmaya isteklidirler.
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5.4.1. Dağlarda Manzara Seyir Terasları
Dağlara tırmanmak dağcılık gibi çok zor bir sporu gerektirir. Fakat insanların dağ
manzaralarına merakı o kadar fazladır ki herkesin bu manzaraları görmesi için dağlık alanlara
seyir terasları yapılmaktadır. Bunlardan birisi Fransız Alplerinde Mont Blanc’da 3840 metre
yüksekliğe inşa edilmiş Aiguille du Midi zirvesindeki cam kafesin ismi “Boşluğa Bir Adım”.
Ziyaretçiler Avrupa’nın en büyük dağı olan Mont Blanc’i, dünyanın en yüksek cam
zemininden izleme fırsatı bulmaktadır. Malezya’da Langkawi Gökyüzü Köprüsü
Malezya’daki 125 metrelik köprü aynı zamanda deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte.
Gunung Mat Chinchang Dağı’nın zirvesinden, Pulau Langkawi Dağı’na kadar uzanan bir
manzaraya sahiptir. Çin’de 1432 metre yüksekliğindeki Zhangjiajie Tianmen Dağı’nın eteğine
kurulmuş camdan bir yol ve buraya teleferikle ulaşılabilmektedir. Almanya’da Alpspix
Dağı’nda bulunan yaklaşık 100 metre yükseklikteki küçük köprü(Alpspix seyir terası) ,
vadinin mükemmel manzarasını sunmaktadır. Çin’de 2000m. de Hua Shan Dağı’na giden
Cennet Merdivenleri dağa çıkan merdivenlerden oluşuyor. Avusturya Alpler’deki Dachstein
Glacier Kayak Merkezinde Dachstein Merdiveni, dünyadaki en yüksek köprülerden(396m)
birine ev sahipliği yapmaktadır.
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Uygulamalar
1-Bu bölüm için öğrenci Türkiye’de kar yağışlarını bölgelere göre incelemelidir.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’nin kayak turizmine uygun bölgelerini seçtiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Dağlar alpinizm, yayla turizmi, kış turizmi dışında ekoturizm (yumuşak turizm) ,
kırsal turizm, klimatizme olanak tanımaktadır. İsmini Alp dağlarından alan alpinizm,
dorukları hedefleyen dağcılık sporu ve daha alçak seviyelerde bilimsel ve rekreasyon amaçlı
tırmanışlar için verilen ulaşım, konaklama, ağırlama, taşıma, güvenlik vb. hizmetleri
kapsayan bir turizm çeşididir. Alpinizm dağların yapısal özellikleri, iklim, hidroğrafya, bitki
örtüsü gibi fiziki coğrafya faktörlerinden etkilenir. Dünyanın ilk yüksek zirveleri Himalaya
Dağlarındadır. Bunlar arasında Everest Dağı birinci sıradadır.
Kış turizmi, kar yağışına bağlı olarak dağların kar alabilen yükselti kuşağında sporun
(kar kayağı) ağırlık kazandığı bir turizm çeşididir. Bir mekânik tesis ve kayakeviyle başlayan
kayak alanından, konaklama, hizmet, eğlence, spor, rekreasyon tesisleriyle kayak merkezleri
ortaya çıkarmıştır. Kış turizm alanlarının yer seçimini etkileyen başlıca coğrafya etmenleri
iklim ve yüzey şekilleridir. Yüzey şekilleri ve iklim açısından Türkiye'nin kış turizmi
olanakları incelenirse en uygun koşulların Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülür. Batı
Amerika’da Kolorado’da Aspen tanınmış kayak merkezlerinden birisidir. 70km. yi aşan
uzunluğuyla 70km. lik pist uzunluğu bulunmaktadır. Avrupa’da Fransa’da Courchevel 600
kilometrelik kayak pistine sahip ve 189 lifti ile dünyanın en geniş kayak alanlarından birisidir.
İtalya’da 1956’da kış olimpiyatları düzenlenen Cortina, 12 ayrı kayak alanıyla dünyanın en
büyük kayak merkezlerinden. Toplam uzunluğu 1200 kilometre olan pistler ve 400’den fazla
teleferik ve telesiyeje sahiptir.
Dağlık alanlarda kırsal turizm dağlarda köy, yayla gibi kırsal yerleşmeleri kapsar.
Dağlarda kırsal turizme en uygun yükselti kuşağı, insan sağlığı açısından uygun sıcaklık ve
basınç şartlarına sahip 800 - 2000 m'ler arasında yer almaktadır. Kırsal turizm için konaklama
tesisleri de bu seviyelere yapılır. 2000 m'nin üzerindeki yaylaların insan sağlığı açısından
rekreasyonel faaliyetler için sadece günlük kullanılması uygundur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki hangi turizm tipi dağlarda yer almaz?
a) Alpinizm
b) Yayla Turizmi
c) Kayak Turizmi
d) Ekoturizm
e) Kıyı Turizmi
2) Aşağıdaki turizm tiplerinden hangisi iklime bağlıdır?
a) Kayak Turizmi
b) Alpinizm
c) Ekoturizm
d)Göl Turizmi
e) Arkeolojik Turizm
3) Alpinizm’de Asya’da ilgi gören en yüksek zirve hangisidir?
a) Everest
b) Mont Blanc
c) Monte Rosa
d) St. Elias
e) Mc Kinley
4) -Alpinizmde ilgi gören Avrupa’nın en yüksek zirvesi hangisidir?
a) Monte Rosa
b) Aletschhorn
c) Mont Blanc
d) Barre des Ecrins
e) Gran Paradise
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5) Aşağıdaki hangi kayak alanı Akdeniz Bölgesi’nde değildir?
a) Eren Dağı
b) Saklıkent
c) Salda
d) Davraz Dağı
e) Hazarbaba
6) Aşağıdaki hangi kayak alanı Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir?
a) Hazarbaba
b) Eren Dağı
c) Erciyes Dağı
d) Akdağ
e) Karacadağ
7) Ege Bölgesinde aşağıdaki hangi dağda kayak alanı bulunur?
a) Kazdağları
b) Yamanlar Dağı
c) Manisa Dağı
d) Nif Dağı
e) Bozdağlar
8) Bir dağlık alanda kayak alanı kurmak için en uygun yamaçlar hangi yöne
bakmalıdır?
a) Batı
b) Doğu
c) Kuzey
d) Güney
e) Güneybatı
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9) Kış turizm merkezleri için dağların hangi yükselti kuşağı en uygundur?
a) 500-1000m
b) 1000-1500m
c) 1600-2000m
d) 2000-2100m
e) 2100-2500m
10) Kayak alanı olarak seçilecek yerlerde karın yerde kalma süresi en az kaç gün
olmalıdır?
a) 30 gün
b) 50 gün
c) 80 gün
d) 100 gün
e) 120 gün
CEVAPLAR: 1) e, 2) a, 3) a, 4) c5) e,6) e,7) e,8) c,9) c,10) e
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6. KIYILAR VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Kıyılar ve Turizm
6.1. Kıyılar ve Turizm Tipleri
6.1.1. Deniz Turizmi
6.1.2. Yat Turizmi
6.1.3. Kruvaziyer Turizmi
6.2. Kıyı Turizmini Etkileyen Coğrafi Etmenler
6.2.1. İklimin Kıyı Turizmine Etkisi
6.2.2. Kıyı Jeomorfolojisinin Kıyı Turizmine Etkisi
6.2.3. Kültürel Etmenlerin Kıyı Turizmine Etkileri
6.3. Kıyı Turizminin Mekânsal Etkileri
6.4. Dünyada Kıyı Turizminin Geliştiği Kıyılar
6.5. Türkiye’de Kıyı Turizmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Türkiye kıyılarında yat turizmine uygun koylar nerededir?
2-Türkiye’de kruvaziyer gemileri için uygun limanlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kıyı
turizmini
Kıyı kuşağını turizme
Kıyı jeomorfolojisi
etkileyen coğrafi etmenler
açan
coğrafi
koşulları konusunda temel kitapları
öğrenir.
okuyarak
Yat turizmi

Yat turizmine uygun
Google-earth’den
kıyları öğrenir
enine kıyıları inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Kıyı turizmi



Riviera



yat turizmi



Kruvaziyer turizmi



Deniz mağarası



Devre mülk



Devre tatil
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Giriş
Bu bölümde denizi turizm açısından değerlendireceğiz. Deniz sağladığı olanaklarla
kıyı turizmi, yat turizmi ve kruvaziyer turizme olanak verir. Kıyı turizmi coğrafi etmenlerden
başta iklim, kıyı jeomorfolojisine bağlıdır. Kıyı turizmi coğrafyaya bağlı olduğu gibi kendisi
de kıyıda mekânsal değişime neden olur. Bu derste bu etkileri ve dünyadan ve Türkiye’den
kıyı turizm merkezlerini ele alacağız.
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6.1. Kıyılar ve Turizm Tipleri
Kıyılardan faydalanan turizm çeşitleri deniz turizmi, yat turizmi ve kruvaziyer
turizmidir.

6.1.1. Deniz Turizmi
Kıyı kavramı deniz, göl ve akarsu kıyılarını içerir. Kıyı turizmi ise deniz kıyılarını
kapsayan bir turizm çeşididir. Akarsu kıyıları Akarsu turizminin, göl kıyıları göl turizminin
ilgi alanı içine girmektedir.
Deniz turizminin tarihçesi için Romalılar dönemine inmek gerekir. Romalılar Apenin
yarımadasının güney kıyısına villalar inşa etmişlerdir. 18. yüzyıl ortalarında kıyı turizminin
gelişmeye başlaması, deniz ve güneşin sağlık açısından olumlu etkisi nedeniyle olmuştur.
Güneş, deniz ve kum günümüze kadar kıyı turizminin başlıca çekiciliği olmuştur. 20. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren de kıyılara kitle turizmi başlamıştır.
Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde faydalanan
ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı olarak sağlayan bir turizm çeşididir. Kıyı
turizminin gelişimi üzerinde kıyı jeomorfolojisi, iklim, bitki örtüsü gibi fizikî coğrafi
özelliklerle birlikte yerleşmenin de etkisi bulunmaktadır. Kıyı turizmi öncelikle doğal
güzelliği olan, ılıman iklime sahip, doğal bitki örtüsünün kıyıya kadar indiği, seyrek nüfuslu
kıyıları seçmektedir. Çünkü bu turizm çeşidi öncelikle büyük şehirlerin beton yığınlarından,
sanayi tesislerinden, gürültüsünden, hava kirliliğinden kaçan insanların dinlenmek amacıyla
kıyılara yönelmesiyle ortaya çıkmıştır. Kıyı turizminde iklim en önemli etken olduğundan, Bu
turizm çeşidinde hareket, soğuk ve nemli iklimlerden, sıcak ve ılıman iklimlere doğru
olmaktadır. Kıyı turizminin Avrupa ve Türkiye'de Akdeniz kıyılarında gelişmesinin nedeni de
budur.
Kıyı kuşağı çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlere uygundur. Yüzmek, dalmak, rüzgar
sörfü, yelkencilik, kürek çekme, kuş gözlemciliği gibi. Bunlarda sadece bir tanesi kıyı
kuşağında bir yeri dünyaca ünlü yapabilmektedir. Örneğin yelken için Meksika Körfezi,
dalmak için Kızıldeniz, sörf için Hawai ve Avusturalya kıyıları gibi.
Dünyada kıyı turizmini gelişmiş olduğu kıyılar İtalyanca kıyı anlamına gelen "riviera"
olarak adlandırılır. Riviera kıyı turizminde çok sık gidilen sayfiyelerin olduğu geniş ve uzun
kumsalları ve ılık iklimi olan kıyı kuşağı anlamını kazanmıştır. Örneğin Fransız Rivierası
"Côte d'Azur"(gök mavisi kıyı anlamındadır) ılık iklimiyle kuzey Avrupa'dan büyük ilgi
çekmektedir. Fransa’nın Akdeniz kıyısının bir bölümüdür. Bu kıyı St. Tropez, Cannes,
Antibes, Nice, Menton gibi tanınmış turizm merkezlerini içine almaktadır. Adını şair Stéphen
Liégeard'ın 1887'de La Côte d’Azur adıyla yayınlanan bir kitabından almıştır. 18. yüzyıldan
itibaren sayfiye özelliğindedir.
Fransız Rivierasının doğuya doğru devamında Cenova’nın doğu ve batısında İtalya
Rivierası(Liguira) yer alır. Toskana’ya kadar uzanır. Cenova'nın Güneyine "Riviera di
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Levante", Kuzeyine de "Riviera di Ponente" denir. Portofino, San Remo, Alassio, Rapallo
gibi ünlü şehirler bu kuşaktadır. Savona çevresi için "Riviera delle Palme" (Palmiyeler
Rivierası) , Sanremo çevresi için de "Riviera dei Fiori" (Çiçekler Rivierası) denir.
İspanya'da kıyı turizmi büyük gelişme göstermiştir. Akdeniz'le olan kıyısında Costa
Brava, Costa de Azahar, Costa Blanca, Costa del Sol, Costa de la Luz yer almaktadır.
Türkiye'de Antalya-Alanya arasındaki kıyı da Türkiye Rivierası olarak kabul edilmektedir.
Meksika Rivierası, Amerikan Rivierası(Santa Barbara, Kaliforniya) , Kızıl Deniz
Rivierası, New York Uzun Plajı(Doğu Rivierası) rivieralara diğer örneklerdir.
Kıyı turizmi kara ve denizin bir arada olduğu eşsiz bir kaynağa sahiptir. Bu ortamda
deniz, kumsal, karasal ve denizel bioçeşitlilik, manzara bir aradadır. Kıyı turizmi bu
özelliklerle birlikte kültürel ve tarihsel açıdan zengin kültürün olduğu kıyılarda iyi bir altyapı
ve hizmetlere bağlıdır.
Kıyı turizmi kıyı kuşağında otel, tatil evleri, lokanta, eğlence yerleri, alışveriş üniteleri
içerir. Kıyılarda limanlar ve marinalar yer alır.
Kıyıları kullanan diğer turizm çeşitleri yat turizmi ve kruvaziyer turizmi(gemi turizmi)
dir. Yat turizmi, yat adı verilen deniz aracıyla, spor ve gezi amaçlı olarak koy, körfez,
barınaklar ve yat limanları arasında yapılan, konaklama ve ağırlama hizmetlerini ulaşım aracı
olan yat içinde sunan bir turizm çeşididir. Yatların boyutları ve yolcu kapasiteleri artsa da, yat
turizmi, daha küçük guruplara yapılması, gezi amacı dışında spor amaçlı da olması ve koy ve
körfezlerde yapılmasıyla, düzenli olarak iki veya daha fazla liman arasında büyük kapasiteli
yolcu gemileriyle yapılan gemi turizminden farklıdır.

6.1.2. Yat Turizmi
Yat turizmi, rekreasyonel bir faaliyet olan yatçılıkla başlamış, bir turizm şekline
dönüşmesi ve gelişmesi yatlara ve yatçılara birtakım hizmetlerin verilmesiyle olmuştur. Yat
turizminde ilk hizmetler, kıyılardaki mevcut limanlardan verilmeye başlanmış (akaryakıt, su,
elektrik) , gezi sırasında demirlemek için balıkçı barınakları kullanılmış, ilk yat yanaşma
yerleri de balıkçı barınaklarına ilâvelerle yapılmıştır. Fakat yat turizminin gelişimi, en önemli
altyapı hizmeti olan yat limanlarının yapımıyla mümkün olmuştur.
Yatçılık kendisi bir rekreasyonel faaliyet olmakla beraber, yat turizmi diğer pek çok
rekreasyonel faaliyete olanak tanır (güneşlenme, yüzme, amatör balıkçılık, dalma, windsurf
vb. ) . Şiddetli atmosfer olaylarından etkilenen yatların kısa mesafede demirlemesi ve
yatçıların denizin rekreasyonel olanaklarından faydalanabilmesi için, bir burun, yarımada
veya adayla açık deniz rüzgârlarına karşı korunmalı, kısa mesafede yön değiştiren girintiliçıkıntılı kıyıların varlığı aranır. Yat turizmine en uygun kıyılar, geniş körfezler içinde yaklaşık
daire şekilli koylara sahiptir. İklim, rekreasyonel faaliyetlere uygunluğu açısından, hava
sıcaklıkları, açık günler sayısı, günlük güneşlenme süresi, rüzgâr durumu gibi özellikleriyle
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yat turizmi mevsimini belirler. Yat turizminin sürekliliği ise kıyının fizikî coğrafyasıyla
birlikte yerleşme ve sanayi gibi beşeri coğrafya özelliklerine de bağlıdır.
Yat turizminin gelişme gösterdiği kıyılar, yatların demirlemesine ve rekreasyonel
faaliyetlere uygun koyları olan kıyılarda sıcaklık, yağış vb. şartları uygun, yerleşme ve
sanayileşmeden uzak, kıyı turizminin gelişmemiş olduğu, arkeolojik ve tarihi kalıntılara
sahip, altyapı (yat limanı, yat yanaşma yerleri vb. ) ve üstyapı (ağırlama, alışveriş, yat
işletmeleri vb. ) hizmetleri gelişmiş, uluslararası yat turizm hatlarına yakın kıyılardır

6.1.3. Kruvaziyer Turizmi
Kruvaziyer turizmin temelinde deniz ve gemi seyahati vardır. Kruvaziyer turizmi
gemi seyahati ve gemide sunulan her türlü hizmet ve liman ziyaretlerinden oluşur. Kruvaziyer
turizmi belirli limanlardan başlar ve belirli limanlar arasında belirli sürede devam eder.
Limanlara yakın yerleri gezmek, alışveriş de bu turizme dahil olur.
Kuruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan;
yüksek hizmet standartlarına sahip; programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak
çalışan yolcu gemileridir. Kruvaziyer gemi seyahati programlanmış, derin sularda iki gün ya
da daha fazla kalan, en az 100 yolcu kapasiteli gemidir.
Kruvaziyer; konukların, belli bir rotada işlemekten ziyade değişik destinasyonları
ziyaret etmek üzere, temel amacı normal olarak taşıma değil, misafirleri ağırlamak olan bir
gemiye, boş zamanlarını değerlendirmek için, bir ücret ödeyerek binmek suretiyle yapılan
seyahattir. Buna göre, amacı taşıma veya ulaştırma değil, konukları olan turistleri ağırlamak
olan ve bu amaçla her türlü hizmet donanımına sahip bulunan büyük gemilerle yapılan deniz
seyahatleri, kruvaziyer turist ürünün ana eksenini oluşturmaktadır.
Kruvaziyer turistik ürün satın alan misafirler gemiye hangi limanda ne zaman
bineceklerini, hangi limanları ne kadar süre içinde ziyaret edeceklerini, bu ziyaretler sırasında
liman ülkesinde, karada aktivitelere katılacaklarını, dönüşün hangi limana ne zaman olduğunu
normal koşullar altında bilirler.
Kruvaziyer turizmin tarihi 18. yüzyılda Avrupa’dan Amerika’ya yolcu taşıyan
gemilerle başlamıştır. Fakat havayolu taşımacılığında gelişmeler 1960lı yıllardan itibaren
deniz yolunu yolcu taşımacılığından çok dinlenme/eğlenme şeklinde turizm faaliyetine
dönüştürdü. İlk kruvaziyer gemileri 180m boyunda ve 600-700 yolcu kapasitesindeyken artan
taleple birlikte gemilerin boyları ve yolcu kapasiteleri de arttı. 1990 lı yıllarda kruvaziyer
gemiler yüzen eğlence merkezleri oldu. (Queen Mary II 345m boy)

6.2. Kıyı Turizmini Etkileyen Coğrafi Etmenler
Kıyı turizminin gelişimi üzerinde iklim, kıyı jeomorfolojisi, bitki örtüsü, fizikî
coğrafya etmenleri olarak yer alırken, nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyetler ise beşeri
coğrafya etmenleri olarak yer almaktadır.
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6.2.1. İklimin Kıyı Turizmine Etkisi
Kıyıların turizm açısından ilgi çekmesi dünyada “güneşlenme”nin moda şeklinde
yayılmasıdır. Bu nedenle kıyı turizmi üzerinde iklimin büyük etkisi bulunmaktadır.
Güneşlenmenin uygun olduğu aylık ortalama sıcaklığın 20ºC nin üstüne çıktığı aylar kıyı
turizm mevsimini belirler. Orta enlemler için bu mevsim yaz aylarına denk gelmektedir. . Kıyı
turizm mevsiminin süresini de hava sıcaklıklarıyla beraber deniz suyu sıcaklıkları
belirlemektedir. Kıyı turizmi için deniz suyu sıcaklığının 18°C'nin üzerinde olması aranır.
Kuzey Avrupa ülkelerinde, yaz mevsiminde en yüksek değerler 17- 18°C ile temmuz
ayındadır (Oslo, Kopenhag, Münih’te) Avrupa'nın Akdeniz kıyılarında (Cenova, Valencia)
aylık ortalama sıcaklık 4 ay 20°C'nin üzerindedir. Bu nedenle yaz mevsiminde kuzey Avrupa
kentlerin den Akdeniz kıyılarına turist hareketi olmaktadır.
İnsan sağlığı % 70 üzerindeki bağıl nem oranından rahatsız olmaktadır. Bu nedenle
kıyı turizm merkezlerinde bağıl nem oranı %70 in altında olan yerler seçilir. Kıyı turizminde
yağış, yaz mevsiminde, kısa süreli tatilleri bozan bir etmendir. Bu bakımdan yaz mevsiminde
iklimin yağış şartlan kıyı turizminde önemlidir. Kıyı turizminde yaz kuraklığı aranır. Kıyı
turizminde rüzgâr hızı günlük rekreasyonel faaliyetleri etkilemesi bakımından önemlidir.
Bunun için rüzgâr hızının 7 m/sn'den fazla olmaması gerekir. Tatillerin kısa süreye
sığdırılması, tatilciyi tatilin her dakikasını değerlendirmeye yöneltir. Özellikle yaz
mevsiminde yoğunlaşan kıyı turizminde havanın açık olması aranır. Havanın açık olması
güneşlenmeye ve diğer rekreasyonel faaliyetlere olanak tanır. Bu nedenle iklimde açık günler
sayısı önemlidir. Kıyı turizminde güneşlenme süresinin uzunluğu, güneşten uzun süre
faydalanma sağladığı için önemlidir. Fransa'nın Côte d'Azur kıyısında Antibes'te bu süre 2579
saattir. Kıyı turizminde iklime bağlı olarak deniz suyu sıcaklıkları da önemlidir.
Sonuç olarak kıyı turizminin süresini iklim belirlemektedir.

6.2.2. Kıyı Jeomorfolojisinin Kıyı Turizmine Etkisi
Kıyı turizminin en fazla gelişme gösterdiği kıyılar, uzun ve geniş plajların bulunduğu
alçak kıyılardır. Alçak kıyılarda turizmde "kumsal" olarak tanınan plajlar, kıyı ovaları önünde
geniş ve uzun şeritler halinde uzanırlar. Kıyı turizminde başlıca rekreasyonel faaliyet olan
"güneşlenmek" ve diğer rekreasyonel faaliyetler için olanak sağlayan kumsallar, kumlarının
inceliği oranında kıyı turizminde önem taşırlar. Çünkü kıyı turizminde dinlenmek yanında,
sağlıklı kalmak için yapılan kum kürü, güneşlenmekle birlikte en çok ilgiyi çeken faaliyettir.
Özellikle çok ince kumlu (çapı 0. 16-0. 8 mm) ve ince kumlu (çapı 0. 8-0.4. mm) kumsallar
en çok tercih edilirler.
Alçak kıyılar, turistik tesis yapımı için kıyı boyunca ve iç kısımlara doğru geniş alan
sağladıkları gibi ulaşım açısından güçlük çıkarmazlar. Fakat alçak kıyılarda akarsu ve dere
ağızları sığ ve bataklık bir kıyı oluşturarak çevresiyle birlikte kıyı turizmine uygun değildir.
Dalgaların ve akarsuların getirdiği malzemenin kıyıda sığ olan koy ağızlarında birikmesiyle
oluşan kıyı oku ve kıyı kordonlarının denize ve koya bakan kısımları kıyı turizminde kumsal
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olarak kullanılır. Kıyıda oluşan birikim şekillerinden adaları birbirine veya kıyıya bağlayan
tomboloların her iki kıyısı da kıyı turizminde kumsal olarak kullanılmaktadır.
Dar ve uzun körfezler, birbirinden burunlarla ayrılan koylardan oluşmuş girintili ve
çıkıntılı yapılarıyla son derece çekici görünümler sunan yüksek kıyılar, aynı zamanda kıyı
turizminde rekreasyonel faaliyetler için derin, açık deniz rüzgârlarına kapalı koylara sahiptir.
Fakat yüksek kıyılarda, kıyı gerisinde turistik tesis yapımı için geniş alanlar bulunmaz, kıyıda
dere ve akarsuların getirdiği malzemenin yığılıp, deniz tarafından aşındırılmasıyla küçük bir
plaj (kumsal) oluşmuştur. Ayrıca yüksek kıyılarda yüzey şekilleri, karayoluyla kıyının her
parçasına ulaşım olanağı vermez ve iç kısımlarla bağlantı ancak vadiler yoluyla sağlanabilir.
Fay dikliğinin kıyı çizgisinin önünde olduğu dik kıyılar, kıyı turizmi için uygun değildir.
Falezler önünde aşınma sonucu dar bir plaj (kumsal) oluşabilir. Falezli kıyılar dünyada
doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu doğa anıtları olarak korunmaya alındığı halde, kıyı
turizmine uygun olmamasına rağmen Türkiye'de falezlerin üst kısmı turistik tesis kuruluş yeri,
falez önündeki dar plaj da güneşlenme ve diğer rekreasyonel faaliyetler için kullanılmaktadır .
Özellikle yüksek kıyılar önüne serpilmiş olan adalar, kıyı turizminde en çok ilgi gören
yerlerdir. Adaların karayla karayolu bağlantısının bulunmaması nedeniyle insanlar üzerinde
daha sakin, temiz bir ortam olduğu şeklinde ilgi çekici bir özelliği bulunmaktadır. Adalardaki
koylar deniz ve kıyı kirliliğinin anakaraya göre daha az görüldüğü yerlerdir. Kıyıdan günlük
gidiş gelişlerle ilgi çekmeye başlayan kıyıya yakın adalarda, yapılan tesislerle kıyı turizmi
gelişme göstermektedir.
Kıyı jeomorfolojisinin turizmde ilgi çeken bir özelliği de deniz mağaralarıdır. Deniz
mağaraları turizmde günlük turlarla ilgi görmektedir. İçlerine sandalla veya yüzülerek
girilebilen bu mağaraların özelliği, mağara içinde deniz altından yansıyarak giren güneş
ışınlarının meydana getirdiği fosforlu renktir. Bu nedenle mavi mağara, fosforlu mağara gibi
isimler alırlar.
Med cezir olayı turizmde değerlendirilmektedir. Mozambik’te suların 4km çekildiği
Costa ol Sol’da ilginç medcezir(gelgit) manzaraları seyredilmektedir. Zenzibar Adası da
gelgit olayı ile ilgi çeker.
Fiziki etmenlerin kıyı turizmini olumlu etkileyen koşulları yanında olumsuz etkileyen
yönleri de bulunmaktadır. Olumsuz iklim koşulları rüzgarlar, fırtınalar, sel, tsunami, denizin
yosunla kaplanması gibi beklenmeyen olaylar kıyı turizminin gelişimini engeller.

6.2.3. Kültürel Etmenlerin Kıyı Turizmine Etkileri
Arkeolojik ve tarihi kültürel miras, sanatlar, el sanatları ve gelenekler kıyı turizminin
önemli kaynaklarıdır. Antik dönemlerde kıyılarda kurulan kentlerin kalıntıları günümüzde
kıyı turizmine katılan turistler tarafından ilgiyle gezilmektedir. Bu kalıntılar yat turizmine
katılan turistler tarafından da öncelikle görülürler. Kıyıda turizmle gelişen yerleşmelerin kale,
kilise, cami, kervansaray vb. tarihsel kalıntıları da kıyı turizminin ilgi alanıdır Yöresel el
sanatları(çömlek, halı vb. ) da kıyı turizminde hediyelik eşya gurubundadır. Gelenekler
folklor, giyim vb. turistlere sunulur. Geleneksel mutfak da turistlerin ilgisini çeker.
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Kültürel faktörler kıyı turizmini olumlu etkilediği gibi olumsuz koşullar da yaratabilir.
Yerel halkın turizme bakışı kıyı turizmini etkiler. Yörenin güvenlik koşulları, siyasi nedenler
de turizmi olumsuz etkileyebilir.

6.3. Kıyı Turizminin Mekânsal Etkileri
Kıyı turizmi başlangıcında seyrek nüfuslu ve kırsal ekonomik faaliyetleri olan kıyıları
seçmiştir. Fakat turizm geliştikçe bu kırsal karakter bozularak bu kıyılar kentleşmiştir. Kıyı
turizm kentleşmeye neden olduğu kıyılar dolunca yeni seyrek nüfuslu ve kırsal ekonomik
faaliyetleri olan yerler aramaya başlamış ve bu şekilde devam etmektedir. Sanayi tesislerinin
olduğu kıyılar kıyı turizmine kesinlikle uygun değildir ve kıyı turizmi bu kıyıları seçmez.
Turizm seyrek nüfuslu köyler ve köylerin dağınık mahallelerinin yer aldığı, kıyılanda,
yerleşim birimlerinde, vadi tabanları, kıyı ovaları, yamaçlar, tarım ve orman alanlarında
konaklama tesisleri (otel, motel, pansiyon, ikincil konut) , diğer hizmet üniteleri (ağırlama,
eğlence) ve ulaştırma tesisleri (karayolu, liman, yat limanı, yat yanaşma yeri, havaalanı)
yapımıyla mekânsal değişime neden olmuştur. Bu değişim, kırsal bir mekânın kendi doğal
gelişme sürecinden farklı olarak, sivil mimari örnekleri dışında yapılan konut ve tesislerle
artık tarihsel kimlik taşımayan yerleşim birimleri, yoğun turizm sezonuna göre plânlanan
karayollarıyla, bulunduğu ortama yapay mekânlar ortaya çıkarmıştır.
Turizm öncelikle kıyıda idari merkez olan, kırsal yapısını koruyan yerleşim
birimlerinde, kentsel gelişmelere neden olmaktadır. Turizmin kırsal yerleşim birimlerinde
neden olduğu ortak değişimler, yerleşim birimlerinde turizmde talep arttıkça merkezden
itibaren ve kıyı boyunca konaklama, ağırlama, eğlence ünitelerinin yapımı, zamanla eski
konutların yerlerini yenilerine bırakması, çarşının halı, mücevher, kürk, antika gibi çeşitli
hediyelik eşyanın bir arada satıldığı turistik tüketime yönelik canlı bir alışveriş merkezine
dönüşmesi (rekreasyonel iş alanı) , kıyıda rıhtım ve gerisinde yaya yollarının kıyı boyunca
uzatılması, yeni parklar, meydanlar yapımı, balıkçı barınaklarının yat yanaşma yerine
dönüşmesi, yat limanı yapımı, limanın genişletilmesi, yerleşim biriminde kıyı boyunca
uzanan anayol arkasındaki ara yolların İkinci, üçüncü derecede gelişme göstermeleridir. Bu
yerleşim birimleri kıyıda çizgisel ve merkezde içeriye doğru gelişme gösterir. Bu yönlerdeki
yapılaşmayı kıyıda burunlar, iç kısımda yüzey şekilleri sınırlamaktadır. Turizm plânlı bir
yapılaşma göstermezse, kıyı boyunca uzanan anayol yüksek yapılarla kaplanarak, kıyı
gerisinin deniz manzarası kapanmaktadır.
Turizmin kıyılarda oluşturduğu bir diğer mekânsal değişim kıyıdaki boş koyları
yapılaşmaya açmasıdır. Bir vadi tabanı veya küçük bir kıyı ovasının yer aldığı bu koyların
yapılaşmaya açılması, tatil merkezine yakın koyların, temiz bir koydan denize girmek ve
değişiklik gibi nedenlerle başlangıçta balıkçı tekneleriyle yapılan "günlük tur" adı verilen
organize gezilerle olmuştur. Yapılaşmayı artıran bir diğer neden tatil konutlarının iklimin
uygunluğu ve rekreasyon olanaklarıyla kıyıları en uygun yerler olarak seçmesidir. Başlangıçta
tek katlı veya dublex özel mülkler olarak yapılan bu konutlar, kooperatif konutları şeklinde
toplu olarak yapılmaya başlamış, bazı yerlerde apartman şeklinde siteler inşa edilmiştir.
Genelde konaklama tesislerinin yoğun olmadığı koyları seçen tatil konutları başlangıçta
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seyrek yapılaşma gösterirken zamanla bütün koyu kaplamaktadır. Turizm plânlamalarında
altyapıya ağırlık verilmesi de kıyılarda ikincil konut yapımını artırmıştır. Rekreasyon
amacıyla yapılan bu konutların yoğunluğu turizmi olumsuz olarak etkilemektedir. Turistik
tesisler tatil konutlarının kapladığı kıyılardan uzaklaşmaktadır. Yılın büyük bir bölümünde
boş duran tatil konutları; aynı yerde tatil yapmanın tekdüzeliği nedeniyle sahipleri tarafından
her yıl kullanılmayan konutlar durumuna düşmüştür.
Kıyılarda yapılaşmayı artıran bir diğer etmen "devre mülk" ve "devre tatil" adı
altında yapılan tatil konutlarıdır. Turistik tesislerde sunulan hizmetlerin ve tatil alanlarında
ikincil konutların orta gelir sınıfına göre pahalı olması "devre mülk" ve "devre tatil" sistemine
olan ilgiyi artırmıştır. Turizmde yapılaşma tatil alanlarının birbirinden ayırıcı özelliklerini
ortadan kaldırarak birbirine benzeşmeye yol açmaktadır. Tatil merkezlerine dönüşen yerleşim
birimleri, denize cepheli bir anayol boyunca sıralanan konaklama tesisleri, kıyının doğal
kıvrımları yok edilerek yapılan beton rıhtım ve gerisinde yaya yollan, çay bahçeleri, yöresel el
sanatlarından çok mücevher, deri vb. eşyanın satıldığı rekreasyonel iş alanı, turizmde
hizmetler ve konaklama tesisleri bakımından gelişmemiş kıyı gerisiyle, birbiriyle benzeşmiş
durumdadır.
Turizmin toprak değerlendirmesinde yarattığı enflasyon, kırsal ekonomik yapıyı
bozarak, tarla sahiplerinin kısa sürede yüksek gelir elde etmek için tarlalarını satmasına
böylece tarım alanlarının kooperatif arsasına ve sonra da toplu tatil konut alanlarına
dönüşmesine neden olmaktadır. Muz, zeytin, mandalina gibi yöresel özel ürünlerin üretimi
azalmıştır.
Turizm ulaşım sistemlerini geliştirerek önemli bölgesel ve yöresel gelişime neden
olurken mekânsal değişimlere yol açmaktadır. . Tamamen turizmle ilgili yoğun turizm
mevsimine göre plânlanmış karayolları, tarım alanları, köyler, yaban hayatı, bitki örtüsüyle
bütünlük içinde olan turizm yörelerinde yeni yol yarmalarıyla bitki örtüsünün tahrip ederek,
verimli tarım alanlarına yapılaşmayı çekerek kaybına neden olmaktadır. Karayollarında
orman ve deniz manzarasına sahip kıvrımlar mesafeyi kısaltmak için iptal edilerek yeni yollar
yapılmaktadır. Kıyılarda yat turizmi için kısa mesafede yapılan beton rıhtım ve iskeleler
kıyının doğal kıvrımlarının kaybolmasına neden olmaktadır.

6.4. Dünyada Kıyı Turizminin Geliştiği Kıyılar
Avrupa’da kıyı turizmi kuzey Avrupa’nın serin yazlarında kaçanların Akdeniz
kıyılarına gelmesiyle başlamıştır. Avrupa’da kıyı turizmini başlatan Kuzey Avrupa ve Güney
Avrupa arasındaki iklim farkıdır. Avupa’nın Akdeniz kıyılarında Fransa, İspanya ve İtalya
kıyılarında küçük balıkçı kasabalarını turizm merkezlerine dönüştürmüştür. Fransa, İtalya ve
İspanya’da riviera adı verilen kesintisiz uzanan tatil beldeleri yaratmıştır. Doğuda
Yunanistan’a doğru ve Yunan adalarına oradan Türkiye kıyılarına yayılmıştır.
Avrupa’nın Akdeniz kıyılarının konaklama tesisleri ve tatil evleriyle adeta dolmuş
olması turistleri yeni yerler aramaya yöneltmiştir. Dünyada orta kuşak, subtropikal ve tropikal
kuşakta pek çok kıyı, turizme açılmıştır.
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ABD’nin güney kesiminde Fort Florida(Lauderdale, Daytona Kumsalı, Sainth Pete
plajı) , Virginia(Virginia Kumsalı) , Güney Karolina(Myrtle plajı) , Miami(Miami plajı) ,
Aruba( Palm-Eagle plajı) , Orta Amerika’da Küba( Cayo Coco, Varadero, Playa Paraiso plajı)
, Meksika(Playa del Carmen, Tulum, San Lucas, Cuncun) Güney Amerika’da Rio de Jenerio
(Brezilya) , Afrika’da Mısır Ölüdeniz(, Marsa Alam, Şarm el Şehy) , Güney Afrika (Camps
Bay) Clifton Beaches /Cape Town(Clifton Beaches) , Simon's Town( Boulders Beach) , Cape
Verde( Santa Maria) , Knysna(Buffalo Bay) , Tanzanya Paje’de Paje plajı, Gambiya’da
Kotu(Kotu plajı) , Güney Afrika’da Hermanus(Grotto plajı) , Kenya Mombasa’da Nyali plajı,
Fas’da Agadir’de Taghazout Plajı, Gana’da Kokrobite Plajı, Zanzibar ‘da Nungwi plajı,
Senegal ‘de Cap Skirring,, Tunus’un Sidi Bou Said kenti, Fas ‘ta Sidi İfni, Malavi’de
Chitimba Plajı kıyı turizminde ünlüdür.
Adaların kıyı turizminde önemli bir yeri vardır. Turizmde doğal ve sakin yerleri
sevenler adaları seçerler. Kıyı turizminde en çok gelişen adalar, Hawai adaları(Lahaina) ,
Filipinler(Borocay) , Jamaika adası, Turks ve Coicos Adaları, Sicilya adası, Balearic Adaları,
Whitsunday Adaları, Mauritius adası( Belle Mare) , Seyşel adaları Hint Okyanusunda adalar
topluluğudur. Mahe adasında Anse Soleil plajı, Praslin Adasında Anse Lazio plajı, Anse
Lazio /Praslin Adasında Anse Lazio, La Gigue adasında Anse Cocove Grand Anse plajı,
Praslin adasında Anse Volbert plajı, Mahe adasında Anse Intendance plajı, Baie Lazare
adasında Petite Anse plajı kıyı turizminde gelişmiştir.

6.5. Türkiye’de Kıyı Turizmi
Türkiye’de kıyı turizmi en çok Çeşme-Alanya arasındaki kıyıda gelişme göstermiştir.
İzmir kuzeyinde kuzey Ege kıyıları, Marmara kıyıları ve Alanya doğusundan itibaren doğu
Akdeniz kıyıları kıyı turizminin ikinci derecede geliştiği kıyı şerididir. Karadeniz kıyılarında
gelişim bu kıyılardan sonar gelmektedir. Bu sıralamada başta gelen etmen iklimdir.
Türkiye’de kıyı turizminin gelişimi iklime bağlıdır. Sıcaklığın yıl içindeki
dağılımında, aylık ortalama sıcaklığın 20°C'nin üzerinde olduğu aylar sayısı Karadeniz'den
Marmara, Ege ve Akdeniz'e doğru artarak ilerler. Bu süre Karadeniz kıyılarında 2 ay
(temmuz, ağustos) Marmara Denizi kıyılarında 3 ay (haziran, temmuz, ağustos) , Ege Denizi
kıyılarında 5 ay (mayıs-eylül) , Akdeniz kıyılarında 6 ay (mayıs- ekim) dır
İklimin turizmi etkileyen ikinci etmeni yağıştır. Kıyı turizminde yağış, yaz
mevsiminde, kısa süreli tatilleri bozan bir etmendir. Bu bakımdan yaz mevsiminde iklimin
yağış şartlan kıyı turizminde önemlidir. Karadeniz ikliminin her mevsim yağışlı özelliği kıyı
turizmi için olumsuz bir etmendir. Yaz mevsiminde Doğu Karadeniz kıyıları ayda ortalama 810 gün, Orta Karadeniz 5-6 gün, Batı Karadeniz 1-2 gün yağışlı geçmektedir. Marmara Denizi
kıyılarında bu süre 1-3 gün arasındadır (Florya 1-2 gün, Yalova 3 gün) . Akdeniz ikliminin
görüldüğü Ege ve Akdeniz kıyıları, bu iklimde yazların kurak geçmesi özelliği nedeniyle en
uygun şartlara sahiptir. Akdeniz ikliminde yazın yağışlar ancak sağanak şeklinde 1-2 günü
kapsamaktadır. Bu nedenle seyahat acenteleri Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlere olan
turlarda yaz mevsiminde içinde yağışsız bir devreyi garanti edebilmektedir.
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Türkiye kıyılarında açık günler sayısı kuzeyden güneye doğru artmaktadır. Karadeniz
kıyılarında açık günler sayısı Şile ve Trabzön 51 gün, Marmara kıyılarında Yalova 81 gün,
Ege kıyılarında Ayvalık 109 gün, Çeşme 183 gün, Bodrum 173 gün, Marmaris 176 gün,
Akdeniz kıyılarında Alanya 139 gün, Silifke 141 gün, İskenderun 88 gündür. Açık günler
sayısının yıl içinde aylara göre dağılımında en fazla gün yaz ay!anndadır(özellikle temmuz ve
ağustos) . Bu süre Trabzon'da Temmuz ve Ağustos aylarında ayda 5-6 gün, Sinop'ta 10,
Akçakoca'da 15-16, Florya'da 16, Yalova'da 14, Ayvalık'ta 22, Çeşme'de 29-30, Bodrum'da
25, Marmaris'te 29-30, Antalya'da 22-23, Silifke'de 21-22 gündür. Türkiye'de açık günler
sayısı bakımından en uygun yerler güneybatı kıyılarıdır.
Kıyı turizminde güneşlenme süresinin uzunluğu, güneşten uzun süre faydalanma
sağladığı için önemlidir. Günlük güneşlenme süresi Karadeniz kıyılarında 9-11 saat, Marmara
kıyılarında 10-11 saat, Ege kıyılarında 11-12 saat, Akdeniz bölgesinde 12 saattir. Yıllık
güneşlenme süresi Karadeniz kıyılarında 2000 saat (İnebolu 2040 saat) , Marmara Denizi
kıyılarında 2300 saat (Florya 2368 saat) , Ege Denizi kıyılarında kuzeyde 2500 saati aşar
(Ayvalık 2766 saat, Kuşadası 2770 saat) , güneyde 3000 saate yaklaşır (Bodrum 2900 saat) ,
Kıyı turizminde iklime bağlı olarak deniz suyu sıcaklıkları da önemlidir. Deniz suyu
sıcaklığının 18°C'nin üzerinde olduğu aylar sayısı Karadeniz kıyılarında 4 ay (haziran-eylül) ,
Marmara kıyılarında 4 ay (haziran-eylül) , Ege Denizi kuzey kıyılarında Ayvalık 5 ay (mayıseylül) , Dikili 6 ay (mayıs-ekim) , güney Ege kıyılarında Kuşadası 7 ay (mayıs-kasım) ,
Bodrum 7 ay (mayıs-kasım) , Marmaris 7 ay (mayıs- kasım) , Akdeniz'de 8 ay (Alanya mayısaralık, Anamur mayıs-aralık) veya 9 ay (Antalya ve İskenderun'da nisan-aralık)
Sonuç olarak Türkiye kıyılarında kıyı turizminin süresini iklim belirlemektedir. Bu
süre Karadeniz ve Marmara kıyılarında 3 ay, Ege Denizi kuzey kıyılarında 5 ay, güney
kıyılarında 6 ay, güneybatı kıyılarında 7 ay, Akdeniz kıyılarında 8 ay olmaktadır. Akdeniz
kıyılarında temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık bunaltıcı değerlere ulaşmakla beraber, kıyı
turizmi daha erken başlamakta daha geç sona ermektedir.
Türkiye kıyılarında kıyı turizmini etkileyen bir diğer etmen kıyı jeomofolojisidir.
Karadeniz kıyılarının jeomorfolojik özelliği olarak derin şekilde içeriye sokulan koyların ve
alçak kıyıların azlığı, denizin kısa mesafede derinleşmesi gibi etmenler kıyı turizminin
gelişimini sınırlamaktadır. Marmara Denizi kıyılarında kıyı turizmine uygun kumsalların
bulunduğu kıyılar tatil konutlarıyla kaplanmıştır. Marmara Denizinin Trakya kıyılarında
Kumburgaz, Gümüşyaka, Celaliye, Tekirdağ'ın Barbaros, Kumbağ, Sultanköy (M. Ereğlisi) ,
Şarköy kıyıları daha çok ikincil konutlarla kullanılmaktadır. Marmara Denizi'nin Karadeniz'le
bağlantısını sağlayan İstanbul Boğazı kıyıları kentin daimî yerleşim alanı olduğundan, kıyı
turizminde vaktiyle ilgi gören koylarıyla değil, doğal güzelliğiyle ilgi çekmektedir. Çanakkale
Boğazı ise Çanakkale şehri güneyinde Güzelyalı kıyısı tatil konutları ve konaklama
tesisleriyle kıyı turizminde kullanılmaktadır.
Ege Denizi kıyıları, genel olarak yüzey şekilleri kıyıya dik olduğundan "enine yapılı"
veya "Atlantik yapılı" kıyı tipindedir. Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olması kullanım
açısından kıyı uzunluğunun çok fazla olmasına olanak tanır. Ege kıyıları uzun kumsallardan
119

çok küçük doğal koylarıyla tanınır. Bu koylar aynı zamanda yat turizmine de olanak tanır.
Ayvalık Sarımsaklı kumsalı Ege kıyılarının en uzun kumsalıdır.
Akdeniz kıyıları Antalya Körfezinin güney ucu Gelidonya burnuna kadar enine yapılı
kıyı özelliği gösterir. . Buradan itibaren boyuna yapılı özelliktedir. Antalya-Alanya arasında
uzanan boyuna kıyı Türkiye Rivierası olarak kabul edilir. Doğu Akdeniz kıyıları yazın
maksimum sıcaklıklar ve sanayi tesisleri nedeniyle kıyı turizminden daha az faydalanır.
Fethiye’nin Patara kumsalı Türkiye’nin en uzun kumsalları arasındadır.
Türkiye’de kıyı turizminin geliştiği Çeşme-Alanya arasındaki kıyı iklim, jeomorfoloji
gibi etmenler yanında arkeolojik miras açısından da kıyı turizminde ilgi çeker. Kıyı ve kıyıya
yakın antik kent kalıntıları kıyı turizmine katılanlar tarafından gezilir(Efes, Milet, Priene,
Knidos, Aspendos, Perge gibi)
Türkiye’de kıyı turizmi güneybatı kıyılarda başlamıştır. Kuşadası, Bodrum ve
Marmaris’in Ege’de Yunan adalarına yakınlığı bu yerlerde konaklama tesislerinin ev
pansiyonları şeklinde başlamasına neden olmuştur. Kamu Dinlenme tesislerinin de bu
yerlerde bulunması iç turizmde de bu yerleri tanıtmıştır. Konaklama tesislerinin pansiyon ve
az sayıda otel şeklinde olduğu bu yerlerde 1982 Turizm teşvik Kanunu’nun çıkması ve bu
kıyılarda bazı koyların Turizm Merkezi ilan edilmesiyle girişimciler 49 yıllığına arazi
kiralamış ve devletten otel için kredi almışlardır. Böylece kıyılara 5 yıldızlı oteller yapılmıştır.
Günümüzde Türkiye kıyılarının turizm merkezleri Bodrum, Kuşadası, Marmaris,
Çeşme, Alanya, Fethiye’dir. Ayvalık, Foça, Didim, Datça, Dalyan, Gazipaşa, Kaş, Kalkan
ikinci derece merkezler olarak yer alır.
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Uygulamalar
Google-earth’den Türkiye kıyılarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Boyuna yapılı ve enine yapılı kıyılar arasındaki farkı gördünüz mü?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde faydalanan
ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı olarak sağlayan bir turizm çeşididir. Kıyı
turizminin gelişimi üzerinde kıyı jeomorfolojisi, iklim, bitki örtüsü gibi fizikî coğrafi
özelliklerle birlikte yerleşmenin de etkisi bulunmaktadır. Dünyada kıyı turizmini gelişmiş
olduğu kıyılar İtalyanca kıyı anlamına gelen "riviera" olarak adlandırılır. Riviera kıyı
turizminde çok sık gidilen sayfiyelerin olduğu geniş ve uzun kumsalları ve ılık iklimi olan
kıyı kuşağı anlamını kazanmıştır. Yat turizmi, rekreasyonel bir faaliyet olan yatçılıkla
başlamış, bir turizm şekline dönüşmesi ve gelişmesi yatlara ve yatçılara birtakım hizmetlerin
verilmesiyle olmuştur. Yatçılık kendisi bir rekreasyonel faaliyet olmakla beraber, yat turizmi
diğer pek çok rekreasyonel faaliyete olanak tanır (güneşlenme, yüzme, amatör balıkçılık,
dalma, windsurf vb. ) . Şiddetli atmosfer olaylarından etkilenen yatların kısa mesafede
demirlemesi ve yatçıların denizin rekreasyonel olanaklarından faydalanabilmesi için, bir
burun, yarımada veya adayla açık deniz rüzgârlarına karşı korunmalı, kısa mesafede yön
değiştiren girintili-çıkıntılı kıyıların varlığı aranır. Yat turizmine en uygun kıyılar, geniş
körfezler içinde yaklaşık daire şekilli koylara sahiptir. Kruvaziyer; konukların, belli bir rotada
işlemekten ziyade değişik destinasyonları ziyaret etmek üzere, temel amacı normal olarak
taşıma değil, misafirleri ağırlamak olan bir gemiye, boş zamanlarını değerlendirmek için, bir
ücret ödeyerek binmek suretiyle yapılan seyahattir. Kıyı turizminin gelişimi üzerinde iklim,
kıyı jeomorfolojisi, bitki örtüsü, fizikî coğrafya etmenleri olarak yer alırken nüfus, yerleşme,
ekonomik faaliyetler ise beşeri coğrafya etmenleri olarak yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Kıyı turizminin süresini aşağıdakilerden hangi faktör belirler?
a) Jeomorfoloji
b) İklim
c) Yerleşme
d) Bitki örtüsü
e) Ekonomi
2) Kıyı turizmine en uygun kıyı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüksek kıyılar
b) Dik kıyılar
c) Enine yapılı kıyılar
d) Geniş ve uzun kumsallar
e) Falezli kıyılar
3) Aşağıdaki hangi faaliyet kıyı turizmi ile aynı kıyıda olmamalıdır?
a) Meyvecilik
b) Sebzecilik
c) Sanayi
d) Balıkçılık
e) Hayvancılık
4) -Kıyı turizmi için aylık ortalama sıcaklık için en uygun değer hangisidir?
a) 10° C
b) 15°C
c) 5° C
d) 20°C
e) 40°C
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5) Kıyı turizminde denize girmek için deniz suyu ortalama sıcaklık kaç derecenin
üzerine çıkmalıdır?
a) 5° C
b) 15°C
c) 10°C
d) 18°C
e) 7°C
6) Kruvaziyer turizmi hangi ulaşım aracını kullanır?
a) Tren
b) Yat
c) Uçak
d) Otobüs
e) Gemi
7) Yat turizmi için en uygun kıyı şekli hangisidir?
A) Alçak kıyılar
a) Kumsallar
c) Dik kıyılar
d) Koylu kıyılar
e-) Falezli kıyılar
8) ”Riviera” hangi turizm tipinin terminolojisi içindedir?
a) Kruvaziyer turizmi
b) Yat turizmi
c) Kıyı turizmi
d) Göl turizmi
e) Akarsu turizmi
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9) ” İkincil Konut” kavramının karşılığını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
a) Motel
b) Otel
c) Bungalow
d) Yazlık konut
e) Devre Mülk
10) Karadeniz kıyılarında kıyı turizmini aşağıdaki hangi etmen olumsuz etkiler?
a) Bitki örtüsü
b) Yerleşme
c) Yağış
d) Tarım
e) Ulaşım

CEVAPLAR: 1) b, 2) d, 3) c, 4) d,5) d,6) e,7) d,8) c,9) d,10) c
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7. KIRSAL TURİZM VE ÇİFTLİK TURİZMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7-Kırsal Turizm ve Çiftlik(Tarım) Turizmi
7.1. Kırsal Turizm: Tanım ve Kavramlar
7.1.1. Kırsal Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Etkileri
7.2. Çiftlik Turizmi(Tarım Turizmi/Agroturizm)
7.2.1. Dünyada Çiftlik Turizmi
7.2.2. Türkiye Çiftlik Turizmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Büyük kentlerde yaşayanlar için kırlar neden caziptir?
2-Kırlardan kente göç turizmle önlenebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kırsal
Turizm:
Turizmin
Tanım ve Kavramlar
alanlara katkısı
Kırsal
çevresel etkileri

turizmin

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
kırsal

nasıl
veya

Kırsal
ekonomik
faaliyetleri inceleyerek

Kırsal
turizm
Turizm planlaması
planlamasını öğrenir
konusunda temel eserler
okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Kırsal turizm



Çiftlik turizmi



Agroturizm



Tarım turizmi



Ekolojik tarım turizmi
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Giriş
Bu bölümde kırsal turizmin alt gurupları ayrılarak tanımlanacak ve çevre üzerine
etkileri anlatılacaktır. Bunlardan çiftlik turizmi (agroturizm/tarım turizmi) özellikleriyle ele
alınacak dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilecektir.
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7.1. Kırsal Turizm: Tanım ve Kavramlar
Kitle turizminin olumsuz yönleri turizm işletmeleri ve turistleri kırsal turizme
yöneltmiştir. Kırsal alanları mekân olarak kullanan bu turizm tipinde kavramlar karışıktır ve
birbirinin yerine kullanılmaktadır. Kırsal alanlardaki doğal özelliklerin, aktivitelerin ve
hizmetlerin farklı bileşenlerini kapsayan kırsal turizmin tanımlanması yapılmalıdır. Köy, dağ,
yayla, çiftlik vb. kırsal alanlarda yapılan turizmi geniş anlamda kırsal turizm adı altında
toplamak doğru olur. Bu turizm türünün başlangıç noktasını köy veya çiftlik gibi herhangi bir
yerleşim birimi ile doğal çevre oluşturmaktadır. Kırsal alanların bir takım sportif etkinliklerin
(kar veya çim kayağı, rafting, kanoing, doğa yürüyüşü, bisikletli veya atlı geziler, yamaç
paraşütü ve balıkçılık) uygulanmasına olanak vermesi sahip olunan bu potansiyelin turizm
yoluyla değerlendirilmesini zorunlu kılmakta ve sonuçta geri kalmış kırsal yerleşim
birimlerinin kalkınmasına yardımcı olmaktadır
Kırsal turizm, kırsal yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak, ülke ekonomisine katkıda
bulunur. Tarımsal ve turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin tamamlayıcısı olarak yer
alarak, hem kırsal alan hem de ülke ekonomisine önemli olumlu etkileri olur. Ülkelerde kırsal
alanda yasayan nüfus kırdan kente göç nedeniyle giderek azalmaktadır. Kırsal turizm, turistik
çekim gücü olan yörelerin canlılığı için zorunlu olan en uygun nüfus miktarının köyde
tutulması ve göçün önlenmesi açısından önemli bir etmendir. Kırdan kente göçün önlenmesi,
kırsal kesimdeki yasam koşullarının iyileştirilmesi ve adil gelir dağılımının sağlanması ile
olanaklıdır. Kırsal turizm, kırsal yörelerde yasayan insanlara yeni bir çalışma olanağı getirdiği
söylenebilir. Böylece kırsal alanların kalkınmasına katkıda bulunarak iç göçü önleyebilir,
nüfusu yerinde tutmada önemli rol oynayabilir. .
Kırsal alanlarda gerek tarımsal etkinliklerle uğrasan ve gerekse uğraşmayan ailelere
kırsal turizm yoluyla ek gelir sağlamak mümkündür. Çünkü kırsal turizmde konaklama ve
diğer hizmetler çoğunlukla küçük işletmeler şeklindedir. Ancak bu olumlu etkilerin yanında
kırsal turizm, tarımdan gelir sağlayan halkın, tarım sektörü dışına kaymasına neden olarak
tarımın gerilemesine neden olabilir. O yörenin tamamıyla turizme o yörenin tamamıyla
turizme bağımlı duruma gelmesi de istenilmeyen bir sonuç ortaya çıkabilir

7.1.1. Kırsal Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Etkileri
Kırsal turizm doğal çevre üzerinde bozulmaya yol açabilir. Kırsal alanlarda arsa
fiyatlarını artırabilir. Bu olumsuz etkileri yanında olumlu etkileri daha fazladır. Kırsal
turizmle dağ ve orman köylerinde turizmin gelişmesi sonucu atıl işgücüne yeni iş olanakları
sağlanacaktır. Yörede geçim kaynağının iyileşmesi/çeşitlenmesi sonucu kırdan kente göç
önlenecektir. Turizm, kentlerden kırsal alanlara ve orman köylerinden kentlere yeni ve yararlı
bilgilerin akışında önemli rol oynayacaktır. Kırsal turizm faaliyetinde yer alan turistler
çevreye daha duyarlı oldukları için turizme açılan alanlardaki doğal değerler daha sıkı bir
şekilde korunacaktır. Sektörler arası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacaktır
Türkiye’de bulunan kırsal alanlardaki turizm arzı, envanteri saptanmalı ve yöredeki
halk bu konuda bilgilendirilmelidir. Kırsal turizm arz potansiyellerinin yüksek olduğu
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yörelerde hem turizm eğitim programlarında, hem de yöre halkına yönelik eğitim
programlarında Türk kültürü ve tarihi, halkla ilişkiler, turizm, tanıtım ve yabancı dil gibi
alanlara yeterli düzeyde yer verilmelidir. Kırsal alanlarda, kırsal turizmin geliştirilmesi ve
pazarlanması için net hedef ve amaçları kapsayan bir stratejik plan hazırlanmalıdır. Kırsal
alanların sadece bir durak noktası olmanın dışında bir kırsal turizm destinasyonu olması
sağlanmalıdır. Kırsal turizmin ülke genelinde yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle kültür ve
turizm bakanlığı olmak üzere, tarım ve köy işleri bakanlığının, taşra teşkilatlarında görev
yapan elemanları, yerel yöneticiler, kırsal alanlarda kurulmuş olan kooperatifler, kırsal
yöredeki halk ve özel teşebbüsünün aktif bir şekilde katılımı sağlanmalıdır. Yöresel kültür
ürününün ve hizmetlerinin tanıtımı yapılmalıdır. Kırsal alanlarda özellikle kırsal turizm
arzının olduğu yerlerde fiziki altyapı hizmetlerinden köy yolları, içme suyu, kanalizasyon ve
arıtma tesisleri yaygınlaştırılmalıdır. Turizm ve tarım bütünleşmesinin sağlanması ve üretimin
pazar koşullarına yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Türkiye’de kırsal turizm potansiyelinin
belirlenmeli ve master planları hazırlanmalıdır. Kırsal alanlarda turizm faaliyetlerinin
gelişmesi sonucu mevcut doğal ve sit alanlarının bozulmaması, yöre halkının sahip olduğu
kültürel yapının yozlaşmaması ve tarihsel değerlerin yok olmaması için hem yöre halkı hem
de yerli ve yabancı turistler azami dikkati göstermelidirler. Kırsal turizmin geliştiği yerlerde
özellikle ev kadınlarının el becerilerini geliştirmesi için kısa süreli kurslara tabi tutularak
turistlere yönelik kazak, dantel, oya ve diğer el işleri ve yöresel yemek yapmaları teşvik
edilmelidir. Kırsal alanlarda turizme yönelik aile pansiyon işletmeciliği yapanlar ve arazisini
dinlenme, tedavi amaçlı kullandıran işletmecilere devlet tarafından kredi ve destek
verilmelidir
Kırsal turizm, turizm türleri içinde insan, çevre ve yerel kültür ile uyumlu dolayısıyla
olumsuz etkileri diğer turizm çeşitlerine göre daha az olan bir turizm türüdür. Kırsal turizmde
konaklama, yerel yerlesmelerin mevcut konutlarında gerçekleştirilebilmesi betonlasma ve
arazi işgali gibi çevre sorunlarına yol açmamaktadır. Ayrıca kırsal turizm, yılın on iki ayında
da yapılabilme özelliğinden dolayı, mevsimsel yoğunlaşmaya neden olmamakta ve yerel
potansiyelin yetmeyeceği, kapasiteyi aşacak kullanımları ortadan kaldırmaktadır. Kırsal
turizm Avrupa Birliği ülkelerinin kırsal kesimlerinde uzun yıllar önce önem kazanmıştır.
Avrupa ülkeleri için kırsal alanlar, insanın kendi cinsiyle ve çevre ile girdiği etkileşimlerin yer
aldığı alanlardır. Bu alanlar, insanoğlunun yaşamının devamlılığı açısından tarım,
hayvancılık, ormancılık gibi temel geçim kaynaklarını doğurur ve el sanatları ve küçük
ölçekli sanayi de bunlarla beraber gelişir. Kentli insan ise rahatlamak için özüne dönmek
isteyecek, yaşamın kaynağı olan doğaya geri dönecektir.
Alternatif turizm açısından önemli bir yeri olan kırsal yerleşimler dağ, yayla veya ekoturizm gibi faaliyetlerinin gelişimi, günümüzde veya gelecekte bu yörelerin sorunlarının
çözümünde ve bölgenin geliştirilmesinde aktif rol oynayabilir. Önemli olan turizme açılan bu
yörelerde geleneksel tarımın, balıkçılık, arıcılık, kümes ya da büyük baş hayvancılık ve
ormancılık gibi faaliyetleri terk etmeyerek, yörenin geleneksel el sanatları, mimari dokusu ve
kültürel mirasının bozulmadan korunmasıdır. Kısaca turizm kırsal alanlarda tarımsal
faaliyetlerin ve yöresel yaşayışın sonu değil aksine tamamlayıcısı konumunda olmalıdır.
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7.2. Çiftlik Turizmi(Tarım Turizmi/Agroturizm)
Turizm coğrafyasının ilgi alanı içinde bir başka turizm tipi agroturizm ‘dir. Yabancı
dilde tarım anlamına gelen agriculture teriminden türeyen bu turizm çeşidini Türkçe
literatürde tarım turizmi veya çiftlik turizmi olarak adlandırmak gerekir. Tarım turizmi
“ekolojik tarım turizmi” olarak da adlandırılmaktadır. Ekolojik tarım ve turizmin bir araya
gelmesidir. Bu turizm tipi kırsal yaşamı öğrenmek isteyen turistlerin çiftlik ve köy evlerinde
konaklamaları, çiftlik ve köylerde bağ, bahçe, tarla, ahır, ağıl, kümes vb. tarımsal üretim
alanlarında çalışmaları yoluyla yapılır. Çiftçiye üretimde yardım ederek ona gelir sağlarlar.
Turistler yöresel yiyecekler, gelenekler, tarımsal üretim hakkında bilgi sahibi olurlar. Turizm
tipleri arasında sınırlar çok belirgin değildir. Bu turizm tipi de kırsal turizmle, ekoturizmle,
doğa turizmiyle karışabilir. Çiftlik turizmini bu turizm tiplerinden ayıran tarım ve hayvan
çiftliklerinde çiftçinin veya hayvan yetiştiricisinin bütün kültürel varlıklarıyla bulunmasıdır.
Agroturizm kırsal alanda turistik bir işkoludur. Agroturizm şarap imalathaneleri, meyve
toplama, avcılık, balıkçılık gibi tur operatörlerinin yaratıcığına kalmış kırsal alanda her
faaliyeti içine alır.
Çiftlik turizmi okullara, üniversite öğrencilerine, turist guruplarına tarımsal eğitim
turları (ekim, dikim, bakım, gübreleme, ) , doğa eğitim turları (doğal yaşam, kırsal yaşam,
bitkiler, hayvanlar) , peynir, reçel, şarap, bira, el sanatları yapımın yapımı gibi
demonstrasyonlar(ürün tanıtım programları) , hayvan eğitimi, binicilik, tarihi çiftlik
binalarının gösterimi gibi faaliyetler içerir. Turist çekmek için hasat günleri şenlik olarak
kutlamaya dönüşür. Bağ bozumu festivalleri düzenlenir. Yöresel marka ürünler şeftali, kiraz,
mandalina vb. festivaller düzenlenir. Taze veya işlenmiş gıda (un, kırma, ezme, tarhana,
marmelat, turşu, konserve, bal, pekmez, reçel, kurabiye, tatlı, şarap, kuru veya tütsülenmiş
gıda, baharatlar, mum, el işlemeleri, ağaç işlemeleri turizmde hediyelik eşyalar olur. Bunlar
için de fuar ve festivaller düzenlenir.
Tarım turizminde bazı çiftlikler ayda belirli günlerde okul guruplarına veya turistlere
açılırlar. Örneğin, bir hayvancılık işletmesi hayvansal üretim hakkında bilgi vermek üzere
ayda birkaç defa okul grubu ziyaretlerine açılabilir. Tarım işletmeleri ürünlerini turistlere
satabilirler. Örneğin turistler kiraz ağaçlarını satın alıp kirazları toplayabilirler. Elma ağaçları
sadece turistlerin elma toplamasına ayrılabilir. Bazı çiftlikler sadece tarım turizmine yönelik
faaliyet sürdürürler. Bu çiftliklere konaklamalı veya günlük turlar düzenlenir.
Agroturizm tarım ve turizm olmak üzere iki büyük sanayiyi ilgilendirir. Dünyada
nisbeten yeni bir kavram olmasına rağmen dinlenmek için şehir dışına çıkmak geleneksel
olarak çok eskiden itibaren dünyada yapılmıştır. Avrupa’da medeniyetlerin ve kentlerin
kuruluşuna kadar inen bir geçmişi bulunmaktadır. Eski Yunandan modern kent yaşamına
kadar insanlar kırların cazibesini kullanmışlarıdır.
Agroturizmin çeşitli tanımları yapılmıştır. Kaliforniya Üniversitesi’nin Çiftlik
Programının tanımına göre ticari olarak çalışan bir çiftliğin, turistlere iyi vakit geçirmek ve
eğitim yoluyla ek bir gelir sağlamasıdır.
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Agroturizm tam bir çözüm değilse de kırsal alanlar için iyi bir gelir kaynağıdır.
Agroturizm öncelikle büyük kentlerin yakınlarında günlük turlar şeklinde gerçekleşir. Bunlar
yakında meyve bahçeleri, şarap imalathaneleri gibi yerlerdir. Diğerleri büyük nüfuslu yerlerin
çok uzağındadır. Agroturizm için her zaman büyük nüfuslu kentler iyi bir pazardır.
Agroturizmin büyük nüfusa ihtiyaç göstermesi büyük kentlerin stresinden kaçmak
isteyenlerin agroturizmi tercih etmeleridir. Bu nedenle büyük kentlerin yanına agroturizm için
küçük ölçekli çiftlikler yapılmaya başlamıştır. Bu turizmde son eğilimlerde kentlerden uzak
yerlere de çiftlikler inşa edilmektedir. Diğer taraftan yoğun tarım yapılan yerlerde yaban
hayatına yönelik rekreasyon istekleri de artmıştır.

7.2.1. Dünyada ÇiftlikTurizmi
Dünyada Tayvan tarım için çok uygundur. Turizmde çay tiryakileri için dünyanın en
kaliteli çayların ekildiği çay platasyonları gezilmektedir. Küçük çiftlikler odalarını turistler
için hazırlamışlardır. Toskana, Avrupa’da agroturizm için en uygun yerlerinden birisidir.
Yerel domates, sebze ve peynirle yapılan yöresel yemekler, şaraplar çok ünlüdür. İspanya’nın
ünlü Mayorka adası çiftlik turizminde çok popülerdir. Portakal ve incir bahçeleri ortasındaki
tesislerde turistlere orada yetişen ürünlerden yemekler sunarlar. Doğal kaynakları bol ve
büyük bir ülke olan Brezilya’nın tropikal çiçekler ve meyveler ve şeker kamışına kadar pek
çok ürünü bulunmaktadır. Hawai, çiftlik tarımında çok gelişmiştir Hawai Agriturizm Derneği
Hawai’nin en iyi tarımsal ürünlerini öğrenmek ve iyi bir çiftlik deneyimi kazanmak turistlere
olanaklar sunmaktadır. Granada Karayip adalarında agroturizm için en iyi yerlerden birisidir.
Kakao plantasyonları, karanfil, tarçın, zerdeçal yetiştiren kaliteli baharat çiftlikleri yer alır.
Kaliforniya ABD de agroturizm için en iyi yerlerden birisidir. Batıda küçük aile çiftlikleri ek
gelir için agroturizme yönelmiştir. Çok sayıda turist üzüm bağları içinde ve şarap
işletmelerinde kalmaktadır. Bu yerler turistlere küçük ölçekte tarım tekniklerini ve organik
tarım tekniklerini sunarlar. Kaliforniya Üniversitesinin çiftçilere agroturizmi öğretmek için bir
eğitim programı bulunmaktadır. Filipinler agroturizm için pekçok yere sahiptir. Turistler
büyük ananas plantasyonlarını, orkide çiftlikleri, arı çiftlikleri gibi yerleri gezebilirler.
Papaya, dragon fruit gibi ekzotik meyve bahçelerini görebilirler.
ABDevletlerinde tarımın makineleşmesi sonucu kırsal alanlarda iş alanları azamakta
ve kırsal alanlardan kentlere göç olmaktadır. Agroturizm kırsal alanlarda ekonomik kalkınma
için bir seçenek olarak görülmektedir . Araştırmalar kırsal alanların şimdiden çok popüler
olduğunu göstermektedir. 2000 yılında A:B. D de 82 milyon kişi çiftlikleri gezmiştir. Aslında
ABD çiftlklerinin çok azı agroturizme katılmasına rağmen bu çok büyük bir rakamdır.

7.2.2. Türkiye Çiftlik Turizmi
Türkiye planlı bir şekilde çiftlik turizmine 2004 yılında başlamıştır. Ta Tu Ta(TarımTurizm-Takas) (Ekolojik Tarım Turizm Bilgi ve Tecrübe Takası) isimli Buğday Derneği’nin,
2004 yılında Birleşmiş Milletler’in desteğiyle hayata geçirdiği proje, ekolojik tarım yapan
çiftçiyi maddi ve manevi anlamda desteklemek amacıyla başlatılmıştır. Bu proje Türkiye’nin
34 noktasında bulunan 72 çiftlikte tarım turizmi yapma imkanı sağlamaktadır. Türkiye’de
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ekolojik tarımla uğraşan 1400 çiftlikten şu ana kadar 150 başvuru olmuştur. 72 Ta Tu Ta
çiftliğinde tatil yapanların sayısı ise 600’ü bulmuştur. Gelen ziyaretçilerin yüzde 60’ının
yabancıdır ve çiftliklere Japonya, Almanya ve Hollanda’dan çok sayıda turist gelmektedir.
TaTuTa Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri bir yandan ekolojik tarım yapan çiftçiyi maddi ve
manevi anlamda desteklemeyi amaçlarken, diğer yandan da tükettiğimiz ürünlerin kaynağını
ve kırsaldaki yaşam koşul ve süreçlerinin bir bölümünü deneyimleyerek tanımak amacıyla
kırsalda yaşayan insanların mekânlarına konuk olarak, bilgi ve işgücü takası yapmayı
sağlamaktadır. Ahmet Bağ Çiftliği(Canik/Samsun) , Ali Yazıcı Çiftliği(Terme/Samsun) ,
Ayhan Kalalı Çiftliği (Yusufeli/Artvin) , Belentepe Çiftliği(Osmangazi/Bursa) , Cevizbağı
Çiftliği(Kaman/Kırşehir) , Çalatlı Çiftliği(Kozan /Adana) , Hakan Yazıcılar(Kars) , Hüseyin
Saydam Çiftliği( Pasinler/Erzurum) , Ahmet Demirtaş Çiftliği(Ağlasun/Burdur) gibi
Türkiye’nin bütün bölgelerine dağılmış çiftlikle, r sahipleri tarafından çiftlik turizmine
açılmıştır.
Yerel idarelerde tarım turizmiyle ilgili projeler hazırlayarak yöresel tarımsal ürünlerini
turizme kazandırmaktadır. Dünyada tropikal bitki eğitimi almak için öğrenciler Güney
Amerika ülkeleri ve Ekvador’a gitmektedir. Türkiye’ye bu eğitimde muz üretim seralarını
gezmek için Almanya’dan öğrenciler gelmiştir.
Ekolojik tarım turizmi için tesisler kurulmaktadır. Organik tarım, ekolojik yaşam ve
tatil olgularının birlikte değerlendirildiği bu çiftliklerde doğal mimarı yaklaşımıyla
tasarlanmış taş, ahşap ve kerpiç evlerde yılın 12 ayı turizm yapılmaktadır. Bu çiftliklerde
zehir ve kimyasal madde kullanılmadan üretilen ürünler konuklara ikram edilirken, isteyen
konuklar çiftlikte gönüllü çalışarak hem tarım yapmanın hem de ücretsiz tatilin tadını
çıkarmaktadır. Ekolojik Tarım Turizmi merkezleri, kent yaşamı ve teknolojinin getirdiği stres
ve sıkıntıları doğal, sakin ve huzurlu bir ortamda unutmak isteyenler için "köye dönüş"
görünümünde bir ortam sunmaktadır. Bunlar Türkiye’de daha çok Fethiye’de yaygınlaşmıştır.
Ekolojik Tarım Turizmi merkezlerinden biri de ekolojik tarım çiftliği Pastoral Vadidir. Bu tür
alternatif turizm yerlerinde konuklar istedikleri takdirde tarımsal çalışmalara katılabiliyor,
yerel kültür ve el sanatları atölyelerinde kilim dokumayı, topraktan çömlek yapmayı, ahşap
oymayı, sepet örmeyi, tarhana, erişte, reçel ve turşu yapmayı deneyebilmektedir.
Türkiye’de tarım turizmiyle ilgili bir proje Bodrum’da Turgutreis Tarihi Aspat
Projesidir. Turgutreis'e 13 kilometre uzaklıktaki tarihi Aspat antik tarım alanı zeytin, incir ve
bağ yetiştiriciliği açısından dünyanın en eski bölgesidir. Projeyle antik dönemlerde kullanılan
tarım teknikleri ortaya çıkarılacaktır. Bölgedeki doğal ve kültürel değeri koruyarak gelecek
kuşaklara aktarmak amacındadır. Gelen turist burada yetişecek tarımsal ürünlere kendi
tadında, organik olarak üretildiği için daha çok önem verecektir.
Tarım temalı müzeler içinde zeytinyağı temalı müzeler Akdeniz Havzasında
toplamıştır. Bu havzada 26 zeytinyağı müzesi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı
Türkiye’dedir. Türkiye'de türünün ilk örneği olaran Adatepe Zeytinyağı "Fabrika-Müzesi",
Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Küçükkuyu kasabasının girişinde 2001 yılında açılmıştır.
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Edremit’te Evren Ertür Tarihi Zeytinyağı Aletleri Müzesi bulunmaktadır. Akdeniz
Havzasının en büyük zeytinyağı Müzesi Urla’da kurulmuştur. Müze bünyesinde bir de
Zeytinyağı Kültür Merkezi oluşturulmuştur. Burada toplantı salonları, çocuk eğitim bahçeleri,
sabun müzesi ve sanat atölyeleri yer almaktadır.
Zeytinyağı üretimi ve kullanımıyla ilgili 2500 yıl öncesinden bugüne uzanan süreci
anlatan ilişkilerin yer aldığı 'Oleatrium' (Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi) , Kuşadası'na
bağlı Davutlar beldesindeki Değirmen Restoran girişinde açılmıştır. (2011) . Müzede, orijinali
Urla'da bulunan Klozemenai'nin bir örneği dâhil yüzlerce zeytinyağı üretim aracının büyük
bölümü çalışır konumda sergilenmektedir.
Mürefte ‘de Fevzi Kutman Şarap Müzesnde tahta presler, elle çevrilen salkım ayırma
makinaları, Osmanlı döneminden kalma kantarlar gibi eskiden nasıl şarap yapıldığına dair
birçok alet görülmektedir. Aker Şarap Müzesi de Mürefte’dedir. Şarköy ve Mürefte’ye
bağbozumu turları düzenlenmektedir.
Bozcaada Şarap Müzesinde geçmişten günümüze Bozcaada’daki bağcılık ve şarap
serüvenini anlatılmaktadır. Müzede şarap yapımı ile ilgili üzüm presleri, pres altlıkları,
küpler, büyük fıçılar, amphoralar, maya hazırlama kapları, şarap kapları bulunuyor. Müze
binası, şehir merkezinden birkaç kilometre uzakta, bağların arasında kurulmuştur. Dolayısıyla
aynı zamanda bu bağları gezmek de mümkün olmaktadır. Belirli saatlerde bir görevli müze
ziyaretçilerini dışarıda gezdirip üzümün nasıl yetiştirildiğini, nasıl toplandığını anlatmaktadır.
.
Diğer tematik müze gurubu arıcılık müzeleridir. Muğla sınırlarında SakartepesiGökova arasında 2010 yılında Arıcılık Müzesi hizmete girmiştir. Zemin katında, Arı Sağlığı
ve Bal Laboratuarı ile 100 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Aydın ili Çine ilçesinde
Yağcılar köyü nün ilköğretim okuluna Arıcılık Müzesi kurulmuştur. İstanbul Polonezköy’de
Arı Çiftliğinde organik bal nasıl olur, arıların ürünlerinden bal, polen, propolis ve bal mumu
nasıl üretilir yerinde gösterilmektedir.

.
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Uygulamalar
İnternette TA Tu Ta çiftlik turizmi projesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Çiftlik turizminin Türkiye’de gelişimini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Köy, dağ, yayla, çiftlik vb. kırsal alanlarda yapılan turizmi geniş anlamda kırsal
turizm adı altında toplamak doğru olur. Bu turizm türünün başlangıç noktasını köy veya
çiftlik gibi herhangi bir yerleşim birimi ile doğal çevre oluşturmaktadır. Kırsal alanlarda gerek
tarımsal etkinliklerle uğrasan ve gerekse uğraşmayan ailelere kırsal turizm yoluyla ek gelir
sağlamak mümkündür. Çünkü kırsal turizmde konaklama ve diğer hizmetler çoğunlukla
küçük işletmeler şeklindedir. Agroturizm: Yabancı dilde tarım anlamına gelen agriculture
teriminden türeyen bu turizm çeşidini Türkçe literatürde tarım turizmi veya çiftlik turizmi
olarak adlandırmak gerekir. Tarım turizmi “ekolojik tarım turizmi” olarak da
adlandırılmaktadır. Ekolojik tarım ve turizmin bir araya gelmesidir. Bu turizm tipi kırsal
yaşamı öğrenmek isteyen turistlerin çiftlik ve köy evlerinde konaklamaları, çiftlik ve köylerde
bağ, bahçe, tarla, ahır, ağıl, kümes vb. tarımsal üretim alanlarında çalışmaları yoluyla yapılır.
Agroturizmin çeşitli tanımları yapılmıştır. Kaliforniya Üniversitesi’nin Çiftlik Programının
tanımına göre ticari olarak çalışan bir çiftliğin, turistlere iyi vakit geçirmek ve eğitim yoluyla
ek bir gelir sağlamasıdır.
Dünyada Tayvan tarım için çok uygundur. Turizmde çay tiryakileri için dünyanın en
kaliteli çayların ekildiği çay platasyonları gezilmektedir. Granada Karayip adalarında
agroturizm için en iyi yerlerden birisidir. Kakao plantasyonları, karanfil, tarçın, zerdeçal
yetiştiren kaliteli baharat çiftlikleri yer alır. Kaliforniya ABD de agroturizm için en iyi
yerlerden birisidir. Türkiye planlı bir şekilde çiftlik turizmine 2004 yılında başlamıştır. Ta Tu
Ta(Tarım-Turizm-Takas) (Ekolojik Tarım Turizm Bilgi ve Tecrübe Takası) isimli Buğday
Derneği’nin, 2004 yılında Birleşmiş Milletler’in desteğiyle hayata geçirdiği proje, ekolojik
tarım yapan çiftçiyi maddi ve manevi anlamda desteklemek amacıyla başlatılmıştır.
Agroturizmde tematik müzeler zeytinyağı, şarap ve arıcılık üzerinde yoğunlaşmıştır.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi agroturizmin mekânıdır?
a) Kent
b) Antik kent
c) Tarihi Mekân
d) Çiftlik
e) Höyük
2) Aşağıdakilerden hangisi agroturizmin karşılığıdır?
a) Arkeolojik Turizm
b) Kentsel Turizm
c) Tarım Turizmi
d) Neolitik Turizm
e) Yayla Turizmi
3) Aşağıdakilerden hangisi kırsal turizmin tam karşıtıdır?
a) Dağ turizmi
b) Yayla Turizmi
c) Kentsel Turizm
d) Göl Turizmi
e) Kıyı Turizmi
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4) Çiftlik turizminin diğer turizm tiplerinden en önemli farkı nedir?
a) Küçük guruplara yapılması
b) Turistin tarımsal faaliyetlere katılması
c) Çevreye dikkat edilmesi
d) Kültüre önem verilmesi
e) Fotoğraf çekimi
5) Agroturizmde Türkiye’de tematik müzeler en çok hangi temada toplanmıştır?
a) Şarap
b) Zeytinyağı
c) Arıcılık
d) Tarım aletleri
e) Çay
6) Mürefte’de agroturizmle ilgili müzelerin teması nedir?
a) Şarap yapımı
b) Zeytinyağı
c) Arıcılık
d) Botanik
e) Yaban hayatı
7) Çine’de agroturizmle ilgili hangi temada müze bulunur?
a) Arıcılık
b) Çay
c) Zeytinyağı
d) Şarap
e) Tarım aletleri
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8) Aşağıdakilerden nerede şarap müzesi bulunur?
a) Marmara Adası
b) Heybeliada
c) Bozcaada
d) Kınalı Ada
e) Karaada
9) Çay ve kakao ekim alanları aşağıdaki hangi turizmin ilgi alanıdır?
a) Yayla turizmi
b) Klimatizm
c) Alpinizm
d) Agroturizm
e) Termalizm
10) Yayla, çiftlik, köy vb. alanlar hangi turizmin ilgi alanıdır?
a) Termalizm
b) Klimatizm
c) Kırsal Turizm
d) Alpinizm
e) Jeomorfoturizm

CEVAPLAR: 1) d, 2) c, 3) c, 4) b,5) b,6) a,7) a,8) c,9) d,10) c
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8. FLORAL TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8. Floral Turizm
8.1. Orman Turizmi
8.1.1. Orman Turizminde Mekânsal Planlama
8.2. Ağaç Turizmi
8.2.1. Ağaç Tüneller
8.3. Botanik Turizmi
8.3.1. Japon Bahçeleri
8.3.2. Saray Bahçeleri
8.3.2. Saray Bahçeleri
8.4. Çiçek Turizmi
8.4.1. Çiçek Festivalleri
8.5. Endemik Bitkiler Turizmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Ağaçlar üzerinde yürüyüş nasıl mümkün olabilir?
2-Biyosfer rezervinin diğer koruma statülerinden farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Orman Turizmi

Ormanların turizmde
Ormanların
nasıl değerlendiğini öğrenir. özelliklerini inceleyerek

Botanik Turizmi

Botanik bahçelerinin
Dünya
turizmde önemini öğrenir
bahçelerinden
inceleyerek

botanik
örnekler
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Anahtar Kavramlar


Floral turizm



Orman turizmi



Ağaç turizmi



Botanik turizmi



Çiçek turizmi



Endemik bitkiler turizmi



Botanik bahçesi



Zen bahçesi
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Giriş
Bu bölümde bitki örtüsü turizm açısından değerlendiriilecektir. Floral turizm ana
başlığı altında orman turizmi, ağaç turizmi, botanik turizmi, çiçek turizmi, endemik bitkiler
turizmi terim ve kavramlar mekânsal planlama ve örneklerle incelenecektir.
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8. Floral Turizm
Flora içinde orman, ağaç, çiçekler her biri turizm açısından önemlidir. Turizmde
orman turizmi, ağaç turizmi, botanik turizmi, park ve bahçe turizmi(garden tourism) , çiçek
turizmi(flower tourism) gibi alt guruplara ayrılabilir. Bütün olarak bakılırsa flora ekoturizmin
ilgi alanındadır.

8.1. Orman Turizmi
Orman turizmi orman içinde ağaç türlerini, anıt ağaçları izlemek, orman yürüyüşleri,
hiking hatları, ata binmek, motorsiklet turları, kuş gözlemciliği gibi faaliyetleri içerir.
Ormanlar sahip olduğu ağaç türlerine göre farklı renkler sunarlar. Yapraklarını döken
ağaçların olduğu ormanlar sonbahar manzaralarıyla ünlüdür. Yapraklarını dökmeyen ormanlar
her mevsim yeşil renkleriyle tanınır. Orman sınırının üzerinde Alpin Bitkiler katı renkli
çiçekleriyle turizmde ilgi görür.
Afrika çok çeşitli ağaçlara sahiptir. Bu ağaçlar daha çok ekilip ormanlar oluşturulduğu
zaman buralara turistler çekilecektir. Bu da burada yaşayan yerli halk için yeni iş
imkanlarıdır. Bu nedenle Afrikada Turizm İçin Ağaçlar (Trees For Tourism ) projesi
kapsamında yeni ağaçlar ekilmektedir.
Afrika’da Knysna ormanları orman turizmine açılmıştır. Knysna ormanları muhteşem
manzaralara sahiptir. Güney Afrika’nın ünlü Garden Route hattında Cape Town ve Port
Elizabeth arasındadır. Eskiden yüzlerce filin yaşadığı ormandı çok azı ormanın derinliklerinde
kalabilmiştir. Knynsa ormanlarında dereler, şelaleler, yoğun bitki örtüsü, dev ve yaşlı ağaçlar,
çok sayıda antilop cinsi gözlenebilir. Kuş gözlemcileri için uygun yerler bulunmaktadır.
Ekvador yağmur ormanları turundan önemli gelir etmektedir. Kanopi
Yolu(340m) yağmur ormanlarının güzelliklerini örmeyi sağlamaktadır.
Güvertelerinden yağmur ormanlarına kuş bakışı bakılmakta, Sacha’da sel basmış
ormanlarında kanoyla gezilmektedir. Bir ağaç kulede teleskopla kuşlar ve
izlenmektedir.

Yürüyüş
Gözlem
Amazon
manzara

Malezya’da Pahang’da Taman Negara ulusal parkında dünyanın en eski yağmur
ormanlarından birisi bulunur. Dünyanın en uzun kanopi yürüyüş yoluyla orman yukarıdan
izlenebilir. Yağmur ormanları aynı zamanda Malezya Yarımadasının en yüksek dağı olan
Tahan Dağının bulunduğu alandır.
Yenice Ormanları Bolu Dağları’nın kuzeybatısında İncedere, Şimşirdere, Çitdere su
toplama havzalarını ve Safranbolu ilçesinin batısında yer alan ormanları içeren bölge, 100
metreden başlayarak yaklaşık 2000 metreye kadar yükselen engebeli yeryüzü şekillerine
sahiptir. Bu topografya sayesinde biyolojik çeşitliliğini koruyabilmiştir. Türkiye’nin odunsu
tür çeşitliliği en yüksek olan Yenice Ormanları, anıt niteliğindeki ağaçları, derin vadileri,
akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından
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biri kabul edilmektedir. Doğa Derneği’nin Türkiye’de belirlediği 305 Önemli Doğa
Alanı’ndan da birisidir.
Yenice Ormanları, geniş ve iğne yapraklı karışık doğal yaşlı orman yapısına sahiptir. .
1000-1200 metre yükseklikte doğu kayınının baskın olduğu geniş yapraklı ormanlar hâkimdir.
1200 metreden sonra Uludağ göknarı ve sarıçam gibi iğne yapraklı ağaçlar sıklıkla görülmeye
başlar ve 1400 metrenin üzerinde saf ormanlar oluştururlar. Bölgenin en yüksek yeri olan
Keltepe zirvesinde ise açık kireçtaşlı alanlarda alpin kuşak bitkileri görülür.
Ana çatısını altı ağaç türünün oluşturduğu Yenice ormanlarında, otuz farklı ağaç,
ağaçcık ve çalı türü bulunmaktadır. Ayrıca dere kenarları, yol boyları ve kuytu yerlerde
kalmış on yedi ağaç, ağaçcık ve çalı türü de bulunmaktadır. Çitdere çevresinde porsuk, fındık,
karaçam, çınar yapraklı akçaağaç, kayın gövdeli akçaağaç, sapsız meşe ve dağ karaağacı anıt
ağaçları sizi selamlar. Kavaklı bölgesinde ise anıt porsuk ve fındık ağaçları bulunur. Yenice
Ormanları nesli tehlike altındaki dokuz endemik bitkiye de ev sahipliği yapar. Dünyada
sadece burada yaşayan Onosma bozakmanii türü gibi. Yenice ormanları için bir kitapçık
broşür hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta yürüyüş parkuru, bisiklet rotası, kanyon geçişleri
işaretlenmiştir. Yürüyüş parkurlarında doğru yol kırmızı-beyaz çizgilerle işaretlenmiş yanlış
yola girilince çarpı işareti bulunmaktadır. Ağaçların üzerine künyeleri yazılmış ve anıt ağaçlar
işaretlenmiştir.
Türkiye’de Karadeniz Bölgesi ormanları özellikle doğuda yoğundur. Dağlık ve
ormanlık alanda trekking turları çok ilgi görmektedir. Toros Dağları’nın sedir ormanları,
Köyceğiz çevresinin Sığla ormanları, Eğirdir’in Kasnak Meşesi ormanı, Akdeniz’in Köprülü
Kanyon Milli Parkının dallı servi ormanı orman turizmine konu olacak özelliktedir. Dilek
Yarımadası Milli Parkı içerisinde 804 bitki türü belirlenmiştir. Ayrıca dünyada sadece
Türkiye'de bulunan 18 bitki türünü de barındırır. Milli Park, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar
tüm Anadolu'da var olan bitki türlerinin doğal olarak bir arada görüldüğü biricik doğa müzesi
olma özelliğini taşımaktadır. Bu biyoçeşitlilik nedeniyle bu yarımada Avrupa Konseyi
tarafından “Flora Biyogenetik Rezerv Alanı” olarak korumaya alınmıştır. Akdeniz maki
bitki örtüsünün hemen hemen bütün bitki türlerinin en canlı ve sağlıklı örnekleri yarımadada
yer alır. Makinin çok çeşitli ağaç, ağaççık ve çalıları içermesi bütün türlerinin yarımadada yer
alması nedeniyle yarımadaya “Maki Bitki Örtüsü Turları” düzenlenebilir.

8.1.1. Orman Turizminde Mekânsal Planlama
Ağaçlar üzerinde yürüyüş(Treetop Walkway) yabancı literatürde “canopy walkways
(kanopi yürüyüş yolu”) , “treetop walkways (Ağaç üzerinde yürüyüş yolu) ” veya “airwalk
(havada yürüyüş”) , “way fly”, “sky walk” olarak adlandırılır (kanopi botanikte bir bitkinin
üzerine tam tepeden ışık vurduğunda bitkinin gölgesinin oluşturduğu alanın birbirine en uzak
olan uçları arasındaki uzaklık olarak tanımlanır) . İlk yürüyüş yolları ormanda kanopi içinde
ağaçtan ağaca köprüler olarak planlanmıştır. İlk olarak da bilim insanlarının kanopi
araştırmalarında ormanların üst bölgeleri hakkında araştırma yapmaları için tasarlanmıştır.
Günümüzde ise bu ağaç üzerinde yürüyüş yolları orman turizmi geniş anlamda ekoturizm için
inşa edilirler.
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Orman insanların ağaçları, orman altı bitkileri, yaban hayatıyla her zaman ilgisini
çekmiştir. Fakat insanı bunları tanıması ancak orman içinde insan boyuyla olan alanla sınırlı
kalmıştır. Ağaçların üst seviyelerinde yaşam görmek mümkün olmamıştır. Orman turizminde
en modern uygulama ağaç seviyesinin üstüne çıkan asma yollar yapılarak turistlerin ormanı,
ağaçları, kuşları yukarıdan seyretmek olanağı sağlanmasıdır. Bunlara en güzel örnekler
Avusturalya’dadır. Bunlara örnek olarak O’Reilly’s Lamington Milli Parkında ahşap ve
halattan yapılmış bir asma köprü bulunmaktadır. Turistler bu köprüyle ulusal parktaki botanik
bahçelerine ulaşmaktadırlar. Bir diğer örnek Otway Fly, ( Havada Yürüyüş) yoludur. Ağaçlar
üzerinde yapılan yürüyüş yollarının en uzunu ve en yükseğidir. Otway Fly dünyada bu şekilde
ağaçlar üzerindeki yürüyüşler için yapılan yolların en uzunu ve en yükseğidir. Mamu Yağmur
Ormanı Yürüyüş Yolu Avustralya’nın bir diğer ağaç üzerindeki yürüyüş alanıdır. Bu yürüyüş
yolunda gözlem kulelerinden orman, ağaçlar ve yaban hayatı izlenmektedir. Mulu yağmur
ormanları doğal sit alanı olarak korunmaktadır. Illawarra Fly, Ağaçlar Üzerinde Yürüyüş yolu
Avusturalya’da 500m uzunlukta 25m yüksekliktedir. Yağmur ormanları bu yoldan
izlenmektedir. Giants Vadisi, Ağaçlar Üzerinde Yürüyüş yolu 38m yükseklikte ormanı ve
koyları izlemek olanağı verir.
Tazmanya’da Tahune Ormanı’ndaki yerden 45m yüksekliğinde 597m uzunluğunda
havada yürüyüş yolu(Tahune Airwalk) Hobart kentinin 70km güneyindedir. dünyanın en ünlü
ormanlarından biri olan Tahune Ormanı’nın tepesinden izlemek olanağı vermektedir. Bu
orman dünyanın çiçek açabilen en uzun bitkisi olan okaliptüs türüne de ev sahipliği
yapmaktadır.

8.2. Ağaç Turizmi
Çok yaşlı ağaçlar turizmin ilgi alanına kentlerde, ormanlarda veya herhangi bir yerde
tek ağaç olarak “Anıt Ağaç” olarak girer. Anıt ağaçlar ağaç turizminin konusu olduğu gibi bir
türe ait ağaç görmek için seyehat etmek de ağaç turizminin ilgi alanıdır.
Anıt ağaç, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05. 11. 1999 tarih
ve 666 no'lu kararına göre "Tabiat yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal
nitelikler kazanmış bulunan ağaçlar" olarak tanımlanmış ağaçlardır. Normal insan ömrünün
15-20 katı uzunluğunda yaşam sürecine sahip olan anıt ağaçlar, 900-1000 yıllık hayatları
boyunca tarihsel olaylara tanık olurlar. Anıt ağaçların doğal ortamda kendi halinde
yaşayabilmesi ve kuşaklar arasında bir bağ sağlayacak kadar uzun ömre sahip olması
gerekmektedir. Bu nedenle, kavak, söğüt gibi ağaçlar anıt ağaç sayılmazlar. Diğer taraftan ise
görsel güzellik taşıması da gerekmektedir. Ömrü uzun olan şimşir gibi ağaçlar da bu nedenle
anıt ağaç kabul edilmezler.
Ağaçları anıt yapan üçüncü grup özellikler ilgili ağaçlara atfolunan moral ve kültürel
ayrıcalıklardır. Fiziksel boyutlar yönünden olağanüstü sayılmasa da, yöre kültüründe olumlu
veya olumsuz, gerçek veya hayal ürünü, mistik veya folklorik bir öyküye sahip olmak, ya da
yöresel veya ulusal tarihte kimi olaylar ile özdeş hale gelmek ve onlara tanıklık etmek de
ağaçlara anıtsal nitelik kazandırmaktadır. Bugün cami, mescit ve türbe avlularında karşılaşılan
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ulu çınarlar, serviler ve ıhlamurlar, bu mistik kültürün bizlere armağan ettiği birer doğal
mirastır.
Anıt ağaç olabilecek türler Menengiç (Pistacia terebintus) , Phoenix canariensis,
Sapsız meşe (Quercus petraea) , Adi çitlembik (Celtis australis) , Adi ceviz (Juglans regia) ,
Lübnan sediri (Cedrus libanı) , Pırnal meşe (Quercus ilex) , Andız (Arcetros drupacea) , Doğu
çınarı (Platanus orientalis) , Kokulu ardıç (Juniperus foetidissima) , Kırmızı okaliptüs
(Eucalyptus camalduensis ve Zeytin (Olea europaea) dir.
Türkiye'de bulunan anıt ağaçlara örnekler: Oklubalı Ardıçları(İnönü) , Mızıkçam
(Domaniç) , Alufeli Çınar(Bursa) , Yavuz Selim Meşesi (Bedirge-Hatay) , Şecer-i Vak vak
Çınarı(Sultanahmet-İstanbul) , Taşlıçınar(Gülhane-İstanbul) , Kestane ağaçları(İbradı) ,
Mengerli Çınarı(Beydağ-İzmir) , Uşaklı Çam(Güvemköy-Bolu) Eskicibaba Çınarı Orhan
Cami-Bursa) , Zeytın Ağacı (Selatin Köyü-Aydın) , Doğu Çınarı (Eskişehir Hamam yolu
caddesi) , Doğu Çınarı (Subatan yaylası-Bozdağ Salihli)

8.2.1. Ağaç Tüneller
Ağaçların tünel oluşturduğu yollar yürüyüş yolu veya karayolu üzerinde
olabilmektedir. Bu yollardan otomobille geçmek veya yürümek insanlarda büyük ilgi
uyandırmaktadır. Bunlardan Kleven’de (Ukrayna) bitki tüneli yerel bir lokomotifle
gezilmektedir.
Ağaç tüneller insan eliyle oluşturulurlar. Bunlar kent içinde, saray bahçelerinde,
botanik bahçelerinde olabilirler. Cherry Blossom Tüneli Almanyada kent içinde Bonn
kentinde kurulmuştur. Ukrayna Kleven’de Aşk Tüneli(Tunnel of Love) turizmde çok ilgi
görür. Mavi çiçekleriyle Jakaranda ağacı ağaç tüneli yapmak için çok uygundur. Güney
Afrika’da Jakaranda Yürüyüş Parkuru her Ocak ayında çiçekleriyle insanları büyüler.
Kyoto’da Bambu Yürüyüş Patikası Japonların en güzel bambu ormanı Sagano Ormanındadır.
Ginkgo Ağaç Tüneli Tokyo’da Meiji Shrine Bahçesindedir. Kuzey İrlanda’da “Dark Hedge”
adındaki kayın ağaçlarından oluşan ağaç tüneli fotoğrafçılar tarafından çok beğenilir.

8.3. Botanik Turizmi
Botanik Turizmi turistlerin botanik bahçelerini ve tarihsel açıdan önemli
bahçeleri(saray bahçesi vb. ) görmek için seyehat etmeleridir. Alhambra ve Taj Mahal
bahçeleri 2000 yılında 2 milyon turist tarafından gezilmiştir.
Botanik Bahçeleri milyonlarca ağaç ve bitkinin bir arada yer aldığı bahçelerdir.
Kuruluşlarındaki ilk amaç bilimseldir. Botanik açıdan bitkilerin incelenmesi amacıyla
kurulmuştur. Fakat insanların ağaçlara be bitkilere ilgisi o kadar fazladır ki bu bahçelerin
gelişmesini sağlamıştır.
Kraliyet Botanik Bahçeleri Londra’nın güneybatısında bulunan Richmond upon
Thames bölgesi ile Kew semti arasındaki bahçeler ve botanik seralardan meydana gelen 120
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dönümlük arazide kurulmuştur. 38 bine yakın farklı bitki türüne ev sahipliği yapan botanik
bahçenin ‘botanik’ bir kimlik kazanması ise, 19. yüzyılın başında bahçenin bakımını üstlenen
İngiliz natüristi ve ‘bitki avcısı’ Sir Joseph Banks’ın, bütün kıtaları gezerek daha önce ülkede
hiç görülmemiş olan bitkileri bahçede sergilemesiyle başlamıştır. 1841 yılında gelindiğinde
ise Kew Gardens’ın arsası 80 hektarlık bir genişlemeyle kraliyet tarafından halka bağışlanmış
ve gösterime açılmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise, Kew Gardens artık dünyaca tanınmış üç
botanik merkezden biri haline gelmiştir. Botanik bahçesi sadece yazları turistleri ağırlayan
Kraliçe Charlotte’un Yazlık Evi bulunmaktadır. Botanik bahçesinde turistler için turlar
düzenlenmektedir.
New York Botanik Bahçesi 1891 yılında kurulmuştur. Aralarında 200 yaşında
ağaçların da bulunduğu yaklaşık 1 milyon bitkiyi bünyesinde barındıran botanik park yılda
800 bin turist geziyor. Yaklaşık 15 farklı bölümden oluşan bahçede her bir bölüm barındırdığı
bitkiye göre isimlendirilmiş. Her yıl 1 Mart-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen The
Orchid Show (Orkide festivali) New York Botanik Bahçe'nin dünyaca meşhur
etkinliklerinden birisidir. Yaklaşık 8 bin çeşit orkidenin tanıtıldığı ve çeşitli aktivitelerle
desteklenen bir festivaldir. 1902 yılında inşa edilen A. Haupt Conservatory camdan kubbesi
olan binada tropikal bitkiler sergilenmektedir.
Diğer botanik bahçelerine örnek olarak Avusturalya Ulusal Botanik Bahçesi(Canberra)
, Paris Botanik Bahçesi, Kraliyet Botanik Bahçesi (Burlington, Kanada) , Belçika Ulusal
Botanik Bahçesi, Jardim Botânico(Rio de Janerio, Brezilya) , Brooklyn Botanik
Bahçesi(ABD) , Singapur Botanik Bahçesi, Dahnem Botanik Bahçesi and Botanikl
Muzesi(Berlin) , Nong Nooch Tropical Botanik Bahçesi(Tayland) , Montreal BotanikBahçesi,
( Montreal, Kanada) , Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçesi, (Cape Town, Güney Afrika) ,
Denver Botank Bahçesi, ( Denver, ABD) , Acharya Jagadish Chandra Bose Indian Botanik
Bahçesi, ( Kalküta, Hindistan) , Koishikawa Botanik Bahçesi(Tokyo) , Royal BotanikBahçesi,
( Sydney) verilebilir.

8.3.1. Japon Bahçeleri
Japon bahçelerinin kuruluşunda felsefi özelikler yer alır. Kuruluşu doğa sevgisini
doğa parçaları olarak dağ, ova, göl, orman, nehir parçalarını bahçeye yansıtılması fikrinden
ortaya çıkmıştır. Şelaleler başlangıçta yaşamın başlamasını devamında hayatta karşılaşılan
güçlükleri yansıtır. Taş ve bitkiden kaplumbağa yapmak uzun ömrü simgeler. Baharda
çiçeklerin açması yeni bir doğuşu simgeler. Sonbaharda dökülen yapraklar ruh dünyasını
etkiler. Japonlar bahçe sanatında doğayı küçülterek yeniden tasarlamışlardır. Japonlar
yaşamlarında sadelik ve gösterişten uzak olma felsefelerini Japon bahçelerine yansıtmışlardır.
Japon bahçelerinde kuru taş bahçeleri, çay bahçeleri gibi bahçeler de yer alabilir. Japonların
taş bahçeleri Zen Bahçesi adını alır. Japon bahçelerinde başta gelen ağaçlar ve bitkiler çam,
kiraz, bambu, alev ağacı, ormangülleri kullanılır. Kiraz çiçeklerinin ömrünün kısalığı Orta
Çağ’da samurayların hayatına, II. Dünya Savaşında Japon intihar pilotlarına benzetilmiştir.
Her yıl Nisan ayında Japonya kırlarında kirazların çiçek açması festival olarak kutlanır. Kiraz
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ağacı Japonya’da park ve yol kenarlarında da çok kullanılmıştır. Japon bahçeleri yerde
oturulan, piknik yapılan bahçeler değil seyretmek için yapılan bahçelerdir.
Japonya kendi ülkesinde taş bahçeleri kurduğu kadar yabancı ülkelerde de dostluk
göstergesi olarak Japon Bahçeleri kurmaktadır. Buenos Aires, Monte Carlo, San Fransisko
gibi şehirlerde Japon bahçesi bulunmaktadır. Türkiye’de Kaman(Kırşehir) , Eskişehir ve
İstanbul’da Japon Bahçesi bulunmaktadır. Kaman’ın Çağırkan köyünde Kalehöyük kazısı için
gelen Japonlar kazı alanı yanına Japon Bahçesi kurmuşlardır. Türkiye’yi ziyarete gelen
Japonya’nın Prensi Takahito Mikasa’nın ismi bahçeye verilmiştir. Bahçe cenneti andıran
güzelliğiyle kendine hayran bırakmaktadır. Bahçede 3000’e yakın ağaç ve 14000 budur bitki
bulunmaktadır. Endemik Japonya bitkileri ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen bitkilerle
süslenmiştir. Bahçenin ortasında Sumeru Dağı’nın minyatür bir benzeri bulunmaktadır. Japon
Türk Kültürel Değişim Derneği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle '2010 Japon
Yılı' etkinlikleri kapsamında Eskişehir’de Japon Bahçesi kurulmuştur. 2003 yılının
Japonya'da "Türk Yılı" ilan edilmesi ve Japonya'nın Shimonoseki Kenti ile İstanbul'un Kardeş
Şehir olması nedeniyle İstanbul’da Japon bahçesi çalışmalarına başlanmış ve Baltalimanına
Japon Bahçesi kurulmuştur.

8.3.2. Saray Bahçeleri
Dünyanın ilgi gören bahçeleri arasında en çok gezilenler saray bahçeleridir. Bu
bahçeler sarayla birlikte tarihin de bir parçasıdır.
İspanya’da Dünya Miras Listesinde olan Elhamra Sarayının Arap tarzında bahçeleri
bulunmaktadır. Elhamra’nın bulunduğu, Sabika tepesine komşu Cerro del Sol tepesinde
Cennet’ül Arif adı verilen bir Magrip villası ve bahçesi yer alır. Arap bahçe mimarisinin güzel
bir örneği olan Cennet’ül Arif “dünyanın en güzel bahçelerinden biri” olarak kabul
edilmektedir. Fransa’da Versaille Sarayını bahçesi içinde haç şeklinde büyük kanal, su
bahçeleri, merdivenler, köşklerle eşsiz bir bahçe mimarisi sunar.
Diğer saray bahçelerine örnek olarak Almanya Kassel’de Palace Gardens at
Wilhelmshoehe Sarayı Bahçesi, Viyana’da Schonbrunn Sarayı Bahçesi ve Belvedere Sarayı
Bahçesi, Salzburg’da Mirabell Sarayı Bahçesi, Medeira’da(Portekiz) Monte Sarayı Bahçesi,
Tokyo’da İmparatorluk Sarayı Bahçesi, St. Petersburg’da Catherine Sarayı Bahçesi verilebilir.

8.4. Çiçek Turizmi
Çiçekler renkli görünümleri ve kokularıyla insanlar için vaz geçilmezdir. Turizm de
insanların bu tutkusundan faydalanmaktadır. Özellikle tek bir çiçeği simge kabul eden ülkeler
bu çiçek üzerinde festivallerle ilgi çekmektedirler. Hollanda lale, Japonya kiraz çiçekleriyle
çiçek turizmde yerini almıştır. Çin 5 çiçekle turist çekmektedir. (kiraz çiçeği, açelya, lotus,
şakayık ve erik çiçeği) . Kiraz çiçeği, Japonya için önem kazanırken erik ağacının beyaz
çiçekleri Çin için sembol olmuştur.
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Kırsal turizmi seçen ve karavanla seyehat edenler Hollanda ‘da lale tarlaları, Fransa’da
lavanta tarlaları yanında mola verirler.

8.4.1. Çiçek Festivalleri
Dünyada çiçek festivalleri çok ilgi görmektedir. Bu festivallere en çok kiraz çiçeği ve
lâle konu olur.
Dünyada kiraz çiçeği festivalleri Japonya’nın öncülüğünde başlamıştır. Japonlar,
kirazların çiçek açmasını hayata yeni başlangıç dönemi kabul ediyorlar. Kirazların çiçek
açmasına “sakura zensen” adı veriliyor. Mart ayının son haftasında çiçek açtıkları günden
başlayarak 2şer haftalık festivallerle Japonya’da 11 kentte 26 parkta kutlanıyor. Bu festival
her yıl Japonya’ya yaklaşık 500 bin turist çekmektedir. Japonların süs kirazı pembe renkli
çiçekler açar ve bilinen tatlı meyve vermez. Bu nedenle ağacın en değerli dönemi çiçeklendiği
dönemdir. Yaklaşık 2 hafta gibi kısa ömrü olması da çiçeklenme dönemini daha önemli
duruma getirmektedir. Dalında çok kısa kalmasıyla hayatın geçiciliğini simgelediğine
inanılıyor. Üzerine şiirler, şarkılar yazılıyor. II. Dünya Savaşı’ndaki intihar pilotlarının son
uçuşa çıkmadan uçaklarına bu çiçeği çizdiği biliniyor. Japonya’da kiraz çiçeklerini seyretme
partilerine “hanami” adı verilmektedir.
Sakura’yı aynı zamanda dostluk simgesi kabul eden Japonlar, 1910 yılından itibaren
ABD’ye gönderdikleri fidelerle, bu geleneğin Pasifik Okyanusu’nun karşı kıyısına
yayılmasına neden oldular. Bunlar West Potomac Parkı’na dikildi, serpilip gelişti. 1935’te
sakura festivalleri başlatıldı. II. Dünya Savaşı’nda sekteye uğrayan bu dostluk gösterisi,
1965’te tekrar gönderilen 4 bin fideyle canlandırıldı. Şu anda dünyanın en büyük sakura
ormanlarından biri. Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali her yıl kente 700 bin turist çekmektedir.
Bisiklet turları, fotoğraf sergileri, sakura hakkında seminerler, konserler ve dans gösterileri
gerçekleştiriliyor. Los Angeles’teki Balboa Parkı’nın 2 bin sakura ağacı çiçek açmaktadır. .
Philadelphia’daki Fairmount Parkı’nda 1926’da kurulan 2 bin ağaçlık sakura parkı
bulunmaktadır
Park, cadde, kampuslara dikilen 300 bin ağacıyla Dünyanın en büyük Yoshino türü
kiraz ormanına sahip şehri olmakla övünen Macon’da(Georgia) kiraz çiçeği festivali
düzenlenmektedir. York’taki Brooklyn Botanik Bahçesin’de geleneksel Sakura Matsuri
Festivali düzenlenmektedir. Kiraz çiçeklerinin gelişi Kanada’nın Vancouver şehrinde,
Almanya’da Hamburg yakınlarındaki "Altes Land"da, Filipinler’in Palawan kentinde
nisandan mayısa uzanan festivallerle kutlanmaktadır. (Sakura Festivalleri)
Çin’de kiraz çiçeği bahçelerinden çok sayıda turist çekmektedir. Wuhan Üniversitesi
bahçesi kiraz çiçekleriyle çok ilgi görmektedir. 2013 yılında bu bahçede kirazlar açında bir
günde 200 bin kişi gezmiştir.
1890 yılında, Sultan II. Abdülhamid’in emriyle Japonya’ya gönderilen Ertuğrul
Firkateyni’nde 587 denizcinin şehit olması anısına dikilmek üzere, Japonya 2005 yılında 587
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sakura fidanı göndermiştir. Bu fidanlar Göztepe’deki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesine
dikilmiştir. Böylece şehitler anısına bir sakura bahçesi İstanbul’da kurulmuştur.
Lâle bahçeleri turizmde çok ilgi görmektedir. Bu nedenle turizme yönelik
düzenlemeler de yapılmıştır. Turistler için ağırlama üniteleri(lokanta vb. ) , alışveriş
üniteleri(hediyelik eşya vb. ) ve soğan satış yerleri yapılmaktadır. Lale, Hollanda halk
kültürünün temel taşı olmuştur. Hollanda’da Lâle Festivali her yıl Nisan sonu mayıs başı
dönemlerde farklı tarihlerde yapılır ve 1 hafta sürer. Bu festivallerde kültürel ve sanatsal
faaliyetler de yer alır.
İlk kez 1949 yılında kurulmuş. Amsterdam yakınlarındaki Lisse’de açılan Keukenhof,
Çiçek Bahçesi, daha sonra lâlenin bin bir türlüsü ile değişik çiçeklerin ekildiği ve bir anlamda
"açık hava lâle müzesi" görünümündedir. Her sene ilkbaharda kapıları ziyaretçilere açılan
Keukenhof Çiçek Bahçesi’nde başta lâle olmak üzere 7 milyon çiçek soğanı ekilmektedir. Her
yıl mart ayının son haftasından mayıs sonuna kadar açık kalan Keukenhof, aynı zamanda
dünyanın en büyük çiçek bahçesi konumundadır. ‘Yeryüzündeki Cennet’ olarak tanımlanan
32 hektar büyüklüğündeki bahçeyi ziyaret edenlerin sayısı yıllık ortalama 800 bindir. . 2010
yılında İstanbul Avrupa Kültür başkenti olunca lâle de kentin simgesi olmuştur. 2005 yılından
itibaren İstanbul’da Lâle Festivali düzenlenmektedir.

8.5. Endemik Bitkiler Turizmi
Endemik bitki, alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender
bulunan bitki türlerine endemik bitki denilmektedir. Endemik bitkileri görmek için
düzenlenen turlar endemik bitki turizminin konusudur.
Endemik bitkiler, bulundukları habitatın ekolojik özellikleri nedeniyle sadece o ülkede
ya da bölgede yetişen, dünyanın başka bölgesinde yetişme olasılığı olmayan bitkilerdir.
Canlılar doğal engellerle karşılaştıklarında yayılışları kesintiye uğrar, topluluklar parçalanıp
farklılaşır. Türlerin gen yapıları değişir ve yeni türler ortaya çıkar. Bir alandaki endemizm
oranı o alanın jeolojik olarak eskiliğine, izolasyon derecesi ve süresine, topografik
özelliklerine bağlı olarak değişir. Ülkemizde çok sayıda bitki için endemizm geçerlidir.
Bazıları vardır ki, sadece bir bölgede yetişirler (nokta endemikleri) . Toros dağlarının batı ve
orta kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki geçiş alanları endemizm açısından en
zengin yerlerdir.
Türkiye, tarihi ve sosyal açılardan olduğu gibi biyolojik çeşitlilik açısından da bir
köprü ve kavşak noktası olarak yeryüzündeki 37 ayrı bitki coğrafyası bölgesinden üçünün
(Avrupa–Sibirya, Akdeniz ve İran–Turan) kesiştiği coğrafya olması nedeniyle zengin bir
biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Ayrıca dünyada acil koruma altına alınması gereken biyolojik
çeşitlilik açısından zengin 34 sıcak noktadan üçü de (Kafkasya, Akdeniz, İran-Anadolu)
Türkiye’de bulunuyor. Bu özelliği ile Türkiye, Çin ve Güney Afrika ile birlikte, sınırları
içinde üç sıcak nokta barındıran üç ülkeden biri olan Türkiye, endemik türleri ile kendi
kuşağında biyolojik çeşitlilik açısından en önemli ülkelerden biridir.
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Cins düzeyinde endemik olan bitkilerin bulunması çeşitlilik açısından önemli bir
göstergedir. Türkiye’de cins düzeyinde endemik olan 15 bitki grubu bulunmaktadır.
Avrupa’daki endemik bitki sayısı 2500 iken, ülkemizdeki endemik bitki sayısı 3500’ dür. Bu
sayı ülke çapında İtalya’da 700, İspanya’da 500, Japonya’da 2000, ABD’de 4000 iken il
çapında Antalya’da 578, Konya’da 478, İçel’de 366 dır. Türkiye’den endemik bitkilere
turizmde çok ilgi gören Ters Lâle (Fritillaria carica) ( Karya ters lâlesi, Ağlayan gelin)
verilebilir. F. carica, Türkiye’de ikisi de endemik olan iki alt türle temsil edilir. Çok yıllık bir
bitkidir. 200-1500 metre yükseklikte, Pinus brutia ve Pinus nigra ormanı, kayalı yerler,
kalkerli bölgelerde yetişir. Mart-mayıs ayları arasında çiçeklenir. İzmir, Muğla ve Antalya’da
bulunur. Geceleri biriken su, gündüzleri yapraklarından aşağı süzülür ve bu görünümüyle
“Ağlayan Gelin” adıyla da bilinir.
Akdeniz Havzası biyoçeşitlilik açısından zengindir. Fransa’da düzenlenen “Akdeniz
Bitkileri Turu” belirli yürüyüş hatlarında yapılmakta endemik türler ve insanların çok ilgi
gösterdiği şifalı bitkiler gösterilmektedir.
Orkideler dünyada endemik bitkiler turizminde önemli yer alır. Orkideler açısından
zengin olan Tayland’da “orkide çiftlikleri”ne turlar düzenlenemektedir. Hawai’de orkide
seralarına tur bulunmaktadır. Kolombiya, Venezuela, Brezilya, Yeni Gine orkideleriyle
tanınır. Türkiye’de düzenlenen Mart-Haziran arasındaki orkide turlarınde yeni orkide türleri
de keşfedilmiştir.
Türkiye’nin endemik bitkiler turizminde en önemli yerlerinden birisi Gürcüce adıyla
Maçahel Havzası Türkçe adıyla Camili Havzası ‘dır. Artvin’in Borçka ilçesi sınırları içinde
yer alır. Camili Vadisi Uluslararası Koruma Kurumu (CI) , Dünya Bankası ve Küresel Çevre
Fonu (GEF) tarafından belirlenen, biyolojik açıdan zengin ve tehdit altında olan dünyadaki 25
karasal ekolojik bölgeden biri. Macahel Havzası Türkiye’de tanımlanan 122 önemli bitki
alanından birisi olan Karçal Dağları önemli bitki alanının büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
Maçahel Havzasında 1021 civarında bitki türü var olup, Türkiye florasının yaklaşık %10 nu
temsil etmektedir. Maçahel Havzasında 25 endemik bitki taksonu saptanmış olup, endemizm
oranı %2.4. tür. Havzada 72 adet nadir bitki taksonu Uluslar arası IUCN tehlike kategorilerine
göre sınıflandırılmıştır. Maçahel’de 4 farklı vejetasyon tipine ait 13 bitki birliği
tanımlanmıştır. Bunlardan biri bilim dünyası için yenidir.
Sığla Ağaçları, Tersiyerden kalma endemik ve özellikle relik bitkilerdir. Bunlardan
biri olan L. orientalis. Anadolu Sığla Ağacı yalnız Türkiye'de Güney Batı Anadolu'da
Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, çayı etrafında toplanmıştır. Yöresel olarka Günlük Ağacı
olarak adlandırılır. Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica) yalnız Türkiye’ye özgü (endemik) bir
tür olduğundan Eğirdir’de orman olarak koruma altına alınmıştır.
Artvin Camili Havzası 29 Haziran 2005’te Türkiye’nin ilk Biyosfer Rezervi ilân
edildi. Biyosfer(canlı küre) rezervleri biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve
kültürel değerlerin korunmasına dönük uygulamaların denendiği, seçildiği, sunulduğu ve
geliştirildiği alanlardır. Doğal dengeyi sağlamak ve çeşitli yaşam ortamlarındaki hayvan ve
bitki türü çeşitliliğini devam ettirmek amacı ile koruma altında bulundurulan Biyosfer
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Rezervleri diğer koruma statülerinden farklıdır. Korunan alanlar tek bir amaç için
belirlenirken, biyosfer rezervleri çok amaçlıdır. Örneğin korunan alanlarda temel amaç
doğanın korunması iken, biyosfer rezervlerinde doğa korumaya ek olarak kalkınma ve lojistik
destekde söz konusudur. Biyosfer rezerv alanları korunmaya muhtaç peyzajlar, ekosistemler
ya da hayvan ve/veya bitki türlerini içermelidir. Dünyada, 102 ülkede 507 biyosfer rezervi
bulunmaktadır. . En çok biyosfer rezervi bulunan ülkeler, 47 rezervle ABD, 38 rezervle Rusya
Federasyonu, 37 rezervle İspanya ve 26 rezervle Çin Halk Cumhuriyeti’dir
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Uygulamalar
Kraliyet Botanik Bahçesinin web sayfasını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Botanik bahçelerinin turistlere verdiği hizmetleri öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Flora turizminin alt dalları, orman turizmi, ağaç turizmi, botanik turizmi, park ve
bahçe turizmi(garden tourism) , çiçek turizmi(flower tourism) dir. Bütün olarak bakılırsa flora
ekoturizmin ilgi alanındadır. Orman turizmi orman içinde ağaç türlerini, anıt ağaçları izlemek,
orman yürüyüşleri, hiking hatları, ata binmek, motorsiklet turları, kuş gözlemciliği gibi
faaliyetleri içerir. Orman insanların ağaçları, orman altı bitkileri, yaban hayatıyla her zaman
ilgisini çekmiştir. Fakat insanı bunları tanıması ancak orman içinde insan boyuyla olan alanla
sınırlı kalmıştır. Ağaçların üst seviyelerinde yaşam görmek mümkün olmamıştır. Orman
turizminde en modern uygulama ağaç seviyesinin üstüne çıkan asma yollar yapılarak
turistlerin ormanı, ağaçları, kuşları yukarıdan seyretmek olanağı sağlanmasıdır. (ağaç
üzerinde yürüyüş yolları) .
Anıt ağaçlar ağaç turizminin konusu olduğu gibi bir türe ait ağaç görmek için seyehat
etmek de ağaç turizminin ilgi alanıdır. Ağaçların tünel oluşturduğu yollar yürüyüş yolu veya
karayolu üzerinde olabilmektedir. Bu yollardan otomobille geçmek veya yürümek insanlarda
büyük ilgi uyandırmaktadır. Botanik Turizmi turistlerin botanik bahçelerini ve tarihsel açıdan
önemli bahçeleri(saray bahçesi vb. ) görmek için seyehat etmeleridir. İlgi gören bahçeler
arasında Japon Bahçeleri de yer alır. Dünyanın en çok gezilen bahçelerir saray bahçeleridir.
Bu bahçeler sarayla birlikte tarihin de bir parçasıdır. Dünyada çiçek festivalleri turizmde çok
ilgi görmektedir. Bu festivallere en çok kiraz çiçeği ve lâle konu olur. Endemik bitkileri
görmek için düzenlenen turlar endemik bitki turizminin konusudur.
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Bölüm Soruları
1) Orman turizmi için mekânsal düzenlemesi yapılan Yenice Ormanları nerededir?
a) Bolu Dağları
b) Kazdağları
c) Bozdağlar
d) Aydın Dağları
e) Sultan Dağları
2) Orman turizmi için maki türlerinin bütünüyle korunduğu Milli Park hangisidir?
a) Yedigöller Milli Parkı
b) Yozgat Çamlığı Milli Parkı
c) Kazdağları Milli Parkı
d) Dilek Yarımadası Milli Parkı
e) Munzur Dağları Milli Parkı
3) Aşağıdaki hangi madde “anıt ağaç” belirleme özelliği değildir?
a) Görsel açıdan güzel olması
b) İnsan ömürünün birkaç katı yaşı olması
c) Doğal ortamda yaşayabilmesi
d) Tarihi bir olayla özdeşleşmesi
e) Yapraklarını dökmemesi
4) Aşağıdaki hangi ağaç türü “anıt ağaç” özelliği taşımaz?
a) Menengiç
b) Meşe
c) Çınar
d) Ardıç
e) Kavak
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5) Botanik Bahçelerinin ilk kuruluş amacı nedir?
a) Bilim
b) Turizm
c) Rekreasyon
d) Özel ilgi
e) Koruma
6) Aşağıdaki hangi yerleşmede Japon Bahçesi bulunur?
a) Eskişehir
b) Çankırı
c) Nevşehir
d) Niğde
e) Burdur
7) Kiraz çiçeği hangi ülkenin sembolü olmuştur?
a) Hindistan
b) Japonya
c) Brezilya
d) Tayvan
e) Çin
8) Hangi çiçek İstanbul kentinin sembolü olarak kabul edilmiştir?
a) Gül
b) Lale
c) Açelya
d) Nilüfer
e) Hanımeli
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9) Endemik Bitkiler Turu için önemli Maçahel Havzası nerededir?
a) Burdur
b) Antalya
c) Artvin
d) Bolu
e) Ordu
10) Türkiye’nin ilk Biyosfer Rezervi neresi ilan edilmiştir?
a) Sığla Ormanı
b) Sedir Ormanı
c) Dallı Servi Ormanı
d) Kasnak Meşesi Ormanı
e) Maçahel Havzası

CEVAPLAR: 1) a, 2) d, 3) e, 4) e,5) a,6) a,7) b,8) b,9) c,10) e
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9. YABAN HAYATI VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Yaban Hayatı ve Turizm
9.1. Yaban Hayatı Turizmi: Tanımlar ve Kavramlar
9.2. Kuş Gözlem Turizmi
9.2.1. Leylek Göçleri
9.3. Kelebek Turizmi
9.3.1. Türkiye’de Kelebek Gözlemciliği
9.3.2. Kelebeklerin Yaşamını Etkileyen Yanlış Arazi Kullanımları
9.4. Av Turizmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaban Hayatı turizmi yaban hayatına fayda sağlar mı?
2. Av turizmi yapılmalı mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Yanlış
kullanımı

arazi

Kuş gözlem turizmi

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Kelebeklerin yaşam
Doğa
alanlarının
korunmasını Merkezi
web
öğrenir
inceleyerek
Kuş
öğrenmek

göç

yollarını

nasıl
veya
Koruma
sitesini

Türkiye
Kuş
Cennetlerini araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Av turizmi



Kelebek gözlemciliği



Kelebek turizmi



Kuş gözlem turizmi



Yaban hayatı turizmi
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Giriş
Bu derste yaban hayatının turizm açısından nasıl değerlendirildiğini inceleyeceğiz.
Kuş gözlem turizmi incelerken leylek göçlerine yer vereceğiz. Kelebek gözlemciliğinine
ilginin ne kadar artmakta olduğunu göreceğiz. Av turizmi için alınan kontrolleri ele alacağız.
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9.1. Yaban Hayatı Turizmi: Tanımlar ve Kavramlar
Yaban Hayatı Turizmi doğal ortamlarında vahşi hayvanların izlenmesidir. Yaban
hayatı ulusal parklarda araçlardan veya yürüyüş yollarından gözlenmektedir. Yaban Hayatı
turizmi turizmde önemli bir yer tutmaktadır. Pekçok Afrika ülkesi ve Güney Amerika ülkesi,
Avusturalya, Hindistan, Kanada, Endonezya, Bangadeş, Malezya ve Maldivler bunlar
arasındadır.
Fakat bu turlarda hayvanların rahatsız oldukları söylenebilir. Son yıllarda hızlı bir
büyüme yaşanan bu turizmde turlar eko turizm ve sürdürülebilir turizm kurallarına uygun
olarak düzenlenebilir. Yaban hayatı turizminin hayvanlara kendi doğal yaşam ortamlarında
rahatsızlık verebilir. Özellikle turizmin gelişmekte olduğu ülkelerde yağmur ormanı ve
mangrov ormanı arazilerine tatil köyü ve otel inşaatlarının artması yaban hayvanlarını
korkutup yuvalarından ve beslenme alanlarından uzaklaşmalarına neden olabilir.
Yaban Hayatı turizminin vahşi yaşam üzerine etkisi turizmin büyüme ölçüsüne ve
insanların yaban hayvanlarına karşı davranışlarına bağlıdır. Bu turizm yaban hayvanlarının
yuvalama sezonunda yapılırsa ve fotoğraf çekmek için turistler hayvanlara çok yaklaşırsa
yaban hayatının zarar görme olasılığı çok artar. Çok yoğun turistlerin geldiği yaban hayatı
alanlarında bütün yabani hayvanlar zarar görmektedir.
Yabani yaşam turistleri yaban hayatını fotoğraflamak için alanda yoğunlaşmaları
onların avlanarak beslenmelerini olumsuz etkileyebilir. Örneğin Zimbawe’de Kariba gölünde
turist botlarının gürültüsü filleri ve siyah gergedanları su içmeleri ve beslenmeleri konusunda
rahatsız etmiştir. Yabani hayvanların turistler tarafından beslenmesi yaban hayvanlarının
sosyal davranışlarında değişikliğe neden olmuştur. Galapagos adalarında iguanaların turistler
tarafından beslenmesi iguanaların üremesi üzerinde olumsuz etkisi olmuştur.
Yaban Hayatı turizmi bazı yaban hayvanlarının korunması için parasal destek sağlar.
Sumatra kaplanları ziyaretçilerin bağışlarıyla doğal yaşamda korunmaktadır.
İyi bir vahşi yaşam rehberi yerel vahşi yaşamı iyi tanır ve turistlerin davranışını
yönlendirir. Bazı vahşi yaşam operatörleri yabani hayvanların araştırılması, sayılması ve
numaralanmasına korunmasına katkıda bulunur. Bazı alanlara düzenli olarak turist gelmesi
kaçak vahşi hayvanları avlayan ve küçük türleri toplayanlara engel olabilir.
Yaban Hayatı turizmi için yaban hayatının korunduğu ulusal parklar veya vahşi yaşam
parkları düzenlenir. Vahşi Yaşam Parklarının çoğu nesli tehlike altındaki türleri barındırır ve
korurlar.
Turna, şahin, atmaca, aslan, kaplan martı,, jaguar, leopar, bizon, geyik, sincap, kurt,
maymun denizde yunus, yengeç, su samuru, pelikan, kertenkele, deniz aslanı, köpekbalığı,
kaplumbağa, balina gibi insanların en çok merak ettiği hayvanlar için dünyada en iyi
gözetleme yerleri belirlenmiştir. Acentalar bu yerlere tur düzenlemektedir.
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Yaban hayatını gözlemek “kuş gözlemciliği”, “kelebek gözlemciliği “ gibi içinde
tematik olarak ayrılır. ”Kuş Cennetleri” olarak adlandırılan yerler kuş gözlemciliği için ilgi
görürler.
Safari genellikle Afrika’da turistler için yapılan bir kara seyehatidir. Geleneksel olarak
büyük av gezileridir. Günümüzde ise yaban hayatını gözlemlemek, fotoğraflamak yaban
ortamı içinde hiking vb geziler için kullanılır. Safari terimi Arapça “safariyah” uzun yolculuk
kelimesinden gelir. İngilizceye 19. yüzyıl sonunda ünlü kaşif Sir Richard Francis Burton
tarafından sokulmuştur. Safari turlarında kamplara helikopterle gelen turistler mobil safari
turlarına katılırlar ve kamplarda konaklayarak. Safari turları için sabit yerleşimler yapılmaz.
Afrika’da safari turlarının gelişmesi 19. yüzyılda yazarların romanlarında Afrika’da
yolculukları anlatması ve sinema filmleridir. Safari turları “safari sitili” adı verilen bir giyim
tarzı ortaya çıkarmıştır. Hâki renkli kuşaklı ceketler, giysiler, kask modeli şapkalar ve
genellikle leopar desenlerden oluşur.
Safari günümüzde ilk Avrupalı kâşiflerin safarilerinden oldukça farklıdır. Turizmin
tarımın yanında önemli bir gelir kaynağı olduğu pek çok doğal coğrafyası bozulmamış Doğu
Afrika ve Güney Afrika ülkelerinde Tanzanya, Kenya, Botswana, Zambiya, Namibya,
Uganda, Güney Afrika, Kongo, Zimbabve Demokratik Cumhuriyetinde önemlidir. Safari fil
safari, nehir safari, balon safari, fotoğraf safari, at safari, mobil çadır safari, yürüyerek safari
gibi çok çeşitlenmiştir. Safari insanlara fotoğraf, video çekim için yaban hayatı, macera,
avcılık, keşif gibi kendi ülkelerinde bulamadıklarını Afrika ve Avusturalya gibi doğal hayatı
bozulmamış bölgelerde sunar.

9.2. Kuş Gözlem Turizmi
Kuş gözlemciliği, yabani kuşları doğal yaşam alanlarında gözlemlemeyi amaçlayan
ornitologların bilimsel amaçlı yaptığı, kuşların yaşamlarını merak eden ve fotoğraflama
isteyenlerin katıldığı bir faaliyettir. Kuşlar Dünyanın her yerine dağıldıkları için çok seyehat
etmeyi gerektirir. Bu da kuş gözlem turizmini ortaya çıkarmıştır. . ABD de çok sayıda kuş
festivalleri düzenlenmektedir. Bu da kuş gözlem turizmine olan ilgiyi artırmaktadır.
Kuş gözlem turizminin olumlu etkileri arasında yöresel olarak kuş türlerinin kontrol
edilmesi ve korunması, kuşların korunması için ekonomik kazanç, yöre halkına yeni bir gelir
kaynağı, yeni yerlerin turizme açılması sayılabilir. Dünyada az bulunan bir kuş türünün yaşam
alanı o yeri diğer doğal alanlar arasında önemli ve farklı bir duruma getirebilir. Kuş
gözlemciliğinde farklı türlerin aranması kuş gözlem turizminin dünyanın birçok yerine
dağılmasını sağlamaktadır. Kuş gözlemciliğinden yöresel halkın gelir sağlaması, kuşları
korumaları için önemli bir etken olmaktadır. Kuşlar bitki örtüsü gibi sabit değildir ve bu
nedenle korunmuş alan olan ulusal parklardan çok geniş alanlara yayılırlar. Böylece bu
alanların da korunmaya alınmasını sağlarlar.
Kuş gözlem turları için yöresel rehberler çok önemlidir. Bu da yöre halkını rehberlik
konusunda eğitim görmeye teşvik eder ve kazanç sağlar.
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Kuş gözlem turizminin öncelikle kuş bilimcilerin bilimsel araştırmalarına dayanılarak
yapılması gerekir. Çünkü turistler bu konuda bilgi sahibi olmalıdırlar. Gelişmesine ise bu
konuda kurulmuş sivil toplum kuruluşları öncülük edebilir. Bu turizmde turistler daha çok
fotoğraf çekemeye eğilimlidirler ve bunun için kuşlara yaklaşma arzusuyla kuşlar rahatsız
olmaktadır. Kuşları gözlemleme ise teleskoplarla yapılabilmektedir. Kuş gözlemleme
alanlarının toprak yollardan oluşması araç trafiğinin gürültüsü olmadığı için daha rahat
gözleme olanağı sağlar. Kuş gözlem turizmine açılacak alanlarda yapılaşma mümkün olduğu
kadar basit olmalıdır. Bunun nedenini kuş severler anlayabileceklerdir. Amerikan Kuş
Gözlemciliği Birliği “Kuşçuluğun Etik Prensipleri” adlı kuş gözlemcilerinin ve turlarda gurup
liderlerinin uyması gereken ilkeleri belirlemiş ve bunları yayınlamıştır. (http://www. aba.
org.) . Bu turizme katılanlar bu ilkelere uymalıdır. Kuş gözlemcilerinin nadir kuşlar hakkında
topladıkları bilgiler kuş bilimine yardımcı olmaktadır.
Türkiye’de 70 adet kuş cenneti belirlenmiştir. Bunlar arasında en önemlileri, Manyas
Kuş Cenneti, Sultansazlığı Kuş Cenneti, Çamaltı Tuzlası, Nallıhan Kuş Cenneti, Bafa Gölü,
Göksu Deltası, Efteni Gölü Kuş Cennetidir.
Kuş gözlemciliğinde zaman bağlı olarak yapılan kuş göçlerinin izlenmesidir. Kuşların
ayaklarına takılan halkalarla göç yolları belirlenmektedir. Asya ve Avrupa’nın kuzeyindeki
kuşlar göç sırasında 3 yol kullanmaktadır. Baltık denizi ve kuzey kıyılarda ve Batı Avrupa
sahillerinde yaşayan kuşlar, Avrupa’nın batı sahillerini izleyerek Cebelitarık üzerinden Güney
Afrika’ya göç ederler. Weser nehrinin doğusunda bulunan alanlarda yaşayan kuşlar kuzey
Balkanlardan, İstanbul Boğazı, Anadolu kıyıları üzerinden Suriye, Filistin, Mısır’dan Güney
Afrika’ya göç ederler. Avrupa’nın doğusu ve Orta Asya’nın kuzeyindeki göçmen kuşların bir
kısmı Hazar denizi, Türkistan üzerinden Hindistan’a, diğer kısmı Kafkaslar, İran, Doğu
Anadolu, Irak, Suriye üzerinden Güney Afrika’ya göç ederler.
Kuşlar göç yollarında konarak göçlerine devam ederler. Kuş göç yollarının ve
konaklama yerlerinin belirlenmesiyle bu göç hatları üzerinde kuşların göçleri kuş gözlemcileri
tarafından izlenebilmektedir.
Kuşlar ilkbaharda güney yarımküreden kuzey yarımküreye, sonbaharda ise tersi
istikamette göç etmektedir. Yırtıcı kuş, ötücü kuş türü, su kuşu ve kıyı kuşu gibi çok sayıda
kuş göç etmektedir. Mart, nisan, mayıs ayları güneyden kuzeye; ağustos, eylül, ekim ise
kuzeyden güneye göçlerin en iyi izlenebileceği aylardır.
Kuşlar Akdeniz ve Ege Denizi’nin üzerinden uçamazlar çünkü havada dinlenmelerini
sağlayan sıcak hava termalleri denizlerin üzerinde değil, karada oluşmaktadır. O nedenle
İspanya’daki Cebelitarık Boğazı ve İstanbul gibi dar kara koridorlarını izlemek zorundadırlar.
Karanın ısınmasıyla oluşan sıcak hava yükselerek termal etki oluşturur. Bu yükselen
havanın girdabını kullanan göçmen kuşlar süzülerek daha uzun mesafe alabilirler. Süzülerek
göç eden kuşlar denizler üzerinden geçmemek için belli dar boğazları seçtiklerinden buralarda
gözlenebilirler. Böyle dar boğazların ülkemizde en tanınmışı İstanbul Boğazıdır. Orta ve
Doğu Avrupa'dan yola çıkan binlerce kartal, şahin ve on binlerce leylek özellikle sonbahar
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göçü sırasında Üsküdar-Çamlıca ile Beykoz-Toygartepe arasındaki sırtlardan izlenirler. Bu
kuşlar güneyde Afrika kıtasında kışladıktan sonra ilkbaharda da Sarıyer sırtlarından kuzeye
doğru göç ederler. Daha az bilinen bir dar boğaz olan Borçka-Artvin ise Türkiye'nin öteki
ucunda, Doğu Avrupa'nın doğusundan ve Kazakistan bozkırlarından gelen yırtıcılar için
yaşamsal önem taşır. Bu türler güney sınırımızdan çıkarken ise Belen Geçidi (Hatay)
semalarında yoğun sürüler halinde görülebilir. Durum sadece yırtıcılar için değil, pek çok
ötücü kuş türü için de benzer durumdadır. . Her yıl çok sayıda türden pek çok birey kuzeygüney ya da güney-kuzey göçlerini Türkiye üzerinden gerçekleştirir. Küçük Orman
Kartalı'nın (Aquila pomarina) neredeyse tüm populasyonu İstanbul Boğazı üzerinden göç
etmektedir. Leylek (Ciconia ciconia) popülasyonunun çok büyük bir kısmı yine göç yolu
olarak İstanbul'u tercih eder. Özellikle Doğu Avrupa'nın göçmen kuşları yoğun olarak
Türkiye'den geçerler. İstanbul, Batı Palearktik biyocoğrafya bölgesindeki en önemli göç
yollarından biridir. Avrupa'daki diğer göç yolları arasında Cebelitarık Boğazı ve Malta Adası
İtalya bölgeleri gelir. İstanbul, hem ilkbaharda, hem de sonbaharda leylekler ve yırtıcı
kuşların göçüne ev sahipliği yapar. İstanbul'da yapılan kuş göç çalışmalarına göre, ilkbaharda
ve sonbaharda yaklaşık 400. 000 leylek, yaklaşık 200. 000 yırtıcı kuş ve yüz binlerce ötücü
kuş türü, su kuşu ve kıyı kuşu göç eder. Süzülen kuşlar karalar üzerinden, diğer kuşlar ise
karalara bağlı olmaksızın farklı yerlerden göç ederler. Süzülen kuşlar için göç dönemleri,
ilkbaharda mart, nisan ve mayıs ayları boyunca, sonbaharda ise ağustos, eylül ve ekim ayları
boyunca yoğunlaşır. Su kuşları için kış dönemi başlangıcı ve kış dönemi sonu, ötücü kuşlar ve
kıyı kuşları ilkbahar ve sonbahar aylarında türe bağlı olarak farklı zamanlardadır. Yaklaşık
yıllık 800. 000 kuş İstanbul üzerinden süzülerek göç etmektedir.
İstanbul Boğazında gerçekleşen kuş göçü dünya üzerindeki en önemli tabiat
olaylarından biridir. Avrupa'da yaşayan on binlerce leylek ve yırtıcı kuş Afrika'ya giderken
göç yolu üzerinde olan İstanbul Boğazında toplanırlar. Başta leylek ve karaleylekler olmak
üzere kartal, şahin, atmaca, delice, doğan, akbaba ve kara çaylak gibi 30 tür kuş İstanbul’un
üzerinde göç eder. İstanbul'da ilkbahar döneminde kuzeye göç gerçekleştiği için Sarıyer
sırtlarından, sonbaharda ise güneye doğru olan göç Toygartepe ve Çamlıca tepeleri Beykoz
tepeleri, Adalar üzeri seyir için iyi noktalardır. Sarıyer’de Koç Üniversitesinde 700 m. ileride
keskin viraj noktası kuş göçünün Sarıyer’de en iyi izlendiği yer olarak belirlenmiştir. Bu
noktaya yerli ve yabancı turistler kuş gözlemek için gelmektedir. .
Kuşlar Akdeniz ve Ege Denizi’nin üzerinden sıcak hava termalleri denizlerin üzerinde
değil, karada oluştuğu için deniz üzerinden göç edememektedir. Bu nedenle İstanbul Boğazı
ve Cebelitarık Boğazı gibi dar koridorlardan geçmektedirler. İstanbul Boğazı’nın uzunluğu
fazla olmadığı için Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yaklaşık 50 km uzunluğundan bir
boğazı sıkışarak geçerler. Bu da kuşları gözlemek olanağı vermektedir. Ayrıca yırtıcı kuşlar
geceleri göç etmeyip ormanlık arazilerde dinlenirler. Dinlendikleri yerler Belgrad Ormanları
ve Terkos(Durusu) gölü çevresindeki ormanlarıdır.
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9.2.1. Leylek Göçleri
Kuşlar göç yollarına girdikleri zaman ya çok uzun uçmak suretiyle veya kısa
mesafelerde konarak göçlerine devam ederler. Kuşlar içinde göç yolları en iyi araştırılan
leyleklerdir. Leylekler Avrupa’dan Afrika’ya göç ederken iki yol kullanırlar Kuzey
Avrupa’da Veser nehrinin doğusunda kuluçkaya yatan leylekler Balkanlar üzerinden Boğaz,
Anadolu sahilleri, Suriye, Filistin üzerinden Mısır ve Nil çevresine oradan da Afrika’da
güneydoğu bölgesinde bulunan göllere kadar giderler. Kuşlar ilkbaharda güney yarımküreden
kuzey yarımküreye, sonbaharda ise tersi istikamette göç ederler. Mart, nisan, mayıs ayları
güneyden kuzeye; ağustos, eylül, ekim ise kuzeyden güneye göçlerin en iyi izlenebileceği
aylardır. Veser nehrinin batısında kuluçkaya yatan leylekler ise Fransa, İspanya, Cebelitarık
üzerinden Fas’a geçer ve buradan Afrika’nın Çat gölü bölgesine kadar gider ve burada doğu
yolu ile gelen leyleklerle birleşirler. Bunlar yazlıklarına da aynı yolu izleyerek giderler.
Leylek ve kara leylek, ülkemizde ve Avrupa`da yoğun olarak görülür. Her iki leylek
türü de göçmen olup, Türkiye için transit ve yaz göçmeni statüsündedir. Yaz göçmeni olan
türler, ilkbahar ile kışlama alanlarından ayrılarak, üreme dönemini (ilkbahara-yaz ayları)
geçirecekleri ve yavrularının büyütecekleri alanlara göçerler. Sonbaharda da, yavrularıyla
birlikte kışlama alanlarına dönerler.
Uzun mesafeleri en az enerji harcayarak kat etmek için, kanat çırpmadan, süzülerek
uçarlar. Leylekler, gündüzleri yerden yükselen sıcak hava akımları (termal) sayesinde
yükseklik kazanırlar. Bu sıcak hava sütununun içinde dönerek yükselirler. Termalin
büyüklüğüne göre belirli bir yükseklik kazandıktan sonra, bir sonraki termali yakalayana
kadar alçalarak süzülürler. Bu sayede rotaları üzerinde ilerlerken çok az enerji harcarlar.
Termaller olmasaydı, leyleklerin aktif uçuşla (kanat çırparak) göçü gerçekleştirmeleri, enerji
sorunu nedeniyle imkansız olurdu. Termaller, deniz, göl gibi su kütleleri üzerinde oluşmadığı
için göç rotaları karaya bağımlıdır.
Kuzeye doğru hareket ederken, Akdeniz`i aktif uçuşla geçemeyecekleri için, batıda
Cebelitarık Boğazı; doğuda ise, kara üzerindeki en kısa rotadan, Doğu Mısır, İsrail, Lübnan
üzerinden Rift Vadisi uzantısını izleyerek, martın başından mayıs sonuna kadar Hatay`a
ulaşırlar. Geç gelen leylekler, o yıl üremeye katılamayacak yeni erginleşmiş bireylerdir.
Yavru yetiştirmek için zamanla yarışan ergin bireylerin az sayıdaki bölümü, Hatay üzerinden
Türkiye`nin tamamına (Doğu Karadeniz`in kuzeyi hariç) dağılırlar. Geriye kalanlar ise,
kuzeybatı yönünde göçe devam ederek, denizin en dar olduğu noktadan (Boğaziçi ve
Çanakkale Boğazı üzerinden) Avrupa`daki üreme alanlarına ulaşırlar.
Göç dönemlerinde boğazlar ve geçitlerde yoğunlaşan leylek göçü sırasında, aynı anda
binlerce leyleğin termalde yükselirken veya süzülürken izlenmektedir.
Gündüz göçen leylekler, termallerin gece kaybolmasıyla birlikte ertesi sabaha kadar
uygun ortamlarda gecelerler. Göçe devam edemeyecek kadar yorgun oldukları zaman,
geceledikleri alan güvenli ve besin açısından zengin ise, birkaç gün daha konaklayabilirler.
Kara leylekler, leyleklere benzer bir göç rotası ve stratejisine sahip olmakla birlikte, Rusya ve
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Kafkaslar gibi daha doğuda da dağılım gösterirler. Her iki leylek türü, yavruları göçe hazır
olunca, ağustos başı ile eylül ayı boyunca kışlama alanlarına dönüş yolculuklarına başlarlar.
Leylekler Türkiye’de her yıl geldikleri yerlerde özlemle beklenirler. Turizm açısından
leylek gözlemciliği bu yerlere yerli ve yabancı turist çekmektedir. Örneğin Sındırgı ve
Bigadiç’e leylekler turist çekmektedir. Ortaca-Dalyan arasında Okçular yolunda her yıl gelen
leyleklerin yoğun olduğu yer belirlenerek burada bir” leylek bahçesi” planlanmış ve yeni çam
ağaçları dikilerek sunî yuvalar yapılmıştır. Bu bahçeye her yıl 150-200 leylek gelmektedir ve
bunlar bu bahçeye turist çekmektedir.
Uluabat gölü kıyısında Eskikaraağaç Köyü Leylek Festivali düzenlenmektedir.
Leylekleri turizm açısından değerlendiren bir başka yer Yeşildağ(Beyşehir) ’dır. Beyşehir
gölü kıyısında Leylekler Vadisine her yıl Nisan ayında gelip Eylül ayında göç eden leylekler
5000 kuş gözlemcisi tarafından izlenmekte ve fotoğraflanmaktadır. 1990 yılında bir doğa
fotoğrafçısı tarafından tanıtımı yapılmıştır. Burada leylekler için ardıç ağaçlarına ahşap
yuvalar yerleştirilmektedir. Yeşildağ belediyesi 2007 yılında internetten bütün dünyanın bu
vadiyi canlı izlemesini sağlamıştır. Burada bir diğer yer Yeşildağ’a 3km uzaklıkta Adaköy’de
Leylek Tepesidir.

9.3. Kelebek Turizmi
Dünyada 170 000 ne yakın kelebek türü bulunyor bu da canlılar dünyası için önemli
bir rakamdır. Kelebeklerin birkaç günlük ömrü olanlar olduğu gibi 1 yıl yaşayanlar da
bulunmaktadır. Kanat genişliği bir santimden daha küçük, minik kelebekler olduğu gibi,
boyları 20 santimden daha büyük olan kelebekler de vardır. Yeni Gine-Papua ormanlarında
yaşayan, kanat açıklığı 30 santimetre boyundaki Kraliçe Aleksandra, ya da bilimsel adıyla
Ornithoptera Alexandra dünyanın en büyük kelebeğidir. Uçtuğunda bir güvercin gibi gölge
yapmakta, kelebekten ziyade bir kuşu andırmaktadır. Sıcak coğrafyalardaki kelebek türlerinin
renk ve desenlerindeki zengin çeşitlilik, boy farklılıklarında da kendini gösterir; dünyanın en
büyük kelebekleri tropikal ormanlarda yaşarlar.
Kelebek Turizmi kelebeklerin doğal ortamda izlenmesi ve fotoğraflanmasını
amaçlayan kelebek gözlemciliğinden ortaya çıkmıştır. Kelebek gözlemcilerinin internet
ortamında fotoğraflarını paylaşması kelebek gözlemciliğine olan ilgiyi artırmıştır. Bu sitelerde
yayınlanan fotoğraflar bu kelebekleri görmek için daha çok ilgi uyandırmıştır. Kelebek
gözlemcileri nadir kelebekleri görmek ve fotoğraflamak için çok uzun yollar aşmaya ve
zahmete katlanmaya isteklidirler. Böylece kelebeklerin yoğun yaşadığı alanlar turizm için
destinasyon olmuştur.
Kelebekler aleminin güzel, alımlı türlerinden biri olan, Avrupa’nın en büyük kelebeği
“Gece Tavus Kelebeği” Saturnia Pyri, Türkiye doğasında oldukça yoğun bir popülasyon
gösterir. Kelebek koleksiyoncularının ısrarla aradıkları Apollo Saturnia’nın Uludağ ve Bolu
Dağları tepelerinde yaşayan alt türleri endemik bir özellik sergilerler. Türkiye,
coğrafyasındaki iklim çeşitliliği nedeniyle, yalnızca bu ülkede yaşayan birçok endemik türe
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ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin, yalnızca Kapadokya bölgesinde yaşayan Zygaena
Kapadokia başka hiçbir coğrafyada görülmez.
Kelebek çeşitliliği yönünden, dünyanın en zengin köşelerinden biri de, birçok endemik
hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Madagaskar Adası’dır. Dünyanın en güzel ve en
büyük kelebeklerinden biri olan Komet, bu ülkenin iç kısımlarındaki ormanlarda yaşar.
Düzenli böcek göçlerine örnek olarak Danaus plexippus’u (imparator kelebek)
verebiliriz. Bu kelebeğin yaşadığı bölge Meksika körfezi sahilleridir. Bunlar Kuzey
Amerika’nın kuzey bölgelerinde ve Kanada’da ürerler. Her yıl bunlar ilkbaharın başlarından
itibaren büyük sürüler halinde üreme bölgesi olan kuzeye göç ederler ve sonbaharda kış
yerleri olan Meksika körfezi sahillerine dönerler

9.3.1. Türkiye’de Kelebek Gözlemciliği
45’i endemik 381 türüyle Türkiye, Avrupa’daki herhangi bir ülkeden daha çok kelebek
türünü barındırmaktadır. Türkiye, ılıman kuşakta yer alan diğer ülkelerin çoğundan daha
yüksek bir kelebek zenginliğine sahiptir. Tüm Avrupa’da 482 tür bulunurken, Türkiye
sınırları içerisinde 381 kelebek türü bulunur ve bu türlerin 45’i ülkemize özgü endemiktir. Bir
ülkenin kelebek turizmine açılmadan önce mutlaka bilimsel araştırmalarını tamamlaması
gerekir.
Karadeniz bölgesi, Avrupa’dan Sibirya’ya kadar olan bölgedeki pek çok türe ev
sahipliği yapar. Avrupa’da yaygın olan, adını tavus kuşunun benekli desenlerine sahip olan
kanatlarından alan tavus kelebeği (Aglais io) gibi türler tüm Karadeniz’de dağılım gösterir.
Çoruh Vadisi Öncelikli Kelebek Alanı, buzul çağı sırasında ılıman iklimin
korunabildiği bölgeleri oluşturmuş ve bu sebeple günümüzde hem endemizmin hem de
kelebek zenginliğinin çok yüksek olduğu bir alan haline gelmiştir. Ağrı Dağı, 5137 metrelik
rakımıyla, buzul çağı sonrasında da soğuk iklim kuşağı kelebeklerine ev sahipliği yapmış,
kuzeyli nazuğum (Euphydryas iduna) gibi relikt türleri barındırmaktadır
Akdeniz ve Ege ise iklimiyle tamamıyla farklı bir kelebek faunasına ev sahipliği
yapar. Yalnız Ege Adaları, Akdeniz ve Ege bölgelerinde bulunan Mersin kızılmeleği
(Hipparchia mersina) ’nden, Kuzey Afrika’da oldukça yaygın olan Akdeniz oyklösü (Euchloe
belemia) ’na ve hatta tropik bölge kelebeklerinden olan Karsandra (Zizeeria karsandra) gibi
kelebeklere kadar pek çok türü bu coğrafyada bulabilmek mümkündür.
Türkiye kelebekleri konusuna dikkat çeken önemli tüzel kişilik Doğa Koruma
Merkezidir (DKM) . Doğa Koruma Merkezi, kelebeklerin Türkiye’nin en önemli doğal
miraslarından olduğu ve kelebek korumanın Türkiye’nin doğa koruma önceliklerinden biri
olması gerektiği düşüncesinde olan bir kuruluştur. Doğa Koruma Merkezi (DKM) , Ocak
2009’da başlattığı “Türkiye’nin Kelebeklerinin Etkin Korunması için Temel Oluşturulması”
projesi kapsamında, Şubat 2011’de “Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı”nı
yayınlamıştır. Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Listesi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği
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(IUCN) ’nin belirlediği kriterler çerçevesinde her 10 yılda bir güncellenmelidir. Bu kapsamda
2011 yılında hazırlanan Kırmızı Liste’nin 2021 yılında gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
gerekmektedir.
Türkiye’de bu turizm kelebek gözlemcisi sayısının internet ortamında fotoğraf
paylaşımı ve dijital fotoğraf makinalarının çok sayıda fotoğraf çekmeye olanak tanımasıyla
artmıştır.
Çoruh Vadisinde Kan Deresi, Kaçkar Dağlarında Barhal Deresi, Fethiye’de
Kelebekler Vadisi bu açıdan ünlüdür. Yaklaşık 85 tür gündüz ve gece kelebeğine ev sahipliği
yapan vadinin en popüler kelebeği, temmuz ve ağustos aylarında uçan Kaplan Kelebeğidir.
Türkiye kelebekleri konusuna dikkat çeken önemli tüzel kişilik Doğa Koruma Merkezidir
(DKM) . Avrupa Kelebekleri Koruma Birliğinde Türkiye, Doğa Koruma Merkezi tarafından
temsil edilmektedir. . Doğa Koruma Merkezi, kelebeklerin Türkiye’nin en önemli doğal
miraslarından olduğu ve kelebek korumanın Türkiye’nin doğa koruma önceliklerinden biri
olması gerektiği düşüncesinde olan bir kuruluştur. DKM’ nin kelebeklerle ilgili ilk çalışmaları
kelebek gözlemciliğini destekleme çalışmalarıdır. İlk faaliyet olarak 2008 yılında “kelebek
günleri” düzenlenmiş, bu çalışmada kelebek tanımlama ve doğa korumaya yönelik araziden
veri toplanması konusunda 3 günlük teorik eğitim verilmiş, eğitimden sonra Sivas ve
Kayseri’de 1 hafta süren arazi çalışmaları ile bilgiler pekiştirilmiştir. DKM, benzer bir
çalışmayı 2009 yılında Kaçkarlar bölgesinde gerçekleştirmiştir.
Öncelikli Kelebek Alanları (ÖKA) nadir, endemik veya tehlike altındaki türler
öncelikli olmak üzere, barındırdıkları kelebek çeşitliliği açısından koruma önceliği olan
alanlardır. Avrupa çapında bu alanlar Avrupa Kelebekleri Koruma Örgütü tarafından hayata
geçirilen Avrupa’nın Öncelikli Kelebek Alanları Projesi (2002-2003) kapsamında
belirlenmiştir ve bugüne kadar Türkiye’de toplam 431 farklı Öncelikli Kelebek Alanı
tanımlanmıştır. Türkiye’de ilk kez 65 adet Öncelikli Kelebek Alanları (ÖKA’lar)
tanımlanmıştır. Bu alanlar, Türkiye’nin birincil Öncelikli Kelebek Alanları’dır.
Türkiye’de kelebek turizmi için çok büyük bir yatırım inşaatı devam etmektedir.
Konya Selçuklu’da 385 000m² alanda yapımı devam eden Kelebekler Vadisinde 10 bin
kelebek bir araya getirilecektir. Kelebekler Vadisi 4 bölümden oluşacaktır. Bunlar üretim
alanı, kapalı uçuş alanı, açık uçuş alanı ve kelebek müzesidir. Bu proje yılda 1 milyon kişiyi
çekmesi planlanmıştır. amfi tiyatro, sinema, gölet ve su havuzları, egzersiz ekipmanları,
çocuk oyun elemanları, sirk ve go-kart alanları, sera ve botanik bahçeler, böcek ve kelebek
müzeleri yer alacak. Aşkın Kanatları Kelebekler Müzesinin de yapımı devam etmektedir. .
Müze binası kelebek şeklinde tasarlamıştır. Bu yatırımla Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş
alanını inşa edilmektedir.4. bin m²lik kapalı alanda 2 bin m² açık kelebek uçuş alanı
mevcuttur ve yaklaşık ayda 10 bin kelebeğin bu alanda uçurulması planlanmaktadır. Böylece
insanlar oluşturulan botanik bahçesinin içerisinde gezerken uçuşan kelebekleri görebilecek,
fotoğraf çekebilecektir. Merkez, aynı zamanda dünyanın en büyük kelebek bankaları arasına
girecektir. Burada üretilen kelebek koleksiyonları dünyanın dört bir yanına ihraç edilecektir. .
Kelebekler Uzakdoğu’dan özellikle Malezya’ dan getirilecek, içlerinde 25-30 gün yaşayan
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türler olacaktır. Kelebekler için üreme alanları kurulacaktır. Konya artık dünyaya kelebek
koleksiyonu ihraç eden bir şehir olacaktır. Ayrıca kelebek seraları canlı birer laboratuvar
olarak bilim adamları tarafından kullanılabilecektir. Kurulacak seralarda tropik bitkiler
yetiştirilecek ve yerli ırk kelebekleri parka çekebilmek için cezbedici bitkiler yetiştirilecektir.

9.3.2. Kelebeklerin Yaşamını Etkileyen Yanlış Arazi Kullanımları
Kelebeklerin dünyada yaşam alanlarını inceleyen coğrafya, yanlış arazi
kullanımlarının kelebeklerin yaşam alanlarına olumsuz etkilerini de inceler. Bu yanlış arazi
kullanımı arasında konut, sanayi tesisi ve kıyılarda yazlık konutların yapımıyla yer alır. Tarım
da kelebeklerin yaşam alanlarını olumsuz etkilemektedir. Tarımın yoğunlaşması ile birlikte
kelebeklerin ve besin bitkilerinin ölümlerine yol açan tarım ilaçlarının artan kullanımıdır.
Hayvancılık da kelebeklerin yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bozkır, çayırlık alanlar ve
meralarda aşırı otlatma nedeniyle gerçekleşen yaşam alanı kaybolur. Madencilikte özellikle
taş ocakları hava kirliliğine neden olmaktadır. Hidro elektrik santraller doğal sistemlerde
büyük ölçekli ve geri dönülemez değişikliklere sebep olurlar. Yol genişletme ve iyileştirme
kelebeklerin yaşam alanlarının kaybına neden olmuştur. Elektrik üretimi için yapılan baraj
inşaatları büyük oranda kaybına ve parçalanmalarına neden olmaktadır . Çoruh Havzasındaki
planlanan baraj ve HES inşaatları kelebeklerin yaşam alanlarının kaybına ve parçalanmalarına
neden olacaktır. Ayrıca baraj göllerinin inşaatına bağlı olarak Çoruh Vadisi Öncelikli Kelebek
Alanı gibi alanlarda lokal iklim değişiklikleri de gerçekleşebilir.
Kelebeklerin yaşamını tehdit eden bir neden koleksiyoncular tarafından kelebeklerin
yasadışı toplanmasıdır. Ancak, kelebekler gibi kendini yenileme hızı yüksek olan türlerin
popülasyonlarının sadece koleksiyonculukla tamamen ortadan kalkması uzmanlar tarafından
olası görülmemektedir.

9.4. Av Turizmi
Yaban hayatı dünyada yasalar, av yasağı, ulusal park, koruma alanları gibi önlemlerle
korunmaktadır. İnsanın varoluşundan itibaren başlayan avcılığın anlamı çağlar boyunca
değişmeden devam etmiştir. Avcılık her zaman çevre ile yaban hayvanlarının sayısı arasında
gerekli dengenin sağlanması şeklinde savunulmuştur. Avcılık kavramı artık günümüzde
“sürdürülebilir avcılık” şeklinde devam edebilecek bir faaliyettir. Sürdürülebilir avcılığın
ilkeleri arasında yaban hayvanlarının soylarının tükenmemesi için gerekli önlemleri almak,
yasak avlanmalara karşı önlem almak, av hayvanlarının aşırı üremesine engel olmak, yaban
hayvanları ve beslenme alanları arasında dengeyi korumaktır.
Avcılık ancak av turizmi kapsamında izin görmektedir. Diğerleri sorumsuz kaçak
avcılık gurubundadır. Bu tip avlanmalar, çevre kirliliği, av hayvanlarının yaşam alanlarının
yok edilmesi vb. gibi olumsuz dış etkiler sonucunda, Türkiye’nin bir çok bölgesinde
yaşayabilen hayvanların bir kısmının tamamen yok olması ve bir kısmının ise çok dar
alanlarda yaşamaya mahkum olmalarıdır. Örneğin; geyik, karaca, yaban keçisi, yaban koyunu
gibi nadide av hayvanları, neredeyse nesli tükenecek derecede azalmışlardır Av ve yaban
hayvanlarının soylarının tükenmesini önlemek amacıyla, dünyanın pek çok ülkesinde koruma
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programları geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Av turizmi, avcıların sürekli
yaşadıkları yer dışındaki bir bölge veya ülkede avlanmak, dinlenmek ve spor yapmak amacı
ile yaptıkları geçici seyahat ve konaklamalarından oluşan ve gidilen ülke ve bölge
ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir turizm türüdür.
Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyonunun ormancılık ile ilgili hazırladığı
raporda av turizmi, “av kaynaklarının yerli ve yabancı avcıların kullanımına sunulması, bu
kaynakların estetik ve turistik yönlerden değerlendirilmesi suretiyle ülke ekonomisine katkıda
bulunmasını amaçlayan turizm faaliyetidir” şeklinde tanımlanmaktadır (DPT: 1985, 251) .
Dolayısıyla, av turizmi turizmin bir parçası olup, yerli ve yabancı avcıların avlanmak
amacıyla gittikleri yerlerde, başka özellikteki yaşama biçimlerini görüp dinlenmelerine ve
spor yapmalarına olanak sağlayan, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kaynaktır.
Bu nedenle, ülkenin av potansiyelinden sürdürülebilirlik çerçevesinde yararlanabilmek,
doğadaki bütün yaban hayvanlarının türlerini kendi yaşam ortamlarında sürekli kılacak sayıda
olmalarını sağlayan tüm tedbirlerin alınması gerektirir.
Av turizmine açılacak avlaklar, ülkemizin av hayvanı potansiyeli dikkate alınarak,
Ormanve Su İşleri Bakanlığı (Milli Parklar, Av ve Yaban HayatıGenel Müdürlüğü) tarafından
tespit ve ilan edilmektedir. Yabancı turist avcılar, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca A Grubu
Seyahat Acentalarına verilen Av Turizmi İzin Belgesi ile avlanabilmektedirler. Ayrıca,
yabancı turist avcılar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar ve Av-yaban Hayatı Genel
Müdürlüğünce tescil edilen özel avlaklarda, sadece buralarda üretilip serbest bırakılan türleri
avlayabilmektedir. Ayrıca, yabancı turist avcılar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar
ve Av-yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce tescil edilen özel avlaklarda, sadece buralarda
üretilip serbest bırakılan türleri avlayabilmektedir. Seyahat Acentaları aracılığıyla avlanabilen
yabancı turist avcılar, 6136 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve MAK
(Merkez Av Komisyonu) nun ilgili kararına göre, av tüfeği ve aksamını beraberlerinde
getirebilmektedirler. Av İzin Belgeleri'nde; av partisine katılacak avcının adı, soyadı, uyruğu,
yurdumuza giriş ve çıkış yapacakları gümrük kapıları ve tarihleri, avlanacakları yer, avlanma
tarihleri ve avlayabilecekleri av hayvanı türleri ve sayıları belirtilmektedir.
Türkiye’de av turizminin geliştirilmesi, kontrolsüz avlanmaların önlenmesi ve av
kaynaklarından daha etkin şekilde yararlanmak amacı ile 1973 yılında 1618 Sayılı Seyahat
Acentaları Kanunu’na dayanarak Turizm Bakanlığı ile Orman ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından“Av Turizmi Yönetmeliği” çıkarılmıştır. Yönetmeliğe göre av turlarını ve partilerini
düzenleme görevi seyahat acentalarına verilmiştir. Ancak, bu yönetmelik de kontrolsüz
avcılığı engelleyememiştir. Kontrolsüz ve düzensiz avcılığı önlemek amacı ile Merkez Av
Komisyonu, 1976-77 av mevsiminde Kara Avcılığı Kanunu’na dayanarak yabancıların
Türkiye’de avlanmalarını geçici bir süre için (1 yıl) yasaklamış, ertesi yıl ise yabancıların
avlanmaları için yeni düzenlemeler yürürlüğe konmuştur . 1977 yılında uygulamaya konulan
bu düzenlemelere göre, yabancı avcıların avlanabilmeleri için ancak bir seyahat acentası
aracılığı ile Türkiye’ye gelebilecekleri ve bir bedel ödeyerek avlanabilecekleri belirtilmiştir.
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Türkiye’de bilinçli ve gerçek anlamda av turizmi, ilk kez 1981 yılında Antalya
Düzlerçamı bölgesinde başlamıştır . Söz konusu bölgedeki yaban keçisi nüfusunun giderek
artması üzerine yaban keçisi av turizmine açılmıştır. 1984 yılında ise, Artvin’de yaban keçisi
ve ayı av turizmine açılmıştır. Bu avlaklarda yabancı avcılar yanında yerli avcıların da
avlanabilmelerine orman bakanlığı tarafından izin verilmiştir. Devlet bu görevleri Milli
Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlükleri gibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı
bünyesindeki kurumlar aracılığı ile yürütmektedir. Özel sektör ise seyahat acentaları aracılığı
ile av turizmi kapsamında av turları ve av partileri düzenlemekle görevlendirilmiştir.
Türkiye'de avlanılmasına izin verilen yaban hayvanları türlerine ve avlanma sürelerine göre
yıldan yıla değişmektedir. Bu değişiklikler her yıl düzenlenen Merkez Av Komisyonu
Kararları ile belirlenir.
Büyük av hayvanlarından ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua) , yaban keçisi
(bezoar) , yaban domuzu, vaşak, kurt, çakal, tilki, av turizmi başlığı altında yerli ve yabancı
avcıların kullanımına bedeli karşılığı sunulmuştur. Bunların dışında kalan avların, yabancı
avcılara avlatılması sadece özel avlaklarda mümkündür. Yabancı avcılar özel avlakların
haricinde, yukarıda adı geçen av hayvanlarından başka av hayvanlarını avlayamazlar. Örneğin
dağ koyunu, kirpi, çalıkuşu, leylek, kırlangıç avlamak yasaktır. Avcılığın ve av turizminin
ülke ekonomisi açısından taşıdığı önemi dikkate alarak bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde
de av alanlarının korunması, av hayvanı üretme yerlerinin ve milli parkların kurulması ile
ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır
Ülkemizde av turizmi ile ilgili 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır. Bu iki kanun dışında konu ile ilgili
Av Turizmi Yönetmeliği ile Su Ürünleri Yönetmeliği ve ayrıca yönetmelikler gereği çıkarılan
sirküler ve komisyon kararları da önemli düzenleyici belgeler niteliğindedir.
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Uygulamalar
Kuşçuluğun Etik Prensiplerini okuyunuz
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Uygulama Soruları
1) Kuş gözlemciliğinin kurallarını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaban Hayatı Turizmi doğal ortamlarında vahşi hayvanların izlenmesidir. Yaban
hayatı ulusal parklarda araçlardan veya yürüyüş yollarından gözlenmektedir. Yaban Hayatı
turizmi için yaban hayatının korunduğu ulusal parklar veya vahşi yaşam parkları düzenlenir.
Vahşi Yaşam Parklarının çoğu nesli tehlike altındaki türleri barındırır ve korurlar. Safari
genellikle Afrika’da turistler için yapılan bir kara seyehatidir. Geleneksel olarak büyük av
gezileridir. Günümüzde ise yaban hayatını gözlemlemek, fotoğraflamak yaban ortamı içinde
hiking vb geziler için kullanılır.
Kuş gözlemciliği, yabani kuşları doğal yaşam alanlarında gözlemlemeyi amaçlayan
ornitologların bilimsel amaçlı yaptığı, kuşların yaşamlarını merak eden ve fotoğraflama
isteyenlerin katıldığı bir faaliyettir. Kuşlar Dünyanın her yerine dağıldıkları için çok seyehat
etmeyi gerektirir. Bu da kuş gözlem turizmini ortaya çıkarmıştır. Kelebek Turizmi
kelebeklerin doğal ortamda izlenmesi ve fotoğraflanmasını amaçlayan kelebek
gözlemciliğinden ortaya çıkmıştır. Kelebek gözlemcilerinin internet ortamında fotoğraflarını
paylaşması kelebek gözlemciliğine olan ilgiyi artırmıştır.
Av turizmi, avcıların sürekli yaşadıkları yer dışındaki bir bölge veya ülkede
avlanmak, dinlenmek ve spor yapmak amacı ile yaptıkları geçici seyahat ve
konaklamalarından oluşan ve gidilen ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir
turizm türüdür. Türkiye’de büyük av hayvanlarından ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua)
, yaban keçisi (bezoar) , yaban domuzu, vaşak, kurt, çakal, tilki, av turizmi başlığı altında
yerli ve yabancı avcıların kullanımına bedeli karşılığı sunulmuştur. Örneğin dağ koyunu,
kirpi, çalıkuşu, leylek, kırlangıç avlamak yasaktır.
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Bölüm Soruları
1) Safari turlarını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?
a) Bilimsel araştırmalar
b) Büyük av gezileri
c) Belgeseller
d) Fotoğrfalar
e) Yayınlar
2) Aşağıdakilerden hangisi kuş gözlem turizminin olumlu etkisi değildir?
a) Kuş türlerinin kontrolünü sağlar
b) Yöre halkına gelir sağlar
c) Kuşların korunması için finans sağlar
d) Yeni yerlerin turizme açılmasını sağlar
e) Kuşların beslenme alanlarını etkiler
3) İstanbul Boğazı kuşların göçünde neden tercih edilir?
a) Beslenme alanı olduğu için
b) Denizin en dar olduğu yer
c) Yuvalama alanı
d) Dinlenmek için
e) Kışlama alanı
4) Kelebek turizmine olan ilgi neden artmıştır?
a) Kelebeklerle ilgili yayınlar
b) Kelebeklerle ilgili belgeseller
c) Uzak yerlere yolculuğun kısalması
d) Kelebek fotolarının internette paylaşılması
e) Kelebeklerle ilgili araştırmalar
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5) Aşağıdakilerden hangisi kelebek yaşam alanlarını olumsuz etkilemez?
a) Hidroelektrik Santraller
b) Madencilik
c) Tarım
d) Hayvancılık
e) Botanik Bahçeleri
6) Türkiye’de aşağıdaki hangi hayvan ilk olarak av turizmine izinli olarak açılmıştır?
a) Domuz
b) Kurt
c) Yaban keçisi
d) Tilki
e) Çakal
7) Aşağıdakilerden hangisi “sürdürülebilir avcılık”ilkesi değildir?
a) Soyların tükenmesini önlemek
b) Yasak avcılığın denetlenmesi
c) Beslenme alanlarının kontrolü
d) Yaban hayatının üremesinin kontrolü
e) İzinsiz avlanmak
8) Türkiye’de kuş gözlemciliğinde ünlü “Leylekler Vadisi “ nerededir?
a) Beyşehir gölü kıyısı
b) Köyceğiz gölü
c) Manyas gölü
d) Bafa gölü
e) Marmara Gölü
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9) Av turizminde avlakları hangi bakanlık belirler?
a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
c) Kültür ve Turizm Bakanlığı
d) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
e) Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığı
10) Aşağıdakilerden hangisinin avlanması kesinlikle yasaktır?
a) Kurt
b) Çakal
c) Tilki
d) Yaban Domuzu
e) Leylek

CEVAPLAR: 1) b, 2) e, 3) b, 4) d, 5) e, 6) c, 7) e, 8) a, 9) d, 10) e
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10. PREHİSTORİK MİRAS VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Prehistorik Miras ve Turizm
10.1. Prehistorik Miras: Tanım ve Kavramlar
10.2. Prehistorik Miras Örnekleri
10.3. Neolitik Miras ve Turizm
10.3.1. Neolitik Turizmde Önemli Yerleşmeler

191

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- İnsanlar neden mağaraların en derin kısımlarının duvarlarına resim yapmışlardır?
2- Höyükler neden erozyonla ortadan kalkmamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Prehistorik
Örnekleri
Neolitik
turizm

Miras

miras

ve

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Mağara resimlerinin
Lascaux
korunmasını öğrenir
inceleyerek.
Höyüklerin
oluşumunu öğrenir

mağarasını

Kazı
yapılan
höyüklerin web sayfalarını
inceleyerek

193

Anahtar Kavramlar


Prehistorik turizm



Prehistorik miras



Neolitik miras



Neolitik turizm



Lascaux mağarası



Alatamira mağarası



Öküzönü Mağarası



Çatalhöyük
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Giriş
Bu derste prehistorik miras ve neolitik mirasın tanımından ve bu konudaki turizm
terminolojisinden başlanacaktır. Dünyadan ve Türkiye’den prehistorik ve neolitik turizmin
ilgi alanı içine giren mağaralar ve höyükler örneklerle anlatılmıştır.
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10.1. Prehistorik Miras:Tanım ve Kavramlar
Geçmiş bütünüyle “tarih” olarak kabul edilse de bilimsel olarak belirlenen ölçütlere
göre alt sınıflara ayrılmıştır. Yazının bulunmadığı dönemler “tarih öncesi” olarak
adlandırılırken yazının bulunduğu dönemler “tarihsel dönem” olarak adlandırılır. Aletlerin
yapım maddesine göre “taş devri”, “maden devri” ayrımlarına gidilmiştir. Fakat buluntular
arttıkça bu ölçütlere göre ayrım yapmak bilimde de anlamını kaybetmiştir. Taş devri olarak
kabul edilen dönemlerde de madene rastlanabilmektedir.
İnsanın dünyadaki varlığı hakkındaki süre, bilimsel araştırmalarla değişse de bu 2. 8
milyon yılı aşan bir süredir. Bu sürenin neredeyse tamamında insan mağarada yaşamış M. Ö
12000 li yıllarda mağaradan çıkarak günümüze höyük olarak gelen köyler kurmuştur.
Bilimsel olarak paleolitik(eski taş devri) , mezolitik(orta taş devri / yontma taş devri) ,
neolitik(yeni taş devri/ cilalı taş devri) olarak üçe ayrılan bu çağ, aletlerin taştan yapılmasıyla
Taş Çağı olarak da adlandırılmıştır.
Taş Çağı yaşamının insanların ilgisini çeken yönleri, bu insanların barınma mekânları,
kullandığı silahlar, ev aletleri, dinî objeler ve kaya resimleridir. Bu insanların barınma
mekânları olan mağaralar ve köyler çevreleriyle birlikte ilk insanların yaşam alanlarıdır. Taş
Çağı insanının yaşadığı mağaralar, mağaralardan çıkıp ilk kurduğu köyler, bu insanların
kullandığı bütün alet ve eşyalar, kayalara, mağara duvarlarına çizdikleri resimler prehistorik
mirastır.
Bu insanların kullandığı aletler müzelere taşınsa da barınma mekânları taşınamaz
özelliktedir. Bu özellik, turizmin turistleri bu mekânlara getirmesi için bir hareket noktasıdır.
Bu döneme ait yerlere yapılan turizmin kültür turizminde karşılığı “tarih öncesi turizm
(prehistorik turizm) ” olduğu gibi daha ilgi görecek şekilde “taş çağı turizmi” olarak da
adlandırılabilir. Taş çağının, insanın yerleşim alanı ve ekonomik faaliyeti açısından
birbirinden çok farklı iki devri bulunmaktadır. İnsan, Eski Taş Devri (paleolitik) ve Yontma
Taş Devri’nde (mezolitik/epipapaleolitik) mağarada oturmuş toplayıcılık ve avcılık yapmış,
Cilalı Taş Devrinde(neolitik) mağaradan çıkarak köyler kurmuş, ekonomik faaliyetlerine
tarım ve hayvancılığı eklemiştir. Bu durum turizmde de gidilecek mekânları etkilediğinden,
Taş Çağı turizmini “eski taş devri turizmi(paleolitik turizm) ” ve “cilalı taş devri
turizmi(neolitik turizm) ” olarak ikiye ayırmak gerekir. “Taş devri”, “Yontma Taş Devri”,
“Cilalı Taş Devri” gibi terimler, orta öğretimde kullanılarak yerleşmiş olması bakımından
turizm açısından uygundur. “Paleolitik” ve “Neolitik” terimleri ise uluslar arası terim olması
açısından turizmde aynı şekilde kullanılabilir. Bu turizm çeşidinin destinasyon alanlarını ise
“taş devri mağaraları” ve “taş devri köyleri “ olarak adlandırmak gerekir. Taş devri günümüze
göre zaman açısından eski, uygarlık açısından çok geridir. Fakat kazılarla ortaya çıkarılan
kaplar, ok uçları, duvar resimleri, takılar bu insanların ilkel koşullarda yaratıcılığını ortaya
koyarak şaşırtıcı olmaktadır. Neolitik’te(Cilalı Taş Devri) insanlar, taş ve kerpiç evler yaparak
günümüz konutlarının ve köyler kurarak günümüz yerleşmelerinin temelini atmıştır.
Günümüzde çizgi roman ve filmlerde izlenen taş devrinin gerçek mekânlarını, kanıtlarını
“Taş Devrine Yolculuk” turlarında görmek insanların ilgisini çekecektir.
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10.2. Prehistorik Miras Örnekleri
Sanat tarihinin ilk örnekleri olarak kabul edilen mağara resimleri, oymaları ve kaya
kabartmaları dönemin insanının çok üstün bir sanat anlayışına sahip olduğunu göstermektedir.
Mağaralarda araştırmalar yapan bilim adamları, bu resimleri sanat tarihinin en önemli ve
değerli çalışmalarından biri olarak değerlendirmektedirler. Fransa, İspanya, İtalya, Çin,
Hindistan ve Afrika'nın çeşitli yerlerinde, kısaca dünyanın farklı bölgelerinde bulunan pek
çok mağara resmi, geçmiş insanın kültürel yapısı hakkında çok önemli bilgiler sunmaktadır.
Dünyanın bilinen en eski resimleri, Batı Avrupa'da tarihöncesi dönemlerden kalma
mağaraların duvarlarına ve tavanlarına çizilmiş mamut, bizon, at, boğa gibi av hayvanlarının
resimleridir. Kazınarak ya da boyanarak yapılan bu resimlerde daha çok hayvan, ender olarak
da insan figürleri yer alır. Bu resimler Yontma Taş Devri'nin ya da Paleolitik Çağ'ın son
dönemlerinde yaşamış mağara insanlarınca yapılmıştır. Mağara insanları bu resimleri kömür
benzeri, iz bırakan bir maddeyle çizerek ya da kazıyarak ve boyayarak yapmışlardır. Demirli
toprağın kırmızı ve sarı, rnanganezli toprağın ise koyu kahverengi ve siyah renk verdiğini
keşfettiler. Demirli ya da rnanganezli toprağı ezip toz haline getirdikten sonra hayvan yağı ya
da suyla karıştırarak kolay sürülmesini sağladılar. Boyayı sürmek için hayvan kılı, yosun ya
da deri parçaları kullandılar. Mağaraların derinliklerindeki en karanlık bölümlerde yer alan bu
resimlerin, titrek ateş ışığı altında yalnız sanat için değil belki de av büyüsü olarak yapıldığı
sanılmaktadır.
Paleolitik çağ (Eski taş) mağaralarında özellikle dikkati çeken durum, gün ışığı ile
aydınlanan bölümlerde hiç bir tasvirin yapılmamış olmasıdır. Resimli kısımlar, genel olarak
mağaraların girişlerinden 90 metre kadar içeride bulunmakta, bazı hallerde de, bu zeminlere
ulaşmak için, dehlizlerden sürünerek ilerlemek gerekmektedir. Bütün bunlardan anlaşılan
şudur ki; bu resimler, mağara duvarlarını süslesin diye yapılmış olamaz. Birçok durumlarda
mağara resimleri üst üste yapılmışlardır. Yani çizilip boyanmış bir hayvan resminin üzerine
bir başkası, sonra onun da üzerine bir başkası yapılmıştır. İlkel insan bu resimlerin güzel olup
olmadığına, saklanmaya değip değmediğine bakmıyordu. Eğer resmin büyüsel etkisi
kalmamışsa, üstüne bir yenisi yapılabiliyordu.
Fransa, İspanya ve İtalya bu mağara resim sanatının yoğunlaştığı bölgeler olmuştur.
Örneğin Fransa'da 67, İspanya'da ise 31 resimli mağara belirlenmiştir. Fransa'daki Les Eysies
bölgesi resimli mağaralarıyla tanınır. Ünlü Mağaralara Lascaux, Altamira, Font de Gaume, El
Castillo Cosquer Ebbou, Niaux, Chauvet, Gazel Lasque, Les Trois Freres, Peche Merle örnek
olarak verilebilir. Bunlar arasında en ünlüsü de 1940 yılında tesadüfen bulunan Lascaux 'dur.
Lascaux mağarası birçok dehlizler içerir. Gerçekten de hayvan figürleri, insan figürlerinden
çoktur. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda, Heidenheim bölgesinde bulunan
Vogelhard Mağarası'ndaki resimlerin en eskileri yaklaşık 30 bin, en yenileri ise 9. 500
yıllıktır.
Mağara resimlerinin bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri; Fransa, İspanya, İngiltere,
Bulgaristan ve Finlandiya’dır. Afrika’da Somali, Namibya, Cezayir ve Mısır’da resimler
bulunmuştur. Avustralya’daki resimlerde nesli yok olmuş dev boyutlu bir kuşun figürü
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bulunmktadır. Amerika, Hindistan, Tayland ve Endonezya’da da bazı mağara resimleri
bulunmuştur.
İspanya’nın kuzeyinde yer alan Altamira mağarası, 1879'da bulunmuştur. Tarih
öncesi'nden kalma duvar resimleriyle ünlüdür. Girişe yakın tavanda yer alan canlı renkli
büyük hayvan figürleri, daha çok bizon figürleridir. Bu çizimlerin amacı yapılacak olan bir
sonraki avın daha bol ve bereketli geçeceği inancıdır. Bir çeşit av büyüsüdür. Çizim
tekniklerine bakıldığında konturlar sert bir malzemeyle (taş aletler ya da ucu sivriltilmiş
hayvan kemikleri) yapılır. Renklendirme ise farklı renklerdeki toprak, taş ya da renkli
bitkilerin toz haline getirilmesiyle oluşturulur. Boyama işlemi ise fırça benzeri bir alet ya da
içi boşaltılmış kemikler yardımıyla bir ucundan ağız yardımıyla püskürtülerek yapılmıştır.
Çeşitli hayvan figürlerinin yanı sıra, duvarlarda siyahla boyanmış, kırmızıyla çizilmiş ya da
kazılarak yapılmış birçok figür vardır. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eserlerin günümüze
ulaşmasının sebebi ise zamanla toprakla dolan mağarada ışık ve hava gibi yıpratıcı etkisi
bulunan doğal etmenlerin ortamdan kesilmesidir.
Lascaux Mağarası Fransa’nın güneybatısında Montiac yakınlarındadır. Mağara
yaklaşık 15 bin veya 17 bin yıl önce yapılan 2000 tane figür içermektedir. Çoğu figür soluk
ve gözle seçilmesi bir o kadar zordur. Geriye kalanlar ise bozulmaktadır. Bunların 900 den
fazlası hayvan resmidir. En ünlüleri ise, Boğalar Salonu’nda yer alan, 4 tane büyük siyah
boğadır. Mağara 1940 yılında 4 tane genç tarafından tesadüfen bulunmuştur. 1955′den sonra
artan ziyaretçi sayısının, mağara içinde karbon dioksit miktarını arttırması, bunun sonucunda
resimlerin zarar görmeye başlaması insanların nefeslerinden kaynaklandığına karra verilmiş
ile 1963 alınan kararla mağara turist ziyaretlerine kapatılmıştır. Orjinal şekilde yakın bir
bölgede, Lascaux 2 adıyla başka bir mağara inşa edilmiş ve resimler bu mağarada tekrar
yapılarak turist ziyaretlerine açılmıştır. Bu resimlerin yeni mağarada tekrar çizilmesi 10 yıl
sürmüştür. Yeni mağara 1983 yılında açılmıştır. Lascaux mağarasındaki tarih öncesi
resimlerin reprodüksiyonlarını görmek isteyenler artık Lascaux II mağarasını gezmektedir.
Yılda 250 000 turist gezmektedir. Orijinal mağarada 2000 yıllardan sonra ciddi bir tehlike arz
eden mantar türemesi mağara duvarlarını sarmaya başlamış ve resimlerin varlığı için en
büyük sorunu oluşturmuş durumdadır. Lascaux mağarası UNESCO tarafından Dünya Kültür
Mirası olarak ilan edilmiştir. Orijinal mağarayı özel izinle günde ancak 5 kişi
gezebilmektedir.
Fransa prehistorik döneme ait mağara resimleri açısından zengindir. Cosquer
mağarası Marsilya yakınında bir koydadır. 1991 yılında Henri Cosquer tarafından
bulunmuştur ve onun soyadını almıştır. Buradaki duvar resimlerinin Lascaux'dakinden daha
eski olduğu belirlenmiştir. . Üst yontma taş çağı ressamları Cosquer mağarasının kalker
duvarları üzerine koşan atlar, geyikler, penguenler ve bizonlar çizmişlerdir . Fransa'nın
güneyinde Pireneler'de bulunan Niaux adlı bir diğer resimli mağara da en az Lascaux kadar
ünlüdür. Mağara girişinden birkaç yüz metre içeride karanlık salon denilen bölmede insan
elinin ulaşamayacağı tavana yakın kısımlarda çok sayıda av hayvanı resimleri yapılmıştır.
Fransa'nın Ardeche bölgesinde 1994 yılında Chauvet adlı yeni bir mağara bulunmuştur. . Üst
yontma taş devri ressamlarının, 490 metre uzunluğunda ve içinde çok sayıda galerinin yer
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aldığı bu mağaranın duvarlarına 30 ile 33 bin yıl önce renkli olarak yaptıkları vahşi hayvan
resimleri, ilk sanat örneklerinin sanıldığı kadar basit olmadığını, perspektif anlayışının daha
başlangıçta bilindiğini bize göstermektedir.
Daha yakın zamanlarda avcılık ve toplayıcılıkla geçinen bazı topluluklarca yapılan
mağara resimleri de vardır. Bunlardan en çok bilinenleri, Güney Afrika'daki Sanlar
(Buşmanlar) ve Avustralya Yerlileri'nce yapılmış olanlarıdır.
Avusturalya’da Arnhem platosundaki mağarada bundan 40 bin yıl önce yaşadığı
sanılan dev kuş çizimleri Avrupa’da bulunan mağara resimlerinden daha eskidir. Çizimde
zayıf ve büyük ayaklarla kısa bacaklar bölgede yaşayan dev bir kuş -Genyornis- çizilmiştir.
Türkiye'de tarihöncesi devirlerden kalma mağara resimlerinin en güzelleri Antalya
yakınlarındaki Katran Dağı'nda bulunan Öküzini Mağarası' ndadır. Adıyaman'da Palanlı
vadisindeki Keçiler Mağarası' nın duvarlarında da çeşitli figürler vardır. Van'ın Yedisalkım
Köyü'ndeki Kızlar Mağarası' ndaysa insan figürlerinin yanı sıra av sahneleri de yer alır.
Prehistorik dönemden mağara resimleri yanında kullandıkları taşınabilir sanat eserleri
olan kolye, bilezik, gerdanlık ve heykeller de mağaralarda kazılar sonucu ortaya çıkarılmış ve
müzelere konmuştur. Bunlar da prehistorik turizmde ilgi görmektedir. Bunlar için hayvan
dişleri, geyik boynuzu, kemik, fildişi, deniz kabukları, ve çeşitli taşlar kullanmışlardır.
Libya’da Tripolis’te Assaraya Alhamra Müzesinde Sahra sanat eserleriyle ilgili prehistorik
zengin bir koleksiyon bulunmaktadır.

10.3. Neolitik Miras ve Turizm
İnsanın geçirdiği 2, 5 milyon yılı aşan kültürel evriminde en hızlı ve önemli değişim
Taş Çağı’nın sonunda olmuştur İnsan topluluklarının ilk kez tarım yapmaya başlamışlardır ve
bu da toplumların sosyo-ekonomik yapılarında devrimsel dönüşümler yaratmıştır. İnsan
topluluklarının avcılık ve toplayıcılıktan tarıma ve bir daha bırakmamak üzere yerleşik düzene
geçmişlerdir. Neolitik çağ adı verilen bu dönem dünya genelinde altı farklı bölgede,
birbirinden etkilenmeksizin bağımsız olarak, 10 bin ile 7 bin yıl öncesinde gelişme
göstermiştir. Bu bölgeler Güneybatı Asya, Güney Asya, Kuzey ve Orta Afrika ile Orta
Amerika’nın, tropik ve subtropik kuşaklarında yer almaktadır.
10000 ila 7000 yıl önce iklim koşullarının yaşama uygun olmasıyla, insan
mağaralardan çıkmış, göl, nehir ve deniz kenarlarında taş, kerpiç ve sazdan evler yapmış,
avcı-toplayıcı yaşamdan sonra tohumlardan ürün yetiştirmiş, hayvan evcilleştirmiş günümüz
köy hayatının temelini atmıştır. Neolitik Çağ(Cilalı Taş Devri) olarak uygarlık tarihinde en
önemli dönüşüm olarak kabul edilmektedir. Sadece avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insan, bu
dönemde bitki ve hayvan türlerini evcilleştirmiş, çiftçilik ve hayvancılık yapmıştır. İnsan bu
dönemde günümüzde de yapımı devam eden taş temelli, kerpiç duvarlı, düz damlı evler inşa
etmiş, taş aletlere ilâve olarak obsidiyenden ok ve mızrak uçları, kilden çanak çömlek
yapmıştır.
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Neolitik Çağ’ın yerleşmeleri olan köyler günümüze höyükler olarak gelmiştir.
Neolitik Turizm’ in en önemli unsuru olan höyükler, yerleşim katmanlarının üst üste
yığılmasından tepe görünümü almıştır. Höyükler yerleşmenin birikimi ve doğal etkenlerin
bunu şekillendirmesiyle oluşur. Yerleşmenin ilk kanıtlarını arayanlar için, mağaralar dışında
dal örgü ve çamur sıvamayla yapılan barınaklardan çok fazla iz bulmak mümkün değildir.
Tarımla birlikte sağlam konutların yapılması, taş ve kerpicin kullanımıyla neolitik dönem
köyleri, yerleşmenin en önemli kanıtlarına sahiptir. Böylece höyükler, yerleşmenin ilk
kanıtları olarak bilimsel öneme sahiptir. Höyük, kazıldıkça yerleşmenin ilk katlarına inilir,
böylece yerleşme tarihi açısından son derece değerli bilgilere ulaşılır. Höyüklerde art arda
gelen yerleşmelerin izleri, kalıntıları birikirken aynı süreç içinde doğa da etkisini gösterir.
Höyük yükseltisinin yamaçları aşınarak belli bir eğim aldığı gibi, rüzgârla gelen toz, toprak,
ot ve çalılar, binlerce yılın birikimine sahip yükseltiye tepe görünümü verir.
Öncelikle prehistorik araştırmalara konu olan höyükler fiziki ve beşeri coğrafyanın ilgi
alanına çeşitli yönlerden girmektedir. Yerleşmenin yer seçimini etkileyen etmenler(nehir,
deniz, göl kıyısı) , yerleşmenin geçim kaynakları (toplayıcılık, avcılık, tarım) , yerleşmenin
sürekliliği ile konumu arasında bağ, yerleşmenin sona ermesinin nedenleri, höyüğü
şekillendiren etmenler(sel, erozyon) coğrafyanın konusudur. Neolitik yerleşmelerle ilgili
araştırmalar, tarihsel coğrafyada pek çok soruya cevap olabilir. Örneğin kıyılarda kurulan
neolitik yerleşmelerle ilgili araştırmalar, alüvyonlar altında kalmakla beraber eski kıyı
çizgisinin kesin kanıtları olmaktadır
Kazı yapılan höyük ve kazı yapılmayan höyük birbirinden çok farklıdır. Kazı
yapılmayan bir höyük, yerleşim katmanlarının bilinmediği gizemli bir tepedir. Kazı yapılan
höyük ise, kazı ilerledikçe bir kültür hazinesine dönüşmektedir. Yerleşme, sadece neolitikte
kullanılıp terk edilmiş veya yerleşmeye ara verilip tekrar yerleşilmiş ya da kültürün diğer
dönemlerini(mezolitik, kalkolitik, demir çağı vb. ) yaşamış olabilir. Höyükler kazıldığı zaman
tepe görünümünü kaybeder, fazla yapı kalıntısı olmayanlar, kültüre ilgisiz insanlar için,
kazılmış toprak alanları, toprak yığıntılarıdır. Yapı kalıntıları olanlar, yerlerinde panolarda
bilgi verilmezse, yakın dönemlere ait antik kent olarak algılanır. Bunları turizmde “neolitik
köyler” olarak adlandırmak, kazılan ve kazılmayanları ayrı plânlamak gerekir.
Gezgin toplayıcı ve avcı topluluklar tarıma başlayınca, daimî yerleşme için en uygun
yer olarak bu geçim faaliyetlerine uygun yerleri seçmişlerdir. Yerleşmeye en uygun yerler,
tarım için alüvyal toprakları olan ovalar, avcılık ve toplayıcılık için ormana yakın yerler, su
ihtiyacı için kaynak yakınları, nehir kenarları, deltalar ve göl kenarlarıdır. Eski çağlarda,
höyükler çevresinde yerleşmeye uygun coğrafya günümüzde olmayabilir. Günümüz
coğrafyasında iklim değişikliği ve insan etkisiyle orman yok olmuş, kenarında höyüğün
kurulduğu nehir yatağını değiştirmiş, göl kurumuş, deltada kurulan höyükler için kıyı çizgisi
alüvyonlarla denize doğru ilerlemiş, höyük kıyıdan birkaç kilometre içeride alüvyonla
kaplanarak yüksekliğini kaybedip, ovada görünümden kaybolmuş olabilir. Yerleşmenin eski
coğrafî koşulları hakkındaki en doğru bilgiyi paleocoğrafya araştırmaları vermektedir.
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İlk yerleşmenin günümüze tepe şeklini alarak gelmesinin nedeni ise, yerleşmenin
yüzyıllarca aynı yerde kesintisiz devam etmesi veya kesintiye uğrasa da yeni gelenlerin aynı
yere yerleşmesidir. İlk kurulurken güvenlik açısından da çevresine göre yüksekte kurulan
yerleşme terk edilse de yeni gelenler, geçim kaynaklarına yakınlık, yapı malzemesi bulmak,
çevreye hâkim olmak güvenlik gibi nedenlerle aynı yere yerleşmişlerdir. Bir diğer neden göl
ve akarsu kıyılarında kurulan köyün, taşkınlardan kurtulmak için yüksekte kurulmasıdır. Köy
yükseldikçe taşkınlardan bir ada gibi korunmaktadır. Konutların tavanından içeri girilmesi
kapı ve pencere olmaması da buna bağlanmaktadır. Böylece yerleşme her kültür tabakasıyla
yükselir. Yerleşme terk edildiğinde doğa da etkisini gösterir, bu yapılar yağmurla çöker
rüzgârla dağılır her yıl biraz daha düzleşir, yamaçları aşınarak belli bir eğim aldığı gibi,
rüzgârla gelen toz, toprak ya da otlar ve çalılar binlerce yılın birikimine sahip yükseltiye tepe
görünümü verir. Yerleşmenin birikimi ve doğal etkenlerin bunu şekillendirmesiyle oluşan
höyükleri şekillendiren başka etkenler de vardır. Yapılar için kullanılan malzeme ahşap ise
artakalan dolgu, kerpiç ve taştan daha azdır. Yapılar taş ise yeni gelenler tarafından yapı
malzemesi olarak yeniden kullanılır. Höyüğün şeklinde, yerleşme dokusunun sık veya seyrek
oluşu, saray, tapınak gibi büyük yapıların varlığı da etkendir. Yamacı dik olan höyüklerde
eğimi tutan bir sur ya da teras duvarı olabilir. Sürekli yerleşilen höyükler daha yüksek olur.
Bütün bu bilgilerle höyük artık o doğal bir tepe gibi sıradan değil, çok ilgi çekici
duruma gelmiştir. Çünkü turist, ovada ilk yerleşen, avlanan, toplayıcılık, tarım yapan
insanlarla aynı coğrafya içindedir. Yatağını değiştirse de aynı nehir ovada akmaktadır.
Kıyısında yerleşilen göl veya gölün kalıntısı vardır. Dağlar aynı heybetiyle manzarada yerini
almaktadır. Bu höyük, ovada yerleşmenin en eski öyküsünün tanığıdır. Tepenin altında sanki
özenle gizlenmiş gibi binlerce yıl önce yaşayan insanların evleri, eşyaları, takıları, mezarları,
resimleri bulunmaktadır. Bu insanlar höyüğün yanındaki nehirde avlanmış, yüzmüş, su içmiş,
ovada yürümüş ve aynı manzarayı seyretmiş ve havayı solumuştur. Höyüğün kazılmamış
olmasının yarattığı gizlilik de ilgi çekicidir. Höyük kazılana kadar da bu bilgi gizli kalacaktır.
Coğrafyada ovalar yer alan doğal tepeler, aşınmadan kayaçlarının direnci sayesinde
kurtulmuşlardır. Ovanın eski yükseltini gösterdiğinden “tanık tepe” veya “şahit tepe” olarak
adlandırılırlar. Aynı şekilde höyükler de kültürün en eski varlığına tanıklık etmektedir.
İnsan için en zor olan zamanın derinliğini algılamaktır. Turistin varlığı 10000 yıldan
fazla süreye dayanan bir köyü zaman açısından algılaması çok zordur. Yaşamı binlerce yıl
öncesine yerleştiremez. Burada ilginç olan kırsal yaşam da değildir. Zaten doğru olanda kırsal
yaşamın binlerce yılda fazla değişmemiş olduğudur. Burada önemli olan o kültürün
kaybolmuş, yaşamıyor olmasıdır.

10.3.1. Neolitik Turizmde Önemli Yerleşmeler
Neolitik Çağ’a ait yerleşmeler kazılar yapılarak ortaya çıkarılmaktadır. Bunların
turizme açılması için mekânsa düzenlemeler de yapılması gerekmektedir. Bunlardan en iyi
örneklerden birisi İskoçya’da Orkney Adaların’dan Mainland Adası’nda Skara Brae Neolitik
(CilalıTtaş Devri) Köyü, batı kıyısında yer almaktadır. Yerleşim alanı, taş yapılı evlerden
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oluşmaktadır. 1850 yılında gerçekleşen şiddetli bir fırtına ve bora ile yeniden gün yüzüne
çıkar, tekrardan keşfedilir. Dünya Miras Listesine 1999’da alınmıştır.
İndus Vadisi medeniyetlerine ait Mehrgarh neolitik yerleşmesi günümüzde
Pakistan’da Quetta, Kalat ve Sibi kentleri arasındadır. Sibi kentinin 30km batısındadır. 1974
yılında keşfedilmiştir. 2004 yılında Dünya Miras Listesine alınmıştır.
Çin’de Xi'an kenti doğusunda Banpo köyü yakınındaki neolitik yerleşme kazılarla
açığa çıkarılmış ve buraya 1958 yılında bir müze yapılmıştır.
Dünyada neolitik yerleşmelerde yapılan kazılar sonucu çıkarılan aletler ve eşyalar
müzelerde sergilenmektedir. Metropolitan Sanat Müzesinde neolitik sanatla ilgili objeler
bulunmaktadır. British Museum da “Neolitik Çin” bölümünde çok sayıda obje bulunmaktadır.
Türkiye’de neolitik turizme en güzel örnek Çatalhöyük(Çumra) tür. Neolitik turizm
için mekânsal düzenlemeleri yapılmıştır.
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Uygulamalar
Çatalhöyük için hazırlanan web sayfasını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Bir höyüğün nasıl turizme açıldığını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanın dünyadaki varlığı hakkındaki süre, bilimsel araştırmalarla değişse de bu 2. 8
milyon yılı aşan bir süredir. Bu sürenin neredeyse tamamında insan mağarada yaşamış M. Ö
12000 li yıllarda mağaradan çıkarak günümüze höyük olarak gelen köyler kurmuştur.
Bilimsel olarak paleolitik(eski taş devri) , mezolitik(orta taş devri / yontma taş devri) ,
neolitik(yeni taş devri/ cilalı taş devri) olarak üçe ayrılan bu çağ, aletlerin taştan yapılmasıyla
Taş Çağı olarak da adlandırılmıştır. Bu insanların kullandığı aletler müzelere taşınsa da
barınma mekânları taşınamaz özelliktedir. Bu özellik, turizmin turistleri bu mekânlara
getirmesi için bir hareket noktasıdır. Bu döneme ait yerlere yapılan turizmin kültür turizminde
karşılığı “tarih öncesi turizm (prehistorik turizm) ” olduğu gibi daha ilgi görecek şekilde
“taş çağı turizmi” olarak da adlandırılabilir. Neolitik Çağ’ın yerleşmeleri olan köyler
günümüze höyükler olarak gelmiştir. Neolitik Turizm’ in en önemli unsuru olan höyükler,
yerleşim katmanlarının üst üste yığılmasından tepe görünümü almıştır. Höyükler yerleşmenin
birikimi ve doğal etkenlerin bunu şekillendirmesiyle oluşur.
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Bölüm Soruları
1) -Mağara duvarlarındaki resimler hangi turizmin ilgi alanıdır?
a) Mağara Turizmi
b) Neolitik turizm
c) Prehistorik turizm
d) Arkeolojik turizm
e) Tarihsel turizm
2) Prehistorik turizmde ünlü Lascaux Mağarası hangi ülkededir?
a) İtalya
b) İspanya
c) Fransa
d) Bulgaristan
e) Avusturya
3) Öküzini Mağarası hangi özelliği açısından turizmde önemlidir?
a) Sarkıtlar
b) Dikitler
c) Resimler
d) Dere
e) Göl
4) Duvar resimleriyle ünlü Altamira Mağarası hangi ülkededir?
a) Fransa
b) İspanya
c) Yunanistan
d) Bulgaristan
e) Avusturya
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5) Duvar resimleri olan Lascaux, Chauver, Niaux, Cosquer mağaraları hangi
ülkededir?
a) İtalya
b) Fransa
c) Bulgaristan
d) Avusturya
e) Yunanistan
6) Duvar resimleri olan Keçiler Mağarası hangi ildedir?
a) Antalya
b) Adıyaman
c) Muğla
d) Burdur
e) Isparta
7) Kızlar Mağarası(Van) hangi özelliği nedeniyle turizmin ilgi alanı içine girer?
a) Sütun
b) Buz
c) Sarkıt
d) Dikit
e) Duvar resmi
8) Neolitik höyüklerden aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konusu değildir?
a) Yerinin seçimi
b) Geçim kaynakları
c) Yerleşmenin sona erme nedeni
d) Höyüğün kazısı
e) Sel, erozyon geçirmesi
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9) Höyüklerin coğrafyadaki aşınım tepelerinden farkı nedir?
a) Yükseklik
b) Genişlik
c) Bitki örtüsü
d) Dere
e) İnsan yapısı olması
10) Öküzini Mağarası hangi ildedir?
a) Antalya
b) Burdur
c) Isparta
d) Muğla
e) Aydın

CEVAPLAR:1) c, 2) c, 3) c, 4) b,5) b,6) b7) e,8) d,9) e,10) a
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11. ARKEOLOJİK TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11. Arkeolojik Turizm
11.1. Arkeolojik Turizm: Tanım, Kapsam ve Amaç
11.2. Arkeolojik Turizmin Tarihçesi
11.3. Arkeolojik Turizmin İlgi Alanları
11.4. Arkeolojik Turizmde Antik Kentler
11.5. Arkeolojik Turizmde Anıt Mezarlar
11.6. Müzelerde Arkeolojik Turizm
11.7. Arkeolojik Alanlarda Mekânsal Düzenleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Bir antik kentin turizmde mekânsal düzenlemesi nasıl olmalıdır?
2-Antik kentlerin korunmasında yerli halkın katkısı nasıl sağlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Arkeolojik Turizm
Arkeoloji ve turizm
Arkeoloji ve turizm
Tanımlar ve Kavramlar
arasındaki ilişkiyi öğrenir
konusunda temel kitaplar
okuyarak
Anıt Mezarlar

Anıt
tiplerini öğrenir

mezarların

Arkeoloji
kitaplar okuyarak

temel
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Anahtar Kavramlar


Arkeolojik turizm



Persopolis



Palmira



Petrai, Gize Piramitleri



Antik Başkentler Turu



Bizans İmparatorluk Turu



Roma İmparatorluk Turu



Urartu Uygarlık Turu



Lidya Uygarlık Turu
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Giriş
Bu derste arkeolojik turizmi tanım ve kavramlardan başlayarak, arkeolojik turizmin
traihçesi, ilgi alanları, örnek antik kentler, anıt mezarlar açısından incelenecektir. Müzelerin
arkeolojik turizmde yeri ve arkeolojik alanlarda mekânsal düzenlemeler ele alınacaktır.
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11.1. Arkeolojik Turizm: Tanım, Kapsam ve Amaç
Arkeolojik turizm, arkeolojik sit ve müzelere yapılan turlarla, kültürlerin gelişim
sürecini öğreterek halkın kültür seviyesini artıran, arkeolojik kalıntıları koruma bilincini
geliştiren, ülkesel ve yerel ekonomik kazanç sağlayan bir turizm tipidir.
Kültür kavramının çok geniş olması nedeniyle turist, genel bir adlandırmayla kültür
turizmi turunda hangi konuya odaklanacağını bilemez ve turun sonunda belirli bir konuda
yeni bilgi kazanmadan döner. Bu nedenle kültür turizmi, alt tiplerine ayrılarak turiste
sunulmalıdır. Turizmde geçmişte yaşayan halkların kültüründen en çok ilgi çeken din, dil,
giysiler, geleneklerden çok bunlardan kalan yerleşim ve yapı kalıntılarıdır. Bunların bilimsel
olarak araştırılması da prehistorik, arkeolojik, tarihsel olarak ayrı yapılmaktadır. Bu nedenle
turizmde de bunların ayrı adlarla sunulması gerekir. Buna göre kültür tarihiyle ilgili turlar,
prehistorik turizm, arkeolojik turizm, tarihsel turizm olarak ayrılarak yapılabilir.
Arkeolojik turizmin dağılım alanları, yerleşmeler(kentler, köyler) , kaleler, anıtsal tek
yapılar(köprü vb. ) ve müzelerdir. Arkeolojik turizmin elemanları “mekâna bağlı olanlar” ve
“mekâna bağlı olmayanlar” olarak ikiye ayrılabilir. Yerleşim yerinde konutlar, yapılar, tiyatro
vb. yapılar mekâna bağlıdır. Anıtsal tek yapılar da bu guruptadır. (kale, köprü gibi) . Müzelere
konan aletler, heykeller, takılar, eşyalar mekâna bağlı değildir ait olduğu yerden ve işlevinden
uzakta yer değiştirmiştir. Bir müzeye de bağlı olmadan dünya müzelerini dolaşabilirler.
Arkeolojik turizmin, kültür turizmi olması için kalıntılara ait kültürler hakkında
bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. Arkeolojik sitin keşfi ve analizi arkeoloji bilimine aittir.
Arkeoloji, eski kültürlere ait yapı, alet, malzeme vb. kanıtları çeşitli metotlarla yeryüzüne
çıkarır, yerini, zamanını, işlevini belirler, aslına uygun biçimde yeniden kurar ve yorumlar.
Arkeolojinin turizme en büyük katkısı bilgidir. Arkeolojik bilgi olmazsa bu sitlerin turist için
hiçbir anlamı yoktur. Ancak arkeologlar arkeolojik yapılara fonksiyon yükleyebilir.
Arkeolojik turizm, kaynağını arkeoloji biliminden alan bir turizm tipidir. Fakat
turizmin arkeoloji ile ilişkisi sadece bilgiyle sınırlı değildir. Turizmin arkeolojik site getirdiği
sorunlar söz konusudur. Böylece arkeoloji bilimi ve turizm işletmeciliği arasında kaçınılmaz
bir ilişki bulunmaktadır. Öncelikle arkeoloji bilimi ve arkeolojik turizmin amaçları arasında
bir ilişki kurmak gerekirse, arkeolojinin amaçlarından birisi, ilk çağ insanının kültürünü
günümüz insanına tanıtabilmek ve geçmişle bağlantısını kurmaktır. Arkeolojik turizmin
amacı, halk kültürünü geçmişini öğreterek artırmak ve ekonomik kazançtır. Arkeoloji
biliminin amacı turizm yoluyla gerçekleşirken, arkeolojik turizm de amacına arkeoloji
biliminden yararlanarak ulaşmaktadır. Arkeolojinin ortaya çıkardığı bilginin topluma
kazandırılmasının yollarından birisi turizmdir. Bilimsel arkeolojik bilgi turizm yoluyla
popüler olmaktadır Arkeolojik bilgi turizm yoluyla halkın kültürünü artırır. Halk ancak turizm
kanalıyla arkeolojik sitlere ve müzelere gider. Arkeolojinin turizme bir diğer katkısı turizmin
tarihçesi açısındandır. Bazı görkemli Roma kentleri, imparatorluğun diğer kentlerinden
çağının turistlerini çekmiştir. Arkeoloji bu sitlerin çağlarındaki turistik önemini de ortaya
çıkarmaktadır
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Arkeoloji ve turizmin başka bir ilişkisi ekonomik açıdandır. Turizm arkeolojik siti
ekonomik kaynak olarak kullanırken reklam yönüyle arkeologlara kazı için finans
sağlayabilmektedir. Arkeolojik turizmde pazarlama açısından mekânsal düzenlemeler önem
kazanır. Arkeolojik turizmden gelir sağlayan ülkeler bu düzenlemelere yatırım yapmaktadır.
(otel, lokanta, hediyelik eşya, kitap, broşür, plân, giriş ücreti, ulaşım, müze, ses ve ışık
gösterisi, yürüyüş hattı, rekonstrüksiyon, video, bilgi merkezi, panolar, konserler vb) . Bu
düzenlemelerin arkeolojik sit üzerine olumsuz etkileriyle arkeolojik turizm kullandığı kaynağı
tüketmektedir. Arkeologlar haklı olarak kaybolmuş bir kültürün kâşifidirler ve buluntulara
zarar verilmesini istemezler. Turizm işletmecileri ve arkeologlar arasında gizli bir anlaşmazlık
olsa da sorunların uygulanabilir çözüm önerileri bulunmaktadır.
Arkeolojik sitler tarih, coğrafya, botanik, zooloji, jeoloji, sosyal antropoloji, sosyoloji
gibi diğer bilim dallarının da ilgi alanıdır. Bu bilim dalları antik sitin geçmiş dönemlerin
kendi ilgi alanına giren kısımlarını incelerler. Disiplinler arası ekipler birbirlerinin
bulgularından faydalanır. Bu bilim dallarından arkeoloji ve coğrafya arasında sıkı bir ilişki
bulunmaktadır. İnsan geçmişten itibaren doğadan etkilenmiş ve onu etkilemiştir. Doğanın
insan üzerine etkileri coğrafyadan öğrenilirken arkeolojik araştırmalar da coğrafyacılara
insanın mekânla ilişkisinde gelişmeleri göstermektedir.
Coğrafyanın arkeolojik turizmle ilişkisi ise birkaç yöndendir. Turistlerin antik
kentlerde merak ettikleri soruların bir kısmının karşılığı coğrafyadadır. Bu kentlerde yerleşme
neden son bulmuştur? Bazı kentler neden çağlar boyunca aynı yerde yeniden kurulup yerini
değiştirmemiştir? Bölgenin veya yörenin merkezi olmasının nedenleri nelerdir? Kuruluş
yerlerinin özellikleri nelerdir?(liman kentleri, ticaret yolları üzerinde bulunanlar) Kentin
ekonomik kaynakları nelerdir? Kent çevresinin paleocoğrafyası nasıldır?(nehir, dağ, orman,
yol vb) , Liman kentleri neden günümüzde kıyıdan içeride kalmıştır? Diğer ilişki arkeolojik
sitin mekânsal düzenlemesinde coğrafyanın da önemli olmasıdır. Turizm coğrafyada bir arazi
kullanım şekli olduğundan coğrafyaya göre düzenlenmeyen bir mekânsal düzenleme
sorunlara neden olacaktır. Arkeolojik sitin alan yönetim plânı buna göre düzenlenmelidir.
Coğrafyanın arkeolojik turizme bir diğer katkısı arkeolojik turların düzenlemesi
konusundadır. Coğrafyacılar arkeolojik turları kentlerin konumuna, ulaşım hatlarına ve
mevsimlere göre düzenleyebilir.
Turizm konusunda yapılan akademik çalışmalar genellikle turizmin ekonomik
kârlarına odaklıdır. Turizmin pozitif ve negatif mekânsal, sosyal, kültürel etkilerini inceleyen
araştırmalar az sayıdadır. Özellikle turizm bir arazi kullanım şekli olduğundan coğrafyanın alt
dalı turizm coğrafyası, turizmin mekânsal etkilerini inceler bu açıdan önemlidir.

11.2. Arkeolojik Turizmin Tarihçesi
Arkeolojik kalıntıları ilk keşfedenler seyyahlardır. İlk seyyahları arkeolojik turizmin
ilk turistleri olarak sayabiliriz. Onların keşifleri arkeolojinin bir bilim dalı olarak
kurulmasından daha eskidir. Seyahati çok seven insanların ilk başvuru kaynağı
seyahatnamelerdir. Çünkü her turist aslında bir seyyahtır. Her gezi bir seyahatnameye
dönüşmediyse de bazı geziler seyahatname olarak yüzyıllardır okunmakta ve geçtiği yerlere
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tekrar modern seyyahları çekmektedir. Arkeolojiye meraklı insanlar için bu seyahatnamelerde
pek çok bilgi bulmaktadır. Diplomatik görev, hac, misyonerlik faaliyeti, ticaret, askerî,
bilimsel nedenlerle yapılan yolculukları anlatan seyahatnamelerde yer alan antik kalıntılar
buralara ilgi çekmektedir. İnsanlar seyahatnamelerdeki turistik bilgilerle ilgilenerek ve
bundan pratik olarak faydalanarak geziye çıkmışlardır. Seyahatnameler tarihçilerin bakış
açısından farklıdır. Gezginler için daha çok şey ifade etmektedir. Anılar, yollar, şehirler,
yaşam vb konularda daha pratik bilgiler sunar. Aslında bunlar yazarın yorumu ve tecrübesidir.
Fakat tarih kitaplarından daha çok okunur. Bu nedenle kültür turizmine ve arkeolojik turizme
katkısı daha fazladır. Özellikle eski seyyahlar kendilerinden önceki seyahatnameleri okurlar.
Arkeolojinin tarihten ayrılıp bilim dalı olması Avrupa’da 17. yüzyıla rastlar.
Dünyada arkeolojinin temelini kendilerini yetiştirmiş, hevesli, meraklı insanlar
atmıştır. Meraklı insanların bulduğu eserler koleksiyonlar halinde toplânıp müzelere yığılınca,
sergileneceği zaman bunları bir zaman ölçeğine oturtmak gerekmiştir. Böylece eski
kültürlerin bilimsel tanımlanması gerekliliği arkeolojinin kuruluş temelini oluşturmuştur.
Arkeolojik turizm amacına arkeologların kazılarıyla ulaşmıştır. Bunlar artık taş yığınları
olmaktan çıkıp anlam kazanmıştır.
Arkeolojik turizmin bir diğer mekânı müzelerdir. Bu nedenle müzelerin kuruluşunu da
arkeolojik turizmin tarihçesi içine almak gerekir. Müzelerin ortaya çıkışı insanların değerli ve
nadir objeleri biriktirmek merakından gelmektedir. Koleksiyoncuların topladıkları eserler
arasında arkeolojiyle ilgili heykeller de bulunmaktadır. Koleksiyonların sergilenmesi
insanların bunlara ilgisini artırmaya başlamıştır. Koleksiyonların önemli bir bölümünü antik
heykeller oluşturuyordu. Antik eserlerin kaynağını Orta Doğu ülkeleri oluşturmuştur.
Koleksiyonları halkın gezme fikri(1746) müzelerin kurulmasını gerektirmiştir.
Koleksiyonların artması da yer sorunu yüzünden bunların bağışlanarak veya satılarak devlet
koruması altında toplanmaya başlanmıştır. 17. yüzyıldan itibaren kurulan müzelerde eserler
artınca antik çağa ait eserler de yorumlanmaya çalışılmıştır. İtalya’da( Herkulaneum 1738 ve
Pompei 1748) başlayan kazılar Avrupa’da arkeolojinin temelini atmıştır.

11.3. Arkeolojik Turizmin İlgi Alanları
Arkeolojik turizmde en çok ilgi gören yerler çağının görkemli fakat günümüzde
üzerinde yerleşim olmayan kentleridir. Bu kentler dönemlerinin zenginliğiyle görkemli
yapılarla kaplıdır.
Arkeolojik turizmde sadece turlar sadece bölgesel değil arkeolojik yapıların ve
kalıntıların işlevleri açısından da düzenlenebilir. ”Antik Tiyatrolar”, “Antik Akropoller”,
“Antik Köprüler” “Antik Tapınaklar”, “Kaya Tapınakları”(Yazılıkaya-Midaskent, YazılıkayaHattuşaş) , “Kaya Sunakları” “Tapınak Kentleri”(Letoon) “Tapkı Alanları”(kutsal alanlar) (
Didyme, Lagina gibi) “Antik Nekropoller”, “Anıtsal Mezarlar”, “Antik Hamamlar, “Antik
Stadionlar”, “Antik Gymnasionlar” turları gibi.
Türkiye’de arkeolojik turizmde antik idari yapıya göre bir program yapılırsa kentdevletler, merkezî devletler, imparatorluklara göre turlar düzenlenebilir. Efesos ve Miletos
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başta olmak üzere bazı kentler, kent-devlet statüsünde olmuş ve diğer kıyı kentleri onların
sömürgesi olmuştur. ”Anadolu’nun Kent Devletleri” adı altında turlar düzenlenebilir.
Burada aynı zamanda kent-devletlerin kuruluşu, yapısı da kültürün öğrenilecek bir parçasıdır.
Anadolu’da kurulan ilk merkezî devletler olan Lidya, Firigya, Hitit, Urartu devletlerinin
kentlerini ve kültürlerini içeren “Lidya Uygarlığı Turu”, “Hitit Uygarlığı Turu”, ”Urartu
Uygarlığı Turu” gibi arkeolojik turlar düzenlenebilir İmparatorluklara göre ise “Roma
İmparatorluk Turu”, ”Bizans İmparatorluk Turu “düzenlenebilir. “Antik Başkentler
Turu” da ilgi görecektir. Bu turda Hattuşaş, Gordiyon, Sardes, Tuşpa önemlidir.
Arkeolojik turlar uygarlıklara göre yapıldığı gibi coğrafyaya uygun olarak ayrılmış
yörelere göre yapılması uygarlıkları coğrafyanın ne şekilde etkilediğini öğrenmek açısından
da önemlidir. Bu uygarlıklarda yerleşme, ulaşım ve ekonomiyi coğrafya etkilemiştir .
Arkeolojik bilgi coğrafya ile birleştirilirse yörenin geçmişi anlaşılabilir. Çünkü uygarlıkları
jeolojik dönemlerde başlayarak coğrafya etkilemiştir. Jeolojik dönemlerde oluşan faylar
depremlerle yöreleri etkilemiştir. Öncelikle depremlerin merkez üssü kent ve yakınında
olanlar taş yapılarda büyük yıkımlara neden olmuştur. Kentler refah dönemlerinde onarılmış,
gelir seviyesi düştüğü dönemlerde terk edilmiştir. Bu arkeolojik kentler gezilirken neden bu
kadar çok yıkıntı olduğunu ve bazı kentlerin neden adeta terk edilmiş görünümünde olduğunu
açıklar. Ovalarda kurulan kentlerde verimli topraklar tarımla yörenin kalkınmasını
sağlamıştır. Kıyılar limanlarla deniz ticareti yoluyla liman kentlerinin zenginleşmesini
sağlamıştır. Nehir ağzında kurulan kentler ise nehirlerin getirdiği malzemeyle dolarak liman
işlevini kaybetmiştir. Bir liman önemini kaybederken yeni kurulan başka bir liman çağının
merkezi olmuştur.

11.4. Arkeolojik Turizmde Antik Kentler
Dünyada arkeolojik turizmde en çok ilgi gören bölgelerden birisi Akdeniz Havzasıdır.
Bunun nedeni Eski Yunan ve Roma kentlerinin kalıntılarının günümüze terk edilmiş kentler
gibi kalmalarıdır. Bunlar hakkında çok sayıda araştırma olması da bunlara olan ilgiyi
artırmaktadır. Eski Yunan kentleri üzerinde yeni bir uygarlık olan Romalılar bu kentleri
parlak dönmelerinde görkemli yapılarla donatmışlar bu yapılar depremlerle kısmen yıkılsa da
kentler günümüze kadar gelmiştir. Arkeolojik turizmde ilgi gören bir kısmı Adadolu’nun Ege
Denizi ve Akdeniz kıyılarındadır. Efes, Milet, Knidos, Aspendos, Side vb.
Türkiye’nin arkeolojik turizmde ilgi gören diğer antik kentleri Afrodisias, Aizanoi
Aspendos, Assos, Hattuşaş Hierapolis Kaunos, Knidos, Letoon, Patara, Phaselis, Priene, Side,
Truva ve Xanthos’dur. Yunanistan’da Atina’da eski Yunan kalıntıları Akropolis adı verilen
tepede( Parthenon, Athena tapınağı) yer alır ve arkeolojik turizmde ilgi görür.
İran’da Şiraz kentinin doğusunda Persepolis, Pers İmparatorluğunun başkentliğini
yapmıştır. Pers krallarının sarayları, sarayda tören salonu, kral mezarları ilgi görür. Suriye’nin
başkenti Şam’ın yaklaşık 140 kilometre güneyinde bulunan, Ürdün sınırına da 30 kilometre
yakınlıktaki Busra Antik Kenti Romalılardan kalma kalıntılarla ünlüdür. Palmira, Suriye ‘de
Humus şehrinin 155 km. doğusundadır. İran körfezini uzaklardaki Akdeniz ile birleştiren
kervan yolları üzerinde bulunması Bizans ve Roma dönemlerinde Hint Okyanusu ile Akdeniz
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arasında zengin ve canlı bir kent olarak parlamıştır. Dönemin iki büyük devleti İran ve Roma
imparatorlukları arasında bağımsızlık mücadelesi veren zengin bir şehir devletiydi. İki devlet
de İpek Yolu üzerinde bulunan bu şehrin hakimiyeti için sürekli mücadele içerisindeydiler.
Bağımsız kalmak için çok çaba sarf eden şehrin hükümdarı Uzafe baskılara dayanamadı.
Şehir sonunda Roma İmparatorluğu'nun himayesine girdi. Bundan sonra şehir, ticaretten
kazanılan parayla Roma tarzında ve çok görkemli bir şekilde inşa edildi. Batı Suriye'de
Akdeniz'e kıyısı bulunan Ugarit(Ras Şamra) Antik kenti İ. Ö. 1450 - 1195 yılları arasında bir
ticaret kenti olarak hareketliydi ancak bir depremle yerle bir olmuştur
Ürdün’ün kuzeyinde Amman’a 48km uzaklıktaki Jerash kenti Roma döneminden
kalan yapılarıyla arkeolojik turizmde önemlidir. Arkeolojik turizmde kazılmış ve yapıları
ortaya çıkarılmış kentler ilgi görürü. Jerash da bunların arasındadır.
Ürdün’de Petra antik kentinde tiyatro, tapınak, ev, gibi yapılar kireç taşına oyularak
yapılmıştır. El-Hazne ve Roma döneminde yapılan amfitiyatro en bilinen yapılardır. MÖ 400
ile MS 106 yılları arasında Nebatiler'e başkentlik yapmıştır. Roma İmparatorluğu tarafından
işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür. MS4.00 yıllarından sonra deprem
ve ekonomik sıkıntılardan dolayı kent gözden düşmüş ve zaman içinde unutulmuştur. Petra
antik kenti, MÖ4.00 ile MS106 yılları arasında Nebatiler tarafından, Seir dağlarındaki
kumtaşı kayalıklar oyularak inşa edilmiştir. Nebati imparatorluğunun uzunca bir dönem sahip
olduğu şehir derin kanyonları ve kayalara oyulmuş tapınakları, anıt mezarlarıyla ünlüdür.
Petra Antik Kenti'nin en çok ilgi çeken yıkıntısı, Hazine'dir (Al Khazneh) . Şehrin doğu
girişinden dar kanyondadır. Kumtaşı, yapısı sayesinde oldukça detaylı işçiliğe imkân vermiş
ve ortaya özenli ve artistik yapıların çıkmasını sağlamıştır. Kayalara oyulmuş mezarların ön
cephelerinin sıralandığı geniş kanyon Street of Facades adıyla bilinmektedir. Petralılar,
ölümden sonra yaşamın varlığına inanmışlardır. Halkın zenginleri ve statü sahipleri, mezar
yapımında birbirleriyle yarışmışlardır. Şehirde 500'ün üzerinde kaya mezarı bulunmaktadır. . .
1985 yılında Dünya Miras Listesine alınmıştır. Bir kanyon içinde yer alır. Petra iki
önemli ticaret yolunun kesiştiği yerde bulunuyordu. Çölden gelen kervanlar için dar ve serin
bir kanyonda yer alan kente girmek çok tercih edilirdi. Petra halkı, aynı zamanda taş ustasıydı
da. “kaya kitlesi” anlamına gelen Petra adı, kaya görüntülerini çağrıştırır. Gerçekten de bir
kaya kenti olan Petra, bu özelliğiyle eski Roma dünyası kentlerinin hiçbirine benzemez. Kenti
kuran Nebatiler evlerini, mezarlarını ve tapınaklarını kayalara sabırla, ince ince oymuşlardır.
Petra’nın üzerinde kurulduğu kırmızı kumtaşından oluşan dağlar buna çok uygundu ve MS ilk
yüzyıla gelindiğinde anıtsal bir görünüm taşıyan bu kent çölün ortasında yükselmişti.
İki binyıl önce Petra ticaretten zengin oldu. Fakat Romalılar Doğu’ya giden
denizyollarını keşfedince karadan yapılan baharat ticareti bitti ve Petra yavaş yavaş çöle terk
edildi. Yine de çölün bu taş ustalarının eserleri yok olmadı. Günümüzde geçmişin görkemine
hâlâ tanıklık eden gül kırmızısı Petra kentini görmek üzere, her yıl yarım milyon dolayında
turist Ürdün’ü ziyaret etmektedir.
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Amerika kıtasının en eski yerleşimi olarak nitelendirilen Peru’nun Caral kenti,
Lima’nın kuzeyinde, Supe Nehri vadisiyle ülkenin sahil şeridi arasındaki çöl bölgesinde
yeralan bu arkeolojik alandır. 2009 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edimiştir.
Machu Picchu And Dağları'nın bir dağının zirvesinde, 2. 360 m yükseklikte,
Urubamba Vadisi üzerinde kurulmuş olup Peru'nun Cusco şehrine 88 km mesafededir.
Günümüze kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka antik şehridir. 7 Temmuz 2007
tarihinde Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiştir. Akeolojik turizmde en
çok ilgi gören yerlerden birisidir. Günde ortalama 2000 kişi tarafından gezilmektedir.

11.5. Arkeolojik Turizmde Anıt Mezarlar
Antik çağların insanların yaşamları hakkında en kesin bilgiler ölülerin mezarlarına
koydukları giysi, kap, alet, takı, vb. eşyalardan elde edilmektedir. Ölülerine olan saygıdan, bir
başka yaşama inançtan veya öldükten sonra tekrar dirilme inancı gibi nedenlerle ölüyü ve
konulan bu kıymetli eşyaları korumak için de sağlam mezarlar inşa etmişlerdir. Bunun en
görkemli şekli mezar odasının üzerinin kesme taşlardan piramit şeklinde kapanmasıdır. En
güzel örnekleri Mısır’dadır. Kahire yakınlarında Gize Piramitleri dünyanın en çok turist
çeken anıt mezarlarıdır. Dünyanın en ünlü anıt mezarı Mısır’da Gize Piramitleridir.
Mikerinos, Kefren ve Keops ismindeki üç pramitten oluşur. Gize Platosu’nda bulunan bu
piramitlerin en büyüğü ve en gizemli olanı Keops piramididir. Keops piramidi 20 yıl içinde
150 metre yüksekliğe kadar kaldırılan her biri 2. 5 ton ağırlığındaki 2. 300. 000 adet kireç taşı
kullanılarak inşa edilmiştir.
Fakat daha yaygın olarak mezar odasının üzeri kesme taşlar yerine toprakla kapanarak
koni şeklinde yığma tepeler oluşturulmuştur. Bunlar “Tümülüs” adı verilen anıt mezarlardır.
Kral, kral soyu, komutan, yönetici gibi kişiler için yapılan bu anıt mezarlar yükseklik ve şekil
bakımından doğal bir tepeden farksızdır. Dışında süsleme yapılmadan tepeye benzetilerek
asırlarca ölü ve eşyalarının hırsızlardan korunması amaçlanmış olabilir. Günümüzde
yakınındaki yoldan geçen insanlar için coğrafyada tepe olarak algılansa da hırsızlar için
define yeridir. En büyükleri ortalama 50m yüksekliğindedir. Taş veya ahşap mezar odasının
üzeri taş ve toprakla kaplanarak yapılmıştır. Binlerce yılda yüksekliğinin çok az aşınmış
olması bunların bir mühendislik harikası olduğunu göstermektedir. Aksi takdirde doğadan
silinip giderlerdi. Tümülüsler coğrafyada tepe şekliyle höyüklerle karıştırılır. Fakat höyük
köylerin üst üste kurulmasından oluşmuş bir tepedir, tümülüs ise mezar anıtıdır ve üzeri koni
şekillidir. Höyük bütünüyle kazıldığı zaman tepe şeklini kaybeder artık turizmde önemli olan
konutların ve yapıların temelleridir. Fakat tümülüslerde mezar odasına bir tünel yoluyla girilip
koni şekli kaybedilmez. Bu da tümülüslerin kazı yapılsa da ilk görsel şeklini korumasını
sağlar bu da turizm açısından önemlidir. Turizm düzenlemesi yapılan tümülüste mezar odası
önemlidir. Turistlerin görmesi için mezar odasına giren bir koridor açılır ve mezar odası
orijinal durumuyla sergilenir. Mezar odasındaki orijinal eşyalar müzelere konur. Tümülüsler
coğrafyanın ilgi alanı içine tarihsel yerleşme coğrafyası açısından girmektedir. Tümülüsler
eski bir yerleşmeyle bağlantılı yörenin yerleşim tarihine dahildir. Bunların dağılımı bazı
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bölgelerde çok sayıda olması, bazı yerlerde bulunmaması da coğrafyanın araştırması gereken
konulardır.
Kaybolmadan günümüze gelen ve turizmde ilgi çeken bir başka mezar şekli kaya
mezarlardır. Mezarların açılmaması, ölülerin rahatsız edilmemesi, toplu halde daha kolay
korunması gibi nedenlerle dağlık alanlarda mezar odaları yamaç yüzeylerine oyulmuştur.
Kaya mezarlarının dış görünümü tümülüsler gibi süssüz değil aksine taşın oyulmaya ve
süslemeye uygun özelliği nedeniyle mimari açıdan süslüdür. Bunun en güzel örnekleriLikya
kaya mezarları gibi ev şeklinde yapılanlardır. Sonsuz uyku mekânına ev düzeni verilmesi
yeniden hayata dönmek düşüncesiyle ilgilidir. Mezarın dış mekânı sütunlarla ve kabartmalarla
süslenmiş içeride bir kapı arkasında oda ve içine ölülerin yattığı taş sedirler konmuştur.
Genelde mezar adasına giren kapılar, hırsızlık için bir yerinden parçalanmış içinden eşyalar
alınmış ölülere ait kanıtlar yok olmuştur. Fakat mezar cephesi, kabartmalar, mezar odası ve
taş sedirler durmaktadır.
Arkeolojik sitlerde mezarların bir başka örneği anıtsal mezar anıtlardır. Bunlar bir
kral, yönetici veya komutan için yapılan anıtsal tek yapılardır. Öncelikle mimari açıdan ilgi
çekse de ölünün kimliğine göre de ayrı bir önem taşır. Anadolu’nun en görkemli mezar anıtı
antik dünyanın 7 harikası arasında da girmiş olan Halikarnassos’taki(Bodrum) “Mausoleum”
mezar anıtıdır. Bütün mezar anıtlarına verilen “mozole” adı da bu mezardan ve sahibi Kral
Mausoleus’un isminden gelir. Günümüze bu görkemli mezar anıtın sadece temelleri kalmıştır.
Anadolu’da bazı anıt mezarlar sahipleri kesin olarak bilinmese de mimari ihtişamıyla
yıkılmadan günümüze gelmiştir.

11.6. Müzelerde Arkeolojik Turizm
Müzeler kültür turizminin bütün alt dallarında olduğu gibi arkeolojik turizmin de en
önemli mekânları arasındadır. Kalıntıların ait olduğu yerde olduğu alanlar “açıkhava arkeoloji
müzeleri”dir. Buluntular ise kapalı müzelere konmaktadır.
Arkeoloji turizminde en doğru olan kapalı müzenin sit alanının yanında olmasıdır.
Türkiye’de bu şekilde arkeolojik müzelerin kuruluşu çeşitli safhalardan geçmiştir. Anadolu’da
ilk kazıların buluntuları kısmen anlaşmalı olarak yabancı arkeologlara verilirken bunlar
günümüzde yabancı ülkelerdeki müzelerde “Anadolu arkeolojisi” bölümlerini
oluşturmaktadır. Türkiye’de ise arkeolojik buluntular öncelikle bölgenin var olan müzesine
veya depo müzelere konmuştur. Bunlar ve yeni kazı buluntuları antik kazı alanının yeni
kurulan veya eskiden var olup yeni binasına taşınan müzelerine konmaktadır. Bir kısmı ise
kazı alanının yanında antik site ait müzeye konmaktadır. Antik kentte ait kalıntıları görmek
için Türkiye’de veya dünyada birkaç müze dolaşmak yerine sitin yanında mekânla bütünlük
içinde bunları görmek en doğrusudur. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, bu sözleşmenin madde 4.2’ye göre “arkeolojik mirasın
tercihen bulunduğu yerde korunması ve bakımını” taahhüt etmiştir. Arkeolojik bulgular bir
başka yere taşındığı zaman çok büyük anlam kaybetmektedir. Buluntuların müzede ait olduğu
coğrafya ile binlerce yılda kurduğu etkileşim yoktur.
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Kentlerin kültür turizminde rekabeti bu buluntuların dünya kent müzelerine
taşınmasına neden olmaktadır. Fakat buluntuların ait olduğu yörlerin turist çekmek konusunda
rekabeti bulunmaktadır ve kültür kanıtlarını geri istemek konusunda haklı nedenleri vardır
Arkeolojik buluntular müzelerde sergilendiği gibi uluslar arası ve ulusal sergilerle
dünya kentlerini de dolaşırlar. Bu açıdan sit alanlarındaki buluntular gibi mekâna bağlı
değildirler. Arkeolojik turizm de önemli bir konu eserlerin müzelerdeki sunumlarıdır.
Öncelikle müze depolarında yer darlığından çok sayıda eserin sergilenemediği bilinmektedir.
Müzelerin koleksiyonlarındaki eser sayısı değil bunların ne kadarını topluma sunabildikleri
önemlidir. Bunlar için öncelikle kazı alanı yanında yeni müzeler yapılarak depolardan
taşınması ve mekânlarına iadesi gerekir. Mevcut müzelerdeki teşhir edilen eserlerin
güncellenmesi gerekir. Yeni müzecilik anlayışında turistlerin müzeye gelmesi beklenmeden
müze turisti çekmelidir. Müzeler bu konuda en orijinal eserlerini vurgulayabilirler.
Dünyanın en zengin arkeoloji müzeleri Kahire’de Kahire Arkeoloji Müzesi, Londra’da
British Museum, İtalya’da Napoli Arkeoloji Müzesi, ABDde Peabody Arkeoloji ve Etnoloji
Müzesi, (Cambridge, Massachusetts) , Atina’da Ulusal Arkeoloji Müzesi, Londra’da Petrie
Mısır Arkeoloji Müzesi, Ann Arbor’da Michigan Üniversitesi, Kelsey Arkeoloji Müzesi,
Roma’da Capitol Müzesi, Şam’da Suriye Ulusal Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, İran
Ulusal Müzesidir.

11.7. Arkeolojik Alanlarda Mekânsal Düzenleme
Turizm, arkeolojinin araştırma konusu değilse de arkeolojik sitin yoğun kullanımı
turizmdir. Arkeolojik sitlerin(kent, kale, anıtsal tek yapı vb. ) bilimsel araştırmalar dışında
kullanım şeklinin turizm olması nedeniyle arkeolojik sit alanlarının turizme yönelik mekânsal
açıdan düzenlenmesi gerekir. Aynı alanda bir taraftan çok dikkatli bilimsel sonuçlar içeren bir
araştırma yürütülürken diğer taraftan tatil rahatlığı içinde gezerek öğrenmek isteyen turistler,
buluntular arasında ve üzerinde dolaşmaktadır. Kazı ekibinin getirdiği kısıtlamalar ve
turistlerin alana verdiği zararla her iki taraf da birbiri için istenmeyen konuktur. Sit alanında
bir diğer hak sahibi de sit alanında özel mülkiyet sahibidir. Sit alanını tarlası olarak ekme,
çitle çevirme, dolaşmaya izin vermeme gibi haklara sahiptir. Arkeolojik sit alanlarının bu
karmaşık durumu yasa ve yönetmeliklerle çözüme bağlandıysa da uygulamanın denetlenmesi
gerekir. Başlangıçta arkeolojik sit alanları sahibinin boş alanlarını tarla olarak ektiği,
arkeologların yılın sınırlı bir süresinde ekip şeklinde gelip kazdığı ve sonunda hafriyat alanı
olarak bıraktığı arkeolojiye özel olarak meraklı gurupların hiçbir hizmet ve bilgi almadan
kendi imkânlarıyla dolaştığı yerler olarak kalmıştır. Bulunduğu yörede yaşayan halk içinse
arkeolojik kent, “define alanı”, kazıya gelen arkeologlar “hazine avcısı” turist ise, gelir
getirmediği sürece önemsizdir.
Kazılar ilerledikçe buluntular ve yayınların artmasıyla tanınan kent için arazi sahibi,
arkeolog ve turistler arasında rekabet başlayacaktır. Arkeolog için orası bilimsel keşif yeridir.
Turist turizme yatırdığı paranın karşılığını hizmet ve bilgi olarak almak istemektedir. Arazi
sahibi kendi malı üzerinde bu çekişmeden kendi çıkarı olmadığı için rahatsız olmaktadır
vemalın elinden alınma riski de ortaya çıkmıştır. Sonuçta yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği
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doğrultuda öncelik bilime aittir, çünkü mal sahibi başka yeri ekebilir, turist benzer bir kente
gidip gezebilir fakat kültür buradan taşınamaz. Aradan özel mülk sahibi çıkınca kullanım ve
karşılıklı etkileşim arkeoloji ve turizm arasındadır.
Aynı alanı kullanan arkeoloji ve turizm başlangıçta birbiriyle ilişki kurmamıştır.
Arkeologlar sit alanının turizm için mekânsal düzenlemesine katılmamış, turizmin arkeolojik
kazı bütçesine bir katkısı olmamıştır. Fakat kazılarla kent ortaya çıkarılıp, turist sayısının
artışıyla turizmin öncelikle olumsuz etkileri görülünce arkeologlar da mekânın
düzenlenmesini önermiş, turizmde tanınan yerler kazıları destekleyen şirketlerin de tercihi
olmuştur.
İnsanların geçmişlerini öğrenme hakkına sahip olmaları, arkeolojinin de bunu
sağlamak amaçlarından birisi olması nedeniyle bu alanlar turizme kapanamaz. Turizme
açılması için de mekânsal düzenleme yapılması gerekir. Ülkelerin pek çoğunda arkeolojik sit
vardır bilimsel olarak önemlidir, arkeolojik turizmde kullanılacak değerlere sahiptir fakat
mekânsal düzenleme yapılmayanlar turizmde etken değildir. Çünkü mekânsal plânlama antik
sitin etki gücünü ve turist sayısını artırmaktadır. Arkeolojik turizmden büyük gelir elde eden
ülkelerde bu sitlerde turizm açısından mekânsal düzenleme yapılmıştır. Turizm pazarlaması
da turistleri mekânsal düzenleme yapılan yerlere yönlendirir. Mekânsal düzenleme
yapılmayan pek çok arkeolojik sit sadece özel ilgi alanıdır. Turizm, antik kentlere yönelirken
bunlar arasında seçim yapmaktadır. Bu seçimde öncelikle kazı yapılmış olanları, tur hattı
üzerinde olanları, turizmin geliştiği bölgelerde olanları, turistin en çok ilgilendiklerini ve
mekânsal düzenleme yapılmış olanları seçmektedir.
Arkeologların kazı projeleri “arkeolojik turizmi” de içermelidir. Troya 4 ayrı ekip
tarafından kazılmasına rağmen(Schliemann, Dörpfeld, Blegen, Korfmann) bu mekânı
arkeoloji turizmine kazandıran projesinde turizme de yer veren Korfmann olmuştur.
Arkeolojik sitlerde mekânsal düzenleme turizmi geliştirmektedir. Troya 1980 li yıllarda da
bakımsız ve gezenlerin bilgi edinemeyeceği şekildedir. 1990lı yıllardan sonraki kazılar sadece
bilimsel amaçlı kalmamış, turizm için mekânsal düzenleme plânları da yapılmıştır. Troya,
Türkiye’nin en iyi mekânsal düzenlemesi yapılan arkeolojik sitleri arasına girmiştir.
Hierapolis’de 1980li yıllarda görülecek fazla kalıntı yoktur. Turistler traverten alanını gezip
gitmektedir. Fakat günümüzde mekânsal düzenlemesi yapılan Hierapolis kenti kalıntıları da
turistlerin ilgi alanıdır.
Mekânsal düzenlemenin amacı sit hakkında bilginin turiste aktarılmasıdır. Arkeoloji,
kentin ilk kuruluşundan terk edilinceye kadar bütün katları, her bir yapının ayrı fonksiyonu
hakkında bilgi verir. Sosyal antropologlar da kent halkının kültürü(din, dil, gelenekler, giyim,
mutfak, aletler vb) hakkında bilgi sağlarlar. Bu bilgiler olmadan arkeolojik kalıntılar turistler
için taş yığınlarından ibarettir ve birbirine benzer. Her bir arkeolojik kent için farklı olan bu
bilgiler turiste sunulduğu zaman arkeolojik kentler arasındaki benzerlik kalkar her kent farklı
hikâyesiyle turist çeker.
Arkeolojik turizmde mekânsal düzenlemenin önemli bir kısmını arkeologların antik
yapıları restorasyonu oluşturmaktadır. Bilim açısından restorasyon önem taşımaktadır ve
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turistin bakış açısı da yıkık yapıların restorasyonu şeklindedir. Çünkü mekânda hayal
edemediği yapıların bütün durumuyla görmek istemektedir. Kitaplarda yazılı antik dünyanın
ihtişamı ancak bu şekilde anlaşılmaktadır. Bu durum yapıların restorasyonu teşvik ettiği gibi
sponsorları da teşvik etmektedir.
Arkeolojik kentlerde en büyük yıkıma depremler neden olmuştur. Görkemli taş
yapılar deprem sonrasında refah dönemlerinde onarılmış, kentlerin gelir seviyesinin düşük
olduğu dönemlerde olduğu gibi bırakılmış veya Priene’ de olduğu gibi kent terk edilmiştir.
Ayağa kaldırılmayan yapıların taşları da yüzyıllar boyunca taşınıp diğer yapılarda kullanılmış,
yapıların temelleri ve çok büyük sütun parçaları kalmıştır. Ancak sel suları ve heyelanların
getirdiği toprağa gömülenler başka yerlerde yapı taşı olmaktan kurtulmuştur. Bunlar
restorasyonun en önemli malzemeleridir. Eksik kısımlar ise aslına uygun taşlardan yeniden
yapılmaktadır.
Kentsel arkeolojik alanlar kentsel dokuları içeren arkeolojik sit alanlarıdır. Bu
alanların “kentsel arkeolojik park” olarak mekânsal düzenlemesi yapılmaktadır. Bu
düzenlemede arkeolojik kazı bittikten sonra alan kent içi yaşamına başarılı bir şekilde
sokularak kentin tarihi katmanları sergilenmektedir. Kentsel arkeolojik parklar en eski ve en
yeni yapının bir arada izlenme olanağı verir. Görsel olarak kentin yerleşme tarihi en eskiden
en yeniye gözler önündedir. Bu kazılar ve projeler bilim açısından olduğu gibi bu kentlerin
turizmi için de önemlidir
Arkeolojik alanın ikinci önemli mekânsal düzenlemesi yanında kurulan müzelerdir.
Arkeolojik kazılardan çıkarılan buluntular çevrenin genellikle merkez müzesine gönderilir.
Fakat turlar genelde buraya uğramaz çünkü bunlar tur hattı üzerinde olmayabilir. Bazı kazı
buluntuları dünya müzelerindedir. Turistin kenti öğrenmesi için dünya müzelerini dolaşması
gerekebilir. Bunun en doğrusu buluntuların kazı yerinin yanında kurulacak müzede
sergilenmesidir. Arkeolojik Mirasın Korunması Sözleşmesi “arkeolojik mirasın tercihan
bulunduğu yerde korunmasını” önermektedir (madde 4.2). Turist kentin tarihinden
uzaklaşmadan bunları yerinde görmelidir.
Bir diğer önemli düzenleme sitin ana girişinde yapılacak“bilgi merkezi” dir. Kent ile
ilgili bilginin(rölöve, restitüsyon) görsel olarak sunulduğu panolar, video gösterim, maket,
sergi vb. bilginin yer aldığı bir bina olmalıdır. Kütüphanelerden ve kitaplardan çok gezerek
görerek öğrenmeyi seçen turistler için arkeolojik bilgi görsel olarak verilmelidir. Bu bilgi
merkezi turistin sitin antik dünyadaki yeri, önemi, yerel tarihe katkısı, diğer sitlerle
karşılaştırması gibi yorumları yapmasını sağlamalıdır.
Arkeolojik turizm için mekânsal düzenlemede, yapıların restorasyonu, müze ve bilgi
merkezi yeterlidir. Yiyecek, alışveriş gibi faaliyetlerin sit alanında yapılmasına gerek yoktur.
Bunların düzenlemesi için en yakın yerleşmenin seçilmesi gerekir. Bu yerleşmeye açılacak
turistik bir çarşı ve yemek ünitelerinin sağlayacağı gelir, yerel halkı antik sitin benimsenmesi
konusunda bilinçlendirir.
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Arkeolojik turizmin farkı, temanın sadece arkeoloji olmasıdır. Turist tipi de yüksek
tahsilli, tarih ve arkeolojiye ilgi duyan bu konuda bilim dünyasıyla ilişki içinde olan kişilerdir.
Bunların gezilerinde birinci amaçları bilgidir. Bu nedenle alışveriş, yemek üniteleri aramazlar,
beklentileri okuduklarının mekânda görmeleridir. Yapılar hakkında açıklayıcı bilgiler, video,
restorasyon vb. mekânsal düzenlemeler yeterlidir. Fakat uygulamada arkeolojik sit her tip
turiste pazarlanır ve arkeolojik turizm diğer turizm tipleri(deniz turizmi, yayla turizmi vb. )
içine konur. Bu durumda arkeolojik sitler için zaman kısa sürelidir. Bu da bu turizm tipinin
amacına ulaşmasını engeller. Arkeolojik turizm “tematik tur” olarak yapılmalıdır Arkeolojik
tur genelde deniz turizmine katılan guruplara alternatif olarak sunulur. Bu durumda mekân
düzenlemesi de sadece arkeolojiye meraklı kültürlü turist için değil arkeolojiyle orta derecede
ilgili ağırlama da isteyen turiste de hitap edecek şekilde düşünülür. Sit alanı çevresi hediyelik
eşya yiyecek, içecek üniteleriyle dolar. Turistler gelişmiş ülke pazarlarından ise beklentileri
yönünde hizmet verilir. Buna göre düzenleme sitin tarihsel, otantik anlamının kaybolması
demektir. Turist bu mekânda artık geçmişle değil günümüzle bağlantı kurar, vaktinin çoğunu
buralarda geçirir ve bilgi öğrenmez asıl amacı bilgi edinmek için gelenlerin bilgi edinme
kalitesi düşer. Arkeolojik sitin mekân düzenlemesi büyük guruplara az bilgi, yiyecek, alışveriş
molası şeklinde değil, küçük guruplara uzun sürede, yavaş ve yeterli bilgi dolu olmalıdır.
Bütün kültür turizm alanlarında olduğu gibi arkeolojik turizm mekânlarında da
motivasyon farklı sağlanmalıdır. Arkeolojik alanda turisti yemek, dinlenme, müzik, hediyelik
eşya seçimi vb. faaliyetlerle oyalamak yerine onları kişisel gelişim için bilgi
merkezleri(video, film, fotoğraf) , kazıya katılım, otantik mekânlar, kostümler, tiyatrolar,
çocukları deneysel alanlarla motive etmek gerekir. Arkeolojik turizme çocukların katılımı çok
önemlidir. Onların kültürlü bir birey olarak gelişimini sağlar Antik kalıntıları koruma
duygusunu geliştirir. Ülkenin çok ihtiyacı olan arkeolog olmaları konusunda onları
bilinçlendirir. Schliemann, Troya’yı çocukluğunda okuduğu Homeros’un İlyada destanıyla
bulmuştur. Çocukların arkeoloji konusunda ilgisini artırmak ve eğitmek için Türkiye’de ilk
olarak Antalya Arkeoloji Müzesi’nde “çocuk bölümü” açılmıştır. Bu bölümde antik çağların
oyuncakları ve kumbaraları sergilenmektedir
Arkeolojik turizmin olmadığı yerlerde yerel halkın antik kültürlerle kaynaşmadığı
görülmektedir. Arkeolojik turizmin başladığı antik kentlerde bu bilgilenme ancak turizm
yoluyla mümkün olmaktadır. Antik kent yakınındaki köy çocukları bu kentlerin tarihini
arkeologlardan öğrenerek turistlere rehberlik yapmaktadır. Bu korumanın çocukluktan
başlayan en güzel örneğidir.
Arkeolojik turizmin mekânda olaysal çekicilikleri festival, yarışma, konser, tiyatro vb.
etkinliklerin sit alanında yapılmasıdır. Bunlar kültürel bir girişim olarak kabul görmektedir ve
yerel gelişime de katkıda bulunmaktadır. Antik gösteri mekânları yeniden düzenlenerek eski
rolleri bir kez daha kazandırılmaktadır. Antik tiyatro gibi gösteri mekânlarının günümüzde bu
şekilde kullanımı antik yapıya zarar vereceğinden bununla ilgili bir tüzük hazırlanmıştır.
Antik Gösteri Mekânlarının Kullanılmasına İlişkin Tüzük(Avrupa Konseyi, 1997) . Bu yerler
taşıyabileceği en yüksek ziyaretçi sayısı belirlenerek gösteriye açılacaktır.
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Arkeolojik turlar sadece yapıların mimari özellikleriyle sınırlı kalmaktadır. Halbuki
halkın kökeni, yönetim şekli, yaşam tarzı, giyim, saç biçimi, bayramları, şenlikleri, müzik,
ticaret, din, tarım, sanayi, yazı gibi pek çok konu kültürün birer parçası olarak öğrenilmelidir.
Bu konuda arkeologlarla beraber sosyal antropologların çalışmalarından faydalanmak gerekir
Aynı alandan arkeolog, turist, turizm işletmecisi ve yerli halkın beklentisi söz
konusudur. Arkeolog daha çok bilgi ortaya çıkararak bilime katkıda bulunmak, turist görsel
bilgi edinmek, turizm işletmecisi para kazanmak, yerli halk kârdan pay almak ister. Turizm
işletmecileri para kazanmak için yapacakları düzenlemelerle arkeologlarla arkeolojik sitlerin
idaresi konusunda aynı fikirde değildir. Bu durumda tek bir bakış açısıyla mekân düzenlemesi
yapılamaz. Arkeolojik sitler için “Alan Yönetim Plânı” yapılması gerekir. Bu plân bütün
arkeolojik sitlere uygulanacak standart bir plân değil arkeolojik site özel kısımlar içermelidir.
Sürdürülebilir gelişme için alanın kültürel, turistik ve ekonomik açıdan ortak plânlaması
gerekir. Plânlamada dikkate alınacak arkeolojik bakış açısı, sitin bilimsel değerinin
korunması, yapıların restorasyonu, kentin gezi plânı, sitin sınırını belirler. İkinci önemli bakış
açısı coğrafiktir. Coğrafyacılar turizmin arazi kullanım şekli olarak çevredeki diğer ekonomik
faaliyetlerle(tarım vb) ilişkisini düzenler. Yeni yapılacak ulaşım sistemleri (hava alanı,
karayolu vb) için uygun alan belirler. Diğer taraftan çevre halkın arkeolojik site ve turizme
bakış açısı da sosyologlardan öğrenilebilir. Plânlamada halkın bu konuda eğitimi de yer
almalıdır. Sonuçta arkeolojik siti onlar koruyacaktır. Uygulamanın da öğreteceği pek çok bilgi
turizm yoluyla zamanla öğrenilecektir ve esnek plânlar değişecektir. Binlerce yıl var olan
kalıntıların daha binlerce yıl var olmasını sağlamak gerekir.
Arkeolojik turizmde sit alanlarının düzenlenmesi uzun süre alabilir. Bir sit alanında
kazıların 100 yıldan fazla(Efes, Hattuşaş vb. ) sürdüğü göz önüne alınırsa buralarda kısa
dönem kâr için ani müdahalelerle hızlı işlemler dönüşü olmayan bilimsel kayba neden
olabilir. Öncelikle bilimsel bilgi kayıt altına alınmalıdır. Arkeolojik sit, yerel tarihteki önemi
ve evrensel kültüre katkısı açısından yorumlamalı ve sunuma açmalıdır. Yapılaşma için sit
alanı içinde “temel kazma” çok önemli bilgilerin kaybolmasına neden olabilir. Önemli
kalıntılar yeni binalar altında kalabilir. Yeni yapılar arkeolojik kalıntılar üzerine yapılmamalı
ve yeni yapı oldukları anlaşılmalıdır Bu düzenlemede yapılan her değişiklik geri dönülebilir
olmalıdır
İnsanların geçmişlerini öğrenme hakkına sahip olmaları, arkeolojinin de bunu
sağlamak amaçlarından birisi olması nedeniyle antik sitler turizme kapanamaz. Turizme
açılması için de mekânsal düzenleme yapılması gerekir. Bu mekân düzenlemesinde en büyük
yardımcı arkeologlardır Arkeolojik mirasın yönetiminde söz sahibi olan arkeologların turizm
işletmesi ve turizm pazarlaması konusunda da fikir vermeleri gerekir. Aksi takdirde mekân
düzenlemesi işletme açısından önem kazanacak şekilde yapılarak alana zarar verebilir. Her
arkeolojik sitin mekân düzenlemesi kente özeldir. Sit alanının gezilmesi açıklayıcı bir hattı
izlemelidir. Antik sit için bir dolaşım plânı hazırlanmalıdır. Turist kenti adım adım keşfetmek
isteyecektir. Antik kentin kendi dönemine yol hatları uygulanmalıdır. Fakat turistleri aynı
hatlardan yürüyüşleri bu alanlara zarar vereceğinden farklı hatlar da olmalıdır. Bu konuda tek
kaynak kazı ekibidir
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Arkeolojik turizmde mekânsal düzenleme kadar zamansal düzenleme de yapılması
gerekir. Bu düzenleme günlük ve mevsimsel olarak ayrıdır. Bir antik kente gelen turist sayısı
çok fazla olduğu zaman turistlerin aynı zaman diliminde aynı yapıda toplânmaları görmeyi ve
öğrenmeyi ve en çok fotoğraf çekmeyi engeller. Yapılar üzerinde fiziksel baskıyı artırarak
aşınmaya neden olur. Bu nedenle turistler farklı saatlerde antik kente alınmalıdır ve çevredeki
farklı antik kentlere yönlendirilmelidir. Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü(ICOMOS)
“önemli yerlerin tanıtımında ve yönetiminde herhangi bir zamanda aşırı sayıda turist
gelmesinden kaçınılacak” ilkesini getirmiştir(Madde 6. 2) . Malta/Valetta Sözleşmesini
imzalayan ülkeler Madde 5. 5 e göre “arkeolojik sitlerin halka açılmasının, özellikle çok
sayıda ziyaretçi girişi yapılacak yapılanma çalışmalarının bu sitlerin ve çevrelerinin arkeolojik
ve bilimsel niteliğine zarar vermemesini sağlamayı” taahhüt etmiştir.
Arkeolojik sit için doluluk eşiği belirlenmelidir. Turist akışı talebin az olduğu ve
gelişim ihtiyacı olan çevredeki diğer antik sitlere kaydırılmalıdır. Sitin çok önemli yerlerine
giriş yasaklanmalıdır. Bu yerler ve bazı yapı içleri kameralarla uzaktan izlenebilir. Turist
sayısının getireceği baskıyı azaltmak için çok turist çeken antik sitler için yeni bilgi
teknolojileri kullanılarak sanal görüntülerle uzaktan erişim imkânı sunularak görülmeleri
sağlanmalıdır. Antik kentlerin fotogrametrik yöntemle üç boyutlu modellenmesi bunlardan
birisidir.
Akdeniz iklimi antik kentlerin yaz mevsimi dışında diğer mevsimlerde de gezilmesi
için uygundur. Bu açıdan Akdeniz iklimini görüldüğü yerlerde arkeolojik turizm bütün yıl
yapılabilir. Arkeolojik turizm yaz mevsimi dışında da pazarlanmalıdır. Fakat Akdeniz
ikliminin olumsuz yanı yaz mevsiminde günlük maksimum sıcaklıklardır. Yüksek sıcaklık
kentlerin bütünüyle gezilmesine olanak vermez ve gezileri alan ve zaman açısından kısıtlar.
Buna çözüm olarak yaz mevsiminde antik kentlerdeki açık hava müzelerinin saat 17 00 den
sonra açık kalması uygulanmaktadır. Bir diğer çözüm Efesos’te olduğu gibi antik kentlerin
gece ışıklandırılarak gezilmesidir.
Küreselleşme kültür varlıklarının tüm dünyanın olduğunu ve bunlara sahip ülkelerin
onları koruma sorumluluğu olduğunu ilkesini getirmiştir fakat ulusal düzeyde koruma o
ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknik kaynakları yetersiz olursa yapılamaz. O zaman uluslar
arası sözleşmeler bunu uzman ve deneyim değişimi vermek yoluyla diğer gelişmiş ülkelere
sorumluluk yüklemektedir. Bir ülke bir uluslar arası sözleşmeyi imzaladığında bu aynı
zamanda ülkesindeki antik mirası dünyanın diğer ülkelerinin de önemsediğini ve koruduğunu
gösterir. Dünyada uygarlık birbirine bağlıdır. Bir yerde kültürün bir parçasının yok olması
diğer yerlerin tarihçesini de eksik bırakmaktadır. Bu nedenle bütün antik parçalar bütün dünya
mirasının bir parçasıdır. Bunun karşıtı yerelleşme ise kültür varlıklarının o yörenin kimliğini
zenginleştirdiğini ve ekonomik gelir getirdiği fikrini ortaya çıkarmıştır. Böylece her iki
akımın da arkeolojik varlıkların sahiplenilmesi konusunda katkısı olmuştur.
Dünyada iki önemli akım olan “küreselleşme” ve “yerelleşme” nin arkeolojik turizm
üzerine katkısı olmuştur. Küreselleşme kültür varlıklarının tüm dünyanın olduğunu ve bunlara
sahip ülkelerin onları koruma sorumluluğu vardır ilkesini getirmiştir. Böylece topraklarındaki
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eski ve farklı kültürlere duyarsız devletler bilinçlenerek ve uluslar arası anlaşmalarla bunlara
sahiplenmeye başlamıştır. Bunun karşıtı yerelleşme ise kültür varlıklarının o yörenin
kimliğini zenginleştirdiğini ve ekonomik gelir getirdiği fikrini ortaya çıkarmıştır
Sonuç olarak antik sitlerde mekânsal düzenleme gereklidir. Arkeolojik sitlerin
mekânsal düzenlemesi disiplinler arası bir çalışma gerektirir. Antik sitlerin mekânsal
düzenleme ile turizme açılması yöresel gelişime katkıda bulunacaktır.
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Uygulamalar
Dünyanın zengin British Museum arkeoloji müzesinin web sayfasını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Arkeoloji müzelerinin arkeolojik turizme katkısını öğrendiniz mi?
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Bölüm Soruları

1) Dünyanın arkeolojik turizmde ünlü antik kenti Persepolis hangi ülkededir?
a) Irak
b) Ürdün
c) İran
d) Suriye
e) Türkiye
2) Tümülüsü tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köy
b) Doğal tepe
c) Mezar Anıt
d) Tapınak
e) Kale
3) Batı Anadolu kentleri en çok aşağıdakilerden hangisinden hasar görmüştür?
a) Sel
b) Taşkın
c) Heyelan
d) Deprem
e) Savaş
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4) Bütün anıt mezarlara “mozole” adını veren Mausoleum anıtı günümüzde hangi
yerleşmededir?
a) Marmaris
b) Bodrum
c) Datça
d) Fethiye
e) Didim
5) Arkeolojik turizmde ünlü Petra kenti hangi ülkededir?
a) Suriye
b) Ürdün
c) Irak
d) İran
e) Fas
6) Gize Piramitleri hangi ülkededir?
a) Suriye
b) Mısır
c) Fas
d) Tunus
e) İran
7) Petra antik kentinde vadinin işlenmesini hangi kayaç kolaylaştırmıştır?
a) Granit
b) Kumtaşı
c) Bazalt
d) Kireçtaşı
e) Gnays
232

8) Arkeolojik turizmde yer alan Xanthos, Letoon, Phaselis hangi ülkededir?
a) Suriye
b) İran
c) Türkiye
d) Irak
e) Tunus
9) Antik kentlerin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın ilgi alanı içine
girmez?
A-Yerleşim yeri seçimi
b) Ekonomik kaynaklar
c) Liman işlevi
d) Kıyının ilerlemesi
e) Yapıların restorasyonu
10) Arkeolojik turizmde aşağıdakilerden hangisi mekâna bağlı değildir?
a) Tapınak
b) Mezar
c) Köprü
d) Kale
e) Takılar

CEVAPLAR: 1) c, 2) c, 3) d, 4) b, 5) b, 6) b, 7) b, 8) c, 9) e, 10) e
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12. TARİHSEL TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. Tarihsel Turizm
12.1. Tarihsel Turizm: Tanım ve Kapsamı
12.2. Tarihi Kentler ve Turizm
12.3. Kaleler ve Turizm
12.3.1. Kaleli Kentler ve Turizm
12.4. Tarihsel Konutlar ve Turizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kaleler ve surlar turizmde neden bu kadar çok ilgi görür?
2-Kentlerin iç kaleleri kaldığı halde dış surları neden genellikle günümüze
ulaşmamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Tarihî

kentler

turizm
Kaleler ve turizm

ve

Tarihî
kriterlerini öğrenir

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
kent

nasıl
veya

Tarihi Kentler Birliği
web sayfasını inceleyerek

Kalelerin
Kaleleri
coğrafyanın ilgi alanına inceleyerek
giren kısımlarını öğrenir

tek

tek
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Anahtar Kavramlar


Tarihsel turizm,



Kültür turistleri



Miras nehirler



Tarihî kent



Dünya Tarihî Kentler Birliği



Surlu kent



Kaleli kent
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Giriş
Bu derste tarihsel turizmi tanım ve kavramlardan başlayarak, tarihî kentlerin turizmin
ilgi alanına giren mekânlarını, kaleler ve turizm ilişkisini, tarihsel konutların turizm açısından
değerlendirilmesini ele alacağız.
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12.1. Tarihsel Turizm: Tanım ve Kapsamı
Tarih yakın geçmiş kadar uzak geçmişi de içine alan geniş bir kavram olmasına
rağmen “tarihsel turizm” ve “arkeolojik turizm”in mekânsal olarak ilgi alanları farklıdır.
Kronolojik olarak tarih ve arkeoloji arasında kesin bir sınır olmamakla beraber uygarlıkların
kaybolmuş izlerini arkeoloji, var olan kanıtları tarih inceler. Bu ayrım turizme de uygulanırsa
“tarihsel turizm” için gidilen mekânlar arkeolojik sit alanları dışında kalmaktadır. Fakat
tarihsel yapılar arkeolojik sit alanları içinde de olabilmektedir. Bu yerlerde arkeolojik ve
tarihsel turizm ayrımı yapılmadan bu mekânlar “kültür turizmi” altında birleşirler.
Tarihsel turizm, tarihsel olaylarla değil onların mekânı ile ilgilidir. Tarihsel turizmin
mekânla ilişkisi, tarihi yol, politik olay, anlaşma gibi tarihi bir olayın mekânı veya tarihi bir
kişilikle ilgili yapı veya yapılar topluluğudur. Tarihsel turizmin ilgi alanı çok geniş olmasına
rağmen, tarihsel yapının işlevi dinî olduğu zaman bu yapı aynı zamanda inanç turizmi’nin de
ilgi alanıdır. Mekân bir savaş alanı ise kültür turizminin tematik turlarından savaş turizm’i
içine girer.
Tarihsel turizme katılan “kültür turistleri”nin ilgi alanları çok geniştir. Kültür
turistleri, yapının ait olduğu uygarlık, yapının mimarisi, kuruluş yerinin özellikleri gibi pek
çok soruya cevap bulmak isterler. Turiste uygarlık hakkında bilgiyi tarih bilimi, yapıların
mimari özelliklerini sanat tarihi sağlarken, tarihsel yapıların kuruluş yerlerinin coğrafî
özellikleri, tarihsel kent merkezlerinin topoğrafya ile ilişkisi gibi soruların cevapları coğrafya
biliminden öğrenilir.
Kentlerin tarihsel verilerini yaşatan, eski kent dokusunu, düzenini, uyumunu, mimari
bütünlüğünü koruyan sokak ve mahalleler veya kentin ilk kuruluşundan itibaren farklı kültür
dönemlerini yansıtan tarihî kent mekânları, tarihsel turizmin en önemli çekiciliğidir. Tarihî
kent merkezleri, tarihsel yapıların yoğun olarak bulunduğu alanlardır. Bu alanların sınırı bazı
kentlerde surlarla belirlenmiştir. Sur içinde dar sokaklarda geleneksel mimari tarzında
yapılmış 1-2 katlı konutlar veya konutlara göre daha büyük, sağlam malzeme ile yapılmış
görkemli yapılar yer alır.
Kentlerin tarihsel merkezlerinin topoğrafya ile uyumu vardır. Kentin kuruluş alanında
en yüksek kesiminde kentin iç kalesi bulunur. Yerleşme iç kalenin eteklerinden itibaren
gelişir ve dış surlarla çevrilir. Böylece yerleşmenin eski merkezi dış surlardan itibaren başlar.
Çoğunlukla kent genişlerken veya doğal etkenlerle dış surlar yıkılmıştır. Daha sağlam olan iç
kale ise hasar görmekle beraber durmaktadır. İç kale ve çevresi yerleşmede tarihsel turizmin
merkezini oluşturur. Yerleşmenin saray, han, bedesten, köprü gibi tarihsel yapılarının kuruluş
yerleri seçimi de coğrafya ile ilgilidir. Saray, kentin idarî işlevini yansıtır ve kentin
topoğrafyasında yeri görkem ve savunma için özellikle seçilmiştir. Tüccarların konakladığı
hanlar da bedestenlerle beraber kentin ticaret merkezindedir. Kentin ticaret merkezi, ticaret
yolunun da son durağıdır. Köprüler ise kent içinde ve dışında akarsu ve yollarla bağlantılıdır.
Kent içinde bu tarihi yapılar toplu olabildiği gibi bazı büyük kentlerde kent içine dağılmıştır.
Bunların kent içinde dağıldığı yerler da tarihsel turizmin çekim noktalarını oluşturur
Tarihsel turizmi öncelikle “yerleşme içinde tarihi yapılar” ve “yerleşme dışında tek
anıtsal yapılar” olarak guruplandırmak gerekir. Yerleşme içinde olanlar toplu halde
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yerleşmenin eski merkezinde olduğu gibi kent içine dağılmış da olabilir. Küçük yerleşmelerde
tarihsel büyük yapı birkaç yapıyla sınırlı olmakla beraber tarihsel konut açısından sokak
ölçüsünde veya bütünüyle korunmuş olabilir. Yerleşme dışında olanlar ise işlevleri açısından
yerleşme dışında yapılan kervansaray, köprü, kale gibi tek yapılardır.
Tarihsel turizmde gezilen tarihi yapılar çoğunlukla yerleşim yerlerinde bulunurlar.
Çünkü bunların işlevleri(cami, kilise, saray, bedesten, kale) yerleşmeyle ilgilidir. Fakat
yerleşmeler dışında yapılmış tarihsel yapılar da bulunmaktadır. Bunlar, işlevleri yerleşmeler
arasında konaklama, güvenlik ve ulaşımla ilgili olan kale, kervansaray ve köprülerdir.
Özellikle karayoluyla yapılan kültür turlarında kültür varlıkları olarak önemlidirler. Köprüler
arkeolojik turizm ve tarihsel turizmin ilgi alanı içine girerler.
Turizmde öncelikle köprünün ait olduğu uygarlık vurgulanır. Köprüler her yeni
uygarlık tarafından tamir gördüğünden, köprülerin hangi uygarlığın yaptırdığı ancak
mimarisinden anlaşılabilmektedir. Örneğin Roma köprüleri yuvarlak kemerli yapılırken,
Osmanlı köprüleri sivri kemerlidir ve namazgâh, istirahat sofası, balkon şeklinde köşkleri ve
kitabe bulunmaktadır. Köprüler nehirlerin derinlik, genişlik ve zemin açısından en uygun
yerine yapılırlar. Bu bakımdan zamanla aşınma sonucu sellerle veya depremlerle yıkılsa da
yeniden aynı yerde yapılırlar. Bu açıdan da köprüler üst üste birçok uygarlığın izlerini
taşıyabilir.
Köprüler turizmde mimarî açıdan da ayırıcı özelliklerini vurgulamak zorundadır.
Mimari açıdan uzunlukları ve göz sayısı, genişlik önemlidir. Turizmde mimari ve ait olduğu
uygarlık tarihi açısından vurgulanan köprüler coğrafyanın etkisi altındadır. Bu nedenle
turizmde köprü ve coğrafya ilişkisi de kurulmalıdır. Öncelikle Türkiye coğrafyası, köprü
yapımını her çeşit ulaşım(yolcu, ticaret, ordu vb. ) için zorunlu kılmıştır. Doğu-batı ve kuzeygüney yönlü ticaret yolları üzerinde büyük nehirler bulunmaktadır. Bu yollar köprülerle
birleştirilmek zorundadır. Kızılırmak ve Yeşilırmak Anadolu’da geniş birer yay çizerler doğubatı ve kuzey-güney Köprüler inşa malzemesi açısından da coğrafyanın ilgi alanıdır. İnşa
malzemesi olarak ahşap veya taş yakın çevreden sağlanmaktadır. Köprüler sağlam olması ve
yangına karşı taştan yapılmaktadır.
Dünyada doğal ve kültürel değerlerin toplândığı nehirler “miras nehirler” olarak
kabul edilmektedir. Nehir mirasları arasında köprüler önemli bir yere sahiptir. Akarsuya ait
kültürel bir varlıktır.

12.2. Tarihî Kentler ve Turizm
“Tarihî kent” kavramı önemli ve görkemli anıtsal yapıları olan, geçmiş uygarlıklara
başkentlik yapan, üst üste birkaç uygarlıkla iç içe yaşayan, yerleşme dokusunun önemli bir
kısmı tarihsel sit olan yerleşmeleri içerir. Tarihsel turizmin çekim merkezileri de “tarihî kent”
lerdir.
Kentlerde turizm, tarihsel yapılar toplu bir alanda olmadığı zaman yerleşmenin en
önemli ve görkemli anıtsal yapısından başlar. Bu yapı cami, kilise, han, bedesten, saray vb.
işlevi farklı yapılar olabilir. Anıtsal yapılarda yapıların işlevinden çok tarihi ve mimari yapısı
önemlidir. Dinî yapılar, din temalı turlar içinde önemli olmakla beraber, “inanç turizmi” nden
çok tarihsel turizm içinde gezilirler. Yerleşmelerde anıtsal yapılar arasında en çok korunanlar
dinî yapılar(cami, kilise vb.) olduğu için tarihsel turizme en fazla bu yapılar konu olurlar.
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Yerleşmelerde turist çeken anıtsal yapılardan bir gurubu da kiliselerdir. Kiliseler turizmde
dinî amaçlı değil her dinden turist guruplarını çekmektedir. Kiliselerin tarihi, mimarisi, sanat
tarihi açısından önemi turizmin ilgi alanına girmektedir. Kentlerde turist çeken tarihsel yapılar
arasında Avrupa kentlerinde saraylar ön plândadır. Yerleşmede tarihsel yapılar arasında
köprüler ve çeşmeler de yer alır.
Kentlerin tarihi yapılarının korunması büyük önem taşımaktadır. “Avrupa Bir Ortak
Miras” çerçevesinde yürütülen projelerden birisi de “Tarihi Kentler Birliği “ projesidir. . İlk
olarak 1999 yılında Strazburg’da yapılan toplantıya Türkiye adına Bursa Büyükşehir
Belediyesi katılmıştır. Türkiye’de Tarihî kentler Birliği 2000 yılında kurulmuştur. 2001
yılında Türkiye Tarihi Kentler Birliği, Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin 12. üyesi olmuştur.
Türkiye Tarihi Kentler Birliği’ne 358 belediye üyedir(2014 yılı) . Bir yerleşmenin Tarihi
Kentler Birliğine üye olması için bazı kriterlere sahip olması gerekmektedir.
Bu kriterler şunlardır:
1. Tarihi ve doğal çevre korumasına Yerel Yönetim politikalarında önem ve ağırlık
verilen kentler; bu konuda kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve toplumsal duyarlılığı
geliştirme çabaları içindeki kentler.
2. Yerleşme dokusunun önemli ve etkin bir kesimi “kentsel sit, arkeolojik sit, tarihsel
sit ve doğal sit” olarak tescil edilmiş kentler;
3. Güçlü ve önemli anıtsal yapıları bulunan ve özellikle bu yapılarıyla tanınan kentler;
4. Bir ya da birkaç antik kentle üst üste ve iç içe yaşayan kentler;
5. Diğer ülkelerdeki tarihî kentlerle “Kardeş Şehir” ilişkisi kurmuş tarihî kentler;
6. Önemli, tarihsel olayların cereyan ettiği tarihsel kentler;
7. Geçmiş uygarlıklara başkentlik yapan kentler;
8. UNESCO’nun Dünya Mirası listesine girmiş kültür değerlerinin bulunduğu kentler;
9. Tarihsel metropoller.
''Dünya Tarihi Kentler Birliği”, dünyanın tarih ve kültürel miras anlamında öne çıkan
seçkin şehirlerini bir çatıda toplayan önemli bir birliktir.
Kurulduğu 1994 yılından bu yana tarihi mirasın dünya turizmine kazandırılması
noktasında önemli çalışmalar yapan, bu alanda uluslararası tecrübeye sahip belediyelerin üye
olabildiği Dünya Tarihi Kentler Birliğine 56 ülkeden 88 şehri üyedir. Türkiye'den de
Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Konya, Bursa, Ankara ve Şanlıurfa üye olarak kabul edilmiştir.

12.3. Kaleler ve Turizm
Kaleler yerleşme içinde veya yerleşmeye hâkim bir tepede yapılarak yerleşim
yerlerini korumaya alırken, ulaşımı da kontrol altında tutmak için yollar üzerine de
yapılmıştır. Bunların kuruluş yerleri de yola hâkim tepeler veya yığma tepeler üzeridir.
Kaleler en çok yıkılan ve en çok yeniden tamir edilen yapılardır. Bu açıdan son
görünümü en son uygarlığa aittir. İlk yapan uygarlığın izleri çok az kalmıştır. Bu açıdan
kalelerde arkeolojik turizm ve tarihsel turizm aynı yerde birbirine geçmiştir.
Kalelerin kuruluş yeri seçimi, kullanılan malzeme, denetlediği ticaret yolu da
coğrafyanın ilgi alanıdır. Ticaret yolundaki kalelerin işaretleşme açısından birbirini gören
noktaları seçerek yapılması da coğrafyanın ilgi alanındadır.
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Her kalenin uzun bir tarihi vardır. Bu tarih içinde yapım yılı, kalenin ait olduğu
uygarlık veya uygarlıklar, kaleyi kimin yaptırdığı da yer alır. Kaleler genelde var olan kalenin
yerinde ilavelerle yapılırlar bu nedenle bulundukları yöredeki uygarlıkların izlerini taşırlar
Kale tarihinde en önemli olay savaş mekânı olmasıdır. Yapılış amaçları da savunmadır.
Kaleler turizmde tarihçesiyle ilgi çekerler. Bu tarihçe kaleyi kuran uygarlık, fetheden
komutanlar vb. ilgili olduğu gibi kalenin tarihte kullanımıyla da ilgili olabilir. Pek çok kale
tarihte veya yakın zamanlarda hapishane olarak kullanılmıştır. Özellikle ünlü
kişilerin(komutan, yönetici, yazar, siyasetçi) kaldığı hapishaneler bu açıdan da turizmde ilgi
çekerler. Sevdikleri yazarların ve siyasilerin kalede mahkûm olarak kalması bu mekânlara
ayrı bir anlam katmaktadır.
Turizmde kalelerin öncelikle tarihi ön plâna çıkartılır. Kaleye son şeklini en son
uygarlık vermiştir. Çünkü tarihte en çok yıkılan ve onarılanlar kaleler olmuştur. Kaleler ilk
kuruluş yeri uygun olarak seçildiğinde yerini sonraki uygarlıklarda da değiştirmemiştir. Bu
nedenle kültür katmanlarının ilavelerin araştırılması oldukça güçtür bunun için arkeolojik
araştırmalar da gereklidir. Bu da kazı yapılan antik kentlerdeki kaleler için geçerlidir. Bu
şekilde araştırma yapılan kent kalesi çok azdır.
Kaleler turizmde mimari ve sanat tarihi açısından da önemlidir. Kaleler bilimsel olarak
arkeolog, tarihçiler kadar coğrafyacılar açısından da incelenir. Kalelerin kuruluş yer seçimi
nedenleri, kurulduğu yerde ana kayaç yapısı, kesme taşların cinsi, nereden getirildiği, kalenin
su kaynakları, kalenin koruduğu yerleşme ve kalenin coğrafyayı savunma için ne şekilde
kullandığı, kaleyi etkileyen doğal afetler, coğrafyanın ilgi alanıdır.

12.3.1. Kaleli Kentler ve Turizm
Kaleler kuruluş yeri olarak yerleşim yeri içinde veya yerleşmeye hâkim bir tepede
olabilirler. Her iki kuruluş yerinde de amaç güvenliktir. Savunma amaçlı olduğu için yerleşim
yerlerinin en yüksek yerinde kurulan kaleler günümüzde yerleşmenin ilk dikkati çeken
yapısıdır. Sağlam duvarları, kule ve burçlarıyla yerleşmenin bir bölümünde duran kale aslında
yönetici ve seçkin sınıfın barındığı iç kale dir. Dış kale, surlarla iç kaleyi ve çevresindeki
yerleşmeyi korumak için yapılan surlardır. Dış kale surları iç kale kadar sağlam olmayıp
çoğunlukla savaş, deprem gibi nedenlerle yıkılmış son sur kalıntıları da kent alanları
genişlerken ne yazık ki yanlış plânlama sonucu kısmen yıkılmış bazı yerleşmelerde ise
tümüyle yok olmuştur. Bu nedenle Türkiye’de surlu kent az sayıdadır.
Kaleler ve surların turizm açısından önemi büyüktür. Bu yapıların tarihi antik
dönemlere kadar inmektedir. Sonra gelen uygarlıklar tarafından güvenlik nedeniyle veya
depremle yıkıldıkları zaman yeniden sağlamlaştırıldığı için ilk uygarlık izlerinden çok son
uygarlığın izlerini taşırlar. Antik sitlerdeki kaleler arkeolojik turlar içinde gezilirken sonraki
uygarlıklar tarafından ilavelerle kullanılan kaleler “tarihsel turizm” içinde gezilmektedir.
Turizmde kalelerin tarihi için, arkeoloji ve tarih araştırmalarından faydalanılır
Kalenin mimari yapısı ve sanatsal önemi için sanat tarihi yardımcı olur. Kalenin kuruluş yeri,
topoğrafyada yer seçimi, kuruluş yerinin kayaç yapısı vb. özellikler için coğrafya bilimi
önemlidir. Turizm bu şekilde disiplinler arası bilgilerden faydalanmalıdır. Kaleler seyyahların
gezilerinde uğradıkları ve konakladıkları yerlerdir. Bu bakımdan seyahatnameler de kaleler
için önemli bir bilgi kaynağıdır. Kale kent veya kasabanın yerleşmeye hâkim bir yerinde tek
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başına olabildiği gibi yerleşmenin tarihsel alanı dış surla çevrili olabilir. Surlarını koruyan
yerleşmeler az sayıdadır ve daha önemlidir. Surlu bir kent veya kasaba diğer tarihi
yerleşmelerden farklıdır. Bu farklılık günümüzde olduğu gibi geçmişte de vardır. Geçmişte
her yerleşmeye sur yapılmamıştır. Bir yerleşmeye sur yapılması yerleşmenin kuruluş yerinin
stratejik açıdan ve yönetim açısından önemini gösterir. Surun varlığı yerleşmenin de tarihini
belirlemiştir. Surların zayıf olduğu ve yıkıldığı dönemler yönetimin de zayıf olduğu
dönemlerdir. Surlar güçlü olduğu zaman yönetimi de savunmuştur. Savunma sadece sura
dayandığı zaman depremlerle yıkıldığı zaman kent de savunmasız düşmüştür. Böylece surun
varlığından ve durumundan kentin tarihi hakkında bilgi sağlanabilmektedir.
Kaleli ve surlu kentler turizm açısından yerleşmenin en önemli unsurudur.
Yerleşmenin imajının başta gelen unsur yerleşmenin kartpostal ve broşürlerinde mutlaka yer
alırlar. “Tarihsel kent” ile “surlu kent” birbirinden farklıdır. Tarihsel kent, turistleri tarihsel
yapılar, sanat eserleri mimari yapılar ve tarihsel geçmişiyle çeker. Bu yapılar modern yapılar
arasına dağılmış olabilir. Surlu kentlerde ise kentin sur içinde korunmuş tarihsel merkezi
vardır. Modern kent sur dışında gelişmiştir. Sur, duvarları, kuleleri ve giriş kapılarıyla tarihsel
bir yapı olduğu gibi, sur içinde kent, dar sokakları ve tarihi yapılarıyla tarihsel kimliğini
korumuştur. Turistler için kentin ilgi merkezidir. Kente gelen bütün turlar buraya yöneliktir.
Surlu kentler geçmiş zamanların en önemli mirası sayılmaktadır.
Bazı surlu kentlerde turizm önemli bir işkoludur. Bu kentler tarihsel merkez etrafında
çok fazla büyümemiştir. Surların turizm için önemli olduğu kentlerde sur içi artık yerli halkın
da yoğun nüfuslanmadığı turizme ayrılmış bir alandır. Dar bir alanda sokaklarında dar olması
ulaşım vb. sorunlar yaratsa da turizmde alışveriş, eğlence vb. üniteler de bu alanda ilgi görür.
Sur içleri turiste Ortaçağ havası yaşatır. Fakat bütün surlu kentlerde turizmin önemi aynı
oranda değildir Bazı surlu kentler için sur kentin gelişimini sınırlar. Yakın zamanlarda
genişlemek için sur duvarlarını yıkan plânlamalar olmuştur. Bu kentlerde sur içinde turizmden
çok ekonomik olarak diğer iş kollarına önem verilmiştir.
Dünya’da 60 surlu kent UNESCO’nun Dünya Miras Listesindedir. Roma, Valetta,
Selanik, Siena, Dubrovnik, Verona gibi kentlerle birlikte İstanbul’ da bu listede yer
almaktadır. Türkiye’de Dış surları korunan kentler ise İstanbul, Diyarbakır ve İznik’tir. Surlu
kentlerin az sayıda olması onları daha önemli duruma getirmiştir. Dış surları kısmen
korunanlara Kayseri surları örnek olarak verilebilir. Türkiye’de korunan dış surların en güzel
örneği Diyarbakır surlarıdır.
Surlu kentlere dünyadan örnek olarak Avila ( İspanya) , Girona( İspanya) ,
Carcassonne( Fransa) , Lucca (İtalya) , Rodos(Yunanistan) , York( İngiltere) ,
Bakü(Azerbeycan) verilebilir.
Türkiye’de kıyıda kurulan kaleler kıyı turizmi nedeniyle daha çok ilgi görürler.
Bodrum Kalesi deniz surları açısından ilgi çekicidir. Bazı kaleler adalardaki yerleşmede yer
alır(Bozcaada Kalesi) , sadece küçük bir ada üzerinde olan kaleler vardır. Küçükada kalesi
Kuşadası’nda Güvercin adası üzerindedir. Bazı kaleler dağlarda(Hoşab Kalesi) kurulmuştur.
Ova kenarlarında tepelerde kurulan kaleler vardır(Adana Ovasında Yılanlı Kale) . Boğazda
yer alan kaleler bulunmaktadır(Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında) .
Turizmde en fazla ilgiyi kentlerde yer alan kaleler görür. Bunun nedeni ulaşım
olanağı, kentin tarihsel turizm yanında diğer çekicilikleri, kent kalelerinin öncelikle onarılmış
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olması ve kültürel faaliyetlere(müze, festival, konser vb. ) açılmasıdır. Öncelikle deniz
turizminin geliştiği kıyı kentlerinde yerleşmenin kalesi de turizmin önemli bir çekici unsuru
olmuştur. Kalenin kuruluş yeri kent merkezinde olabildiği gibi(Kayseri, Sivas) topoğrafya
uygun olursa yerleşmeye hâkim bir tepe üzerinde(Amasya Kalesi, Tokat Kalesi, Kadife
kale/İzmir) veya bir yarımada üzerinde(Alanya) yer alabilmektedir. Kalelerin bu özellikleri de
turizmde vurgulanmalıdır. Bir tepe üzerinde yer alanlar kentin manzarasına hâkim olması
açısından da turizm de önemlidir.

12.4. Tarihsel Konutlar ve Turizm
Dünya şehirlerinde sivil mimarisine uymayan yeni toplu konut alanlarının yapımıyla
“küresel benzeşme” görülmektedir. Kentlerin birbirine benzeşmemesi için tarihsel konut
alanlarının mutlaka korunması gerekir. Bir yerleşmede tarihsel konutlar, sokak veya mahalle
ölçüsünde korunduğu gibi tek yapı olarak da korunmuş olabilir. Fakat en önemlileri
geleneksel konutları sokak ve mahalle ölçüsünde korunan kentlerdir. Tarihsel kent coğrafyası
araştırmaları da kentlerin özgün kimliğini belirlemek için yardımcıdır. Yerleşmelerde tarihsel
konutlar küçük ölçekte de olsa korunmuştur. Fakat bu konutları ev, sokak, mahalle ölçüsünde
onararak turizm amaçlı işlev veren yerleşmeler buna göre az sayıdadır. Turizm açısından en
önemlisi tarihsel konutlarını bütünüyle koruyan yerleşmelerdir.
Büyük kentlerde tarihsel konutların olduğu sokaklar onarılmakla beraber, semt
ölçüsünde korumaya en güzel örnek Eskişehir’de Odunpazarı semtidir. Küresel
benzeşmeden etkilenmeyen kentlerden birisi de Urfa’dır. Tarihi surlar içinde 14 mahallede
1000 tescilli kültür varlığı bulunmaktadır.
Turizm açısından en önemlisi tarihsel konutlarını bütünüyle koruyan yerleşmelerdir.
Bu konuda iki önemli örnek Safranbolu ve Beypazarı’dır. Safranbolu 1994 yılında
UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınmıştır. Kula, Göynük, Taraklı, Mudurnu,
Birgi, Akseki, Bartın, Gümüşhane gibi tarihsel konutlar yönünden zengin yerleşmeler de
onarım yapmaktadırlar. Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarına inen erken dönem kırsal kesim
sivil mimari örnekleri ise günümüzde Bursa’nın mahallesi olan eski Cumalıkızık köyündedir.
Osmanlı sivil mimarisi örneklerini koruyan bir diğer yerleşme Göynük’tür. Taraklı’da 19.
yüzyıl Osmanlı mimarisi örneği 300 tarihi ev bulunmaktadır. Mudurnu’da 315 tarihi evin 90
adedi koruma altına alınmış ve dış cephe bakımı yapılmıştır. Tokat Beyhamam sokak’ta 52
tarihi evden 45 adedi aslına uygun onarılmış, Halit sokak’ ta tarihi evlerin onarımı
tamamlanmıştır. Çorum Alaybey sokak’ ta 10 tarihi ev onarılarak “Tarihi Evler Sokağı”
oluşturulacaktır. Kütahya’da Pirler mahallesi Germiyan sokak’ ta konaklar onarılarak
işlevler verilmiştir. Yalıların toplu halde kentlerde tarihsel turizme katkısı Amasya’dadır.
Yeşilırmak kıyı şeridinde Hatuniye ve Nergis mahallelerinde 19. yüzyıla ait geleneksel
Osmanlı evleri bulunmaktadır. Tarihi yapısını koruyan yerleşmeler arasında bir örnek de
Midyat’tır. Taştan yapılan evleri son derece güzeldir. Geleneksel dokunun yoğun olduğu
tarihî kent merkezi 2000 yılında kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Turizmde tarihsel evlerinin
farklılığı ile önemli bir yeri olan Harran’dır. Yerleşim tarihi çok eskilere inen yerleşim yeri
üzerinde 150-200 yıl önce yapılan kubbeli evler ülke çapında önemli çekiciliktir.
Dünyada tarihsel konutlarını sokak ölçüsünde bütünüyle koruyan kentlerde bu
sokaklar “dünyanın en güzel sokakları” olarak gezilmektedir. Tellaro, Umbria, Montefalco,,
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Perugia Cordoba, Málaga, Old San Juan,, Strazburg, Prag, Guimares’da Mikonos Adası ve
Sicilya’da dünyanın en güzel sokakları olarak kabul edilen yerler bulunmaktadır.
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Uygulamalar
Sivil mimaride Türk Evinin özelliklerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Türk evlerinin turizmde önemini kavradınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarihsel turizm, tarihsel olaylarla değil onların mekânı ile ilgilidir. Tarihsel turizmin
mekânla ilişkisi, tarihi yol, politik olay, anlaşma gibi tarihi bir olayın mekânı veya tarihi bir
kişilikle ilgili yapı veya yapılar topluluğudur. Kentlerin tarihsel verilerini yaşatan, eski kent
dokusunu, düzenini, uyumunu, mimari bütünlüğünü koruyan sokak ve mahalleler veya kentin
ilk kuruluşundan itibaren farklı kültür dönemlerini yansıtan tarihî kent mekânları, tarihsel
turizmin en önemli çekiciliğidir. Tarihî kent” kavramı önemli ve görkemli anıtsal yapıları
olan, geçmiş uygarlıklara başkentlik yapan, üst üste birkaç uygarlıkla iç içe yaşayan, yerleşme
dokusunun önemli bir kısmı tarihsel sit olan yerleşmeleri içerir. Tarihsel turizmin çekim
merkezileri de “tarihî kent” lerdir. Kaleler turizmde tarihçesiyle ilgi çekerler. Bu tarihçe
kaleyi kuran uygarlık, fetheden komutanlar vb. ilgili olduğu gibi kalenin tarihte kullanımıyla
da ilgili olabilir. Kaleler turizmde mimari ve sanat tarihi açısından da önemlidir. Tarihsel
kent” ile “surlu kent” birbirinden farklıdır. Tarihsel kent, turistleri tarihsel yapılar, sanat
eserleri mimari yapılar ve tarihsel geçmişiyle çeker. Bu yapılar modern yapılar arasına
dağılmış olabilir. Surlu kentlerde ise kentin sur içinde korunmuş tarihsel merkezi vardır.
Modern kent sur dışında gelişmiştir. Sur, duvarları, kuleleri ve giriş kapılarıyla tarihsel bir
yapı olduğu gibi, sur içinde kent, dar sokakları ve tarihi yapılarıyla tarihsel kimliğini
korumuştur. Turistler için kentin ilgi merkezidir. Dünya’da 60 surlu kent UNESCO’nun
Dünya Miras Listesindedir. Roma, Valetta, Selanik, Siena, Dubrovnik, Verona gibi kentlerle
birlikte İstanbul’ da bu listede yer almaktadır. Türkiye’de Dış surları korunan kentler ise
İstanbul, Diyarbakır ve İznik’tir.
Turizm açısından en önemlisi tarihsel konutlarını bütünüyle koruyan yerleşmelerdir.
Büyük kentlerde tarihsel konutların olduğu sokaklar onarılmakla beraber, semt ölçüsünde
korumaya en güzel örnek Eskişehir’de Odunpazarı semtidir. Küresel benzeşmeden
etkilenmeyen kentlerden birisi de Urfa’dır. Turizm açısından en önemlisi tarihsel konutlarını
bütünüyle koruyan yerleşmelerdir. Bu konuda iki önemli örnek Safranbolu ve Beypazarı’dır.
Safranbolu 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınmıştır. Kula,
Göynük, Taraklı, Mudurnu, Birgi, Akseki, Bartın, Gümüşhane gibi tarihsel konutlar yönünden
zengin yerleşmeler de onarım yapmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki hangi özellik İstanbul, İznik ve Diyarbakır kentlerinde ortaktır?
a) Kuruluş yerleri coğrafyası
B) -Nüfusları
c) Kapladığı alan
d) Surlu kent olmaları
e) Ekonomik kaynakları
2- ) Aşağıdaki hangi kale yarımadada kurulmuştur?
a) Tokat
b) Amasya
c) Kadife Kale
d) Alanya
e) Ankara
3) Tarihsel konutlarıyla korunan Odunpazarı aşağıdaki hangi kentin bir semtidir?
a) Ankara
b) İzmir
c) Eskişehir
d) Muğla
e) Antalya
4) Kubbeli evler aşağıdaki hangi yere özgü ev tipidir?
a) Mudurnu
b) Göynük
c) Taraklı
d) Harran
e) Kula
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5) Göynük hangi özelliği ile turizmde tanınmıştır?
a) Doğal yapı
b) Bitki örtüsü
c) Tarihi Evler
d) Folklor
e) El sanatı
6) 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınan yerleşme hangisidir?
a) Kula
b) Göynük
c) Safranbolu
d) Taraklı
e) Mudurnu
7) Bakü, Girona, Avila, Lucca kentlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nüfus
b) Kuruluş yeri
c) Surlu kent olmaları
d) Ekonomik faaliyetler
e) Kapladığı alan
8) Kalelerin hangi özelliği coğrafyanın ilgi alanı değildir?
a) Kuruluş yeri
b) Kayaç yapısı
c) Su kaynakları
d) Doğal afetleri
e) Restorasyon
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9) Yerleşmelerde han, bedesten, saray gibi yapılar aşağıdaki hangi turizm tipinin ilgi
alanıdır?
a) Arkeolojik turizm
b) Tarihsel turizm
c) Prehistorik turizm
d) İnanç turizmi
e) Askerî turizm
10) Aşağıdaki hangi yerleşmenin taş evleri tarihsel turizmin ilgi alanıdır?
a) Mudurnu
b) Taraklı
c) Göynük
d) Midyat
e) Beypazarı

CEVAPLAR:1) d, 2) d, 3)c, 4) d, 5) c, 6) c, 7) c, 8) e, 9) b, 10) d
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13. ASKERÎ TURİZM

253

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. Askerî Turizm
13.1. Askerî Turizm: Tanım ve Kapsamı
13.2. Askerî Turizmde Mekânsal Düzenlemeler
13.3. Türkiye’de ve Dünyada Askerî Turizm Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Savaş alanlarının turizme açılmasında ana amaç ne olmalıdır?
2- Askerî turizmin gelişmesi barışa katkıda bulunabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Askerî
Tanımlar

Turizm:

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Askerî Mirası öğrenir

Askerî
gezerek

Askerî
turizmde
Savaş
alanlarının
Kurtuluş
mekânsal düzenlemeler
mekânsal
düzenlemesini alanlarını dolaşarak
öğrenir

nasıl
veya
müzeleri
savaş
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Anahtar Kavramlar


Askerî turizm



Askerî sit



Savaş alanı turizmi



Savaş turizmi



Askerî miras



Çanakkale Savaş Alanı
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Giriş
Bu bölümde askerî turizm tanım ve kapsamından başlanarak, askerî turizmde
mekânsal düzenlemeler, Türkiye’de ve Dünyada askerî turizm alanlarından örneklerle
incelenecektir.
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13.1. Askerî Turizm: Tanım ve Kapsamı
Dünyada verimli topraklar ekonomik kaynaklarıyla insanların ilgisini çekmiştir.
Ekonomik kaynaklara olan rekabet nedeniyle de yerleşim barışla değil savaşla olmuştur. Bu
durumda insanlar mağaralardan çıkıp daimî yerleşime geçildiği Neolitikten başlayarak
dünyadan savaş adeta eksik olmamıştır. Uygarlıkların bıraktığı izler arkeolojik ve tarihsel
turizmin konusu olurken, bir devleti ortadan kaldırarak başka bir devletin kurulmasını
sağlayan savaşlar da bu topraklarda deprem gibi önemli bir olaydır. Bu açıdan dünyada askerî
turizmin ilgi alanı mekânsal ve olaysal olarak çok yer bulunmaktadır.
Savaşların genel olarak nedenleri ve sonuçları aynıdır. Hepsinin altında yatan gizli
neden ekonomik güç kazanmaktır. Sonuç yenilen taraf için bütünüyle bir yıkım olurken yenen
tarafa da kayıplarıyla acı vermiştir. Günümüzde geçmiş savaşlar için kahramanlıklar, savaşın
komutanları, savaşla ilgili destanlardaki ayrıntılar önemlidir. Savaşın ünlü bir komutanı,
savaşla ilgili bir destan, savaşla ilgili bir kahramanlık hikâyesi varsa bu askerî turizm için
önemlidir.
Kale kuşatmaları bir yerleşmeyle ilgili olduğundan ve mekânda kale kalıntıları
bulunduğundan askerî turizmde daha önemli olmasına rağmen kaleler genelde arkeolojik
turlara dâhildir ve arkeolojik turlarda tema savaş değil yerleşme ve mimariyle ilgilidir.
Askerî turizm’ in ilgi alanı sadece savaş olduğu için kültür turizmi içinde ayrı bir alt
dal oluşturur. Askerî turizmin meydan savaşlarının yapıldığı yerlere olan şekli ayrı bir isimle
“savaş alanları turizmi” olarak adlandırılmıştır. Askerî turizmin bir başka şekli devam eden
savaş ortamlarına yapılmaktadır. Bu ise “savaş turizmi” dir.
Askerî turizmin mekâna bağlı kaynakları savaş alanları, çatışma mevkileri, surlar,
kaleler, ordu yolları, siperler, karargâh, ordugâhlar vb. dir. Silah, giysi, araç, mektup, belge
vb. kaynaklar ise mekâna bağlı değildir. Bunlar müzelerde biraya toplanır ve sergilerle yer
değiştirebilirler. Askerî açıdan önemli günler(savaş yıldönümleri, kurtuluş günleri, barış
antlaşmaları yıldönümleri vb. ) de sadece ilgili mekânlarda değil, yerleşim merkezlerinde,
yurdun diğer yerleşmelerinde de kutlanmaktadır. Bu kutlamalar da çok sayıda katılımla askerî
turizme dönüşmektedir.
Askerî turizme öncelikle gidilen yerde yapılan savaşla manevi ilişkisi olan askerler,
savaşa katılanların çocukları, torunları, şehit aileleri katılmaktadır. Bunun yanında askerî
turizm kültür turizmi içinde olması bakımından askerî tarihe, kültüre meraklı insanları
çekmektedir. Bu açıdan askerî turizme katılanları “kültürel turist”olarak adlandırmak gerekir.
Devam eden savaşları görmek, savaşın ateşli ortamında bulunmak isteyen savaş meraklılarını
ise “savaş turistleri” olarak adlandırmak gerekir.
Savaşlar tarih, arkeoloji, sosyoloji gibi bilim dallarının ilgi alanıdır. Fakat savaş
mekâna bağlı olduğundan ve savaş alanı turizm açısından bir destinasyondur. Bu açıdan
öncelikle coğrafyanın ilgi alanı içine girer. Savaş alanının yeri, savaşı etkileyen yüzey
şekilleri(tepe, akarsu, vadi, geçit, orman) coğrafyanın araştırma konusudur. Savaş alanında
savaşla ilgili bütün kanıtlar kaybolsa da coğrafi kanıtlar(ova, tepe, nehir, koy, geçit)
yerindedir. Kıyının ilerlemesi, nehrin yatak değiştirmesi gibi olan coğrafyada olan
değişikliklerle kaybolan savaş alanının yerini belirlemek için de coğrafyadan bilimsel olarak
faydalanılır.
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Askerî turizmde en önemli mekânlar savaş alanlarıdır. İnsanların tarih kitaplarında
okuduğu, belgesel ve filmlerde gördüğü savaşın gerçek mekânını görmek isteği askerî turizmi
ortaya çıkarmıştır. Savaştan hiçbir kanıt kalmasa da birliklerin ilerledikleri hatlar, çatışmaların
yapıldığı tepeler, birlikler arasında sınır oluşturan akarsu, meydan savaşının yapıldığı alan
coğrafyada yer almaktadır. Savaş alanının turizm açısından düzenlenmesi de coğrafyaya
uygun yapılır. Turistler savaşla gerçek bir empati kurmak için savaşın yapıldığı iklim
koşullarını seçerler. Askerî turizmde savaşın tarihi coğrafya kadar önemli değildir. Troya
savaşı gibi milattan önce yapılmış bir savaş, yakın yüzyıllara ait bir savaştan çok daha fazla
turizmde ilgi çeker. Savaşlar hakkında kitap, film ve belgeseller askerî turizmeavaşa olan
ilgiyi artırmaktadır.
Tarihin en önemli savaşları meydan savaşlarıdır. Bu savaşlar kesin sonuçludur. Her
iki taraf da bütün asker ve silah gücünü ortaya koyar bu nedenle savaş mekânı düz ve geniş
bir alanda olmalıdır. Coğrafyada bu geniş düz alan “ova”dır. Coğrafi açıdan meydan savaşları
“ova savaşları” dır. Tarihin en önemli savaşları olmasına rağmen mekânda günümüze en az
kanıt bu savaşlardan kalmıştır. Meydan savaşlarından kent savunmalarında olduğu gibi savaşa
sahne olan kale ve sur gibi kanıtlar yoktur. Savaşta kullanılan silahlar ve madeni
malzemeler(zırh, miğfer vb. ) kazanan tarafından ganimet olarak alınarak metaller yeniden
silah yapılmıştır. Savaşın kanıtı olabilecek ok ve mızrak uçları alüvyonlar altına
gömülmüştür. Bir diğer kanıt olarak da toplu mezarların yeri belirli değildir. Günümüzde
çoğu savaş alanı tarım alanı olmuştur. Tarımla ilgili olarak her yıl toprağın sürülmesi savaş
kanıtlarını da yok etmiştir. Antik dönemin ünlü savaşlarından Granicus savaşının yapıldığı
Biga ovası tarım alanıdır. Savaşın kanıtı sadece ok ve mızrak uçları ve savaş sonrası yapılan
toplu mezardır. Bu mezarlar arkeologlar tarafından aranmaktadır.
Antik savaşlarla ilgili en önemli kanıtlar arkeolojik kazılardan ortaya çıkmaktadır.
Antik dönemin önemli kentleri(Miletos, Efesos, Halikarnasoss gibi. ) büyük kuşatmalar
geçirmiştir. Bu kuşatmaların izleri(surlar, hendekler, yapılarda izler) kazılarla ortaya
çıkarılmaktadır. Antik kentlerdeki kazı bulguları kentin geçirdiği savaşlar açısından da
değerlendirilmesi “askerî arkeoloji” veya “savaş alanları arkeolojisi” nin ilgi alanındadır.
Arkeolojik kazı sonuçlarının askerî açıdan değerlendirilmesi askerî turizm için çok önemli
bilgiler sağlamaktadır.
Savaş alanları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’ndaki tanımlara göre
“tarihi sit” içine girmektedir. Fakat bu anlam çok geniş olduğundan savaş alanları kültürel
sitler içinde “askerî sit” olarak ayrılmalıdır. Bu ayrımla askerî kanıtların önemi vurgulanarak
korunma altına alınması önem taşır. Kale, sur, köprü, tabya, korugan, rıhtım, iskele, siper,
tünel, yol, karargâh konutu, hastane gibi yapılar, mekâna bağlı olmayan silah, giysi, mektup,
mermi, alet, özel eşyalar gibi objelerin hepsi “askerî miras” olarak kabul edilmeli ve
belgelenmelidir. Askerî mirasla ilgili envanterler ilerledikçe askerî turizmin de alanı
genişleyecektir.

13.2. Askerî Turizmde Mekânsal Düzenlemeler
Askerî turizmde en önemli mekân savaş alanıdır. Savaş alanının turizm açısından
mekânsal düzenlemesi öncelikle askerî turizmin amacına uygun olmalıdır. Savaş alanının
turizme açılmasında amaç öncelikle ekonomik olmamalıdır. Savaş alanı turizmde barış alanı
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olmalıdır. Savaşan tarafların torunları ve turistleri rahatlıkla bir arada dolaşabilmelidir.
Savaşan taraflar için barış ancak turizmle mümkündür. Bu açıdan turizm siyasetin
başaramadığı bir görevi başarmaktadır. Buna en güzel örnek 1. Dünya Savaşı Cepheleridir.
Çanakkale’nin de dahil olduğu bu cepheler savaşan tarafların barış içinde gezmesine en güzel
örnektir.
Savaş alanının düzenlemesinde tema savaşın siyasi yönü olmamalıdır. Savaşan
tarafların çarpışmaların, ölümlerin vurgulanmasından çok savaşa destansı bir anlam
katmalıdır. Savaşlar en çok destan olarak yazıldıkları zaman unutulmazlar. İlyada destanı,
Çanakkale Destanı, Sakarya Destanı, Kurtuluş Savaşı destanı gibi. Askerler için bir destanda
yer alabilmek en önemli motivasyon kaynağıdır. Tarihte bazı komutanlar bir destan
kahramanı olmak için savaşmışlardır. Halk kahramanları da destanlara konu olurlar(Battal
Gazi, Seyit Gazi gibi)
Yakın tarihlerde olan savaşların turizm açısından mekânsal düzenlemesi daha
kolaydır. Savaş sırasında yapılan gerçek şehitlikler bulunmaktadır. Savaşla ilgili silah, giysi
vb. kanıtlar bulunarak toplanmıştır. Bunlar günümüzde de bulunabilmektedir. Savaşta
ölenlerin anısına bir veya birkaç anıt yapılmıştır. Bu düzenleme daha çok savaşa katılan
askerler ve şehit aileleri içindir. Fakat katılım arttıkça yeni düzenlemeler gerekmektedir.
Askerî turizmde mekânsal düzenleme turizmin diğer çeşitlerinden farklıdır. Bu alanlar
öncelikle çok sayıda askerîn öldüğü yerlerdir. Bu açıdan bakılırsa öncelikle şehitlerin aileleri
için mezar alanıdır. Bu açıdan düzenleme sadece askerî hatıralarla ilgili olmalıdır. Bu
mekânlarda konaklama, ağırlama vb. hizmetler için tesisler en yakın yerleşmelere inşa edilir.
Savaş alanının düzenlemesinde öncelikle gerçek şehitlikler düzenlenir, dağınık mezarlar bir
araya toplanır. Savaşta mezarı belirli olmayan askerler için temsilî mezarlar yapılır. Bu
mezarlar da gerçek mezarlar kadar etkileyicidir.
Düzenlemede yer alan anıtların savaşla ilgili konumu genellikle alana hâkim bir
tepedir. Üzerinde savaşı anımsatacak, isim, söz vb. bulunur. Heykeller savaşın komutanı,
generallerine aittir. Heykel guruplarında onlarla birlikte askerlerde temsil edilir. Düzenlemede
savaşı anlatan panolar ve haritalarda yer alır. Savaşa katılan en yakın yerleşim yerlerinin
meydanlarında savaşı temsilen anıt ve heykeller yer alır. Türkiye’de yerleşim yerlerinin
meydanlarında yer alan Atatürk heykelleri Kurtuluş Savaşının sembolüdür. Ayrıca
yerleşmelerde halk kahramanları(Şerife Bacı, Nene Hatun vb. ) nın da heykeli yapılır.
Yerleşmelerin kurtuluş günleri için tören alanı düzenlenir.
Diğer bir düzenleme artan isteğe bağlı olarak “ordu yolları” nda yapılabilir. Antik
dönemlerde ünlü komutanların(B. İskender, Sezar gibi) savaş için geçtikleri yollar ve geçitler
bilinmesine rağmen mekânsal düzenleme yapılmamıştır. Fakat yakın tarihlerde olan
savaşlarda önemli olan yürüyüş yolları(asker, komutan, sivil halk) katılım arttıkça
düzenlenmekte (kamp yeri, tabela) gelenler için konaklama, yemek vb. ağırlama hizmeti
verilmektedir.
Askerî turizmin diğer önemli mekânı müzelerdir. Müzeler sadece içindeki savaş
kanıtlarıyla değil, binasıyla da savaşla ilgili olabilir. Savaşta kullanılan karargâh,
komutanların konaklama binaları müze binası olarak düzenlenebilir. Müzede eşyaların ve
belgelerin sergilenmesi farklıdır. Müzelerde sergileme yıllara göre ve teknolojiye göre
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değişmektedir. Savaşla ilgili müzelerdeki bulgular, sergilerle farklı şehir ve ülkelere
gönderilir. Bu şekilde bulundukları yere turist çekerler.

13.3. Türkiye’de ve Dünyada Askerî Turizm Alanları
Anadolu’da yerleşmeye açıldığı tarihlerden itibaren savaş eksik olmamıştır.
Anadolu’nun önemli meydan savaşları Granicus Savaşı, İssos savaşı, Malazgirt Savaşı,
Ankara Savaşıdır. Anadolu’nun son meydan savaşları ise Kurtuluş Savaşında olmuştur.
Anadolu tarihin ünlü komutanlarının savaştığı yer veya geçtiği yol olmuştur. Ünlü
Pers kralları I. Darius ve Kserkses Yunan ana karasına savşa için Anadolu’dan geçerek
gitmişlerdir. Kral Yolu’nun bir anlamı da budur. Tarihi Kral yolunun hatları aynı zamanda
orduların da yollarıdır. Sezar Zile’ye İç Anadolu’dan geçerek gitmiştir. Timur bütün
Anadolu’yu geçerek İzmir’e kadar gelmiştir.
Tarihin en ünlü kral ve komutanlarından Büyük İskender’in Anadolu’da yaptığı
savaşların mekânları ve bu savaşlarda izlediği yollar büyük ilgi görmektedir. B. İskender’in
ilk(Granicus Savaşı) ve ikinci zaferini(İssos Savaşı) Anadolu topraklarında kazanması,
Anadolu’yu fethinin çok ayrıntılı olarak bilinmesi, İskender’in Hindistan’a kadar olan
seferine olan ilgiye Anadolu’yu da katmaktadır. B. İskender’in Seferi Türkiye’nin askerî
turizm açısından değerlendirmesi gereken önemli bir seferdir.
B. İskender tarihin hayatı en çok merak edilen ve incelenen komutanları arasındadır.
Hayatının bir kısmı çok ayrıntılı olarak bilinmektedir. Bazı kısımlar ve geçtiği yollar
hakkında bilgi yoktur. Bunun nedeni hayatında günlükler tutulması bunların bir kısmnını
sonraki tarihçiler tarafından kopyalanarak günümüze gelmiş olması bir kısmının ise
kaybolmasıdır. Hayatı hakkında çok sayıda bilimsel araştırma yapılmış, romanlar yazılmış,
belgesel ve filmler çekilmiştir. Bu konuda araştırma yapan veya B. İskender’i merak edenleri
yolu mutlaka Türkiye’den geçer. Çünkü kendisine ün ve güven katan ilk zaferleri Anadolu
topraklarındadır. Zaferle sonuçlanan ilk iki meydan savaşı Anadolu’dadır. B. İskender’in
Anadolu’daki sefer yolu oldukça iyi bilinmektedir. Bu nedenle B. İskender’in Anadolu’daki
yolunun askerî turizm için değerlendirilmesi çok uygundur. B. İskender Anadolu’da 1, 5 yıl
kalmıştır. MÖ 334 yılı baharında Meriç(Hebros) nehrini geçerek günümüzdeki Türkiye
topraklarına girmiştir. MÖ 333 yılı Ekim ayında İssos savaşı’ndan sonra kıyıdan
Phonikia(Fenike) limanlarını almak için Anadolu’dan çıkmıştır.
Anadolu’nun askerî turizm açısından en önemli mekânı Çanakkale Boğazı’nda Troya
kentidir. Çünkü Homeros tarafından yazıldığı sanılan İlyada Destanında adı geçen kentin
burası olduğu genel kabul görmektedir. Troya savaşı ovada yapılan bir meydan savaşıdır,
karşı taraf üstünlük sağlayınca Troya sur içine çekilmiş ve savaş kent savunmasına
dönmüştür. Savaş meydanı kentin batısında Kara Menderes nehri ve deniz arasında Kara
Menderes Ovasıdır
Dünyada 1. Dünya savaşı cepheleri askerî turizme açılmıştır ve çok sayıda turist
çekmektedir. Türkiye’de savaş turizminin birinci derece uygulama alanı I. Dünya Savaşı
cephesi olarak Çanakkale Savaşlarının geçtiği Gelibolu Yarımadasıdır. Hakkında çok kitap
yazılan, film çevrilen bu savaş için Boğaz, Çanakkale kenti ve Gelibolu Yarımadası savaşın
gerçek mekânını görmek isteyenler için pek çok bulgu sunmaktadır.
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Savaş Turizmi açısından Kurtuluş Savaşı’nın en önemli yerleri meydan savaşlarının
yapıldığı alanlardır. Bunlar İnönü Savaşı, Sakarya Savaşı ve Başkomutan Savaş alanlarıdır.
Askerî turizm açısından bu alanlarda mekânsal düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de askerî
turizm açısından müzeler de bulunmaktadır. Bunlar Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri,
Atatürk Müze Evleri, Savaş Karârgah Binaları gibi çok sayıdadır.
1. Dünya Savaşı cepheleri Somme, Ypres, Verdun, Gelibolu ve 2. Dünya savaşı
cepheleri St. Nazaire, Bulge Savaşı(Ardenne) , Arnhem Cephesi askerî turizmde mekânsal
düzenlemeler yapmışlardır. Normandiya Fransa’nın askerî turizmde en çok ilgi gören
yerlerinden birisidir. 2012 yılında bu savaş alanını 5 milyon kişi gezmiştir.
Japonya atom bombası atılan iki kentini de askerî turizme açmıştır. Hiroşima’da
patlamanın yaşandığı alan üzerine bir daha bina yapmama kararı alarak burayı barışın bir
sembolü haline getirme çalışmaları başlatmışlardır. Tüm alan park alanı olarak tekrardan
düzenlenerek halka açılmıştır. Parkın merkezine yaşananların unutulmaması için; nükleer
savaşın sebepleri, savaşın Japonya ve Hiroşima şehri için gelişmesi ve atom bombasının
atılması sonrasında yaşanan zorlukların resim, maket ve savaştan kalan gerçek malzemelerle
canlandırıldığı barış müzesi inşa edilmiştir.
Nagazaki’de 1945'te patladığında yaklaşık 7binlercekişiyi anında öldürüp binlerce
kişiyide yaralayan Atom bombasının patladığı noktada bir anıt blunmaktadır. Anıtın
yakınında Nagasaki Atom Bombası müzesi bulunmaktadır. Müze daha çok atom bombasının
dünyadaki etkilerine ayrılmıştır. Amerikan İç Savaşında bir dönüm noktası olan Gettysburg
Savaş Alanı, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından bir milli parka çevrilmiştir ve
her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Irak, Beyrut gibi savaşın izlerinin görüldüğü yerler Orta Doğu’da savaş turizmi
destinasyonudur. Afrika’da Sudan, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti de savaş
turizmine açıktır. Acentalar gazeteciler içinde savaş turu düzenlemektedir.
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Uygulamalar
Öğrenciler Panorama 1453 Müzesini incelemelidir.
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Uygulama Soruları
1) İstanbul’un fethinin askerî turizmde nasıl değerlendirildiğini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Askerî turizm’ in ilgi alanı sadece savaş olduğu için kültür turizmi içinde ayrı bir alt
dal oluşturur. Askerî turizmin meydan savaşlarının yapıldığı yerlere olan şekli ayrı bir isimle
“savaş alanları turizmi” olarak adlandırılmıştır. Askerî turizmin bir başka şekli devam eden
savaş ortamlarına yapılmaktadır. Bu ise “savaş turizmi” dir. Kale, sur, köprü, tabya, korugan,
rıhtım, iskele, siper, tünel, yol, karargâh konutu, hastane gibi yapılar, mekâna bağlı olmayan
silah, giysi, mektup, mermi, alet, özel eşyalar gibi objelerin hepsi “askerî miras” olarak kabul
edilmeli ve belgelenmelidir. Askerî turizmde en önemli mekân savaş alanıdır. Savaş alanının
turizm açısından mekânsal düzenlemesi öncelikle askerî turizmin amacına uygun olmalıdır.
Savaş alanının turizme açılmasında amaç öncelikle ekonomik olmamalıdır. Savaş alanı
turizmde barış alanı olmalıdır. Savaşan tarafların torunları ve turistleri rahatlıkla bir arada
dolaşabilmelidir. Savaşan taraflar için barış ancak turizmle mümkündür. Anadolu’da
yerleşmeye açıldığı tarihlerden itibaren savaş eksik olmamıştır. Anadolu’nun önemli meydan
savaşları Granicus Savaşı, İssos savaşı, Malazgirt Savaşı, Ankara Savaşıdır. Anadolu’nun son
meydan savaşları ise Kurtuluş Savaşında olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) -Aşağıdakilerden hangisi askerî turizmde mekâna bağlı değildir?
a) Siper
b) Karargâh
c) Ordugâh
d) Kale
e) Silah
2) Askerî turizmde aşağıdakilerden hangisi mekâna bağlıdır?
a) Silah
b) Üniforma
c) Miğfer
d) Karargâh
e) Kılıç
3) Aşağıdakilerden hangisi askerî miras gurubuna girmez?
a) Tabya
b) Siper
c) Kale
d) Sur
e) Tapınak
4) -Antik meydan savaşlarından günümüzde savaş alanında en çok ne bulunur?
a) Miğfer
b) Zırh
c) Ok Ucu
d) Kılıç
e) Bıçak
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5) Meydan savaşlarının yapıldığı alanı coğrafi açıdan aşağıdakilerden hangisi ifade
eder?
a) Tepe
b) Dağ
c) Ova
d) Yamaç
e) Vadi
6) Aşağıdakilerden hangisi savaş turistlerini tanımlar?
a) Müzelere gidenler
b) Kaleleri gezenler
c) Surları gezenler
d) Devam eden savaş alanlarına gidenler
e) Savaş yıldönümlerine katılanlar
7) Türkiye’de hangi savaş mekânı 1. Dünya Savaşı Cephesi olarak askerî turizmde
gezilir?
a) Çanakkale
b) Afyon
c) Polatlı
d) Sakarya
e) İnönü
8) Savaş turizminin askerî turizmden farkı nedir?
a) Müzelere yapılması
b) Antik savaş alanlarına yapılması
c) Tarihsel savaş alanlarına yapılması
d) Devam eden savaş alanlarına yapılması
e) Kalelere yapılması
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9) Ordu yolları hangi turizm tipinin ilgi alanıdır?
a) Prehistorik turizm
b) Arkeolojik turizm
c) Tarihsel turizm
d) Askerî turizm
e) İnanç turizmi
10) Silah, mermi, üniforma hangi tematik müzenin ilgi alanıdır?
a) Arkeolojik Müze
b) Etnoğrafik Müze
c) Askerî Müze
d) Neolitik Müze
e) Tarihsel Müze

CEVAPLAR:1) e, 2) d, 3) e, 4) c, 5) c, 6) d, 7) a, 8) d,9) d,10) c
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14. İNANÇ TURİZMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14. İnanç Turizmi
14.1. İnanç Turizmi: Tanım ve Kapsamı
14.2. İnanç Turizminin Destinasyon Alanları
14.3. Türkiye’de İnanç Turizmi
14.4. Dünyada İnanç Turizmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-İnanç turizmi dinler arası diyaloğa katkı sağlayabilir mi?
2-İnsanlar neden aynı mekânlara üst üste dini yapılar yaparlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İnanç
turizmi:Tanımlar

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Hac turizmi ve inanç
İnanç kavramını ve
turizmi arasındaki farkı din kavramını araştırarak
öğrenir

İnanç
turizmi
İnanç
turizmi
İnternette
destinasyon alanları
mekânlarını öğrenir
yaparak

araştırma
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Anahtar Kavramlar


İnanç turizmi



Hac turizmi



Dinler arası saygı



Manastır turu



Dünya Dini Seyehat Birliği



Sumela Manastırı



Ihlara Vadisi



Göreme Vadisi



St. Paul Yolu



Uluru
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Giriş
Bu bölümde İnanç turizmi tanımından başlanarak inanç turizminin destinasyon
alanları, Türkiye’de ve dünyada inanç turizmi mekânları incelenecektir.
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14.1. İnanç Turizmi: Tanım ve Kapsamı
Kültür turizmi içinde “dinî turizm” ve “inanç turizmi” olarak iki kavram yer alır.
Bunlar turizmde aynı uygulamayı içermekle beraber kavram olarak farklıdır. Her dinîn bir
inanç özelliği vardır fakat her inanç dine dönüşmemiştir. İnancın kapsamı daha geniş olup
turizmde “inanç turizmi” kavramını kullanmak daha doğru olacaktır.
İnanç turizmi turlarını bir dine özgü olarak sınırlamamak gerekir. Bu bağlamda
“Hıristiyan inanç turizmi” veya “İslam inanç turizmi “ gibi bir ayırıma gidilmemesi gerekir.
Dinî mekânlar turizmde bütün dinlere açıktır ve bu turizm şekli kültür iletişimi olarak kabul
edilmelidir. . İslâmî Turizm(Helâl Turizm, Muhafazakâr Tatil) kavramı ise sadece inanç
turizmiyle ilgili olmayıp sağlık turizmi, deniz turizmi gibi diğer turizm tiplerinde de olan bir
turizm işletmeciliği şeklidir. Konaklama tesislerinde “kıble”nin işaretlenmesi, erkek ve bayan
havuzlarının ayrılması, alkol yasağı, denizde perde ile ayrılmış bölümler gibi özellikleri içerir.
İslâmi otelin yerinin dinî özelliği bulunmaz. Katılanları muhafazakâr kesim oluşturur.
Türkiye’de İslami Otel(Tesettür Oteli) olarak 27 adet konaklama tesisi kurulmuştur.
Turistin kendi diniyle başlayan öğrenmek arzusu diğer dinlere, inançlara, geleneklere
kadar uzanmaktadır. İnanç turizmi, kültür turizminin diğer alt guruplarında(arkeolojik turizm,
tarih turizmi ) olduğu gibi kronolojik olarak belirli çağlarla sınırlı değildir. İnanç insanın ilk
ortaya çıkışı kadar eskidir. Bu nedenle inanç turizmi insanın ilk ortaya çıkışından günümüze
kadar insanlığın bütün inançları ve dinleriyle ilgilidir. Mekânsal olarak da dünyada insanın
yaşadığı her yeri kapsar. Doğada bir pınar veya ağaçtan dağa kadar büyük alan kaplayabilir.
İnsan yapısı olarak bir kült nesnesi ve mezar taşından, kent devlete(Vatikan gibi) kadar büyük
olabilir. İnanç turizmi dünyada var olan veya yaşamayan bütün din ve inançları, bunların
yapılarını, mekânlarını, ayinlerini kapsar. İnanç turizmi dinî yapılar, dinlerin doğduğu kutsal
topraklar, hac yerleri, aziz ve peygamberlerin yaşadığı topraklar, izlediği kutsal yollar vb.
mekâna bağlıdır. İnanç turizmi işletmeciliğine giren ayin, festival vb. olaysal çekicilikler de
bu mekânlarda düzenlenir.
İnanç turizminin kapsamı çok geniştir. İnancın ilk yapısal izleri mezar stellerinden
(dikilitaş) başlayarak, kaya resimleri, kült yapıları daha sonra tapınak, kilise, cami vb. ye
dönüşmüştür. Dinî yapılar ( tapınak, sinogog, kilise, manastır, cami, manastır, gibi ibadet
yerleri) , dinî mekânlar( hac mekânı, kutsal topraklar olarak kabul edilen yerler, dinî
kişiliklerin doğduğu, yaşadığı veya vefat ettiği yerler, izledikleri yollar) , kutsal eşyalar (dinî
kişiliklere veya dinlere ait) , dinî festivaller, dinî karakterli kutlama ve ayinler inanç
turizminin ilgi alanı içine girer.
İnanç turizmi adı altında yapılmasa da “hac” hareketi, başlama nedeninin “din “
olması, ulaşım ve konaklama hizmeti verilmesiyle “inanç turizmi” içine girer. Fakat bu
yolculuk, turizmin diğer çeşitlerinde olduğu gibi “tatil” değil “ibadet “ amaçlıdır. “Hac” terim
olarak dinî anlamdadır, ”inanç turizmi” kavramında ise faaliyetin dinden çok turizm olduğu
anlaşılmaktadır. Hacılar ve turistlerin yolculuk anlayışları ve mekânla kurdukları ilişki
birbirinden farklıdır. Hacılar manevî bir yolculuk yapar ve kendini hac mekânına ait hisseder.
Turistler ise ziyaret ettikleri yerlere ait olmamayı başarabilirler. Hac hareketi işletmecilik ve
mekânları açısından inanç turizmi içine girse de “dinî turist” terimi kavramı katılanları
hacıdan çok turiste çevirdiği için kullanılmaz. Hac yolculuğunu inanç turizmi içinde “hac
turizmi” olarak ve katılanları da dinî anlamı olan “hacı” olarak adlandırmak gerekir.
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İnanç turizminde tur hatları, konaklama, ulaşım, festival vb. düzenlemeler turizm
işletmeciliğinin konusudur. Fakat kültür turizminin bütün alt dalları gibi bilimden
faydalanmadan inanç turizmine açılmak doğru değildir. İnanç turizmi için arkeoloji, tarih,
coğrafya, sosyoloji gibi bilim dallarından faydalanmak gerekir.
İnanç turizmi tarihin ilgi alanına “dinler tarihi” açısından girer. Dinlerin tarihi
hakkında yapılan araştırmalar dinlerin mekânlarının ve dinsel turizmde doğru bilgilerle
değerlendirilmesini sağlayacaktır. Tarih öncesi dönem için de arkeologların kazı sonuçlarında
ortaya çıkarılan dinsel yapıların değerlendirilmesi gerekir. İnanç turizmi tarihin ilgi alanına
sadece dinler tarihi açısından değil din savaşları açısından da girer. Dinî savaşların mekânları,
orduların yolları, doğru olarak tarihsel çalışmalardan öğrenilir.
İnanç turizminde coğrafyanın yeri dinî yapıların dağılımı ve yer aldığı mekânla
ilgilidir. Kutsal eşyalar yer değiştirebilir ve farklı mekânlarda sergilenebilir. Fakat dinî yapılar
ve olaylar mekâna bağlıdır. İnsanları harekete geçiren de bu mekânları görmek arzusudur.
Dinî yapıların ve mekânların dünyada dağılımı inanç turizm hatlarını ve destinasyonları
belirler. Dinî yapıların yüksek ve gizli yerleri(vadi, mağara) seçmesi, kentin yüksek bir
tepesinde olması gibi yer seçimi de coğrafyanın konusudur. Bu yerlere dinsel anlam katan da
coğrafyadır. Coğrafi bir nedenden dolayı dinsel mekân olarak seçilmişlerdir. Bazı dinî
mekânların yerlerini hiç değiştirmemesinin nedenini de coğrafyada aramak gerekir. Dinsel
yapıların yerleşme ile ilişkisi birkaç açıdandır. Yerleşim biriminin en yüksek tepesini seçerek
yerleşmenin siluetini etkiler Yerleşmenin tarihi dokusu içinde dinî yapıların yoğunlaşması
yerleşmenin turizmde imajını belirler. Dinî kişiliklerin dinî yaymak için izledikleri yollar da
mekâna bağlı olarak coğrafyanın konusudur.
İnanç turizminin mekânla ilişkisi arkeolojik ve tarihsel turizmden farklıdır. Arkeolojik
ve tarihsel turizmde mekân gerçek ve yapı doğru olmak zorundadır. İnanç turizminde ise
mekân ve yapı gerçek olmayabilir. Aynı kutsal kabul edilen kişi için farklı yerlerde makam ve
mezar olabilir. Bu gerçek bilinse de yer kutsallığını kaybetmez.
Kültür turizminin bir alt dalı olması açısından inanç turizminin amacı “eğitim” dir.
İnanç turizmine katılanların bir kısmı dinleri öğrenmek açısından katılırken bir kısmı kendi
dinîni hissetmek açısından katılmaktadır. Her iki gurup için de amaç eğitim olmalıdır. Dinî
kültür, halklar arasında doğru ilişkiler kurulmasını sağlaması açısından önemlidir. İnanç
turizminde dinî yapılar ve mekânlar sadece dinî açıdan değil kültürel açıdan da turiste sunulan
çekiciliklerdir. Bu nedenle dinî yapı ve mekânlar inanç sahipleri tarafından dinî ihtiyaçlarını
yerine getirmek için kullanıldığı gibi, turistler tarafından tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri
açısından gezilir. Turistler kendi dinleri dışında yaşayan ve yok olmuş diğer dinleri de
öğrenmek güdüsüyle, bu dinlerin mekânları ve yapılarını da gezebilir. Bu amaçla inanç
turizmi farklı dinlerden turistleri bir araya getirebilir. İnanç turizmi, dinî yapıların dinî
işlevleri yanında kültürel, mimarî değerlerini, kutsal eşyaların sanatsal değerlerini öğrenmek
yoluyla turistlerin kültürlerini artırmaya yardımcı olur.
Din, insanları yönetmede gücünden hareketle tarih boyunca siyasetle ilgili olmuştur.
Savaşlara din adıyla geçerlilik kazandırılmaya çalışılmış, ordular din adına siyasî amaçlı
sefere gönderilmiş, askerler ve halklar bununla motive edilmiştir. Bu nedenle inanç turizminin
amacı dışında kullanımı söz konusudur. Din, turizmle bütünleşirken siyasetten ayrı tutulması
ise en uygun devlet politikası olarak kabul edilmektedir.
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İnsanlık, dinin halklar arasında çatışmalara neden olmaması için çareler aramaktadır.
Tarihteki din savaşları için “özür turları” yapılması bunlardan birisidir. Bu konuda “dinler
arası hoşgörü”, “dinler arası diyalog” gibi bazı kavramlar yerleşmektedir Bu kavramların da
yeni bir çatışmaya neden olmaması için çok dikkatli incelenmelidir. “Hoşgörü” nün anlamının
“katlanmaya tahammül etmek “ olduğu düşünülerek “dinler arası saygı” kavramı
yerleşmelidir. Aynı şekilde “dinler arası diyalog” kavramının “bütün dinleri kapsayacak
şekilde “yeryüzü dinleri diyalogu” olarak genişletilmesi gerekir. Bunun daha barışçıl ve geniş
şekli “kültürler arası diyalog”dur. Bu konuda en önemli görev yöneticilere görev düşmektedir.
Tarihte dinler arası saygı gösteren ve dinler arası diyalog sağlayan liderler çok sevilmiştir.
Farklı dinlerde kutsal mekânlara saygının her zaman uzlaştırıcı bir yanı
bulunmaktadır. İnanç turizmi bu amaçla kullanıldığında savaş ortamında barış sağlayabilir.
İnanç turizminin en önemli katkısı dinler arasındaki kalın çizgileri ortadan kaldırması
olacaktır. İnanç turizmi, katılanlara farklı inanç ve dinleri öğrenme olanağı verir. Aynı
mekânda farklı dinlere ait yapıların aynı mekânda ve yapıda üst üste yapılması dinler
arasındaki saygının göstergesidir. Kiliseler cami olmuş, camiler kilise olmuş, güneş
tapınakları üzerine manastır kurulmuştur. Yaşayan dinlerde yaşamayan ilk inançların izleri
bulunmaktadır. Bu kültür alışverişiyle oluşan dinlerin aynı ortak amaca hizmet ettiği gerçeği,
dinsel şiddeti ortadan kaldırabilir.
Tarihte “din savaşları” ve günümüzde savaşlarda din farklılığın vurgulanması dinîn
önemli bir siyasî unsur olduğunu göstermektedir. Din düşmanlığının varlığı ise dinlerin
insanlık tarafından henüz özümsenmediğinin göstergesidir. Dinin siyasete alet olmaması ve
halklar arasında dinden kaynaklanan düşmanlığın kalkması için inanç turizmi araç olmalıdır.
Bu da kendi dinî dışında diğer dinleri de öğrenmek ve mekânlarını ziyaret etmekle
mümkündür. İlk dinlerden başlayarak günümüze kadar dinlerin incelenmesi bunların hepsinin
temelde aynı olduğunu gösterir. Ayrıntılı incelemelerde birbirinden alınmış ortak yerleri
bulunmaktadır. Bazı dinler ortadan kalkarken gerçekte diğer dinlerin içinde yaşamaktadır.
Bütün dinlere ve inançlara saygılı olmak esasından hareket edildiği zaman dinler ve
inançlar çatışmaları ortadan kaldırmak için önemli bir araçtır. Tarihte bunun örnekleri
görülmüştür. Bir yörede inanç veya din değiştiği zaman eski din ve inanca saygı
gösterilmesinin en güzel örneği dinî yapının aynı yerde üst üste olmasıdır. Güneydoğu’da ilk
kilise ve manastırlar güneş tapınakları üzerine yapılmıştır. İstanbul’da kiliseler camiye
çevrilerek ibadet için kullanılmıştır.
Günümüzde din savaşları yapmış halklar turizm yoluyla birbirlerinin ülkelerinde
konuk olarak ağırlanmakta birbirlerinin dinî yapılarını barış ortamında gezmektedirler. Bunu
sağlayan turizmdir. 21. yüzyılda inanç turizminden beklenen dinî kültür alışverişi, dinler arası
saygıyla, dinîn hiçbir zaman siyasî amaç için araç olmamasıdır. Amaç inanç turizminin
siyaset değil kültür amaçlı kullanımıdır

14.2. İnanç Turizminin Destinasyon Alanları
Kutsal Yerler
İnanç turizminin destinasyon alanlarından birisini kutsal yerler oluşturur. Kutsal yer,
bir ağaç veya kaya gibi doğal küçük bir mekândan, dinî yapı gibi mimarî bir esere veya bir
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kente kadar çeşitlidir. Anadolu’da çok tanrıcılıkla (politeizm) başlayan inançların, Musevîlik,
Hristiyanlık ve Müslümanlıkla devam eden tek tanrılı dinlerin kutsal yerleri ve yapıları ve
kentleri inanç turizminin kaynaklarını oluşturur. Kutsal yerlerin bir kısmı ağaç, su kaynağı
gibi doğaya aittir. Tapınak, sinogog, kilise, cami vb. dinî yapılar inanç turizminin en önemli
kutsal yerleridir. Peygamber gibi çok sayıda kutsal kişinin yaşadığı, ziyaret ettiği veya
kabrinin olduğu yerleşmeler kutsal kent olarak inanç turizminde önem taşır.
Dünya çoktanrılı inançlara ve tek tanrılı dinlere ait çok zengin yapılar topluluğuna
sahiptir. Özellikle çok tanrılı inanç dönemine ait yapıların taşıdığı gizem ve bu inançlar
hakkında bilgilerin semboller arkasında gizli olması da inanç turizmi içinde “gizem turizmi”
ni de içermektedir.
Doğada taş, su kaynağı, ağaç gibi kutsal mekânların etrafının taşla çevrilmesiyle
başlayan yapılaşma önce sunak ve tapınaklara ileri şekliyle sinogog, kilise ve camilere
dönüşerek kültürel mekânlar oluşmuştur. Bu yerler insanların inandıkları tanrı ve tanrılara dua
ettikleri yapılar olduğu gibi dinler tarihi açısından önemli bir kent de kutsal olabilir.
Aydınlanmış insanlar olarak tanımlanan azizler, peygamberler gibi kişilerin makamı olarak
adlandırılan yaşamlarında bulundukları veya vefat ettikleri yer, izledikleri yollar da kutsal
kabul edilir. Kutsal kitaplarda isimleri geçen yerler de kutsaldır. Kutsal olan diğer mekânlar
hac yerleridir.
Tanrıyla insanın buluşma yeri “kutsal yer” konumundadır. İnsan, Tanrının varlığını
hissettiği yerde isteklerini dualarla veya bir dinî törenle sunar. Kutsal yerlerle temas su, ağaç
ve taşla sağlanmaktadır. İnsanın evinin dışında dua ettiği kutsal yerlerin en ilkeli ağaç, su
kaynağı ve kayalardır. Taş gerçekliğin yüce temsilidir yıkılmaz ve sonsuza kadar varlığını
sürdürür, ağaç sürekli kendini yenileyen kutsal gücü, su, tohumu ve arınmayı temsil eder.
Yüksek yerler gökyüzüne yakın olması açısından buradaki ağaç, su ve kayalar öncelikle
kutsaldır. Bazı dağlar ve tepeler de bütünüyle kutsal kabul edilir. Bu yerlerin ilk ne zaman
kutsal olarak kabul edildiği belirli değildir. Kültürler değişse de bu yerler kutsallığını
kaybetmemiştir.
Kutsal Ağaçlar
Dünyada çeşitli yerlerde özellikle dağlarda ağaçların dallarına yüzlerce bez parçası
bağlanmış olduğu görülür. Bu ağaçlar “adak ağacı veya dilek ağacı” olarak kabul edilmiş her
parça bez bir dilek için dala bağlanmıştır. Bu ağaçlar çevre halkı kendine çektiği gibi turistik
bir yörede olduğu zaman turistleri de hangi inançtan olursa olsun kendisine çekmektedir.
Çünkü ağaca bez bağlama inancının kökleri bütün toplumlarda vardır ve bir dinle ilgili
değildir.
İnsanların ağaçları kutsal sayması ve ondan tanrı gibi dilekte bulunması inancın en
eski izleridir. Bunun kökenini bazı hayvanları ve ağaçları ataları kabul edip ona tapan
totemizm inancında aramak gerekir.
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Kutsal sayılan bir ağaç ıssız dağ başına yüzlerce insanı çekebilmektedir. Bu da inancın
insanı harekete geçirmekteki önemini göstermektedir. Yüzyıllardır kutsal olarak kabul edilen
ağaçlar dışında turizmde ilgi gören yerlerde herhangi bir ağaç dilek ağacı olarak
belirlenmektedir. Gelen turistler bunu kutsal olarak kabul etmektedir. Modern zamanın ürünü
olarak da bez yerine kağıt mendil bağlanarak dilek tutulmaktadır. Farklı dinlerden turistlerin
ağaçlara dilek asması bunun kökeninin belirli bir ırka bağlı olmadığını gösterir.

Kutsal Sular
Yüksek dağları ve pınarları iyi ruhların makamı saydıkları için tepeleri ve kaynakları
kutsallaştırmıştır. Yer altı su kaynaklarını ve içinden su çıkan mağaraları, tanrıların ve
ruhların dünyaya çıktıkları yer olarak kabul edilmiş insanlar kaya tapınaklarını nehir veya
pınar kenarına kurmuşlardır. Kutsalla bütünleşme suyun içilmesi veya yıkanılması yoluyla
sağlanır. Bir diğer yol ise dilek amacıyla suya para atılmasıdır. Ortodoks Hristiyanlar’ın
kutsal saydıkları kaynaklara “ayazma” denir. Yunanca kutsal pınar anlamına gelen “hagiama” sözcüğünden gelmektedir. Bu kaynaklar üzerinde dinî yapı da olabilmektedir. Diğer
dinlere mensup insanlar da bu kaynaklardan “kutsal su” olarak şifa dileyip dilek
tutmaktadırlar
Kutsal Kayalar
Bazı kayalar şifa niyetiyle kullanılır. İnsanlar şifa bulmak için kutsal kayalar üzerine
oturmakta veya kaymaktadırlar. Bazı kayalar bir azizle bağlantılı olarak kutsal kabul edilir.
Kutsal Dağlar
Dağ ve tepeler yükseklikleri gökyüzüne yakınlıkları nedeniyle insanlar tarafından her
toplum ve dönemde ululuk, yücelik, ilâhilik sembolü olarak kabul edilmiştir.
Yunan mitolojisinde tanrıların mekânı olan dağlar Olympos olarak adlandırılmış ve bu
dağlar kutsal olarak sayılmıştır. Türkiye’de de bu ismin verildiği dağlar bulunmaktadır.
Anadolu’da Yunanların kutsal saydıkları Olympos dağları günümüzde de turizmde ilgi
görmektedir. Yunanlıların Olympos dağını kutsal saydıkları gibi Yukarı Mezopotamya halkı
da Nemrut dağını(Adıyaman) kutsal saymıştır.
Kutsal Mağaralar
Kutsal kişilerin doğduğu, yaşadığı, vahiy aldığı yer olması bazı mağaralara kutsallık
vermiştir. Bu şekilde kutsal sayılan mağaralar da inanç turizminin kapsamı içindedir.
Kutsal Kişilerin Makamları ve Kabirleri
Aziz, peygamber, hazret, evliya vb. adlar verilen dinlerin liderleri veya halk tarafından
yardımsever olmaları nedeniyle çok sevilen kişiler “aydınlanmış” olarak kabul edilir.
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Bunların yaşamlarında doğdukları, yaşadıkları, veya ziyaret ettikleri yerler “makamları”
olarak adlandırılır ve kutsal kabul edilir. Bu makamların olduğu yerleşmelere de kutsallık
atfedilir. Bu nedenle inanç turizminde ilgi görürler. Kutsal kişilerin mezarları da bulunduğu
yere ve kente ilgi çeker.
İnançla İlgili İlk Yapılar
Tapınak, sinogog, kilise, manastır, cami gibi inançla ilgili ve dinî yapılar turizmde
özellikle mimarî özellikleri açısından ilgi görürler. Bu açıdan bakıldığında yapının bölümleri,
dış ve iç mimarî özellikleri önemlidir. İç süslemeler ise sanat tarihinin konusudur. Tarih
açısından ise yapının inşa tarihi, ait olduğu uygarlık daha sonraki uygarlıklardan etkiler vb.
önem taşır. İnanç yapıları kültür turizminde genellikle arkeolojik ve tarihsel turlar içinde
gezilirler ve öncelikle mimarî özelliği vurgulanır. Aslında yapının inşa nedeni ve bütün
işlevleri inançla ve dinle ilgilidir. Bu nedenle bu yapılara inanç turizmi adı altında tematik
turlar düzenlenmelidir.

14.3. Türkiye’de İnanç Turizmi
Anadolu’da inancın ilk mekânları kutsal ağaçlar, kutsal sular ve kutsal dağlardır.
Anadolu’da her yerde ağaçlara dilek amacıyla bağlanmış bezler görülür. Bu inanç antik
dönemlerden günümüze kadar devam etmektedir. Kutsal göller kaynak sularının birikmesiyle
oluşur. Bir kaynak üzerinde yer alan Urfa Balıklı Göl(Halil-ür Rahman ) Hz. İbrahim’i
yakmak için yakılan ateşin suya, odunların balığa dönüşmesiyle ilgili inanca dayanmakta ve
kutsal sayılan suya para atılarak dilek tutulmaktadır. Balıklar da kutsal sayılarak
beslenmektedir. Bu yerin arkasında içinde balıkların olduğu bir başka kutsal su kaynağı
bulunmaktadır(Ayn Zeliha gölü) . Urfa’ya gelen bütün yerli ve yabancı turistlerin uğradığı 3
semavi dinîn de ziyaret ettiği makam olmuştur. Anadolu’da Ağrı Dağı ve Cûdi Dağı’nın
kutsallığı Hz. Nuh’un gemisinin Nuh tufanından sonra sular çekilince oturduğu dağ olarak
kabul edilmeleridir. Tevrat, Hz. Nuh’un gemisinin Ararat Dağlarına, Kur’ân-ı Kerim ise Cûdi
dağına oturduğunu yazmaktadır. (Hûd suresi 44. ayet) . Her iki dağda bu açıdan kutsal olarak
ilgi görür. Bazı mağaralar kutsal olarak kabul edilir. Bu açıdan kutsal bir mağara Eshab –ı
Keyf Mağarasıdır. Hikâye inancını değiştirmek istemeyen gençlerin köpekleriyle birlikte bir
mağarada birkaç yüzyıl uyuyup tekrar dirilmelerini konu alır. Bu gençlerin ilk Hristiyanlar
olduğu dinlerini değiştirmek istemedikleri için bir mağaraya kapandıkları kabul edilir.
İslâmda da kabul gören ve Kur’an’da bir ayete isim veren (Keyf Suresi) bu hikâyenin geçtiği
mağaranın yeri kesin belirli değildir. Bu mağaranın yeri için gençlerin birkaç yüzyıl sonra
indikleri yerleşmenin adından(Efsus veya Yarpuz) hareketle Efes kenti, Afşin(eski adı Epsus)
ve Tarsus (eski ismi Efsus) belirlenmiştir. Hristiyanlar bu mağarayı Efes yakınında bir mağara
olarak kabul ederler. MS5. yy. da içinde bozulmamış insan cesetleri bulunan mağaraya bir
kilise yapılmıştır.
Anadolu’da inançla ilgili ilk belgeler mağara resimleri olarak görülmektedir. Yerleşik
yaşama geçmeden önceki avcı-toplayıcı topluluklar, mağara duvarlarına avlarının iyi geçmesi
için bir çeşit büyü içeren resimler çizmişlerdir. Bu avcı-toplayıcı topluluklara ait inançla ilgili
bir yapılar topluluğu Göbeklitepe’de(Şanlıurfa) bulunmaktadır. Burası Anadolu’nun en eski
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inanç merkezi olarak 12 bin yıl öncesine aittir. Son avcı-toplayıcı toplumun inşa ettiği bir
kült(tapınma) merkezidir. Bu topluluk bir tepede gizli sembollerle inançlarının izlerini
bırakmışlardır. Bu inanç merkezini Neolitik dönem insanları da kullanmışlar inanışlarını terk
ederken onları zarar vermeden toprağa gömmüşlerdir. Bu şekilde günümüze kadar
bozulmadan gelebilmiştir.
Aziz, peygamber, hazret, evliya vb. adlar verilen dinlerin liderleri veya halk tarafından
yardımsever olmaları nedeniyle çok sevilen kişiler “aydınlanmış” olarak kabul edilir.
Bunların yaşamlarında doğdukları, yaşadıkları veya ziyaret ettikleri yerler “makamları” olarak
adlandırılır ve kutsal kabul edilir. Bu makamların olduğu yerleşmelere de kutsallık atfedilir.
Bu nedenle inanç turizminde ilgi görürler. Kutsal kişilerin mezarları da bulunduğu yere ve
kente ilgi çeker.
Hristiyan aziz ve azizelerle ilgili kabul gören yerler de inanç turizminde önemlidir.
Hristiyan dininin kutsal kişileri arasında St. Paul’un Hristiyanlık için çalıştığı ve yaşadığı yer
Tarsus’tur. İncil’de ismi “Tarsus’lı Paul” olarak geçmektedir. St. Paul Anadolu’da
Hristiyanlığı yaymak için vaaz vermek üzere 3 yolculuk yapmıştır. Bu yolculuklarında başlıca
uğradığı yerleşmeler Antakya, Attalia, Perge, Pisidya Antiockeia(Yalvaç) , İconium(Konya) ,
Lystra(Hatunsaray) , Efesos, Miletos, Alexandreia Troas ve Patara’dır. St. Paul’un PergePisidia Antiocheia(Yalvaç) arasında geçtiği yol inanç turizmi açısından işaretlenerek “St.
Paul Yolu” olarak inanç turizmine açılmıştır. Bu yolu yürümek isteyenler Perge veya
Aspendos’tan yürüyüşe başlamaktadırlar. 100km sonra Adada kentine ulaşılmakta ve yürüyüş
Pisidya Antiocheia’da sona ermektedir. Bu yolda en önemli yer 3 kez uğradığı Pisidya
Antiocheia’dır. Burada günümüzde üzerine kilise yapılan ve kalıntıları bulunan sinogog’da ilk
konuşmasını yapmıştır. Yalvaç’ın adı “elçi, resul” anlamındadır. Bu inançla ilgili yolda
yürüyüşe çıkanlar için Çaltepe, Kesme, Sütçüler ve Kasımlar köylerinde pansiyonlar
açılmıştır.
Selçuk Bülbül Dağı’ndaki bir evde Meryem Ana’nın yaşadığı kabul edilir. 1961
yılında Hristiyanlar için “hac yeri” ilan edilmiştir. Her yıl 15 Ağustos’u izleyen ilk pazar günü
ayin yapılır ve gelenler hacı olurlar. Meryem Ana’nın Kudüs’ten Efes’e giderken Arsuz’a
uğradığı kabul edilir. Hacıahmetli köyüne 8km uzaklıktaki bir sıcak ve soğuk su kaynağında
yıkandığı kabul edilir. Meryem Ana Havuzu veya yerli halkın Seydi adını verdiği bu yerde 14
Ağustos akşamı gelinerek dini tören yapılmakta ve 15 Ağustos Meryem Ana’nın göğe
yükselişi kutlanmaktadır.
Türkiye’de inançla ilgili yapılar arasında en çok gezilenler tapınaklardır. Bunun
nedeni çoğunlukla antik kentlerde yer aldıkları için arkeolojik turlar içinde gezilmeleridir.
Anadoluda eski Yunan tanrı ve tanrıçalarına ait çok sayıda tapınak bulunmaktadır. Bunlara
Athena (İlion, Assos, Pergamon, Herakleia, Priene) , Zeus(Pergamon, Uzuncaburç,
Çavdarhisar) , Apollon(Didim, Klaros, Kedrai, Emecik, Letoon, Side) , Artemis(Amyzon,
Alabanda, Efes, Menderes Magnesia) , Demeter(Priene) , Aphrodite(Aphrodisias, Knidos)
tapınakları örnek olarak verilebilir. Bunlar arasında en ünlüsü yerinde sadece birkaç sütun
bulunan Efesos Artemis Tapınağıdır. Antik Dünyanın 7 Harikası arasında yer alan bu yapı
tanrıça Artemis adına inşa edilmiş çağının en güzel yapısı olarak yolcular, tüccarlar, diğer
ülkelerden çok sayıda insan tarafından gezilmiştir.
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Musevîlik için inanç turizminde en önemli yapı Sardes’teki sinogogtur. MÖ.3. yüzyıla
tarihlenen sinogog Yahudiler için Kudüs Süleyman Mabedi Ağlama Duvarı ve Babil’de
kerpiç sinogog’tan sonra üçüncü önemli sinogogdur. Babil’den getirilen yaklaşık 10000
kişilik Yahudi ailesi Sardes’e yerleştirilmiştir. Yahudiler 617 de Safevî’lerin Sardes’i ve
sinogogu yakıp yıkmasıyla Sardes’i terk etmişlerdir. Seferad Yahudilerinin geçmişin izlerini
Lidya dilinde adı Sfarda olan Sardes’te aramaları da burayı önemli duruma getirmektedir.
Anadolu’da Paganizm ve Musevîlik varken bir başka tek tanrılı din(Hristiyanlık)
girmiştir. Roma İmparatorluğu döneminde başlangıçta tepki görmüş MS4. yy. da kabul
edilerek resmi din olmuştur. Anadolu’da kiliseler mimarî açıdan birbirinden çok farklıdır.
Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlere ait “mağara kilise”ler olduğu gibi resmi din olduktan
sonra ilk yüzyıllara ait “kaya oyma” ve İstanbul’da Ayasofya gibi çağının(MS6. yy. ) en
görkemli kilisesi de bulunmaktadır. Antakya’da Habib-i Neccar dağı eteğinde bir mağara
içinde kurulmuş eklemelerle dış yüzeyi yapılaşan St. Pierre Kilisesi’nin inanç turizmi
açısından önemi, dünyanın ilk Katolik kilisesi olarak kabul edilmesi, Hz. İsa’yı tanıyanlara
“Hristiyan” adı verilmesine bu kilisede karar verilmiş olmasıdır.
Hristiyanlığı başlangıçta kabul etmeyen Romalılar’ın baskısından kaçan Hristiyanlar
için Kapadokya sığınma yeri olmuştur. VI. yüzyıldan itibaren yörede resmi kiliseler inşa
edilinceye kadar yörede gizli ibadet yapılmıştır. Yöre Hristiyanlık din tarihi açısından
önemlidir. Freskli kiliselerin en güzelleri Göreme vadisinde 11. yüzyıl aittir(Aziz Basil
Şapeli, Elmalı Kilise, Azize Barbara Şapeli, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Azize Catherina
Şapeli, Çarıklı Kilise, Tokalı Kilise) . Göreme çevresinde El Nazar Vadisinde El Nazar
Kilisesi(10. yy. ) yakınında Saklı Kilise 11. yüzyıl Çavuşin Kilisesi 10. yüzyıl tarihlidir.
Yörede Soğanlı Vadisi, Pancarlık Vadisi, Güllüdere Vadisi, Gomeda Vadisi(Şeytan Deresi)
nde kaya kiliseleri bulunmaktadır. Güzelyurt’ta Kilise Cami Ortodoks âleminin ilk kilisesi
(MS385) olarak kabul edilir.
Ihlara vadisi kaya oyma kiliseler açısından zengindir. Bu açıdan inanç turizminde
önemlidir. 105 kilisenin bulunduğu vadide bazı kiliseler geziye açıktır( Eğri Taş, Ağaç Altı,
Sümbüllü Yılanlı, Kokar, Pürenliseki, Direkli, St. George/Kırkdamaltı, Ala Kiliseleri gibi)
Türkiye’de eski kiliseler arasında İstanbul’da 6. yüzyıla ait Ayasofya, Kariye yer
almaktadır. İnanç turizminde en çok gezilen kiliseler arasında Efes’te Meryem Ana Kilisesi
bulunmaktadır. Meryem Ana’nın yaşadığı tahmin edilen ev(1. yy. ) üzerine 4. yüzyılda
yapılmıştır. 1967 yılında “hac yeri” ilan edilmiştir. Aziz Paul Kilisesi, Tarsus’ta Aziz Paul’e
adanarak 11. -12. yy. larda yapılmış 1992-1993 yılında Vatikan tarafından düzenlenen “Aziz
Paul Sempozyumu ve Ayini” burada düzenlenmiştir.
Manastırlar din görevlileri ve kendisini dine adayan insanların bir arada yaşadığı
kilise, şapel gibi dinî yapılar ve yaşayanların konaklama yerlerini içeren yapılar topluluğudur.
Türkiye’deki manastırlar turizm açısından değerlendirilirse öncelikle Ürgüp –Göreme
yöresinde bulunanlar en çok gezilenlerdir. İnanç turizminin tarihi içinde de en eski manastırlar
olması bakımından önemlidir. Yörenin saklı vadilerinin bazıları kanyon şeklindedir. Bu
coğrafya manastır hayatı için çok uygundur. Çünkü yaşam için su kaynakları, beslenme
olanakları bulunmaktadır. Güvenli oluşu yüzyıllarca manastır hayatının burada yaşamasına
olanak sağlamıştır. İlk Hristiyanların yaşam alanı olan manastır hayatının izlerini görmek için
en uygun yerlerden birisi Göreme Vadisi’dir. Açıkhava müzesi olan vadide yumuşak tüf
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kayalara oyulmuş kilise, şapel(küçük kilise) , yemekhane, mutfak ve odalarla manastır hayatı
yaşayan bir topluluk barınmıştır. Manastır yapılar topluluğunun Anadolu’daki en güzel yapısı
Sumela Manastırıdır. Maçka(Trabzon) ’da Karadağ’ın(1636m) yamacında vadiden 270m
yükseklikte (denizden 1150m) uçurum olarak kabul edilen dik bir yamaçta yer alan bu
manastırın ilk kuruluşu MS 4. yy da buradaki bir mağara kilisedir. Ayazma olarak kabul
edilen su kaynağı da uygun bir yaşam alanı yaratmıştır. Bu kilise 13. yy. da manastır
olmuştur. 18. yy. da birçok bölümü yenilenmiş muhteşem görünümünü ise 19. yy. da Osmanlı
Devleti’nin hoşgörüsüyle büyük binaların yapımıyla almıştır.
İnanç turizminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin manastırlarını ayrı değerlendirmek
gerekir. En büyük manastırların yer aldığı bu bölge, inanç turizminde ”Manastır Turu”
düzenlenecek kadar önemlidir. Hristiyanlığın yaymak için gelen keşişler Mezopotamya
ovasına hâkim tepelerde manastırlar kurmuşlardır. Midyat merkez olmak üzere Mazıdağı,
Nusaybin, Cizre ve Dicle nehri arasında kalan Suriye sınırına kadar uzanan bölge Tur Abdin
olarak adlandırılır, Süryanî Ortodokslar tarafından kutsal kabul edilir ve dinî mimarî açısından
önemlidir. Bu bölgede en büyük manastır Mor Gabriel Manastırıdır(MS 397) (Deyrul Umur) .
Midyat’ın 18km doğusundadır. Hristiyanlığın yaygın olduğu dönemde yaklaşık 2000 rahip ve
rahibe yaşamıştır. Günümüzde sayıları 17 dir. Deyrulzafaran Manastırı (MS 5yy) Mardin’in
4km doğusunda bir dağ yamacındadır. Yörede daha önceden hâkim olan güneş tapınağının
üzerinde yer alır. Romalılar tarafından kale olan yapı manastıra çevrilmiştir
Türkiye’de camiler tarihsel ve mimarî özellikleri birbiriyle rekabet halindedir.
Anadolu’da en eski camiler arasında olan Antakya’da Habib-i Neccar camisi(636) ve Harran
Ulu Cami’nin (744-750) ilk yapılan camiler olması inanç turizmi açısından önemlidir.
Anadolu’da Selçuklu Beyliğine ait camileri görmek tarihsel ve mimarî açıdan incelemek
isteyen turistler için çok önemli örnekler bulunmaktadır. Selçukluların Anadolu’da inşa
ettikleri ilk cami Ani’de Menucehr Cami’dir(1072) . Büyük Selçuklu Beyliğine ait Siirt, Bitlis
ve Diyarbakır Ulu Camileri bulunur. 12. ve 13. yüzyıllarda yapılan Anadolu Selçuklu Beyliği
camileri arasında Eğri Minare(Kızıl Minare/Alanya) , Kale Cami (Alanya) , Gökmedrese
Cami (Amasya) , Burmalı Minare Cami (Amasya) , Yivli Minare (Antalya) , Alâaddin Cami(,
Konya) ,, Cacabey Cami(Kırşehir) , Namazgâh Cami( Malatya) , Alâaddin Cami(Niğde ) ,
Ulu Cami (Sivas ) , Hacı Kılıç Cami(Kayseri) , Hunat Hatun Cami (Kayseri) sayılabilir.
Beylikler’e ait camiler arasında Ulu Cami(Erzurum/Saltuklu) , Ulu
Cami(Niksar/Danişmentliler) , Ulu Cami ve Darüşşifa (Divriği/Mengüçoğulları-Dünya Kültür
Mirası Listesinde) , Kayseri Ulu Cami (Danişmendliler) , Manisa Ulu Cami(Saruhanoğulları)
, Diyarbakır Safa Cami (Parlı cami-Akkoyunlu ) , Aksaray Ulu Cami (Karamanoğlu ) , Selçuk
İsa Bey Cami (Aydınoğlu) sayılabilir.
Osmanlı camilerinin en muhteşemleri İstanbul’dadır. Sultanahmet Cami inanç
turizminde en çok gezilen camiler arasında olmasını birkaç özelliğine borçludur. Öncelikle
mevkii olarak İstanbul’un en çok turistin geldiği Sultanahmet semtindedir. Türkiye’deki 6
minareli camilerden biridir. Cami 14 şerefelidir. Sultan I. Ahmet’in 14. padişah olduğunu
gösterir. İçindeki mavi çiniler yaptıran padişahın adının önüne geçip “Mavi Cami” adını
verecek kadar dünya çapında ünlüdür. İnanç turizminde çok gezilen camiler arasında yer alan
Süleymaniye Cami, öncelikle Avrupalıların “Muhteşem Süleyman “ olarak tanıdıkları Kanuni
Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış olması, türbesinin burada olması, Mimar Sinan’ın
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eseri olması açısında ilgi çeker. Mevkii açısından da İstanbul’un tarihsel tur hattına dâhildir.
Süleymaniye Cami’sinde avlunun köşelerinde sade ve zarif dört minare yükselmektedir. Bu
minarelerden ikisi ikişer, ikisi üçer şerefelidir. 10 şerefe, Kanuni’nin 10. padişah olduğuna
işarettir.4. minare ise Kanuni’nin fetihten sonra 4. padişah olduğunu simgeler.
Aziz, peygamber, hazret, evliya vb. adlar verilen dinlerin liderleri veya halk
tarafından yardımsever olmaları nedeniyle çok sevilen kişiler “aydınlanmış” olarak kabul
edilir. Bunların yaşamlarında doğdukları, yaşadıkları veya ziyaret ettikleri yerler “makamları”
olarak adlandırılır ve kutsal kabul edilir. Bu makamların olduğu yerleşmelere de kutsallık
atfedilir. Bu nedenle inanç turizminde ilgi görürler

14.4. Dünyada İnanç Turizmi
Dünya Dini Seyahat Birliği’nin (World Religious Travel Association-WRTA) 2008
yılı istatistiklerine göre, dünya inanç turizmi gezginlerinin sayısı 300 milyondur
Dünyada inancın tarihi çok eskidir ve bütün toplumlarda kutsal sular, ağaçlar, dağlar,
kayalar yer alır. Avusturalya’nın çöl bölgesinde Yulara yerleşim merkezinin yakınında
Uluru(Ayers Rock) kaya formasyonu kıtanın yerlileri Aborjinler tarafından kutsal kabul
edilir. Uluru'nun arka tarafında, Aborjinler tarafından kutsal olarak kabul edilen sular bulunur.
Uluru Aborjin yerlileri halkı için en önemli spritüal yerlerin başında gelir. Yılın belli
zamanlarında binlerce yıldır sürdürdükleri geleneksel seremonilerini yapmaları için üzerine
tırmanırlar. Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı içindedir ve UNESCO tarafından, Dünya Kültür ve
Dünya Doğal Mirası olarak ilan edilmiştir. Uluru yaklaşık 2 km uzunlukta, 1, 7 km'yi bulan
genişliktedir ve çevresi 10 kilometredir. Zirve deniz seviyesinden 869 metre yüksekte olup,
Orta Avustralya'nın zemini üzerinde 350 metre yükselir.
Toplumlar ilk dini yapılarını inşa etmeye başladıklarından itibaren de bu yapılar inanç
gezilerine konu olmuştur. Bu yapılar arasında tapınaklar çok görkemli inşa edildikleri için
çağlarında ilgi gördükleri gibi günümüzde de ilgi görmektedir. Luksor (Mısır) bulunan
Karnak Tapınağı muhteşem salonu ve sütunlarıyla günümüzde de çok ilgi görür. Eski
Yunanların Kehanet Tapınakları arasında en ünlüsü Delfi’de Delfi Apollon Tapınağı 1000 yıl
çevre halk ve diğer sitelerden ve krallar tarafından danışmak için ziyaret edilmiştir.
Lübnan’da Baalbek antik kentinde 3 adet tapınak bulunmaktadır. Bunlar Venüs, Jüpiter ve
Bacchus Tapınaklarıdır.
Asya tapınaklar bakımından çok zengindir. Budizm, Hinduizm, Sihizim, Taoizm bu
tapınakların inşa edilmesine vesile olmuştur. Bunlara örnek olarak Dünya Kültür Mirası
içinde olan Angkor Vat Tapınağı(Siem Reap /Kamboçya) , Borobudur Tapınağı(Cava
Adası/Endonezya) verilebilir. Borobudur Tapınağı 2700 kabartma panel ve 504 buda heykeli
içerir. Kayosan Budist Tapınağı Osaka(Japonya) dadır. Bangkok’ta Wat Pho(Yatan Buda) en
eski ve en büyük Buda heykelidir(46m uzunluk ve 15m yükseklik) . Endonezya Bali adasında
Pura Besakih Tapınağı 11. yüzyılda yapılmıştır. Pekin’de Cennet Tapınağı 15. yüzyılda inşa
edilmiştir
Hindistan tapınaklar bakımından zengindir. Sri Ranganathaswamy tapınağı
Hindistanın en büyük tapınaklarından birisidir. Harmandir Sahib (Tanrının Yurdu) ya da diğer
adıyla Altın Tapınak Hindistandadır. Lotus Tapınağı Delhi’dedir. 1986 da açılmıştır ve
Delhi’nin en çok gezilen yerilerinden birisidir. Ranakpur’da Jain Tapınağı bir tepenin
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yamacında inşa edilmiştir. Harmandir Sahib diğer adıyla Altın Tapınak Amritsar’da 16.
yüzyılda inşasına başlanmış 19. yüzyılda üst katı altınla kaplanmıştır.
Wat Rong Khun Tapınağı Taylandadır. Myanmar’daki Shwedagon Paya (veya
Pagoda) nın ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Çin’in başkenti Pekin de
bulunan Cennet Tapınağı bir Tao tapınağıdır. Tapınak Ming Hanedanı İmparatoru Yongle
tarafından 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Butan’da Taktsang Manastırı veya Kaplan Yuvası 17.
yüzyılda inşa edilmiş 1998 yılında geçirdiği yangından sonra yeniden restore edilmiştir.
Avrupa’daYunanistan'ın doğusundaki Halkidiki yarımadasında bulunan Athos Dağı
Yunanistan'ın "tapınmaya adanmış kutsal dağı" olarak geçmektedir. Bölgede 20
manastır bulunmaktadır. Bu manastırlarda keşişler ve çalışanlar komünal bir yaşam
sürmektedir. Sadece denizyoluyla gidilen bu manastırlara günde sadece 100 erkek turistin
gezmesine izin verilmektedir.
Din mensuplarının kendi dinlerindeki kutsal mekânlara yaptıkları ziyaretlerine
dilimizde “Hac” adı verilmektedir. Hac ibadeti bulunan bütün dinlerde ortak nokta, belli hac
mekânlarının ve zamanlarının oluşudur. Hac milyonlarca insanın yer değiştirmesine neden
olmaktadır. Amaç bir turizm hareketi olmasa da konaklama, ulaşım, ağırlama hizmetleri
açısından turizmin ilgi alanı içine girer. Bunu “hac turizmi” olarak adlandırmak gerekir.
Eski Mısır ve Yunanlar hac yolculuklar yapmışlardır. Eski Mısırlılar Busiris, Bubastis,
Memphis, Abydos ve Karnak tapınaklarına, Eski Yunanlar Delos, Delphes, Eleusis, Efes,
Epidaure, Olimpus’taki tapınaklara belirli zamanlarda dini ziyaretler yapmışlardır.
Hindistan'ın her köşesine yayılmış olan mabetler ve kutsal yerler hac maksadıyla
ziyaret edilen mekânlardır. Himalayaların yüksek tepeleri, Ganj ve Jamna nehrinin kıyıları,
Brindaban ve bilhassa iki bin tapınağın bulunduğu Benares, Hinduizm'de ziyaret edilecek yedi
kutsal yer arasındadır. Dindar Hindular ve bilhassa yaşlılar ve hastalar içerisinde son
nefeslerini Ganj nehrinin kıyılarında vererek Şiva'nın cennetine kavuşmak isteyen
milyonlarca kişi bulunmaktadır.
Budizm'de hac merkezleri oldukça fazladır ve farklı bölgelere de farklı uygulamalara
rastlanmaktadır. Tibetliler hacı olmak için Lhasa’ya geliyorlar. Hindistan’da Ganj kıyısında
Varanasi Hindular için hac yerlerine örnek olarak verilebilir.
Yahudi erkekleri hac için yılda üç defa Kudüs'teki Mabed'i ziyaret ederler.
Hristiyanlar Kudüs'ün birçok yerine kiliseler yapılmaya başlanınca Hristiyanlar
buraları hac maksadıyla seyahat etmeye başlamışlardır. Ancak Kudüs'ün Müslümanların eline
geçmesi üzerine bu defa Avrupa'da, Amerika'nın keşfinden sonra da Yeni Dünya'da hac
yerleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Avrupa'da Aziz Petrus ve Pavlus'un Roma'daki mezarları
ile İspanya'daki Santiago de Compostela'daki Havari Yakub'a atfedilen mezar hac maksadıyla
en çok ziyaret edilen merkezlerdir.
Fransa'nın Lourdes kentindeki Massabielle mağarasını her yıl 4 milyon turist ziyaret
etmektedir. Hristiyanlar için önemli bir Hac merkezi olan bölgeye, mağaranın suyunun şifalı
olduğuna inanılıyor. Portekiz’de Fatima Şapeli hac amacıyla ziyaret ediliyor.
Hristiyanlığın Anadolu topraklarında da hac yerleri vardır. Petrus, Pavlus ve
Barnabas'ın misyon faaliyetlerinde bulunduğu Antakya, Havari Yuhanna'nın yaşadığı ve
mezarının bulunduğu Efes ve Aziz Nikolas' ın yaşadığı Demre, hac mekânları arasındadır.
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Aziz Yuhanna ile beraber Efes'e geldiği söylenen Hz. Meryem'in yaşadığına inanılan Meryem
Ana evi de hac mekânları arasındadır.
Hac İslam dünyası için çok önemlidir ve her yıl 3 milyon kişi hac için Suudi
Arabisatan’a gitmektedir.
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Uygulamalar
Göreme Vadisi’ni inanç turizmi açısından inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Anadolu’da inanç tarihi hakkında bilgi edindiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kültür turizmi içinde “dinî turizm” ve “inanç turizmi” olarak iki kavram yer alır.
Bunlar turizmde aynı uygulamayı içermekle beraber kavram olarak farklıdır. Her dinîn bir
inanç özelliği vardır fakat her inanç dine dönüşmemiştir. İnancın kapsamı daha geniş olup
turizmde “inanç turizmi” kavramını kullanmak daha doğru olacaktır. İnanç turizmi dünyada
var olan veya yaşamayan bütün din ve inançları, bunların yapılarını, mekânlarını, ayinlerini
kapsar. İnanç turizmi dinî yapılar, dinlerin doğduğu kutsal topraklar, hac yerleri, aziz ve
peygamberlerin yaşadığı topraklar, izlediği kutsal yollar vb. mekâna bağlıdır. İnanç turizmi
işletmeciliğine giren ayin, festival vb. olaysal çekicilikler de bu mekânlarda düzenlenir.
Anadolu’da inancın ilk mekânları kutsal ağaçlar, kutsal sular ve kutsal dağlardır. Bir kaynak
üzerinde yer alan Urfa Balıklı Göl(Halil-ür Rahman ) Hz. İbrahim’i yakmak için yakılan
ateşin suya, odunların balığa dönüşmesiyle ilgili inanca dayanmakta ve kutsal sayılan suya
para atılarak dilek tutulmaktadır. Anadolu’da Ağrı Dağı ve Cûdi Dağı’nın kutsallığı Hz.
Nuh’un gemisinin Nuh tufanından sonra sular çekilince oturduğu dağ olarak kabul
edilmeleridir. İnanç turizminin ilgi alanı içine giren yerler tapınaklar, manastırlar, sinagoglar,
kiliseler, manastırlar, camiler gibi yapılardır.
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Bölüm Soruları
1) İnanç turizminde ilgi gören Sumela Manastırı nerededir?
a) Maçka
b) Mardin
c) Urfa
d) Siirt
e) Diyarbakır
2) Ihlara Vadisinin jeomorfoturizm yanında ikinci önemli turizm tipi hangisidir?
a) Ekoturizm
b) Kırsal Turizm
c) Kuş gözlemciliği
d) Kelebek gözlemciliği
e) İnanç Turizmi
3) İnanç turizmi açısından önemli Mor Gabriel Manastırı nerededir?
a) Diyarbakır
b) Midyat
c) Siirt
d) Tarsus
e) Elbistan
4) Hac yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi nerededir?
a) Yalvaç
b) Tarsus
c) Selçuk
d) Midyat
e) Side
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5) Uluru Kutsal Kayası hangi ülkededir?
a) Çin
b) Hindistan
c) Avusturalya
d) Tayvan
e) İran
6) Aşağıdaki hangi tapınak Antik Dünyanın 7 Harikası arasındadır?
a) Efes Artemis Tapınağı
b) Pergamon Zeus tapınağı
c) Dididm Apollon Tapınağı
d) Assos Athena Tapınağı
e) Pirene Demeter Tapınağı
7) Manastırlar hangi turizm tipinin ilgi alanıdır?
a) Prehistorik turizm
b) Arkeolojik turizm
c) Tarihsel turizm
d) İnanç Turizmi
e) Askerî turizm
8) St. Paul Yolu hangi amaçla turizme açılmıştır?
a) Ekoturizm
b) Kırsal turizm
c) İnanç turizmi
d) Arkeolojik turizm
e) Tarihsel turizm
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9) Yeraltı suları ve pınarlar hangi turizm tipinin ilgi alanına girer?
a) Prehistorik turizm
b) Tarihsel turizm
c) Neolitik turizm
d) İnanç turizmi
e) Askerî turizm
10) Aşağıdakilerden hangisi inanç turizminde mekâna bağlı değildir?
a) Kilise
b) Kutsal Emanetler
c) Cami
d) Manastır
e) Tapınak

CEVAPLAR:1) a, 2) e, 3) b, 4) c, 5) c, 6) a,7) d, 8) c, 9) d, 10) b
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