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ÖNSÖZ
Kültür; doğanın yarattıklarına karşılık insanın yarattığı somut olan ve somut olmayan
her şeydir. Kültür kavramının içeriği çok zengindir ve kültürün her unsuru turizmin ilgi alanı
içine girer. Bu kitap, kültürün turizm açısından nasıl değerlendirileceği üzerine kurulmuştur.
Genel olarak kullanılan bir terim olan kültür turizminin çok sayıda alt tipi bulunmaktadır. Bu
kitapta bunlara yer verilmiştir. Turizm; kültürden faydalanmakta, girdiği yerlere yarar
sağlamakta fakat bazen olumsuz etkilere de sahip olabilmektedir. Bu kitabın amacı, turizmin
kültürden faydalanmasını ve kültürün turizmden olumsuz etkilenmemesini sağlamaktır.
Kitabımın yazılmasında Türkiye’de yaptığım alan araştırmalarının büyük katkısı
olmuştur. Akademik hayatım boyunca yaptığım seyehatlerle kültür ve turizm arasındaki
ilişkiyi yıllar içinde karşılaştırma olanağı buldum. Örneğin; 1980’li yıllardaki Troya ve
Hierapois ile 2010’lu yıllardaki Troya ve Hierapolis birbirinden çok farklıdır. Arkeolojik
kazılarla bu yerleşmelerin büyük kısmı ortaya çıkarılmış, turizm için mekânsal düzenlemeleri
yapılmıştır. Çanakkale savaş alanları da 30 yıl öncesinden çok farklıdır. Savaş alanları
mekânsal düzenlemelerle askerî turizm açısından çok ilgi görmektedir. Turizm, bu yerlere
olan bilimsel araştırmaları da artırmıştır. Kitaplarda yazılan pek çok bilginin savaş alanında
gerçek mekânları bulunmuştur.
Kültür gezileri, zamanda yolculuk olanağı sağlamaktadır. Türkiye’nin her köşesinde
yüzyıllara meydan okuyan kültürel kalıntılar ilk seyyahların gördüğü şekilde durmaktadır.
Zamanda yolculuk yapmak isteyenler bu yerlerde birkaç yüzyıl geri gidebilirler. Kitabımı
okuyan herkesin bu yerleri mutlaka görmesini dilerim.
Yıllarca süren kültürle ilgili bilgilerimi Türkiye’nin her köşesinde kültüre meraklı
öğrencilerle paylaşmamı sağlayan, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde
Kültürel Miras ve Turizm programının açılmasına öncülük eden, bu konuda birlikte alan
araştırmaları yaptığım coğrafya kürsüsündeki meslektaşım Prof. Dr. Deniz Ekinci’ye teşekkür
borçluyum. Kendisinin Türkiye’de eğitime katkılarının devam edeceğini biliyorum. Kitabımın
Türkiye kültür mirası ve turizme katkıda bulunması dileklerimle…
Prof. Dr. M.Suna Doğaner
28.08.2014
Güzelce
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Turizmin kültüre katkıları neler olabilir?
2) Turizm kültüre zarar verebilir mi?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kültürün turizme etkileri

Kültür turizminin alt
tiplerini öğrenir.

Acentaların web sayfalarını
inceleyerek

Kültürel miras turizminin
tarihçesi

İlk seyyahları öğrenir.

Seyehatnameleri tarayarak
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Anahtar Kavramlar


Kültür



Miras



Doğal Miras



Kültürel Miras



Kültür Turizmi



Somut Olan Kültürel Miras



Somut Olmayan Kültürel Miras



Kültürel Miras Turizmi
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Giriş
Bu bölümde kültürel mirasla ilgili tanımlardan başlanarak kültür, miras, doğal miras,
kültürel miras, kültür turizmi, somut olan kültürel miras, somut olmayan kültürel miras,
kültürel miras turizminin anlamı ve farkları belirlenecektir. Kültür ve turizm ilişkisinde
kültürün turizme etkileri ve turizmin kültüre etkileri işlenecektir. Kültürel miras turizminin
tarihçesi, ilk seyyahat nedeni ve ilk seyyahlar açısından ele alıncaktır.
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1.1. Kültürel Miras Turizmi: Tanım ve Kavramlar
Kültürle ilgili bütün turlar genel bir kavram altında “kültür turizmi” adı altında
yapılmaktadır. Kültür çok geniş bir kavramdır, kültür turlarının temalara ayrılarak kültür
turizminin alt tiplerine ayrılması gerekmektedir. Kültürel Miras turizminin tanımına öncelikle
“kültür “ ve “miras” terimlerini tanımlayarak başlamak gerekir.
Kültür, yaşam çevremizin insan yapısı kesimidir. Kültür, doğanın yarattıklarına
karşılık insanın yarattığı somut olan ve somut olmayan her şeydir. Kültür kavramının sınırları
en küçük bir köy yerleşmesinden birçok ülkenin yer aldığı bölgelere kadar değişebilir. Kültür
Millî ve yereldir. Kültür; bir ulusa, bir ülke veya ülke içinde farklı bölgelere ait, bilgi, üretim,
sanat, gelenek, görenek, dil, inanç, alışkanlık, değer yargıları, giyim-kuşam gibi insanın
yarattığı, öğrenilen ve yeni kuşaklara aktarılan, toplumsal, değişen, bütünleştirici özellikleri
olan bir olgudur.
Miras, geçmişten kalan ve günümüzde kullanılan somut veya soyut elemanları içerir.
Bir kültürün miras özelliği kazanabilmesi için günümüzde kullanılması gerekir. Bu kullanım
turizm, eğitim, toplumsal kalkınma vb. amaçlar için kullanılmasıdır. Miras, doğal miras ve
kültürel miras olarak ikiye ayrılır.
Doğal miras, yeryüzünde göl, nehir, yer şekli, buzul, dağ, çöl, orman, kıyı vb.
coğrafyada yer alan doğal oluşumlardır. Doğal miras kavramları olarak jeomorfolojik miras,
kıyı mirası, karstik miras, volkanik miras, buzul mirası, miras göller, miras nehirler, akarsu
mirası, miras flora, miras fauna örnek verilebilir.
Kültürel miras, geçmişte insan eliyle yaratılmıştır. Kültürel miras kavramları olarak
miras kentler, miras kasabalar, miras köyler, mimari miras, arkeolojik miras, endüstriyel
miras, su altı kültürel mirası, miras savaş alanı, miras yollar örnek verilebilir.
Kültürel miras kavramı sadece sitler, yerleşmeler, kalıntıları içermez insanların din,
dil, gelenek gibi tarihlerini de içerir. Kültürel miras, somut olan kültürel miras, somut
olmayan kültürel miras olarak ikiye ayrılır.
Somut olan kültürel miras, sit alanları (arkeolojik sit, tarihsel sit, kentsel sit), mimari
yapılar (anıtsal tek yapılar, tarihî konutlar, kaleler, dinî yapılar, tarihî yollar, savaş alanları,
kutsal yerler) müzeler ve tematik parklardır. Somut olan kültürel miras mekâna bağlıdır.
İnsanlar bunların bulunduğu mekâna gelmek zorundadır
Somut olmayan kültürel miras gösteriler, ritüeller, festivaller, gösteri sanatları,
meddahlık vb.dir. Somut olmayan kültürel miras festival ve sergilerle dünya kentlerini
dolaşabilir. Turistler bu kentlere giderler.
Kültür turizmi kültür turisti kavramını ortaya çıkarmıştır İnsanların kültüre ilgisi
farklıdır. Bazı insanlar kültüre çok meraklıdır. Geçmiş ve yaşayan kültürleri öğrenmek isterler
ve bu konudaki faaliyetlere katılırlar. Öğrenmenin en akılda kalan yolu ise görmektir. Bu
nedenle kültürel miras turizmine katılırlar ve aynı yerlere defalarca giderler. Kültür
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turistlerinin amacı, görerek kişisel kültürlerini geliştirmektir. Kültür turizmine katılan bu çok
ilgili turistlerin yanında, kültüre daha az ilgi duyan aile ve arkadaşlarıyla birlikte olmak için
kültür turlarına katılan ve bir yere sadece bir defa gidenler de bulunur. Bazı turistler de bir
yere başka amaçlarla giderler ve kültürel yerleri de gezerler. Kültür turistinin seyahat amacı,
yeni bilgi ve deneyimlerle kültürünü artırmaktır. Aslında kültür turisti diğer turistlerden
farklı olarak kültürlü turisttir. Çünkü kültürel miras kaynakları yüksek kültürle ilgilidir.
Kültür turistinin turizm dışı faaliyete ve hobilerine bakılırsa bunların da kültürle ilgili olduğu
görülür. Kültürel miras turizmine gelir seviyesi yüksek olanlardan çok, eğitim seviyesi yüksek
olanlar katılmaktadır.

1.2. Kültürel Miras Turizmi
Turizm çeşitleri içinde kültür turizmi, miras turizmi, kültürel miras turizmi gibi
kavramlar yer alır. Bunlardan miras turizmi, doğal ve kültürel mirası içine alan geniş bir
kavramdır. Yerşekli, göl, akarsu vb. doğal kaynaklara dayanan doğal miras turizmi kendi
içinde jeomorfoturizm, göl turizmi, akarsu turizmi, volkan turizmi vb. isimler alır. Doğal
kaynaklara dayalı turizm tipleri, kültürel miras turizmi kavramı içine alınmasa da doğal miras
alanları insan ve kültürden, kültürel alanlar da doğal çevreden etkilenmiştir. Kültürel turizmin
kaynakları doğal ve kültürel çevrenin bir bileşimidir. Kültürel kaynaklar üzerinde doğal
çevrenin etkisi oranında çekim gücü artar. Doğal çevre kültürel çevrenin çekim gücünü
artırmaktadır.
Kültürel miras turizminin dağılım alanları; çekicilikler ve olaylar olarak ikiye ayrılır.
Çekiciliklerin başında anıtlar gelir. Bunlar arasında arakeolojik sitler, kale, köprü, saray gibi
tarihî yapılar, dini yapılar, askerî yapılar, tarihî evler yer alır. Diğer çekicilikler müzeler, tarihî
yollar, arkeoloji gibi tematik parklardır. Kültürel miras turizmi içinde olaylar ise festivaller ve
sergilerdir.
Kültürel miras kaynaklarına dayanan turlar ise kültür turizmi adı altında alt gruplara
ayrılır. Bunlar prehistorik turizm, arkeolojik turizm, tarihsel turizm, inanç turizmi, askerî
turizm gibi alt gruplardır. Kültür turizmi ve kültürel miras turizmi birbiriyle eş anlamlıdır.
Bazı yazarlar bunlar arasında, kültürel miras turizminin geçmiş kültürlere ait olduğunu, kültür
turizminin çağdaş sanat, müzik veya diğer modern kültürler gibi yaşayan kültürleri içerdiği
konusunda bir ayırım yaparlar. Fakat yaşayan kültürler de geçmiş kültürlerin bir sentezidir.
Bu nedenle bu iki turizm çeşidi eş anlamlı olarak kullanılabilir.
Kültürel miras turizmi, insanların kültür seviyesini artırmak yeni bilgi ve deneyim
kazanmak, kültürel farklılıkları öğrenmek amacıyla kültürel mekânları görmek ve kültürel
faaliyetlere katılmak için yer değiştirmesidir. Kültürel miras turizmi, insanların kültürel
ihtiyaçlarını karşılamak için yaşadıkları yerlerden kültürel cazibesi olan yerlere gitmesi olarak
da tanımlanabilir. Kültürel miras turizmi iki şekilde yapılır. Birincisinde seyahat amacı
kültürdür ve turist için birinci amaç kültürün öğrenilmesidir. İkinci şekilde diğer turizm
çeşitleri içinde gidilen yerde kültüre de yer verilir. Burada asıl amaç, kültür değildir.
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Kültürel miras turizminin iki yaklaşımı bulunmaktadır. Birinci yaklaşım, kültürel
mirasın çekicilikler açısından ele alınmasıdır. Bu şekilde turisti harekete geçiren çekicilikler
ve olaylar, bunların mekânsal dağılımı, konumunu etkileyen nedenler, tarih süreci içinde
mekânsal olarak nelerden etkilendiği gibi konular ele alınır. İkinci yaklaşım ise konunun turist
açısından ele alınmasıdır. Hangi insanların kültürel çekiciliğe katılmak için hareket ettiğini,
niçin kültürel turizme katıldığını, nasıl katıldığını ele alır.
Kültürel miras turizmi, yoğun olarak mekânla ilgilidir. Çünkü bu turizm çeşidinde
başlıca çekicilik yapılardır. Bunlar da mekâna bağlıdır. Yapılar taşınamaz, kopyası yapılamaz.
Mekâna bağlı olmak ve özgün olmak, insanları bunu yerinde görmek için harekete geçirir.
Turizmi ortaya çıkaran da bu yer değiştirme hareketidir. Turist farklı zamanlarda aynı mekâna
gidecektir.
Küreselleşmenin kültürü homojen yapması yerel kültürleri daha önemli duruma
getirmiştir. Bu da kültürel miras turizmine ilginin bir nedenidir. Kültürel miras turizmi
küreselleşmeden etkilenmektedir. Bu etkileşimde kültürlerin medya yoluyla tanıtımı kültürel
miras turizmine ilgiyi artırmakla beraber, küreselleşme yerel kültürlerin sınırlarının evrensel
kültür içinde kaybolmasına neden olabilir. O zaman turizmin kültürel mekânlara yönelimi
kalmayacaktır. Yerel kültürlerin davranış, giyim, gelenek, mutfak vb. kültürlerinin
küreselleşmeden etkilenmesi daha çabuk ve kolay olmakla beraber bundan geri dönüş
mümkündür. Hâlbuki kültürün mekâna bağlı kaynakları ortadan kaldırılırsa bunlar geri
kazanılamaz. Örneğin bir kentin tarihî merkezindeki yapılar yıkılıp yerine yenileri yapılırsa
bunun geri dönüşü yoktur.
Kültürel miras turizminin bir özelliği bütün yıla yayılabilmesidir. Turizmin yoğun
olduğu yaz sezonu dışında da yapılabilir. Kültürel miras turizmi tarihî kentlerin ekonomisini
canlandırmak için fırsatlar sunan büyük bir pazardır. Kültürel miras turizmi, diğer turizm
tiplerinden daha fazla yatırım istemektedir. Özellikle prehistorik, arkeolojik, tarihsel
mekânların turizm için düzenlenmesi büyük emek ve finans gerektirmeketdir.

1.3. Kültürel Miras ve Turizm İlişkisi
1.3.1. Kültürün Turizme Etkileri
Kültürel miras bir toplumun geçmişten kalan dil, din, edebiyat, sanat, tarih, gelenekler,
giyim, dans, folklor, yemek vb. özelliklerini içerir. Kültürel mirasın turistin ilgisini çeken
kısımları çok fazladır. Mimari eserler, yiyecek ve içecek kültürü, sanat eserleri, dans ve
folklor, giyim ilgi çektiği gibi literatür (kitap fuarları), eğitim (üniversiteler), tarım (çiftlikler,
seralar), madencilik işletmeleri (altın tesisleri gibi), yönetim (idari yapılar, siyasi toplantılar),
el sanatları turistlerin ilgi alanıdır.
Turisti harekete geçiren kültürel miras turizminin kaynakları arasında sit alanları
(arkeolojik sit, tarihî sit, kentsel sit), mimari yapılar (anıtsal tek yapılar, tarihî konutlar,
kaleler, dinî yapılar, modern mimari), tarihî yollar, savaş alanları, kutsal yerler, müzeler,
parklar, mekâna bağlı kültürel çekicilikler olarak yer alırken festivaller, sergiler, galeriler,
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görsel sanatlar (film, tiyatro, konser), müzik ve dans (klasik, folk, modern) kültürel olaylar
olarak yer alır. Mekâna bağlı kültürel çekicilikler turisti bulundukları yere çekerken, kültürel
olaylar yer değiştirebilir ve gittikleri yere turist çekerler.
İlgi alanı çok geniş olan kültürel miras turizmi tematik olarak alt gruplara ayrılır.
Tarihsel yerleşme ve tarihsel yapılar açısından kronolojik olarak prehistorik turizm, neolitik
turizm, arkeolojik turizm, tarihsel turizm kültür turizminin alt gruplarıdır. Kültürün önemli bir
ögesi olan inanç ve dinle ilgili yapılar, ritüeller inanç turizmi adı altında kültürel miras
turizminin içinde yer alırlar. Siyaset kültür turizminin içinde askerî turizm olarak yer alır.
Modernleşme sürecine girememiş toplumlar etnik turizm içinde yer alır. Tematik kültürel
miras turizmi içinde gastronomi turizmi (mutfak turizmi veya yemek turizmi), enoturizm veya
şarap turizmi de sayılabilir. Yaratıcı turizm (creative turizm) ise turistlerin kültürel
faaliyetlere katılmasıdır. Turistler farklı kültürlerin doğrudan içinde öğrenirler. Bir el sanatını
örneğin kemikten bir toka, kilden bir vazo, ahşaptan bir hediyelik eşya, kilim dokuma, yemek
yapmak, peynir, şarap, zeytinyağı vb. ürünler yapmak gibi.
Kültür iki şekilde turizmin ilgi alanına girmektedir. Birincisi kültürün süreç olarak
turizmi etkilemesidir. Kültür, süreç olarak öğrenmeye meraklı insanları harekete geçirir.
Kültürün din, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, gelenekler vb. özellikleri turisti motive eder ve
harekete geçirir. İkincisi kültürün turiste ürün olarak sunulmasıdır. Bu kültürel mekânların
turizm açısından düzenlenmesi, hediyelik eşya üretimi vb. yollarla olur.
Kültürel miras turizmi, kültürler arasındaki farklılıklardan ortaya çıkmıştır. Kültürel
miras turizmi insanların farklı kültürlere olan merak, beğeni, hayranlık duygusunu tatmin
etmek, farklı kültürleri görmek, öğrenmek, yaşayarak bilgisini artırmak amacıyla yaptığı
seyahatlerdir.
Bir ülke veya bölge halkının geçmişten kalan gelenek, din, dil, giyim-kuşam, mutfak,
mimari, el sanatları vb. farklı özellikler dünyanın her yerinden farklı kültüre sahip insanların
ilgisini çekebilir. Bunun öğrenilmesi ve görülmesi ancak turizm yoluyla mümkün olmaktadır.

1.3.2. Turizmin Kültüre Etkileri
Turizm, kültürü olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde etkiler. Turizm, taşınabilir
ve taşınamaz kültüre ilgi çekerek onların araştırılmasını sağlar. Turizm, kaybolmuş kültür
ürünlerini ortaya çıkarır ve bilgiyi yayar. Turist çeken kültürel mekânlar için koruma ve
kullanma planlaması yapılır. Turizmden gelir arttıkça mekâna daha çok yatırım yapılır.
Arkeolojik ve tarihsel yapılarda restorasyon için finans sağlanır.
Turizmin kültür üzerine olumsuz etkisi, aynı mekâna ve yapılara turistlerin
yığılmasının tahribata neden omasıdır. Turizmin ilk başladığı yıllarda, sit alanları üzerine
daha onlar kazılmadan, araştırılması yapılmadan turistik yapılar yapılmıştır. Bu tesisler
yapılırken bu alanlarda kültürel kalıntılar zarar görmüştür. Fakat artık dünyada ve Türkiye’de
turizmde koruma politikaları oluşturulmuştur. Koruma ve turizm karşılıklı ilişkiler içindedir.
Turizm sadece ekonomik olgu olarak düşünülmemelidir. Turizm kültürel mekâna koruma
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olgusunu da çekmektedir Artık kültürü turizm yoluyla korumak, turizmin ekonomik
girdisinden daha önemlidir.

1.4. Kültürel Miras Turizminin Tarihçesi
1.4.1. İlk Seyahatlerin Amaçları
Seyahatin tarihi binlerce yıl öncesine avcı ve göçebe toplulukların yer değiştirmelerine
kadar uzanır. Seyahatin tarihinde yelkenli gemilerin ve tekerleğin bulunması büyük etken
olmuştur. İlk seyahatnamelerde gerçek ve destan iç içe geçmiştir. Gılgamış Destanı ve
Odysseus Destanı macera dolu uzun yolculukları anlatır. Dünyada ilk seyahat amacı ticaret
olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece tüccarlar dünyanın ilk turistleri gibidir. Kara ve deniz
yoluyla gittikleri bölgelerdeki kültürü gezerek, görerek, öğrenerek, kendi ülkelerine ve diğer
ülkelere yayarak bu konularda merak uyandırmışlardır.
Kıyı halkları yelkenli gemilerle ticaret amaçlı yolculuklara çıkmıştır. Sümerler,
Mısırlılar maden ve kereste için kıyıları dolaşmışlardır. Mısır kraliçesi Hatçepsut’un
Afrika’nın doğu kıyılarında ticaret için yaptığı kıyı yolculuğu, Mısır’da yazıt ve relief olarak
günümüze gelmiştir. Eski Yunanlar’ın koloniler kurmak için yaptıkları deniz yolculukları da
ticaret amaçlıdır. Nehir yolculukları da ilk seyahatler arasında sayılabilir.
Seyahatlerin yapılmasında ikinci neden, dünyanın bilinmeyen coğrafyasıdır. Dünyanın
şekli denizlerin ve karaların dağılımı bilinmemektedir. Ticaret gemilerinin yolculuğu da bu
merakı artırmıştır. Böylece başlayan keşif gezileri dünyanın ilk seyahatleri arasındadır. Bu
keşif gezileri sonucunda pek çok amaca hizmet etmiştir. Bilimsel olarak dünyanın şekli ve
coğrafyası ortaya çıkmış, farklı bölgelerin halklarının kültürü yapıları ve gelenekleri, dinleri,
dilleri öğrenilmiştir. Bu açıdan ilk keşif gezileri doğa ve kültür turizmini içermektedir.
Antik Çağ’ın en büyük keşif gezisi MÖ 5.yüzyılda Kartacalı Himilco’nun Afrika’nın
batı kıyılarında yaptığı deniz yolculuğudur. Tarihçi Miletoslu Hekataios’un M.Ö 500
yıllarında yaptığı deniz yolculuğu bilimsel amaçlıydı ve bu yolculuk günümüze “bir deniz
yolculuğu gezi rehberi” olarak kısmen gelmiştir. MÖ 5.yüzyılda Herodotos’un Sicilya’dan
Mısır ve İran’a kadar yaptığı seyahatin Historia (Tarih) adlı 9 ciltlik kitabı ilk seyahatnameler
arasındadır. Savaş için yolculuk, bir seyahat nedeni olmamakla beraber Büyük İskender’in
Yunanistan’dan Hindistan’a kadar düzenlediği askerî sefer aynı zamanda bir keşif gezisi
olmuştur. Büyük İskender bu seferde farklı ülkelerin kültürlerini, coğrafyasını, bitki örtüsünü
kayıt altına aldırmıştır. Günümüzde Büyük İskender’in izlediği yol turizmde bir tur hattı
olmuştur. Pausinias MÖ 2.yüzyılda yaptığı gezileri 10 ciltlik Yunanistan Gezisi adlı kitapta
toplamıştır (Ellados Periegesis). MÖ 3.yüzyılda Pytheas kuzeye yolculuk yapmış maden
yatakları keşfetmiş kuzey kıyılar hakkında bilgileri o vermiştir.
İnanç da ilk seyahatlerin amacı arasında yer almaktadır. Kutsal tapınaklar farklı
bölgelerden insanları kendisine çekmiştir. Efes Artemis Tapınağı, Delphoi Tapınağı gibi.
Sporun da ilk seyahat amaçları arasında yer alır. Sporun tarihi Mısırlılar ve Sümerlere kadar
uzanmaktadır. Yunan kent devletleri atletizm, güreş, jimnastik gibi yarışlar düzenlemiştir.
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Sümerlerde güreş, atla ilgili sporlar, Mısırlılarda Nil nehrinde kürek yarışları yaygındır.
Anadolu’da Hititler iki tekerlekli araba ve at yarışları, Yunan kent devletleri atletizm, güreş,
jimnastik gibi yarışlar düzenlemiştir. Spor yarışlarıni izlemek ve katılmak seyehat nedenleri
arasında yer almıştır. Sıcak su kaynakları şifa bulmak için ilk seyahat amaçları arasında yer
almıştır. Sıcak su kaynakları eskiden günümüze kadar hasta veya sağlıklı insanları çekmiştir.
Anadolu’da Pamukkale ‘de bulunan Hierapolis kenti sıcak su kaynakları Eski Yunanlar
zamanından itibaren kullanılmıştır. Kent, Roma zamanında kaplıca kenti olarak çok
gelişmiştir. Roma İmparatorluğu’ndan çok sayıda insanı çekmiştir. Hierapolis Anadolu’da
kaplıca turizminin en önemli merkezi olarak görülmektedir. İnsanların günümüzde çeşmelere
para atması eskiden şifalı sulara sikke atmasından günümüze gelmiştir.
Eskiçağlarda ticaret, savaş, keşif, spor, şifa vb. nedenlerle sefere çıkmak zamanla
seyahate çıkmaya dönüşmüştür. Eski Yunanlıların yaptıkları ticaret, keşif, bilim, spor, şifa,
savaş amaçlı seferler dünyanın ilk gezileri sayılır. Bu ilk gezilerin dünyada seyahatin
yaygınlaşmasına büyük katkısı olmuştur. Yunanların turizme bir katkısı da seyahatlarin yazılı
olmasıdır. Böylece Yunanlılar seyahat edebiyatını yaratmıştır. Bu da seyahatnamelerin
başlangıcıdır.
Romalılar da dünyanın eski turistleri arasında yerlerini almışlardır. İnşa ettikleri taş
yollar günümüze kadar gelmiştir, bunlar arasında günümüzde kullanılan köprüler de
bulunmaktadır. Roma Dönemi’nde seyahat etmek güvenlik açısından kolaydı çünkü güvenli
bir sitem kurmuşlardı. Seyahat ve yol birbirinden ayrılamaz, seyahat ancak yol yapımıyla
mümkündür. Romalılar yol yapımında yüksek bir teknik seviyeye ulaştılar. Via Appia yolu
gibi, çift şeritli, taş döşeli ve köprülerden oluşan düzenli bakımı yapılan ulaşım ağı kurdular.
Bu yollar üzerinde mesafeleri gösteren mil taşları, yol levhaları ilk işaretleme sistemi olarak
gezginlere kolaylık sağlamıştır. İlk konaklama tesisleri de bu yollar üzerinde 30 - 40km
uzaklıkta hanlardır. İlk gezginler için güvenlik tedbirlerine rağmen karada ve denizde
tehlikeler bulunuyordu.
İdari, askerî, ticari ve haberleşme amaçlı olan bu yol sistemi seyahati teşvik etti.
Romalılar spor, şifa, dinî amaçlı seyahatlere çıktılar. Sıcak yerlerden yazın uzaklaşarak
kıyılara ve serin yerlere gitmeleri de bir turizm hareketidir. Seyahat etmek, Romalılarda
genelde üst gelir grubuna aitti. Kültürlü olanların Yunanlardan kalan tapınak ve kentlerdeki
anıtsal yapıları görmek için gitmeleri de onların ilk kültür turistleri olduğunu gösterir.
Rehberlik de eski zamanlardan kalmadır. Gezginler, yanlarına birer rehber alırdı ve bu
rehberler için bu artık meslek olmuştu. Gerçek ve destanları birbirine katarak çok ilginç
yolculuklar düzenliyorlardı. İlk hediyelik eşyalar da bu döneme aittir. Tapınakların kopya
resimleri bunlar arasındadır. İlk turistlerin kanıtları Mısır’da tapınaklar üzerinde yazdıkları
isim, tarih, şiir vb. kanıtlardır. Bu alışkanlık, günümüzde de turistler tarafından ne yazık ki
devam ettirilmektedir.
Romalılar, gezilerini çoğunlukla kayıt altına almamışlardır. Bu nedenle çok gezmiş
olmalarına rağmen bunlar hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. Fakat ulaşım ağına
bağlı olarak hazırladıkları, Roma İmparatorluğu’nda tüm yolları ve konaklama yerlerini,
yerleşmeleri, mesafeleri gösteren güzergâh haritalar, ilk gezi haritaları olarak kabul edilebilir.
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Kıyılar için de deniz yolculuğu rehberleri olarak limanları, demir atılacak yerleri, içme suyu
kaynaklarını ve halkların kültürüne ait bilgileri içeren rehber kitaplar kullanılmıştır. Turizmin
ilk yol haritalarını Romalılar yapmıştır. Tabula Peutingeriana bu dönemden günümüze gelen
bir güzergâh haritasıdır.
Roma döneminin seyahat araçları at, katır, tahtırevan, at arabası ve gemilerdi. Bunları
kiraya verenler de ulaşım sektörünü ellerinde tutmuşlardır. Roma imparatorları da seyahat
etmeyi severdi. Neron, 1000 kadar saltanat arabasıyla seyahate çıkardı. Roma
İmparatorluğu’nun çöküşüyle yollar bakımsız kalmış, güvenlik azalmış ve geziler de
azalmıştır.

1.4.2. Orta Çağ’da Seyahat Amaçları ve Ünlü Seyyahlar

11 - 13.yüzyıllar seyahatin yeniden canlandığı yüzyıllardır. Bu yüzyıllarda at, at
arabası, nehirlerde kamaralı kayıklar, denizlerde yelkenliler ulaşım araçlarıydı. Orta Çağ’ın en
önemli gezginleri krallardı. Avrupa kralları, çok büyük kafile şeklinde seyahat etmişledir.
Friedrick Barbarossa, 1157 - 1158 yılları arasında 2500 km’den fazla yol yapmıştır. I.
Maximilian, Fransa Kralı IX. Louis bunlar arasındadır. Şövalyeler, gezgin şarkıcılar, gezgin
ozanlar, öğrenciler, gezgin çalgıcılar, sihirbaz, cambazlar, satıcılar, şifalı otlarla ilaç satan
doktorlar kasabaları dolaşırdı. Köylüler kutsal yerlere, pazar yerlerine, festivallere giderlerdi.
Ticaret ve zanaat öğrenmek içinde çıraklık eğitimi olarak gençler diğer şehirlere
gönderiliyordu.
Orta Çağ’ın en büyük yolculuğu hac yolculuklarıdır. Avrupa’nın her ülkesinden her
kesimden insan hac yolculuğu olarak Kudüs, Roma, Loreto (Orta İtalya) veya Santiago de
Compostela (Kuzeybatı İspanya)’ya hacca giderlerdi. Dinî amaçlı bu yolculukların dışında
kalan Haçlı Seferleri ise kutsal yerleri almak için yapılmıştır. Kudüs’e yapılan hac
yolculuklarından getirilen Şeia ırmağı suyu konmuş şişeler, kutsal kemikler, hatıra paralar
kutsal mezarların modelleri hediyelik eşyalar arasındaydı. Müslümanların Mekke’yi ziyareti
de hac yolculukları arasındaydı.
13. yüzyılda batıya doğuyu tanıtan önemli bir seyahat Marco Polo tarafından babası
ve amcasıyla birlikte Venedik’ten Pekin’e ticaret amacıyla yapılmıştır. Marco Polo, Moğol
Hanı’nın görevlendirmesiyle çok sayıda seyahat yapmış ve bir eyalete vali olmuştur. 1295
yılında 24 yıl sonra Venedik’e geri dönmüş ve yazdığı kitabında seyahat ettiği bölgelerdeki
halkların kültürlerini de ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. Marco Polo’nun gidiş ve dönüş
yolculuğu çağının en önemli kültür yolculuğudur. 1477 yılında basılan seyahatnamesi önemli
bir gezi kitabıdır.
Orta Çağ’ın seyyahları arasında Vikingler de önemli bir yere sahiptir. Onların
seyahatleri keşif gezileridir. Kuzey Avrupa’dan Kuzey Amerika kıyılarına ulaşarak
Amerika’yı keşfetmişlerdir. Arapların da keşif seyahatleri olmuştur. Seyahatnameler arasında
İbn Batuta’nın seyahatnamesinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü İbn Batuta, seyahat amaçlı
yolculuk yapmıştır. İspanya ve Hindistan arasında yaklaşık 25 yıl yolculuk yapmıştır. 120 bin
km gezdiği sanılmaktadır. Eseri İbn Batuta Seyahatnamesi olarak tanınır. Gezdiği yerlerin
kültürünü kitabında anlatmıştır. Çağının en önemli kültür seyahatidir.
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Kristof Kolomb’un denize açılması ticari ve keşif amaçlıdır 1492’de Amerika
kıyılarına ulaşmıştır. 15 ve 16. yüzyıllarda deniz yoluyla Japonya ve Hindistan gibi zengin
toprakları bulmak için çok sayıda sayehat yapılmıştır. Keşifler çağı olarak adlandırılan
dönemde Vasco da Gama, Macellan, Francisco Pizarro gibi ünlü kâşifler çok sayıda keşifler
yapmıştır.
Pusula, gemi yapımının gelişimi insanların deniz yoluyla seyahatini kolaylaştırmış,
çizilen harita ve gravürler insanlara yeni keşfedilen ülkelerin yerlerini göstemiştir. Gravürler,
onların kültürel yapıları tanımalarını sağlamıştır.
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Uygulamalar
Marco Polo’nun seyahatnamesini okuyunuz.
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Uygulama Soruları
Seyahatnamelerin kültüre katkılarını fark ettiniz mi?

16

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kültürle ilgili bütün turlar genel bir kavram altında “kültür turizmi” adı altında
yapılmaktadır. Kültür çok geniş bir kavramdır, kültür turlarının temalara ayrılarak kültür
turizminin alt tiplerine ayrılması gerekmektedir. Kültür, bir ulusa, bir ülke veya ülke içinde
farklı bölgelere ait, bilgi, üretim, sanat, gelenek, görenek, dil, inanç, alışkanlık, değer
yargıları, giyim-kuşam gibi insanın yarattığı, öğrenilen ve yeni kuşaklara aktarılan, toplumsal,
değişen, bütünleştirici özellikleri olan bir olgudur. Miras, geçmişten kalan ve günümüzde
kullanılan somut veya soyut elemanları içerir. Bir kültürün miras özelliği kazanabilmesi için
günümüzde kullanılması gerekir. Bu kullanım turizm, eğitim, toplumsal kalkınma vb. amaçlar
için kullanılmasıdır. Miras, doğal miras ve kültürel miras olarak ikiye ayrılır.
Kültürel miras, somut olan kültürel miras, somut olmayan kültürel miras olarak ikiye
ayrılır. Somut olan kültürel miras, sit alanları (arkeolojik sit, tarihsel sit, kentsel sit),mimari
yapılar (anıtsal tek yapılar, tarihî konutlar, kaleler, dinî yapılar, tarihî yollar, savaş alanları,
kutsal yerler,) müzeler ve tematik parklardır. Somut olan kültürel miras mekâna bağlıdır.
İnsanlar bunların bulunduğu mekâna gelmek zorundadır. Somut olmayan kültürel miras
gösteriler, ritueller, festivaller, gösteri sanatları, meddahlık vb.dir. Somut olmayan kültürel
miras festival ve sergilerle dünya kentlerini dolaşabilir. Turistler bu kentlere giderler.
İlgi alanı çok geniş olan kültürel miras turizmi tematik olarak alt gruplara ayrılır.
Tarihsel yerleşme ve tarihsel yapılar açısından kronolojik olarak prehistorik turizm, neolitik
turizm, arkeolojik turizm, tarihsel turizm kültür turizminin alt gruplarıdır. Kültürün önemli bir
öğesi olan inanç ve dinle ilgili yapılar, ritueller inanç turizmi adı altında kültürel miras
turizminin içinde yer alırlar. Siyaset, kültür turizminin içinde askerî turizm olarak yer alır.
Modernleşme sürecine girememiş toplumlar etnik turizm içinde yer alır. Tematik kültürel
miras turizmi içinde gastronomi turizmi (mutfak turizmi veya yemek turizmi), enoturizm veya
şarap turizmi de sayılabilir. Yaratıcı turizm (creative turizm) ise turistlerin kültürel
faaliyetlere katılmasıdır.
Eski çağlarda ticaret, savaş, keşif, spor, şifa vb. nedenlerle sefere çıkmak zamanla
seyahate çıkmaya dönüşmüştür.
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Bölüm Soruları
1) Bir kültürün miras özelliği kazanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Geçmişte önemli olması
b) Günümüzde kullanılması
c) Mekâna bağlı olması
d) Taşınabilir olması
e) Sözlü olması
2) Aşağıdakilerden hangisi doğal miras grubuna girer?
a) Mimari eser
b) Arkeolojik kalıntı
c) Sualtında arkeolojik kalıntı
d) Kilise
e) Volkan
3) Aşağıdakilerden hangisi kültürel mirastır?
a) Buzul
b) Volkan
c) Tapınak
d) Peribacası
e) Traverten
4) Aşağıdakilerden hangisi somut olmayan kültürel mirastır?
a) Kale
b) Sur
c) Cami
d) Festival
e) Kilise
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5) Aşağıdakilerden hangisi somut olan kültürel mirastır?
a) Gösteri
b) El Sanatı
c) Kale
d) Festival
e) Meddahlık
6) Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültür üzerine olumlu etkisi değildir?
a) Turizm kaybolmuş kültürleri ortaya çıkarır.
b) Turizm kültürü yayar.
c) Turizm kültürel mekânlara gelir sağlar.
d) Turizm tahribata neden olur.
e) Turizm külütürel mekânlara planlama sağlar.
7) İlk seyehatnameler arasında sayılabilen Historia adlı 9 ciltlik kitap kime aittir?
a) Büyük İskender
b) Himilco
c) Heredotos
d) Pausinias
e) Pytheas
8) Kültür turizmi ve kültürel miras turizmi arasındaki fark nedir?
a) Kültür turizmi arkeolojik alanlara yapılır.
b) Kültür turizmi prehistorik alanlara yapılır.
c) Kültür turizmi dini mekânlara yapılır.
d) Kültür turizminde çağdaş kültür de yer alır.
e) Kültür turizmi surlu kentlere yapılır.
9) Somut olmayan kültürel mirasın farkı nedir?
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a)

Geçmişe ait olması

b)

Çok ilgi görmesi

c)

Mekâna bağlı olmaması

d)

Eğitime katkı sağlaması

e)

İnsan eliyle yapılması

10) Efes Artemis Tapınağını ziyaret hangi seyehat nedenidir?
a) Şifalı su
b) İnanç
c) Spor
d) Ticaret
e) Keşif

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) c, 4) d, 5) c, 6) d, 7) c, 8) d, 9) c, 10) b.
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2. PREHİSTORİK MİRAS VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. PREHİSTORİK MİRAS VE TURİZM
2.1. Prehistorik Miras: Tanım ve Kavramlar
2.1.1. Prehistorik Miras Örnekleri
2.2. Neolitik Miras ve Turizm
2.2.1. Neolitik Turizmde Önemli Yerleşmeler
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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
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Prehistorik Miras Örnekleri

Mağara resimlerinin
korunmasını öğrenir.

Lascaux mağarasını
inceleyerek

Neolitik Miras ve Turizm

Höyüklerin oluşumunu
öğrenir.

Kazı yapılan höyüklerin web
sayfalarını inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Prehistorik Turizm



Prehistorik Miras



Neolitik Miras



Neolitik Turizm



Lascaux Mağarası



Altamira Mağarası



Öküzönü Mağarası



Çatalhöyük
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Giriş
Bu bölümde 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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2.1. 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 MÖ
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 ve 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 Çağı’nın 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 Devri’nde (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, ortaöğretimde kullanılarak yerleşmiş olması bakımından
turizm açısından uygundur. “Paleolitik” ve “Neolitik” terimleri ise uluslararası 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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2.1.1. 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 çalışmaları 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 tarih öncesi 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. Bu
insanlar demirli toprağın kırmızı ve sarı, rnanganezli toprağın ise koyu kahverengi ve siyah
renk verdiğini keşfettiler. Demirli ya da rnanganezli toprağı ezip toz hâline 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 hiçbir tasvirin yapılmamış olmasıdır. Resimli kısımlar, genel olarak
mağaraların girişlerinden 90 metre kadar içeride bulunmakta, bazı hâllerde de bu zeminlere
ulaşmak için dehlizlerden sürünerek ilerlemek gerekmektedir. Bütün bunlardan bu resimlerin
mağara duvarlarını süslemek için yapılmadığı anlaşılmaktadır. Birçok durumda 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. Av büyüsü olarak yapılan bu
resimlerin 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’tur. 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 30.000, 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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bulunmaktadır. Amerika, Hindistan, Tayland ve Endonezya’da da bazı mağara resimleri
bulunmuştur.
İspanya’nın kuzeyinde yer alan Altamira Mağarası, 1879’da bulunmuştur. Tarih
öncesinden 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 hâline 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.

Fotoğraf 1: Altamira Mağarası’nın Reprodüksiyonu “Deutsches Museum”, Münih
Kaynak: http://www.estanbul.com/altamira-magarasi-210640.
Lascaux Mağarası, Fransa’nın güneybatısında Montiac yakınlarındadır. Mağara
yaklaşık 15 bin veya 17 bin yıl önce yapılan 2000 tane figür içermektedir. Çoğu figür soluktur
ve figürlerin 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 dört genç tarafından tesadüfen bulunmuştur. 1955’ten
sonra artan ziyaretçi sayısının mağara içinde karbondioksit miktarını arttırması sonucunda
resimlerin zarar görmeye başlamasının insanların nefeslerinden kaynaklandığına karar
verilmiştir. 1963 yılında alınan kararla mağara turist ziyaretlerine kapatılmıştır. Orijinal
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 Mağarası’ndaki
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tarih öncesi resimlerin reprodüksiyonlarını görmek isteyenler artık Lascaux II Mağarası’nı
gezmektedir. Bu mağarayı 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 Mağarası’nın 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 resmi 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
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. Bunların en çok bilinenleri, Güney Afrika’daki Sanlar
(Buşmanlar) ve Avustralya yerlileri tarafından yapılmış olanlarıdır.
Avusturalya’da Arnhem Platosu’ndaki mağarada bundan 40 bin yıl önce yaşadığı
sanılan dev kuşun çizimleri, Avrupa’da bulunan mağara resimlerinden daha eskidir. Çizimde
zayıf ve büyük ayakları ve kısa bacakları olan, bölgede yaşayan dev bir kuş -Genyornisçizilmiştir. Türkiye’de tarih öncesi devirlerden kalma mağara resimlerinin en güzel örnekleri
Antalya yakınlarındaki Katran Dağı’nda bulunan Öküzini Mağarası’ndadır. Adıyaman’da
Palanlı Vadisi’ndeki Keçiler Mağarası’nın duvarlarında da çeşitli figürler vardır. Van’ın
Yedisalkım köyündeki Kızlar Mağarası’ndaysa insan figürlerinin yanı sıra av sahneleri de yer
alır.
Prehistorik dönemde mağara resimlerinin yanı sıra insanların o dönemde 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 Müzesi’nde Sahra sanat
eserleriyle ilgili prehistorik zengin bir koleksiyon bulunmaktadır.

2.2. Neolitik Miras ve Turizm
İnsanlığın geçirdiği 2,8 milyon yılı aşan kültürel evriminde en hızlı ve önemli değişim
Taş Çağı’nın sonunda olmuştur. İnsan toplulukları ilk kez tarım yapmaya başlamışlardır ve bu
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da toplumların sosyoekonomik yapılarında devrimsel dönüşümler yaratmıştır. İnsan
toplulukları, 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.
10.000 ila 7.000 yıl önce iklim koşullarının yaşama uygun olmasıyla insanlar
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 insanlar,
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.
Neolitik Çağ’ın yerleşmeleri olan köyler günümüze höyükler olarak gelmiştir.
Neolitik turizmin 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 beşerî 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 Neolitik
Dönem’de kullanılıp terk edilmiş veya yerleşmeye ara verilip tekrar yerleşilmiş ya da
kültürün diğer dönemleri (mezolitik, kalkolitik, demir çağı vb.) yaşanmış olabilir. Höyükler
kazıldığı zaman tepe görünümünü kaybeder. Fazla yapı kalıntısı olmayan höyükler, kültüre
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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 planlamak
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
coğrafi koşulları hakkındaki en doğru bilgiyi paleocoğrafya araştırmaları vermektedir.
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. Kuruluş aşamasında güvenlik açısından çevresine göre yüksekte kurulan
yerleşme terk edilse de yeni gelenler, geçim kaynaklarına yakınlık, yapı malzemesi bulmak,
çevreye hâkim olmak 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
arta kalan 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 ile 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 doğal bir tepe gibi sıradan değil, çok ilgi çekici duruma
gelmiştir. Çünkü turist, ovada ilk yerleşen, avlanan, toplayıcılık ve tarımla uğraşan 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, aynı manzarayı seyretmiş ve aynı 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

32

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. Turistlerin varlığı 10.000
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 olan da
kırsal yaşamın binlerce yıl boyunca fazla değişmemiş olmasıdır. Burada önemli olan o
kültürün kaybolmuş, yaşamıyor olmasıdır.

2.2.1. Neolitik Turizmde Önemli Yerleşmeler
Neolitik Çağ’a ait yerleşmeler kazılar yapılarak ortaya çıkarılmaktadır. Bunların
turizme açılması için mekânsal düzenlemeler de yapılması gerekmektedir. Bunlardan en iyi
örneklerden birisi Skara Brae Neolitik (Cilalı Taş Devri) köyü, İskoçya’da Orkney
Adaları’ndan biri olan Mainland Adası’nın batı kıyısında yer almaktadır. Yerleşim alanı, taş
yapılı evlerden oluşmaktadır. 1850 yılında gerçekleşen şiddetli bir fırtına ve bora ile yeniden
gün yüzüne çıkmış, tekrardan keşfedilmiştir. Dünya Miras Listesi’ne 1999’da alınmıştır.
İndus Vadisi medeniyetlerine ait Mehrgarh Neolitik yerleşmesi günümüzde
Pakistan’da Quetta, Kalat ve Sibi kentleri arasındadır. Sibi kentinin 30 km batısındadır. 1974
yılında keşfedilmiştir. 2004 yılında Dünya Miras Listesi’ne 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 Müzesi’nde 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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Fotoğraf 2: Çatalhöyük Neolitik Köyü Mekânsal Düzenlemesi
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Uygulamalar
Çatalhöyük için hazırlanan web sayfasını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Bir höyüğün nasıl turizme açıldığını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilimsel araştırmalarla değişse de insanın dünyadaki varlığı hakkındaki süre, 2,8
milyon yılı aşan bir süredir. Bu sürenin neredeyse tamamında insan mağarada yaşamış MÖ
12.000’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 turizmin 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
9) Höyüklerin coğrafyadaki aşınım tepelerinden farkı nedir?
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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) b, 7) e, 8) d, 9) e, 10) a.
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3. ARKEOLOJİK MİRAS VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. ARKEOLOJİK MİRAS VE TURİZM
3.1. Arkeolojik Turizm: Tanım, Kapsam ve Amaç
3.2. Arkeolojik Turizmin Tarihçesi
3.3. Arkeolojik Turizmin İlgi Alanları
3.4. Arkeolojik Turizmde Antik Kentler
3.5. Arkeolojik Turizmde Anıt Mezarlar
3.6. Müzelerde Arkeolojik Turizm
3.7. 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 Tanımlar
ve Kavramlar

Arkeoloji ve turizm
arasındaki ilişkiyi öğrenir.

Arkeoloji ve turizm
konusunda temel kitaplar
okuyarak

Anıt Mezarlar

Anıt mezarların tiplerini
öğrenir.

Arkeoloji temel kitaplar
okuyarak
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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 bölümde arkeolojik turizm tanım ve kavramlardan başlayarak arkeolojik turizmin
tarihçesi, ilgi alanları, örnek antik kentler, anıt mezarlar açısından incelenecektir. Müzelerin
arkeolojik turizmdeki yeri ve arkeolojik alanlarda mekânsal düzenlemeler ele alınacaktır.
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3.1. 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 ayrı yapılmaktadır. Bu
nedenle turizmde de bunların ayrı adlarla sunulması gerekir. Buna göre kültür tarihiyle ilgili
turlar prehistorik turizm, arkeolojik turizm, tarihsel turizm şeklinde sınıflandırılarak
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 gruptadır (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, İlk 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 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 turizm arasında ekonomik açıdan da bir ilişki vardır. 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, plan, giriş ücreti, ulaşım, müze, ses ve ışık
gösterisi, yürüyüş hattı, rekonstrüksiyon, video, bilgi merkezi, panolar, konserler vb). Bu
düzenlemelerin arkeolojik sit üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle 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 ilişkisindeki 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 merkezî 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 planı 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 etkilerinin incelenmesi açısından önemlidir.

3.2. 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
tekrar modern seyyahları çekmektedir. Arkeolojiye meraklı insanlar için bu seyahatnamelerde
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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 hâlinde toplanıp 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 Çağ’a ait eserler de yorumlanmaya çalışılmıştır. İtalya’da (Herkulaneum 1738
ve Pompei 1748) başlayan kazılar Avrupa’da arkeolojinin temelini atmıştır.

3.3. 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 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 kentdevletlere, merkezî devletlere, imparatorluklara göre turlar düzenlenebilir. Efesos ve Miletos
başta olmak üzere bazı kentler, kent-devlet statüsünde olmuş ve diğer kıyı kentleri onların
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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 bu turların coğrafyaya uygun olarak
ayrılmış yörelere göre yapılması uygarlıkları coğrafyanın ne şekilde etkilediğini öğrenmek
açısından da önemlidir. Bu uygarlıklarda yerleşmeyi, ulaşımı 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 kentte ve
yakınında olanlar taş yapılarda büyük yıkımlara neden olmuştur. Kentler refah dönemlerinde
onarılmış, gelir seviyesinin düştüğü dönemlerde terk edilmiştir. Bu arkeolojik kentler
gezilirken neden bu kadar çok yıkıntı olduğunu ve bazı kentlerin neden âdeta 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.

3.4. Arkeolojik Turizmde Antik Kentler
Dünyada arkeolojik turizmde en çok ilgi gören bölgelerden birisi Akdeniz Havzası’dır.
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 donatmışlardır. Bu yapılar depremlerle kısmen yıkılsa
da kentler günümüze kadar gelmiştir. Arkeolojik turizmin 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’tur. 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 İmparatorluğu’nun 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
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
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de İpek Yolu üzerinde bulunan bu şehrin hâkimiyeti 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 İÖ 1450 - 1195 yılları arasında bir
ticaret kenti olarak hareketliydi. Ancak bu kent sonradan bir depremle yerle bir olmuştur.
Ürdün’ün kuzeyinde Amman’a 48 km uzaklıktaki Jerash kenti Roma döneminden
kalan yapılarıyla arkeolojik turizmde önemlidir. Arkeolojik turizmde kazılmış ve yapıları
ortaya çıkarılmış kentler ilgi görür. 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 Nebatilere başkentlik yapmıştır. Roma İmparatorluğu tarafından
işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür. MS 400 yılından sonra deprem ve
ekonomik sıkıntılardan dolayı kent gözden düşmüş ve zaman içinde unutulmuştur. Petra antik
kenti, MÖ 400 ile MS 106 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 girişindeki 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.

Fotoğraf 3: Petra Antik Kenti
Kaynak: http://whc.unesco.org/en/list/326/gallery/
1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne 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

51

ustasıydı. “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 deniz
yollarını 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.
Amerika kıtasının en eski yerleşimi olarak nitelendirilen Peru’nun Caral kenti,
Lima’nın kuzeyinde, Supe Nehri vadisiyle ülkenin sahil şeridi arasındaki çöl bölgesinde yer
alan bu arkeolojik alandır. 2009 yılında UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilmiştir.
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.

3.5. Arkeolojik Turizmde Anıt Mezarlar

Antik Çağ insanlarının yaşamları hakkında en kesin bilgiler ölülerin mezarlarına
koydukları giysi, kap, alet, takı vb. eşyalardan elde edilmektedir. Ölülerine olan saygı, bir
başka yaşama inancı veya öldükten sonra tekrar dirilme inancı gibi nedenlerle ölüyü ve
konulan bu kıymetli eşyaları korumak için sağlam mezarlar inşa etmişlerdir. Bunun en
görkemli şekli, mezar odasının üzerinin kesme taşlardan piramit şeklinde kapanmasıdır. En
güzel örnekleri Mısır’dadır. Dünyanın en ünlü anıt mezarı Mısır’da Gize Piramitleri’dir.
Kahire yakınlarındaki Gize Piramitleri, dünyanın en çok turist çeken anıt mezarlarıdır.
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 coğrafi açıdan tepe olarak algılansa da hırsızlar için
define yeridir. En büyükleri ortalama 50 m 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
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silinip giderlerdi. Tümülüsler, coğrafyada tepe şeklinde olmaları nedeniyle 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 durum, 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, tarihsel yerleşme coğrafyası açısından coğrafyanın ilgi
alanına girmektedir. Tümülüsler, eski bir yerleşmeyle bağlantılı yörenin yerleşim tarihine
dâhildir. Bunların bazı bölgelerde çok sayıda bulunması, bazı yerlerde bulunmaması da
coğrafyanın araştırması gereken konulardır.

Fotoğraf 4: Anıt Mezar Olarak Gize Piramitleri
Kaynak: http://www.ufonet.be/MISIR/piramit%20resimler/cize-piramitleri.jpg
Kaybolmadan günümüze gelen ve turizmde ilgi çeken bir başka mezar şekli kaya
mezarlardır. Mezarların açılmaması, ölülerin rahatsız edilmemesi, toplu hâlde 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 örnekleri Likya
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 odasına giren kapılar, hırsızlık için bir yerinden parçalanmış, mezar odasının
içinden eşyalar alınmış, mezar odasındaki 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 Yedi Harikası arasında da girmiş olan Halikarnassos’taki (Bodrum)
“Mausoleum” mezar anıtıdır. Bütün mezar anıtlarına verilen “mozole” adı da bu mezardan ve
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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.

3.6. Müzelerde Arkeolojik Turizm

Müzeler, kültür turizminin bütün alt dallarında olduğu gibi arkeolojik turizmin de en
önemli mekânları arasındadır. Kalıntıların ait olduğu yerde olduğu alanlar açık hava arkeoloji
müzeleridir. 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 siteye ait müzeye konmaktadır. Antik kente 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 sözleşmedeki 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.
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 uluslararası ve ulusal sergilerle
dünya kentlerini de dolaşırlar. Bu açıdan sit alanlarındaki buluntular gibi mekâna bağlı
değildirler. Arkeolojik turizmde önemli bir konu eserlerin müzelerdeki sunumlarıdır.
Öncelikle müze depolarında yer darlığı sebebiyle 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
buluntuların 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, ABD’de 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.
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3.7. 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 zarar sebebiyle 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 grupların hiçbir hizmet ve bilgi almadan
kendi imkânlarıyla dolaştığı yerler olarak kalmıştır. Bulunduğu yörede yaşayan halk için
arkeolojik kent define alanıdır. Kazıya gelen arkeologlar hazine avcısıdır. 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 ve
malın elinden alınma riski de ortaya çıkmıştır. Sonuçta yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği
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 planlama antik
sitin etki gücünü ve turist sayısını artırmaktadır. Arkeolojik turizmden büyük gelir elde eden
ülkelerdeki 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 olanlar, tur hattı
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üzerinde olanlar, turizmin geliştiği bölgelerde olanlar, turistin en çok ilgilendikleri ve
mekânsal düzenleme yapılmış olanlar ön plana çıkmaktadır.
Arkeologların kazı projeleri “arkeolojik turizmi” de içermelidir. Troya dört 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. 1990’lı yıllardan sonraki kazılar
sadece bilimsel amaçlı kalmamış, turizm için mekânsal düzenleme planları da yapılmıştır.
Troya, Türkiye’de en iyi mekânsal düzenlemesi yapılan arkeolojik sitleri arasına girmiştir.
Hierapolis’te 1980’li 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
turistin bakış açısı da yıkık yapıların restorasyonu şeklindedir. Çünkü mekânda hayal
edemediği yapıları bütün durumuyla görmek istemektedir. Kitaplarda yazılı antik dünyanın
ihtişamı ancak bu şekilde anlaşılmaktadır. Bu durum, yapıların restorasyonunu 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 kullanılmıştır.
Yapıların temelleri ve çok büyük sütun parçaları kalmıştır. Ancak sel suları ve heyelanların
getirdiği toprağa gömülen malzemeler 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 tarihî katmanları sergilenmektedir. Kentsel arkeolojik parklar, en eski ve en
yeni yapının bir arada izlenmesine imkân 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
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Arkeolojik alanın ikinci önemli mekânsal düzenlemesi, yanı başında kurulan
müzelerdir. Arkeolojik kazılardan çıkarılan buluntular, genellikle çevrenin 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 tercihen
bulunduğu yerde korunmasını” önermektedir (Madde 4.2). Turist, kentin tarihinden
uzaklaşmadan bunları yerinde görmelidir.
Bir diğer önemli düzenleme, sitin ana girişinde yapılacak bilgi merkezidir. 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.
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 okuduklarını 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 gruplara alternatif olarak sunulur. Bu durumda mekân
düzenlemesi de sadece arkeolojiye meraklı kültürlü turist için değil arkeolojiyle orta derecede
ilgili ağırlama da isteyen turiste hitap edecek şekilde düşünülür. Sit alanı çevresi hediyelik
eşya, yiyecek, içecek üniteleriyle dolar. Gelişmiş ülke pazarlarından gelen turistlere 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 olan turistlerin
bilgi edinme kalitesi düşer. Arkeolojik sitin mekân düzenlemesi büyük gruplara az bilgi,
yiyecek, alışveriş molası şeklinde değil, küçük gruplara uzun sürede, yavaş ve yeterli bilgi
şeklinde 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
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deneysel alanlarla motive etmek gibi faaliyetlere yönlendirmek 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 Destanı’yla bulmuştur. Çocukların arkeoloji konusunda ilgisini artırmak ve eğitmek
için Türkiye’de ilk olarak Antalya Arkeoloji Müzesi’nde “çocuk bölümü” açılmıştır. Bu
bölümde antik çağlara ait oyuncaklar ve kumbaralar 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 çekiciliği 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.
Arkeolojik turlar, sadece yapıların mimari özellikleriyle sınırlı kalmaktadır. Hâlbuki
halkın kökeni, yönetim şekli, yaşam tarzı, giyim kuşamı, 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 da
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 Planı” yapılması gerekir. Bu plan, bütün
arkeolojik sitlere uygulanacak standart bir plan değil arkeolojik site özel kısımlar içermelidir.
Sürdürülebilir gelişme için alanın kültürel, turistik ve ekonomik açıdan ortak planlaması
gerekir. Planlamada dikkate alınacak arkeolojik bakış açısı, sitin bilimsel değerinin
korunması, yapıların restorasyonu, kentin gezi planı 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, kara
yolu vb) için uygun alan belirler. Diğer taraftan çevre halkın arkeolojik site ve turizme bakış
açısı da sosyologlardan öğrenilebilir. Planlamada halkın bu konuda eğitimi de yer almalıdır.
Sonuçta arkeolojik siti onlar koruyacaktır. Uygulamanın da öğreteceği pek çok bilgi turizm
yoluyla zamanla öğrenilecektir ve esnek planlar değişecektir. Binlerce yıl var olan kalıntıların
daha binlerce yıl var olmasını sağlamak gerekir.
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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 müdahaleler ile 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 sağlama
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 planı hazırlanmalıdır. Turist kenti adım adım keşfetmek
isteyecektir. Antik kentin kendi dönemine yol hatları uygulanmalıdır. Fakat turistlerin aynı
hatlardan yürüyüşleri bu alanlara zarar vereceğinden farklı hatlar da olmalıdır. Bu konuda tek
kaynak kazı ekibidir
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 toplanmaları 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 Sözleşmesi’ni
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
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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 ait olduğu ve bunlara sahip ülkelerin
onları koruma sorumluluğuna sahip olduğu ilkesini getirmiştir. Fakat ulusal düzeyde koruma,
o ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknik kaynakları yetersiz olursa yapılamaz. O zaman
uluslararası sözleşmeler, bunu uzman ve deneyim değişimi vermek yoluyla diğer gelişmiş
ülkelere sorumluluk yüklemektedir. Bir ülke bir uluslararası 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 yerelleşmenin arkeolojik turizm
üzerine katkısı olmuştur. Küreselleşme, kültür varlıklarının tüm dünyanın olduğunu ve
bunlara sahip ülkelerin onları koruma sorumluluğu vardır ilkesini getirmiştir. Böylece
topraklarındaki eski ve farklı kültürlere duyarsız devletler bilinçlenerek ve uluslararası
anlaşmalarla bunları 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
Arkeoloji müzelerinin arkeolojik turizme katkısını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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. Arkeolojik turizmin
dağılım alanları, yerleşmeler (kentler, köyler), kaleler, anıtsal tek yapılar (köprü vb.) ve
müzelerdir. Arkeolojik kalıntıları ilk keşfedenler seyyahlardır. İlk seyyahları, arkeolojik
turizmin ilk turistleri olarak sayabiliriz. Dünyada arkeolojik turizmde en çok ilgi gören
bölgelerden birisi Akdeniz Havzası’dır. Bunun nedeni, Eski Yunan ve Roma kentlerinin
kalıntılarının günümüze terk edilmiş kentler gibi kalmalarıdır. Antik Çağ’da yaşayan
insanların yaşamları hakkında en kesin bilgiler ölülerin mezarlarına koydukları giysi, kap,
alet, takı vb. eşyalardan elde edilmektedir. Bunlar da arkeolojik turizmin ilgi alanıdır. Fakat
daha yaygın olarak mezar odasının üzeri kesme taşlar yerine toprakla kapanarak koni şeklinde
yığma tepeler oluşturulmuştur. Bunlar “tümülüs” adı verilen anıt mezarlardır. Müzeler kültür
turizminin bütün alt dallarında olduğu gibi arkeolojik turizmin de en önemli mekânları
arasındadır. Kalıntıların ait olduğu yerde olduğu alanlar açık hava arkeoloji müzeleridir.
Buluntular ise kapalı müzelere konmaktadır. Turizm, arkeolojinin araştırma konusu değilse de
arkeolojik sitin yoğun kullanımı turizmle ilgilidir. 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.
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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) Arkeolojik turizmde yer alan Xanthos, Letoon, Phaselis hangi ülkededir?
a)

Suriye

b)

İran

c)

Türkiye

d)

Irak

e)

Tunus
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8) 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

9) 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) c, 8) e, 9) e.
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4. SU ALTI KÜLTÜR MİRASI VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. SU ALTI KÜLTÜR MİRASI
4.1. Su Altı Kültür Mirası: Tanım ve Kavramlar
4.2. Batık Gemiler ve Kültürel Miras
4.3. Batık Kentler ve Kültürel Miras
4.4. Su Altı Arkeoloji Turizmi
4.5. Müzelerde Su Altı Kültür Mirası
4.6. Su Altı Kültür Mirasının Korunması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir batık müzede nasıl sergilenebilir?
2) Su altı arkeoparkı neler içerir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Batık gemiler ve kültürel
miras

Batık gemiler ve yüklerinin
turizmde nasıl kullanıldığını
öğrenir.

Su altı müze ve
arkeoparkların web
sayfalarını inceleyerek

Müzelerde su altı kültür
turizmi

Su altı kültürel mirasının
müzelerde nasıl
sergilendiğini öğrenir.

Müze ve arkeoparkların web
sayfalarını inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Su Altı Kültür Mirası



Su Altı Arkeoloji Turizmi



Bodrum Su Altı ve Arkeoloji Müzesi



Yenikapı Batıkları



Serçe Liman Batığı



Uluburun Batığı



Su Altı Arkeoparkı



Su Altı Ören Yeri
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Giriş
Bu bölümde su altı kültürel mirasının tanımından başlanarak batık gemiler, batık
kentlerin kültürel miras olarak önemi incelenecektir. Su altı arkeoloji turizmi, su altı kültür
mirasının müzelerde sergilenmesi, su altı arkeoparkları ve su altı kültürel mirasının korunması
ele alınacaktır.
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4.1. Su Altı Kültür Mirası: Tanım ve Kavramlar

Su altı kültür mirası iç bölgelerde ve kıyı sularında, denizlerde ve okyanuslarda
bulunan yerleşmeleri, yapıları, batıkları ve bunların doğal çevrelerini içerir. Su altı kültür
mirası, su altında bulunan arkeolojik mirastır. Doğal ortamında bırakılabilir veya dışarıya
müzelere alınabilir. Su altı kültür mirasında batıkları uluslararası ticaret yapan gemiler
oluşturduğu için büyük çoğunluğu uluslararası sularda bulunur. Bu gemiler hareket ettiği
limandan ve varmak istediği limandan çok uzakta bulunurlar. Ticaret amacıyla yükleriyle yola
çıkmış fakat fırtınada batmışlardır.
Toprak altındaki eski kalıntılar gibi su altı da insanlığın geçmişine dair izleri
yansıtmaktadır. Su altında bulunan arkeolojik eserler geçmişimize dair bilgiler sunmaktadır.
Arkeolojinin su altındaki kalıntılarını incelen bilim dalı dalı “su altı arkeolojisi” olarak
adlandırılır. Antalya Müzesi’nde kurulan Akdeniz Su Altı Araştırmaları Merkezi, Türkiye’nin
ilk su altı arkeologlarını yetiştirmeye başladı. Su altı arkeologlarının bulduğu batıklar ve
bunlardan çıkarılarak müzelere konulan eserler su altı arkeoloji turizminin konusudur.
Batıklar yerinde bırakıldığı gibi su yüzüne çıkarılarak Bodrum Müzesinde olduğu gibi
sergilenmektedir.
Türkiye’de su altı arkeolojisine yön veren kuruluşlar arasında 1973 yılında Sualtı
Arkeolojisi Enstitüsünün kurulmasına öncülük eden (INA / Institute of Nautical Archaeology)
arkeolog George Bass’dır. Bugüne kadar dört ayrı kıtada su altı kazıları, araştırmalar ve
restorasyon çalışmaları gerçekleştiren enstitünün şu anki idari heyeti Amerikalı, Fransız ve
Türklerden oluşmaktadır. Ayrıca deniz aşırı merkezi Bodrum’da bulunmaktadır.
Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA) su altı arkeolojisini geliştirmekte ve destek
vermektedir. Vakıf su altı arkeolojik mirasının ülkemize kazandırılmasında büyük rol
oynamaktadır.
2014 Haziran ayında Türkiye’de ilk kez su altı arkeoloji araştırmaları alanında faaliyet
gösterecek Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Su Altı Kazı ve
Araştırma Gemisi Selçuk-1 denize indirildi. Gemi, Selçuk Üniversitesi Su Altı Araştırma ve
Uygulama Merkezi’ne ait 26 metre uzunluğunda 20 kişi kapasitelidir. 7 su altı kamerası, su
altı botları, sonar tarayıcı sistemleri, aletli dalış ekipmanları ve vinciyle Türkiye’nin su altı
arkeolojisi alanındaki tek gemisi olma özelliğine sahiptir.
Karadeniz’in dibinde, Karadeniz ve Azak Denizi’nin kültürel mirasını teşkil eden
yaklaşık 2500 batık gemi ve 24 antik şehir ve yerleşim bölgesi bulunmaktadır. Ukraynalı
arkeologlar için Kırım’da Karadeniz’in kuzey sahilinin su altı mirasını koruyacak ve
araştıracak Karadeniz Su Altı Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.
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Fotoğraf 6: SELÇUK-1 Su Altı Kazı ve Araştırma Gemisi

4.2. Batık Gemiler ve Kültürel Miras

Yelkenin keşfi, denizcilerin çok uzun mesafelerdeki limanlarla ticaret yapabilmeyi
sağlamış ve Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz ve Ege limanlarıyla deniz ticareti başlamıştır. Bu
ticaretin günümüze en önemli izleri fırtınada batan gemiler ve yükleridir. Günümüze kadar
yapılan çok sayıda araştırmayla Türkiye kıyılarına yakın 100 den fazla batık belirlenmiştir.
Türkiye’de 10 bin kilometreye yaklaşan kıyısı ve bu kıyılarda 5 bin yıllık denizcilik tarihi
olduğunu düşünülürse Türkiye’de 25 bin civarında gemi batığı olması tahmin edilmektedir.
Su altı arkeolojisinin Türkiye’de doğuşu, başka ülkelerde de olduğu gibi önceleri
yalnızca balıkçı ve sünger avcılarının batık gemilerin yerlerini bildirmeleri ile başlamıştır.
İnsanın sualtında uzun süre kalmasını sağlayan Scuba (Self Contained Underwater Breathing
Apparatus) adı verilen tüplü dalışların keşfinden sonra dalgıçlar bu batıkları bulunca su altı
arkeolojisi de gelişmeye başlamıştır.
Türkiye’deki batıklara örnek olarak Gelidonya Burnu, Şeytan Deresi, Yassıada, Bizans
Cam Batığı, Serçe Limanı, Helenistik Batık, Ulu Burun, Selimiye-Bizans Batığı, Tektaş
Burnu - Klasik Batık ve Papuç Burnu - Eski Batık verilebilir.
Gelidonya Burnu Batığı (Taşlık Burun = Anadolu Burnu ) bir sünger avcısının 1954
yılında Gelidonya Burnu (Beşadalar) civarında yaptığı dalışlar sırasındaki bulmasıyla ortaya
çıkmıştır. Batığın kazısı (1960) tamamlanmış olup 26 - 28 metrelerde Geç Tunç Devri’ne
tarihlenmiştir. 1961-1964 yılları arasında Prof. Dr. George F. Bass başkanlığında bir kurul
tarafından arkeolojik kazısı yapılan MS 7. yüzyıla ait Doğu Roma Gemisi, 1997 yılında 1/1
ölçeğinde yeniden kurulmuş ve Bodrum Su Altı Arkeolojisi Müzesi’nde sergilenmektedir.
Marmaris Serçe Limanı girişindeki boğazın doğu yakasında 2, bunun biraz ilerisinde
koyun genişlediği bölgede 2 gemi batığı bulunmaktadır. Bodrum Su Altı Arkeoloji
Müzesi’nde, özel bir salonda, Marmaris Serçe Limanı batığında bulunmuş, hâlen bilinen en
önemli İslam cam koleksiyonu sergilenmektedir. 1977 - 1979 yıllarında sürdürülen kazıda ele
geçen buluntular geminin MS 1025 tarihinde Karadeniz’e ulaşmak amacıyla Suriye’deki bir
limandan yola çıktığını, ancak bilinmeyen bir nedenle Serçe Limanında battığını
göstermektedir. (MS 11. yüzyıl Cam Batığı). Serçe Batığı camları dört ana gruba ayrılır.
Birinci grup sofra eşyalarıdır. Bunlar; büyük servis tabakları, sürahiler, meyvelik ve kâseler
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ile bardak ve fincanlardan oluşur. İkinci grup, kavanozlar, şişeler ve damacanalar gibi çeşitli
sıvıları depolamak amacıyla kullanılan kaplardır. Üçüncü gruptaki kandiller, aydınlatma
amacıyla yapılmışlardır. Dördüncü grupta bulanan koku şişeleri, mürekkep hokkaları, hacı
şişeleri anı eşyası olarak imal edilmişlerdir.
Serçe Limanı Batığı Kazısı’ndan önce, İslam camının en ünlü koleksiyonu Atina’daki
Benaki Müzesi’ndeydi. Bu koleksiyon, kırıklar dâhil 425 parçadan oluşuyordu. Serçe Limanı
Batığı, 500 bin ila 1 milyon arasında parça cam eseriyle en zengin cam koleksiyonunu
oluşturmaktadır. Kazı alanında 80 eksiksiz parça bulundu. Kırıklardan, yüzlerce adet kısmen
bütünlenmiş profil üretildi ve birçok yeni şekil keşfedildi.
Uluburun Batığı, Kaş’ın 5 kilometre güney doğusunda uzanmakta olan Uluburun’un
doğu kıyısından 60 metre açıkta 1982 yılında bir sünger dalgıcı tarafından bulunan batıktır.
1984 yılında başlanan çalışmaların ve 11 sezon boyunca yapılan binlerce dalışın sonucunda
MÖ 14. yüzyılın sonlarında kaybolmuş eşsiz bir yük gün ışığına çıkarılmıştır. Geminin yükü
daha çok bakır külçelerden oluşmuştur. Bunun yanı sıra saf kalay, reçine ve 150’yi aşkın
kobalt mavisi, turkuvaz ve lavanta renkli yuvarlak yassı cam külçeler de vardır. MÖ 2. binin
ikinci yarısına tarihlenen Kaş Uluburun Batığı cam külçeleri ve Miken boncukları, o çağın
ham maddesi ve işlenmiş camı olarak üretimin ve ticari ilişkilerin gözler önüne serilmesinde
büyük rol oynamıştır. Bu külçeler bilinen en eski ham madde kaynaklarıdır. 1984 yılında
başlayıp 1995 yılında biten kazılarda bulunmuş ve Geç Bronz Çağı’na MÖ 14. yüzyılın ilk
yarısına tarihlenen ve sayıları 150’yi aşan, kobalt mavisi, turkuvaz ve lavanta renklerindeki
yuvarlak, yassı ham cam külçeler o çağda Suriye’den Ege’ye cam ticareti yapıldığını
ispatlamıştır. Bu cam külçeler, Türkiye müzelerindeki bilinen en eski cam buluntu
olmalarının yanı sıra MÖ 2. binyıl ticareti, taşımacılığı ve Doğu - Batı ilişkileri açısından da
büyük öneme sahiptir.
İstanbul Yenikapı metro inşaatı sırasında 2005 yılında bir gemi batığına ulaşılmıştır.
Kazılar devam ederek Erken Bizans Dönemi’nin en büyük liman olan Theodosius Limanı gün
ışığına çıkarılmıştır. Lykos (Bayrampaşa) Deresi’nin ağzına yaptırılan Theodosius Limanı’nın
Lykos Deresi’nin taşıdığı miller sonucu işlevinin önemli bir bölümünü yitirmiş olmasına
rağmen, küçük gemi ve teknelerin barındığı bir liman olarak 11. yüzyıla kadar kullanılmaya
devam edildiği yapılan kazılarda elde edilen ve 7-11 yüzyıllara tarihlenen gemi kalıntılarından
anlaşılmaktadır. 3 ayrı bölgede sürdürülen kazılarda Marmaray kazı alanında 13, Metro kazı
alanında 22 olmak üzere değişik ölçü ve tipte 5-11. yüzyıllara tarihlendirilen 36 tekne kalıntısı
gün ışığına çıkarılmıştır. Dünya’nın en geniş repertuarına sahip antik tekne
koleksiyonlarından birini oluşturan Yenikapı batıkları, Bizans Dönemi gemi tipolojisi, gemi
yapım teknolojileri ve bu teknolojinin gelişimine ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. Bunun
yanında 35 bin envanterlik eser ortaya çıkmıştır. Buluntular arasında çok iyi korunmuş büyük
ve küçük ticari gemiler ile ilk kez rastlanan Orta ve Geç Bizans dönemine ait kürekli gemiler
(kadırgalar) yer almaktadır. Yenikapı batıkları bugün toplu olarak ele geçmiş en büyük tekne
koleksiyonunu oluşturmaktadır.
Yenikapı su altı kültür mirası, sergilerde değerlendirilmektedir. İstanbul Arkeoloji
Müzesi’nde 25 Haziran 2013 - 25 Ocak 2014 tarihleri arasında “Saklı Limandan Hikâyeler:
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Yenikapı’nın Batıkları” adlı sergi açılmıştır. Arkeolojik kazılar sırasında Yenikapı’da bulunan
36 batık gemiden 35’inin araziden taşınma işlemi tamamlanmıştır. Bizans dönemine ait
olduğu tahmin edilen batık gemiler sayesinde İstanbul’da dünyanın en büyük batık gemi
müzesi kurulacaktır. Yenikapı 12 isimli batık yeniden yüzdürülecektir.

.
Fotoğraf 7: Sergi - Saklı Limandan Hikâyeler: Yenikapı’nın Batıkları, 25 Haziran
2013 -25 Ocak 2014
Batıklardan birinde ahşaptan bir not defteri çıkmıştır. Bu buluntu, ahşaptan ve defter
gibi açılabimektedir. Birkaç sayfası bulunmaktadır ve balmumu sürülerek sayfaların üzerine
notlar almak mümkündür. Çağının tablet bilgisayarı gibi düşünülmüştür.

Fotoğraf 8: Ahşap Not Defteri: Ahşap Birkaç Sayfaya Balmumu Sürülerek Not
Alınıyor.
(http://www.radikal.com.tr/teknoloji/)
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4.3. Batık Kentler ve Kültürel Miras
Su altı kültür mirası içinde kıyıdaki antik kentlerin su altında kalan yapı ve liman gibi
kalıntıları da yer alır. Türkiye’de yaklaşık 250 batık kent bulunmaktadır. Su altında arkeolojik
kazı yapmak oldukça zordur. Bu konuda Urla’da Limanreis kazısı dünya çapında bir su altı
arkeoji kazısıdır. Bu kazı, Türkiye’yi su altı araştırmaları konusunda ilk 10 arasına sokmuştur.
Karantina Adası’ndan Polis Kampı’na kadar çok geniş bir bölgenin yerleşim alanı olduğu, bir
zelzele sonrasında çökme meydana geldiği ortaya çıkarılmıştır. Limanreis kazıları, kentin
önemli bir bölümünün MÖ 700’lü yıllarda yaşandığı sanılan büyük bir depremle denizin 1
kilometre altına kaydığının belirlenmesi nedeniyle deniz dibinde sürdürülmektedir.
Buraya kurulacak su altı arkeoloji müzesi Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi’nden
sonra ikinci zengin müze olacaktır. Ayrıca kurulacak arkeoparkta çıkarılan batıklar, eski
ahşap ve metal çapa örnekleri sergilenecektir. Arkeoparkta 16 bin metrekarelik alana
kütüphane, konferans salonu, depo ve labaratuvarlar, misafirhane, sergileme alanı ortasında
doğal göl olacaktır.
Su altı antik kent kalıntılarına bir diğer örnek Kekova’dadır. Yöreye adını veren
Kekova, hem Simena’nın tam karşısındaki bölgedir hem de Simena Jeimiussa (Uçağız),
Aperlai (Sıcak) İskelesi, Akvaryum Koyu, Gökkaya Koyu’nu da içine alan bölgenin genel
adıdır. Adanın Simena’ya bakan kuzey kıyıları denizin 4 - 5 m derinliklerine kadar uzanan,
yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik
çağlardaki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle doludur. Simena, Kekova
Adası’nın karşısında bulunan yarımada üzerinde konumlanmıştır. Burada küçük adacıklar
(Kaptan adası, Papaz Adası, Kurşun Adası) arasından kıyıya doğru su altında kalmış yol ve
rıhtım kalıntılarını izlemek mümkündür. “Antalya Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırmaları”
projesi kapsamında su altında bulunan tarihî eserler tek tek sayılmaktadır. Kekova Adası
çevresinde devam eden araştırma kapsamında su altı arkeologları, robot, sonar ve
manyetometre gibi ileri su altı tespit cihazlarını kullanarak su altındaki eserlerin fotoğraflarını
çekip numaralandırmaktadır. Belirlenen bu eserlerin koordinatları ise haritalara
işaretlenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Dr. Hakan Öniz başkanlığında
devam eden proje kapsamında denizin derinliklerinde bulunan arkeolojik kalıntılar ve gemi
batıklarının bilimsel tespitleri yapılmaktadır. Kekova çalışmalarının en önemli dikkat
noktasını ise kısmen su altında bulunan Simena, Teimusa ve Aperlai antik kentleri
oluşturmaktadır. Tarihleri MÖ 4. yüzyıla uzanan bu kentler, Likya bölgesinin en önemli liman
bölgesinde kurulmuş durumdadır. Her birinde doğal liman özelliği görülen kentlerin su
altında kalmasının nedeni ise depremsel kaymalar ve su seviyelerinde zamana bağlı olarak
gelişen yükselmelerdir.
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Fotoğraf 9: Kekova adasında su altına inen kalıntılar

4.4. Sualtı Arkeoloji Turizmi

Su altı kültür mirasının turizme kazandırılması diğer turizm tiplerine göre zordur. Su
altında arkeolojik kazı yapmak dalgıçlığı gerektirmektedir. Arkeologlar da bu konuda eğitim
almaktadırlar. Binlerce yıl su altında kalan eserlerin su yüzüne çıkarılınca korunmaları da özel
teknik istemektedir. Batıkların incelenmesi ve su üzerine çıkarılması ayrı bir teknik
konusudur. Su altı kültür mirası olan eserler öncelikle mevcut müzelere konmuştur. Artık bu
konuda tematik müzeler hazırlanmaktadır. Bir diğer turizme açılışı su altı arkeoparkları
şeklindedir.
Dalış sporu yapanlar için batıkların bulunduğu kıyılar ilgi ortamı olmaktadır. Fakat su
altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlara sportif amaçlı
dalışlar yasaktır. Bu yerlerde ancak Bakanlıktan izin alınarak araştırma ve kazı yapılabiir.
Bu konuda Bodrum açıklarındaki 1. derece doğal sit alanı olarak tescillenen ve
etrafında 12 batığın bulunduğu Yassıada’nın su altı arkeoloji turizmine kazandırılması için
çalışma başlatılmıştır. Turgutreis beldesinden iki mil uzaktaki Yassıada’nın dalış turizmine
açılması için hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak uygulama
aşamasına geçmiştir. Yassıada bölgesinin ve batısındaki Roma çağına ait amphora kırıkları ve
batığının bulunduğu Çatalada’nın ‘Yassıada Batıkları Su Altı Ören Yeri’ olarak Perge,
Phasselis ve Efes ören yerleri gibi düzenlenerek kontrollü ziyarete açılması su altı arkeoloji
turizmine büyük yarar sağlayacaktır.

4.5. Müzelerde Su Altı Kültür Mirası

Su altı kültür mirası açısından en zengin müze Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi’dir.
Müzenin cam batığı salonunda Marmaris’in 24 mil kadar batısında, Bozukkale (Loryma antik
kenti) yakınlarındaki Serçe Limanı içinde bulunan ve Cam Batığı diye bilinen gemiye ait
buluntular sergilenmektedir. Kıyıya yakın bir yerde, 32 metre derinlikte kum bir zeminde,
iskele üzerine yatmış durumda olan batık gemi, Prof. Dr. George F. Bass başkanlığında Türk
ve Amerikalılardan oluşan bir ekip tarafından 1977 - 1979 yılları arasında kazılmıştır.
Geminin %25’i tamamen çıkarılmıştır. MS 11. yüzyıl Serçe Limanı Kazısı sonucu çıkarılan
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Bizans batığına ait teknenin kendisi sergilenmektedir. Salonun birinci bölümünde, su altı
kazısı ile ilgili fotoğraflar, resimler ve panolar bulunmaktadır. Kazının öyküsünü anlatan bir
video filmi de gösterilmektedir.

Fotoğraf 10: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Serçe Liman Cam Batığı
Cam salonunda, MÖ 14. yüzyıl ile MS 11. yüzyıl arasına tarihlenen çeşitli cam eserler
sergilenmektedir. Salonun büyük bir bölümü ise MS 11. yüzyıla tarihlendirilen Serçe Limanı
Batığı’nın cam koleksiyonunu oluşturmaktadır. Su altında arkeoloji kazılarının nasıl
yapıldığını göstermek amacıyla, bu salondaki nişlerden birinin içerisine bir akvaryum
yerleştirilmiştir. Burada su içinde MS 4. yüzyıl Erken Bizans Batığı Su Altı Kazısı 1/20
ölçeğinde küçültülerek canlı bir biçimde gösterilmiştir. Bu batık gemi ile ilgili eserler,
Yassıada Batıkları Salonu’nda sergilenmektedir. Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi’nin en
büyük eser topluluğu amphoralardır. Amphoralar antik devir ticaretinde şarap, zeytinyağı,
kuru gıda maddelerinin taşınmasında ve depolanmasında kullanılmıştır. Müzedeki amphoralar
dünyanın en büyük amphora kolleksiyonudur.
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Fotoğraf 11: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Amphora Salonu
Tunç Çağı Batıkları salonunun ikinci ve üçüncü bölümlerinde bulunan Uluburun
Sergilemesi 1999’da açılmıştır. Dünyanın bilinen en eski batığı olarak tanımlanan ve Kaş –
Uluburun açıklarındaki batık Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi’nin en önemli ve özel
sergilemesidir. MÖ 14. yüzyıla tarihlenmiştir. Batıkta 365 bakır külçe, 1 ton kalay külçe ve
yüz testi içinde reçine ana yükü bulunuyordu. Uluburun Batığı’nın çok kıymetli buluntuları
üçüncü ve “Hazine Odası” tabir edilen salonda ziyaretçilere açıktır. Müzede şapelde MS 7.
yüzyıl Bizans batığının kesiti, o zamanın yaşamını da yansıtacak şekilde 1/1 ölçeğinde
sergilenmektedir.

Fotoğraf 12: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde Uluburun Batığı
Seferihisar ilçesine bağlı Kızılburun mevkiinde MÖ 1. yüzyılda batan gemiden
çıkarılan dev mermer sütunlar, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi’ne getirilmiştir. Mermer
sütunlar, İzmir Menderes’teki Klaros antik kentinde bulunan Apollon Tapınağı’nın inşasında
kullanılmak üzere Marmara Adası’ndan yola çıkmıştı. Gemi batınca tam 2 bin 100 yıl
boyunca denizin dibinde kalan sütunlar, 2006 yılında çıkarılıp koruma altına alındı.
Sütunlardan üçü temizleme ve koruma işleminden geçirilmek üzere Bodrum Su Altı Arkeloji
Müzesi’ne getirilmiştir.
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Kızılburun batığında yapılan çalışmalar sırasında mezar stelleri, mermer sunu kapları,
mermer levhalar, Hermes heykelciği, kurşundan imal edilmiş çıpa, derinlik ölçmek için
kullanılan iskandil ve çeşitli amforalar bulunmuş ve Çeşme Müzesi’nde koruma altına
alınmıştı.
İnsanlık tarihinin en erken batığı olan, Akdeniz ticaretini ve kültürlerarası ilişkileri
sunan MÖ 14. yüzyıla tarihlenen Uluburun Batığı Kaş’da bulunmuştur. Uluburun gemisine
benzer bir gemi proje ortaklarınca yapılıp Kaş, Hidayet koyunda batırılmıştır ve bu alan
deneysel arkeoloji alanı olarak Türkiye’nin ilk su altı arkeoparkı olarak 29 Ekim 2006’da
proje ortakları tarafından kurulmuştur. Arkeopark alanının uzaktan erişimli su altı
görüntülemeleri, 360 derece dolaşımı ve bu görüntülerin sanal müze uygulamaları projenin
ana çalışmasını oluşturur. Gelişen bilgi teknolojileriyle yeni müze anlayışı, ‘sanal müze’ adı
altında, günümüz teknolojilerini de kullanarak sadece bulunduğu mekâna bağlı olmayan web
üzerinden erişimli bilgi akışı sağlayan bu sistem proje sayesinde gerçekleştirilmiştir.
Arkeopark alanı su altı arkeolojisi için önemli bir eğitim alanıdır. Karelaj ve içinde yer alan
buluntular (amforalar) arkeoloji öğrencileri için bir batığın yerinde “in situ” konumunu
çalışma için ideal bir alan oluşturmaktadır. Deniz dibi ve saptanan batıklara ait diğer verilerin
edinilmesi de araştırmanın ikincil ürünlerini oluşturmuştur.
İlk plana göre, bir kısmı su üstüne, bir kısmı su altına inşa edilecektir. Kompleksin
batık kısmı, ziyaretçilerin deniz dibindeki arkeolojik kalıntıları görmesini sağlayarak su altı
kültürel mirasın sergilenmesi konusunda önemli bir gelişmeyi temsil edecektir.
2009 yılında Mordoğna’da Türkiye’nin ikinci sualtı arkeoparkı hizmete girmiştir.
Mordoğan yapay resif projesinin bir parçası olarak MÖ 600 yıllarında Bodrum Pabuçburnu
mevkiinde batan 15 m boyundekai tekneden esinlenerek British Museum’da bulunan MÖ
600’lere ait bir seramik kâse üzerindeki ikonografiden yararlanılarak tamamen ahşap olarak
yeniden yapılmıştır. Bire bir ölçüde hazırlanan tekne Mordoğna’da su altına batırılmıştır. Bu
tekne yapay resif olarak da hizmet verecek diğer taraftan su altı arkeolog adayları için çalışma
alanı olacaktır.
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Fotoğraf 13: Mordoğanda Su Altına Batırılan Tekne
Bir diğer su altı müzesi, UNESCO ve Mısır Hükûmeti iş birliğiyle İskenderiye
Körfezi’nde inşa edilmektedir.

4.6. Su Altı Kültür Mirasının Korunması

Su altı ortamı, üzerine göre insanlığın medeniyet aşamalarının yaşattığı tahribattan
nispeten daha az zarar görmüş ortamdır. Su altı kültür mirası; kıyı çizgisini veya deniz
tabanını değiştiren, akıntıların, çökeltilerin ve çevreyi kirleten atıkların yönünü değiştiren yeni
inşaat faaliyetlerinden zarar görebilir. Su altı mirası, denizde bulunan canlı veya cansız
kaynakların duyarsızca tüketilmesinden de olumsuz yönde etkilenebilir. Ayrıca kaçak dalışlar
ve batıklardan hatıra olmak üzere usulsüz bir şekilde eşya alınması yok edici etkiler
yaratabilir. Su altı kültür mirasının yerinde (in-situ) korunması ilk tercih olarak
düşünülmelidir. Su altı kültür mirasının korunması ve yönetimi için uluslararası iş birliği
şarttır. Araştırmaların ve bilimsel çalışmaların yüksek standartta olabilmesi için bu
desteklenmelidir. Su altı kültür mirasının araştırılmasında deneyimli arkeolog ve diğer
uzmanların etkin kullanımının sağlanabilmesi açısından uluslararası iş birliği teşvik
edilmelidir.
2001 yılında Paris’te kabul edilen Sualtı Kültür Mirasının Korunması Sözleşmesi’ne
göre “su altı kültür mirası” en az yüz yıldır kısmen ya da tamamen, periyodik ya da sürekli
olarak su altında bulunan; kültürel, tarihî ya da arkeolojik mahiyeti olan insan kalıntıları
anlamına gelmektedir. Bunlar arkeolojik ve doğal çevreleri ile birlikte ören yerleri, yapılar ve
insan eliyle yapılmış kalıntılar; arkeolojik ve doğal çevreleri ile birlikte deniz araçları, hava
araçları, diğer araçlar ya da bunların yüklerinin veya diğer muhteviyatının herhangi bir kısmı
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ve tarih öncesi özellikler taşıyan nesnelerdir. Bu sözleşme, su altı kültür mirasının
korunmasının temin edilip güçlendirilmesini hedeflemektedir. Taraf devletler su altı kültür
mirasının korunması konusunda iş birliği yapacaklar ve bu sözleşmenin hükümlerine uygun
olarak insanlığın yararı için su altı kültür mirasını muhafaza edeceklerdir. Su altı kültür
mirasının yerinde muhafaza edilmesi, söz konusu mirasa yönelik herhangi bir faaliyete izin
verilmeden ya da başlanmadan önce ilk seçenek olarak göz önüne alınacaktır. Çıkarılan su altı
kültür mirası, uzun vadeli muhafazası temin edilecek şekilde depolanacak, korunacak ve
gözetilecektir.
UNESCO, yüz sene önce batan “Titanic” gemisini koruma altına alarak batık gemiyi
su altında kalmış bir kültür mirası olarak ilan etmiştir. Koruma resmî olarak 15 Nisan 2012
tarihinde, geminin batışının yüzüncü yılında başlamıştır. Çünkü UNESCO, bu tip değerlerin
su altı kültürel mirası olarak kabul edilebilmesi için en az 100 yıldır su altında olmasını şart
koşmaktadır. Koruma başladıktan sonra Titanic’e keşif amacıyla dalışlar yapılamayacaktır.
1987 yılından bu yana Titanic’ten 5500’den fazla parça su yüzüne çıkartılmıştır.
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Uygulamalar
1) Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesini internette inceleyiniz.
www.sanalbatik.org.tr
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Uygulama Soruları
1) Su altı arkeoparkları hakkında bilgi edindiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Su altı kültür mirası; iç bölgelerde ve kıyı sularında, denizlerde ve okyanuslarda
bulunan yerleşme, yapı, batıkları ve bunların doğal çevrelerini içerir. Su altı kültür mirası; su
altında bulunan arkeolojik mirastır. Su altı arkeologlarının bulduğu batıklar ve bunlardan
çıkarılarak müzelere konulan eserler su altı arkeoloji turizminin konusudur. Günümüze kadar
yapılan çok sayıda araştırmayla Türkiye kıyılarına yakın 100’den fazla batık belirlenmiştir.
Türkiye’deki batıklara örnek olarak Gelidonya Burnu, Şeytan Deresi, Yassıada, Bizans Cam
Batığı, Serçe Limanı, Helenistik Batık, Ulu Burun, Selimiye-Bizans Batığı, Tektaş BurnuKlasik Batık ve Papuç Burnu-Eski Batık verilebilir. Su altı kültür mirası içinde kıyıdaki antik
kentlerin su altında kalan yapı ve liman gibi kalıntıları da yer alır. Türkiye’de yaklaşık 250
batık kent bulunmaktadır. Su altı kültür mirası açısından en zengin müze Bodrum Su Altı
Arkeoloji Müzesidir. İnsanlık tarihinin en erken batığı olan Akdeniz ticaretini ve
kültürlerarası ilişkileri sunan MÖ 14. yüzyıla tarihlenen Uluburun Batığı, Kaş’ta bulunmuştur.
Uluburun gemisine benzer bir gemi proje ortaklarınca yapılıp Kaş, Hidayet koyunda
batırılmıştır. Bu alan, deneysel arkeoloji alanı ve Türkiye’nin ilk su altı arkeoparkı olarak 29
Ekim 2006’da proje ortakları tarafından kurulmuştur. 2009 yılında Mordoğna’da Türkiye’nin
ikinci su altı arkeoparkı hizmete girmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Serçe
yerleştirilmiştir?

Liman

Batığı’ndaki

buluntular

aşağıdaki

müzelerden

hangisine

a) Çeşme Müzesi
b) İzmir Arkeoloji Müzesi
c) Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
d) İstanbul Arkeoloji Müzesi
e) Anadolu Medeniyetleri müzesi
2) Bir eserin UNESCO tarafından su altı kültür mirası sayılması için su altında en az
kaç yıl kalması gerekir?
a) 50 yıl
b) 100 yıl
c) 150 yıl
d) 200 yıl
e) 250 yıl
3) Uluburun Batığı hangi kıyıda bulunmuştur?
a) Bodrum
b) Marmaris
c) Fethiye
d) Kaş
e) Alanya
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4) Serçe Liman Batığı hangi kıyıda bulunmuştur?
a) Marmaris
b) Bodrum
c) Datça
d) Kaş
e) Fethiye
5) İstanbul’da Bizans batıkları nerede bulunmuştur?
a) Sarayburnu
b) Yenikapı
c) Zeytinburnu
d) B.Çekmece
e) Yeşilköy
6) Su Altı Kültür Mirası Korunması Sözleşmesi hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 1990
b) 1995
c) 2001
d) 2005
e) 2011
7) Bulunan batık gemiler çoğunlukla ne amaçlıdır?
a) Gezi
b) Savaş
c) Ticaret
d) Keşif
e) Dinî
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8) Aşağıdakilerden hangisi su altı kültür mirası değildir?
a) Su altında ören yerleri
b) Su altında yapılar
c) Su altında deniz araçları
d) Su altında hava araçları
e) Buzdağları
9) Türkiye’de ilk su altı arkeoparkı nerede açıldı?
a) Fethiye
b) Marmaris
c) Bodrum
d) Kaş
e) Datça
10) Türkiye’nin ikinci su altı arkeoparkı nerede kurulmuştur?
a) Marmaris
b) Mordoğan
c) Datça
d) Bodrum
e) Fethiye
Cevaplar
1) c, 2) b, 3) d, 4) a, 5) b, 6) c ,7) c, 8)e ,9) d, 10) b.
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5. TARİHSEL MİRAS VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. TARİHSEL MİRAS VE TURİZM
5.1. Tarihsel Turizm: Tanım ve Kapsamı
5.2. Tarihî Kentler ve Turizm
5.3. Kaleler ve Turizm
5.3.1. Kaleli Kentler ve Turizm
5.4. 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 hâlde dış surları neden genellikle günümüze
ulaşmamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarihî kentler ve turizm

Tarihî kent kriterlerini
öğrenir

Tarihî Kentler Birliği web
sayfasını inceleyerek

Kaleler ve turizm

Kalelerin coğrafyanın ilgi
alanına giren kısımlarını
öğrenir

Kaleleri tek tek inceleyerek

93

Anahtar Kavramlar


Tarihsel Turizm



Kültür Turistleri



Miras Nehirler



Tarihî Kent



Dünya Tarihî Kentler Birliği



Surlu Kent



Kaleli Kent
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Giriş
Bu bölümde 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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5.1. Tarihsel Turizm: Tanım ve Kapsamı
Tarih yakın geçmiş kadar uzak geçmişi de içine alan geniş bir kavram olmasına
rağmen tarihsel turizm ve arkeolojik turizmin 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, tarihî yol, politik olay, anlaşma gibi tarihî bir olayın mekânı veya tarihî 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 turizminin de
ilgi alanıdır. Mekân bir savaş alanı ise kültür turizminin tematik turlarından savaş turizmi
içine girer.
Tarihsel turizme katılan kültür turistlerinin 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 idari 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 tarihî yapılar toplu olabildiği gibi bazı büyük kentlerde kent içine dağılmıştır.
Bunların kent içinde dağıldığı yerler da tarihsel turizmin çekim noktalarını oluşturur
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Tarihsel turizmi öncelikle “yerleşme içinde tarihî yapılar” ve “yerleşme dışında tek
anıtsal yapılar” olarak gruplandırmak gerekir. Yerleşme içinde olanlar toplu hâlde
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 tarihî 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 kara yoluyla 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 mimari 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 toplandığı nehirler, “miras nehirler” olarak
kabul edilmektedir. Nehir mirasları arasında köprüler önemli bir yere sahiptir. Akarsuya ait
kültürel bir varlıktır.

5.2.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 “tarihi kent”
lerdir.
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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 tarihî 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.
Yerleşmelerde turist çeken anıtsal yapılardan bir grubu da kiliselerdir. Kiliseler turizmde dinî
amaçlı değil her dinden turist gruplarını çekmektedir. Kiliselerin tarihi, mimarisi, sanat tarihi
açısından önemi turizmin ilgi alanına girmektedir. Kentlerde turist çeken tarihsel yapılar
arasında Avrupa kentlerinde saraylar ön plandadır. Yerleşmede tarihsel yapılar arasında
köprüler ve çeşmeler de yer alır.
Kentlerin tarihî yapılarının korunması büyük önem taşımaktadır. “Avrupa Bir Ortak
Miras” çerçevesinde yürütülen projelerden birisi de “Tarihî 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 Tarihî Kentler Birliği, Avrupa Tarihî Kentler Birliği’nin 12. üyesi
olmuştur. Türkiye Tarihî Kentler Birliği’ne 358 belediye üyedir (2014 yılı). Bir yerleşmenin
Tarihî Kentler Birliğine üye olması için bazıölçütlere sahip olması gerekmektedir.
Bu ölçütler şunlardır:
1. Tarihî 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 Tarihî Kentler Birliği”, dünyanın tarih ve kültürel miras anlamında öne çıkan
seçkin şehirlerini bir çatıda toplayan önemli bir birliktir.
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Kurulduğu 1994 yılından bu yana tarihî mirasın dünya turizmine kazandırılması
noktasında önemli çalışmalar yapan, bu alanda uluslararası tecrübeye sahip belediyelerin üye
olabildiği Dünya Tarihî Kentler Birliği’ne 56 ülkeden 88 şehir üyedir. Türkiye’den de
Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Konya, Bursa, Ankara ve Şanlıurfa üye olarak kabul edilmiştir.

5.3. Kaleler ve Turizm
Kaleler yerleşme içinde veya yerleşmeye hâkim bir tepede yapılarak yerleşim yerlerini
korumaya alırken ulaşımı da kontrol altında tutmak için yollar üzerine 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.
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.
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5.3.1. 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
başına olabildiği gibi yerleşmenin tarihsel alanı dış surla çevrili olabilir. Surlarını koruyan
yerleşmeler az sayıdadır ve daha önemlidir. Surlu bir kent veya kasaba diğer tarihî
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 tarihî yapılarıyla tarihsel kimliğini
korumuştur. Turistler için kentin ilgi merkezidir. Kente gelen bütün turlar buraya yöneliktir.
Surlu kentler geçmiş zamanların en önemli mirası sayılmaktadır.
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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.
Dünyada 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 Ovası’nda Yılanlı Kale).Boğazda
yer alan kaleler bulunmaktadır(Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında).

Fotoğraf 14: İstanbul surlu kentler grubunda yer alır.
Turizmde en fazla ilgiyi kentlerde yer alan kaleler görür. Bunun nedeni ulaşım
olanağı, kentin tarihsel turizm yanında diğer çekicilikleri, kent kalelerinin öncelikle onarılmış
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
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de turizmde vurgulanmalıdır. Bir tepe üzerinde yer alanlar kentin manzarasına hâkim olması
açısından da turizm de önemlidir.

5.4. 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. Tarihî 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 tarihî ev bulunmaktadır. Mudurnu’da 315 tarihî evin
90 adedi koruma altına alınmış ve dış cephe bakımı yapılmıştır. Tokat Beyhamam Sokak’ta
52 tarihî evden 45 adedi aslına uygun onarılmış, Halit Sokak’ta tarihî evlerin onarımı
tamamlanmıştır. Çorum Alaybeysokak’ ta 10 tarihî ev onarılarak “Tarihî Evler Sokağı”
oluşturulacaktır. Kütahya’da Pirler Mahallesi Germiyan Sokak’ta konaklar onarılarak işlevler
verilmiştir. Yalıların toplu hâlde kentlerde tarihsel turizme katkısı Amasya’dadır. Yeşilırmak
kıyı şeridinde Hatuniye ve Nergis mahallelerinde 19. yüzyıla ait geleneksel Osmanlı evleri
bulunmaktadır. Tarihî 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.
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Fotoğraf 15: Harran Kubbeli Evler
Dünyada tarihsel konutlarını sokak ölçüsünde bütünüyle koruyan kentlerde bu
sokaklar “dünyanın en güzel sokakları” olarak gezilmektedir. Tellaro, Umbria, Montefalco,
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
1) 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, tarihî yol, politik olay, anlaşma gibi tarihî bir olayın mekânı veya tarihî 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 “tarihi 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 tarihî 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 Listesi’ne 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 aşağıdakilerden hangisine 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)

Tarihî Evler

d)

Folklor

e)

El sanatı

6) 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınan yerleşme hangisidir?
a)

Kula

b)

Göynük

c)

Safranbolu

d)

D) Taraklı

e)

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

9) Yerleşmelerde han, bedesten, saray gibi yapılar aşağıdaki hangi turizm tipinin ilgi
alanıdır?
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a)

A)Arkeolojik turizm

b)

B)Tarihsel turizm

c)

C) Prehistorik turizm

d)

D) İnanç turizmi

e)

E) Askeri 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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6. ENDÜSTRİYEL MİRAS VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. ENDÜSTRİYEL MİRAS VE TURİZM
6.1. Endüstriyel Miras: Tanım ve Kavramlar
6.2. Türkiye Sanayi Mirası
6.2.1. İstanbul’da Sanayi Mirası
6.2.2. Demiryolu Mirası.
6.3. Sanayi Müzeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sanayi mirası olan fabrikaların günümüzede en uygun kullanımı nasıl olmalıdır?
2) Sanayi mirası olarak korunması gereken tesisler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İstanbul’da sanayi mirası

İstanbul’un korunan sanayi Sanayi müzelerini gezerek
mirası

Sanayi müzeleri

Türkiye sanayi müzelerini İnternette araştırarak
öğrenir
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Anahtar Kavramlar


Endüstri Mirası



Demiryolu Mirası



Bakırköy Baruthanesi



Hacıpaşa Saat Kulesi



Feshane-İ Amire



Sütlüce Mezbahası



Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi



Cibali Tütün Fabrikası



Silahtarağa Elektrik Santrali

114

Giriş
Bu bölümde endüstriyel mirasın tanımından başlanarak Türkiye sanayi mirasından
turizme ve eğitime kazandırılan tesislerden özellikle İstanbul’daki tarihî sanayi tesislerinden
örnekler verilecektir. Sanayi tesislerinden müze olanlar incelenecektir.
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6.1. Endüstriyel Miras:Tanım ve Kavramlar
Endüstri mirası, sanayi kültürüne ait binalar ve makineler, atölyeler, imalathaneler,
fabrikalar, madenler ile işleme ve arıtma sahaları, ambarlar ve depolar, enerji üretilen, iletilen
ve kullanılan yerler, ulaştırma ve tüm altyapısı, ayrıca sanayi ile ilgili barınma, ibadet etme
veya öğretim gibi sosyal faaliyetler için kullanılan yerlerdir.
Endüstri mirası; değişen teknolojik, çevresel, ekonomik veya sosyal sebeplerle
kullanım özelliğini kaybederek yıkılmaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu, endüstri
mirasının tarihsel mirasın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmektedir. Mirasın tespiti,
bilimsel incelenmesi ve korunmasına ilişkin yasal önlemler alınmalı ve halkın
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
Endüstri alanları ve yapıları, üretimi gerçekleştiren mekânik donanımları ve içinde yer
aldıkları strüktürlerle birlikte, bir ülkenin sosyoekonomik geçmişinin önemli göstergeleridir.
İşlevlerini çoğu zaman hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle kaybederler. İşlevleri sona eren
yapılar için yapılan değerlendirmenin ardından, yapının endüstri anıtı değeri kazanıp
kazanmadığı belirlenir ve taşıdıkları temsili niteliklerden dolayı dönüştürülürler.

6.2. Türkiye Sanayi Mirası

Türkiye’de Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait sanayi mirası büyük
ölçüde yıkılmış olmakla beraber son yıllarda önemi anlaşılmıştır. Bu yapıların miras olarak
korunması müze, eğitim kurumu, sanat merkezi şeklinde olmaktadır. Türkiye’nin sanayi
mirası örneklerinin çoğunluğu İstanbul’da yer almaktadır. İstanbul’daki Lengerhane, Hasköy
Tersanesi, Tophane-i Amire Binası, Feshane, Sütlüce Mezbahası, Silahtarağa Elektrik Santrali
yanında İzmir, Bursa, Adana ve Eskişehir gibi diğer kentlerde de bazı yapıların yeni işlevlerle
dönüştürüldüklerini görmek olasıdır.
Kayseri’de 1935’te kurulan Sümerbank Bez Fabrikası, 1999’da üretimini
durdurmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk ve en büyük sanayi kuruluşlarından Sümerbank Bez
Fabrikası’nın atıl tesislerinin Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) eğitim, kültür ve sosyal
merkezi olarak hizmet vermesi planlanmıştır. Fabrikanın eski tesisleri aslına uygun restore
edilerek konferans merkezi, araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve müze gibi mekânlara
dönüştürülmektedir. Abdullah Gül Üniversitesinin Sümer Kampüsü projesi, “Türkiye’nin En
Başarılı Emlak Yatırımları” araştırmasında eğitim kategorisinde Türkiye birincisi seçilmiştir.
Proje, mimari dönüşüm kategorisinde ise Türkiye ikincisi seçilmiştir.
İzmir’in sembol yapılarından biri olan tarihî Havagazı Fabrikası, restorasyon
çalışmalarıyla kentin önemli kültür merkezlerinden biri hâline getirildi. 19. yüzyılın ikinci
yarısında ticaret hacmindeki hızlı büyümeyle birlikte, İzmir’in sanayi yaşantısında da önemli
gelişmeler yaşandı. İplik fabrikası, havagazı fabrikası, su fabrikası gibi büyük sanayi
işletmeleri açıldı. Fabrikanın yapımı 1862 yılında başlamış, havagazı üretim tesisi
kurulmuştur. Fabrikada zaman zaman kapasite artırımı için ekler inşa edilmiştir. Fakat
1900’lü yılların başında elektrik kullanımın yaygınlaşmaya başlamasıyla, 1904 yılından
itibaren İzmir’in aydınlatılmasının elektriğe dönüşüyle havagazı kullanımı mutfakla
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sınırlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı başlarına kadar hem gaz hem elektrikle aydınlanmaya
devam edilmiş ancak daha sonra havagazı ile aydınlanma terk edilmiştir. 1955 yılında
kapatılan fabrika binalarının büyük bir bölümü günümüze ulaşamamıştır. Son olarak fabrika
binası koruma kurulundan gerekli izinler alındıktan sonra restorasyon çalışmaları başlamıştır.
Tarihî Havagazı Fabrikası, 2008 yılı Aralık ayı sonunda hizmete alınmıştır. İzmir’de
sanayinin gelişmesinde önemli rol oynayan yapı uzun yıllar sonra, kültür sanat ağırlıklı bir
çekim noktası olarak yeniden kent yaşamında yer almaya başlamıştır. (Tarihî Havagazı
Fabrikası Kültür Merkezi)
Taşucu Hacıpaşa Un Fabrikası, 1896 yılında Hacı Paşa tarafından kurulmuş bir un
fabrikasıdır. 125 beygir gücündeki buharlı un fabrikası 1928’de yıllık 134 ton un üretmiştir.
Fabrikanın şehir merkezinde kalan bacası, Hacı Paşa’nın torunu Dr. Şahin DÖLEK tarafından
fabrika bacası restorasyonu yaptırılarak Hacı Paşa Saat Kulesi hâline getirilmiştir.
İzmir Alsancak’ta 1884’de inşa edilmiş olan Reji Binası (Tekel Sigara Fabrikası)
devrinin en güzel mimari örneklerinden birisi olarak da günümüze kadar gelmiştir. 2003’e
kadar Tekel’e bağlı olarak Birinci, Bafra, Yeni Harman ve Tekel 2000 sigaralarını üreten
fabrika, kapatıldıktan sonra da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilmiştir. Günümüzde
sanat etkinlikleri için planlanmaktadır.

6.2.1.İstanbul’da Sanayi Mirası

İstanbul’da endüstri mirası iş kollarına göre gruplandırılarak aşağıdaki örnekler
verilebilir.
Enerji Üretimi: Dolmabahçe, Yedikule Hasanpaşa Gazhaneleri, Üsküdar ve
Silahtarağa Elektrik Fabrikaları
Gıda Üretimi: Paşa Limanı, Unkapanı Kasımpaşa Un Fabrikaları, Cibali Tütün
Fabrikası, Cendere Su Pompa İstasyonu, Bomanti Bira Fabrikası
Giyim ve Dokuma Sanayi: Feshane-i Amire, Korse Fabrikası
Deri Sanayi :Beykoz Deri Ve Kundura Fabrikası
Kimyevi Madde Sanayi: Küçükçekmece Kibrit Fabrikası, Bakırköy Baruthanesi ve
Azadlı Baruthanesi
Maden İşleyen Fabrika ve Atölyeler :Tersane-İ Amire, Lengerhane ve Şirketi
Hayriye, Tophane-i Amire, Zeytinburnu Makine Ve Silah Fabrikası, Darphane-i Amire
Toprak İşleyen Fabrikalar: Sütlüce, Paşabahçe ve Haznedar Tuğla Fabrikaları,
Yıldız Çini Fabrikası
Ağaç İşleyen Fabrikalar:Beykoz Kağıt Fabrikası
Mevcut Olmayan Fabrikalar: İspermeçet Mum Fabrikası
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Türkiye’de kültürel ortama kazandırılan endüstri yapıları, özellikle Osmanlı’nın
başkenti olarak İstanbul’da yoğunlaşıyor. Bakırköy Baruthanesi, Yunus Emre Kültür Merkezi
olarak hizmete girmiştir. Darphane-i Amire Binaları’nın İstanbul Arkeoloji Müzeleri
kapsamına alınması kararlaştırılmıştır. Tophane-i Amire, Mimar Sinan Üniversitesi Kültür ve
Sanat Merkezi’ne; Hasköy’de Lengerhane ve Hasköy Tersanesi, Rahmi Koç Endüstri
Müzesi’ne; Defterdar’da Feshane-i Amire, Feshane Uluslararası Fuar, Kongre ve Kültür
Merkezi’ne; Cibali Tütün Fabrikası, Kadir Has Üniversitesi’ne; Bakırköy İspirtohanesi, İTÜ
İspirtohane Konservatuarı ve Kültür Merkezi’ne; Sütlüce Mezbahası, Sütlüce Kongre ve
Kültür Merkezi’ne dönüşmüştür Silahtarağa Elektrik Santrali Santral İstanbul adı ile kültürsanat merkezine ve Bilgi Üniversitesi’nin bazı bölümlerini içerecek şekilde dönüştürülmüştür.
Feshane-i Amire:19. yüzyılın ikinci çeyreğinde kurulan Feshane-i Amire kapandığı
döneme kadar ülkenin gerek sivil gerek askerî yaşamında önemli bir yer edinmiş olan dokuma
fabrikasıdır. 1835 yılında Osmanlı’nın önemli sanayi ürünlerinden olan çuha ve fes üretimi
için kurulan Feshane-i Âmire tekstil sanayiinin ilk örneklerinden biridir. Bu fabrika,
“Feshane-i Âmire” ismiyle İstanbul’un Eyüp semtinde Defterdar Mahallesi’nde kurulan
yapıdır.
1866’da çıkan bir yangın ile buhar dairesi dışında fabrikanın tamamı yanmıştır.
Fabrikanın yeniden aynı yere inşaatı ise ancak 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından
başlatılır. Çağın modern makineleri getirtilerek Feshane-i Âmire, zamanın en mükemmel
mensucat fabrikası yapılmaya çalışılır. Fabrika 1894 ve 1916’da iki kere genişletilir ve büyük
ölçüde yenilenir. Bu çalışmalar sonucu 1917’ye gelindiğinde Feshane, artık Türkiye’deki
dokuma sanayinin en büyük kuruluşu durumundadır ve Hereke Fabrikası ile birlikte tüm
dokuma üretiminin yarısını sağlamaktadır. 1986 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından Haliç çevresinin açılması kapsamında binalarının çoğu yıktırılır, konfeksiyon
bölümü Bakırköy Fabrikası’na taşınır. Yıkılan binaların bulunduğu bölüm yeşil alan ve çocuk
oyun parkı/lunapark yapılır. Geriye kalan bina ise restorasyonu henüz tamamlanamadan
1992’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve özel bir kuruluşun iş birliğiyle Çağdaş El Sanatları
Müzesi’ne dönüştürülür. Takip eden yıllarda binanın kıyı şeridi sular altında kalır. Suların
içeri girmesi nedeniyle bina kullanılamaz hâle gelir. 1998 yılında Büyükşehir Belediyesi
tarafından yeniden restorasyona alınır ve günümüzdeki halini alır. Uluslararası Fuar, Kongre
ve Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır.
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Fotoğraf 16: Feshane Uluslararası Fuar, Kongre ve Kültür Merkezi
http://www.sanayicidergisi.com/sanayii-tarihi/
Haliç Kongre Merkezi eski adıyla Sütlüce Mezbahası; İstanbul Haliç’in kuzeyinde
Halıcıoğlu Sütlüce arasında 1923 tarihlerinde inşa edilmiştir. 1990’a kadar mezbaha ve et
dağıtım merkezi işlevi gören bu yapı, 1998 yılında mezbaha yıkılarak merkezin inşaatına
başlandı. Bina 2009 Mart ayında tamamlandı, kongre ve kültür merkezi hâline dönüştürüldü.
Haliç Kültür ve Kongre Merkezi, Türkiye’nin en büyük ve modern kongre ve kültür merkezi
özelliğini taşıyor. Yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alana kurulan merkez, 88 bin metrekarelik
inşaat alanına sahiptir. Merkezde, 3 bin 35 kişilik konser, 1120 kişilik tiyatro, 900 kişi
kapasiteli 3 sinema salonu ve 14 çalışma salonu yer alıyor.
Silahtarağa Elektrik Santralı’ nın 1913’te ve 1921’de inşa edilen ilk makine daireleri,
güçlendirilip korunarak Santralistanbul Enerji Müzesi’ ne dönüştürüldü. 1914 yılında,
Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan kömür yakıtlı santral, kurulduğu tarihten,
kapılarını kapattığı 1983 yılına değin İstanbul’un enerji gereksiniminin karşılanmasında
kullanıldı. 1914 ve 1983 yılları arasında, 69 yıllık ömrü boyunca İstanbul’un enerji
gereksinimini karşılayan santral kapatılmasının ardından boşaltıldı ve terk edildi. Santral
yapıları restore edilerek eğitim kurumu olarak kullanılmasının yanı sıra bir enerji müzesi ve
çağdaş sanat galerisi olarak da hizmet vermesine karar verildi. Tesis arazisine eklenen yeni
binalarda; İstanbul Bilgi Üniversitesi için derslikler, bir amfitiyatro ve sanat galerisi açıldı.
Silahtarağa Elektrik Santrali, 8 Eylül 2007 tarihinde kapılarını Santralistanbul adı altında
yeniden açarak bir sanayi müzesi olarak İstanbul’a kazandırıldı(Enerji Müzesi)
Cibali Tütün Fabrikası 1884 yılında yaptırıldı. İlk kurulan büyük ana binada önceleri
sadece tütün işlemekle yetinilmiş, sigara imalatı 1900’den itibaren başlamıştır. Cibali Tütün
Fabrikası, 1994 yılına kadar üretimini sürdürdü. 1995 yılında boşaltılan yapı, daha sonra
eğitim kurumu olarak değerlendirilmek üzere Kadir Has Üniversitesine tahsis edildi. 2002
yılında, yaklaşık 1,5 yıllık bir restorasyondan sonra eğitim amaçlı olarak hizmete açıldı.
Bakırköy Baruthanesi, Şehremini Baruthanesi’nin yanması üzerine 1699’da
Makriköy’de (Bakırköy), İskender Çelebi Bahçesi denilen yerde inşa edilmiştir. Genellikle
tarihî belgelerde İstanbul Baruthanesi olarak adlandırılan Bakırköy Baruthanesi, 1699-1726
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yıllara arasında faaliyetini sürdürmüşse de yine bir büyük yangının sonucu harap olmuştur.
Geçirdiği tamirler sonucu yine faaliyetine devam etmiştir. 1955’te de Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu’na devredilmiştir. Tesisler artık kullanılır durumda olmadığından, kurum
bu geniş araziyi Türkiye Emlak Kredi Bankası’na satmıştır. Arazi bugün Ataköy semti
sınırlarında bulunmaktadır. 1993’ten bu yana Uluslararası Yunus Emre Kültür Merkezi olarak
hizmet vermektedir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1698 yılında yapımına başlanan Baruthane-i
Amire’nin gelişen teknolojilere bağlı olarak 19. yüzyıl boyunca geçirdiği değişimlerin son
halkası, 1917 yılında inşa edilen İspirtohane Binası’dır. 1950’li yıllardan sonra işlevini
kaybetmiş daha sonraki yıllarda yapılan kiralamalar ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan
müdahalelerle mimari kimliği önemli ölçüde zedelenmiştir. Bina, 1989 yılında Kültürel ve
Doğal Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ikinci derece tarihî eser olduğu tescil edilerek
korumaya alınmıştır. İspirtohane binası, Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından Bakırköy
Belediyesine kiralanmıştır. Bakırköy Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Bakırköy
Musiki Vakfı arasında imzalanan protokolle röleveleri, restitüsyon projeleri hazırlanarak
orijinal formuna göre yenilenmiş 2000 tarihinde hizmete açılmıştır. (İspirtohane Kültür
Merkezi).
Tophane-i Amire binası, XV. yüzyılda kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet tarafından
fetihten sonra kurulan top döküm merkezi, Osmanlı ordu ve donanmasının kullandığı askerî
topların üretildiği yerdir. Bina, 1850’lerden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda silah
sanayisinin ve silah ticaretinin merkezi olmuş, 1992 yılına kadar çeşitli düzenlemeler geçiren
Tophane-i Amire binası, bu tarihte Mimar Sinan Üniversitesi’ne devredilmiştir. Günümüzde
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi olarak
hizmet görmektedir.

6.2.2. Türkiye Demiryolu Mirası.

Demir yolu mirasının tanımlanması ve korunması oldukça yeni bir konudur. İlk olarak
endüstri yapılarının korunması ile gündeme gelmiş, 80’lerin ikinci yarısı ve 90’larla beraber
geniş şekilde çalışılmaya başlanmıştır. Her ne kadar demiryolu makineleri, özellikle vagonlar
ve lokomotifler gibi tekil elemanların korunması 20. yüzyıl ortası itibarı ile başlamış olsa da
bütüncül çalışmalar son 20 yıl içinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda Avrupa’da başı çeken
yine İngiltere olmuş, Amerika kıtasında ise Kanada bu çalışmalara öncülük etmiştir. 1999’da
ICOMOS demiryolu mirası olarak tescillenen alanların Dünya Mirası olarak kabul edilmesi
için karşılanması gereken kriterleri yayınlamıştır.
“Demiryolu Mirası” nın içeriğine demiryolu arşivleri (yazılı metinler, çizimler
,projeler,anlaşmalar),makineler, yapılar (istasyonlar, bakım atölyeleri, üst örtüler ve hangarlar,
malzeme ve yük depoları, su depoları, köprüler ve viyadükler), bu yapılarla ve hattın tamamı
ile bir bütün oluşturan kentsel ve kırsal alanlar, sanayi tesisleri, doğal panoramalar ve
manzaralar, altyapı ve sinyalizasyon sistemleri ve ilgili tüm ekipman, demiryolu ile ilgili tüm
taşınabilir nesneler: saatler, mobilyalar, kantarlar girer.
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Türkiye’de demir yolu mirasıyla ilgili olarak ilk olarak lokomotiflerden oluşan önemli
bir koleksiyon İzmir Çamlık İstasyonu’nda bulunan Lokomotif Müzesi’nde sergilenmektedir.
Bunun dışında İzmir - Aydın demir yolu üzerinde küçük istasyonlar da koruma altına alınmış
ve İzmir merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan istasyonların restorasyon çalışmaları, yeni
yapılan metro hattı projesi çerçevesinde başlamıştır. Mudanya Gar Binası otel olarak
kullanılmaktadır. Ankara’da bulunan TCDD Müzesi ile İzmir Alsancak Garı ve İstanbul
Sirkeci Garı’nda bulunan müzeler önemli kayıtları ve belgeleri elinde bulundurmaktadır..
Önemli merkez istasyonlar da kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Haydarpaşa Garı,
Eskişehir Garı,İzmit Gar binası, Gaziantep Gar binası bunlar arasındadır.

Fotoğraf 17: Tarihî Sirkeci Garı

6.3.Türkiye Sanayi Müzeleri
Türkiye’de sanayi müzeleri arasında devlete ait bazı kuruluşlar ile özel sanayi
kuruluşları kendi konularıyla ilgili müzeler oluşturmağa başlamıştır
1994 yılında ziyarete açılan Rahmi M. Koç Müzesi, Haliç’in kuzey yakasındaki
Hasköy semtindedir. Günümüzde yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan müze, tarihî
Lengerhane Binası ve Tarihî Hasköy Tersanesi’nde yer almaktadır. Türkiye’de sanayi, ulaşım
ve iletişim tarihine adanmış ilk ve tek müzedir. Yerli ve yabancı üretim dizel motorlarının
bulunduğu bölümde sergilenen objeler arasında Marshall Seyyar Buhar Makinesi, Ruston Gaz
Motoru, Üç Pistonlu Buharlı Gemi Makinesi ve Aral Dizel Motoru da bulunmaktadır.
Müzenin Lengerhane bölümünün birinci katında çeşitli kara ve deniz araçları, sanayide
kullanılan buhar makineleri, buhar türbinleri ve buhar kazanlarının orijinalleri veya modelleri
sergilenmiştir. Bunların arasında yandan çarklı gemi makineleri, gaz veya buharla çalışan
içten yanmalı motorlar, sıcak hava motorları bulunmaktadır
Ankara Garı yanında TCDD Müzesi ve Sanat Galerisi 1924 yılına ait olan yapıda 1990
yılında hizmete girmiştir. Müzede yer alan bütün eserler, demiryollarında demiryolcular
tarafından kullanılmıştır. Yol, Cer, Hareket, Ticaret, Sağlık, Yemekli- Yataklı, EğitimÖğretim vs isimli-işlevli dairelerden oluşur.
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Eskişehir Garında açılan TCDD Müzesi 1998 yılında hizmete girmiştir. Müzede
makasçı personelin eski kıyafeti ve aydınlatma - işaret fenerleri, Lamba ve fenerler, Anadolu
Osmanlı Demir Yolu Müdüriyetinin kullandıkları kokartlar (mühürler) vb. yer alır.
İstanbul Demir Yolu Müzesi, Sirkeci Garı içinde 2005 yılında açılmıştır. 145
metrekarelik bir alanda hizmet veren müzede 300 adet kültür varlığı sergilenmektedir.
Türkiye’de tarihî olaylar nedeniyle bazı vagonlar müze olmuştur. Bunlar askerî
turizmin de ilgi alanı olmakla beraber vagonlar demiryolu mirası için önemlidir.

Fotoğraf 18: TCDD Eskişehir Müzesi
Atatürk’ün yurt gezilerinde 1935-1938 yılları arasında kullandığı 9 vagonlu Beyaz
Tren’in özgün tek örneği olan vagon, Ankara Garında “Kurtuluş Savaşında Atatürk Konutu
ve Demiryolları Müzesi” yanında 1964 yılından itibaren sergilenmektedir. Bu vagon Yavuz
Zırhlısıyla İzmit’e getirilen Atatürk’ün naaşının Beyaz Tren’de konulduğu vagon olarak 1991
yılında “Atatürk’e ait korunması gereken kültür varlığı” olarak tescil edilmiştir. Atatürk’ün 17
Mart 1923’te Tarsus’a geldiği ilk tren müze olmuştur (2008). Kâzım Karabekir’in Ekim 1922
başlarından itibaren 1,5 yıl Sarıkamış-Kars-Kızılçakçak arasında seyahatlerinde kullandığı
vagon, 1970’te Kars’a getirilerek Şehir Müzesi yanında yapılan kısa ray üzerinde müze olarak
düzenlenmiştir (Kâzım Karabekir Tren Salonu). 30 Ocak 1943’te İsmet İnönü ve W.Churchill
Yenice istasyonunda (İçel) bir vagonda buluşmuştur. Vagon 1991 yılında Konya Garı’nda
bulunmuş onarılarak 1993’te Yenice Barış Vagonu Müzesi olarak Yenice İstasyonu yanına
konmuştur.

Fotoğraf 19: Kazım Karabekir Tren Salonu
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Türkiye’nin ilk hava müzesi 1971 yılında İzmir Cumaovası Sivil Havaalanında
açılmıştır. Hava Müzesi, İzmir-Cumaovası’nda 1978 yılına kadar faaliyetine devam etmiştir.
İstanbul-Yeşilköy’de bulunan Askerî Havaalanının bitişiğindeki alanda yeni müze binası
yapılarak 1985 yılında Havacılık Müzesi açılmıştır.Açık alanda pervaneli uçaklar, jet
uçaklar, helikopter, uçaksavar ve füzeler sergilenmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
envanterinde bulunan uçaklarda kullanılmış ve kullanılmakta olan çeşitli tip bomba, roket ve
füzeler Şubat 2008 tarihinde uçak mühimmatları bölümünde sergiye sunulmuştur. Havacılık
ve uçaklarla özdeşleşmiş önemli havacılarımızın geride kalan anılarını yaşatan hatıra eşyalar
bu salonda sergilenmektedir. Kıyafetler salonunda yakasında uçak işareti taşıyan ilk Osmanlı
havacısından günümüze kadar kullanılan kıyafetler sergilenmektedir.

Fotoğraf 20: Havacılık Müzesi (Yeşilköy/İstanbul)
Kaynak: http://www.hho.edu.tr/muze/muze.htm
İstanbul Unkapanında Tekel`in geçirdiği değişiklikleri yansıtmak amacıyla 22 Mart
1985 tarihinde Cibali Sigara Fabrikası`nda bir “Tekel Müzesi” kurulmuştur. Müzede
demirbaş kayıtlarına göre 306 obje bulunmaktadır (Sigara paketleme, puro ve dokuma
makinesi; tezgâh ve avadanlıklar. Sigara poşeti, karton kutu ve diğer ambalaj malzemeleri.
Eski tip puro ve dokuma tezgâhları).
Bursa Merinos Yünlü Sanayi İşletmesinin kapatıldığı 2000 yılına kadar olan sanayi
mirası, 2011 yılından beri Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde sergilenmektedir. Müzede
merinosun tarihi ve yünün çeşitli safhalarda nasıl işlemden geçtiği anlatılmaktadır. Bu
bölümde ayrıca, Atatürk’ün Merinos’un açılışında fabrikaya giriş yaptığı kapının mermer
levhası, Merinos’un maketi ve görev yapan müdürlerin fotoğrafları gibi koleksiyon değeri
olan birçok eşya sergilenmektedir. iplik hâline getirilme işlemleri, Merinos fabrikasında
kullanılan yemek takımları, itfaiye araçları, sinema makinesi ve tablolar yer almaktadır.
1843 yılında kurulan Hereke Fabrikası, 1845’te yeni yapılmakta olan sarayların
döşemelik ve perdelik ihtiyacını karşılamak üzere Hereke Fabrika-i Hümâyûnu adıyla üretime
geçmiştir. 1891 yılında, Hereke Fabrika-i Hümâyûnu, kuruluşundan yaklaşık yarım asır sonra,
yüz adet yeni tezgâhla halı üretimine başlamıştır. Böylece, saraylar için ipekli döşemelik ve
perdelik üreten Hereke Fabrikası’na halı dokuma birimleri eklenmiş ve dünyaca tanınan
Hereke halıcılığının temelleri atılmıştır. Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası; 1995
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yılında özelleştirme yasası kapsamında Millî Saraylar’a bağlanmıştır. Günümüzde bir müzefabrika olarak üretimini sürdürmekte olan fabrikada Millî Saraylar araştırmacıları ile birlikte
yürütülen ortak çalışmalar sonucunda özgün Hereke kumaş desenleri tespit edilerek,
kaybolmuş desenlerin yeniden üretimleri sağlanmaktadır.

Fotoğraf 21: Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası
Kaynak: http://www.millisaraylar.gov.tr/
Türkiye’de sanayi müzeleri arasında zeytinyağı müzeleri de yer alır.Adatepe
Zeytinyağı Müzesi Küçükkuyu’da 2001’de açılmıştır. Küçükkuyu’daki tarihî sabunhane
binası restore edilerek, bir yandan kuru baskı tarzında zeytinyağı üretimine devam edilirken
öte yandan civar köylerden toplanmış zeytin, zeytinyağı ve sabun üretimine ilişkin çeşitli araç
-gereç ve aksesuarlar fabrika binasında sergilenmektedir. Müzede eski zeytinyağı presleri,
zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama kapları, çeşitli folklorik objeler görülebilir. Edremit
Evren Ertür Zeytinyağı ve Aletleri Müzesi, Ayvalık Zeytinyağı Müzesi, Kuşadası Zeytinyağı
Müzesi zeytiyağı temalı müzelerdir.
1907 yılında kurulan Adana Millî Mensucat Fabrikası, iplik dokuma fabrikası olarak
1990’lı yılların sonuna kadar hizmet vermiştir. Ancak daha sonra pamuk ekim alanların
daralmasıyla birlikte bir bir kapatılan ve yıkılan çırçır fabrikaları gibi Millî Mensucat
Fabrikası da atıl duruma düşmüştür. Bu sanayi tesisinin Çocuk, Mozaik ve Arkeoloji Müzesi
olması plânlanmıştır. Binanın bir diğer özelliği Orhan Kemal’in uzun yıllar fabrikada çalışmış
olmasıdır.
1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile Aksaray’da kurulan Azmi Millî
Un Fabrikası, Bilim ve Sanayi Müzesi olmaya hazırlanmaktadır. 1996 yılında üretimin
durduğu ve 2000’li yıllarda Özelleştirme idaresi kapsamında Aksaray Belediyesi’ne
devredilen Azmi Millî Un Fabrikası, o yıllarda uzun süre Türkiye’nin ve ordunun un
ihtiyacını karşılamıştır. Fabrikanın çalışan ilk Bilim ve Sanayi Müzesi olacaktır
SEKA İzmit Fabrikası, İzmit’in, Kozluk Mahallesi’nde ve yakın zaman önce
düzenlenen Sekapark alanına bitişik olarak alanın kuzeyinde yer almaktadır. 1934 yılında
temeli atılan İzmit Kağıt Fabrikası’nın 2005 yılında üretimi durdurularak fabrika Kocaeli
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Büyükşehir Belediyesi’ne devrolmuştur. SEKA 1. Kağıt Fabrikası, kendilerine özgü mimari
dilleri, taşıdıkları teknik bilgi ve sahip oldukları sosyo-kültürel ve tarihî değerleri nedeniyle
belge niteliği taşıyan endüstri mirası örneklerinden biridir. SEKA İzmit Fabrikası ile birlikte
kapatılan ve Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kağıt fabrikası olan 1. Kağıt Fabrikası; Kağıt Müzesi
ve Bilim Merkezi olarak yeniden işlevlendirilecektir.
Bursa Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, eski bir ipek fabrikasının (İpeker Fabrikası)
restore edilmesiyle kurulmuştur. Restorasyon, 1998-2002 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Bursa’da bir mezarda bulunan ve daha önce Bursa Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte olan
2600 yıllık bir savaş arabası müzede sergilenen en önemli eserlerdendir. Türkiye’nin çeşitli
illerinden seçilerek bir araya getirilen kağnılar, at ve öküz arabaları, top arabaları, ot arabası,
odun arabası gibi pek çok tarihî araba restore edildikten ve sınıflandırıldıktan sonra
sergilenmektedir. Müzede Tofaş üretimi 8 otomobil de yer almaktadır
Uşak Kent Tarihi Müzesi içinde yer alan Şeker Fabrikası bölümünde ülkemizde
üretilen ilk şeker, Uşak’ın ilk sinema makinası, Şeker Fabrikası’nın kurucusu Nuri Şeker’in
kalpağı ve kasketleri ile Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikası’nın eski fotoğrafları
sergilenmektedir. Müzenin dokumacılık bölümünde Yılancıoğlu Şayak Fabrikası’nda
kullanılan kumaş kataloğu, kömürlü ütüler ve yaklaşık yüzyıllık dikiş makinesi
sergilenmektedir.
Ankara’da “Ankara Halk Ekmek”, ekmeğin, geçmişten bugüne yaşadığı serüvenini
fabrika içinde kurduğu “Ekmek Müzesi” ile anlatmaktadır. “Ankara Halk Ekmek” tarafından
gerçekleştirilen bu çalışma, ziyaretçilere ekmek ve ekmek kültürü, yaşanan teknolojik
gelişmeler hakkında bilgi vermesinin yanı sıra, gelecek nesillere aktarılacak bir miras olması
yönünden de ayrı bir önem taşır
Türk çini sanatını canlandırmak, yeni bir yön ve hız vermek amacıyla Sultan II.
Abdülhamid (1876-1909) tarafından 1891 yılında Yıldız Sarayı bahçesinde Yıldız Çini
Fabrika-i Hümâyûnu kurulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde bir süre Sümerbank çatısı altında
üretimini sürdüren fabrika, 1994 yılında Millî Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlanmıştır.
Günümüzde müze-fabrika olarak benzerleri arasında özel bir konumu olan Yıldız Porselen
Fabrikası, bir yandan günümüz insanının beğenisine yönelik porselen eşya üretimini
sürdürmekte, öte yandan da kuruluş yıllarında yaptığı ürünlerin replikalarını üreterek, bir
dönem estetiğinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak projeler geliştirmektedir. Bu
ürünler Millî Saraylar bünyesindeki satış mağazalarında ilgililere sunulmaktadır.
Endüstri arkeolojisi konusundaki sanayi tesisleri arkeolojik kazı gerektirmektedir.
Bunlar arasında Demirköy Dökümhanesi yer alır. Kırklareli Demirköy’de Fatih dönemi ve
daha öncesinde yöredeki zengin demir yatakları göz önünde tutularak, buraya demir döküm
merkezi kurulmuştur. Fatih’in, İstanbul’un fethinde burada dökülen top güllerini kullandığı
bilinmektedir. Demirköy’ün ismi de demir yataklarından gelmektedir. Dönemin en ileri
teknolojisiyle döküm yapılan Demirköy Tophane-i Amiriye İşletmeleri olarak anılan
dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim yapılmıştır.
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Dökümhanede, büyük ve küçük olmak üzere iki dökümhane bulunmaktadır. Büyük
dökümhaneye 230 metre mesafede bulunan küçük dökümhanede iki ergitme fırını
bulunmaktadır. Kalıntılarıyla günümüze ulaşan Osmanlı sanayi tesislerinin başında gelen
Fatih Dökümhanesi’nde kazı çalışmaları tamamlandığında, Osmanlı sanayisinin
görülebileceği işletme ortaya çıkarılabilecektir. Kazı ve restorasyon çalışmaları
tamamlandığında, açığa çıkarılan kalıntılar, bilgi ve belgelerden yararlanılarak bir açık hava
endüstri müzesi hâline getirilecetir.

Fotoğraf 22: Demirköy Dökümhanesi
Kaynak: http://www.demirkoy.bel.tr/demirkoy-tanitim/demirkoy-dokumhane.jpg
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Uygulamalar
1) Bulunduğunuz ve gezdiğiniz yerlerde tarihî gar binalarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Tarihî gar binalarının demir yolu mirası olarak önemini kavradınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Endüstri mirası; sanayi kültürüne ait binalar ve makineler, atölyeler, imalathaneler,
fabrikalar, madenler ile işleme ve arıtma sahaları, ambarlar ve depolar, enerji üretilen, iletilen
ve kullanılan yerler, ulaştırma ve tüm altyapısı, ayrıca sanayi ile ilgili barınma, ibadet etme
veya öğretim gibi sosyal faaliyetler için kullanılan yerlerdir.
Türkiye’nin sanayi mirası örneklerinin çoğunluğu İstanbul’da yer almaktadır.
İstanbul’daki Lengerhane, Hasköy tersanesi, Tophane-i Amire Binası, Feshane, Sütlüce
Mezbahası, Silahtarağa Elektrik Santrali yanında İzmir, Bursa, Adana ve Eskişehir gibi diğer
kentlerde de bazı yapıların yeni işlevlerle dönüştürüldüklerini görmek olasıdır. Demiryolu
mirasının kapsamına demir yolu arşivleri (yazılı metinler, çizimler, projeler,anlaşmalar),
makineler, yapılar (istasyonlar, bakım atölyeleri, üst örtüler ve hangarlar, malzeme ve yük
depoları, su depoları, köprüler ve viyadükler), bu yapılarla ve hattın tamamı ile bir bütün
oluşturan kentsel ve kırsal alanlar, sanayi tesisleri, doğal panoramalar ve manzaralar, altyapı
ve sinyalizasyon sistemleri ve ilgili tüm ekipman, demiryolu ile ilgili tüm taşınabilir nesneler:
saatler, mobilyalar, kantarlar girer.
Türkiye’de sanayi müzeleri arasında devlete ait bazı kuruluşlar ile özel sanayi
kuruluşları kendi konularıyla ilgili müzeler oluşturmağa başlamıştır
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Bölüm Soruları
1) Uluslararası Fuar, Kongre Kültür Merkezi olan Feshane-i Amire İstanbul’da hangi
semttedir?
a) Yeşilköy
b) Eyüp
c) Bakırköy
d) Üsküdar
e) Kanlıca
2) Kongre Merkezi olan Sütlüce Mezbahası İstanbul’da hangi kıyıdadır?
a) Haliç
b) Beykoz
c) Bakırköy
d) Yeşilköy
e) K.Çekmece
3) Aşağıdaki hangi şehirde TCDD Müzesi (demiryolu müzesi) vardır?
a) Konya
b) Kayseri
c) Niğde
d) Eskişehir
e) Sivas
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4) Edremit, Ayvalık, Kuşadası, Küçükkuyu’da kurulan müzelerin ortak teması nedir?
a) Çini Müzesi
b) Zeytinyağı Müzesi
c) Şarap Müzesi
d) Arıcılık Müzesi
e) Demiryolu Müzesi
5) Aşağıdaki hangi sanayi tesisi endüstri arkeolojisi konusu içine girer?
a) Hereke Halı Fabrikası
b) Bakırköy Baruthanesi
c) Cibali Tütün Fabrikası
d) Sütlüce Fabrikası
e) Demirköy Dökümhanesi
6) Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi hangi şehirdedir?
a) Kayseri
b) Bursa
c) Uşak
d) Ankara
e) Bursa
7) Bilim ve Sanayi Müzesi olarak plânlananAzmi Millî Un Fabrikası hangi şehirdedir?
a) Kayseri
b) Ankara
c) Aksaray
d) Konya
e) Kırşehir
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8) Hereke’de kurulan sanayi müzesinin teması nedir?
a) Un
b) Halı
c) Zeytinyağı
d) Makina
e) Enerji
9) İstanbul’da Havacılık Müzesi hangi semtdedir?
a) Üsküdar
b) K.Çekmece
c) Yeşilköy
d) Beşiktaş
e) Sarıyer
10) Müze olan Kazım Karabekir Tren Vagonu hangi şehirdedir?
a) Erzurum
b) Konya
c) Sivas
d) Kayseri
e) Kars

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) d, 4) b, 5) e, 6) e, 7) c, 8) b, 9) c, 10) e.
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7. ASKERÎ MİRAS VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Askerî Turizm: Tanım ve Kapsamı
7.2. Askerî Turizmde Mekânsal Düzenlemeler
7.3. 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

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Askerî Turizm: Tanımlar

Askerî mirası öğrenir.

Askerî müzeleri gezerek

Askerî Turizmde Mekânsal
Düzenlemeler

Savaş alanlarının mekânsal
düzenlemesini öğrenir.

Kurtuluş Savaşı alanlarını
dolaşarak
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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 turizmdeki
mekânsal düzenlemeler, Türkiye’deki ve dünyadaki askerî turizm alanlarından örneklerle
incelenecektir.
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7.1. 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)
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yerindedir. Kıyının ilerlemesi, nehrin yatak değiştirmesi gibi olan coğrafyada olan
değişikliklerle kaybolan savaş alanının yerini belirlemek için de coğrafyadan bilimsel olarak
faydalanılır.
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 turizme 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 ovadır. Coğrafi açıdan meydan savaşları
ova savaşlarıdır. 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.
140

7.2. 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 olması olmamalıdır. Savaş alanı turizmde barış
alanı 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 dâhil 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 gruplarında 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 Savaşı’nın sembolüdür. Ayrıca
yerleşmelerde halk kahramanlarının (Şerife Bacı, Nene Hatun vb.) 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 (Büyük 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
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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
değişmektedir. Savaşla ilgili müzelerdeki bulgular, sergilerle farklı şehir ve ülkelere
gönderilir. Bu şekilde bulundukları yere turist çekerler.

7.3. 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 Savaşı’dır. Anadolu’nun son meydan savaşları ise Kurtuluş Savaşı’nda olmuştur.
Anadolu tarihin ünlü komutanlarının savaştığı yer veya geçtiği yol olmuştur. Ünlü
Pers kralları I. Darius ve Kserkses Yunan ana karasına savaş için Anadolu’dan geçerek
gitmişlerdir. Kral Yolu’nun bir anlamı da budur. Tarihî Kral Yolu’nun 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. Büyük
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. Büyük İskender’in seferi Türkiye’nin
askerî turizm açısından değerlendirmesi gereken önemli bir seferdir.
Büyük 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 Büyük 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. Büyük
İskender’in Anadolu’daki sefer yolu oldukça iyi bilinmektedir. Bu nedenle Büyük İskender’in
Anadolu’daki yolunun askerî turizm için değerlendirilmesi çok uygundur. Büyük İskender
Anadolu’da 1,5 yıl kalmıştır. MÖ 334 yılı baharında Meriç (Hebros) Nehri’ni 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 Destanı’nda adı geçen kentin
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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 Ovası’dır
Dünyada Birinci Dünya Savaşı cepheleri, askerî turizme açılmıştır ve çok sayıda turist
çekmektedir. Türkiye’de savaş turizminin birinci derece uygulama alanı Birinci Dünya Savaşı
cephesi olarak Çanakkale Savaşları’nın geçtiği Gelibolu Yarımadası’dır. 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.
Savaş turizmi açısından Kurtuluş Savaşı’nın en önemli yerleri meydan savaşlarının
yapıldığı alanlardır. Bunlar İnönü Savaşı, Sakarya Savaşı ve Başkomutan Savaşı’nın cereyan
ettiği 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’dır.

Fotoğraf 23: Alagöz Karargâh Müzesi (Polatlı Alagöz Köyü)
Birinci Dünya Savaşı cepheleri Somme, Ypres, Verdun, Gelibolu ve İkinci 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 hâline 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 binlerce kişiyi anında öldürüp binlerce kişiyide
yaralayan atom bombasının patladığı noktada bir anıt blunmaktadır. Anıtın yakınında
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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 millî 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
1) Öğrenciler Panorama 1453 Müzesi’ni 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 Savaşı’dır. Anadolu’nun
son meydan savaşları ise Kurtuluş Savaşı’nda olmuştur.

147

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 grubuna girmez?
a) Tabya
b) Siper
c) Kale
d) Sur
e) Tapınak
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4) Antik meydan savaşlarından günümüze kalan savaş alanlarında en çok
aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a) Miğfer
b) Zırh
c) Ok Ucu
d) Kılıç
e) Bıçak
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
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7) Türkiye’de hangi savaş mekânı Birinci Dünya Savaşı’nın cephesi olarak askerî
turizm kapsamında gezilir?
a) Çanakkale
b) Afyon
c) Polatlı
d) Sakarya
e) İnönü
8) Savaş turizminin askerî turizmden farkı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
a) Müzelere yapılması
b) Antik savaş alanlarına yapılması
c) Tarihsel savaş alanlarına yapılması
d) Devam eden savaş alanlarına yapılması
e) Kalelere yapılması
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
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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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8. DİNÎ MİRAS VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İnanç Turizmi: Tanım ve Kapsamı
8.2. İnanç Turizminin Destinasyon Alanları
8.3. Türkiye’de İnanç Turizmi
8.4. 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 dinî yapılar yaparlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnanç turizmi: Tanımlar

Hac turizmi ve inanç turizmi
arasındaki farkı öğrenir

İnanç kavramını ve din
kavramını araştırarak

İnanç turizmi destinasyon
alanları

İnanç turizmi mekânlarını
öğrenir

İnternette araştırma yaparak
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Anahtar Kavramlar


İnanç Turizmi



Hac Turizmi



Dinler Arası Saygı



Manastır Turu



Dünya Dinî Seyehat Birliği



Sümela Manastırı



Ihlara Vadisi



Göreme Vadisi



St.Paul Yolu



Uluru
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Giriş
Bu bölümde inanç turizminin tanımından başlanarak inanç turizminin destinasyon
alanları, Türkiye’de ve dünyada inanç turizmi mekânları incelenecektir.
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8.1. 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
“Hristiyan 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. İslami turizm (helal 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 gruplarında (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, sinagog, 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. “İnanç 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
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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.
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 tarihî dokusu içinde dinî yapıların yoğunlaşması
yerleşmenin turizmde imajını belirler. Dinî kişiliklerin dini 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 eğitimdir. İnanç
turizmine katılanların bir kısmı dinleri öğrenmek açısından turlara katılırken bir kısmı kendi
dinini hissetmek açısından turlara katılmaktadır. Her iki grup 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 tarihî, kültürel ve sanatsal değerleri
açısından da gezilir. Turistler kendi dinleri dışında yaşayan ve yok olmuş diğer dinleri de
öğrenmek güdüsüyle bu dinlerin mekânlarını ve yapılarını da gezebilir. Bu amaçla inanç
turizmi farklı dinlerden turistleri bir araya getirebilir. İnanç turizmi, dinî yapıların dinî
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işlevleri yanında kültürel, mimari 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 siyasi amaçlı
sefere gönderilmiş, askerler ve halklar bununla motive edilmiştir. Bu nedenle inanç turizminin
amacı dışında kullanımı söz konusudur. Din turizmle bütünleşirken dinin siyasetten ayrı
tutulması ise en uygun devlet politikası olarak kabul edilmektedir.
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.
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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, dinin hiçbir zaman siyasi amaç için araç olmamasıdır. Amaç inanç turizminin
siyaset değil kültür amaçlı kullanımıdır

8.2. 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 mimari bir esere veya bir
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, sinagog, 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 çok tanrılı 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.
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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.
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 kâğıt 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 Hristiyanların kutsal
saydıkları kaynaklara “ayazma” denir. Yunanca kutsal pınar anlamına gelen “hagia-ma”
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 Dağı günümüzde de turistlerden ilgi
görmektedir. Yunanlıların Olympos Dağı’nı kutsal saydıkları gibi Yukarı Mezopotamya halkı
da Nemrut Dağı’nı (Adıyaman) kutsal saymıştır.
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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.
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, sinagog, kilise, manastır, cami gibi inançla ilgili ve dinî yapılar turizmde
özellikle mimari özellikleri açısından ilgi görürler. Bu açıdan bakıldığında yapının bölümleri,
dış ve iç mimari 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 mimari özelliği vurgulanır. Aslında yapının inşa nedeni ve bütün
işlevleri inançla ve dinle ilgilidir. Bu nedenle bu yapılara inanç turizmi adı altında tematik
turlar düzenlenmelidir.

8.3. 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 Cudi Dağı’nın
kutsallığı Hz. Nuh’un gemisinin Nuh tufanından sonra sular çekilince oturduğu dağ olarak
kabul edilmeleridir. Tevrat, Hz. Nuh’un gemisinin Ararat Dağı’na, Kur’ân-ı Kerim ise Cudi
Dağı’na 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.
İslam’da 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

163

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. MS 5. yüzyılda 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
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 8 km 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 dinî tören yapılmakta ve 15 Ağustos Meryem Ana’nın göğe
yükselişi kutlanmaktadır.
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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 Tapınağı’dır. 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.
Musevilik için inanç turizminde en önemli yapı Sardes’teki sinagogtur. 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 Safevilerin Sardes’i ve
sinagogu 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 Musevilik varken bir başka tek tanrılı din (Hristiyanlık)
girmiştir. Roma İmparatorluğu döneminde başlangıçta tepki görmüş MS 4.yüzyılda kabul
edilerek resmî din olmuştur. Anadolu’da kiliseler mimari açıdan birbirinden çok farklıdır.
Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlere ait mağara kiliseler olduğu gibi resmî din olduktan
sonra ilk yüzyıllara ait “kaya oyma” ve İstanbul’da Ayasofya gibi çağının (MS 6. yüzyıl) 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.

Fotoğraf 24: İnanç turizminde önemli Sardes’te sinogog
Kaynak: http://www.bibleplaces.com/images12/Sardis-synagogue
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Hristiyanlığı başlangıçta kabul etmeyen Romalıların 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 Vadisi’nde 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 Vadisi’nde El Nazar
Kilisesi (10.yüzyıl) 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 (MS 385) 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 evin (1.yüzyıl) üzerine 4. yüzyılda
yapılmıştır. 1967 yılında “hac yeri” ilan edilmiştir. Aziz Paul Kilisesi, Tarsus’ta Aziz Paul’e
adanarak 11 - 12.yüzyıllarda 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
kayalara oyulmuş kilise, şapel (küçük kilise), yemekhane, mutfak ve odalarla manastır hayatı
yaşayan bir topluluk barınmıştır. Manastır yapılar topluluğunun Anadolu’daki en güzel yapısı
Sümela Manastırı’dır. Maçka(Trabzon)’da Karadağ’ın (1636m) yamacında vadiden 270 m
yükseklikte (denizden 1150 m) uçurum olarak kabul edilen dik bir yamaçta yer alan bu
manastırın ilk kuruluşu MS 4.yüzyılda buradaki bir mağara kilisedir. Ayazma olarak kabul
edilen su kaynağı da uygun bir yaşam alanı yaratmıştır. Bu kilise, 13. yüzyılda manastır
olmuştur. 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş muhteşem görünümünü ise 19. yüzyılda
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
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olarak adlandırılır, Süryanî Ortodokslar tarafından kutsal kabul edilir ve dinî mimari açısından
önemlidir. Bu bölgede en büyük manastır Mor Gabriel Manastırı’dır (MS 397) (Deyrul
Umur). Midyat’ın 18 km doğusundadır. Hristiyanlığın yaygın olduğu dönemde yaklaşık 2000
rahip ve rahibe yaşamıştır. Günümüzde sayıları 17’dir. Deyrulzafaran Manastırı (MS 5.
yüzyıl) Mardin’in 4 km 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 mimari 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 mimari açıdan incelemek
isteyen turistler için çok önemli örnekler bulunmaktadır. Selçukluların Anadolu’da inşa
ettikleri ilk cami Ani’de Menucehr Cami’dir (1072). Büyük Selçuklu Beyliği’ne 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.
Beyliklere ait camiler arasında Ulu Cami (Erzurum/Saltuklu), Ulu Cami
(Niksar/Danişmentliler), Ulu Cami ve Darüşşifa (Divriği/Mengüçoğulları - Dünya Kültür
Mirası Listesi’nde), 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’nin 6
minareli tek camisidir. 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 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
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8.4. Dünyada İnanç Turizmi
Dünya Dinî 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 Millî 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 (46 m uzunluk ve 15 m 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 Hindistan’dadır. Lotus Tapınağı Delhi’dedir.1986’da açılmıştır ve
Delhi’nin en çok gezilen yerlerinden birisidir. Ranakpur’da Jain Tapınağı bir tepenin
yamacında inşa edilmiştir. Harmandir Sahib diğer adıyla Altın Tapınak’ın Amritsar’da 16.
yüzyılda inşasına başlanmış 19. yüzyılda üst katı altınla kaplanmıştır.
Wat Rong Khun Tapınağı Tayland’dadır. 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
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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’da Yunanistan’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.

Fotoğraf 25: Athos Dağı Manastırı
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 dinî 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 Nehri’nin kıyılarında vererek Şiva’nın cennetine kavuşmak isteyen
milyonlarca kişi bulunmaktadır.
Budizmde 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
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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 Mağarası’nı 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.
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
Arabistana’a gitmektedir.
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Uygulamalar
1) Göreme Vadisini 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 Cudi 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 Sümela Manastırı nerededir?
a) Maçka
b) Mardin
c) Urfa
d) Siirt
e) Diyarbakır
2) Ihlara Vadisi’nin jeomorfoturizm yanında ikinci önemli turizm tipi aşağıdkilerden
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
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4) Hac yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi nerededir?
a) Yalvaç
b) Tarsus
c) Selçuk
d) Midyat
e) Side
5) Uluru kutsal kayası hangi ülkededir?
a) Çin
b) Hindistan
c) Avusturalya
d) Tayvan
e) İran
6) Aşağıdaki tapınaklardan hangisi Antik Dünyanın 7 Harikası arasında yer
almaktadır?
a) Efes Artemis Tapınağı
b) Pergamon Zeus tapınağı
c) Didim 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?
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a) Ekoturizm
b) Kırsal turizm
c) İnanç turizmi
d) Arkeolojik turizm
e) Tarihsel turizm
9) Yer altı 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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9. KIRSAL MİRAS VE TURİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Kırsal Turizm: Tanım ve Kavramlar
9.1.1. Kırsal Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Etkileri
9.2. Çiftlik Turizmi (Tarım Turizmi/Agroturizm)
9.2.1. Dünyada ÇiftlikTurizmi
9.2.2. 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
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kırsal Turizm: Tanım ve
Kavramlar

Turizmin kırsal alanlara
katkısını kavrar.

Kırsal ekonomik faaliyetleri
inceleyerek

Kırsal Turizmin Çevresel
Etkileri

Kırsal turizm planlamasını
öğrenir.

Turizm planlaması
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 grupları 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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9.1. 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 birtakım 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 uğraşan 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 bağımlı duruma gelmesi de
istenilmeyen bir sonuç ortaya çıkabilir

9.1.1. 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 iş gücüne 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 iş birliğinin 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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9.2. 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 gruplarına 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, tarihî 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 gruplarına 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 Yunan’dan 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.

9.2.1. 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. Grenada, 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 pek çok yere sahiptir. Turistler
büyük ananas plantasyonları, orkide çiftlikleri, arı çiftlikleri gibi yerleri gezebilirler. Papaya,
dragon fruit gibi ekzotik meyve bahçelerini görebilirler.
ABD’de 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 ABD’de 82 milyon kişi çiftlikleri gezmiştir. Aslında ABD
çiftlklerinin çok azı agroturizme katılmasına rağmen bu çok büyük bir rakamdır.

9.2.2. 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 derneğinin
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 imkânı sağlamaktadır. Türkiye’de
ekolojik tarımla uğraşan 1400 çiftlikten şu ana kadar 150 başvuru olmuştur. 72 Ta Tu Ta
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çiftliğinde tatil yapanların sayısı ise 600’ü bulmuştur. Gelen ziyaretçilerin %60’ının
yabancıdır ve çiftliklere Japonya, Almanya ve Hollanda’dan çok sayıda turist gelmektedir.
TaTuTa (Tarım, Turizm, Takas) 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 çiftlikler sahipleri
tarafından çiftlik turizmine açılmıştır.
Yerel idareler de tarım turizmiyle ilgili projeler hazırlayarak yöresel tarımsal
ürünlerini turizme kazandırmaktadır. Dünyada tropikal bitki eğitimi almak için öğrenciler
Güney Amerika ülkelerine ve Ekvador’a gitmektedir. Türkiye’ye bu eğitim kapsamında 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 Vadi’dir. Bu tür
alternatif turizm yerlerinde konuklar istedikleri takdirde tarımsal çalışmalara katılabilmekte;
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 Tarihî Aspat
Projesi’dir. Turgutreis’e 13 kilometre uzaklıktaki tarihî 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 amaçlanmaktadır. Gelen turist burada yetişecek tarımsal ürünlere kendi
tadında, organik olarak üretildiği için daha çok önem verecektir.
Tarım temalı müzeler içinde zeytinyağı temalı müzeler Akdeniz Havzası’nda
toplamıştır. Bu havzada 26 zeytinyağı müzesi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı
Türkiye’dedir. Türkiye’de türünün ilk örneği olan “Adatepe Zeytinyağı Fabrika-Müzesi”,
Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Küçükkuyu kasabasının girişinde 2001 yılında açılmıştır.

187

Edremit’te Evren Ertür Tarihî Zeytinyağı Aletleri Müzesi bulunmaktadır. Akdeniz
Havzası’nın 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 Tarihî 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.

Fotoğraf 26: Kuşadası Davutlar’da Zeytinyağı Müzesi
Mürefte’de Fevzi Kutman Şarap Müzesi’nde 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 Müzesi’nde 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 grubu arıcılık müzeleridir. Muğla sınırlarında SakartepesiGökova arasında 2010 yılında Arıcılık Müzesi hizmete girmiştir. Zemin katında, Arı Sağlığı
ve Bal Laboratuvarı ile 100 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Aydın ili Çine ilçesinde
Yağcılar köyünün 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
1) İnternette TA Tu Ta çiftlik turizmi projesini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Çiftlik turizminin Türkiye’deki 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 Üniversitesinin 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. Grenada, 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) Tarihî 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
4) Çiftlik turizminin diğer turizm tiplerinden en önemli farkı nedir?
a) Küçük gruplara yapılması
b) Turistin tarımsal faaliyetlere katılması
c) Çevreye dikkat edilmesi
d) Kültüre önem verilmesi
e) Fotoğraf çekimi
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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) Aydın ili sınırları içindeki Çine’de agroturizmle ilgili hangi temada müze bulunur?
a) Arıcılık
b) Çay
c) Zeytinyağı
d) Şarap
e) Tarım aletleri
8) Aşağıdakilerden nerede şarap müzesi bulunur?
a) Marmara Adası
b) Heybeliada
c) Bozcaada
d) Kınalı Ada
e) Karaada
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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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10. DÜNYA KÜLTÜR MİRASI

195

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Dünya Mirası
10.2. Dünya Mirasının Koruması
10.3. Dünya Kültürel Miras Listesi
10.4. Dünya Miras Listesinde Türkiye
10.5. Türkiye’nin Dünya Kültürel Miras Listesi Adayları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünya doğal mirası açısından en zengin ülke hangisidir?
2) Dünya kültürel mirası açısından en zengin ülke hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Dünya Mirasının
Korunması

Dünya miras listesinde
Türkiyenin yerini öğrenir.

UNESCO Türkiye Millî
Komisyonu web sayfasını
inceleyerek

Dünya Miras Listesi

Dünyanın kültürel mirasını
öğrenir.

UNESCO’nun web sayfasını
inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Dünya Mirası



Doğal Miras



Kültürel Miras



ICOMOS



UNESCO



IUCN



Dünya Miras Komitesi



Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi
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Giriş
Bu bölümde, miras kavramından başlanarak doğal miras ve kültürel miras ölçütleri
incelenecektir. Dünyanın kültürel miras listesinde yer alan varlıklardan örnekler verilecektir.
Türkiye’nin dünya miras listesinde yeri ve adayları ele alınacaktır.
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10.1. Dünya Mirası
Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal
oluşumlara, anıtlara ve sitler “dünya mirası” olarak kabul edilmektedir. Dünya Mirası
kavramı ikiye ayrılır. Yer şekilleri, su kaynakları vb. oluşumlar doğal miras, insan eseri olan
değerler kültürel mirastır.
Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve
evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir.

10.2. Dünya Mirasının Korunması
Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve
doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci
oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması
için gerekli iş birliğini sağlamak amacıyla UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization)’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 17 Ekim
– 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16
Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”
kabul edilmiştir. Dünya miraslarının korunması için 175’ten fazla ülke bu antlaşmayı
imzalamıştır. Bu şekilde dünya miraslarının gelecek nesillere aktarılması planlanmaktadır.
Bu Sözleşme’yi Türkiye, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla
onaylanarak 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.
Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal
oluşumlara, anıtlara ve sitlere “dünya mirası” statüsü tanınmaktadır. Sözleşmeyi kabul eden
üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler
Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)
uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra
aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.
Dünya mirasları, UNESCO tarafından belirlenen ve tüm dünyada öncelikli olarak
korunması için çalışmalar yapılan kültürel ve doğal varlıkların listesidir.
Dünya Miras Listesi, doğal ve kültürel mirasları içerir. Doğal miraslar ve kültürel
mirasların ölçütleri birbirinden farklıdır.
Kültürel miraslar için;
a) yaratıcı insan dehasının ürünü olması
b) belli bir zaman diliminde veya kültürel mekânda, mimarinin veya teknolojinin,
anıtsal sanatların gelişiminde, şehirlerin planlanmasında veya peyzajların yaratılmasında
insani değerler arasındaki önemli etkileşimi göstermesi
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c) kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da kayıp bir uygarlığın tek veya en azından
istisnai tanıklığını yapması
d) insanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı tipinin ya
da mimari veya teknolojik peyzaj topluluğunun değerli bir örneğini sunması
e) bir veya daha fazla kültürü temsil eden geleneksel insan yerleşimine veya toprağın
kullanımına ilişkin önemli bir örnek sunması ve özellikle bu örneğin, geri dönüşü olmayan
değişimlerin etkisiyle dayanıklılığını yitirmesi
f) istisnai düzeyde evrensel bir anlam taşıyan olaylar veya yaşayan gelenekler, fikirler,
inançlar veya sanatsal ve edebî eserlerle doğrudan veya maddeten bağlantılı olması
aranmaktadır.
Doğal miraslar için;
olması

a) doğanın bir harikasına veya eşsiz bir güzelliğe ve estetik öneme sahip doğal alanlar

b) yaşamış canlıların kalıntıları, devam eden jeolojik olaylar ve yer şekillerinin
gelişimi gibi dünyanın doğal tarihine ilişkin eşsiz önemde bilgilere sahip olması
c) ekolojik ve biyolojik olarak hâlâ bozulmamış bir karasal, denizel veya tatlı su
ekosistemine veya önemli hayvan ve bitki topluluklarına ev sahipliği yapması
d) özellikle tehlikedeki veya bilim açısından önemli bir biyolojik çeşitililik için en
önemli ve en belirgin doğal habitatlara ev sahipliği yapması özellikleri aranır.
Dünya Miras Listesi’nde yer alma ölçütleri düzenli olarak güncellenmektedir ancak
listede yer alan her varlığın aşağıdaki ölçütlerden en az birine uyması ve özgün olması
beklenir.
Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu
Dünya Miras Komitesi, ICOMOS ve IUCN aday gösterilen değerler arasından seçim yapar
ve listeyi oluşturur. Ayrıca komite, WHF’yi (Dünya Miras Fonu) yönlendirerek listedeki
değerlerin korunması için girişimlerde bulunmaktadır.
Dünya Kültürel Miras Listesi’ni onaylayan ICOMOS (International Council on
Monuments and Sites) Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 1965 yılında Varşova’da
kurulmuştur. ICOMOS’un günümüzde de geçerli olan uluslararası tüzüğü ise 22 Mayıs
1978’de Moskova’da yapılan 5. genel kurulda son biçimini almış ve yürürlüğe girmiştir.
Günümüzde ICOMOS’un 110’dan fazla ülkede kurulmuş ulusal komiteleri ve 7500’ü aşkın
üyesi bulunmaktadır.
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS’un amaçları:
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a) Dünyadaki koruma uzmanlarını bir araya getirerek bir mesleki diyalog ve fikir
alışverişi forumu oluşturmak,
b) Koruma ilke, teknik ve siyasetleri üzerine bilgi toplamak, değerlendirmek ve
yaymak,
c) Koruma alanında uzmanlaşmış belgeleme merkezlerinin kurulması için ulusal ve
uluslararası otoritelerle iş birliği yapmak,
d) Mimarlık mirasının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan uluslararası
sözleşmelerin kabulü ve yürürlüğe sokulması için çalışmak,
e) Tüm dünyada koruma uzmanları için eğitim programlarının düzenlenmesine katkıda
bulunmak,
f) Yüksek düzeyde meslek insanlarının ve uzmanların bilgi ve birikimini uluslararası
topluluğun hizmetine sunmaktır.
Türkiye 1965 yılında kurulan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyine (ICOMOS)
1974 yılında üye olmuştur.

10.3. Dünya Kültürel Miras Listesi

2014 yılı itibarıyla dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1007
kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların 779 tanesi kültürel, 197 tanesi doğal, 31
tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi
toplantıları ile bu sayı artmaktadır
Dünya miraslarının bir kısmı listeden çıkarılmalarına yetecek kadar bozulur veya
adaylık dosyasında öngörülen önlemleri zamanında alamazlarsa listeden çıkarılabilirler.
Listeden çıkarılmaya aday olan miraslar ise tehlikedeki miras sayılır. Günümüzde listedeki 31
varlık tehlikededir. Dünya Miras Listesi’nde bulunan kültürel miras yapıları arasında örnek
olarak şunlar yer almaktadır.
Prehistorik Miras: Vézere Vadisindeki Mağaralar (Fransa)
Arkeolojik Miras: Samarra (Irak), Baalbek (Lübnan), Piramitler (Mısır), Palmira
(Suriye), Kartaca (Tunus), Petra (Ürdün), Persepolis (İran)
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Fotoğraf 27: Dünya Miras Listesi’nde Kartaca (Tunus)

Fotoğraf 28: Dünya Miras Listesi’nde Persepolis (İran)
Tarihî Miras: Versay Sarayı (Fransa), Tarihî Roma, Tarihî Floransa, Tarihî Napoli,
Tarihî Krakow, Tarihî Viyana, Tarihî St. Petersburg

Fotoğraf 29: Dünya Miras Listesi’nde St.Petersburg
Kaynak: http://www.theatlantic.com/infocus/2014/03/
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Dinî Miras: Delfi (Yunanistan), Athos Dağı (Yunanistan), Burgos Katedrali
(İspanya),Vatikan, Angkor (Kamboçya), Stonehenge (İngiltere)

Fotoğraf 30: Dünya Miras Listesi’nde Vatikan

10.4. Dünya Miras Listesinde Türkiye
Türkiye sınırları içinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı olan 13 yer
bulunmaktadır. İlk olarak 1985 yılında, İstanbul’un tarihî alanları, Göreme Millî Parkı ve
Kapadokya ile Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası listeye dâhil edilmiştir. Son olarak ise 2014
yılında Pergamon ile Bursa ve Cumalıkızık listeye eklenmiştir.
1) İstanbul’un Tarihî Alanları [1985]
2) Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
3) Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
4) Hattuşaş (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
5) Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
6) Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
7) Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]
8) Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
9) Truva Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
10) Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
11) Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
12) Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
13) Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
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Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) ve Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
karma (kültürel ve doğal) mirasa sahiptir.

Fotoğraf 31: Dünya Miras Listesi’nde Nemrut Dağı

Fotoğraf 32: Dünya Miras Listesi’nde Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
Kaynak: http://www.divrigi.gov.tr/divrigi-ulu-camii-ve-darussifasi-13s.html

10.5. Türkiye’nin Dünya Kültürel Miras Listesi Adayları
UNESCO Dünya Miras Endikatif (Geçici) Listesi’nde yer alan Türkiye’nin Dünya
Kültürel Miras Listesi’ne girmeye aday olan yapıları şunlardır:
Prehistorik Miras: Karain Mağarası, Ankara- Gordion.
Arkeolojik Miras: Efes Antik Kenti, Kekova, Güllük Dağı-Termessos Millî Parkı,
Arkeolojik Site Afrodisias, Antik Kentler Likya Medeniyeti, Arkeolojik Site Sagalassos,
Arkeolojik Site Perge, Bergama, Aizanoi Antik Kenti (Kütahya), Yesemek Taşocağı Ve
Heykel Atölyesi (Gaziantep), Zeugma Arkeolojik Sit Alanı (Gaziantep), Laodikeia Antik
Kenti (Denizli), Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa).
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Fotoğraf 33: Dünya Miras Listesinde Bintepeler Lidya Tümülüsleri
Kaynak: http://arkeologlardernegi.org/wp-content/uploads/2014/04/03.jpg
Tarihsel Miras: Harran ve Şanlıurfa, Urartuların Ahlat Mezarlığı ve Osmanlı Hisarı,
Diyarbakır Kalesi ve Surları, Denizli ile Doğubeyazıt arasında Selçuklu Kervansarayları,
Konya-Selçuklu Medeniyeti, Alanya, Mardin Kültürel Peyzaj, Bursa ve Cumalıkızık Erken
Osmanlı kentsel ve kırsal yerleşim, İshak Paşa Sarayı, Ani Tarihî Kenti (Kars), Beçin Orta
Çağ Kenti (Muğla), İzmir-Birgi Tarihî Kenti, Niğde’nin Tarihî Anıtları, Mamure Kalesi
(Mersin), Odunpazarı Tarihî Kent Merkezi (Eskişehir), Ceneviz Ticaret Yolu’nda
Akdeniz’den Karadeniz’e kadar kale ve surlu yerleşimleri.

Fotoğraf 34: Dünya Miras Listesi’nde Cumalıkızık
Kaynak: http://www.seyyahcelebi.com.tr/bursa-cumalikizik-koyu.html
Dinî Miras :Sümela Manastırı (Meryem Ana Manastırı), Alahan Manastırı (Mersin),
Aziz Nikolaos Kilisesi (Demre), St.Paul Kilisesi, St.Paul’u çevreleyen tarihî eserler (Tarsus),
Eşrefoğlu Camii (Beyşehir), St. Pierre Kilisesi (Hatay), Göbeklitepe Arkeolojik Alan
(Şanlıurfa), Hacı Bektaş Veli Türbesi (Nevşehir), Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı
(Muğla).
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Fotoğraf 35: Dünya Miras Listesinde Göbeklitepe
Kaynak: http://www.gezmelerde.com/wp-content/uploads/2013/11/gobeklitepenational-geographicte.jpg
Kütlürel miras listesi adaylarıyla ilgili varlıklara ilişkin dosyalar kapsamlı olarak
hazırlanacak ve Dünya Miras Komitesi’nin onayına sunulacaktır. Bu aşama, oldukça uzun bir
süreç olup Dünya Miras Merkezinin uygun görüşü ve ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler
Konseyi) ve/veya IUCN (Uluslararası Dünya Doğayı Koruma Birliği) uzmanların yerlerinde
inceleme yapmalarını takiben büro ve komitenin onayı ile Dünya Miras Listesi’ne alınmaları
mümkün olabilecektir.
Ülkemizde Dünya Miras Listesi’nde olması gerektiğini düşündüğümüz onlarca varlık
bulunmakla birlikte UNESCO’ya taraf ülkelerin Dünya Miras Listesi’nde dengeli olarak yer
almalarına önem verildiğinden, arzu edilenden daha az sayıda varlık bu aşamada geçici listede
yer almaktadır.
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Uygulamalar
1) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ni okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1) Dünya Kültürel Miras ve Doğal Miras Listesi’ne girebilme ölçütlerini öğrendiniz
mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara,
anıtlara ve sitler “dünya mirası” olarak kabul edilmektedir. Dünya mirası kavramı ikiye
ayrılır. Yer şekilleri, su kaynakları vb. oluşumlar doğal miras, insan eseri olan değerler
kültürel mirastır. 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair
Sözleşme” kabul edilmiştir. Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya
değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır. 2014 yılı
itibarıyla Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1007 kültürel ve doğal
varlık bulunmakta olup bunların 779 tanesi kültürel, 197 tanesi doğal, 31 tanesi ise karma
(kültürel/doğal) varlıktır. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı
artmaktadır. Türkiye sınırları içinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı olan 13 yer
bulunmaktadır. İlk olarak 1985 yılında, İstanbul’un tarihî alanları, Göreme Millî Parkı ve
Kapadokya ile Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası listeye dâhil edilmiştir. Son olarak ise 2014
yılında Pergamon ile Bursa ve Cumalıkızık listeye eklenmiştir..
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Bölüm Soruları
1) Kültürel mirasın doğal mirastan farkı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nadir olması
b) Geçmişe ait olması
c) Hayranlık uyandırması
d) Bilimsel olması
e) İnsan eseri olması
2) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hangi tarihte
imzalanmıştır?
a) 1960
b) 1972
c) 1980
d) 1990
e) 2000
3) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeyi Türkiye hangi
tarihte imzalamıştır?
a) 1970
b) 1982
c) 1992
d) 2002
e) 2012
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4) ICOMOS’un Türkçe açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
b) Uluslararası Doğayı Koruma Koruma Birliği
c) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
d) Dünya Miras Fonu
e) Avrupa Tarihî Kentler Birliği
5) IUCN’nin Türkçe açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uluslar arası Doğayı Koruma Koruma Birliği
b) Avrupa Tarihî Kentler Birliği
c) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
d) Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
e) Dünya Miras Fonu
6) Aşağıdaki hangi kültürel kalıntı Dünya Miras Listesi’nde değildir?
a) Petra
b) Samarra
c) Piramitler
d) Kartaca
e) Side
7) Aşağıdaki hangisi değer Dünya Miras Listesi’nde değildir?
a) Divriği Ulu Cami
b) Hattuşaş
c) Safranbolu
d) Selimiye Cami
e) Priene
8) Aşağıdakilerden hangisi karma (doğal ve kültürel) özellikle Dünya Miras
Listesi’nde yer almaktadır?
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a) Göreme
b) Truva
c) Nemrut Dağı
d) Safranbolu
e) Bergama
9) Aşağıdaki hangi doğal varlık Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır?
a) Burgaz Peribacaları
b) İşçehisar Peribacaları
c) Pamukkale
d) Köprülü Kanyon
e) Ulubey Kanyonu
10) Aşağıdaki hangi yerleşme tarihî konutlarıyla Dünya Miras Listesi’nde yer
almaktadır?
a) Göynük
b) Mudurnu
c) Taraklı
d) Safranbolu
e) Bolu

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

214

11. SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE KORUNMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Somut Olmayan Kültürel Miras: Tanım ve Kavramlar
11.2. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
11.3. İnsanlığın Somut Olmayan Miras Başyapıtlarında Türkiye
11.4. Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri
11.4.1. Yaşayan İnsan Hazineleri(YİH) Ulusal Envanteri
11.4.2. Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Envanteri
11.4.3. Dünya Belleği Kütüğü

216

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünya Belleği Türkiye Ulusal listesinde neler yer almaktadır?
2) Türkiye’nin Yaşayan İnsan Hazineleri Listesi’nde kimler bulunmaktadır
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İnsanlığın Somut Olmayan
Miras Başyapıtlarında
Türkiye

Türkiye’nin somut olmayan
kültürel miras başyapıtlarını
öğrenir.

UNESCO Türkiye web
sayfasını inceleyerek

Yaşayan İnsan Hazineleri
Ulusal Envanteri

Az sayıda kalan usta
sanatçıları öğrenir.

İnternette araştrıma yaparak
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Anahtar Kavramlar


Dünya Belleği



Yaşayan İnsan Hazineleri



Somut Olmayan Kültürel Miras
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Giriş
Bu bölümde somut olmayan kültürel mirasın tanımından başlanacaktır. Somut
olmayan kültürel mirasın korunması, Türkiye’nin Dünya Somut Olmayan Miras Listesi’ndeki
yeri, Türkiye’nin Yaşayan İnsan Hazineleri, Somut Olmayan Kültürel Mirası, Dünya Belleği
Ulusal Envanteri incelenecektir.
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11.1. Somut Olmayan Kültürel Miras:Tanım ve Kavramlar

Kültür, bir milletin tarih boyunca ortaya koymuş olduğu maddi ve manevi değerlerin
toplamıdır. Kültürel miras geçmişten gelerek günümüze kadar devam eden ve bize miras
olarak kalan maddi ve manevi diğer bir deyişle somut olan ve somut olmayan değerlerdir
Kültürel miras, somut olan kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras olarak
ikiye ayrılır.
Somut olan kültürel miras elle tutulabilen, gözle görünebilen eskiden günümüze
kadar gelmiş taşınabilir veya taşınamayan, yer altında veya yer üstünde rastlanan eski
yerleşim alanlarındaki evler, camiler, hanlar, hamamlar, konaklar, medreseler, yapı kalıntıları
ve o çağlarda yaşamış insanların günlük hayatlarında kullandıkları nesneler, tarihî ve sanatsal
eserlerdir.
Somut olmayan kültürel miras; sözlü gelenek ve anlatımlar, gösteri sanatları,
toplumsal uygulamalar, doğa ve evren ile ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları başlıkları
altında toplanır. Günümüzde somut olmayan kültürel mirasın korunması da somut kültürel
mirasın korunması kadar önemli ve gereklidir.
Somut olmayan miras içinde ilk sırayı; diller, dinler, gelenekler, görenekler, töreler
alıyor, ardından; şarkılar, danslar, ritüeller, mitler almaktadır. Arkeolojik kalıntılar, antik
nesneler kültürün somut mirasını oluşturup korunuyorsa soyut kültür ve mirasın da korumaya
alınması artık uluslararası bir konu olmuştur.
Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları
a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte
sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar,
fıkralar vb.),
b) Gösteri sanatları (karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.),
c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, nevruz vb.
kutlamalar),
d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği,
halk takvimi, halk meteorolojisi vb.),
e) El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkari, bakırcılık, halk
mimarisi).

11.2. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözlü ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, 1970’li yıllardan bu yana
UNESCO’nun gündeminde yer almaktadır. Yıllar içinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiş,
1990’lı yılların sonlarından itibaren ise bu konuda bir uluslararası hukuki belge hazırlanması
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amacına odaklanılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 2003 yılında Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, Paris toplantısında kabul edilmiştir.
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO, 17 Ekim 2003
tarihli 32. Genel Konferansı’nda Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni
kabul etmiştir. Sözleşme’nin ikinci maddesi Somut Olmayan Kültürel Miras’ı şu şekilde
tanımlamaktadır: “Somut Olmayan Kültürel Miras” toplulukların, grupların ve kimi
durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar,
temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel
mekânlar anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan miras, toplulukların ve
grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak sürekli biçimde
yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir. Böylece kültürel çeşitliliğe
ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.
Sözleşmenin aynı maddesinin 2. fıkrası somut olmayan kültürel mirasın belirdiği
alanları şu şekilde tanımlamaktadır: Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı
işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları,toplumsal
uygulamalar, ritüeller ve şölenler,doğa ve evrenle ilgili uygulamalar,el sanatları geleneği.
Sözleşme, bu alanlarda beliren mirasın araştırılmasını, derlenmesini, arşiv ve
dokümantasyon merkezlerinin oluşturulmasını, müzelerinin kurulmasını, öğretim
kurumlarında ders olarak okutulmasını, kitle iletişim araçlarında olumlu kültür değerleri
olarak yer verilmesini ve kuşaklar arasında ortaya çıkan kopuklukları giderecek tarzda etkin
biçimde değerlendirilmesini temel amaçlar ve eylem planları arasında görmektedir.
Sözleşmenin birinci amacı somut olmayan kültürel mirası korumaktır ve koruma
“yaşayabilirliğini garanti altına almak” anlamına gelir. Sözleşmenin diğer amaçları ise şöyle
sıralanabilir:

İlgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına
saygı göstermek

Somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası
düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Amaçları
a) Somut olmayan kültürel mirası korumak
b) Somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve
bireylerin somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek
c) Somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası
düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak
d) Uluslararası iş birliği ve yardımlaşmayı sağlamak (Ortak dosya)
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“Koruma” terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına
almak anlamına gelir. Somut olmayan kültürel mirasın korunması kimlik saptaması,
belgeleme, araştırma, muhafaza, geliştirme, güçlendirme, örgün ve yaygın eğitim yoluyla
kuşaktan kuşağa aktarma, kültürel mirasın değişik yanlarının canlandırılması gibi yöntemleri
içerir.
Ülkeler, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çalışmaları
kapsamında; insanlığın somut olmayan kültürel mirasının “Temsili” ve “Acil Koruma
Gerektiren” listelerine dosya hazırlık çalışmaları ile somut olmayan kültürel miras envanter
çalışmaları yürütmektedirler.
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne yazılmak için ülkeler
somut olmayan kültürel miraslarını dosyalar şeklinde sunmaktadır. UNESCO’nun Somut
Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komitesi toplanarak bunların listeye kayıt
edilmesine karar vermektedir. Bazı somut olmayan kültürel miraslar, ülkelerin ortak dosyası
olarak sunulmaktadır.

11.3. İnsanlığın Somut Olmayan Miras Başyapıtlarında Türkiye
Sözleşme, TBMM’nin 19.01.2006 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş ve
Türkiye taraf olmuştur. “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” (No: 5448) 21 Ocak 2006 tarih ve 26056
Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine dâhil edilen
başyapıtlarımız:
Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler (Nişan, düğün, doğum, nevruz vb.
kutlamalar)
Mevlevi Sema Törenleri, Nevruz, Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı
Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Mesir Macunu Festivali, Bahar Kutlaması:
Hıdrellez / St. George Günü
Sözlü gelenekler ve anlatımlar (Destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri,
masallar, fıkralar vb.)
Köroğlu Hikâye Anlatım Geleneği, Nasreddin Hoca Fıkra Anlatım Geleneği
Gösteri sanatları (Karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.)
Meddahlık, Karagöz
Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (Geleneksel yemekler, halk hekimliği,
halk takvimi, halk meteorolojisi vb.)
Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği
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11.4. Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri
Türkiye’nin somut olmayan kültürel mirasının tespiti için iki ayrı envanter
hazırlanmaktadır.
Bunlardan birincisi Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Ulusal Envanteri diğeri Somut
Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Envanteri’dir.
Türkiye envanter çalışmalarına Yaşayan İnsan Hazineleri Envanteri ile başlamıştır.
2008 için belirlenen Yaşayan İnsan Hazinesi adayları çini ustası Sıtkı Olçar, keçe ustası
Mehmet Girgiç, çam düdüğü sanatçısı Hayri Dev, Aşık Şeref Taşlıova ile Karagöz sanatçıları
Metin Özlen, Orhan Kurt ve Tacettin Diker olarak ilan edilmiştir
Somut olmayan kültürel mirasın genelini kapsayacak şekilde oluşturulan Somut
Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’nin ilk verileri 2008 yılında elde edilmiştir. Somut
olmayan kültürel miras envanterleri İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nin koordinasyonunda
illerde oluşturulan kurullar aracılığıyla oluşturulmaktadır. Envantere alınması istenen
unsurlar, illerdeki kurullarca belirlendikten sonra Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne
gönderilir ve gelen bütün veriler Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan Uzmanlar Komisyonunda değerlendirilerek karara bağlanmaktadır.

11.4.1. Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Ulusal Envanteri
Yaşayan İnsan Hazineleri’ne seçilmek için bir kişinin ustalığını 10 yıldır icra ediyor
olması sanatını usta-çırak ilişkisi ile öğrenmiş olması, bilgi ve becerisini uygulamadaki
üstünlüğü, konusunda ender bulunan bilgiye sahip olması, kişi veya grubun yaptığı işe
kendini adamışlığı, kişi veya grubun bilgi ve becerilerini geliştirme yeteneği (sanatının
toplumla buluşmasını sağlayacak yenilikler içermesi), kişi veya grubun bilgi ve becerilerini
çırağa aktarma becerisi (bir çırak yetiştirmiş olması) aranır.
Türkiye’nin Yaşayan İnsan Hazineleri arasına aşağıdaki sanatçılar alınmıştır:


Tacettin DİKER (Karagöz Sanatçısı)



Orhan KURT (Karagöz Sanatçısı)



Hayri DEV (Çam Düdüğü Yapımcısı ve İcracısı)



Aşık Şeref TAŞLIOVA (Aşıklık Geleneği)



Metin ÖZLEN (Karagöz Sanatçısı)



Sıtkı OLÇAR (Çini Ustası)



Mehmet GİRGİÇ (Keçe Ustası)



Bekir TEKELİ (Bağlama Yapımcısı)
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Uğur DERMAN (Klasik Kitap Sanatçısı)



Hasan ÇELEBİ (Hüsn-ü Hat Sanatkârı)



Neşet ERTAŞ (Abdallık Geleneği)



Mehmet GÜRSOY (Çini Sanatçısı)



Fuat BAŞAR (Ebru Sanatçısı)



Veli AYKUT (Dertli Divani) (Zakir)



Emine KARADAYI (Dokumacı ve Doğal Boyamacı)



Yaşar GÜÇ (Horlatma Kaval, Dilli/Dilsiz Kaval İcracısı)



Tahsin KALENDER (Ahlat Yöresi Taş Ustası)



İrfan ŞAHİN (Kıspet Ustası)



Cemil KIZILKAYA (Ahşap Baskı Yazma Ustası)



Mahmut SÜR (Nazar Boncuğu Ustası)

11.4.2. Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Ulusal Envanteri.
Bu envanter 5 ayrı grupta hazırlanmaktadır.
1.

Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler

2.

Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar

3.

Gösteri Sanatları

4.

Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar

5.

El Sanatları Geleneği

11.4.3. Dünya Belleği Kütüğü
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO, Dünya Belleği
Programı, çalışma ve etkinliklerini 1992 yılından itibaren sürdürmektedir Dünya Belleği
Kütüğü 1995 yılında oluşturulmuştur. Oluşturulan Dünya Belleği Kütüğü’ne ilk kayıt 1997
yılında alınmıştır.
Programın amacı, insanlığın tarihî, kültürel ve sosyal belleğini oluşturan ve savaşlar
başta olmak üzere çeşitli doğal felaketler veya sosyal nedenlerle ortadan kaybolma tehlikesi
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olan belge ve bilgilerin insanlığın ortak değerleri olarak korunması ve bu korumanın
önlemlerinden biri olarak dijital ortamda paylaşılmasını sağlamaktır.
Dünya Belleği Programının Amaçları:
1) Yeryüzünün belgesel mirasının en uygun tekniklerle korunmasını kolaylaştırmak,
2) Belgesel mirasa evrensel erişim konusunda yardımcı olmak,
3) Belgesel mirasın varlığı ve önemi hakkında dünya çapında farkındalık
oluşturmaktır.
2013 Yılında Dünya Belleği Kütüğü’ne belgesel miras kaydı bulunan ülkelerin
başında 17 eserle Almanya gelmektedir. Bu ülkeyi 13 eserle Avusturya, 12 eserle Rusya ve
Polonya izlemektedir. İngiltere ve Kore Cumhuriyeti’nin 11 eserinin bulunduğu kütükte
Meksika’nın 10, Hollanda ve Fransa’nın 9, Danimarka’nın ise 8 eseri yer almaktadır.
Bugüne kadar Türkiye’nin önerisiyle Dünya Belleği listesine:
1) Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi
El Yazmaları (2001),
2) Boğazköy Hitit Tabletleri (2001),
3) İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu (2003),
4) Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi(2013) girmiştir.
Dünyada Dünya Belleği Kütüğü’ne kayıtlı eser sayısı 300’e ulaşmıştır(2013)
Dünya Belleği Türkiye Ulusal Listesi’nde 70’e yakın eser bulunmaktadır. Bunlar
arasında Kültepe Tabletleri, Piri Reis’in Haritası, Katip Çelebi, Yunus Emre, Köroğlu, Fuzuli,
Patara Yol Yazıtı, Binbir Gece Masalları, Mevlana Mesnevi, Karamanlıca Kitabeler, Eski
Uygur Yazmaları yer almaktadır.

Fotoğraf 36: Dünya Belleği Kütüğüne Alınan Hitit Tabletleri Örneği

226

Uygulamalar
1) Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1) Kültürel mirasın korunmasının amaçlarını öğrendiniz mi?
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Bölüm Soruları
1) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi hangi tarihte kabul edilmiştir?
a)

1990

b)

1995

c)

2003

d)

2010

e)

E)2013

2) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’ni Türkiye hangi tarihte imzalamıştır?
a)

2001

b)

2002

c)

2003

d)

2004

e)

2006

3) Karagöz somut olmayan kültürel miras olarak hangi gruptadır?
a)

Toplumsal ritüeller

b)

Sözlü gelenekler

c)

Gösteri sanatları

d)

Yaşayan insan hazinesi

e)

Dünya belleği

4) Çini ustası, keçe ustası vb. sanatçılar hangi miras grubundadır?
a)

Yaşayan insan hazinesi

b)

Dünya belleği

c)

Dünya Doğal Mirası

d)

Dünya Kültürel Mirası

e)

Somut olmayan kültürel miras
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5) Belgesel miras UNESCO’nun hangi programıyla korunmaktadır?
a)

Dünya Kültürel Mirası

b)

Dünya Doğal Mirası

c)

Dünya Belleği

d)

Yaşayan İnsan Hazineleri

e)

Somut Olmayan Kültürel Miras

6) Boğazköy Hitit Tabletleri dünyanın hangi miras listesinde korunmaya alınmıştır?
a)

Dünya Kültürel Mirası

b)

Dünya Doğal Mirası

c)

Dünya Belleği

d)

Yaşayan İnsan Hazineleri

e)

Somut Olmayan Kültürel Miras

7) Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali dünyanın hangi miras listesinde korunmaya
alınmıştır?
a)

Yaşayan İnsan Hazineleri

b)

Dünya Belleği

c)

Dünya Doğal Mirası

d)

Dünya Kültürel Mirası

e)

Somut Olmayan Miras Listesi

8) Mevlana Mesnevi, Piri Reis Haritası,Kültepe Tabletleri hangi miras listesi için
önerilmiştir?
a)

Yaşayan İnsan Hazineleri

b)

Dünya Belleği

c)

Somut Olmayan Kültürel Miras

d)

Dünya Doğal Mirası

e)

Dünya Kültürel Mirası
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9) Evliya Çelebi Seyahatnamesi dünyanın hangi miras listesinde korunmaya
alınmıştır?
a)

Yaşayan İnsan Hazineleri

b)

Dünya Belleği

c)

Dünya Kültürel Mirası

d)

Dünya Doğal Mirası

e)

Somut Olmayan Kültürel Miras

10) 2013 yılında Dünya Belleği Kütüğüne belgesel miras kaydı bulunan ülkelerin
başında hangi ülke gelmektedir?
a)

Almanya

b)

Avusturya

c)

Rusya

d)

Polonya

e)

Meksika

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) c, 4) a, 5) c, 6) c, 7) e, 8) b, 9) b, 10) a.
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12. TOPLUMSAL UYGULAMALAR, RİTÜELLER VE ŞÖLENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Toplumsal Uygulama, Ritüel ve Şölenler: İçerik ve Kapsamı
12.1.1. Mevlevi Sema Törenleri
12.1.2. Alevi Bektaşi Ritüeli: Semah
12.1.3. Yayla Şenlikleri
12.1.4. Geleneksel Mesir Şenlikleri
12.1.5. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
12.1.6. Geleneksel Sohbet Toplantıları
12.1.7. Çoban Bayramları
12.1.8. Yağmur Duası Törenleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Somut olmayan kültürel miras listesinde Mevlevi sema törenlerinde semazenlerin
giysi ve dönüşleri ne anlama gelmektedir?
2) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde olan Kırkpınar Yağlı Güreş
Festivali’nin tarihçesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Geleneksel Mesir Şenlikleri

Mesir şenliklerinin anlamını Manisa kenti şenliklerini
öğrenir.
medyadan izleyerek

Yayla Şenlikleri

Türkiye yayla şenliklerinin Yayla şenliklerini medyadan
geçmişini öğrenir.
izleyerek
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Anahtar Kavramlar


Yayla Şenlikleri



Otçu Göçü Şenlikleri



Yağmur Duası Törenleri



Çoban Bayramları



Sıra Gecesi



Eyvan Gecesi
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Giriş
Bu bölümde, somut olmayan kültürel miras listesinde toplumsal uygulama, ritüeller ve
şölenler grubuna Türkiye’nin kabul edilen değerlerini inceleyeceğiz.Türkiye’nin oluşturduğu
somut olmayan kültürel miras envanterinde yer alan Mevlevi Sema Törenlerii, Alevi Bektaşi
Ritüeli: Semah, Yayla Şenlikleri, Geleneksel Mesir Şenlikleri, Kırkpınar Yağlı Güreş
Festivali, Geleneksel Sohbet Toplantıları, Çoban Bayramları, Yağmur Duası Törenleri ele
alınacaktır.
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12.1. Toplumsal Uygulama, Ritüel ve Şölenler: İçerik ve Kapsamı
Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları arasında toplumsal uygulama, ritüel ve
şölenler yer almaktadır. Toplumların nişan, düğün, doğum törenleri, inanca dayalı ritüeller bu
grupta yer alır.
Türkiye’nin UNESCO’ya önerilerinden Mevlevi Sema Törenleri (2008),
Nevruz(2009), Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010), Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
(2010), Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010), Mesir Macunu Festivali (2012) Dünya Somut
Olmayan Miras Listesine alınmıştır.
Türkiye’nin oluşturduğu ulusal somut olmayan miras listesinde bu gruba örnek olarak
Bahar Kutlaması: Hıdrellez/St. George Günü, Yayla Şenlikleri, Yağmur Duası, Çoban
Bayramları verilebilir.

12.1.1. Mevlevi Sema Törenleri
Sema; Allah’a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, içinde dinî öğe ve temalar
barındıran tasavvufi bir tören olarak tanımlanmaktadır. Sema töreni, gelenekten gelen ve
Semanın ayrılmaz bir parçası olan Mevlevi Müziği eserleri eşliğinde yapılır. Terim olarak,
musiki nağmelerini dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir. Sema,
sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile
harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “insan- ı kâmil”e doğru yönelişini ifade eder. Sema
eden canlara semazen denilmiştir. Töreni icra eden semazenler, manevi ve bedenî uzun bir
eğitim süreci sonrasında ayin için hazır hâle gelirler. Semazenin üstündeki beyaz kıyafete
“tennure” kefeni simgeler. Başındaki sarık “sikke” mezar taşını simgeler. Ancak semah
ölümü değil yaşamı, tekrar doğmayı anlatır. Sema için meydana çıkan semazenlerin üzerinde
siyah bir hırka olur. Hırkanın anlamı mezardır. Bunu çıkartarak başlamaları yeniden doğuşu
simgeler.
Semazenlerin sağ eli göğe, sol eli yere bakar. Bunun anlamı sağ eli Hak’tan alır, yere
dönük sol elle halka verir. Bu şekilde yeniden doğuş tamamlanmış olur. Bu ilahî doğuştur.
2007 yılı, Mevlana Celaleddin Rumi’nin 800’üncü Doğum Yıldönümü, UNESCO’nun
Yıldönümleri Listesi’nde resmî olarak ilan edilmiştir. Mevlevi Sema Törenleri, 2008 yılında
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kayıt ettirilmiştir.
Mevlevi Sema Töreni, içerdiği mistik ögeleri ve mesajları sayesinde farklı kültür ve
inançlara sahip birçok insanın ilgisini çekerek evrensel bir nitelik kazanmıştır.
Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin öldüğü gecedir. Mevlânâ
Celaleddin ölüm gününü “Hakk’a vuslat”, “düğün günü” saymıştır. Mevleviler, Hz.
Mevlana’nın eserlerinde, özellikle de gazel ve rubailerinde açıkladığı ölüm anlayışına
istinaden, onun vefat gecesini, dünyadan ayrılık gecesi olarak değil, Cenab-ı Hakk’a kavuşma
gecesi olarak nitelendirdiler. Bunun için de o geceyi Şeb-i Arûs olarak adlandırdılar ve
törenler düzenlediler. Hazret-i Mevlana’yı Anma ve Vuslat yıldönümü törenleri her yıl 7-17
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Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Konya-Ankara hızlı tren hattı da bu törene
katılımı artırmaktadır. Şebi-Arus törenlerinin 740’ıncısı 2013 yılında yapılmıştır.

Fotoğraf 37: Mevlevi Sema Törenleri

12.1.2. Alevi- Bektaşi Ritüeli: Semah
Semah, cemlerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Semahın kaynağı
Kırklar Meclisi’ne dayanır. Semah ağır çalınan ve söylenen nefesler eşliğinde dönülür.
Nefesler giderek hızlanır, buna bağlı olarak Semah dönenler hızlanır. Semahçılar
dede/mürşidin oturduğu bölüme sırtlarını dönmezler. Bölüme geldikleri zaman yüzleri çerağa
dönük ve boyunları hafif bükük geçerler. Türkiye’de yaygın olarak bilinen semahlar şunlardır:
Ali Nur Semahı, Kırklar Semahı, Turnalar Semahı, Erkân Semahı, Gönüller Semahı, Hacı
Bektaş Semahı’dır. 16 Ağustos 1964 tarihinden itibaren, her yıl düzenlenen Hacı Bektaş
Veli’yi Anma ve Kültür, Sanat Etkinlikleri’nde semahlar dönülür. Semah, 2010 yılında
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kayıt ettirilmiştir.

12.1.3. Yayla Şenlikleri
Yayla şenlikleri temel geçim faaliyeti hayvancılık olan toplulukların yaylada kaldıkları
süre içinde belirli bir tarihte, yaylacı olan ya da olmayan herkesin katılımıyla
gerçekleştirdikleri geleneksel kutlamalardır. Yayla şenlikleri süresince yöresel çalgılar ve
müzik eşliğinde danslar icra edilir, ortak kurulan sofralarda yemek yenilir, kadın-erkek, çocuk
yaşlı hep birlikte eğlenilir. Yayla şenliklerinin önemli yönünü de panayır havasında geçen
renkli pazarları oluşturur. Yayla şenlikleri günümüzde halkın toplumsal, kültürel, psikolojik
ve ekonomik birçok gereksinimine yanıt veriyor olması nedeniyle biçimsel olarak değişikliğe
uğrasa da gittikçe daha büyük bir canlılık kazanarak kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.
Karadeniz Bölgesi’nde yayla şenlikleri, geleneksel otçu göçü şenliklerini
canlandırmak için yapılmaktadır. Otçu göçü, ot işleri ile uğraşan insanların gruplar hâlinde
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yaylaya çıkması anlamına gelmektedir. Günümüzde şenlikler yerel yönetimler tarafından
belirli günlerde eğlence ve pazar alış-verişi olarak düzenlenmektedir.
Yayla şenliklerinin örnekleri şöyledir:


Trabzon’un Kadırga Festivali



Karadağ Yaylası Şenlikleri



Sisdağı Şenlikleri



Geleneksel Uğurlu Yayla Şenliği



Yeşiltepe Yayla Şenliği



Kadıralak Yayla Şenliği



Sultanmurat Şenlikleri



Giresun’un Ağaçbaşı Yaylası Otçu Göçü Şenliği



Sağrak Gölü Yayla Şenliği



Bektaş Yayla Şenliği



Artvin Beşpare Köy Yayla Şenlikleri ve Kafkasör Şenliği



Ordu Düz Oba Yayla Şenlikleri



Perşembe Yaylası Şenlikleri



Çambaşı Yayla Şenliği



Akkuş Argan Yaylası Festivali



Bolu Sarıalan Yayla Şenliği



Gümüşhane Kazıkbeli Yayla Şenliği



Köse Dağı Yayla Şenliği



Zigana Dağı Şenlikleri



Şırnak’ın Beytüşşebap ‘Kuzu Kırkma ve Yayla Şenlikleri Festivali”

Yayla şenlikleri, yöresel halktan ilgi gördüğü kadar, yöreden yurt dışına göç edenleri
ve turistleri de çekmektedir.
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Fotoğraf 38: Artvin Kafkasör Şenlikleri

12.1.4. Geleneksel Mesir Şenlikleri
Mesir Macunu Festivali, Manisa’da yaklaşık 500 yıldır devam eden, çeşitli geleneksel
uygulamaları içeren geniş katılımlı bir festivaldir.
Festival etkinlikleri mesir macununun dualanarak “karılması” ve pişirilmesiyle başlar.
Şifa dilekleriyle dualanan macun, Sultan Camii minaresi ve kubbelerinden halka saçılır.
522 yılında Yavuz Sultan Selim’in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa
Sultan tarafında yaptırılan Sultan Camii, Sultan Külliyesi Darüşşifada çeşitli hastalıklar tedavi
edilmekteydi. Darüşşifanin ilk idarecisi Merkez Efendi tarafından hazırlanan ve terkibinde
çoğu baharat olmak üzere 41 çeşit madde bulunan mesir macunu, saray doktorları tarafından
hastalığına çare bulunamayan Hafsa Sultanı iyileştirmiş ve bu nedenle büyük ün yapmıştır.
Halk arasında ilaç şöhreti yapan ve ısrarla tercih edilen bu macun, zamanla halka dağıtılmaya
başlamış, talebin daha büyük boyutlara ulaşması nedeniyle de daha sonraları Sultan Camii
kubbe ve minarelerinden halka saçılmaya başlamıştır.
Halk arasında yaygın inanca göre, Nevruz günü bu macundan yiyenler bir yıl boyunca
ağrı sızı çekmezler, yılan ve çiyan sokmalarından korunmuş olurlardı. Günümüzde Nevruz’un
başlangıcı olan 21 Mart’ta başlayarak bir program dâhilinde kutlanan şenlikler sırasında
özellikle Mesir Macununun Sultan Camii’nin kubbe ve minarelerinden saçım töreni yerli ve
yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmektedir.
Mesir Macunu Festivali, 2012 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirasının Temsili Listesi’ne kayıt ettirilmiştir.
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Fotoğraf 39: Manisa Mesir Macunu Festivali

12.1.5. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14. yüzyılda Rumeli’de doğmuş, yüzyıllardır yapılan bir
festivaldir. Festivalde vücutlarına yağ sürerek güreşen kişilere “pehlivan” denir. Güreş ve
şenlikler “Er Meydanı” denilen alanlarda yapılmaktadır. Pehlivan, güreş ağası, cazgır, davulzurnacı, yağcı, peşgirci gibi geleneksel giysili bir grup tarafından, bir dizi tören ve ritüellerle
yürütülen bu etkinlik bütün ülkede büyük bir coşkuyla izlenmektedir. İyi niteleme sıfatı
olarak kullanılan “pehlivan gibi” deyimi, pehlivanlığın halk arasındaki değerinin
göstergelerindendir.
Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün
Yunanistan sınırları içinde kalan Samona köyü civarında bulunan Kırkpınar Çayırı’ndan
Edirne-Mustafa Paşa oolu üzerinde yer alan Viran Tekke mahalline taşınmıştır. Cumhuriyetin
ilanından sonra güreşler Edirne’nin Sarayiçi bölgesinde yapılmaktadır.
16-22 Haziran 2014 tarihleri arasında 653. Tarihî Kırkpınar Kültür Etkinlikleri
düzenlenmiştir.
Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kayıt ettirilmiştir.

Fotoğraf 40: Edirne Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
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12.1.6. Geleneksel Sohbet Toplantıları
Yörelere göre adlandırmaları (Sıra Gecesi, Gezek Geleneği, Eyvan Geceleri, Yaren
Geceleri gibi), sayıları, yaş sınırı, toplanma sıklıkları değişen erkek gruplarının yılın özellikle
kış aylarında ve rutinleşen bir periyotta belli kurallar çerçevesinde bir araya gelerek sanal
akrabalıklar kurdukları sosyal/kültürel ve ekonomik işlevli geleneksel toplantılardır. Kapalı
mekânlarda yapılan ve halk müziği, halk dansları, oda içi oyunlar gibi unsurları bünyesinde
barındıran bu toplantılardaki amaç iş dışında kalan zamanı sohbet ederek ve eğlenerek
değerlendirmek, eğlendirirken eğitmektir
Sıra Gecesi, Türkiye’de Şanlıurfa iliyle özdeşleşen halk kültüründe ses, saz ve söz
üzerine sohbet yapılan toplantı ve aktüalite meclisidir. Sıra gecesi tam anlamıyla baştan sona
musiki, muhabbet ve edebiyat bütünü olarak ele alınabilir. Halkın içinden gelen ve günümüze
kadar yaşatılmış bir gelenektir. Halk içerisinden çıkan müzisyen ve şarkıcılar bu gecelerde
özellikle uzun hava başta olmak üzere yöresel türkü ve şarkılar ile şiirleri seslendirirler.
Arkadaş gruplarının her hafta olarak birinin evinde sıra ile yaptıkları için bu gecelere sıra, sıra
gezme veya sıra gecesi denilmektedir. Sıra geceleri; sohbet, muhabbet ve musiki geceleridir.
Sıra gecesi, Diyarbakır yöresinde Eyvan Geceleri olarak adlandırılır. Güneydoğu Anadolu
evlerinde avluya bakan, önü açık, üstü kapalı yüksekçe döşemesi olan, ortasında bir de küçük
havuzu bulunan oturma yeri olan eyvanda toplanılarak eğlenilir.
Yaren meclisi, Oğuz boylarını temsilen yirmi dört yarandan oluşuyor. Yaren kültürü,
kendine has ahlaki değerleri ve kuralları barındırıyor. Kendine has türküleri, oyunları,
manileri ve yemekleri bulunan yaren geleneği, Çankırı’nın ilçe ve köylerinde de yaşatılıyor.
Çankırı’da 8 asırdır gelenek hâlinde sürdürülen ‘Yaren Geceleri’ 8 asırdır gelenek olarak
devam ettiriliyor.
Geleneksel Sohbet Toplantıları, 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kayıt ettirilmiştir.

Fotoğraf 41: Şanlıurfa Sıra Gecesi

12.1.7. Çoban Bayramları
Hayvancılıkla uğraşan toplulukların üretimlerini bereketli kılmak, hayatlarını garanti
altına almak için hayvancılığın belirli tarihlerinde uyguladıkları pratiklerin tamamı “çoban
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bayramları” başlığı altında toplanmaktadır. Bunların belli başlıları koç katımı, saya gezme,
döl dökümü, yünüm gibi adlar almaktadır.
Koç katımı, koçların koyunlarla bir araya getirildiği gündür. Ağustos ayı sonu eylül
ayı başında koçlar koyunlardan ayrılır, ekim ayı sonuna kadar iyice beslenir. Koç katımı günü
geldiğinde koçlar özel kök boyayla ya da kınayla boyanır. Boyunlarına veya boynuzlarına
elma, nar veya ayva takılarak süslenir. Koçlar ağıldan çıkarılırken sırtına küçük çocuk
bindirilir, ardından sürüye katılır. Koç katımı ritüeli, gelenek ve göreneklerin devam
ettirilmesi açısından önem taşır ve insanların birbirleriyle olan etkileşimini artırır.
Koyun Böğeti/Yüzdürme: Selçuklulardan bu yana sürdürülen 10 asırlık gelenek
Yünüm Böğet (Koyun Yıkama ve Boyama), geleneksel ve tarihsel bir ritüeldir. Adını
akarsuyun önünün kesilmesi ile oluşan “böğet”ten alan “koyun böğeti”, koyunların çobanın
mahareti ile bu böğenmiş suda yüzdürülmesi esasına dayanır. Köklerinin Orta Asya’ya kadar
uzandığı ve Anadolu’da kurulan devletler zamanında da devam ettiği belirtilen ‘Koyun
Yünüm-Böğet ve Çoban Bayramı’ etkinlikleri şenliğe dönüştürülerek kutlanmaktadır. Bu
tarihî geleneğinin aslı, koyunların kirden arındırmak için yıkanmasıdır.

Fotoğraf 42: B.Menderes’te Koyun Geçirme
Kaynak: http://www.radikal.com.tr/hayat/olumsuz_aska_unesco_korumasi_istenecek

12.1.8. Yağmur Duası Törenleri
Yağmur ilkellerden günümüze, insanlık tarihinde çok önem taşır. Gökten inen bereket
olarak nitelenen yağmur, kutsal bir nitelik kazanmıştır. Yağmur dualarının kökeninde
kutsallık yatar. Doğayla barışık olmak dileği birtakım ibadetler ve ritlerle tamamlanır.
Yağmur duası bir istek duasıdır, arkaik ve geleneksel toplulukların tanınması, mitosların ritüel
davranışlarla ve insan topluluklarının hayatını yöneten kurumlarla ilişkisini göstererek
bunların önemini ve anlamını ortaya koymuştur.
Bahar aylarında yaşanan kuraklık dönemlerinde köy halkından bir grubun bir araya
gelerek yağmurun yağması için önceden belirlenmiş özel bir yerde yaptıkları dua ve bu dua
ile birlikte gerçekleşen diğer uygulamalardır. Yağmurun önem kazandığı tarımcı topluluklar
arasında görülen bu uygulamanın toplumsal dayanışmayı pekiştirici özelliği bulunmaktadır.
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Fotoğraf 43: Yağmur Duası (Mersin)
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Uygulamalar
1) Çoban bayramlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Çoban bayramları turizmin ilgi alanına nasıl girebilir öğrendiniz mi?

247

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları arasında toplumsal uygulama, ritüel ve
şölenler yer almaktadır. Toplumların nişan, düğün, doğum törenleri, inanca dayalı ritüeller bu
grupta yer alır. Türkiye’nin UNESCO’ya önerilerinden Mevlevi Sema Törenleri (2008),
Nevruz (2009), Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010), Kırkpınar Yağlı Güreş
Festivali(2010), Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010), Mesir Macunu Festivali (2012) Dünya
Somut Olmayan Miras Listesine alınmıştır.Türkiye’nin oluşturduğu ulusal somut olmayan
miras listesinde bu gruba örnek olarak Bahar Kutlaması: Hıdrellez/St. George Günü, Yayla
Şenlikleri, Yağmur Duası, Çoban Bayramları verilebilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki hangi toplumsal uygulama, rituel dünya somut olmayan miras listesine
alınmıştır?
a) Hıdrellez
b) Yağmur Duası
c) Çoban Bayramları
d) Yayla Şenlikleri
e) Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
2) Aşağıdakilerden hangi toplumsal rituel henüz Dünya Somut Olmayan Miras
Listesi’nde değildir?
a) Yağmur Duası
b) Mevlevi Törenleri
c) Alevi-Bektaşi-Semah
d) Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali
e) Geleneksel Sohbet Toplantıları
3) Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali hangi şehirde yapılmaktadır?
a) Tekirdağ
b) Edirne
c) Kırklareli
d) Çanakkale
e) İstanbul
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4) Sıra Gecesi hangi kentle özdeşleşmiş somut olmayan kültürel mirastır?
a) Siirt
b) Mardin
c) Şanlıurfa
d) Elazığ
e) Bitlis
5) Eyvan Geceleri hangi şehirle özdeşleşmiş somut olmayan kültürel mirastır?
a) Adana
b) Mersin
c) Siirt
d) Diyarbakır
e) Mardin
6) Somut olmayan kültürel miras olan Mesir Macunu Şenlikleri hangi şehirde
yapılmaktadır?
a) Manisa
b) Muğla
c) İzmir
d) Uşak
e) Kütahya
7) Somut olmayan kültürel miras olan Yaren Geceleri 8 asırdır hangi şehirde
gerçekleştirilmeye devam etmektedir?
a) Çorum
b) Çankırı
c) Kastamonu
d) Ankara
e) Kırşehir
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8) Alevi-Bektaşi Ritueli Semah hangi miras listesindedir?
a) Dünya Kültür Mirası
b) Dünya Doğal Mirası
c) Yaşayan İnsan Hazineleri
d) Dünya Belleği
e) Somut Olmayan Kültürel Miras
9) Çoban Bayramları Türkiye’nin hangi miras envanteri içindedir?
a) Dünya Belleği
b) Somut Olmayan Kültürel Miras
c) Yaşayan Kültür Hazineleri
d) Dünya Kültür Mirası
e) Dünya Doğal Mirası
10) Yağmur Duası Törenleri Türkiye’nin hangi miras envanteri içindedir?
a) Dünya Doğal Mirası
b) Dünya Kültür Mirası
c) Yaşayan Kültür Hazineleri
d) Somut Olmayan Kültürel Miras
e) Dünya Belleği

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d, 6) a, 7) b, 8) e, 9) b, 10) d.
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13. SÖZLÜ GELENEKLER, GÖSTERİ SANATLARI, DOĞAYLA
İLGİLİ UYGULAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sözlü gelenekler ve anlatımlar destanlar
13.1.1. Köroğlu Hikâye Anlatı Geleneği
13.1.2. Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği
13.2. Gösteri Sanatları
13.2.1. Karagöz
13.2.2. Meddahlık Geleneği
13.3. Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar
13.3.1. Nevruz
13.3.2. Bahar Bayramı: Hıdrellez/ Aziz George Günü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Nevruz’un Asya’daki kökenleri nelerdir?
2) Hıdrellez kutlamalarının geleneksel özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gösteri Sanatları

Türkiye’nin geleneksel
gösteri sanatlarını öğrenir.

Kültürle ilgili kitap
okuyarak

Doğa Törenleri

Türkiye’nin doğayla ilgili
törenlerini öğrenir.

Medyayı izleyerek
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Anahtar Kavramlar


Nevruz



Karagöz



Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği



Meddahlık Geleneği



Köroğlu Hikâye Anlatı Geleneği
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Giriş
Bu bölümde somut olmayan kültürel miras olarak sözlü geleneklerde Köroğlu Hikâye
Anlatı Geleneği, Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği, gösteri sanatları içinde Karagöz,
Meddahlık Geleneği, doğayla ilgili uygulamalarda Nevruz ve Hıdrellez incelenmiştir.

257

13.1. Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar Destanlar
Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları arasında sözlü gelenekler ve anlatımlar
destanlar yer almaktadır. Bu grupta efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.
yer almaktadır. Diğer grupları gösteri sanatları ve doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar
oluşturur.
Türkiye’nin UNESCO’ya müracaatıyla gösteri sanatları arasında Meddahlık Geleneği
Âşıklık Geleneği, doğa ve evren ile ilgili uygulamalarda Nevruz Dünya Somut Olmayan
Miras Listesi’ne alınmştır. Türkiye bu gruplarda ulusal somut olmayan kültürel miras
envanterini oluşturmaktadır. Bunlar arasında Köroğlu Anlatı Geleneği, Nasreddin Hoca Fıkra
Anlatı Geleneği, Karagöz, Bahar Bayramı: Hıdrellez/ Aziz George Günü yer almaktadır.

13.1.1. Köroğlu Hikâye Anlatı Geleneği
Köroğlu, Bolu’da yaşamış bir halk kahramanıdır. 3. Murat döneminde (16. yüzyıl)
yaşadığı tahmin edilen Köroğlu’nun gerçekte eski bir askerdir. Bolu Beyi, getirdiği atı
beğenmediği için seyis babasının gözlerine mil çektirince, intikam almak üzere dağlara
çıkmıştır. Ünü Kafkaslar’dan Rumeli’ye kadar yayılan Köroğlu, hem ünlü bir eşkıya hem de
hece vezniyle şiirler söyleyen bir halk ozanı olarak efsaneleşmiştir. “Benden selâm olsun
Bolu Beyi’ne/ Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır/ At kişnemesinden, kalkan sesinden/ Dağlar
seda verip seslenmelidir” en tanınmış dizeleridir.
Köroğlu hikâyeleri, başta âşıklar olmak üzere meddahlar ve diğer hikâye anlatıcıları
tarafından sözlü kültür içinde kuşaktan kuşağa aktarılmış ve günümüze ulaştırılmıştır.
Köroğlu Doğudan Batıya farklı varyantları ile yaygınlık gösteren bir anlatı kahramanıdır.
Anlatıda olaylar çok ustalıkla birbirine bağlanır, düğümlenir, heyecan artar; sonuç
beklenmedik biçimde ortaya çıkar. Yer yer ve sık sık araya türküler girer. Böylece,
dinleyicinin müzik istekleri de karşılanmış olur. Türküler, kalıp ve ruh bakımından pek
başarılıdır. Bunlar, asıl konuyla yakından ilgili olmakla beraber, Köroğlu’nun mert karakterini
de yansıtır. İşte, gerek konu gerek estetik yönün bu kadar güçlü oluşu nedeniyle, Köroğlu
hikâyesi her çevrede büyük ilgi toplamış büyük ve ölmez bir eser olarak edebiyatımızda
yerini almıştır.
Köroğlu hikâyeleri âşıkların sanatlarını konuşturdukları bir alandır. Âşıkların süslü
anlatımları, gerektiğinde sazlarını da kullanarak anlatımı zenginleştirmeleri, Köroğlu hikâye
anlatma geleneğini zirveye taşımıştır. Bu gelenek Bolu’nun somut olmayan kültürel miras
adayı olarak UNESCO’ya sunulacaktır.

258

.
Fotoğraf 44: Bolu Köroğlu Heykeli

13.1.2. Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği
Kısa ve özlü bir anlatıma sahip güldürücü küçük hikâye olan fıkralar, çok geniş bir
coğrafi alan içinde oluşan binlerce yıldan beri sözlü gelenekte yaşayan halk edebiyatı
ürünleridir. Nasrettin Hoca hem halk bilgesi hem de fıkra tipi olarak Türklerin yarattığı en
ünlü mizah temsilcisidir. Nasrettin Hoca, halkın ortak yaratıcılığını, zekâsını, aklını ve
sağduyusunu temsil eden bir fıkra tipidir Nasreddin Hoca’nın adı çok geniş bir yayılma
alanına sahiptir; Türkistan’dan Macaristan’a, Güney Sibirya’dan Kuzey Afrika’ya, Osmanlı
egemenliğinin uzandığı bütün bölgelere onun fıkraları ulaşmıştır. Nasrettin Hoca’nın ünü ve
etkisi çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, kişiliğinde sadece 13.yüzyıl Türk toplumunun değil,
Türk milletinin çağlar boyu süregelen dertleri yansıtılmıştır. Hoca, halk arasında çok sevilip
hoşa giden bir tip olduğu için halk pek çok nükteyi ona mal etmiştir. Fıkralarındaki çoğu
kalıplaşmış söz, sonradan deyim olmuştur. Nasrettin Hoca fıkraları, bugün yazılı kaynaklara
da aktarılmıştır. Ancak fıkraları günümüze taşıyan esas yol sözle aktarımdır ve bu gelenek
günümüzde sürdürülmektedir.
Nasrettin Hoca; 1208 yılında, Sivrihisar’ın Horto köyünde doğar. Öğrenimini
sürdürmek için Konya’ya gelir. Sonra Akşehir’e yerleşir ve burada müderris olur. 1284
yılında Akşehir’de vefat eder.
Türk halk bilgesidir. Halk dilinde: duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncüsü
olmuştur. Medresede ders okutur, kadılık görevinde bulunur. Bu görevlerinden dolayı:
kendisine “Nasuriddin Hace” adı verilir. Sonradan bu ad: “Nasreddin Hoca” biçimini alır.
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Fotoğraf 45: Akşehir’de Nasreddin Hoca Heykeli
Türkiye’de en uzun geçmişe sahip şenliklerden biri de Akşehir Nasreddin Hoca
Şenlikleridir. Bu şenlikler ilk kez 21 Haziran 1959 tarihinde düzenlenmiştir. Her yıl
Akşehir’de düzenlenen Nasreddin Hoca Şenlikleri, 1973 yılından itibaren Uluslararası
Nasreddin Hoca Şenlikleri adı altında, uluslararası bir kültürel etkinliğe dönüşmüştür.
UNESCO, 1996 yılını Dünya Nasreddin Hoca Kahkaha Yılı olarak kabul etmiştir. Bu
nedenle Türkiye’de ve Türkiye dışında, birçok etkinlikle Nasreddin Hoca anılmıştır.
2013 yılında Çok Uluslu Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatı Geleneği Dosyası Hazırlama
Yuvarlak Masa Toplantısı, 28 ülkeden 80’e yakın uzmanın katılımı ile Eskişehir’de
gerçekleşmiştir. UNESCO’ya Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatı Geleneği’ni çok milletli bir
dosya olarak sunulacaktır. Böylece Nasreddin Hoca’nın UNESCO’nun Somut Olmayan
Dünya Mirası Listesi’ne alınması hedeflenmektedir.

13.2. Gösteri sanatları
Bu grup karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb. gösteri sanatlarını kapsar.

13.2.1. Karagöz
Bir ışık kaynağından yararlanarak iki ya da üç boyutlu herhangi bir nesnenin
gölgesinin ya da izdüşümünün herhangi yere düşürülmesine gölge oyunu denir. Gölge oyunu
tekniği Asya kökenlidir, bir görüşe göre Cava’dan, bir başka görüşe göre Hindistan’dan bir
diğerine göre de Çin’den çıkmıştır. Zaman içinde Asya’dan dünyanın değişik bölgelerine
yayılmış ve dünyanın her tarafında oynatılır olmuştur. Gölge oyunu tekniğinin Türk
toplumunda ne zaman kullanılmaya başlandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur Türk
toplumunda Karagöz ve Hacivat olarak biçimlenen gölge oyunu zaman zaman dinî, bazen
hiciv (taşlama) bazen de komedi unsuru olarak kullanılmıştır. Karagöz sahnesindeki beyaz
perde dünyadır, tasvirler (kuklalar) insanlardır, arkadan vuran ışık ise ruhtur. Işık kapanınca
ruh gider, perdedeki kuklalar yani dünyadaki insanlar görünmez âleme göçerler.
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Karagöz ile Hacıvat oyununu “hayalî” adı verilen tek kişi oynatır. İyi bir hayalî iyi
şarkı söyleyebilmelidir. Hayalînin yanında yardak adı verilen bir yardımcı olur. Yardak tef
çalar, rol sırası gelen tasvirleri hayalîye verir, gerekirse şarkı söyler. Karagöz tasvirleri, özel
olarak yapılan yarı şeffaf derilerden yapılır.
Karagöz’ün kimliği hakkındaki bilgilere görei Bizans Tekfuru Kostantin’in seyisi olup
Edirne dolaylarında Kırk Kilise’den kıptî Sofyozlu Balî Çelebidir. Diğer yazılı ve güvenilir
kaynaklar da Karagöz’ün atalarının geleneğine uyan biçimde demircilik yaptığını Demirköy
maden ocaklarında çalıştığını ileri sürmektedir. Edirne yakınındaki Kırkkilise’de yaşamıştır.
Karagöz’ün heykeli Kırklareli’ne dikilmiştir.

Fotoğraf 46: Kırklareili Karagöz Heykeli
Karagöz, oyununun başrol oyuncusudur. Okumamış, cesur, tepkilerini açıkça gösteren,
çabuk öfkelenip kavga eden, yalancılığa ve ikiyüzlülüğe tahammül edemeyen gerçekçi bir
halk adamıdır. Hacivat, Karagöz’ün tam tersi bir tiptir. Eğitim görmüş, iyi konuşan, bilgili,
kişisel çıkarlarını önde tutan, kurulu düzeni kabul etmiş, içten pazarlıklı, nabza göre şerbet
veren, tüm mahallelinin akıl danıştığı, yardım istediği kurnaz bir tiptir. Oyununun diğer tipleri
Zenne, Çelebi, Tiryaki, Beberuhi, Laz, Kayserili, Kastamonulu, Rumelili Arap, Kürt,
Arnavut, Frenk/Rum, Ermeni, Yahudi, Matiz, Külhanbeyi ve Çengi’dir.
Karagöz, 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının
Temsili Listesi’ne kayıt ettirilmiştir.

13.2.2. Meddahlık Geleneği
Hikâye anlatma şeklinde icra edilen meddahlık bir taklit sanatıdır. Perdesi, sahnesi,
dekoru, kostümü tek bir sanatkârın eseri olan bir temaşa, yani gösteri türüdür. Meddah bir
sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikâyeler anlatır
Meddah, bir topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatan ve taklit sanatı yapan kişiye
denir. Meddahın anlatısını, günlük yaşamdaki olaylar, masallar, destanlar, öyküler ve
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efsaneler oluşturur. Anadolu’ da meddahlığın 14. yüzyıldan beri var olduğu bilinmektedir. 16.
yüzyılda kahvehanelerin çoğalmasıyla birlikte kentlerde de yaygınlaşmaya başlayan
meddahlık en parlak dönemini 17. yüzyılda yaşamıştır. Meddahlar, Battal Gazi cenkleri
Şehname, Binbir Gece Masalları, Ferhad ile Şirin gibi Hint-İran kökenli masallar, söylenceler,
destanlar da anlatırlardı. Meddahlar gösterilerini daha çok kapalı mekânlarda yüksekçe bir
yerde oturarak sunarlardı. Omuzlarına attıkları mendille ellerinde tuttukları sopayı anlattıkları
öyküdeki olayları betimlemek, kişilerin, karakterlerini yansıtmak için kullanırlardı.
Gösterilerine kalıplaşmış sözlerle başlarlar, öykünün sonunda bir ibret dersi çıkarıp gene
belirli tümcelerle sözlerini bağlarlardı. Meddah, hikâyenin kahramanlarını kendi yöresinin dili
ve şiveleriyle konuşturan insandır. Meddah çok oyunculu bir tiyatro eserinin tek sanatçısı,
oyuncusu konumundadır. Okumanın gelişmediği, dinlemenin rağbet gördüğü zamanlarda
Osmanlı Sarayı’nda, şehirlerde, kasabalarda, Ramazan gecelerinde, sünnet düğünlerinde,
kahvehanelerde bu sanatı sürdürürdü
Meddah hikâyenin kahramanlarını kendi yöresinin dili ve şiveleriyle konuşturan
insandır. Meddah çok oyunculu bir tiyatro eserinin tek sanatçısı, oyuncusu konumundadır.
Okumanın gelişmediği, dinlemenin rağbet gördüğü zamanlarda Osmanlı Sarayı’nda,
şehirlerde, kasabalarda, Ramazan gecelerinde, sünnet düğünlerinde, kahvehanelerde bu sanatı
sürdürürdü. Meddahlar her hikâyenin sonunda seyircinin de onay vereceği ahlaki dersler
çıkarır.
Meddahlık geleneği, 2008 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirasının Temsili Listesi’ne kayıt ettirilmiştir

13.3. Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar
Bu gruba geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi vb.
girer. Türkiye Ulusal Somut Olmayan Külürel Miras Listesi hazırlamaktadır.

13.3.1. Nevruz
Farsça nev (yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve
“yenigün” anlamına gelen nevruz, eski takvime göre yılın ve baharın ilk günü sayılır. Güneşin
koç burcuna girdiği 21 Mart’a denk gelen nevruz; kışın sona erdiği, tabiatın canlandığı ve
yazın bolluk ve bereketine kavuşulduğu günün simgesi olarak Balkanlar’dan Orta Asya’ya
geniş bir coğrafyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
Nevruz teriminin tarihte ilk yer aldığı kayıtlar, MS 2. yüzyıldaki Pers İmparatorluğu
kayıtlarıdır Ancak bundan çok daha öncesindeki (yaklaşık MÖ 648 ve 330 yılları arasında)
Pers İmparatorluğu altında yaşayan değişik milletlerin Pers Şahı’na nevruz gününde hediyeler
getirdiğine dair bilgiler mevcuttur
Türklerde nevruz, Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon’dan demirden dağı eritip
çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan’dan Balkanlara
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kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl
21 Mart’ta kutlanır
Selçuklu ve Osmanlı’da millî bayram olarak kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere
ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı. Ateş üstünden atlanması, o güne özel yiyeceklerin
hazırlanması ve yenmesi, müzik ve dans Nevruz günü yapılan kutlamaların ortak unsurları
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fotoğraf 47: Nevruz Kutlamaları
2010’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan Pers
kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir. 28 Eylül - 2 Ekim 2009 arasında Abu
Dhabi’de hükümetler arası toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma
Kurulu, Nevruzu Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi’ne dâhil etmiştir. 2010’dan başlayarak
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart’ı “Dünya Nevruz Bayramı” olarak kabul
etmektedir.

13.3.2. Bahar Bayramı: Hıdrellez/Aziz George Günü
Hıdrellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hıdırellez günü,
Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Hıdırellez
günü, Miladi takvime göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvimine göre 23 Nisan günü
olmaktadır. Bugün Hristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul
edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St. Georges Günü olarak kutlamaktadırlar.
Günümüzde, Türk kültüründe yazın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez,
ölümsüzlük suyu içtiğine inanılan Hz. Hızır ile Hz. İlyas’ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak
kabul edilir. Türkiye’de Müslüman ve Hristiyanlar tarafından aynı gün benzer ayinlerle
kutlanır. Kutlamalar genellikle kır, su kenarı ve türbe çevresinde yapılır. Hıdrellez’de akraba
veya yakınların, evde hazırladıkları yemekler kırlara götürerek birlikte yiyip eğlenilir.
Hıdrellez akşamı yapılan ilginç ayinlerde ise Hızır’ın dağıtacağı bolluk, bereket ve sağlıktan
yararlanma amaçlanır.
Hıdırellez’in UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne
alınması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.
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Uygulamalar
1) Türkiye’nin doğayla ilgili geleneksel törenlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Doğyala ilgili törenlerin ritüellerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Somut olmayan kültürel miras alanları arasında sözlü gelenekler ve anlatımlar
destanlar yer almaktadır. Bu grupta efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.
yer almaktadır. Diğer grupları gösteri sanatları ve doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar
oluşturur.
Türkiye’nin UNESCO’ya müracaatıyla gösteri sanatları arasında meddahlık geleneği
âşıklık geleneği; doğa ve evren ile ilgili uygulamalarda ise nevruz, Dünya Somut Olmayan
Miras Listesi’ne alınmştır. Türkiye bu gruplarda ulusal somut olmayan kültürel miras
envanterini oluşturmaktadır. Bunlar arasında Köroğlu Anlatı Geleneği, Nasreddin Hoca Fıkra
Anlatı Geleneği, Karagöz, Bahar Bayramı: Hıdrellez/ Aziz George Günü yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Dünya Somut Olmayan Miras Listesi’nde yer alan Karagöz geleneğine Türkiye’de
Trakya’da hangi kent sahip çıkmaktadır?
a) Tekirdağ
b) Edirne
c) Kırklareli
d) Keşan
e) Malkara
2) Aşağıdaki hangi değer Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmiştir?
a) Yağmur Duası
b) Hıdrellez
c) Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği
d) Karagöz
e) Köroğlu Hikâye Anlatı Geleneği
3) Aşağıdaki hangi değer Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmiştir ?
a) Meddahlık
b) Hıdrellez
c) Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği Kale
d) Yağmur Duası Sur
e) Köroğlu Hikâye Anlatı Geleneği
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4) Aziz George Günü aşağıdaki törenlerden hangisiyle aynı gün kutlanır?
a) Hıdrellez
b) Nevruz
c) Yağmur Duası
d) Yayla Şenlikleri
e) Çoban Törenleri
5) Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Köroğlu
Türkiye’de hangi kentle özdeşleşmiştir?
a) Ankara
b) Sivas
c) Bolu
d) Kastamonu
e) Çankırı
6) Nasreddin Hoca aşağıdaki hangi yerleşmeyle özdeşleşmiştir?
a) Manisa
b) Muğla
c) Beyşehir
d) Akşehir
e) Seydişehir
7) UNESCO, hangi yılı Dünya Nasreddin Hoca Kahkaha Yılı olarak kabul etmiştir?
a) 1980
b) 1990
c) 1996
d) 2000
e) 2010
8) Aşağıdaki törenlerden hangisi Nevruz’un kutlandığı 21 Mart’ta kutlanmaktadır?
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a) Çoban Törenleri
b) Yayla Şenlikleri
c) Mesir Macunu Şenliği
d) Hıdrellez
e) St. George Günü
9) Mesir Macunu Şenliği hangi gün yapılır?
a) 1 Ocak
b) 1 Şubat
c) 21 Mart
d) 23 Eylül
e) 21 Temmuz
10) Hıdrellez hangi gün kutlanır?
a) 6 Mart
b) 6 Mayıs
c) 6 Haziran
d) 6 Temmuz
e) 6 Ağustos

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) a, 5) c, 6) d, 7) c, 8) c, 9) c, 10) b.
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14. SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS OLARAK EL
SANATLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. El Sanatları
14.1.1. Dokumacılık
14.1.2. Taş İşçiliği
14.1.3. Çinicilik Sanatı
14.1.4. Çömlekçilik
14.1.5. Oya Sanatı
14.1.6. Ahşap Oymacılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hangi taşlar mimari yapılarda taş işçiliğine olanak verir?
2) El sanatları turizme nasıl katkıda bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

El Sanatları

Türkiye’nin el sanatlarını
öğrenir.

Bütün el sanatlarını envanter
yaparak

Dokumacılık

Dokumacılık içindeki el
sanatlarını öğrenir.

Halı ve kilimcilerle söyleşi
yaparak
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Anahtar Kavramlar


Halıcılık



Kilimcilik



Taş İşçiliği



Oya Sanatı



Ahşap Oymacılığı



Çinicilik



Çömlekçilik
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Giriş
Bu bölümde somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen el sanatlarından örnek
olarak dokumacılık, taş işçiliği, çinicilik sanatı, çömlekçilik, oya sanatı, ahşap oymacılığı
incelenecektir.
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14.1. El Sanatları

El sanatları ilk örneklerini tabiat şartlarına bağlı olarak insanların ihtiyaçlarını
karşılamak, örtünmek ve korunmak amacıyla vermiştir. Gelişerek çevre şartlarına göre
değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve
kültürel özelliklerini yansıtır hâle gelerek “geleneksel” özellik kazanmıştır. Usta-çırak
ilişkisiyle nesilden nesile aktarılan el sanatları kaybolmaya başlarken tekrar önem kazanmaya
başlamıştır. Bunun en önemli nedeni el sanatlarının bulunduğu yöreye farklı bir özellik
kazandırmasıdır. Yöreler arası rekabette el sanatları büyük önem taşımaktadır. Özellikle
hediyelik eşya grubuna girerek yöreye önemli bir gelir kazandırmaktadır.
Türkiye’de çeşitli yörelere ait el sanatları olduğu gibi sadece bir yöreye özgü el sanatı
da olabilmektedir. Bu el sanatı örneğin Siirt Battaniyesi gibi bulunduğu yörenin ismini
almıştır.
Kültürel miras olarak kabul edilen Türk el sanatlarına halıcılık, kilimcilik, kumaş
dokumacılığı, çinicilik, çömlekçilik, işlemecilik, oya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri,
yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, mücevher, cam
işlemeciliği, metal işlemeciliği, Edirnekâri sanatı, bıçakçılık, feretiko bez dokuma sanatı,
lületaşı işleme sanatı, ebru, türk yapma bebek sanatı, keçecilik örnek olarak verilebilir.
Yukarıda saydığımız el sanatlarının dışında yörede geçmiş yıllarda uğraşı alanı bulan
ipekçilik, pamuk ipliği boyacılığı ve bez dokumacılığı gibi bazı el sanatları da işlerliğini
yitiren el sanatlarındandır

14.1.1. Dokumacılık
Dokumacılık, halıcılık, kilimcilik, cicim zili, sumak, kumaş dokumacılığı, yazmacılık
gibi çeşitlidir. Dokuma; eğirme veya başka yollarla iplik hâline getirilerek veya elyafı
birbirine değişik metotlarla tutturarak bir bütün meydana getirme yoluyla elde edilen her cins
kumaş, örgü, döşemelik, halı, kilim, zili, cicim, keçe, kolonlar vb.dir. Dokumacılık
Anadolu’da çok eskiden itibaren yapılan çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam
eden bir el sanatıdır.
Halı dokuma daha çok kadınlar tarafından tezgâhlarda, çözgü ipliklerinin her çift
teline “ilme” adı verilen yün ipliğinin belirli biçimde (çeşitli düğüm teknikleri vardır)
bağlanması ile dokunur. Doğal boyalarla renklendirilen ipler ve çok çeşitli motifleri nedeniyle
Türkiye’de bazı yerleşmeler kendine özgü halıları ile ün yapmıştır. Bünyan, Isparta,
Yağcıbedir, Kula, Milas, Lâdik halıları gibi. Turizmde el halıları çok ilgi görür ve bütün
turizm merkezlerinde hediyelik eşya arasındadır.
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Fotoğraf 48: Milas El Halısı
Kilim Dokuma daha çok kadınlar tarafından yapılır. Yünün doğal boyalarla
renklendirilmesi ile bölgelere göre değişen renkler ve motifler kilimlere uygulanır. Kilim dik
ya da eğik olarak kurulan tezgâhlarda atkı adı verilen ipin, çözgü adı verilen iplerin altından
ve üstünden geçirilmesi ile dokunur. Afyonkarahisar, Bayburt, Düzce, Elazığ, Eskişehir,
Gümüşhane, Hakkâri, Isparta, Kırıkkale, Kocaeli, Manisa, Ordu, Osmaniye, Sakarya,
Samsun, Sivas, Uşak illerinde daha yaygındır.
Geleneksel dokumalarımızdan olan kilim, dokumaların içinde en yaygın olanıdır.
Cicim, Sili ve Sumak dokumalar kilimden ve birbirinden farklı özelliklere sahiptir.

14.1.2. Taş İşçiliği

Geleneksel Türk el sanatlarında geniş bir alanı kapsayan taş işçiliğinin en güzel ve
etkileyici örnekleri, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde sergilenmiştir. Bu
taş işçiliklerinin etkileyici örnekleri şehir duvarları, saray duvarları ve kapıları, cami ve
medrese tarzındaki yapılarda, avlularda ve ana giriş kapılarında, minarelerde, minberlerde,
çeşme ve şadırvanlarda görülmektedir. Taş işleme sanatında geometrik örgüler, geçmeler,
bitkisel bezemeler, alçak - yüksek kabartma hayvan figürleri, palmetler en çok rastlanan
bezemelerdir.
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Fotoğraf 49: Taş İşçiliği Divriği Ulu Cami
Taş işçiliği çeşitleri arasında mimaride kullanılan mermer taş işçiliği, yontuculuk, süs
taşları işçiliği, lületaşı işçiliği, oltu taşı işçiliği yer almaktadır.
Tarihî yapıların en güzel süsleri mermer işlemeler ve binaların yapıldığı diğer taşları
süsleyen geometrik figürler, bitkisel resimler, hayvan figürleri ve çeşitli kabartmalardır. Süs
taşlarından yapılan takı, tespih, pipo, ağızlık, baston ve benzeri aksesuarlar da el sanatıdır.
Lületaşı, Eskişehir’den çıkarılan kolay işlenen bir taştır. Bu taştan ustalar çeşitli hediyelik
eşya yapmaktadır.
Oltu Taşı İşçiliği: Doğal kavlanmış şekilde kırıkları bulunan, tıraşlanabilir, siyah ve
parlak bir linyit çeşididir. Çok eski dönemlerden beri kullanılan Oltu taşından, günümüzde
tespihler ve sigaralık gibi eşyaların yanı sıra, gümüş ve altınla birlikte takı yapımında da
kullanılmaktadır.
Ahlat Mezar Taşları ve Mardin Evleri taş işçiliği taş işleme sanatına örneklerdir.

Fotoğraf 50: Lületaşı İşçiliği / Eskişehir

14.1.3. Çinicilik Sanatı

Geleneksel Türk sanatlarından olan çini, 16. yüzyılda İznik çinileri ile zirveye ulaşmış
ve genellikle mimari yapıların (cami, köşk, saray, çeşme, türbe vb.) iç ve dış süslemelerinde
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kullanılmış bir seramik türüdür. Çini yapımında kuvars, cam tozu ve kil kullanılır. Bu
malzemeler fırınlanıp öğütüldükten sonra hamur hâline getirilip şekil verilir ve çeşitli
aşamalardan sonra en son fırında pişirilir.
Kullanılan renk ve desenleri nedeniyle belirli dönemlere damgasını vuran çini sanatı
günümüzde belirli kentlerle anılır olmuştur.
Mimariye bağlı olarak gelişen diğer bir sanat kolu da çini sanatıdır. Anadolu’ya
Selçuklularla girmiştir. Figürlü sanat eserlerini kullanmaktan çekinmeyen Selçuklu
sanatkârlar özellikle hayvan tasvirlerinde çok başarılı olmuşlardır. 14. yüzyılda İznik, 15.
yüzyılda Kütahya, 17. yüzyılda Çanakkale’de başlayan seramik sanatı bu yörelerde
kendilerine has renk, desen, form özellikleri ile Osmanlı Dönemi seramik ve çini sanatına
yeni yorumlar getirmiştir. 14 - 19. yüzyıllar arası Türk çini ve seramik sanatı fevkalade
yaratıcı işçiliği ile dünya çapında üne kavuşmuştur.

Fotoğraf 51: İznik Çini Sanatı

14.1.4. Çömlekçilik

Özlü çamurdan elle veya çömlekçi çarkından geçirilerek ve çeşitli ölçülerdeki
kalıplara dökülerek biçimlendirilen, fırında pişirilerek sırlanan veya sırlanmadan yapılan
toprak çanağa çömlek adı verilir. Aynı teknikle çömlek yanında, testi, vazo, tuğla ve küp
yapma sanatına da çömlekçilik denilmektedir. Anadolu’da çok eski dönemlerden beri yapımı
devam eden çömlekçilik sanatı ürünlerini, Anadolu Selçukluları MS 11 - 13. yüzyıllarda
günlük işlerinde oldukça kaba biçimi ile kullanmışlardır. Osmanlı devrinde ise su küpleri,
kavanozlar, su testileri gibi kaba eşya, sırlı ve sırsız pişmiş topraktan yapılmaya devam
etmiştir. Geleneksel kullanımının sürdürüldüğü yerlerde çoğunlukla kadınların uğraşısı iken
ülkemizin turistik bazı bölgelerinde hediyelik eşyaya dönüşen çömlekçilik günümüzün
ihtiyaçlarına da cevap vererek canlılığını sürdürmektedir.
Avanos’ta da Hititlerden beri çarkla çanak-çömlek yapıldığı bilinmektedir. Bu el
sanatı kavimden kavme, babadan oğula geçerek günümüze kadar gelmiştir. Avanos’un
dağlarından ve Kızılırmak’ın eski yataklarından yumuşak ve yağlı kil topraklar elenir ve iyice
yoğurularak çamur hâline getirilir. Çark adı verilen ve ayakla döndürülen tezgâh üzerindeki
çamurun maharetle şekillendirilmesiyle istenilen çanak yapılır. Avanos’ta çömlekler hediyelik
eşyalar arasında önemli bir yer tutar.
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Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Bilecik, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir,
Gümüşhane, Manisa, Nevşehir, Sakarya, Tokat, Van illeri çömlekçiliği en çok devam ettiren
iller arasındadır.

Fotoğraf 52: Avanos Çömlekçilik

14.1.5. Oya Sanatı

Süslemek ve süslenmek amacı ile yapılan, tekniği örgü olan geleneksel el sanatıdır.
Özellikle kadın giyim eşyalarında kullanılır. Oyayı yapan da kullanan da kadındır. Ancak
erkekler için yapılan oyalar da vardır, özellikle Aydın, Muğla, İzmir efe başlıklarının üzerine
sarılan poşu, kefiye ve yazmaların kenarları bu oyalarla süslenmektedir. Çok zengin çeşide ve
derin bir geçmişe sahip oyalar eskiden ipek, pamuk ve benzeri iplerle örülmüştür. Kullanılan
araca göre iğne, mekik, tığ, firkete ve mil oyaları; kullanılan gerece göre ise boncuk, pul,
koza, iplik, mum, bez (kumaş), kâğıt oyaları olarak sınıflandırılırlar. Oyalarda doğadan
esinlenerek oluşturulmuş, sembolik ve geometrik motifler kullanılır. Türk danteli olarak da
bilinmektedir. Ancak dantelin iki boyutluluğuna karşılık, oya üç boyutlu biçimde de
örülebilir. Oyalar, rengi ve motifiyle verdiği mesajlarla bir iletişim aracı da olabilmektedir.
Anadolu kadını duygularını renklere ve oyaya dönüştürmektedir. Örneğin pembe sümbüllü
oya nişanlılığın; karanfil yeni gelinliğin veya evli kadınlığın göstergesidir. Oyalar günün
değişen zevklerine göre biçimlenmekte ve özgün isimler almaktadır. Bu sanat çeyiz
geleneğinin önemli bir parçası olmasının yanısıra süsleme ve süslenmeye olan ilgi nedeniyle
günümüze kadar gelebilmiştir.

Fotoğraf 53: Oya Sanatı
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14.1.6. Ahşap Oymacılığı

Ahşap işçiliği, Anadolu’da Selçuklu döneminde gelişip kendine özgü bir niteliğe
ulaşmıştır. Selçuklu ve Beylikler dönemi ağaç eserler daha çok mihrap, cami kapısı, dolap
kapakları gibi mimari elemanlar olup üstün işçilik içermişlerdir. Osmanlı döneminde
sadeleşerek daha çok sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, kayık, rahle,
Kur’an muhafazası gibi gündelik kullanım eşyaları ve pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol,
tavan, mihrap, minber, sanduka gibi mimari eserlerde uygulanmıştır.

Fotoğraf 54: Ahşap Oymacılığı
Ağaç işçiliğinde kullanılan malzeme daha çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz ve gül
ağacıdır. Kakma, boyama, kündekâriz, kabartma-oyma, kafes, kaplama, yakma gibi
tekniklerle işlenen ahşap eşyalar günümüzde de kullanılmaktadır. Bu teknikler Zonguldak,
Bitlis, Gaziantep, Bursa, İstanbul-Beykoz, Ordu gibi illerde hâlen devam eden ham
maddesine göre değer kazanan baston ve asaların kullanımı yüzyıllar boyunca sürmüş, 19.
yüzyılda yaygınlaşmıştır. Baston ve asaların sap kısımları; gümüş, altın, kemik, sedef gibi
malzemelerden, gövde kısımları ise gül, kiraz, abanoz, kızılcık, bambu, kamış vb. ağaçlardan
yapılmaktadır. Müzik aletleri yapımı eskiden beri devam etmektedir.
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Uygulamalar
1) Türkiye’de çini sanatının tarihçesini okuyunuz
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Uygulama Soruları
1) Çiniciliğin Türkiye turizminde yerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Usta-çırak ilişkisiyle nesilden nesile aktarılan el sanatları kaybolmaya başlarken tekrar
önem kazanmaya başlamıştır. Bunun en önemli nedeni el sanatlarının bulunduğu yöreye farklı
bir özellik kazandırmasıdır. Yöreler arası rekabette el sanatları, büyük önem taşımaktadır.
Özellikle hediyelik eşya grubuna girerek yöreye önemli bir gelir kazandırmaktadır.
Kültürel miras olarak kabul edilen Türk el sanatlarına halıcılık, kilimcilik, kumaş
dokumacılığı, çinicilik, çömlekçilik, işlemecilik, oya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri,
yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, mücevher, cam
işlemeciliği, metal işlemeciliği, Edirnekâri sanatı, bıçakçılık, feretiko bez dokuma sanatı,
lületaşı işleme sanatı, ebru, Türk yapma bebek sanatı, keçecilik örnek olarak verilebilir.
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Bölüm Soruları
1) Bünyan, Isparta, Kula, Milas’ın el sanatları açısından ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çini
b) Halı
c) Metal işleme
d) Cam
e) Bıçakçılık
2) İznik, Kütahya, Çanakkale’nin el sanatları açısından ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Halı
b) Kilim
c) Çini
d) Bakırcılık
e) Metal işleme
3) Lületaşı işlemeciliği hangi şehre özgüdür?
a) Uşak
b) Mardin
c) Eskişehir
d) Afyon
e) Manisa
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4) Mardin evlerini dıştan süsleyen el sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Taş işlemeciliği
b) Çini
c) Metal işleme
d) Ahşap işleme
e) Boyama
5) Ahlat Mezar Taşları hangi yönüyle el sanatı grubuna girer?
a) Ahşap işleme
b) Çini süsleme
c) Cam süsleme
d) Taş işleme
e) Metal işleme
6) Cicim ve sili hangi el sanatı içine girer?
a) Taş işleme
b) Oya sanatı
c) Ebru
d) Dokumacılık
e) Metal işleme
7) Yağcıbedir hangi el sanatı ile tanınmıştır?
a) Metal işleme
b) Oya sanatı
c) Halı
d) Ebru
e) Çini
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8) Geleneksel metal işleme hangi miras grubu içine girer?
a) Dünya Belleği
b) Somut Olmayan Kültürel Miras
c) Yaşayan İnsan Hazineleri
d) Dünya Kültürel Mirası
e) Dünya Doğal Mirası
9) Geleneksel sepetçilik hangi miras grubu içine girer?
a) Somut Olmayan Kültürel Miras
b) Dünya Doğal Mirası
c) Dünya Kültürel Mirası
d) Dünya Belleği
e) Yaşayan İnsan Hazineleri
10) Geleneksel bıçakçılık hangi miras grubu içine girer?
a) Yaşayan İnsan Hazineleri
b) Somut Olmayan Kültürel Miras
c) Dünya Belleği
d) Dünya Doğal Mirası
e) Dünya Kültürel Mirası

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