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ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ 

ÜLKEMİZİN ONURUDUR… 

 
MLA/ Modern Language AssociationDirectory of Periodicals’a dâhil olan 

Uluslararası Türkbilim dergisi, bu kurumun MLA International Bibliography adlı 

uluslararası indeksi tarafından taranmaktadır. 

İndeks verileri; başta, Arts and Humanities Full Text, ProquestModern Language 

Association International Bibliography, JSTOR veri tabanı 'language and literature 

collection' olmak üzere belli başlı akademik arama motorları üzerinden 

yayınlanmaktadır. 

MLA E.MAİL:   membership@mla.org 

Copyrigt: Uluslararası Türkbilim Dergisi adına: Dr. Suavi TUNCAY 

 

ISSN  1309-4254 Kültür Bakanlığı Elektronik Standart Serial Numaraları 

 

Faks No: 0 232 448 26 26 / GSM: 0 546 785 38 33 

 

İnternet Adresimiz: türkbilder.net,   türkbilder. com ve türkbilder.org 
Haber, Elektronik Gönderi email Adresi: suavituncay@yahoo.com 

 

MLA/Modern Language Association Directory of Periodicals’a dâhil olan 

Uluslararası Türkbilim dergisi, bu kurumun MLA Uluslararası Biyografi adlı 

uluslararası indeksi tarafından taranmaktadır. İndeks verileri; başta, Disiplinler arası 

çalışmalar paralelinde Sanatlar ve Beşeri Bilimler, Tüm Metin, Arama Motoru 

modern dil derneği uluslararası biyografi, JSTORveri tabanı“dil ve edebiyat 

koleksiyonu” olmak üzere belli başlı akademik arama motorları üzerinden 

yayınlanmaktadır. 
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TÜRKBİLİM EDİTÖRDEN 

Uluslararası TÜRKBİLİM Dergisi Özel sayımızın hazırlanmasında emeği geçen ve 

dergimiz içinde yer alan tüm editör hakemlerimiz ve yayın kurulu üyelerimiz başta olmak üzere 

sunumlarıyla ve yayınlarıyla katkılarından dolayı tüm bu sayımızda yer alan ve çalışmaları ile 

makaleleri yayınlanan katılımcıları öncelikle tebrik ediyoruz. Ayrıca çalışmalarımızı gönülden 

desteklerini belirten tüm dostlarımıza da teşekkür ederiz. TÜRKBİLİM Dergisi disiplinler arası 

bir yayın anlayışı ile oldukça zor bir o kadar da onurlu yayın faaliyetini yüzünün akı ile yerine 

getirerek özellikle yurt içi ve yurt dışı bilim dünyamıza büyük katkıda bulunmasının 

mutluluğunu taşımaktayız. Böylesine zor zaman dilimleri içinde zor koşullarda onurlu ve 

mutluluk veren bilimsel faaliyetleri TÜRKBİLİM olarak kutluyoruz. Bu önemli bilimsel 

faaliyetlerin onuru sadece bu emeği verenlere ait olmayıp; kendisini aidiyet duygusu ile bu 

ülkeye katkı yapan bilimsel faaliyetler ve çıkarımlar yanında; tüm etik değerlere bağlılık algısını 

özenle koruyan sorumluluk bilinci taşıyan tüm etkinlik düzenleyicilerimizi ve yayın kurulumuz 

ile editörlerimizi de gönülden kutluyoruz.   

Uluslararası TÜRKBİLİM olarak önemsediğimiz bilimsel tercihler ve yönelimler farklı 

disiplinleri ele alarak bilim dünyamıza çok daha yararlı olabilecek farklı yaklaşımları içeren 

bilimsel katkıları yapabilmektir. Bu süreç aslında öncelikle bilimsel olmakla beraber katılım 

esaslı demokratik teamüllere dayalı bilimsel iklim içinde ikna gibi önemli bir yol ve yöntemle 

hareket etmeyi sorunları çözebilme açısından önemli görüyoruz. Gerek kültürel ve gerekse sanat 

ve edebiyat alanında kısacası Dil, tarih ve kültür üçgeni içinde büyük bir geçmişi ve birikimi 

olan ülkemizin tüm tarihsel birikim ve değerlerini yadsımadan vatandaşlarını asla 

ötekileştirmeden idare edebilmek bilimsel yaklaşımları içselleştirmek ve toplumun tüm 

katmanlarına ulaştırabilmek esastır. Uluslararası TÜRKBİLİM Dergisi ekonomik, sosyal, 

siyasal, kültürel, çevreyle ilgili teknolojik, bilgisel ve iletişim konularında yayın yapması 

dergimize olan talebi ve güveni de arttırmakta gerek iç bünyemizde ve gerekse dış dünyadan 

gelen bilimsel çalışmalar kapsamında kısacası ülkemize ve bilim dünyasına yaptığımız 

akademik hizmetimizden büyük memnuniyet duymaktayız.  

Bu bağlamda gerek ülkü birliğini pekiştirmek ve gerekse bu güzel ve görkemli ülkemizi 

dünyaya daha çok tanıtabilmek ve turizm gibi yüzyılımızın en önde gelen tanıtım yanında 

maddi kaynak sunan bir alanında ulusal bir bilinç oluşturmak en öncelikli hedefimiz ve 

politikalarımız olmalıdır. Son derece önemsediğimiz ve başarılı bir etkinlik olarak gördüğümüz 

bu faaliyetin içinde sunulan bilimsel çalışmaların TÜRKBİLİM ÖZEL SAYISI içinde 

yayınlanmasına bilime ve ülkemize katkı yapacağı inancıyla oy birliği ile karar verildiğini de 

belirtmek isterim. Son olarak Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Düzenleme 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU ve  Öğr.Gör. Dr. Zekeriya BİNGÖL ile 

düzeleme kurulu içinde yer alan tüm öğretim üyeleri ile katılan ve de katkıda bulunan tüm 

hocalarımıza teşekkürü ediyor başarılar diliyorum.  

Son olarak bu etkinlikle bilime yönelik çabalarından dolayı da tüm camiaya tebriklerimizi 

ve takdirlerimizi belirterek Türkbilim dergisi içinde yer alan tüm editör hakemlerimize ve yayın 

kurullarımıza ayrıca teknik destek veren basımını gerçekleştiren değerli kadromuza da 

teşekkürü borç biliyor bu güne kadar büyük bir özveri ve dikkatle görev yapan tüm ve 

makaleleriyle de katkı yapan yazarlarımıza da başarılar diliyoruz. Bu özel sayımızda da 

hakemlerimiz ve editörlerimiz yanında dergi kapsamı içinde bulunan baskı yayınlama iletişim 

ve teknik görevlimiz Kutay GÜROCAK ve sayfa düzeni sorumlumuz Bülent SAKARYA ile 

tüm görevlilerimize, nihayet takdirlerini ve teşviklerini esirgemeyen değerli bilim insanlarına 

kısacası emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Sağlık ve esenlik 

dileklerimizle..  

Baş Editör Dr. Suavi TUNCAY 
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KONGRE  

ONUR KONUĞU 

Ömer ARISOY  

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı   

 

ONURSAL BAŞKANLAR 

 

Abdullah ERİN Şanlıurfa Valisi 

Av. Nihat ÇİFTÇİ Büyükşehir Belediye Başkanı 

Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Rektörü 

Prof. Dr. Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM Harran Üniversitesi Rektör V 

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR Bandırma Onyedi Eylül Üniv. Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Khinalhan JYLKHYAIDAR Khovda Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. İsmail HACİYEV AMEA Başkanı 

Ast. Prof. Hüseyn BAĞIRSOYLU Nahçivan Üniversitesi Pro Rektörü  

 

KONGRE BAŞKANI 

  

Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU 

Çankaya Üniversitesi 

UNESCO Yönetim Kurulu Üyesi 

 

KONGRE KOORDİNATÖRÜ 

  

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

  

Dr. Öğr. Üy. Zeki DOĞAN 

Harran Üniversitesi 

  

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

  

Öğr. Gör.  Dr. Zekeriya BİNGÖL 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
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ONUR KURULU 

 

Prof. Dr. A. Haluk DURSUN Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 

Nadir ALPASLAN Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 

Fevzi DEMİRKOL Halliye Belediye Başkanı 

Mehmet EKİNCİ Eyyübiye Belediye Başkanı 

Metin BAYDİLLİ Karaköprü Belediye Başkanı 

Aslan Ali BAYIK Hilvan Belediye Başkanı 

Mehmet ÖZYAVUZ Harran Belediye Başkanı 

Dr. Fatih ÇELIKKANAT Şanlıurfa Vali Yardımcısı 

Tarık ACIKGÖZ Şanlıurfa Vali Yardımcısı 

Ufuk AKIL Şanlıurfa Vali Yardımcısı 

Sadrettin KARAHOCAGİL GAP BKİ Başkanı 

İ. Halil PELTEK  ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut SAATÇİ  MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi Başkanı 

Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

 

DÜZENLEME KURULU 

 

Öğr. Gör. Erhan İŞLEK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Öğr. Gör. Kadir BAYSAL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Öğr. Gör. Nermin AYAZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ümit KARADAĞ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Öğr. Gör. Şeyhmus DEMİRCAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Dr. Sevinc CABBAROVA Naxçı. Muxtar Resp. Maliyyə Nazirliyi 

Mehmet AÇIKGÖZ GAP İdaresi Bşk. Yrd. 

Fatma AKCAN  Şanlıurfa 

Mahmut TOKGÖZ Şanlıurfa 

Arş. Gör. Merve OFLUOĞLU Harran Üniversitesi 

Öğr. Gör. H. Faysal KÜÇÜK Harran Üniversitesi 

Arş. Gör. Ahmet ERDEM Harran Üniversitesi 

Arş. Gör. Mahmut BARAKAZİ Harran Üniversitesi 
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DANIŞMA KURULU  

 

   Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT  Balıkesir Üniversitesi 

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN İstanbul Arel Üniversitesi 

Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Kutluğ Kağan SÜMER İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR Osmaniye Korkut Ata Üniv.   

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Umut AVCI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Prof. Dr. Zafer ÖTER Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Prof. Dr. Zeynep ASLAN Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi 

Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU Çankaya Üniversitesi 

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

 

YÜRÜTME KURULU 

 

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Doç. Dr. Ekrem AYAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL Kafkas Üniversitesi 

Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Doç. Dr. Muammer MESCİ Düzce Üniversitesi 

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ İzmir Demokrasi Üniversitesi 

Doç. Dr. Şevket ÖKTEN Harran Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üy. Aktolkyn ABUBAKİROVA Ahmet Yesevi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üy. Abuzer KIZIL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üy. Çağla ÖZER İstinye Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üy. Gülşen BAYAT Iğdır Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üy. Levent KARADAĞ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üy. Suavi TUNCAY Ege Üniversitesi 
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KATILIMCI ÜLKELER  PARTICIPATING COUNTRIES 

Türkiye Cumhuriyeti Republic of Turkey 

Azerbaycan Cumhuriyeti Republic Republic of Azerbaijan 

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Autonomous Republic of Nahcivan 

Kazakistan Cumhuriyeti Republic of Kazakhstan 

Moğolistan Cumhuriyeti Republic of Mongolia 

İran İslam Cunhuriyeti Islamic Republic of Iran 

Arnavutluk Cumhuriyeti Republic of Albania 

 

KONGRE BİLİM KURULU  

 

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI   Mersin Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. A. Kemal GÜRBÜZ   Balıkesir Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ   Harran Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Adnan DİLER    Muğla Sıtkı Koçman Üni. Türkiye 

Prof. Dr. Ali AKAR     Muğla Sıtkı Koçman Üni. Türkiye 

Prof. Dr. Atilla AKBABA   Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR   İstanbul Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Bozkurt ERSOY   Ege Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT   Balıkesir Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTA  İstanbul Arel Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Duriye BOZOK   Balıkesir Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Francisco DİAS    Tur ve Marina Tek. Okulu  Portekiz 

Prof. Dr. Murat GÜMÜŞ   Batman Üniversitesi   Türkiye 

Prof. Dr. Dinçer AYAZ                                       Ege Üniversitesi                          Türkiye 

Prof. Dr. Hulusi DOĞAN   Muğla Sıtkı Koçman Üni.   Türkiye 

Prof. Dr. Melike BOR                                          Ege Üniversitesi                          Türkiye 

Prof. Dr. Doğan GÜRSOY   Washington State Üni.    ABD 

Prof. Dr. Ercan SİRAKAYA TÜRK  Uni. Of South Carolina    ABD 

Prof. Dr. Erdoğan EKİZ    King Abdulaziz Univ.   S. Arabistan 

Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ   Uni. Of Central Florida    ABD 

Prof. Dr. Füsun BAYKAL   Ege Üniversitesi    Türkiye 

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU   İstanbul Üniversitesi    Türkiye 

Prof. Dr. Hamit HANCI                        Ankara Üniversitesi                   Türkiye 

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY  Ege Üniversitesi  Türkiye 
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Prof. Dr. İsmail HACİYEV   AMEA     Azerbaycan 

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK   İstanbul Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Khaldoon NUSAİR    College Of Economıcs Science Umman 

Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ                      Ege Üniversitesi                     Türkiye 

Prof. Dr. Maria Dolars V.CASELLAS  Girona Üniversitesi  İspanya 

Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR    Osm. Korkut Ata Üni.   Türkiye 

Prof. Dr. Michel GOETSCHMANN  Toulouse Meslek Okulu Fransa 

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER   İstanbul Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Muharrem TUNA   Gazi Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Murat HANÇER    Central Florida Üni.   ABD 

Prof. Dr. Muzaffer UYSAL    UMASS    ABD 

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU    Balıkesir Üniversitesi   Türkiye 

Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK   Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Orhan BATMAN   Sakarya Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Armağan KINAL                                  Ege Üniversitesi                          Türkiye 

Prof. Dr. Özcan YAĞCI   Başkent Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Raushan AVAKOVA   Al–Farabi Kazak Milli Üni. Kazakistan 

Prof. Dr. Rena SULTANOVA   Azerbaycan İktisat Üni.  Azerbaycan 

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN   İstanbul Medeniyet Üni. Türkiye 

Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN   Ege Üniversitesi  Türkiye 

Prof. Dr. Seyit KASKABASOVL   Gumilev Avrasya Milli Üni. Kazakistan 

Prof. Dr. Umut AVCI    Muğla Sıtkı Koçman Üni. Türkiye 

Prof. Dr. Faruk YÜCEL                      Ege Üniversitesi                       Türkiye 

Prof. Dr. Zeynep ASLAN   Nevşehir Hacıbektaş Üni. Türkiye 

Prof. Dr. Zeynep K. USLU   Çankaya Üniversitesi  Türkiye 

Doç. Dr. İnci İNCE ERDĞDU                             Ankara Üniversitesi                   Türkiye 

Doç. Dr. Ağaverdi HALİL      AMEA     Azerbaycan 

Doç. Dr. Arif SEFEROV   Nahçivan Üniversitesi  Azerbaycan 

Doç. Dr. Asef ORUCOV     Nahçivan Üniversitesi   Azerbaycan 

Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK   İstanbul Arel Üni.  Türkiye 

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ           İzmir Demekrosi Üni.  Türkiye 

Doç. Dr. Ayhan GÖKDENİZ   Balıkesir Üniversitesi  Türkiye 

Doç. Dr. Aynur CİVELEK    Adnan Menderes Üni.   Türkiye 

Doç. Dr. Bedriye ASIMGİL   Balıkesir Üniversitesi  Türkiye 

Doç. Dr. Brian MCCONNEL    Florida Atlantik Üni.   ABD 

Doç. Dr. Burhan KILIÇ    Muğla Sıtkı Koçman Üni. Türkiye 
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BİLDİRİLER ÖNSÖZÜ 

Bir ülkeye ait özellikleri yansıtan sanat, halk dansları, edebiyat mimari, dil, gelenek vb. 

gibi unsurlar, o ülkenin kültürünü kimliğini oluşturmaktadır. Kültürel kimliği oluşturan bu 

varlıklar, o ülkenin diğer ülkeler karşısındaki farklılığını ve kimliğini belgeleyen en güzel 

miraslardır.  

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, bu kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, 

nesilden nesle aktarması yanında geleceğimiz olan genç neslimiz üzerinde, evrensel 

miraslarımıza da sahip çıkacak bir sorumluluk bilinci oluşturmak, öncelikli hedefimiz olmuştur. 

Bu bağlamda başta Türkiye'nin kültürel miras ve sanat birikiminin korunmasına, bu varlıkların 

ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesine, 

kültürel ve sürdürülebilir turizmin sağlanması gibi konuları disiplinler arası yaklaşımlarla ele 

alan ve tarafları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan bir kongredir. 

  İlkini Ekim 2017 tarihinde Marmaris’te, başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 

Kongremizin temel düsturu, “Kültürel Mirasına Sahip Çık” teması çerçevesinde farklı konular 

ele almaktır. Kongremizin amacı, birçok ülkeden akademisyenleri ortak bir platformda 

buluşturarak, taraflar arasında işbirliği ve ortak çözümler üretme zemini oluşturmaktadır.  

“Kültürel Mirasına Sahip Çık” sloganıyla başladığımız Kongrenin ikincisini ise Şanlıurfa 

da gerçekleştirdik. Şanlıurfa Peygamber Şehri, medeniyetlerin beşiği, dünyanın ilk kurulduğu 

yer olması bakımından kültür mirasımızın her alanda yaşandığı önemli bir kültür şehrimizdir.  

Kongremiz 07-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, 

Nahçivan Üniversitesi ve Moğolistan Khovda Üniversitesi işbirliğinde Peygamberler Kenti 

Şanlıurfa’da gerçekleşmiştir.  

Kongrede akademisyenlerimizin bilimsel, teknik ve akademik gelişimlerine katkı 

sunacağını düşündüğümüz birçok etkinlik düzenlenmiştir. Disiplinler arası ve sektörler arası 

işbirliği ortamları yaratılacak ve geleceğe yönelik çok paydaşlı çalışmaların temellerinin 

atılması teşvik edilmiştir.   

Kongremize Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan’dan, Nahcıvan’dan, Kazakistandan, 

Moğolistandan, İran ve Arnavutluk’tan katılımcılar olmuştur. Kongremize toplamda 76 bildiri 

gönderilmiş bunların 55’i hakem sürecinden geçerek, kongrede sunulmasına ve basılmasına 

karar verilmiştir.  

  ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ tarafından yayınlama kararı alınan bu 

çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sözlü olarak sunulan bildirilerin Tam 

Metni Bildiriler, ikinci bölümde ise özet olarak sunulan bildirilere yer verilmiştir. Kongreye 

olan ilgi ve emeklerinden dolayı katılan ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Aynı 

duygularla Kongre çalışmalarımıza katkıda bulunan Onur Kurulu, Danışma Kurulu ve Bilim 

Kurulu Üyelerine de ayrıca teşekkürü bir borç biliriz. Kongrenin yapılmasında desteklerini ve 

katkılarını esirgemeyen başta Kongre Başkanım Sayın Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’ya, 

Kongrenin Koordinatörü kıymetli hocamız Doç. Dr. Hüseyin Çeken’e ve Dr. Öğr. Üy. Zeki 

Doğan’a, Şanlıurfa’daki gerekli olan tüm işlerin çözümünde büyük desteği olan Harran 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar’a ve Harran Üniversitesi 

Rektörümüze, Fatma Akcan ve Arş. Gör. Merve Ofluoğlu’na, Kongrenin her aşamasında 

yanımızda bulunan ve yardımcı olan Dr. Öğr. Üyesi Levent Karadağ’a, Öğr. Gör. Erhan İşlek’e,  

Öğr. Gör. Kadir Baysal’a,   Mertcan Sönmez’e,  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza,  

İlçe Belediye Başkanlarımıza,  GAP İdaresi Başkanlığına, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanına, MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi Başkanına, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Rektörüne,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörümüze ve diğer emeği geçenlere, teşekkür 

etmeliyim.  
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Son olarak özellikle de bilim dünyamıza ve ülkemize büyük katkıları olan, Muğla 

Üniversitemizde Kamu Yönetimi Bölümü hocalığı ve Sosyal Bilimler Entitüsü müdür 

yardımcılığını yürüttüğü dönemde üniversitemize Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisini Muğla 

üniversitemize kazandıran bu çok değerli bilim insanınadır.  Zira Ege Üniversitesi öğretim 

üyeliği döneminde de oldukça önemli bilimsel yayınlarının yanında Uluslararası TÜRKBİLİM 

Dergisi gibi kapsamlı ve de son derece önemli disiplinler arası bir dergiyi yine hayata geçirmiş, 

halen Baş Editörlüğünü sürdürmektedir. Dr. Suavi TUNCAY Muğla Üniversitemiz tarafından 

gerçekleştirilen bu bilimsel etkinlikte sunulan tüm çalışmaların ULUSLARARASI 

TÜRKBİLİM DERGİSİ kapsamı içinde yayınlama kararı almasından dolayı da sonsuz 

teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı büyük bir borç biliriz. Sonuç olarak TÜRKBİLİM ÖZEL 

SAYISI kapsamına alınarak basımı gerçekleştirilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak 

bilimsel faaliyetlerimizi ve çeşitli üniversitelerimizden katılımcıların sunumlarını farklı konuları 

içeren bilimsel faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın ülkemize, üniversitemize ve milletimize ve 

de bilim dünyamıza hayırlı olmasını temenni ederim.  Saygılarımızla. 

      Ph.D. Zekeriya BİNGÖL 

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras  

Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı 
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BİLDİRİLER ÖNSÖZÜ 

Küresel Dünya’nın değişen dinamiklerinin, hayatın vazgeçilmezleri arasına 

kattığı pek çok değişimden biri de insanlığın geçmişle kıyaslanamayacak kadar 

hareketlilik içinde olduğudur. Tarih boyunca çoğunlukla iş ve dini sebeplerle 

gerçekleşen seyahat bugün “turizm” adı altında başkalaşmış, insanlık için hayatın çok 

daha zenginleştirici deneyimlerle yaşanmasını sağlayan bir hal alarak ülke ve şehirler 

için doğru değerlendirildiğinde sürekli büyüyen bir ekonomi oluşturmuştur. 

Turizm somut olmayan bir ihracat kalemi olarak ülkelerin milli gelirini 

etkilemekte, birçok yatırım alanına uyarıcı etki yapıp, işsizliği azaltıp, toplumsal refahı 

yükseltmektedir. Bu bağlamda kadim ve çok zengin bir kültürel mirasın taşıyıcısı olan 

bizler içinde bu alan muazzam bir öneme sahiptir. İşte bugün Kongremizin ikincisine ev 

sahipliği yapan Şanlıurfa gibi olağanüstü somut ve somut olmayan kültürel miraslara, 

sanat ve gastronomi zenginliğine sahip şehirler açısından turizm gereği yapılırsa devasa 

bir toplumsal kaldıraçtır. 

Keza ülkelerin ekonomik konumlanışlarını güçlendirmek kadar, toplumlar 

arasındaki sosyal bariyerlerin, önyargı duvarlarının aradan kalkmasını hızlandırmak için 

bugün “turizm diplomasisi”, kamu diplomasisinin kritik alt bileşenlerindendir ve politik 

öneme sahiptir. İslamafobia’nın adeta kimi toplumlarda alkışlanmaya çalışıldığı şu 

dönemde, Osmanlı medeniyetinin günümüzdeki mirasçısı olan ülkemizin Yumuşak Güç 

yönetimine sınırlarımızdan, şehirlerimizden tatmin olmuş olarak ayrılan her turistin 

katkısı açıktır. Turizmin bu yönünden maksimum düzeyde yararlanmak, uluslararası 

düzeydeki ülke imajımızı, konumlanışımızı desteklemek anlamına gelmektedir. 

Türkiye Doğu ve Batı dünyasına aynı anda ait, jeopolitik avantajlarıyla stratejik 

önemi yüksek, dinamik ve pek çok alanda büyüme eğiliminde bir ülkedir. Ancak 15 

Temmuz 2016 hain darbe girişimi başta olmak üzere son yıllarda göğüslemek 

durumunda kaldığımız toplumsal travmalar neticesinde, turizm sektöründe de kısa süreli 

bir gerileme yaşanmış, müteakiben iyileşme sağlanmıştır. Bu yıl itibariyle turist 

sayısında, 2015 rakamlarının tekrar yakalanması, turist sayısının 40-42 milyona 

ulaşması ve Dünya’nın en fazla turist çeken ilk 10 ülkesi arasına yeniden girmemiz 

beklenilmektedir. 

Ancak tüm bu memnuniyet verici gelişmelerin yanı sıra halen ülkeler bazında 

uluslararası turizm gelirleri açısından ucuz destinasyon konumlamasından 

çıkılamaması, kişi başı turist harcamalarının düşüklüğü konuya yönelik çalışmaların 

hızlanarak devamının önemini ortaya koymaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi-2023 

Belgesi’nde ulusal hedef olarak, 2023 yılına yıllık 63 milyon turist, 86 milyar $ dış 

turizm geliri ve turist başına yaklaşık 1350 $’lık harcamaya ulaşılması öngörülmektedir. 

Devletimizin en üst bakışını yansıtan belgede Şanlıurfa’da “Kültür Kenti” olarak 

belirlenmiş, turizm alanında gelişimi hedeflenen seçkin bir konumdadır. 

Mevcut durumu bir evladı olmaktan gurur duyduğum Şanlıurfa üzerinden 

örnekleyerek somutlaştırırsak, UNESCO TKM Yönetim Kurulu üyesi sıfatımla da ifade 

etmek isterim ki Somut Kültürel Miras Listesi’ne ilk kez Göbeklitepe’yle giren bu şehir 

artık destinasyon pazarlaması ve şehir markalaması açısından tüm paydaşların uyumlu 

ve profesyonel yaklaşımla çalışmasıyla insanlık nezdinde küresel ikon olacaktır. 

Göbeklitepe ile şehir tüm Dünya’nın en değerli arkeolojik keşfinin ev sahibi konumuna 

ulaşmış, dinlerin, kültürlerin buluşma noktası konumu başka bir evreye yükselmiştir. Bu 

doğrultuda turist beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilecek tesis, rekreasyon 

olanaklarının oluşturulması, UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri Envanteri, Somut 
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Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri gibi şehirlere ekstra değer katan 

yapılanmalarda da yer almaya gayret gösterilmesi, 18 yıldır Somut Kültürel Miras 

Listesine aday gösterilmek için bekleyen Harran’ın da bu listeye dahil edilmesi için 

gerekli lobi çalışmalarının hızlanması, Üniversitesi’nin ilgili MYO bünyesinde turizm 

konusuna katkı veren bir bölümün varlığıyla yetinilmeyip Turizm Fakültesi açmaya 

ilerlenerek bilgi birimimizi, insan kaynağını kentin potansiyelini daha iyi yakalayacak 

hale getirmeye, uluslararası nitelikte kabul görebilecek festival, sanat, spor etkinlikleri 

organize ederek şehre yönelik algıyı daha da güçlendirmeye, dijital iletişimin 

olanaklarını turist sayısını arttırmaya dönük seferber etmeye dek çoklu çalışmaların 

hızla aktive edilmesi elzemdir. Bu liste uzun ve zaruri olup, durum farklı bileşenler 

ihtiva ederek birçok şehir yahut ülke içinde bir gereklilik ve ancak fırsatları 

değerlendirenler, gereğini yapabilenler rekabet ortamında hedeflerini yakalayabiliyor. 

Bu Kongreyi ’de, hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan yol haritalarını 

geliştirmek üzere bir katkı olarak gerçekleştiriyoruz. Kongremize yurt içi ve yurt 

dışından katılan değerli akademisyenlerin ortaya koyacağı entelektüel perspektif 

şüphesiz ki etkin katma değer sağlayacak olup, sizlerin huzurunda katılımcılara 

şükranlarımızı ifade ediyorum. Tarihin 0 noktası, Peygamberler şehri ve Müze şehir gibi 

pek çok ve tanımlama ile anılan hepsini de fazlasıyla hak eden Şanlıurfa’da ilk kez 

uluslararası boyutta ve nitelikli turizm ve kültürel miras kongresi vücuda getirmenin 

onurunu birlikte taşıyoruz.  

Beklenenden daha geniş kapsamlı ve memnuniyet veren yoğunluktaki bu 

bilimsel faaliyetin gerçekleşmesini sağlayan herkese ve katılanlara sossuz 

teşekkürlerimizi belirtmek isterim.   

Özellikle büyük gayret gösteren başta Düzenleme Kurulu Başkanı Zekeriya 

Bingöl’e, tüm çalışma ekibimizde yer alan gayretli ve özveriyle çalışan arkadaşlarıma, 

paydaş Üniversitelerin Sayın Rektörleri ve akademik kadrolarına, Sayın Büyükşehir 
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TOURIST TAX AND ITS IMPLICATIONS 

Lecturer Levent Selman GÖKTAŞ 

Assoc. Prof. Gürel ÇETIN 

Prof. Dr. Ismail KIZILIRMAK* 

ABSTRACT 

Countries are having economic difficulties in transferring resources to tourism, local 

governments are under increased pressure to raise revenues to cover budget shortfalls. To 

overcome this situation, countries are beginning to receive tourist taxes. Tourist tax increases 

the country's budget for tourism resources and returns as an investment in destinations with 

tourism mobility. Thanks to these investments, the level of satisfaction with the destination 

experience is increased. The primary objective of this research is to provide information for 

taxing authorities and the tourism industry on willingness of visitors to pay tourist taxes. This 

research in progress will try to calculate the willingness to pay foreign tourists tax by using the 

conditional valuation method which is one of the demand curve approaches used in econometric 

research methods. As a result of the study, level of price elasticity and the tendency of the 

tourists to pay tourist taxes will be determined. It will then be discussed how the optimum 

tourist tax can be determined, legislated and regulated based on the findings. 

In this research in progress, the definition of tourist tax is given, and tourist tax policies 

and tourist tax figures applied by some countries are discussed.  

Keywords: Tourism, Tax, Tourist Tax 

INTRODUCTION 

In the second half of the twentieth century emerging economic, social, cultural, 

environmental and psychological changes, tourism has created great impact on the habits and 

needs; as a result, it was born of a common tourism activities at the international level. Thus, 

tourism has gained important and sustainable sectoral characteristics such as industrialization 

and international trade, thanks to the dimensions that have reached today. Recognized as a 

service industry, tourism has gained an environment-protecting coverage that influences social 

and cultural life, which creates income, creates foreign exchange and employment, and 

improves business volume and investments with huge gained national and international levels 

(Usta, 2014: 1-2). Tourism-based mobility is considered as an important source of income for 

countries that welcome millions of tourists each year, it is also cause some problems. As the 

tourism season expands, the needs and problems associated with the country, region and locality 

to which this massive displacement movement is directed are also increasing. These problems, 

which can also be considered as tourism costs, are observed in the environmental, socio-cultural 

and economic environments of the country such as additional ways to destinations, airports, 

municipal services, water consumption, public health and energy use (Dogan, 2017: 269; Kırca 

and Topal, 2017: 96). As a result of these intensive costs, countries have added general taxation 

to the tourism sector and tourist taxes have been integrated into the system to ensure 

sustainability as a result of insufficient general taxation. The obstacles against the development 

of the tourism sector are often said to have negative environmental, social and cultural 

influences on the local population. In order to overcome these drawbacks, the introduction of 

tourism special taxation is a way for the host community to have appropriate gains from tourism 

(Kato, et al., 2011: 144). Today, tourism represents around 10% of the world's Gross Domestic 

Product (GDP). This data explains why an activity traditionally benefiting from low financial 

pressure has become an important area of action for the financial systems of many countries. 

The tax revenues generated by tourism represent more than 10% of the tax revenues collected 
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by some developed countries, and this number can increase up to 100% in some small tourism 

economies. For this reason, tourism taxation has become quite attractive in terms of financial 

reform (Gago, et al., 2006: 3-4). 

LITERATURE REVIEW 

Taxation, expressed as the compulsory participation of citizens into the financing of 

services for which the State has to comply with its responsibility and duty understanding, 

constitutes the most basic norm of a country's legal system (Cataloluk, 2008: 214). Recently, 

increasing costs in tourism, environmental and infrastructural problems have caused differences 

in the tax understanding of the countries. As a result of this situation, additonal taxes were 

started to be charged on tourists. 

Today foreign tourists to many European countries pay additonal tax in the from of 

tourist tax, city tax and accommodation tax to be used only for tourist purposes, in order to 

improve recreational areas, to meet public services and to eliminate the negative consequences 

of tourism activity. In addition to being a local tax, tourist tax has the obligation to comply with 

the principles laid down in international agreements if national legislators in each country are 

free to theoretically determine the criteria for applying tourist taxes. Tourist tax (also called city 

tax, accommodation tax, occupancy tax, hotel tax, room tax, bed tax) is an additonal tax applied 

to tourists who will stay at a fixed price or with a certain price for hotel guests (Cetin, 2014: 28). 

EU countries in the short-term accommodation and domestic / foreign tourists because it falls 

on the subject of VAT are taken from all the tourist tax. Council Directive 2006/112 / EC of the 

European Parliament and of the Council of Europe (2011), in which changes to the VAT 

application (282/2011) are included in the statutory basis for the application of tourist taxation 

in EU Member States. In EU countries income from tourist tax is left to local governments.  

In the United States, accommodation is subject to the tourist tax (Hotel Tax), which is 

similar to VAT in the case of Sales Tax. However, unlike the EU in the US, accommodation in 

campsites and caravans is not subject to tourist tax (Hotel Tax) as it does not enter into the issue 

of Sales Tax. In the EU, caravans, campsites and tents for holiday accommodation are subject to 

Tourist Tax (Bozdoganoglu, 2013: 132).  

In Italy, this type of tax, which is referred to as accommodation tax, was first introduced 

to thermal facilities in 1910 and later in 1938 other popular tourist destinations were also 

included. In 1989 (Article 10 of the Decree-Law on 2 March 1989), the accommodation tax was 

suspended for the FIFA World Cup to be held in 1990, in order to avoid a decrease in the 

number of tourists to Italy. In Italy, the national government did not demand any tourist tax, but 

a new legal decree found that local governments were free to determine their own policies 

(Rinaldi, 2012: 6). As of 2010, accommodation tax has started to be taken in many cities of 

Italy. To ensure the financial and economic sustainability of the municipality, a maximum of 5 

euros per night is required to be paid by the municipal councils (Fontana and Lagutin, 2018: 84-

85). A maximum of two stars is charged at maximum of 1 euro for tourists, while 3-4 and 5 

stars for tourists between 3 and 5 euros are charged for tourists. In the Ancona region, the 

situation is different. In the Ancona region, there is a tourist tax of 1 euros per night, up to 50 

euros, while a nightly picking fee of less than 20 euros is charged at 0.50 euros. 

In the New York City of the USA, despite the harsh opposition of the hoteliers Union, the 

tourist tax was applied for foreign tourists in 1946 for the first time. Tourist tax began to spread 

after the 1980s and today, in 50 states and 150 cities of the United States began to receive 

tourist tax (Dogan, 2017: 272). The amount of tax in Washington varies from $ 0.5 to $ 2. In 

hotels and motels with 40 or more rooms, per person per tourist tax is charged per night. A 

separate area code is given to places that are considered to be newly developing tourism regions 

by the administration, and the regions with this code are applied as 0,75 dollars per person per 

night.  
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The Tourist Tax (Accommodation Tax), which is applied in the Far East countries Japan 

and Hong Kong, has been abolished in Hong Kong in 2008, while it is still applied in Japan. 

The Tourist Tax (Accommodation Tax), which was implemented in Japan's capital city, Tokyo, 

was launched to improve tourism infra-structure, increase spending on the tourism sector, and 

contribute to the city's attractiveness to tourists. Tourist Tax (Accommodation Tax) has been 

implemented in Tokyo since 01.10.2002 (Bozdoganoglu, 2013: 146). 

Accommodation tax first came up in 2004 in Turkey in 2008, the Special Provincial 

Administration and Municipality Revenues Law taking part in the Assembly's draft was 

discussed at the Sub-Commission. The articles 34, 35, 36 and 37 of the fourth part of the Draft 

Law contain details of the Accommodation Tax application. According to this, accommodation 

in hotels such as hotels, motels, holiday villages and hostels will be the subject of the 

Accommodation Tax and the accommodation taxpayers will be the taxpayers of the 

Accommodation Tax. The operators of the accommodation facilities would be responsible for 

paying the competent taxpayers on behalf of the taxpayers who will collect the Accommodation 

Tax. The base of the Accommodation Tax was determined as the total amount of 

accommodation paid by the taxpayers including daily eating, drinking and bed fees and it was 

envisaged that the tax rate would be determined as 3% of the total accommodation cost per day. 

The Council of Ministers was authorized to reduce this rate to zero and to bring it down to its 

legal stipulation. However, it was not enacted by the Commission due to the intense pressure 

from sector representatives after the Parliamentary Sub-Commission talks (Güler, 2017: 24). 

There are countries that implement tourism tax on the world and develop in tourism by 

providing great economic gain, but there are intense opposition to tourist tax from investors in 

the tourism sector (Cetin et al., 2017: 3).  

As a result of the literature survey conducted within the scope of tourist tax, 25 academic 

studies were found using the keywords “tourist tax”, “accommodation tax”, “city tax”, Google 

academic, YÖK National thesis Center, ASOS index, Dergi Park, academia, Springer, Science 

Science, Direct directory of Open Access Journal (DOAJ) and EBSCO sources. Some important 

studies are listed below. 

# Author (s) Research Objective Research Method Findings 

1 Güler, (2017) 

To examine the 

application of tourist tax 

in Rome and Venice and 

to provide opinions on 

the application in 

Turkey. 

Literature research 

and secondary 

data 

Tourist taxation will be an 

additional source of revenue for 

cities, which will allow the 

tourism sector to contribute to the 

quality of service and the 

development of the city. 

However, it is an important issue 

for a taxpayer not to create a 

serious impact (cost) on the 

individuals (tourists) and to leave 

it to the municipalities in terms 

of effective use of income to be 

collected. 

2 
Dogan, 

(2017) 

In the study, it is aimed 

to examine the 

conceptual framework of 

city tax and its 

application alternatives 

with sustainability 

perspective. 

Literature research 

and secondary 

data 

Implementation of city tax in 

Turkey is expected to provide 

versatile and significant benefits 

for local administrations and 

sustainable destinations. In this 

context, research has developed 

recommendations for legal 

regulation and implementation. 

3 Cetin, (2014) 
In this study, a general 

framework for 

accommodation taxes is 

Using a semi-

structured 

questionnaire and 

Although no precise result can be 

obtained as a result of the 

findings, it is thought that 
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drawn through a 

comprehensive literature 

survey and the 

advantages and 

disadvantages of such 

tourism-specific taxes 

are stated. 

case study 

method, 6 

competent persons 

who are important 

in tourism in 

Istanbul have been 

interviewed. 

valuable feedback has been 

obtained to help analyse the 

decision to get a tourist tax and to 

help a background for future 

studies. 

4 Cetin, (2017) 

The work first tries to 

determine areas that need 

to invest for a better 

tourist experience. 

Secondly, it tries to 

determine whether 

tourists are willing to pay 

to finance these 

investments based on a 

perspective on demand 

side. 

A qualitative 

approach based on 

semi-structured 

in-depth 

interviews was 

used to measure 

the willingness of 

tourists to pay and 

a total of 22 

tourists were 

interviewed. 

Significant results were obtained 

as a result of the research. Local 

residents indicated that 13 

tourists could contribute when 

they were asked if they could 

make an additional contribution 

to tourists on public services and 

natural arrangements, while 9 

tourists stated that local 

governments should take care of 

this situation. Participating 

tourists indicate that they can pay 

an additonal tax (81%) for the 

improvement of their experience, 

while destinations may pay an 

additonal tax on their behalf 

(59%) for sustainability. Even if 

the holiday cost of tourists 

increases by 3/1, most of the 

attendants stated that they will 

come back to Istanbul again. 

5 
Valle et al. 

(2012) 

This study examined 

tourist attitudes towards 

accommodation tax for 

the protection of the 

environment in 

Portugal's most 

important tourism 

destination, the Algarve 

region. 

A Chi-square 

Automatic 

Interaction 

Detection 

Algorithm 

(CHAID) was 

used to segment 

tourists according 

to their 

willingness to pay. 

Participants were divided into six 

sections. The predominantly so-

called "typical sun and beach 

tourists" showed a low 

willingness to pay for 

accommodation tax. On the other 

hand, the sensitivity to this 

measure showed a willingness to 

center on tourist types named 

according to their main 

characteristics as "environmental 

tourists", "nature-oriented 

tourists" and "frugal tourists". 

6 

Bonham and 

Gangnes, 

(1996) 

In this study, the effect 

of room tax on hotel 

revenues in Hawaii was 

examined using time 

series intervention 

analysis. 

Time-series 

intervention 

analysis was used. 

It is predicted that as a result of 

the increase of the hotel room tax 

of tourists, there may be a 

decrease in the purchase of 

catering and souvenirs, and the 

taxpayer can not make enough 

effect on the total benefit. 

7 
Rinaldi(2012

) 

In Italy it is aimed to 

determine to which 

municipalities the tourist 

tax is taken. 

Qualitative 

research methods 

were used. 

The task has been undertaken to 

prepare a list of municipalities 

that are able to accept tourism 

tax. As a result of these 

determinations, it was tried to 

determine how many tourists 

taxed which regions. 

8 Fontana and This study tries to Qualitative The survey shows that Russia has 
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Lagutin, 

(2018) 

measure whether the 

plans for legal regulation 

of tourist tax in Italy can 

be used to improve the 

Russian tax system. 

research methods 

were used. 

an important place to improve on 

some of the provisions adopted in 

the Law, which entered into force 

on 1 January 2018. According to 

the authors, the transfer of 

accommodation tax fees to the 

budget of the respective 

municipalities in Russia will be 

an important investment. This 

taxation will increase the 

responsibilities of tourists and at 

the same time provide a direct 

link between tax payment and the 

development of destination 

infrastructure. 

When the studies are examined, it is seen that there is not much detailed research about 

tourist tax. It is also understood that no measure of tourist tax payment willingness of foreign 

visitors. Taxpayers should be able to take their views on this issue while creating a legal basis 

for taxation and should be able to act by forming a common path. 

METHODOLOGY 

We aim to to calculate the willingness to pay foreign visiting tourist tax based on a 

quantitative study, the conditional valuation method which is one of the demand curve 

approaches by calculating the number of necessary samples in the study. The implementation of 

the Conditional Assessment Method takes place in five phases. These; the creation of a 

theoretical market, the collection of data, the determination of the value of the average payment 

expectation, the estimation of the value expectation of the payment tendency, and the 

calculation of the total value. Factors affecting this willingness to pay will be analyzed by 2SLS 

model and double limited dependent probit model.  

CONCLUSION 

In many cities of Europe, the taxation of foreign tourists on the accommodation fees, are 

based on the hotel categories and which are spent for culture, arts and various social services by 

municipalities, can also be applied in Istanbul. As a result of the research in progress, the 

following benefits will be achieved. Tourism tax is expected to be a new tax that will provide 

functional and versatile contribution to Turkey. Tourist taxation has a significant new revenue 

feature in the public domain and a significant funding potential for local governments. Using 

and financing by municipalities that are local government units and include scale destinations 

will increase the functionality of the lender. It is critical that local administrations governing 

tourism destinations increase opportunities for tourism development. The fund will provide 

sustainable tourism development on the basis of the creation of more sustainable destinations, 

increasing the quality of all sub-superstructure possibilities that are directly or indirectly 

affected by tourism, increasing the quality of the environment, meeting the needs for the 

protection and development of social and cultural heritage.This resource to be allocated to local 

governments will enable tourism to develop in an auditable and transparent manner, using 

culture-art structures, restoration work and activities that will enhance tourist experience. 
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ŞANLIURFA HALKININ İNANÇ TURİZM ALGISINA YÖNELİK TUTUMLARININ 

TESPİTİ 

Öğr. Gör. Levent Selman GÖKTAŞ 

  ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa yerel halkının inanç turizm algısına yönelik tutumlarını 

tespit etmek ve farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmanın uygulama alanı, inanç turizm 

destinasyonları bakımından zengin çeşitliliğe sahip olan Şanlıurfa ilidir. Yapılan çalışma 

sonucunda 390 adet geçerli anket elde edilmiştir ve inanç turizmine duyulan endişe ve inanç 

turizminin olumlu katkı boyutlarının demografik değişkenler önceliğinde anlamlı farklılık 

oluşturup oluşturmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında 7 adet hipotez 

oluşturulmuş olup, hipotezlerin test edilmesi amacıyla Frekans analizi, t-testi ve ANOVA 

istatistiki yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; cinsiyet, yaş, 

medeni hal, ekonomik gelir ve bireyin Şanlıurfa’da bulunma süresi değişkenlerinden doğan 

farklılık hipotezlerinin reddedildiği, eğitim ve bireyin daha önce turistik gezi yapmış olup 

olmadığı değişkenlerinde anlamlı farklar tespit edildiği anlaşılmış olup elde edilen sonuçlar 

yorumlanmıştır. Ayrıca halkın inanç turizm algısına yönelik tutumlarında halkın davranışının 

olumsuz yönde değişebileceği kararsızlığı ortaya çıkmıştır. Yabancı ülke makamlarının 

(Papalık, UNESCO) Şanlıurfa’daki tarihi kalıntıların restorasyonuna katkı yapmasının 

memnuniyet oluşturacağı konusunda bir kararsızlık ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, İnanç Turizmi, Yerel Halk. 

 

DETERMINING THE ATTITUDES OF THE RESIDENTS OF ŞANLIURFA 

TOWARDS  THE PERCEPTION OF RELIGIOUS TOURISM 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the attitudes of local people in Şanlıurfa toward 

the perception of religious tourism and to reveal the differences. As a research area, Şanlıurfa 

has been choosen because of its rich diversity in religious elements and values.  390 valid 

questionnaires were obtained. As a result of the study, it has been attempted to determine 

whether there was a significant difference between demographic variables and dimensions 

which are called as "fears about religious tourism and positive contribution of belief tourism. 7 

hypotheses have been proposed within the scope of the research and Frequency analysis, t-test 

and ANOVA statistical methods were used in oder to test hypotheses. According to the results 

of this study; hypotheses which are proposed related with gender, age, marital status, economic 

income and the duration of the individual's life in Şanlıurfa were rejected. there were significant 

differences between variables of education and previous touristic trip. Eventually, the results 

obtained in the study are discussed. Moreover, in the attitudes of people towards religious 

tourism, the ambiguity that the behavior of the people can change in the negative direction has 

appeared. There is an ambiguity that foreign authorities will be pleased to contribute to the 

restoration of historical remains in Sanliurfa. 

Keywords: Sanliurfa, Religious Tourism, Resitends 

 

GİRİŞ 

Türkiye’nin turizm potansiyelinin büyük bir bölümünü sahip olduğu doğal ve kültürel 

zenginlikler oluşturmaktadır. Türkiye, turizm pazarında temiz kıyıları ve plajları, bozulmamış 

doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkmıştır. Bu çekiciliklere ek olarak cazip fiyat 

ve kaliteli ürün ve hizmet kombinasyonu dâhil olunca dünya turizm pastasından önemli bir pay 

                                                           
  Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, leventselmangoktas@harran.edu.tr 
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almaya başlamıştır. 2017 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 32.079.527 kişi olup bir 

önceki yıla göre %27,84’lük bir artış yakalanmıştır. Toplam turizm geliri ise bir önce ki yıla 

göre %18,9 artarak 26.283.656 dolara yükselmiştir (http://www.tuik.gov.tr, 2018). Turizm 

ülkelere önemli ekonomik getiriler sağladığından dolayı ülkeler arasında büyük rekabet 

ortamları oluşmaya başlamıştır. Ülkeler bu rekabet ortamından sıyrılabilmek adına farklılaşma 

ve çeşitlenme yoluna gitmişlerdir. Türkiye planlı kalkınma dönemleriyle birlikte turizm hacmini 

arttırmış ve artık turizmi çeşitlendirme yoluna gitmiştir. Hem her geçen gün artan ve farklılaşan 

turist isteklerine cevap vermek hem de kültürel dokuları yaşatarak bölgeler arası ekonomik 

dengenin oluşmasını sağlamak amacıyla alternatif turizm yolları aranmıştır. Türkiye önemli bir 

inanç turizm potansiyelini bünyesinde barındırıyor olmasından dolayı önemli bir turizm çeşidi 

olarak karşımıza çıkmıştır. Şanlıurfa ili de inanç turizm çeşidine hizmet edecek önemli 

potansiyelleri bünyesinde barındıran bir kenttir. 

İNANÇ TURİZMİ 

İnanç turizmi, insanların sürekli ikamet ettikleri ve her zaman ki olağan ihtiyaçlarını 

karşıladıkları yerler dışına, yani inanç çekim destinasyonlarına giderek, dini inançlarını yerine 

getirmek, dinsel toplantı ve görevlere katılmak ve sanat, kültür, mimarlık ve gelenekler gibi dini 

formları yakından deneyimlemek amacıyla yaptıkları seyahatler ve bu seyahatleri sırasında 

turizm işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalardan doğan 

ilişkiler bütününü ifade etmektedir (El-Gohary, 2016: 125; Avcı, 2011: 21-22; Usta, 2014: 12-

13 ve Hazar, 2010: 68). İnanç turizmi aktif ve pasif olmak üzere iki kısımda ele alınmaktadır. 

Aktif inanç turizmi bir ülkenin yabancı ülkelerden, bünyesinde bulunan dini çekim 

merkezlerinin çekiciliğini kullanarak ziyaretçi çekip, inanç turizmi tanımında belirtilen unsurları 

uygulamasıyla ülkeye döviz girdisi sağlamasıdır (Aksoy, 2002: 420). Pasif inanç turizmi ise, bir 

ülke insanlarının dini inançlarını yerine getirmek amacıyla başka ülkelerde ki dini çekim 

merkezlerine yaptıkları seyahatlerde inanç turizmi tanımı içindeki faaliyetlerden yararlanmaları 

olarak tanımlanmaktadır (Küçük, 2013: 27).  

Turner ve Turner (1978: 20) turistin yarı hacı, hacıların da yarı turist olduğunu ifade 

etmiştir. Pusztai (2004: 104) ise, Hıristiyan-Katolikler üzerinde yapmış olduğu bir araştırmada 

hac ibadetini yapan bireylerin aynı zamanda destinasyondaki fiziki imkânlardan yararlandığını 

tespit etmiş ve bu durumdan dolayı onların da turist olarak nitelendirilebileceklerinden 

bahsetmiştir. Sharpley ve Sundaram (2005: 162) ise, insanların bir kısmı hac, inanç ve dini 

görevlerin yerine getirilmesi için inanç turizmine katıldığını ifade ederken, bir kısım insanların 

ise kişisel veya manevi ihtiyaçlarını karşılamak için inanç turizm hareketine katıldıklarını ifade 

etmişlerdir. Bu durum ortaya koyuyor ki inanç turizmine katılanların bazıları turistten çok hacı 

olurken diğer kısım ise hacıdan çok turist olabilmektedir. Ancak, Doğaner (2009: 399) yapmış 

olduğu çalışmasında, din ve turizm arasındaki bağlantının ‘‘hac’’ olduğunu ifade etmekte ve 

inanç turizmi din turizmi olarak adlandırılsa dahi her inancın dine dönüşemediği gerçeği göz 

önünde bulundurulduğunda inanç ve din kavramlarının birbirlerinden farklı olduğunu 

belirtmektedir. Bu görüşler ışığında, inanç turizminin ilgi alanının hac turizminden daha geniş 

bir alanı kapsadığı ifade edilebilir.  

İnanç turizmi diğer turizm çeşitlerinden özellik olarak farklılık arz etmektedir. İnanç 

turizminin özelliklerini aşağıda ki şekilde sıralamak mümkündür (Kanıbir ve Kaşlı, 2007: 155; 

Yılmaz vd, 2013: 1042-1043); 

 İnanç turizmi temelinde dinsel inanışlar bulundurmaktadır, 

 İnanç turizmi faaliyetlerinin destinasyonlarda bulunan somut dinsel öğelerin 

oluşturulması, 

 İnanç turizminin dindar veya dindar olmayan turistleri kapsayabilmesi, 

 İnanç turizminin senenin on iki ayı yapılabilmesi, 

 İnanç turizminde ruhsal tahmin arayışının önemli bir yer teşkil etmesi, 

http://www.tuik.gov.tr/
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 İnanç turizmine katılma noktasında ki çeşitli zorlukların önemsenmemesi şeklinde 

sıralanmaktadır. 

Turizmin gelişmesinde gelir düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler, boş zamanların 

artması, ücretli tatil hakkı gibi durum ve koşullar etkili olmuştur. Bu faktörlerin dışında turizmin 

gelişimini sayısız psiko-sosyal motivasyonlar da desteklemektedir. Bunlar arasında inanç 

motivasyonları en önemli olanlardan biridir. İnanç turizmi, bir kişinin ruhsal ideolojik varlığı 

için gerekli olan kültürel ve dini nesnelerin ihtiyacı olan, motivasyonel durumunu etkileme 

konusunda bir tür sosyo-kültürel potansiyele sahiptir (Kurmanaliyeva, vd., 2014: 958). Dini 

yapıların varlığı, inanç ritüelleri, festivalleri ve dini törenler gibi olaylar önemli inanç turizmi 

çekiciliklerindedir. İnanç olgusunun gelişmesi ve turizme adapte olması sonucunda camiler, 

tapınaklar, kiliseler gibi ibadet alanlarına olan ilgi artmış ve bu alanlar birer inanç turizm 

destinasyonu haline gelmiştir (Okuyucu ve Somuncu, 2013: 628). 

İnanç sistemleri kendi içerisinde kutsal şehirler oluşturmuştur. Örnek olarak; 

Brahmanlık’ta Benares, İslamiyet’te Mekke ve Medine, Hristiyanlık’ta Kudüs, Roma ve Efes, 

Musevilikte yine Kudüs, kutsal mekânlar olarak en çok ziyaret edilen başlıca merkezlerdir. 

Ziyaret edilen merkezler önemli turizm gelirleri elde edebilmektedir. Örnek olarak, İslamiyet’te 

kutsal kabul edilen bayramlardan biri olan Kurban Bayramı’nda Mekke şehrinde yapılan 

ibadetler ve Kâbe’nin ziyaretinin farz olması, Suudi Arabistan’ın hac gelirlerinde büyük kazanç 

elde etmesini sağlamaktadır. Suudi Arabistan’ın toplam ziyaretçi sayısının %55’i Mekke’yi 

ziyaret ederek Hac görevini yapmak ve bu kutsal deneyimi yaşamak isteyen insanlardan 

oluşmaktadır. (Sargın, 2006: 3 ve Kahraman ve Türkay, 2014: 55). Musevilerin Kudüs’teki 

Ağlama Duvarı’nı ziyaret etmeleri, Hristiyanların Vatikan’da Papa’nın yönetiminde bir hafta 

süren Noel ibadetleri, bu mekanların özellikle belli dönemlerde yoğun ziyaretçi akınına 

uğramasına sebep olmaktadır (Sargın, 2006: 3). Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen inanç 

turizm destinasyonları incelendiği zaman ilk sırayı Japonya’da bulunan Meji Shrine ve Sensoji 

Tapınağı’nın aldığını, ikinci sırayı Hindistan’da bulunan Kashi Vishwanath Tapınağı’nın 

aldığını ve üçüncü sırayı ise Meksika’da bulunan Our Lady of Guadalupe Bazilikası’nın aldığı 

görülmektedir. Türkiye’den ise 20. Sıradan Sultanahmet Cami ve 29. Sıradan Ayasofya’nın 

listeye girebildiği görülmektedir (Göktaş, 2016: 23). 

Dünya üzerinde inanç turizmi önemli ekonomik getiriler sağlamaya başlamıştır. İnanç 

turizminin ekonomik getirisinin bazı ülkelerin GSMH’na büyük girdiler sağladığı 

görülmektedir. Dünya üzerinde inanç turizminde önemli bir paya sahip olan Suudi Arabistan’ın 

petrolden sonraki en önemli ekonomik kaynağını hac ziyaretinden elde edilen gelirler 

oluşturmaktadır. Suudi Arabistan’ı sırasıyla İsrail, İtalya, İngiltere, İrlanda, Mısır ve Yunanistan 

takip etmektedir. İnanç turizmi doğrultusunda destinasyonlara yapılan ziyaretlerde, 

ziyaretçilerin harcama ortalaması 1,500-3,000 dolar arasında değişim göstermektedir. Aynı 

zamanda ziyaretçilerin diğer turizm türlerine göre inanç turizmi konaklama sürelerinin daha 

yüksek olduğu ve konaklama gün sayısının 8-14 gün arasında değişim gösterdiği 

belirtilmektedir (Çifçi ve Akova, 2016: 188). Dünya Turizm Örgütü’nün (DTÖ) 2016 yılı 

raporunda dünya genelinde turizm faaliyetlerine katılan kişilerin %27’sinin “inanç turizmi, 

sağlık turizmi ve akrabaları-arkadaşları ziyaret etmek” amacıyla seyahat ettiği belirtilmiştir 

(UNWTO Tourism Highlights, 2016:4). 

İnanç turizminin Türkiye’de ki durumunu öğrenmek için ilk çalışmalar 1965 yılında 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan anket ile başlamıştır. Turizm 

Bakanlığı da 1993 yılından itibaren öncelikli olarak İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik 

dinlerinin günümüze kadar ulaşan eserlerinin ve ibadet yerlerinin envanterini hazırlamıştır. 

Daha sonra Türkiye dünya inanç turizmi potansiyelinden pay alabilmek için 1995-1996 

yıllarında Türkiye’nin inanç turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla yerli ve yabancı basın 

mensuplarıyla ve konuyla ilgili kişileri davet ederek Turizm Bakanlığı aracılığıyla iki tanıtım 

etkinliği düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye arz kaynaklarına yönelik “inanç turizm haritası” 

yayınlamıştır (Aksoy, 1998: 11-12). 
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Tablo 1: Yıllara Göre Türkiye’ye İnanç Turizm Amaçlı Gelen Ziyaretçi Sayısı 

Türkiye-TR 

 

 

Çıkış Yapan Ziyaretçi Sayısı 

 

 

Dini/Hac 

2012 66400 

2013 59076 

2014 83180 

2015 75908 

2016 47329 

2017 27005 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr (2018) 

Yıllara göre inanç turizm amaçlı Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı 

incelendiği zaman dalgalı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. En yüksek sayıya 83.180 ziyaretçiyle 

2014 yılında ulaşıldığı ve düşüşlerin devam etmesiyle birlikte 2017 yılında bu sayının 27.005’e 

kadar gerilediği görülmektedir.  

ŞANLIURFA İLİ İNANÇ TURİZM POTANSİYELİ 

İlk yerleşim tarihi 12.000 yıl öncesine dayanan Şanlıurfa tarih boyunca kültür ve 

medeniyetlerin Dünya’ya yayıldığı bölge olarak kabul edilir. Harran ve Soğmatar’da Asur ve 

Babil dönemlerine ait ay, güneş ve gezegen tapınakları sin kültü’nün Şanlıurfa’dan yayılmaya 

başladığının göstergesidir. Hz. İbrahim’in doğduğu yer olması dolayısıyla da Müslümanlık, 

Yahudilik ve Hristiyanlık içinde önem arz eden bir şehir konumunda olmuştur. Şanlıurfa’nın 

“Peygamberler Şehri” olarak tanınması, inanç turizmi açısından oldukça önemlidir. Aynı 

zamanda yapılan kazılar sonucunda Göbekli Tepe’nin ortaya çıkarılması tek tanrılı dinler 

öncesinden kalma önemli bulgulara ulaşılmasını sağlamıştır. En eski kültürel ve dini yapı olan 

Göbeklitepe Şanlıurfa için büyük önem arz etmektedir (Göktaş, 2016: 107). Göbeklitepe 2018 

yılında UNESCO kalıcı dünya mirası listesine girmeyi başarmıştır. 

Tablo 2: Şanlıurfa’da Bulunan İnanç Turizmi Varlıkları 

Arkeolojik  

Kazı 

Alanları 

Biris Mezarlığı Kazısı, Çavi Tarlası, Göbeklitepe Kazısı, Harran 

Höyük Kazısı, Hassek Höyük Kazısı, Kurban Höyük, Lidar Höyük 

Kazısı, Nevali Çori Kazısı, Söğüt Tarlası Kazısı, Sultantepe Kazısı, 

Şaşkan-Kumartepe Kazısı, Titriş Höyük Kazısı 

Şanlıurfa’da 

Yaşamış 

Peygamberler 

Hz.İbrahim, Hz.Lut, Hz.Yakub, Hz.Musa, Hz.Şuayb, Hz.Eyyub, 

Hz.Elyesa, Hz.İsa (Urfayı Kutsamıştır) 

Kutsal Mekân 

ve Alanlar 

Hz. İbrahim’in Doğduğu Mağara (Mevlidi Halil Mağarası), 

Balıklıgöl (Halil-Ür Rahman Gölü), Aynzeliha Gölü, Hz. Eyyub 

Makamı ve Kuyusu, Eyyub Nebi Köyü 

Müzeler Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, 

Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Müzesi, Şanlıurfa Mutfak Müzesi, 

Şanlıurfa İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi, Kent Müzesi 

Kiliseler Mar Petrus Mar Paulus Kilisesi (Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür 

Merkezi), Surp Astvadzadzin Katedrali (Azize Meryem Ana 

Katedrali/Selahattin Eyyubi Camii), Aziz Havariler Kilisesi (Fırfırlı 

Cami), Fransisken Rahibeler (gezici misyoner rahibeler) Kilisesi, 

Deyr Yakub (Yakub Manastırı) Kalıntıları ve Ameşşemeş Anıt 

Mezarı, Germüş Köyü Kilisesi, Aziz Georges Kilisesi (Peygamber 

https://biruni.tuik.gov.tr/


TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

11 

 

Kaynak: (Kürkçüoğlu ve Erkol: 2013: 802-804) 

 

Hz. İbrahim’in Doğduğu Mağara (Mevlidi Halil Cami): Hz. İbrahim’in 7 yaşına kadar 

yaşadığına inanılan mağara olup ceylan tarafından beslenildiğine rivayet edilmektedir. 

Mağaranın içerisinde şifalı olduğuna inanılan su havuzu bulunmaktadır. Caminin avlusu zarif 

revaklı galeriler ve kubbelerle çevrilidir (Bingöl, 2007: 292). 

Balıklıgöl (Halil-Ür Rahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü): İçindeki balıklar, etrafındaki asırlık 

çınar ve söğüt ağaçlarıyla doğal bir akvaryum görünümündedir. Halil-Ür Rahman ve Ayn-ı 

Zeliha göllerinin kutsal olduğuna inanılır (Özükan, 2007: 145).  

Göbeklitepe: İlk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin karma projesinde 

gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında bulunmuştur. Buluntular M.Ö. 10.000 yılına 

tarihlendirildiğinden dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu unvanına sahiptir (Ekinci, 

2006: 19). Göbeklitepe yapıları birbirini çevreleyen dairesel 10-12 T biçimli dikilitaşlarla 

oluşturulmuş ve orta kısmında bu dikilitaşlardan daha büyük olan iki dikilitaş karşılıklı olarak 

yerleştirilmiştir (Schmidt, 2007: 417). Göbeklitepe’de dört adet dairesel yapı ortaya çıkarılmıştır 

ve yerleşim planına göre meydana çıkarılmayı bekleyen on altı adet daha benzer yapı 

bulunmaktadır.  

Soğmatar Antik Şehri: Ay Tanrı inancının şaşırtıcı kitabe ve delillerini sunmaktadır. 

Soğmatar şehri ay, güneş ve gezegenlerin kutsal sayıldığı pagan dininin ve bu dinin baş tanrısı 

Marelahe’nin (tanrıların efendisi) merkezidir (Ekinci, 2006: 141-49). Marelahe’yi temsil eden 

açık hava mabedi “Kutsal Tepe” Soğmatar’ın odak noktasını teşkil etmektedir. Kutsal Tepe’nin 

batısında, kuzeyinde ve kuzey batısındaki tepelerde yer alan 7 adet yapı kalıntısı Güneş, Ay, 

Satürn, Jüpiter, Mars, Venüs ve Merkür tanrılarını temsil etmektedir. Kutsal Tepe’ye çıkan 

Soğmatarlı paganlar bu tapınaklara yönelerek ibadet ederler ve kurban keserlerdi. Harranlı 

paganlar da ay tanrısı sin mabedindeki ibadetleri sırasında baş tanrı Marelahe’nin mabedinin 

bulunduğu Soğmatar’daki Kutsal Tepe’ye yönelirdi (Göktaş, 2016: 45). 

Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi: Kilise Patrik II. Yakup ve Metropolit Aziz Gregorius 

döneminde 1861 yılında Süryaniler tarafından yaptırılmıştır. Havariler Aziz Pavlus ve Aziz 

Petrus’a atfedilmiştir. 1924 yılına kadar kilise ve okul olarak kullanılan yapı daha sonra Tekel 

İdaresine verilmiş ve Tütün İşletme Fabrikası olarak kullanılmıştır. (Küçük, 2013: 351). 

Urfalılar tarafından Fransızca tekel kelimesinin karşılığı olan Reji kelimesinden dolayı Reji 

kilisesi olarak bilinmektedir. Bina, 24 Mayıs 2002 tarihinde “Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür 

Merkezi” adıyla hizmete girmiş olup çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler için kullanılmaktadır 

(Güler, 2011: 58). 

Camii) 

Camiler  

(Merkez) 

Ulu Camii, Yusuf Paşa Camii, Kadıoğlu Camii, Nimetullah Camii 

(Akcami), Pazar Camii (Hoca Ahmet Camii), Eski Ömeriye Camii, 

Hasan Padişah Camii, Mevlid-i Halil Camii, Rızvaniye Camii, Halil-

ür Rahman Camii, Selahaddin Eyyubi Camii, Fırfırlı Camii, 

Peygamberler Camii 

Türbeler Hekim Dede Türbesi, Şeyh Mes’ud Türbesi, Şahabettin Ahmet 

Türbesi, Şeyh Hayat el-Harrâni Türbe ve Camii (Harran), Cabir el-

Ensar Camii ve Türbesi (Yardımcı Köyü), İmam Bakır Camii ve 

Türbesi (İmam Bakır Köyü), Şah Muhammed Türbesi (Kısas), 

Eyyub Peygamber Türbesi (Eyyüp Nebi Köyü-Viranşehir), Hz. 

Elyasa Peygamber Türbesi (Eyyüp Nebi Köyü-Viranşehir) 

Medreseler Eyyubiler Medresesi, Nakibzâde İbrahim Efendi Medresesi, Halil-ür 

Rahman Medresesi, Rızvaniye Medresesi 

Tekkeler Halveti Tekkesi (Şeyh Saffet Tekkesi) 
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Deyr-i Yakub (Yakup Manastırı): Şanlıurfa’da bulunan Deyr-i Yakub manastırı 

Hristiyanlık dininin doğuşundan sonra yaptırılan ilk kiliselerden biridir (Koçoğlu, 2006: 155). 

Eyüp Peygamber makamının 4 km batısında bulunan Deyr-i Yakub manastırına halk arasında 

“Nemrud’un Tahtı” ya da “Cin Değirmeni” de denmektedir. Deyr-i Yakub manastırında Edessa 

Kralı Abgar Manu’nun oğlu Aryu’nun aile fertleri için inşa edilmiş anıt mezar kalıntıları yer 

almaktadır (Erişen, 2010: 101). 

Tablo 3: Şanlıurfa İlinde Aktif Durumda Bulunan Konaklama Tesisleri Sayısı ve Kapasiteleri 

ŞANLIURFA İL GENELİ KONAKLAMA TESİSLERİ KAPASİTELERİ 

2018 YILI Turizm İşletme Belgeli 

Konaklama Tesisleri                                                                                                                                  

Belediye Belgeli Konaklama 

Tesisleri 

(Aktif Durumda) (Aktif Durumda) 

Merkez İlçeler TOPLAM Merkez İlçeler TOPLAM 

Tesis Sayısı 11 6 17 19 18 37 

Oda Sayısı 912 247 1.159 630 412 1.042 

Yatak 

Kapasitesi 

1.818 508 2.326 1.514 881 2.395 

2018 YILI Kamu Kurum Misafirhaneleri                                           
(Öğrt.evi,Polisevi,DSİ Msfh, İl 

Öz.İd.Msfh) 

TOPLAM                                      

KONAKLAMA KAPASİTESİ 

(Aktif Durumda) (Aktif Durumda) 

Merkez İlçeler TOPLAM Merkez İlçeler TOPLAM 

Tesis Sayısı 10 11 21 40 35 75 

Oda Sayısı 383 223 606 1.925 882 2.807 

Yatak 

Kapasitesi 

797 485 1.282 4.129 1.874 6.003 

Kaynak: Şanlıurfa İli Kültür ve Turizm İstatistikleri (2018) 

Şanlıurfa’da 2018 yılı itibariyle aktif durumda bulunan konaklama tesisi sayısı ilçeler ile 

birlikte toplam 75 adettir. Bu tesislerin oda sayısı 2.807 olup yatak kapasiteleri ise 6.003 olarak 

kayıtlarda geçmektedir. 

Tablo 4: Şanlıurfa İlinde Yıllara Göre Yapılmış Olan Geceleme Sayısı 

2007-2017 YILLARI ARASI ŞANLIURFA İLİ GECELEME SAYILARI 

Yılı Yerli Turist Yabancı Turist TOPLAM 

2007 134.688 11.433 146.121 

2008 329.038 44.868 373.906 

2009 345.317 41.710 387.027 

2010 397.283 31.700 428.983 

2011 420.202 36.646 456.848 

2012 459.493 34.997 494.490 

2013 565.210 62.347 627.557 
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2014 736.834 69.302 806.136 

2015 623.638 52.375 676.013 

2016 646.502 44.296 690.798 

2017 760.948 45.417 806.365 

Kaynak: Şanlıurfa İli Kültür ve Turizm İstatistikleri (2018) 

Tablo 4 incelendiğinde Şanlıurfa’da 2017 yılında 760.948 yerli turist, 45.417 yabancı 

turist geceleme sayıları olduğu anlaşılmaktadır. 2007 ile 2017 yılları arasında en yüksek seviye 

2017 yılında yaşanmıştır. 2014 yılında yaşanan önemli artış sonrası düşüşler görünse de 2017 

yılının toparlanma ve yükseliş yılı olduğu açıktır. 

ŞANLIURFA HALKININ İNANÇ TURİZM ALGISINA YÖNELİK 

TUTUMLARININ TESPİTİ 

Araştırmanın Konusu, Amacı ve Hipotezleri 

Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa yerel halkının inanç turizm karşısında edindikleri 

tutumları tespit ederek inanç turizminin gelişmesi sonucunda hangi endişelere sahip 

olabileceklerini veya inanç turizminin gelişmesi, yerel halkın gözüyle hangi olumlu adımları 

sağlayabileceğini tespit etmektir. Bu bağlamda oluşturulan hipotezler şu şekildedir: 

H1: Cinsiyet, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizminin olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır. 

  H2: Yaş, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizminin olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır.  

H3: Medeni hal, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizminin olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır.  

H4: Eğitim, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizminin olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır.  

H5: Ekonomik Gelir, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizminin olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır.  

H6: Bireyin Şanlıurfa’da bulunma süresi, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç 

turizminin olumlu katkı boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak 

anlamlı farklar ortaya koymaktadır. 

H7: Bireyin daha önce turistik amaçlı gezi yapması, İnanç turizmine duyulan endişe ve 

İnanç turizminin olumlu katkı boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki 

olarak anlamlı farklar ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Bu çalışmada örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden 

“kolayda örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Bu örneklem yönteminde, örnek içinde yer alan 

kişiler istatistiksel olarak tesadüfi olmayan yollarla belirlenmektedir (Karamustafa ve Yıldırım, 

2007: 66). Bu yöntemde belirli bir mekan içindeki herkse belirli bir zaman diliminde ulaşılmaya 

çalışılmaktadır ve toplam örneklem sayısına ulaşıldığında veri toplama işlemi sona erdirilerek 

veri analizine geçilmektedir (Kozak, 2015: 118). Örneklemenin belirlenmesinde 2015 yılında il 

genelinde yaşayan nüfus dikkate alınmıştır. Araştırmada Şanlıurfa ilinin seçilmesinin sebebi ise 
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tek tanrılı dinler döneminin ve üç semavi dinin Şanlıurfa’da gelişim göstermiş olması ve bu 

destinasyonların günümüze kadar ulaşmış olmasıdır. 

Veri Toplama Aracı ve Ölçekler 

İki milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Şanlıurfa ilinde geçerli anket sayısı hesaplanarak 

örneklem içerisine alınacak kişi sayısı belirlenmiştir. %95 güven seviyesi ile Şanlıurfa ilinde en 

az (α=0,05) 384 kişiyle anket çalışması yapılması gerektiği belirlenmiştir (Ural ve Kılıç, 2006: 

49). Bu süreçte Şanlıurfa ili için geçerli 390 anket toplanmıştır. Anket formlarındaki cevaplar 

kodlanarak “SPSS (Statistical Package For Social Sciences-Sosyal Bilimler İçin İstatistik 

Paketi) ile analiz edilmiştir. Anket formunun oluşturulmasında Şahiner’in (2012) çalışmasından 

yararlanılmıştır. Anket formu konuya uygun olarak düzenlenmiş ve son halini konu 

uzmanlarının görüşleriyle almıştır. Anketin birinci bölümünde, katılımcıların demografik 

özellikleri ve Şanlıurfa’da yaşadığı süre ile ilgili sorular yer almıştır. İkinci bölümünde ise, 

Şanlıurfa yerel halkının İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizminin olumlu katkısı 

algısını belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Anketin güvenilirliği ile ilgili yapılan 

analizlerde ölçekle ilgili aşağıdaki sonuç elde edilmiştir. 

Tablo 5: İnanç Turizmine Duyulan Endişe Ölçeği 

Cronbach's Alpha Soru Sayısı 

0,717 5 

Ortalama Varyans S.S. Soru Sayısı 

13,7410 21,288 4,61384 5 

İnanç turizmine duyulan endişeyi belirlemeye yönelik kullanılan ölçeğin güvenilirliği 

(Cronbach's Alpha, 0,717)’dir. Bu bölümde Şanlıurfa’da İnanç turizmine duyulan endişenin 

yerel halk tarafından algılanmasını ölçmeye yönelik 5 adet soru sorulmuş ve 1=Kesinlikle 

katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum olmak 

üzere uygun kutuyu işaretlemeleri istenmiştir. 

Tablo 6: İnanç Turizminin Olumlu Katkısı Ölçeği 

Cronbach's Alpha Soru Sayısı 

0,842 4 

Ortalama Varyans S.S. Soru Sayısı 

15,6872 13,994 3,74091 4 

İnanç turizminin olumlu katkısını belirlemeye yönelik kullanılan ölçeğin güvenilirliği 

(Cronbach's Alpha, 0,842)’dir. Bu bölümde Şanlıurfa’da İnanç Turizminin Olumlu Katkısının 

yerel halk tarafından algılanmasını ölçmeye yönelik 4 adet soru sorulmuş ve 1=Kesinlikle 

katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum olmak 

üzere uygun kutuyu işaretlemeleri istenmiştir. 

Araştırmanın Bulguları 

Tablo 7: Şanlıurfa’da Ankete Katılan Yerel Halkın Demografik Ö zellikleri  

Cinsiyet Frekans Yüzdelik 

Erkek 223 57,2 

Kadın 167 42,8 

Toplam 390 100,0 

Yaş Frekans Yüzdelik 
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15-24 108 27,7 

25-34 98 25,1 

35-44 82 21,0 

45-54 61 15,6 

55 ve üzeri 41 10,5 

Toplam 390 100,0 

Medeni Durum Frekans Yüzdelik 

Bekâr 172 44,1 

Evli 218 55,9 

Toplam 390 100,0 

Eğitim Durumu Frekans Yüzdelik 

Okula Gitmemiş 27 6,9 

İlkokul 56 14,4 

Orta/Lise 143 36,7 

Ön Lisans 44 11,3 

Lisans 102 26,2 

Yüksek Lisans/Doktora 18 4,6 

Toplam 390 100,0 

Aylık Gelir Frekans Yüzdelik 

1000 TL Altı 55 14,1 

1000-1500 TL 86 22,1 

1501-2000 TL 99 25,4 

2001-2500 TL 33 8,5 

2501-3000 TL 56 14,4 

3000 + 61 15,6 

Toplam 390 100,0 

Meslek Frekans Yüzdelik 

Öğrenci 113 29,0 

Çiftçi 14 3,6 

Emekli 28 7,2 

Öğretmen 32 8,2 

Esnaf 39 10,0 

Ev Hanımı 62 15,9 

Memur 24 6,2 

Serbest 16 4,1 
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Avukat 8 2,1 

İşsiz 18 4,6 

Tüccar 3 ,8 

Sanayici 9 2,3 

Diğer 24 6,2 

Toplam 390 100,0 

Araştırmaya katılan yerel halkın demografik özellikleri incelendiği zaman %57,2’sinin 

erkek, %42,8’inin ise kadın olduğu anlaşılmaktadır. Yaş aralığı incelendiği zaman en yüksek 

oranın 27,7 ile 15-24 yaş aralığında olduğu ve bu yaş aralığını %25,1 ile 25-34 ve %21,0 ile 35-

44 yaş aralıklarının takip ettiği görülmektedir. Katılımcıların medeni durumları incelendiği 

zaman evli oranının (%55,9) bekar oranından (%44,1) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Eğitim durumları incelendiğinde ise karşımıza çıkan tabloda yoğunluğun orta/lise (%36,7) ve 

lisans (%26,2) eğitimlerinde toplandığı görülmektedir. Aylık gelir tablosu incelendiğinde 

katılımcıların aylık gelirlerinin yoğunlaştığı bir durum karşımıza çıkmamakla birlikte %25,4’ü 

1501-2000 TL arasında aylık gelir elde ettiğini belirtmiştir. 

Tablo 8: Ankete Katılan Halkın Şanlıurfa’da İkamet Etme Süresi 

Ne kadar süredir Şanlıurfa’da yaşıyorsunuz? Frekans Yüzdelik 

Doğma büyüme Şanlıurfalıyım 310 79,5 

1-5 yıldır Şanlıurfa’dayım 30 7,7 

6-10 yıldır Şanlıurfa’dayım 21 5,4 

10 yıldan fazla süredir Şanlıurfa’dayım 29 7,4 

Toplam 390 100,0 

Katılımcıların Şanlıurfa’da ikamet etme süreleri incelendiği zaman 310 kişinin (%79,5) 

Şanlıurfa’da doğduğu görülmektedir. Daha sonra ise 30 kişi ile 1-5 yıl arası Şanlıurfa’da ikamet 

eden kişilerin katılım sağladığı görülmektedir. Bu sonuçla katılım sağlayan halkın 

çoğunluğunun Şanlıurfa kökenli olduğu ve endişelerini veya olumlu düşüncelerini daha net 

aktarabilecekleri söylenebilir. 

Tablo 9: Şanlıurfa’da ki Yerel Halkın İnanç Turizm Gelişimine Duyulan Endişeye Yönelik 

Tutumları 

İnanç Turizmine Duyulan Endişe Ortalama S.S. N 

Hristiyanlara ait tarihi mekânların restore 

edilmesinden endişe duyuyorum. 
2,3974 1,33703 390 

İnanç turizmi geliştikçe, Şanlıurfa halkının davranışı 

değişecektir  
3,4026 1,29046 390 

İnanç turizmi adı altında misyonerlik faaliyeti 

yapılmaktadır. 
2,7513 1,29352 390 

İnanç turizmi, geliştikçe Şanlıurfa halkının diğer 

inançlara ilgisini arttıracaktır. 
2,4846 1,30395 390 

Hristiyanlara ait tarihi eserlerin restorasyonu 

yabancıların burada hak iddia etmesine yol açar. 
2,7051 1,49815 390 
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Tablo 10: Şanlıurfa’da ki Yerel Halkın İnanç Turizminin Olumlu Katkısına Yönelik Tutumları 

İnanç Turizminin Olumlu Katkıları Ortalama S.S. N 

Dünya barışının sağlanmasında ve ülkelerin 

birbirleriyle yakınlaşmalarında turistik hareketliliğin 

etkisi olduğunu düşünüyorum. 

4,1026 ,94841 390 

Şanlıurfa’daki inanç turizminin dinler arası diyaloga 

katkısı olacağını düşünüyorum. 
3,8000 1,20026 390 

Yabancı ülke makamlarının (Papalık, UNESCO) 

Şanlıurfa’daki tarihi kalıntıların restorasyonuna 

katkı yapmasını memnuniyetle karşılarım 

3,5641 1,46062 390 

İnanç turizmi, Şanlıurfa’nın inanç kültürünün 

gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
4,2205 0,82853 390 

İnanç turizmine duyulan endişe boyutu incelendiği zaman, Şanlıurfa halkının 

Hristiyanlara ait tarihi mekanların restore edilmesinden endişe duymadığı, inanç turizmi adı 

altında misyonerlik faaliyetleri yapıldığının, halkın diğer inançlara olan ilgisinin artabileceğinin 

ve yabancıların Şanlıurfa’da hak iddia edebileceğini düşünmedikleri ortaya çıkmaktadır. Fakat 

Şanlıurfa’da İnanç turizminin yaygınlaşması ve farklı coğrafyalardan ziyaretçilerin Şanlıurfa’ya 

gelmesi sonucunda halkın davranışlarında değişimlerin başlayabileceği kararsızlığı 

yaratmaktadır.  

İnanç turizmine olumlu katkı boyutu incelendiği zaman, Şanlıurfa halkı inanç turizminin 

dünya barışını sağlamada ve ülkelerin birbirleri ile yakınlaşmalarına olanak sağladığı fikrini 

desteklediği görülmektedir. Şanlıurfa halkı inanç turizminin dinler arası olumlu etkileşime de 

katkı sunabileceğini düşünürken, yabancı ülke makamlarının tarihi kalıntıları restore etmesi 

fikrine karşı kararsızlık içerisinde oldukları söylenebilir. En yüksek ortalama ile Şanlıurfa’da 

inanç turizminin inanç kültürünü geliştireceği düşünülmektedir. 

H1: Cinsiyet, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizmine olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır. 

  Cinsiyetiniz N Ortalama Std. Hata t-testi p (sig.) 

İnanç Turizmine 

Duyulan Endişe 

Erkek 223 13,6188 ,31147 -0,604 0,546 

Kadın 167 13,9042 ,35382 

İnanç Turizminin 

Olumlu Katkıları 

Erkek 223 15,6682 ,25493 -0,116 0,908 

Kadın 167 15,7126 ,28338 

İnanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkılarının yerel halk 

tarafından algılanmasında cinsiyet değişkeninin anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı 

sorusuna yapılan iki örneklem T testi kullanılarak cevap verilmiştir. Analiz sonucunda yerel 

halkın inanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkıları boyutlarında bireyin 

erkek ya da kadın oluşunun bir etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır (p değeri>0,05). Bu durumda H1 

hipotezi reddedilmiştir. 

H2: Yaş, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizmine olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır.  

 Yaş N Ortalama Std. Hata F p (sig.) 

 15-24 108 14,6481 ,42371 2,376 ,052 
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İnanç Turizmine 

Duyulan Endişe 

25-34 98 12,8980 ,44270 

35-44 82 13,2805 ,50421 

45-54 61 14,3115 ,54949 

55 ve 

Üzeri 

41 13,4390 ,90732 

 

 

İnanç Turizminin 

Olumlu Katkıları 

15-24 108 15,2130 ,38198 2,840 0,062 

25-34 98 16,5102 ,33839 

35-44 82 16,1463 ,33832 

45-54 61 14,8689 ,55292 

55 ve 

Üzeri 

41 15,2683 ,62178 

İnanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkılarının yerel halk 

tarafından algılanmasında yaş değişkeninin anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı sorusuna 

yapılan ANOVA testi kullanılarak cevap verilmiştir. Analiz sonucunda yerel halkın inanç 

turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkıları boyutlarında yaş değişkeninin bir 

etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır (p değeri>0,05). Bu durumda H2 hipotezi reddedilmiştir. 

H3: Medeni hal, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizmine olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır.  

 Medeni 

Durum 

N Ortalama Std. Hata F p (Sig.) 

İnanç Turizmine 

Duyulan Endişe 

Bekar 218 37,2615 ,33078 0,962 0,336 

Evli 172 8,1570 ,12891 

İnanç Turizminin 

Olumlu Katkıları 

Bekar 172 10,8605 ,37147 0,648 0,517 

Evli 218 11,9771 ,35688 

İnanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkılarının yerel halk 

tarafından algılanmasında medeni durum değişkeninin anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı 

sorusuna yapılan iki örneklem T testi kullanılarak cevap verilmiştir. Analiz sonucunda yerel 

halkın inanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkıları boyutlarında bireyin 

bekar ya da evli oluşunun anlamlı farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır (p değeri>0,05). Bu 

durumda H3 hipotezi reddedilmiştir. 

H4: Eğitim, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizmine olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır.  

 Eğitim 

Durumu 

N Ortalama Std. Hata F p (Sig.) 

 

 

İnanç 

Turizmine 

Duyulan 

Okula 

Gitmemiş 

27 13,0370 1,12910 3,361 0,006 

İlkokul 56 15,2321 ,64061 

Orta/ 

Lise 

143 14,0490 ,38658 
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Endişe Ön Lisans 44 13,7273 ,66501 

Lisans 102 12,4608 ,38980 

Yüksek 

Lisans/ 

Doktora 

18 15,3000 1,05099 

 

İnanç 

Turizminin 

Olumlu 

Katkıları 

Okula 

Gitmemiş 

27 13,8889 ,89687 10,119 0,000 

İlkokul 56 14,0179 ,50291 

Orta/ 

Lise 

143 15,2028 ,30982 

Ön Lisans 44 15,7955 ,54944 

Lisans 102 17,3725 ,28484 

Yüksek 

Lisans/ 

Doktora 

18 17,6111 ,60032 

İnanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkılarının yerel halk 

tarafından algılanmasında eğitim durumu değişkeninin anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı 

sorusuna yapılan ANOVA testi kullanılarak cevap verilmiştir. Analiz sonucunda bireyin eğitim 

durumunun inanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkıları üzerinde 

anlamlı farklılık oluşturduğu anlaşılmıştır (p değeri<0,05). Fark bulunmasından ardından 

yapılan ikili kıyaslamalar sonucunda, Lisans ve Yüksek Lisans/Doktora yapmış bireylerin diğer 

bireylere göre inanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkıları puanı daha 

yüksek bulunmuştur. Bu durumda H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

H5: Ekonomik Gelir, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç turizmine olumlu katkı 
boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak anlamlı farklar ortaya 
koymaktadır.  

 Ekonomik Gelir N Ortalama Std. Hata F p (siğ.) 

 

 

 

İnanç Turizmine 

Duyulan Endişe 

1000 TL Altı 55 13,5455 ,65434 1,43 0,212 

1000-1500 TL 86 14,5233 ,61928 

1501-2000 TL 99 13,9091 ,43171 

2001-2500 TL 33 13,9091 ,81923 

2501-3000 TL 56 13,6786 ,47748 

3000 + 61 12,5082 ,47771 

 

 

 

İnanç 

Turizminin 

Olumlu Katkıları 

1000 TL Altı 55 15,5818 ,50231 0,544 0,743 

1000-1500 TL 86 15,6860 ,42341 

1501-2000 TL 99 15,3030 ,38725 

2001-2500 TL 33 16,4545 ,53847 

2501-3000 TL 56 15,7679 ,48349 

3000 + 61 15,9180 ,48603 
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İnanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkılarının yerel halk 

tarafından algılanmasında ekonomik gelir değişkeninin anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı 

sorusuna yapılan ANOVA testi kullanılarak cevap verilmiştir. Analiz sonucunda yerel halkın 

inanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkıları boyutlarında ekonomik 

gelir değişkeninin bir etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır (p değeri>0,05). Bu durumda H5 hipotezi 

reddedilmiştir. 

H6: Bireyin Şanlıurfa’da bulunma süresi, İnanç turizmine duyulan endişe ve İnanç 

turizmine olumlu katkı boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki olarak 

anlamlı farklar ortaya koymaktadır. 

 Şanlıurfa’da 

Bulunma Süresi 

N Ortalama Std. Hata F p (siğ.) 

 

İnanç 

Turizmine 

Duyulan 

Endişe 

Doğma Büyüme 

Şanlıurfalıyım 

310 13,5677 ,26110 ,969 0,407 

1-5 yıldır 

Şanlıurfa'dayım 

30 14,4000 ,91174 

6-10 yıldır 

Şanlıurfa'dayım 

21 15,0952 1,07106 

10 yıldan Fazla 

Zamandır 

Şanlıurfa'dayım 

29 13,9310 ,77194 

 

İnanç 

Turizminin 

Olumlu 

Katkıları 

Doğma Büyüme 

Şanlıurfalıyım 

310 15,5258 ,22017 ,946 0,418 

1-5 yıldır 

Şanlıurfa'dayım 

30 16,2667 ,70456 

6-10 yıldır 

Şanlıurfa'dayım 

21 16,4286 ,63834 

10 yıldan Fazla 

Zamandır 

Şanlıurfa'dayım 

29 16,2759 ,44082 

İnanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkılarının yerel halk 

tarafından algılanmasında bireyin Şanlıurfa’da bulunma süresi değişkeninin anlamlı farklılık 

oluşturup oluşturmadığı sorusuna yapılan ANOVA testi kullanılarak cevap verilmiştir. Analiz 

sonucunda yerel halkın inanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu katkıları 

boyutlarında bireyin Şanlıurfa’da bulunma süresi değişkeninin anlamlı bir farklılık ortaya 

koymadığı anlaşılmaktadır (p değeri>0,05). Bu durumda H6 hipotezi reddedilmiştir. 

H7: Bireyin daha önce turistik amaçlı gezi yapması, İnanç turizmine duyulan endişe ve 

İnanç turizminin olumlu katkı boyutlarının yerel halk tarafından algılanmasında istatistiki 

olarak anlamlı farklar ortaya koymaktadır. 

  N Ortalama Std. Hata t- testi p (siğ.) 

İnanç Turizmine 

Duyulan Endişe 

Evet 239 12,9874 ,28298 -4,141 0,000 

Hayır 151 14,9338 ,38603 

İnanç Turizminin 

Olumlu Katkıları 

Evet 239 16,1590 ,23718 3,170 0,002 

Hayır 151 14,9404 ,30496 

Ölçek alt boyutları üzerinde daha önce turistik amaçlı gezi yaptınız mı? Sorusunun 

cevabının bir etkisi var mıdır sorusuna yapılan iki örneklem T testi kullanılarak cevap 
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verilmiştir. Analiz sonucunda bireyin soruya evet ya da hayır deyişinin inanç turizmine duyulan 

endişe ve inanç turizminin olumlu katkıları boyutlarında anlamlı farklılık ortaya koyduğu 

anlaşılmıştır (p değeri<0,05). Yani bu soruya evet diyen bireylerin inanç turizminin olumlu 

katkıları puanları hayır diyen bireylere göre daha yüksekken, yine bu soruya evet diyenlerin 

inanç turizmine duyulan endişe puanları hayır diyen bireylere göre daha düşüktür ve bu 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durumda H7 hipotezi kabul edilmiştir. 

SONUÇ 

Günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar dayanan Şanlıurfa’nın kültürel ve tarihi değerleri 

içerisinde inanç turizmine hizmet eden çok sayıda yapı bulunmaktadır. Şanlıurfa ili kültürel 

farklılıkları, gastronomi alanında önemli çeşitliliği ve farklı alternatif türlerle önemli bir turizm 

kenti olmaya aday konumundadır. En çok dikkat çeken turizm çeşidi ise, tek tanrılı dinler 

öncesinden başlayıp 3 semavi dinin önemli yapılarını bünyesinde barındırdığı için inanç 

turizmidir. Şanlıurfa’da yerel halkın inanç turizmini ne kadar desteklediğini ve inanç turizm 

algısının ne yönde olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan çalışma neticesinde Şanlıurfa yerel 

halkının, Hristiyanlara ait tarihi mekanların restore edilmesinden endişe duymadığı, inanç 

turizmi adı altında misyonerlik faaliyetleri yapıldığının, halkın diğer inançlara olan ilgisinin 

artabileceğinin ve yabancıların Şanlıurfa’da hak iddia edebileceğini düşünmedikleri ortaya 

çıkmaktadır. Fakat Şanlıurfa’da İnanç turizminin yaygınlaşması ve farklı coğrafyalardan 

ziyaretçilerin Şanlıurfa’ya gelmesi sonucunda, halkın davranışlarında değişimlerin 

başlayabileceği kararsızlığı yaratmaktadır. Ayrıca, Şanlıurfa halkı inanç turizminin dünya 

barışını sağlamada ve ülkelerin birbirleri ile yakınlaşmalarına olanak sağladığı fikrini 

desteklediği görülmektedir. Şanlıurfa halkı inanç turizminin dinler arası olumlu etkileşime de 

katkı sunabileceğini düşünürken, yabancı ülke makamlarının tarihi kalıntıları restore etmesi 

fikrine karşı kararsızlık içerisinde oldukları söylenebilir. En yüksek ortalama ile Şanlıurfa’da 

inanç turizminin inanç kültürünü geliştireceği düşünülmektedir. Hipotezler bazında 

değerlendirildiği zaman ise, inanç turizmine duyulan endişe ve inanç turizminin olumlu 

katkılarının yerel halk tarafından algılanmasında cinsiyet, yaş, medeni hal, ekonomik gelir ve 

bireyin Şanlıurfa’da bulunma süresi değişkenlerinin anlamlı farklılık oluşturmadığı 

görülmüştür. Anlamlı farklılık oluşturan, eğitim ve bireyin daha önce turistik gezi yapmış olup 

olmadığı değişkenleri incelendiği zaman lisans ve lisansüstü eğitim almış olanların 

ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür ve aynı zamanda daha önce turistik gezi 

yapmış olanların inanç turizminin olumlu katkıları puanları turistik gezide bulunmamış kişilere 

karşı daha yüksek bulunmuş olup, inanç turizmine duyulan endişe puanları da daha önce turistik 

gezide bulunmamış olanlara karşı düşük bulunmuştur. Bu durum da eğitim seviyesi yükselen 

insanlar ve daha önce turistik gezilere katılım sağlamış insanların diğer insanlar karşısında bakış 

açılarının oldukça farklı olduğu ve farklı inançlara sahip turizm değerlerinin ve destinasyonların 

olumsuz bir durum teşkil etmeyeceğine inanmaktadırlar. 

Çalışmanın amacı literatüre nicel bir katkı sağlayıp, Şanlıurfa ili sınırlılığına sahip olan 

çalışmanın sonuçlarını yansıtmaktır. Daha sonra takip eden çalışmalar için farklı kentlerde farklı 

örneklem gruplarıyla çalışmanın tekrarlanmasının literatürde geniş bir bilgi ağını 

oluşturabileceği düşünülmektedir. 
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KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN KORUNMASINDA COĞRAFİ 

İŞARETLEMENİN ÖNEMİ: COĞRAFİ İŞARETLİ PİŞMANİYE ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Ömür ALYAKUT  

 Doç. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER 

ÖZET 

Geçmişin kültürel birikimi ve bir toplumu oluşturan temel öğelerin toplamı kültürel 

miras olarak kabul edilmektedir. Kültürel miras somut olan kültürel değerler ve somut olmayan 

kültürel değerler olarak tanımlanmaktadır. Somut olmayan kültürel değerler insanların geçmiş 

kültürleri ile bağ kurmasını sağlamakta, toplumların dünü ve bugününü anlamalarına olanak 

tanımakta, kültürün vazgeçilmez yapı taşı olarak tanınır ve bilinir olmaktadır.  

Kültürel mirasın korunmasında ve geleneksel üretimin öneminin vurgulanmasında 

coğrafi işaretleme önemli uygulamalardan biridir. Coğrafi işaretleme ile nesiller boyunca 

geleneksel bilgi ile üretilen ve bulunduğu bölge ile sınırlı kalmayan ürüne sahip çıkmak, 

bilginin ve üretiminin sürdürülebilirliğine destek veren bir koruma sağlamaktır.  

Kocaeli iliyle anılan ve coğrafi işaretli bir ürün olan pişmaniye, ulusal ve uluslararası 

boyutta koruma altına alınarak yöresel ürün ve değer işlevini daha da güçlü kılmıştır. Bu 

çalışmada, coğrafi işaretli pişmaniye örneği üzerinden kültürel mirasın korunmasında coğrafi 

işaretlemenin önemi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda pişmaniye somut olmayan kültürel 

miras açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada pişmaniyenin üretim sürecini derinlemesine 

incelemek için nitel araştırma kapsamında, yarı yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde 

görüşülmüş ve pişmaniye yapım aşamaları gözlemlenerek ses ve görüntü kayıtları alınmıştır. 

Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. Bu çalışmada coğrafi işaretleme 

almanın kültürel değerlere sahip çıkılmasına etkisi somut bir örnekle anlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Somut Olmayan Kültürel Miras, Coğrafi İşaretleme, Kocaeli, 

Pişmaniye 

 

THE IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL MARKING IN THE PROTECTION OF 

CULTURAL HERITAGE VALUES: GEOGRAPHICALLY MARKED TURKISH 

FAIRY FLOSS SAMPLE 

ABSTRACT 

The cultural accumulation of the past and the sum of the basic elements that constitute a 

society are considered as cultural heritage. Cultural heritage is defined as tangible cultural 

values and intangible cultural values. Intangible cultural values ensure that people connect with 

their past cultures and understand society's past and present. It is also known as an indispensable 

building stone. 

Geographic marking is one of the important applications in protecting cultural heritage 

and emphasizing the importance of traditional production. Geographical marking is the 

protection of a product that is produced with generic knowledge throughout generations and 

which is not confined to the region in which it is located and which supports the sustainability 

of knowledge and production. 

Turkish fairy floss, a product with a geographical marked, which is known with the 

province of Kocaeli, has been protected under national and international dimensions. Thus, the 

local value and product function are made even stronger. In this study, it was tried to explain the 

importance of geographical marking in protecting the cultural heritage through Turkish fairy 

floss which is geographical marking example. In this context Turkish fairy floss has been 
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evaluated in terms of intangible cultural heritage. In order to investigate in depth the production 

process of the Turkish fairy floss in the study, semi-structured interview form was applied in 

qualitative research and sound and image records were taken. The obtained data were 

interpreted by descriptive analysis method. In this study, the effect of having geographical 

markings on cultural values has been tried to be explained with a concrete example. 

Keywords: Intangible Cultural Heritage, Geographical Marking, Kocaeli, Turkish Fairy 

Floss 

 

GİRİŞ 

İnsanların yaşayış biçimini, geleneklerini, göreneklerini içermesinden dolayı insanlık 

tarihi kadar eski olan kültürel miras, kuşaktan kuşağa aktarılarak, toplulukların ve grupların 

çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak sürekli biçimde yeniden 

yaratılır. Bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan 

yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur (Çapar ve Yenipınar, 2016:104). 

Soyut kültürel mirasın somut bir yansıması olan yiyecek ve içecekler, geçmişten 

günümüze taşınan, kimliğin birer parçalarıdır (Çapar ve Yenipınar, 2016:104). Bu kapsamda 

yerel ürünlerin özgün niteliklerinin korunarak (hazırlama ve pişirme yöntemleri, saklama 

koşulları vb.), varlıklarını devam ettirmelerinin sağlanması ihtiyacı doğmuştur.  Bu ihtiyaç 

doğrultusunda geliştirilen koruma araçlarından bir tanesi de “coğrafi işaretler”dir (Aksoy ve 

Sezgi, 2015:82). Coğrafi işaretleme yalnızca ekonomik kazançların sağlanmasında değil, 

geleneksel bilgi ve üretim biçimlerinin korunarak, kültürel mirasın korunması için de bir araç 

görevi üstlenmektedir. Bu kapsamda coğrafi işaretler, yerel değerler ile geleneksel mirası 

koruma altına alarak, yerel tarımsal faaliyetleri destekleyen ve coğrafi işaret alan ürünlerin 

yetiştiği/üretildiği bölgenin/alanın tanıtımına katkı sağlamaktadır. Coğrafi işaretler, ürünün 

kökeni ile olan kuvvetli ilişki sayesinde tüketicileri ürünün bulunduğu coğrafyaya çekerek 

turizmin canlanmasına da katkıda bulunmaktadır (Mercan ve Üzülmez, 2014:68,70).  

İzmit’le anılan ve Türk mutfağının en ünlü helvaları arasında yeri olan pişmaniye, 

Anadolu folklor geleneğinde önemli bir yer tutmaktadır. Anadolu’nun birçok yerinde 

yapılmasına karşın İzmit pişmaniyesi’nin özel bir tadı ve dolayısıyla haklı bir ünü 

bulunmaktadır. Bu kapsamda, coğrafi işaret alan İzmit Pişmaniyesi, İzmit kentiyle 

özdeşleştirilen imgelerden biri olmuştur. Özgün bir tatlı çeşidi olması, pişmaniyenin il dışında 

da aranmasını ve ilgi görmesini sağlamıştır. Yüzyıllardır İzmit coğrafyasında varlığını 

sürdürmüş, İzmit’le birlikte anılmış, kendine yurt içi ve yurt dışında pazar ve tanıtım alanı 

bulmuş İzmit Pişmaniyesi’nin (Tepeköylü, 2016:27) sahiplenilmesi ve koruma altına alınması 

hem kültürün korunması hem de ülke ve yerel ekonomiye katma değer kazandırılması açısından 

önemli bir adımdır. 

Tüm bu bilgilerden hareketle, Kocaeli iliyle anılan ve coğrafi işaretli bir ürün olan 

pişmaniye, ulusal ve uluslararası boyutta koruma altına alınarak yöresel ürün ve değer işlevini 

daha da güçlü kılmıştır. Bu çalışmada, coğrafi işaretli pişmaniye örneği üzerinden kültürel 

mirasın korunmasında coğrafi işaretlemenin önemi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 

pişmaniye somut olmayan kültürel miras açısından değerlendirilmiştir. 

KÜLTÜREL MİRAS VE ÇEŞİTLERİ 

UNESCO (1982), tarafından düzenlenen Dünya Kültür Politikaları Konferansı Sonuç 

Bildirgesi’nde yer alan “en geniş anlamıyla kültür, bir toplumu ya da toplumsal bir grubu 

tanımlayan belirgin maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin bileşiminden oluşan bir 

bütün ve sadece bilim ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel 

haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve inançlarını da kapsayan bir olgu”dur (Oğuz, 

2011:s.128).  
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Kültür, aidiyet duygusuyla kendisine bağlı insanları enstrümanlarıyla korur ama 

nesilden nesile aktarımında ise insana muhtaçtır. Bu birliktelik, kültürden ziyade insanın 

menfaatinedir. Bir kültür dairesine bağlı olmak, beşeri yaşamını devam ettiren insanın işini 

kolaylaştırır, kendini güvende hissettirir (Çelepi, 2016:16). Bu anlamda kültür, bir toplumun 

mirasıdır. 

Miras kavramı Türk Dil Kurumu’nda birden fazla üç farklı anlamda tanımlanmaktadır. 

Bu anlamlardan ilki: Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, 

tereke. İkinci anlamı: Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik ve son anlamı ise: Bir neslin 

kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey” olarak açıklanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2018).  

Kültür ve miras kavramlarını bir araya getiren “kültürel miras”; kuşaktan kuşağa 

aktarılan, tüm kültürlere ve insanlığa ait sanatsal ya da sembolik, maddesel simgeleri ifade 

etmektedir (Öztemiz, 2017:19). Bu anlamda kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak 

geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir ve 

kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür (İstanbul 

Valiliği, 2014:11).  

Kültürel mirasın kapsamı geniştir. Somut kültürel miras ve somut olmayan kültürel 

miras olarak iki ayrı kategoride ele alınmaktadır.  

Somut kültürel miras; yapıları, tarihi mekanları ve anıtları içine alan ve gelecek nesle 

aktarılmak üzere korunması gereken eserlerdir. Arkeolojik, mimari, bilimsel-teknolojik eserler 

somut kültürel miras olarak düşünülmüşlerdir (Can, 2009:1). 

Somut Olmayan Kültürel Miras ise; 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. Somut  olmayan kültürel miras, 

özellikle  aşağıdaki alanlarda belirir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018): 

 Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü 

gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, 

fıkralar vb.), 

 Gösteri sanatları (Karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.), 

 Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, Nevruz, vb. 

kutlamalar), 

 Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk 

takvimi, halk meteorolojisi vb.), 

 El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi) 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde 

Paris’te düzenlenen 32. Genel Konferansında, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesini kabul etmiştir. Türkiye 19 Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla bu sürece dâhil 

olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olmuştur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018).  

Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM) Korunması Sözleşmesi, bir toplumun kendi 

kültürel kimliğinin bir parçası olarak gördüğü ve kuşaktan kuşağa aktarmak suretiyle günümüze 

kadar getirdiği somut olmayan kültürel miraslarını korumasına ve gelecek kuşaklara 

aktarmasına katkı sağlayacak yol, yöntem ve imkânları tanımlamaktadır (Öcal, 2009:8). 

Kültürel miras, ona miras niteliğini veren evrensel değerlerin yanında gençlere yeni öğrenme ve 

gelişme fırsatları sunduğu, insanlara güzel duygular ve sıcak anılar yaşattığı, yaratıcılığı ve 
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keşfetme güdüsünü beslediği, dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik kattığı ve hepimizin 

geçmişimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu için yaşatılmalı, aktarılmalı ve korunmalıdır 

(İstanbul Valiliği, 2014:11).  

COĞRAFİ İŞARETLEME  (Cİ) 

Coğrafi işaretleme (Cİ), belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünün, sadece o bölgede 

bulunabilecek karakteristik özellikler taşıdığını ifade eden ad ve işaretler olarak 

tanımlanmaktadır (Asan, 2016:14). Kısacası coğrafi işaret, kültürel mirası ve geleneksel 

üretimin önemini vurgularken, o bölge üreticisi ile birlikte tohumu, toprağı, suyu, iklimi 

korumayı hedefleyen bir sistemdir (Çalışkan ve Koç, 2012:96). Bunlar tarım ürünleri olabildiği 

gibi el sanatları, maden, değerli taşlar ya da yöresel yemeklerden de oluşabilen anonim değerler 

olabilmektedir (Asan, 2016:14).  

Bir işaretin Coğrafi İşaret olarak nitelendirilmesi için bazı unsurları taşıması 

gerekmektedir. Bu unsurlar 5 grup altında toplanabilir (Kan ve Gülçubuk, 2008:59): 

 Ürün; Bir işaretin Coğrafi İşaret olarak nitelendirilmesi için her şeyden önce o işaretin 

bir ürünü belirtmesi gerekmektedir. Çünkü Coğrafi İşaretler ürünün kökenini belirtir ve 

kullandıkları ürünlerin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlar.  

 Belirli bir coğrafya; Coğrafi İşaretler sınırları belirlenmiş bir coğrafyadan kaynaklanan 

ürünleri ifade eder.  

 İşaret; Coğrafi İşaretler, ürünleri ayırt etmeye ve kullanıldıkları ürünleri 

farklılaştırmaya yarayan işaretlerdir.  

 Ürünün belirli bir karakteristik taşıması; Coğrafi İşarete konu olan ürünler yetiştirildiği 

alandan dolayı belirli bir özellik kazanmış yani diğer benzerlerine göre farklılaştırılmış 

ürünlerdir. Bu unsurlar toprak, nem, rüzgâr vb. iklim bileşenleri olabileceği gibi, 

yörenin ürünü işleme tekniklerinden kullandıkları malzemelere kadar olabilecek her 

türlü farklılıklar (beşeri unsurlar) olabilir.  

 Ürünün karakteristik özelliği ile coğrafi kökeni arasında ilişki olması; Coğrafi 

İşaretlere konu olan ürünlerin en büyük özelliklerinden biri de ürünün karakteristik 

özelliği ile kökeni olan coğrafya arasında ilişkinin olmasıdır. Aslında bu özellik hem 

kültürel mirasın korunması hem de tüketicinin karar alma sürecini etkileyen ve ürünün 

bazı özellikleri hakkında tüketicilere bilgi veren bir unsurdur.  

Bu kapsamda coğrafi işaretin amacı, ürünü tanımlamak ve bu tanımda yer alan ölçütlere 

göre üretimin gerçekleşmesini sağlamaktır. Coğrafi işareti diğer fikri mülkiyet haklarından 

ayıran en önemli özellik, bir alana kazanılmış özel bir hak sağlamakla birlikte, belirli bir süre ile 

kısıtlandırılmamaları ve coğrafi işaret kapsamında belirtilen şartlara uymak koşulu ile birçok 

kişinin kullanımına açık olmalarıdır (Polat, 2017:20). Kezer Tüzün (2013) ise coğrafi işaret 

tescilinin başlıca amaçlarını şöyle sıralamıştır:  

 Ürünün Korunması: Coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin korunması ve bilinen 

özellikte üretiminin sağlanması  

 Üreticinin Korunması: Coğrafi işarete konu olan yörede veya özellikte üretim 

yapanların tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanması   

 Tüketicinin Korunması: Coğrafi işaret ibarelerinin, gerekli özellikleri haiz olmayan 

sahte ürünler üzerinde kullanılmasının önüne geçilerek, tüketicinin yanıltılmasına engel 

olunması  

 Ülkenin Milli ve Kültürel Değerlerinin Korunması   

 Yörenin coğrafi işaret sayesinde tanınması ve yörede ilgili coğrafi işaretin dışında ek 

gelirlerin elde edilmesi sağlanır.   

 Haksız kazanç sağlanması önlenir.  
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 Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında kolayca tanıtılması sağlanır.   

 Turizm gelirleri artar. 

1995 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan Türkiye, Avrupa Birliği'nin 

coğrafi işaretlere ilişkin 2081/1992 sayılı Konsey Tüzüğünden esinlenilerek 1995 yılında 555 

sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararrname (KHK) kabul 

edilmiştir. Böylece daha önceden haksız rekabet hükümleri ile dolaylı olarak korunan coğrafi 

işaretlere etkin ve özel bir koruma sağlanmıştır (Çalışkan ve Koç, 2012:195-196). Coğrafi 

işaretlerin tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü olup, yurt içinden veya yurt dışından 

yapılacak tüm başvurular Türk Patent Enstitüsüne veya onun yetkili kıldığı makama yapılır. 

Coğrafi İşaret başvurusu ile ilgili; ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici 

dernekleri ve konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda 

bulunma hakkına sahiptirler (YÜCİTA, 2013).    

Ülkemizde yerel değerlerin korunmasına yönelik ilk çalışmanın 27 Haziren 1995 

tarihinde yürürlüğe giren 555 sayılı ‘‘Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” ile gerçekleştirildiği belirtilmekte ve yasada tescilleri vermek üzere 

Türk Patent Enstitüsü’  nün görevlendirildiği ifade edilmektedir.  Türk Patent Enstitüsü, coğrafi 

işareti, “menşe adı” ve “mahreç işareti” olarak ikiye ayrılmaktadır.   

Menşe adının kullanıldığı üç durum söz konusudur (Polat, 2017:20-21): a-Ürünün 

coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda bir ülkeden kaynaklı 

olması,  b-Tüm veya esas nitelik veya özelliklerinin bu yöre,  alan veya bölgeye özgü doğa ve 

beşeri unsurlardan kaynaklanması, c-Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, 

alan veya bölge sınırları içinde yapılması. 

Mahreç işareti ise:  a--Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölge kaynaklı, b- 

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile 

özdeşleşmiş olması, c-Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre,  

alan veya bölge sınırları içinde yapılan ürünler için söz konusudur.  

Türkiye’de 2018 yılı Nisan ayı itibariyle 111 menşei adı (% 33,6) ve 225 (% 66,4) 

mahreç işareti olmak üzere tescil edilen toplam coğrafi işaretli ürün sayısı 336 adettir. Yani 

Türkiye’de tescilli coğrafi işaretli ürünlerin %66,4’lük kısmı ait oldukları coğrafi bölgenin 

dışında da üretilebilmektedir. Tablo 1’e göre; 37 menşei adı ve 151 mahreç işareti olmak üzere 

toplamda 188 adet tescilli gıda ürünü % 54,95’lik oranla coğrafi işaretler içerisinde en büyük 

ürün grubunu oluşturmaktadır. Gıda ürünlerini sırasıyla; el sanatları ürünleri (%19,37), tarım 

ürünleri (%18,54), maden ürünleri (% 4,76) ve hayvanlar (%2,38) takip etmektedir (Acar, 

2018:170-171). 

Kocaeli ili özelinde ise menşe almış tek gastronomi ürünü; İzmit Pişmaniyesi’dir. 

Mahreç işaretli ürünler ise el sanatları grubundan 4 üründür. Bu ürünler; Hereke Yün Halısı, 

Herke Yün İpek Halısı, Hereke İpek Halısı, Karamürsel Sepeti ve  Eşme Yörük Kilimi’dir 

(Üzümcü vd., 2017:136). Yeşilyurt’un (2018) ifadesine göre; Kocaeli Ticaret Odası tarafından 

2018 yılı sonuna kadar 10 adet gastronomi ürünü için başvuru yapılması planlamış, Eylül 2018 

itibari ile 6 ürün için başvuru yapıldığı bildirilmiştir. Bu ürünler; İzmit Simidi, Sütlü Nuriye 

Tatlısı, Karamürsel simit dolması, Yarımca Kirazı, Eşme Ayvası, Derince Çenesuyu’dur. Daha 

sonra başvurulacak ürünler ise; Kandıra Manda Yoğurdu, Kandıra Hindisi, Eşme Ayva 

Cezeryesi, Kandıra Buğday Mala Yemeği’dir.  

Coğrafi işaretler son zamanlarda üretim tekniklerinde inovasyonu destekleyen, bölgeyi 

koruyan ve hatta bölgesel turizmi teşvik eden farklı yönlerle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla 

coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması, daha fazla çaba gerektirmekte ve bu süreç; ekonomik, 

sosyal ve turistik boyutları da içermektedir. Coğrafi işaretlerin korunması, nesilden nesile 

aktarılmış sanatsal mirasın “Geleneksel Kültürel İfadesi”ni muhafaza etme sürecine işaret 

etmektedir. Bu bağlamda coğrafi işaretler, ilgili bölgelerde turizm ve katma değer açısından da 

ele alınabilmektedir (Deviren Vatansever ve Yıldız, 2017:515). 
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COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİ ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜREL MİRAS 

ETKİLEŞİMİ 

Dünya kültür mirasının en önemli parçalarından birini oluşturan mutfak kültürü veya 

geleneksel gıdalar, tarih boyunca hayat bulduğu coğrafyaların özelliklerini ve birikimini 

yansıtan çok katmanlı kültürel bir zenginlik olmuştur. Mutfak kültürünün en temel unsuru olan 

‘yemeğin’ en belirgin özelliği hem zorunluluk hem de zevk olmasıdır. Geçmişte sadece doyma 

amaçlı ve biyolojik ihtiyaç olan ‘yemek’ kavramı zaman içinde birikimle birlikte bir kültür 

haline gelmiştir. Bir bölgenin/ülkenin mutfağı, diğer bölge/ülkelere açılan bir kapı gibidir.  

Kültürlerin kaynaşmasında ve aktarılmasında mutfak kültürü önemli rol oynamaktadır  

(Telbakan, 2017:156-157). Kültürel değerler, ulusların adeta kimliklerini oluşturmaktadır.  

Yakın geçmişte ülkemizi ziyaret eden turistlere sorulduğunda alınan cevaplar 

çoğunlukla şöyleydi; “İstanbul güzel, rakı güzel, şiş kebap güzel.” Burada rakı, coğrafi bir işaret 

olarak tescil edilmiş kültürel değerler arasındadır. Bunun gibi Türk kahvesi ve lokumunun ülke 

tanıtımına katkısı küçümsenemeyecek boyutlardadır. Bu ve benzeri kültürel değerlerimiz tescil 

edilmezse başka ülkeler tarafından istismar edilmeleri hatta çalınmaları söz konusudur.  

Yakın zamanda Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile lokum ve baklavanın komşu 

ülkeler tarafından sahiplenilmeye çalışılmasıyla ulus olarak yaşanılan kızgınlık ve üzüntü 

tazeliğini korumaktadır. Bu girişimler günümüzde de devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz 

dönemde ortaya çıkan iki örnek konunun öneminin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bunlardan 

ilki Gazeteci Yavuz Semerci’nin ABD gezisinde karşılaştığı ve 25.8.2011 tarihinde Haber 

Türk’te köşesine taşıdığı “Yunanistan'a kaptırdığımız ürün” başlıklı yazısıdır ve aşağıdaki 

gibidir.  

          “Yunanlıların ekonomik kriz nedeniyle adalarını satmasını bekleyenlere üzücü bir 

haberim var. Onlar adalarını satarlar mı bilmem ama bize ait olmasıyla 

övündüğümüz bir ürün artık onların adıyla anılıyor Amerika'da. Ürünün tanıtımı 

şöyle yapılıyor: "Kadınlar açısından vazgeçilmez besin kaynağı. Kalsiyum içerir. A 

ve D vitaminiyle vitamin kaynağıdır. Sindirimi güçlendirir. Çocuklara mutlaka 

yedirilmeli. "Ürünün jenerik adı ne: Yunan Yoğurdu. Diğer adıyla Greek Yogurt. 

Markette "yoğurt" aradığınızda karşınızdaki "yogurt" kutusunun üzerinde kocaman 

Greek yazıyor. Çok sinir bozucu bir durum. Dünyada konuşulan tüm dillere geçmiş 

tek Türk kelimesini Yunanlılara kaptırdığımızı üzülerek söylemeliyim. Televizyon 

reklamlarında bile firmalar jenerik olarak Greek Yogurt ismini kullanıyor. 

Günümüz dünyasında övünmek yetmiyor. En nihayetinde sahipsiz kalan her şeye 

sahiplenen birileri çıkıyor (aktaran Tanrıkulu, 2011:179). 

Coğrafi İşaret, kültürel mirası ve geleneksel üretimin önemini vurgularken, o bölge 

üreticisi ile birlikte tohumu, toprağı, suyu, iklimi korumayı hedefleyen bir sistemdir (Nacak, 

2015). Bu kapsamda yöresel değerleri ekonomiye kazandıran ve daha da önemlisi bunları 

yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı sağlayan coğrafi işaretler önemli bir sınaî mülkiyet hakkı 

(Tanrıkulu, 2011:181) ve kültürel mirasımızdır.  

KOCAELİ İLİ VE COĞRAFİ İŞARETLİ KÜLTÜREL MİRASI: PİŞMANİYE 

Dünya’nın önemli yollarının kavşak noktası durumunda olan İzmit ve civarında yaklaşık 

olarak M.Ö.3000’den itibaren insanların yaşamakta olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya 

çıkmıştır. Günümüze kadar devamlı iskân edilmiş olan İzmit’e ait, ilk deliller M.Ö.12.yy’ a 

kadar dayanmaktadır. Bu tarihlerde Frigler bölgeyi ellerinde tutmuş, ardından Yunanistan’ın 

Megara şehrinden kendilerine yeni bir yer aramak için çıkan göçmen bir grup, şimdiki Başiskele 

mevkiinde ASTAKOZ adını verdikleri şehir kurmuşlardır. Trakia kralı Lysimakhos’un 

ASTAKOZ’u tahrip ettirmesiyle bugünkü İzmit’in üzerinde bulunduğu yamaçlara 

NİKOMEDİA adında yeni bir şehir kurulur.  
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M.Ö.262 yılında şehri inşa ettiren Büyük İskender’in Anadolu’yu zaptetmekle görevli 

kralı Nikomedes, şehre eşinin ismini vermiştir. Giderek yükselen Bitinya Krallığı’nın merkezi 

Nikomedia büyük Helenistik şehir olur. 11.yy.’ın son çeyreğinde Nikomedia Selçuklular 

tarafından fethedilir. I. Haçlı Seferi’nde geri alınan Nikomedia bir süre Latinlerin işgalinde 

kaldıktan sonra tekrar Selçuklular’a geçer. 

Nikomedia 1327 yılında Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra İznikmid/İznikümid ve 

İzmid adlarını almıştır. Şehir, 15-19. yüzyıl Osmanlı kronikleri ve bürokrasisinde genellikle 

İznikmid adıyla kaydedilmiştir. Şehrin adı yazı dilinde İznikmid ve İzmid olarak geçmesine 

rağmen 17. yüzyılda yazılmış bazı yabancı kaynaklara ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne göre, 

halkın henüz o dönemde dahi şehrin adını ‘İzmit’ olarak telaffuz ettiği anlaşılmaktadır (Ayan, 

2016:s.6). 1888 yılına kadar İstanbul’a bağlı kalan İzmit bu tarihten sonra ayrı bir kent olur. 

İstiklal Harbi öncesi İngiliz ve Yunanlı kuvvetlerin işgalinde kalan şehir 28 Haziran 1921’de 

kurtarılmış, Cumhuriyetin İlanından sonra da Kocaeli Vilayetinin merkezi olmuştur (Kocaeli 

Valiliği, 2018).  

Kocaeli, kuzeyde Karadeniz, güneyde Bursa, batı ve kuzeybatıda İstanbul, doğuda 

Sakarya illeriyle çevrilidir. Dağlar Kocaeli ili topraklarının yüzde 18,8'ini kaplar. İlin kuzey 

kesiminde tek tek kütleler halinde tepeler, güney kesiminde ise Samanlı Dağları yer alır. 

Kocaeli sınırları içinde bulunan tek önemli göl, Sapanca'dır. Ancak Sapanca Gölünün büyük 

bölümü Sakarya ili sınırları içinde kalır. Samanlı Dağları ile Karadeniz kıyısı ardındaki alanlar 

sık ve nemcil ormanlarla kaplıdır. Eskiden körfezin kuzey kıyılarında yaygın olan zeytinlikler 

kent ve sanayi alanı elde edilmesi amacıyla yok edilmiş durumdadır. Bir peplen olan Kocaeli 

Yarımadası'nın il sınırları içinde kalan bölümü dalgalı düzlüklerden oluşur (Üzümcü vd., 

2017:133). Şekil 1’de Kocaeli ve ilçelerini gösteren harita verilmiştir. 

Doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, Kartepe kayak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında 

Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile Kocaeli İli ticaret, kültür ve turizm açısından 

da ayrı bir önem taşımaktadır (Kocaeli Valiliği, 2018). 

Kocaeli ili demografik yapısı incelendiğinde, yaşayan halkın Çerkezler, Gürcüler, 

Abhazlar gibi Kafkas halklarından, Boşnaklar, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan, 

Makedonya vb. Balkan halklarına ve hatta ülkemizin Karadeniz, Doğu Anadolu halklarından, 

Kocaeli ili yerlisi sayılan Manavlara kadar zengin bir kültürel mozaiğe sahiptir (Üzümcü vd., 

2017:s.133). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Türkiye Haritasında Kocaeli’nin Yeri ve Kocaeli Haritası (Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi, 2018). 

Kocaeli’nin klasik Türk mutfağının yanı sıra tarihi İpekyolu ve Baharat yolu üzerinde 

bulunması, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapması, halen farklı kültürlerin birlikte 

yaşaması nedeniyle önemli bir lezzet birikimine sahiptir (www.kocaeli.bel.tr, 2018). 

Yöredeki kültürel çeşitlilik ve kozmopolit yapı beslenme biçimlerinde de çeşitlilik 

yaratmaktadır. Tarımda çağdaş yöntemlerin kullanımı, ülke genelinin üstündedir. Bu, sebze 

http://www.kocaeli.bel.tr/
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üretiminde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da beslenme temel olarak buğday ununa dayanırken, 

Kocaeli'nde sebze-meyve tüketimi öne çıkmaktadır.  

Karadeniz'den göçlerle, karalahananın da yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak kurutma, 

turşu ve komposto gibi ev konserveciliği giderek azalmaktadır. Yarımca kirazı, Değirmendere 

fındığı, Kandıra yoğurdu, hindi dolması, ev peyniri, İzmit pişmaniyesi bu yörelerin adıyla 

özdeşleşmiştir (Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). 

Geçmiş dönemlerden bugünler uzanan süreçte Kocaeli kentinin önemli sembollerinden 

biri olan Pişmaniye, hakkında çok fazla rivayet olan yöresel değerlerinin başında gelmektedir. 

Bu helvanın neden pişmaniye olarak anıldığına dair rivayetler muhteliftir. Dünyaca ünlü Ana 

Britannica ansiklopedisine ve diğer kaynaklara bakılırsa, Pişmaniye’nin, İran’ın Yezd kentine 

özgü yerel tatlı çeşitlerinden biri olduğu, İran mutfağına ait bilgilerde gözlemlenmektedir. Bu 

bilgiler ışığında Pişmaniyenin ilk üretildiği bölgenin İran olma ihtimali fazladır. Bu ülkede 

üretilen ve helva çeşidi olan tatlı “peşmek” diye adlandırıldığı için, sözcüğün zamanla 

Türkçe’de “pişmaniye” biçimini almış olması muhtemeldir.  

Pişmaniye sözcük anlamı ile “yiyen pişman” veya “yapılan bir işten dolayı incitilen 

kimselerin gönlünü almak için sunulan tatlı” olarak sanılsa da gerçek anlamı çok farklıdır. 

Pişmaniye sözcüğü Farsça “Peşmin” sözcüğüne Arapça ” –iyye” eki getirilerek türetilmiş 

“peşminiyye” sözcüğünden gelmektedir. “Peşmin” sözcüğü Farsça’da “Sade ve süssüz elbise, 

yünden yapılmış, yapağıdan yapılma, yünlü” anlamına gelmektedir. Tel tel olan pişmaniye 

tatlısı, yüne benzetildiği için ona bu isim verilmiştir. Pişmaniye halk arasında bilinen anlamı ile 

tel helvadır. Yöreye özgün bir tatlı çeşidi olması, Kocaeli’nde yapılan tüm yöresel şenliklerin 

vazgeçilmez yiyeceği haline gelmiştir. Bunların dışında hafifliği ve damak tadına uygun olması, 

ülke içinde ve dışında ilgi görmesine neden olmuştur (Orhan, 2010:246). 

Pismaniye, literatürde de belirtildiği üzere Kocaeli’nin coğrafi işaretli tek gastronomi 

ürünüdür. Çünkü İzmit Pişmaniye’si kente özgü bir tatlı türü olarak ün kazanmıştır. 

Yolculuklarda İzmit'ten geçenleri önce Pişmaniye satıcıları karşılar. Kutular içinde ak pamuk 

görünümü veren bu tatlı ilin simgesi gibidir. Kocaeli'nde Pişmaniyenin bilinen ilk ustasının 

Kandıralı Hayri Usta olduğu söylenmektedir. Pazara yönelik üretimi de, yapımını Hayri 

Usta'dan öğrenen Hacı Agop adlı bir Ermeni şekerci başlatmıştır. Bir süre sonra tüm Ermeni 

şekerciler Pişmaniye yapımına yönelmiş, Cumhuriyet sonrasında mahkeme başkâtiplerinden 

İbrahim Çınar pişmaniyenin İzmit'te tanıtımını sağlamıştır. 

Hacı Agop'un oğluna Türkçe dersleri vermek için sık sık dükkâna gidip gelirken 

pişmaniye yapımını da öğrenen İbrahim Çınar emekli olunca tümüyle pişmaniyecilik 

yapmıştır.  Özgün bir tatlı çeşidi olması, hafifliği, pişmaniyenin il dışında da aranmasını, ilgi 

görmesini sağlamıştır. Kavrulmuş una kaynamış şekerin yedirilmesi ilk bakışta kolay gibi 

görülmektedir. Ancak küçük bir yanlışlıkla tüm emek ve harcamalar boşa gidebilir. Çevrede 

pişmaniye adının buradan kaynaklandığı öne sürülür : "Yapan bin pişman, yapmayan bir 

pişman". Satıcılarsa aynı tekerlemeyi yolculara yöneltmektedir : "Alan bir pişman, almayan bin 

pişman! Pişmaniye (Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). 

Kocaeli kentinin yöresel değerlerinden biri olan Pişmaniye üretimi gerek yerel 

toplumun gerekse kente dışarıdan gelen toplulukların geçim kaynaklarından biri haline 

gelmiştir. Bu süreçte, yöresel ürün olarak kabul edilen pişmaniye, İzmit ismi ile anılsa da 

Kocaeli kentinin marka değerlerinden biri haline gelmiştir.  

Pişmaniye üretimi, son dönemlerde gelişen teknoloji ile pazar payını biraz daha 

arttırmıştır. Bunun nedeni, son dönemlerde pişmaniye üreticilerinin bu sektöre daha 

profesyonelce bakmaları kaynaklıdır. Pişmaniye üretiminin kent ve ülke ekonomisine net katkısı 

hakkında tatmin edici veri ve bilgi bulunmamaktadır. Ancak sektörün üretim kapasitesi ve 

kullandığı hammaddeleri açısından değerlendirildiğinde; Pişmaniye üretim sektöründe, gıda 

üretiminin temel hammaddelerinin kullanıldığı, üretim sürecine ve pazarlanmasına yönelik 
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ürünler ve üretimi destekleyen alt sektörlerin etkin olduğu gözlemlenmektedir. Pişmaniye 

üretiminin etkinleştirdiği hammaddeleri ve alt sektörleri şu şekilde sıralayabiliriz;  

• Hammadde olarak, un, yağ, şeker, su,  

• İstihdam yaratma, enerji ( Doğal gaz ve elektrik),  

• Alt sektörler, pişmaniye üretim makineleri imalatı, ambalaj üreten firmalar, dağıtım ve 

pazarlama firmaları, lojistik firmalar, geri dönüşüm.  

Bu bağlamda, Pişmaniye üretiminin çok meşakkatli bir iş olduğu ve önemli bir sermaye 

miktarı gerektirdiğini söylemek yanlış olmaz. Kocaeli sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve 

ismi markalaşmış birçok üretici ve dağıtıcı firma bulunmaktadır. Bu firmalar zaman zaman 

pişmaniye üretimi ve tanıtımı konusunda ulusal ve uluslararası fuarlar aracılığı ile İzmit 

Pişmaniyesi’nin tanıtımını yapmakta ve ürün satışı için çeşitli firmalar ile bağlantılar 

kurmaktadır (Orhan, 2010:247). 

İzmit Pişmaniye’sinin uluslararası piyasalarda yerini alması ve korunabilmesi için 

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından 34 tescil no, 11.09.2000 tarihi ve 

C2000/006 başvuru no ile başvuru yapılmıştır. Bu başvuru;  13.06.2001 yayın tarihi ile menşe 

işareti almıştır (YUCİTA, 2018).  

Yöresel ürün ve değerlerin, Coğrafi İşaretlerin koruması altında hem yurt içi hem de 

yurt dışı piyasalarda değerlendirilmesi, ülke ekonomisine makro ve mikro düzeyde ciddi 

katkılar sağlayacağı (Orhan, 2010:247) gibi kültürel miras olan bu tatlının korunarak 

yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması da oldukça önemli bir görevdir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada Kocaeli ili ile özdeşleşmiş ve yörenin kültürel değeri olan coğrafi işaretli 

İzmit Pişmaniye örneği üzerinden, kültürel mirasın korunmasında coğrafi işaretlemenin önemi 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma nitel araştırma olarak planlanmış ve veri toplama 

tekniği olarak ‘’veri çeşitlemesine’’ gidilmiştir. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği ile gözlem tekniği birlikte kullanılmıştır. Böylece, bir veri toplama yönteminin 

sınırlılığı, diğer bir veri toplama yöntemi ile aşılmaya çalışılmış ve bu yaklaşım araştırmada 

elde edilen bulguların geçerlik ve güvenirliğini arttırma konusuna önemli katkıda bulunmuştur 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008).   

Bu amaçla,  öncelikle pişmaniyenin üretim sürecini derinlemesine incelemek için 

Kocaeli ilinde 1957 yılından beri faaliyet gösteren Öz Can Pişmaniye firması çalışanları ile yarı 

yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde yüz yüze görüşülmüştür. Görüşmeler üretimden 

sorumlu ve firmada 15-20 yıl görev yapan, bu işin uzmanı; gıda mühendisi, pişmaniye ustası, 

hamur hazırlama ustası, şeker kaynatma ustası, saray helvası ustası ve paketleme ustası ile 

yapılmıştır. Görüşmelerde, çalışanların izinleri doğrultusunda kamera ve ses kayıtları alınmıştır. 

Ayrıca firmanın üretim alanında da,  pişmaniye yapım aşamaları ayrı ayrı gözlemlenerek ses ve 

görüntü kayıtları alınmıştır.  

Görüşme formunda; firma ile ilgili 8 soru, hammaddeler ile ilgili 3 soru ve pişmaniye 

üretimi ile ilgili 13 soru olmak üzere toplam 24 soru bulunmaktadır. Çalışanların sorulara 

verdiği cevapların yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle araştırmacılar, görüştüğü ya da gözlemlemiş olduğu 

bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla, doğrudan alıntılara sık sık yer 

vermiş ve görüşmecilerin her bir soruya verdikleri cevapları, benzerlikleri bakımından 

gruplandırılarak yorumlamıştır. Bu analiz türünde temel amaç, elde edilmiş olan bulguların, 

okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  
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Araştırmanın Bulguları 

İzmit Pişmaniyesi’nin üretim aşamalarını derinlemesine irdelemek için yapılan 

çalışmada, çalışanlar ile görüşmeler sonucu elde edilen veriler çerçevesinde temalar 

oluşturulmuş ve her bir tema ile bulgular açıklanmış, ilişkilendirilmiş ve anlamlandırılmıştır. 

Çalışanların her bir soruya verdiği cevaplar, benzerlikleri bakımından gruplandırılarak 

yorumlanmış, ayrıca her soruya verilen bir- iki farklı cevap da aynen sunulma yoluna 

gidilmiştir.  

Bu kapsamda çalışmanın verileri doğrultusunda 4 tema oluşturulmuştur. Bu temalar; 

Örnek Pişmaniye Firması, Kulllanılan Hammaddeler, Pişmaniye Üretim Aşamaları ve Türk 

Kültüründe Pişmaniye’nin Sürdürülebilirliği başlığı altında toplanmış ve sonuçlar 

betimlenmiştir. Aşağıda oluşturulan temalar ve temalara ait bulgular verilmiştir. 

Temalar ve Temalara Ait Bulgular  

Tema 1: Örnek Pişmaniye Firması 

Öz Can Pişmaniye firmasının 1957 yılında Hüseyin Can tarafından kurulduğu ifade 

edilmiştir. Günümüzde 2. nesili temsil eden Murat Can ve Yaşar Can tarafından işletilmeye 

devam etmektedir. Çalışanlar, Hüseyin Can’ın pişmaniye yapmasını, İbrahim Ethem Efendi’nin 

İzmit Kapanönün’de açtığı imalathanede yetişen ustalardan öğrendiğini dile getirmiştir.  

İlk yapılan pişmaniyeyi aynen devam ettirmeye çalıştıklarını ifade eden çalışanlar, 

geçen yıllar içinde (yaklaşık 20 yıl) kullanılan ekipmanlardan, hammaddeye hatta pişmaniye 

çeşitlerine kadar biraz değişikliğe uğradığını söylemişlerdir. Bu konuda gıda mühendisi şu 

açıklamayı yapmıştır: 

 -‘’Kabaca ilk pişmaniye yapımı, türev olarak devam etmektedir. Sonra çeşitlenmesi 

olmuştur, ancak sadesi, fıstıklısı ve kakaolusu bu işin temelidir. Bu yüzden ilk 

pişmaniye türevleri kapsamında, yapılışını aynen devam ettirmeye çalışıyoruz’’. 

Üniversitesi ve Tübitak labaratuvarlarından aldıkları ve ürünlerini buralara göndererek 

raf ömrü, besin değerleri ve yeni ürün analizleri yaptırdıkları dile getirilmiştir.  

Çalışan sayısı toplam 110 kişi olarak belirtilmiştir. Üretim bölümlerine göre 

ayrıldığında: pişmaniye bölümünde: 50, saray helvası bölümünde: 30, lokum-cezerye 

bölümünde 5 ve sevkiyat bölümünde 5 kişi olmak üzere 90 kişinin çalıştığı ifade edilmiştir. 

Kalan 20 kişi muhasebe ve diğer birimlerde çalışmaktadır. Üretim alanlarında çalışan tüm 

personele işe girişte oryantasyon eğitimi (işbaşı eğitimi), ekipman takibi eğitimi ve belirli 

periyotlarla gıda hijyeni eğitimi verildiği söylenmiştir. Bunlar haricinde yılda bir kez portör 

muayenesi yaptırıldığı da dile getirilmiştir. 

Öz Can Pişmaniye’nin toplam alanı 900m2 olarak ifade edilmiştir. İş hacmine göre 

üretim alanlarının büyüklüğünün ayrıldığı belirtilmiştir. 

Öz Can Pişmaniye, 1983 yılında İzmit’ten ilk pişmaniye ihracatını Suudi Arabistan’a 

gerçekleştirmiştir. 30 yılı aşkın süredir tüm Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, 

Çin, Rusya ve bazı Türki Cumhuriyetleri’ne ihracat yapmaktadır. İhracatı yapılan pişmaniyenin, 

yabancı ülkelerde de Türkler tarafından daha çok tercih edildiği ifade edilmiştir. İhracatın 

sürekli yapıldığı da vurgulanmıştır.   

Yurt içi satışların ise; genellikle İzmit, Eskişehir, Adapazarı, İzmir olduğu belirtilmiştir. 

Genel olarak Marmara Bölgesi’ne satış yapılmaktadır.     

Tema 2: Kullanılan Hammaddeler 

Kullanılan temel hammaddeler; yağ (bitkisel margarin) - un ve toz şekerdir. Pişmaniye 

türevleri için ise; fıstık, fındık, kakao, tarçın, kahve ve çikolata kullanılmaktadır. Pişmaniye 

üretimine uygun temel hammaddelerin seçiminde dikkat edilen hususları gıda mühendisi şöyle 

açıklamıştır: 
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 ‘’Hammaddelerin içeriği çok önemlidir. Bitkisel margarin seçerken, yağın erime ve 

donma noktası, içindeki esansiyel yağ asitlerinin ayrı bir önemi var. Unun, baklavalık ve 

böreklik olması gerekiyor ayrıca kül oranı bizim için önemli oluyor. Şeker çok 

değişmiyor’’. 

Hammaddelerin (yağ-şeker-un dahil pişmaniye türevleri için kakao-fıstık-kahve-tarçın-

fındık vb.) kuru erzak deposunda saklandığı, depo sıcaklığının ortalama 24-25 C0 ve depo nem 

oranın da %60-65 olduğu ifade edilmiştir. Bu değerlerin periyodik olarak kontrol edildiği 

belirtilmiştir. 

Tema 3: Pişmaniye Üretim Aşamaları 

Bu alanda çalışan ustaların nasıl yetiştiğine yönelik verilen ifadelerde; pişmaniye üretim 

alanında 85 eleman çalıştığı ve her bölümde uzman 1 usta bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

ustaların tamamının alaylı olduğu ve birçoğunun bu işi Öz Can Pişmaniye’de öğrendiği 

vurgulanmıştır. İşe alınan yeni elemanlara, işin öğretilmeye çalışıldığı ancak yeni elemanların 

işi öğrenmeye veya usta olmaya meraklı olmadıkları ifade edilmiştir. Ayrıca ustaların da, yeni 

elemanlardan bazı bilgileri sakladıkları ve kendilerine rekabetçi istemedikleri de belirtilmiştir. 

Pişmaniye üretiminde, kullanılan ekipmanlara yönelik verilen ortak cevaplar şöyle 

çerçevelenebilir. Üretim alanında hamur pişirme kazanları, şeker pişirme kazanları, şeker 

soğutma tezgâhları, pişmaniye çekme makinaları, pişmaniye işleme tezgâhları, kesme ve 

çikolata dökme makinaları, paketleme makinaları bulunmaktadır. Bu makinalar paslanmaz çelik 

materyallerden yapılmıştır. Şeker çekme makinalarının kolları, poliüretan ser plastiktir. Aşağıda 

şekil 2-  10 arası üretim de kullanılan makinalar verilmiştir. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Hamur Yoğurma Kazanları                      Şekil 3: Şeker Kaynatma Ateşi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeker 4: Şeker Kaynatma Kazanı                        Şekil 5: Şeker Soğutma Tezgâhı 
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Şekil 6: Şeker Çekme-Ağartma Aracı  

Şekil 7: Hamur ve Şekeri                                                    Şekil 8: Pişmaniye İşleme Tezgahı 

Karıştırma Makinası 

Şekil 9: Kesme ve Çikolata                                               Şekil 10: Paket Streçleme Makinası 

Dökme Makinası 

Eski pişmaniye üretimi ile şu andaki üretim arasında ekipmanlar ve pişmaniye türevleri 

açısından farklılıklar olduğu ifade edilmiştir. Günümüzde paslanmaz çelik kapların kullanıldığı 

ve ekipmanlarda basınç, sıcaklık ölçer özelliklerinin bulunduğu belirtilmiş bu durumun seri 

üretimi kolaylaştırdığı da ifade edilmiştir. Eski üretimde bakır kapların ve kazanların 

kullanıldığı vurgulanmış ve bu araçların hijyen açısından sorunlu olduğu dile getirilmiştir. 

Eskiden kullanılan bakır kaplardan biri şekil 11’de verilmiştir. Bakır kaplarla ilgili konuşan 

saray helvası ustası şöyle demiştir: 

 ‘’Aslında bakır kaplarda yapılan pişmaniye daha lezzetli olur. Uzun yıllar bu 

şekilde üretim yaptık. Ancak bakırlar çabuk yandığı için temizliği çok zor. 

Çiziliyorlar bu yüzden artık kullanılmıyor’’. 

Öz Can Pişmaniye firmasının aldığı belgeler şunlardır: TS EN ISO 9001:2008 - Kalite 

Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 22000:2005 (HACCP-Gıda Güvenliği Belgesi), Marka 

Tescil Belgesi, İşletme Kayıt Belgesi vardır ve bu belgelerin süreleri doldukça yenilendikleri 

belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgiye Öz Can Pişmaniye resmi web sitesinden de 

(www.ozcanpismaniye.com.tr/index.htm) erişilebilir.  

http://(www.ozcanpismaniye.com.tr/index.htm
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Şekil 11: Eskiden Kullanılan Bakır Kap 

Öz Can Pişmaniye’de üretilen pişmaniye çeşitlerinin zengin olduğu ve bir çok yeni 

ürünün ilk defa kendileri tarafından üretildiği ifade edilmiştir. Bu ürünler; temel olan sade, 

kakaolu ve fıstıklı temel çeşitlerin yanı sıra fındıklı, tarçınlı, kahveli, çikolatalı ve meyve 

aromalı pişmaniye çeşitlerinin de bulunduğu ifade edilmiştir. Ayrıca saray helvası, lokum-

cezerye-mesir macunu çeşitlerinin de yapıldığı belirtilmiştir. Tüm ürünlerin doğal malzemeden 

yapıldığı ve dolayısıyla doğal olduğu ve katkı malzemesi kullanmadıkları vurgulanmıştır. 

Kullanılan katkı maddelerinin pişmaniye kalitesini olumsuz etkilediği söylenmiştir. Şekil 12’de 

ürün çeşitleri verilmiştir. 

 

Şekil 12: Öz Can Pişmaniye Ürün Çeşitleri (www.ozcanpismaniye.com.tr, 2018). 

Bir çeşit pişmaniye üretiminin (paketleme dahil)  yaklaşık 40 dakika sürdüğü 

belirtilmiştir. Bu sürenin 20-25 dakikası şeker çekimi ve ağartma işlemi için, 20-25 dakika 

pişmaniye çekimi için, 10 dakika ise şeker soğutmak için kullanılmaktadır. Aşağıda pişmaniye 

üretim aşamaları verilmiştir. Aşağıda şekil 13’te örnek kakaolu pişmaniye üretimi işlem 

basamakları verilmiş ardından işlem basamakları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

Şekil 13: Kakaolu Pişmaniye Üretimi İşlem Basamakları (Kaynak: Öz Can Pişmaniye, 2018) 

http://www.ozcanpismaniye.com.tr/
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1.Aşama: Hamurun yoğurulması (meyane yapma: Pişmaniyenin meyanesi için; yağ ve 

un 150 C0’de yaklaşık 9 saat pişmektedir. Hazırlanan bu meyane depolanmaktadır. Depolanan 

bu meyaneden her parti pişmaniye üretimi için kısım kısım alınmaktadır. Üretim yapılmadan 

önce ısıtılmakta ve daha sonra şekerle karıştırılmaktadır. Şekil 14’te hamur yoğurma aşaması 

(meyane yapma) verilmiştir. 

 

Şekil 14: Hamur Yoğurma (Meyane Yapımı) 

2.Aşama: Şekeri kaynatılması: Su ve şeker 165 C0 ye kadar kaynatılır.  Kaynatma 

işlemi şeker karamelize olana kadar devam eder. Havanın nemine ve sıcaklığa göre şekerin 

pişirilmesi değişir. Şekeri asitlendirmek/ mayalandırmak için, içine belli oranlarda sitrikasit 

ilave edilir. Kullanılan sitrik asit miktarı havanın nemine veya mevsime göre farklılık gösterir. 

Karamelize olan şeker, devirmeli kazandan soğutma tezgâhına dökülerek yavaş yavaş soğuması 

ve macun halini alması beklenir.  Şekil 15’de şeker kaynatma, şekil 16’da ise soğutma aşaması 

verilmiştir.  

Şekil 15: Şeker Kaynatma              Şekil 16: Karamelize Şekerin Soğutulması 

3.Aşama: Şekerin çekilmesi ve ağartılması: Macun halini almış şeker daha sonra 

beyazlatma işlemine tabi tutulur. Eski zamanlarda demir bir çubuğa asılarak yapılan beyazlatma 

işlemi, günümüzde özel makineler tarafından yapılmaktadır. Karamelize olmuş şeker, döndükçe 

beyazlaşır ve uzar. Uzayan şeker, ağartma makinasından alınarak, elde biraz yuvarlandıktan 

sonra daire şekline getirilir. Şekil 17’de şekerin ağartılması, şekil 18’de ise şekerin ovularak 

daire haline getirilmesi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17: Şekerin Ağartılması                       Şekil 18: Beyazlamış Şekerin 

                                                                                    Ovularak Yuvarlatılması 
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4.Aşama: Hamur (meyane) ve Şekerin Karıştırılarak Çekilmesi: Halka haline 

getirilmiş ve hamur ile karıştırılmış şeker açılarak çekilmeye başlanır. Şeker, esnedikçe ve tepsi 

genişliğinde açıldıkça katlanıp tekrar açılır. Bu işlem, hamur kaybolana  (hamurun şekere 

yedirilmesi) ve şeker tel tel  ayrılana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) sürer. Şekil 19’da şekerin ve 

hamurun çekilmesi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 19: Şeker ve Hamurum Çekilmesi ve Tel Tel Ayrıştırılması 

5.Aşama: Tel Tel Olan Pişmaniyenin Fincanlanarak Şekillendirilemesi: Çekilen 

pişmaniyenin büyük bir kısmı yeme  kolaylığı bakımından özel fincanlar ile top haline getirilir. 

Bir kısmı tel tel yemekten  hoşlananlar için şekillendirilmeden paketlenir. Şekil 20’de tel tel 

olmuş pişmaniye görseli, şekil 21’de ise fincanlanarak şekillendirilmiş pişmaniye görseli 

verilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 20: Tel Tel Pişmaniyeler                                Şekil 21: Şekillendirilen Pişmaniyeler  

6.Aşama: Paketleme: Çekilen pişmaniyeler tel, top veya karışık şekilde ambalajlanır ve 

satışa sunulur. Ambalajlama işlemi de çalışanlar tarafından manuel olarak yapılmakta, kutuların 

streçlenmesinde makineler kullanılmaktadır. Şekil 22’de kutuların hazırlanması, şekil 23’de 

kutuları streçleme verilmiştir. 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

39 

 

Şekil 22: Pişmaniyelerin Kutulanması 

                                          Şekil 23: Kutuların Streçlenmesi (Ambalajlama) 

Pişmaniye haricinde saray helvası, çikolatalı pişmaniye türevleri de aynı işlemlerle 

yapılmaktadır. Çikolatalı pişmaniyenin son aşamasında, kesme ve soslama işlemi makinelerle 

gerçekleştirilmektedir. Şekil 24’de kesilmiş çikolatalı pişmaniye şekil 25’de çikolata ile soslama 

verilmiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 24:  Kesilmiş Çikolatalı                Şekil 25: Çikolata ile Soslama Pişmaniyeler                        

Pişmaniyenin raf ömrüne yönelik soruya verilen ortak cevaplar şöyledir: Pişmaniyenin 

yaz mevsiminde 3 ay, kış mevsiminde 6ay saklanabileceği belirtilmiştir. Uygun koşullarda 

saklanmayan pişmaniyenin 10 dakikada dahi bozulabileceği ifade edilmiştir.  Pişmaniyenin nem 

ve sıcak ortamda bırakılmaması gerektiği, kuru ortamda ve 16-18C0 saklanmasının uygun 

olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca buzdolabı sıcaklığında (4-8 C0)  parçalandığı da vurgulanmıştır. 

Raf ömrünü artırmaya yönelik katkı maddesi kullanılmadığı ifade edilmiştir. 

Pişmaniye üretiminin her gün yapıldığı ancak özel günlerde (bayram, tatil sezonları vb.) 

talebin arttığı belirtilmiştir. Pişmaniyenin kalitesinin düşmemesi ve bozulmaması için yaz 

dönemlerinde şekerin pişirilmesi ve işlemesi ile paketlemenin daha hızlı yapılması gerektiği 

vurgulanmıştır.   
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Tema 4: Türk Kültüründe Pişmaniye’nin Sürdürülebilirliği  

Somut olmayan kültürel mirasımız İzmit Pişmaniyesi’nin yaşatılması ve aktarılmasının 

son derece önemli olduğunu ifade eden çalışanlar, bu alanda usta yetiştirilmesinin gerekliliğini 

vurgulamışlardır. Pişmaniye ustası olmanın uzun bir süreç olduğu ve yaklaşık 1 yılın sonunda 

uzmanlaşma sağlandığı dile getirilmiştir. Öz Can Pişmaniye firması olarak KOMEK’te 

pişmaniye yetiştirme kursu açtırdıklarını ancak bu kursun çok rağbet görmediğini 

belirtmişlerdir. Bu kapsamda öncelikle yöre halkının kültürel değerlerin yaşatılması ve 

aktarılmasına yönelik bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekmişler ve geleneksel gıdaların 

devamlılığı için okullarda ders olarak okutulmasının önemli olduğunu vurgulamışlardır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’nin birçok ‘kültürel miras’ tanımlamasını kullanabileceğimiz somut ve somut 

olmayan değeri vardır. Nitekim Agop ustanın İbrahim Ethem Efendi’ye öğrettiği pişmaniye 

yapımı somut olmayan bir mirastır ve bu mirasla üretilen somut kültürel miras da günümüze 

kadar varlığını sürdüren pişmaniyedir. Dolayısıyla beş yüz yıllık bir geçmişe sahip olan ürün 

sadece ticari bir ürün olarak düşünülemez, o aynı zamanda bir kültür ürünüdür. Mehmet 

Kaplan’ın ifade ettiği gibi bir kültürün içinde yaşamak başka, onun üzerinde düşünmek başka 

bir şeydir. Bu durumda hayatın her alanında kültürün çeşitli unsurlarıyla yaşarken; onları 

yaşatmaya devam etmek ve nesillere aktarmak gibi misyonlara sahip olunması şarttır 

(Tepeköylü, 2016:29). 

Bu çalışmada coğrafi işaretli İzmit Pişmaniye’sinin kültürel mirasa katkısı incelenmeye 

çalışılmıştır. Coğrafi işaretli İzmit pişmaniyesi’nin kentle anılması, kent ve kent halkına 

ayrıcalıklı görevler yüklemektedir. Coğrafi İşaretleme, yöresel ürünlerin korunması, 

tanımlanması, tanıtılması anlamında oldukça önemli bir amaç/araçtır. Bu yüzden yapılması 

gereken öncelikli iş; Pişmaniye gibi yöresel değerlerimizi açığa çıkarmak ve kayıt altına 

almaktır. Daha sonra kayıt altına alınan bu değerleri, yaşatmak ve aktarmak üzere yöre 

lokantalarının mönülerine ilave etmek ve yöreyle ünlenen bu değerlere patent alarak koruma 

altına almaktır. Koruma altına alınan ürünlerin imal usulleri ve ürün özellikleri açısından da 

denetime tabii tutulması önemlidir. Böylece bu ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması 

sağlanırken, o ürünün tüm gelenekselliği de (hazırlama, pişirme, saklama vb.) 

korunabilmektedir. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünler yerel kalkınmanının önünü açmakta ve ülke 

ekonomisine katkı sağlayarak, turizmi desteklemektedir. 

Çalışmanın araştırma kısmında Öz Can Pişmaniye firması ile görüşülmüştür. 

Pişmaniyenin ayrıntılı yapım aşamaları gözlemlenmiş ve bu ürünü yapan ustaların kültürel 

miras değeri olan Pişmaniye hakkındaki görüşleri alınmıştır.  Görüşülen pişmaniye ustalarının,  

firma aracılığıyla ürünün yaşatılması ve aktarılmasına yönelik il genelinde çeşitli çalışmalar 

yürüttükleri ifade edilmiştir. KOMEK tarafından açılan eğitim programlarında görev aldıklarını 

belirten ustalar; yeni nesil gençlerin bu değerleri öğrenmeye ve yaşatmaya yönelik istekleri 

olmadığını belirtmişlerdir. Eğitimlere katılımların yüksek olmadığından eğitimlerin 

sürdürülebilir olmadığı da vurgulanmıştır. Bu kapsamda ustalar, gelecekte bu işin unutulacağı 

konusunda endişelerini dile getirmişlerdir. 

Geleceğimizin teminatı olan gençlerin, bu değerlere sahip çıkmaması geçmiş ile olan 

bağlarımızın kopmasına neden olacağından, özellikle Pişmaniye gibi UNESCO tarafından 

koruma altına alınmış ürünlerin önemine yönelik Kültürel Miras, Geleneksel Değerlerimiz vb. 

dersleri ana sınıfından itibaren tüm eğitim seviyelerinde müfredata koymak gereklidir. Kültürel 

miras eğitimine yönelik bu dersler; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler gibi 

yetkili organlarla işbirliği çerçevesinde hazırlanmalı ve uygulamaya koyulmalıdır. Ayrıca bu 

konuda medyaya da programlar hazırlayarak toplumun her kesimine ulaşılmasına çalışılmalıdır. 

Böylece toplumda farkındalık yaratılabilir ve toplum olarak kültürel değerlerimiz yaşatılabilir, 

aktarılabilir ve korunabilir.  

  

http://apelasyon.com/Yazi/282-cografi-isarette-avrupanin-neresindeyiz
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AŞÇILARIN MESLEKİ BAĞLILIKLARI VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

ARASINDAKİ FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üy. Ebru KEMER 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Nevşehir ilinde bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde 

çalışan aşçıların; demografik özellikleri ile mesleki bağlılıkları arasındaki farklılığı 

belirleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma, Nevşehir ilinde bulunan 3,4 ve 5 yıldızlı 

konaklama işletmelerinin mutfak departmanında çalışan 122 aşçı ve aşçı yardımcısı ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, demografik faktörler; yaş, medeni durum ve 

sektörde çalışma süresi ile aşçıların mesleki bağlılıkları konusunda farklılıkların olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Bağlılık, Aşçılar, Demografik Özellikler 

 

A STUDY ON DETERMINING DIFFERENCES BETWEEN DEMOGRAPHIIC 

FACTORS AND OCCUPATIONAL COMMITMENT 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to analyze differces between; demographic factors and 

occupational commitment on the cooks working in 3, 4 and 5 stars hotel enterprises in 

Nevşehir province. In line with this aim, the research was carried out with 122 cooks and cook 

assistants working in the kitchen department of the 3,4 and 5 stars hotel in the province of 

Nevşehir. As a result of the research, it is determined that there are differences between 

demographic factors; age, marital status and duration of work in the sector and cooks 

ocupation commitment. 

Keywords: Occupational commitment, Cooks, Demographic factors 

 

GİRİŞ 

Yeme içmenin temel ihtiyaç olması yiyecek içecek işletmeciliğinin sürekli var olmasını 

sağlamaktadır (Kurnaz, Kurnaz ve Kılıç, 2013: 575). Bu sebeple aşçılık mesleği de günümüzde 

en değerli mesleklerden biridir. Bireylerin hayatta kalabilmeleri ve maddi bir gelir sağlamak 

amacıyla bir işte belirli süre çalışmaları meslek olarak tanımlanmaktadır (Lee vd., 2000: 800). 

Ulusal aşçılık meslek standardına göre aşçılık mesleği; “belirli bir süre içerisinde kahvaltıları, 

çorbaları, zeytinyağlı yemekleri, mezeleri, hamur işi yemekleri, salataları, sıcak ve soğuk 

sosları, kırmızı et, kümes hayvanları, sakatat ve av hayvanları yemeklerini, su ve deniz ürünleri 

yemeklerini, sebze ve kurubaklagil yemeklerini, pilav ve makarna yemeklerini, tatlıları ve 

içecekleri, kendi başına hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi” olarak 

tanımlanmaktadır (MEB, 2007). Bir mesleğe sahip olmak; geçimini sağlamanın, sosyal statü 

kazanmanın yanında mesleğe karşı bir tutumun oluşmasını da sağlamaktadır.  Blau (1989: 

89)’ya göre; bireyin “mesleğine yönelik tutumları” mesleki bağlılıktır.  

Mesleki bağlılık kavramı, kariyer bağlılığı, profesyonel bağlılık ve işe yönelik tutum gibi 

kavramlarla birlikte kullanılmıştır (Aranya ve Ferris, 1984: 3; Lachman ve Aranya, 1986: 229; 

Tak ve Çiftçioğlu, 2008: 157; Özer ve Uyar, 2010: 91; Blau, 1985: 278, 2001: 280). Mesleki 

bağlılık, “mesleki kariyere kendini adama ve meslekî etik ve meslekî amaçlara inanma ve 

bunları kabul etme” olarak tanımlanmıştır (Lachman ve Aranya, 1986: 228; Aslan, 2008: 163). 

Meyer, Allen ve Smith (1993: 541)’e göre ise profesyonel veya değil bütün çalışanlar iş 

hayatları süresince mesleki bağlılık yaşayabilmektedir. Kariyer olgusu ise iş hayatında tercih 
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edilen mesleklerin farklı işleri ve işlerin gerektirdiği faaliyetleri içeriğinden farklı anlama 

gelebilmektedir. Dolayısıyla mesleki bağlılık ifadesinin kullanılmasını daha uygun görmüşler ve 

mesleki bağlılığı “bireylerin meslekleri ile aralarında geliştirdikleri psikolojik ilişki ve 

mesleklerine yönelik duygusal tepkileri” olarak tanımlanmışlardır. Diğer tanıma göre ise 

mesleki bağlılık “kişinin belli bir dalda uzmanlık ve beceri kazanmak üzere yaptığı çalışmalar 

neticesinde mesleğinin hayatındaki değerini ve ne kadar merkezsel bir yeri olduğunu 

algılaması” olarak tanımlanmaktadır (Özdevecioğlu ve Aktaş 2007: 5). Ayrıca mesleki bağlılık 

ve örgütsel bağlılık bir biriyle karıştırılsa da Cooc ve Wall, (1980: 40)’ a göre mesleki bağlılık 

bireyin yapmaya hazırlandığı veya yapmakta olduğu mesleğe olan bağlılığını ifade ederken, 

örgütsel bağlılık bireyin içerisinde bulunduğu örgüte olan bağlılığı ifade eder. 

Uysal, (2013: 95)’e göre çalışanların yaratıcı fikirlerini, önerilerini ve eleştirilerini 

dikkate almak ve bu önerileri uygulamaya aktarmak mesleki bağlılığı destekleyici faaliyetlerdir. 

Mesleğe yönelik olumlu tecrübeler, fırsatlar ve memnuniyet düzeyi arttıkça bireylerin 

mesleklerine duygusal bağlanmaları artmaktadır (Tak ve Çiftçioğlu, 2009: 37). Bu durumda, 

mesleki bağlılığı yüksek çalışanlar özelliklerini ve yeteneklerini geliştirmeye özen gösteren, 

mesleğinde başarılı olmaya çalışan, meslekten ayrılma niyeti düşük olan, kariyerini geliştirmek 

için çaba harcayan bireylerdir (Meyer, Allen ve Smith, 1993: 539–540; Lee, vd., 2000: 800; Tak 

ve Çiftçioğlu, 2008: 157). Ayrıca mesleki bağlılığı etkileyen ve azaltabilen bazı demografik 

faktörler bulunmaktadır. Bunlar; cinsiyet (Lee, vd., 2000; Norman and Wier, 2008; Greenfield, 

vd. 2008;Tang vd., 2012) yaş (Meyer, vd., 1993;  Irving, vd., 1997; Goulet and Singh, 2002; 

Greenfield, vd., 2008; Wang vd., 2011;) deneyim, meslekteki görev süresi, kıdem (Tang vd., 

2012; Solmuş, 2004). Dolayısıyla bu çalışmada aşçıların demografik özelliklerinin mesleki 

bağlılık algılarına göre farklılıklarını belirleyebilmek amaçlanmıştır. Aşçılık mesleği; uzun 

çalışma saatleri ve sürekli ayakta durma zorunluluğu olan, kapalı ortamda çalışmanın olduğu ve 

hız gerektiren güç mesleklerden biridir. Ayrıca, yiyecek içecek işletmelerinin “kalbi” olarak 

belirtilmektedir (Sezgin ve Ünlüönen, 2011: 3; Çekal 2013: 63). Bu sebeple bu çalışmada 

uygulama için özellikle otel işletmelerinde çalışan aşçılar tercih edilmiştir. Literatürde mesleki 

bağlılığa yönelik araştırmalar (Meyer, vd., 1993: 539–540; Lee, vd, 2000; Tak ve Çiftçioğlu, 

2008; Özdevecioğlu ve Uysal, 2013) bulunmaktadır. Fakat aşçıların mesleki bağlılık algıları ile 

ilgili araştırmaya rastlanılamamıştır. Bu sebeple araştırmanın bu alandaki boşluğu doldurmak 

açısında literatüre ve aşçıların meslekle ilgili stratejilerini geliştirmesi açısından da 

uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

1. Araştırma Evreni, Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi 

Bu çalışmanın amacı Nevşehir ilinde bulunan 3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 

aşçı ve aşçı yardımcılarının demografik özellikleri ile mesleki bağlılıkları arasındaki farklılığı 

belirleyebilmektir. Araştırmanın evrenini 3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin aşçıları ve aşçı 

yardımcıları oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan birincil veriler araştırmaya katılmaya 

istekli olan otel işletmelerinde çalışan aşçı ve aşçı yardımcıları ile 01- 20 Mayıs tarihleri 

arasında anket yöntemi ile veri toplanarak elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında yüz yüze 

görüşme ve bırak-topla yöntemi olmak üzere iki yöntem kullanılmıştır.   Anket formunda 

mesleki bağlılık ile ilgili 18 ifade verilmiş olup, katılımcıların (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-

Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum) 

5’li Likert ölçeğine göre değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca ankette katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik 7 ifade yer almaktadır. 

Bu çalışmada Nevşehir ilinde bulunan otel işletmelerinde çalışan aşçıların tamamına 

ulaşılmaya çalışılmıştır fakat araştırmada evrenin tamamına ulaşılmasının güçlüğünden dolayı 

örnekleme alma yoluna gidilmiş ve kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Örneklem 

büyüklüğü sosyal bilim araştırmaları için 30-ile 500 arasında yeterli kabul edilebilmektedir 

(Altunışık, vd. 2012: 137). Dolayısıyla geliştirilen anket formu örnek kütlenin özelliğini taşıyan 

150 kişiye dağıtılmış ve analize uygun olan 122 anket değerlendirmeye alınmıştır. Veriler SPSS 

for Windows 22 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 
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Araştırma kapsamında anketin hazırlanması sürecinde yerli ve yabancı literatür 

araştırması yapılarak konuyla ilgili çalışmalarda kullanılan anketler incelenmiştir. İnceleme 

sonucunda Meyer, Allen & Smith (1993) tarafından geliştirilen ve Tak ve Çiftçioğlu (2009) 

tarafından Türkçe' ye uyarlanan mesleki bağlılık ölçeği kullanılmıştır.  

Aşağıda sunulan hiptezler aracılığıyla araştırma verileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.   

Hipotez 1: Aşçıların mesleki bağlılık algıları cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. 

Hipotez 2: Aşçıların mesleki bağlılık algıları medeni durumlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

Hipotez 3: Aşçıların mesleki bağlılık algıları yaşlarına göre farklılık göstermektedir. 

Hipotez 4: Aşçıların mesleki bağlılık algıları eğitim durumlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

Hipotez 5: Mesleki bağlılık boyutları çalışanların işyerindeki hizmet sürelerine göre 

farklılık göstermektedir. 

Hipotez 6: Mesleki bağlılık boyutları çalışanların meslekteki kıdemlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

Hipotez 7: Aşçıların mesleki bağlılık algıları çalıştıkları işletmenin türüne göre farklılık 

göstermektedir 

2. Bulgular ve Yorum 

Araştırma kapsamında, otel işletmelerinde çalışan aşçı ve aşçı yardımcılarının mesleki 

bağlılıklarına yönelik tutumlarının demografik değişkenlere göre belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular aşağıda 

tablolar halinde sunulmuştur. 

 

Değişken F (%) 

Cinsiyet 
Erkek 114 93,4 

Kadın 8 6,6 

Medeni Durum 

 

 

Evli 82 67,2 

Bekar 40 32,8 

Yaş 

21-30 43 35,2 

31-40 42 34,4 

41-50 37 30,3 

Eğitim 

İlköğretim 25 20,5 

Ortaöğretim 73 59,8 

Önlisans 24 19,7 

Yıldız Sayısı 

3 yıldızlı 22 18 

4 yıldızlı 47 38,5 

5 yıldızlı 53 43,3 

İşletme süresi 
1 yıldan az 21 17,2 

1-5 yıl 58 47,5 
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6-10 yıl 29 23,8 

11 yıl ve üzeri 14 11,5 

Sektör süre 

1 yıldan az 25 20,5 

1-5 yıl 73 59,8 

6-10 yıl 11 9 

11 yıl ve üzeri 13 10,7 

Tablo 1: Aşçıların demografik ve diğer bireysel özelliklerine ilişkin bilgiler 

Aşçıların demografik ve bireysel özelliklerine göre katılımcıların % 93,4’ü (f=114) erkek, 

% 6,6’sı (f=8) kadındır. Araştırmaya katılan çalışanların % 67,2’sinin evli, % 32,8’ inin ise 

bekar olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde % 35,2’si  (f=43) 21-30 yaş 

aralığında, % 34,4’ü (f=42) 31-40 yaş aralığında, % 30,3’ü (f=37) 41 yaş ve üzeri olduğu 

görülmektedir. Araştrmaya katılmayı kabul eden işletmelerde çalışanların % 18’i (f=22) 3 

yıldızlı, % 38,5’i (f=47) 4 yıldızlı, % 43,3’ü (f=53) 5 yıldızlı konaklama işletmesinde 

çalışmaktadır. Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde % 20,5’i (f=25) ilköğretim mezunu, 

% 59,8’i (f=73) ortaöğretim mezunu, % 57,0’si (f=278) ve % 19,7’si (f=24)  önlisans 

mezunudur. Katılımcıların sektörde çalışma süreleri incelendiğinde yoğunluğu % 59,8 (f=73) ile 

1-5 yıl arası çalışanlar oluşturmaktadır. İşletmede çalışma süreleri incelendiğinde ise; yine 

yoğunluğu % 47,5 (f=58) ile 1-5 yıl arası çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Katılımcıların 

sektörde çalışma süreleri % 20,5’i (f=25) 1 yıldan az süredir çalışmakta, % 9’u (f=11)  6-10 

yıldır çalışmakta, % 10,7’si (f=13)  11 yıl ve üzeri çalışmaktadır. 

Araştırmada gruplar arasındaki farklılıkları belirleyebilmek için iki grup arasındaki 

farklılık için T testi ikiden daha fazla gruplar için ise One Way Anova parametrik testi 

kullanılmıştır Nicel veriler için örneklem büyüklüğü 30’dan büyük olan, bağımsız, homojen ve 

evrenden yansızı seçilen verilerde parametrik testler kullanılmaktadır (Gürbüz, Şahin 2015: 

213).  

Boyut Cinsiyet N �̅� Ss T P 

Mesleki Bağlılık 
Erkek 114 3,62 0,44 

1,06 ,28 
Kadın 8 3,43 0,34 

Tablo: 2 Aşçıların Mesleki Bağlılıklarının Cinsiyete Göre Farklılığının Sonuçları ***p<0,001  

**p<0,01   *p<0,05 

Tablo’da yer verilen bağımsız örneklemler için T testi sonuçlarına göre, cinsiyetlere 

göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05). Bu durumda kadınların ve erkeklerin 

mesleki bağlılık algılarının birbirine yakın olduğu; bu hususta cinsiyetin belirleyici olmadığı 

şeklinde değerlendirme yapılabilir. Bu durumda “Aşçıların mesleki bağlılık algıları 

cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir”. H1 hipotezi red edilmiştir. 

Boyut Medeni 

Durum 

N �̅� Ss T P 

Mesleki Bağlılık 
Evli  82 3,72 0,45 

4,00 ,000** 
Bekar 40 3,37 0,42 

Tablo: 3 Aşçıların Mesleki Bağlılığının Medeni Duruma Göre Farklığının Sonuçları 

***p<0,001  **p<0,01   *p<0,05 

Tabloda yer verilen bağımsız örneklemler için T testi sonuçlarına göre aşçıların mesleki 

bağlılık algılarının medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). 
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Buna göre, evli ve bekarların mesleki bağlılık algılarının katılım ortalamaları istatistiksel olarak 

farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar incelendiğinde; Evli olan aşçıların (ort.3,72) bekar olan 

aşçılara göre (ort.3,37) göre mesleki bağlılık algılarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu 

durumda “Aşçıların mesleki bağlılık algıları cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir.” H2 

hipotezi kabul edilmiştir. 

Boyut Yaş N �̅�±ss 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Top. 
SD 

Kareler 

Ort. 
F P 

Mesleki 

Bağlılık  

21-30 yaş 43 3,21±,67 Gruplararası 4,539 2 2,269 

4,466 ,012* 31-40 42 3,31±,74 Gruplariçi 60,472 119 ,508 

41 ve üzeri 37 3,66±,70 Toplam 65,011 121  

Tablo 4: Aşçıların Mesleki Bağlılığının Yaş Değişkenine Göre Farklılık Sonuçları ***p<0,001  

**p<0,01   *p<0,05 

Tabloya göre aşçıların mesleki bağlılık algılarının yaşlarına göre anlamlı farklılıklar 

tespit edilmiştir (p<0,05). Mesleki bağlılığa ilişkin ortalamalar incelendiğinde; 41 ve üzeri yaş 

grubunun (Χ=3,21) ve 31-40 (Χ=3,31), yaş aralıklarındaki işgörenlerin 21-30 yaş aralığındaki 

(Χ=3,21) işgörenlere göre daha yüksek düzeyde mesleki bağlılık algılarının oldukları 

belirtilebilir. Mesleki bağlılığa ilişkin gruplar arası farklılıklara Tukey testine bakıldığında 

farklılığın 21-30 yaş arası işgörenlerden kaynakladığı tespit edilmiştir. Bu durumda “Aşçıların 

mesleki bağlılık algıları yaşlarına göre farklılık göstermektedir.” H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

Bu sonuçlar aşçıların yaşlarının azalmasıyla birlikte, mesleki bağlılık algılarının da azaldığını 

göstermektedir. 

Boyut Eğitim N �̅�±ss 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Top. 
SD 

Kareler 

Ort. 
F P 

Mesleki 

Bağlılık  

İlköğretim 25 3,70±,40 Gruplararası ,291 2 ,145 

,660 ,519 Lise 73 3,58±,48 Gruplariçi 26,227 119 ,220 

Önlisans 24 3,58±,48 Toplam 26,518 121  

Tablo 5: Aşçıların Mesleki Bağlılığının Eğitim Düzeylerine Göre Farklılık Sonuçları 

***p<0,001  **p<0,01   *p<0,05 

Tablo’da yer verilen One Way Anova testi sonuçlarına göre, aşçıların mesleki bağlılık 

algılarının eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05). Dolayısıyla 

aşçıların mesleki bağlılık algılarının birbirine yakın olduğu; bu hususta eğitim durumunun 

belirleyici olmadığı şeklinde değerlendirme yapılabilir. Bu durumda “Aşçıların mesleki bağlılık 

algıları eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir.” H4 hipotezi red edilmiştir. 

Boyut İşletme 

Süre 

N �̅�±ss Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Top. 

SD Kareler 

Ort. 
F P 

Mesleki 

Bağlılık 

1 yıldan 

az 

25 3,54±,46 Gruplararası 1176 3 ,392 

1,826 ,146 

1-5 yıl 73 3,57±,46 Gruplariçi 25,341 118 ,215 

6-10 yıl 11 3,65±,44 Toplam 26,518 121  

11 yıl 

ve 

üzeri 

13 3,88±,48     

Tablo 6: Aşçıların Mesleki Bağlılığının İşletmede Çalışma Sürelerine Göre Farklılık Sonuçları 

***p<0,001  **p<0,01   *p<0,05 

Tablo’da yer verilen One Way Anova testi sonuçlarına göre, aşçıların mesleki bağlılık 

algılarında işletmede çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05). 

Bu durumda aşçıların mesleki bağlılık algılarının birbirine yakın olduğu; bu hususta işletmede 
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çalışma süresinin belirleyici olmadığı şeklinde değerlendirme yapılabilir. Bu durumda 

“Aşçıların mesleki bağlılık algılarının işletmede çalışma sürelerine göre farklılık 

göstermektedir.” H5 hipotezi red edilmiştir. 

Boyut 
Sektör 

Süre 
N �̅�±ss 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Top. 
SD 

Kareler 

Ort. 
F P 

Mesleki 

Bağlılık  

1 yıldan 

az 

21a 1,72±1,03 Gruplararası 
15,842 3 4,287 

1,319 ,029* 

1-5 yıl 58 1,87±,1,08 Gruplariçi 174,209 118 1,476 

6-10 yıl 29 2,23±1,54 Toplam 180,051 121  

11 yıl ve 

üzeri 

14 2,35±,1,49     

Tablo 7: Aşçıların Mesleki Bağlılığınnın Sektörde Çalışma Sürelerine Göre Farklılık Sonuçları 

***p<0,001  **p<0,01   *p<0,05 

Tabloda yer verilen One Way Anova testi sonuçlarına göre, aşçıların mesleki bağlılık 

algılarının sektörde çalışma sürelerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). 

Mesleki bağlılığa yönelik ortalamalar incelendiğinde 11 yıl ve üzeri çalışan aşçıların (Χ=2,35) 

ve 6-10 yıl arası çalışan aşçıların (Χ=2,23) ortalamalarının diğer çalışanlara göre 1-5 yıl arası 

(Χ=1,87) ve (Χ=1,72) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Gruplar arası farklılığın hangi 

gruptan kaynaklandığını tespit etmek için Tukey testi sonuçlarına bakıldığında farklılığı 1 

yıldan az çalışan aşçıların oluşturduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında sektördeki kıdemi 

fazla olan işgörenlerin, sektörde çalışma süresi az olan işgörenlere göre mesleki bağlılık 

algılarının daha düşük olduğu söylenebilir. Bu durumda “Aşçıların mesleki bağlılık algıları 

sektörde çalışma sürelerine göre farklılık göstermektedir” H6 hipotezi kabul edilmiştir. 

Boyut 
İşletme 

Tür 
N �̅�±ss 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Top. 
SD 

Kareler 

Ort. 
F P 

Mesleki 

Bağlılık  

3 yıldızlı 22 3,58±,55 Gruplararası 
1,042 2 ,521 

2,435 ,092 
4 yıldızlı 47 3,50±,39 Gruplariçi 

25,475 119 ,214 

5 yıldızlı 53 3,70±,47 Toplam 
26,518 121  

Tablo 8: Aşçıların Mesleki Bağlılığının İşletme Türüne Göre Göre Farklılık Sonuçları 

***p<0,001  **p<0,01   *p<0,05 

Tabloda görüldüğü gibi, aşçıların çalıştıkları işletmenin türüne göre mesleki 

bağlılıklarına ilişkin algılarında farklılık tespit edilememiştir (p>0,05). Dolayısıyla “Aşçıların 

mesleki bağlılık algıları çalıştıkları işletmenin türüne göre farklılık göstermektedir” H7 hipotezi 

red edilmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada Nevşehir ilinde bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 

mutfak personelinin demografik özellikleri ile mesleki bağlılıkları arasındaki farklılıklar 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya farklı bireysel özelliklere sahip 122 kişi katılmıştır. 

Araştırmaya katılanların çoğunluğunu: medeni durumu evli, cinsiyeti erkek, 21-40 yaş arası, 

ortaöğretim mezunu ve sektördeki kıdemi 1-5 yıl arası olan bireyler oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan aşçıların mesleki bağlılıkları medeni duruma göre farklılıklar 

göstermektedir. Evli olan aşçıların, bekar aşçılara göre mesleki bağlılık algılarının daha olumlu 
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olduğu tespit edilmiştir. Bu durum evli olan bireylerin daha düzenli bir hayata sahip olması ve 

bu düzende mesleği değiştirmenin getireceği yükümlülükleri evliyken kaldıramamasının 

mesleki bağlılık motivasyonunu arttırmış olabileceği şeklinde yorumlanabilir.  

Araştırmada aşçıların mesleki bağlılıklara ilişkin görüşlerinin yaşlarına göre anlamlı 

farklılıklar göstermektedir. Aşçıların yaşlarının azalmasıyla birlikte mesleki bağlılık algılarının 

da azaldığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan aşçıların mesleki bağlılık konusunda 30 yaş altı 

aşçıların diğerlerine göre daha olumsuz görüş bildirmeleri; yanlış meslek seçmeleri, seçtikleri 

mesleğe uyum sağlayamamaları, ekonomik sıkıntılardan dolayı zorunlu olarak mesleği 

geçekleştirmeleri veya mesleğin uzun çalışma saatleri ve yorucu olması bu görüşlere sahip 

olmasında etken olabileceği düşünülmektedir. Bu durumda; bireyler meslek seçerken daha 

küçük yaşlarda hangi mesleğe daha yatkın olduğunun tespit edilmesi, mesleki uyumlaştırma 

programlarının olması ve dolayısıyla bireylerin mesleklerine daha yakın hale getirilmeye 

çalışılması önerilebilir. 

Araştırmaya katılan aşçıların sektörde çalışma süreleri ile mesleki bağlılıkları 

hususunda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sektörde çalışma süresi 1 yıldan az olan 

aşçıların mesleki bağlılıkları daha düşük çıkmıştır. Sektörde çalışma süresi az olan bireylerin 

mesleği tanımaya çalışmaları ve mesleğe uyum sağlamaya çalışmaları bu sebeple mesleki 

bağlılıklarının düşük olduğu düşünülebilir. Ayrıca mesleğe yeni başlayan işgörenlere mesleği 

sevdirmeye yönelik faaliyetler yürütülebilir ve meslekle ilgili motivasyonlarının arttırılmasının 

sağlanması önerilebilir. 
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GAZİANTEP MUTFAK KÜLTÜRÜNDE YER ALAN KLASİK LEZZETLERDEN 

ÖRNEKLER 

Öğr. Gör. Songül KILINÇ ŞAHİN 

 Öğr. Gör. Erhan İŞLEK 

Öğr. Gör. Dr. Zekeriya BİNGÖL 

ÖZET   

Gaziantep yemekleri ve yemek kültürü dünya mutfağında önemli bir yere sahiptir. 

Gaziantep mutfağı geçmişini tarihten alan ve 500 çeşide yakın yemek ile Türk mutfağını önemli 

düzeyde temsil eden mutfaklardan birisidir.  Gaziantep mutfağı en ön sıralarda yer almaktadır. 

Gaziantep, gastronomi alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 

Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğine 2015 yılı itibari ile katılmıştır. Bu çalışmada Türk Mutfağında 

çok önemli yeri olan Gaziantep mutfağının bazı klasik lezzetlerinden olan yuvalama, nohut 

dürüm, kuru patlıcan-biber dolma, kavurma, soğan kebabı, antep lahmacunu ele alınarak bu 

yemeklerin malzemeleri, yapılış aşamaları, kültürü ve yemeklere ait fotoğraflara yer verilmiştir. 

Araştırmada Gaziantep mutfağının popüler yemeklerinden seçilen yöresel ürünleri tanıma ve 

yemeklerin yapılışını hakkındaki veriler Gaziantep’te ikamet eden ve en az iki kuşak 

Gaziantep’te yaşayan kişilerden elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre araştırmaya konu olan 

yerel yemeklerin Gaziantep halkı tarafından uzun yıllardır tüketilmekte ve sosyo kültürel açıdan 

önemli bir yere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gaziantep mutfağı, yemek kültürü, klasik yemekler, yuvalama, 

Antep lahmacunu   

 

SOME EXAMPLES OF TRADITIONAL GAZIANTEP’S CUISINE TASTES 

ABSTRACT 

Gaziantep’s tastes and Gaziantep’s food culture have an important place in the world 

cuisine. Gaziantep’s cuisine takes its past from history and with nearly 500 different meals is 

the richest one in Turkish cuisines. It was designated for Creative City Newtork about 

Gastronomy by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in 

2015. In this study, some important traditional meals of Gaziantep which are yuvalama, nohut 

dürüm, kuru patlıcan-biber dolma, kavurma, soğan kebabı and antep lahmacun materials, 

construction process steps, culture and photographs of dishes are presented. Gaziantep’s 

cuisine’s awareness level was analysed as to know local foods and cooking style under two 

headings. The data which is Gaziantep famous local dishes’s recipe was taken from this 

research chosen from the people who are the resident of Gaziantep and who lived there at least 

for 2 generation. As a conclusion of this research, these traditional dishes of Gaziantep have 

been consumed for many years and have an important role for socio culture life of Gaziantep.  

Keywords: Gaziantep cuisine, food culture, traditional meals, yuvalama, Antep 

lahmacunu   
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GİRİŞ 

Kültür bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerleri içermekle birlikte; 

toplumların yaşam tarzlarına ilişkin geleneklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür 

(Şanlıer, Cömert ve Özkaya 2012; Cömert 2014). Türkler tarih boyunca birçok medeniyet ile bir 

arada yaşamış ve bu süre zarfında tüm medeniyetlerin çeşitli kültürlerinden etkilendikleri gibi 

mutfak kültürlerinden de etkilenmişlerdir (Giritlioğlu, 2008). Türk mutfağı dünyadaki en eski üç 

mutfaktan birisidir (Şanlıer, 2005; Şanlıer, Cömert ve Özkaya 2012; Ertaş ve Karadağ 2013; 

Özdemir ve Kınay 2004). Dünya mutfağının içinde Türk mutfağının ve Türk mutfağının içinde 

de Gaziantep mutfağının önemli bir yeri vardır (Giritlioğlu, Armutçu ve Düzgün, 2016). Türk 

mutfağı içerisinde en fazla yemek çeşidi Gaziantep mutfağında yer almaktadır (Giritlioğlu, 

Armutçu ve Düzgün, 2016). Gaziantep, coğrafi olarak eski uygarlıkların yaşadıkları bir bölgede 

yer almaktadır. Bu bölgede yaşamış olan uygarlıklardan kalan pek çok lezzet, yemek ve kültür 

mirası Gaziantep’in sahip olduğu kültürel zenginliğin bir nedenidir. Gaziantep’in Anadolu ile 

Arap coğrafyası arasında bir geçiş güzergâhında olması, ticaret kervanlarının konaklama 

alanlarının üzerinde olması da Gaziantep’e sürekli yeni ve farklı ürünlerin, yemek çeşitlerinin 

katılmasına sebep olmuştur (Gökırmaklı ve diğ., 2017; Özkan ve Yıldız, 2016). Gaziantep, 

dünyanın en eski yerleşim birimlerinden biridir. Aynı zamanda kalıntılar göstermektedir ki 

Gaziantep, yemeğin piştiği en eski coğrafyadır. Farklı medeniyetlerin yerleştiği bu bölge, 

Gaziantep’i bir kültür hazinesi yapmaktadır (Uçkun ve Alpaydın, 2016). Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde Halep’e bağlı bir sancak olan Gaziantep’in mutfağı aynı zamanda Halep’in de 

mutfağıdır. Gaziantep, Haleplilerin de sofrasıdır. Türklerin, Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin, 

Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin sofrasıdır. Gaziantep sofrası, sadece bir şehir değil, 

bir insanlık sofrası olarak tarihe geçmiştir (Yerlikaya, 2016). 

Gaziantep, gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğine 11 Aralık 

2015 tarihi itibariyle hak kazanmıştır. Bu alanda Türkiye’nin öncü şehri sıfatını da ayrıca elde 

etmiştir (Şahin, 2016; http://www.gcvb.org.tr/yayinlarimiz/gaziantep-mutfagi-brosuru.pdf).  

Gaziantep’in UNESCO tarafından Türkiye’de ilk şehir olarak seçiminde, Gaziantep’te 

nesiller boyu bir miras titizliği ile tariflerin aktarılması, yemek yapımında kullanılan 

malzemelerin kalitesi, farklı baharatların dengeli bir şekilde kullanımı,   salçaların, sosların ve 

karışımların, hazırlanmasında ve pişirilmesinde gösterilen becerinin etkisi olmuştur. Gaziantep 

yemeklerinin hazırlanmasında tüm yemek pişirme tekniklerini (haşlama, ızgara, tava, sote, 

kavurma, tencere yemeği, fırın yemekleri vb.) görmek mümkündür (Aksoy ve Sezgi, 2015; 

http://www.gcvb.org.tr/ yayinlarimiz/gaziantep-mutfagi-brosuru.pdf). Gaziantep mutfağında 

malzemeler mevsiminde kullanılmaktadır. Sarımsak hasadında sarımsak kebabı, pirpirim 

(semizotu) yetiştiğinde pirpirim aşı, patlıcan zamanı bol bol patlıcan kebabı yapılması 

Gazianteplilerin doğayı tanıması ve doğanın nimetlerini kullanma becerisini göstermektedir 

(Uçkun ve Alpaydın, 2016). Yörede doğal şartlarda üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerdeki 

yüksek aroma ve tadın yemeklerin sahip oldugu üstün lezzette payı bulunmaktadır 

(http://www.gcvb.org.tr/yayinlarimiz/ gaziantep-mutfagi-brosuru.pdf). 

Mutfak, yeme-içme Gaziantepliler için o kadar önemli ki ülkemizin ilk mutfak müzesi 

olan Emine Göğüs Mutfak Müzesi dar sokakları ile ünlü Gaziantep Kalesi eteklerinde, tarihi 

Göğüş Konağında kurulmuştur. Müze içerisinde yörenin mutfak kültürüne ait tabak, bardak, 

bakır eşyalar, sefer tasları gibi araç-gereçler,  bayram yemeği yuvalamanın yapılması, soğuk kış 

gecelerinde tandır başında verilen bastık, sucuk, ceviz, kahve-mırra pişirilmesi vb. yöresel 

detaylar, Antep yöresine özgü kıyafetler eşliğinde mankenlerle canlandırılmaktadır 

(http://www.gaziantepkulturturizm.gov.tr/TR-174064/ emine-gogus-mutfak-muzesi.html). 

GAZİANTEP’İN KLASİK LEZZETLERİ  

Gaziantep mutfağı daha çok ete dayalı bir yemek kültürüne sahip olup yörede daha çok 

koyun eti tüketilmektedir (Serinkaya, 2017). Nineden toruna bir miras titizliği ile öğretilen 

yemeklerin ve tatlıların yapımında kullanılan malzemelerin seçimindeki titizlik, hazırlama ve 

pişirmede gösterilen beceri, yemeklerin yapımında kullanılan ve yemeklerde değişik tat ve 

http://www.gcvb.org.tr/
http://www.gcvb.org.tr/yayinlarimiz/
http://www.gaziantepkulturturizm.gov.tr/TR-174064/
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lezzet veren baharatlar, salçalar, soslar ve karışımlar, Gaziantep yemeklerinin ve tatlılarının 

şöhrete kavuşmasına ve aranılan tat olmasına neden olmuştur  

(http://www.gcvb.org.tr/yayinlarimiz/ gaziantep-mutfagi-brosuru.pdf). 

Bu çalışmada Gaziantep Mutfağının klasik 

lezzetlerinden olan yuvalama, nohut dürüm, kuru patlıcan-

biber dolma, kavurma, soğan kebabı, Antep lahmacunu gibi 

lezzetlere yer verilmiş ve kullanılan malzemeler, yapılış 

aşamaları, kültürü ve yemeklere ait fotoğraflar sunulmuştur. 

Çalışmada yöresel yemekleri tanıma ve yemeklerin yapılışı 

hakkında veriler elde edilirken görüşme yapılan kişiler 

Gaziantep’te ikamet eden ve Gaziantep’in yerel halkını 

oluşturan bireylerden seçilmiştir. Görüşme Temmuz-Eylül 

2017 tarihinde araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

YUVALAMA 

Gaziantep’in yemek kültürü deyince birçok kişinin aklına gelen ilk yemek 

yuvarlamadır. Bu yemeğin Gaziantep mutfağında ayrı bir yeri vardır. Özellikle ramazan 

bayramı sabahında Antepliler kahvaltıda yuvalama tüketirler. 

MİKTAR MALZEME CİNSİ 

150 gram Yağsız dana kıyma 

250 gram  Pirinç unu 

250 gram Kuşbaşı koyun eti  

1 su bardağı Nohut 

2 su bardağı Süzme yoğurt 

1/2 çay bardağı, 1 çay bardağı Un, irmik 

2 adet Yumurta 

1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı Tereyağı, sıvıyağ 

İsteğe bağlı Kuru nane, tuz, karabiber 

Yapım Aşamaları 

Pirinç unu, irmik, un ve yağsız dana kıyma iyice harmanlanır. Sonra içerisine bir adet 

yumurta kırılarak eklenir. Devamında içerisine bir miktar tuz ve karabiber (yaklaşık 1 çay 

kaşığı) de eklenerek iyice yoğurma işlemi uygulanır. Ele yapışmayacak şekilde hamur kıvamını 

aldıktan sonra bir miktar hamurdan alınarak nohut büyülüğünde tek tek yuvalanır. Bu işlem tüm 

hamura uygulanır. Uygulanma süresi uzun olduğu için genellikle 3-4 kişi ile birlikte yapılır. 

Yuvalanmış olan minik köfteler buharda ön pişirme işlemine tabii tutulur. Bir tencereye kuşbaşı 

doğranmış koyun etini ve akşamdan ıslatışmış olan nohutu eklenir. Tencereye etin ve nohutun 

üzerini kaplayacak şekilde su ilave edilerek haşlanması sağlanır. Kuşbaşı doğranmış etin ve 

nohutun iyice pişmesi sonrasında tencerede kalan et suyu soğuması için bir kaba alınır. 

Yemeğin pişirileceği büyük bir tencereye süzme yoğurt eklenerek iyice çırpma işlemi yapılır, 

içerisine bir adet yumurta kırılarak eklenir ve tekrar çırpma işlemi yapılır. Çırpma işlemi 

bittikten sonra harlı bir ocağın üzerine tencere yerleştirilir ve yoğurt kaynayıncaya kadar çırpma 

işlemi yapılır. Yoğurt bir süre kaynadıktan sonra içerisine et suyu ve buharda ön pişirme yapılan 

yuvalama ilave edilir. Yaklaşık 10 dakika sonra haşlanmış nohut ve kuşbaşı da tencereye ilave 

edilir. Tüm malzemelerin birbirine karışması için yaklaşık 10-15 dakika kısık ateşte pişirme 

işlemine devam edilir. Pişme işleminden sonra bir tavaya tereyağı ve sıvı yağ eklenerek kızgın 

hale getirilir, içerisine bir yemek kaşığı kuru nane eklenir ve tenceredeki yemeğin üzerine 

dökülür.  Kaynak: Hatice KILINÇ (65) 

http://www.gcvb.org.tr/yayinlarimiz/%20gaziantep-mutfagi-brosuru.pdf
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NOHUT DÜRÜM 

 

Gaziantep’in popüler klasik lezzetlerinden biri de 

nohut dürümüdür. Günün her öğününde rahatlıkla tüketilen ve 

hemen hemen her yiyecek-içecek hizmeti veren işletmede 

rahatlıkla bulunabilen tipik yöresel bir üründür. Kebap 

çeşitlerine kıyasla daha ekonomik olduğu için öğrenciler 

tarafından da sevilerek tüketilir. 

 

  MİKTAR MALZEME CİNSİ 

1 su bardağı Nohut 

1 kg  Kemikli et 

İsteğe bağlı Kırmızı pul biber, tuz, sumak, maydanoz 

Yapım Aşamaları 

Akşamdan ıslatılan nohutlar kemikli et ile birlikte düdüklü tencerede haşlanmaya 

bırakılır. Et suyu ile iyice yumuşayan ve lezzetlenen nohutlara isteğe bağlı olarak sumak, 

kırmızı pul biber, kıyılmış maydanoz, tuz ve limon ilavesi yapılarak Antep tırnaklı pidesi 

arasında servis edilir. Kaynak: Yüksel KANLI (45) 

KURU PATLICAN-BİBER DOLMA 

Antep usulü kuru patlıcan-biber dolması için hazırlıklar yaz ayında yapılır. Yazın Antep 

dolmalık taze patlıcan ve biberlerin içi ince bir şekilde oyulur. Sonrasında, patlıcanlar ve 

biberler yıkanır ve iğne yardımı ile tek tek ipe dizilir. Evin damlarında ya da balkonlarda 

yaklaşık 10-15 gün güneş ışığında kurumaya bırakılır.  

 

                  

 

 

 

 

 

MİKTAR MALZEME CİNSİ 

15’şer adet Kuru patlıcan ve biber 

300 gr. Orta yağlı kıyma 

2 orta boy Kuru soğan 

Bir büyük baş Sarımsak 

1 su bardağı Pirinç 

1 yemek kaşığı Antep salçası 

1 çay bardağı Sıvı yağ 

1’er tatlı kaşığı Limon tuzu ve nar ekşisi 

1’er çay kaşığı Karabiber, tuz, pul biber ve kimyon 
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Yapım Aşamaları 

Yaz ayından kurutulan biberler ve patlıcanların ipi çıkarılır. Bir tencere yaklaşık 3 litre 

kaynar su eklenir ve üzerine kuru patlıcan-biberler ilave edilir. Yaklaşık 10-15 dakika patlıcan 

ve biberler ne çok sert ne de çok yumuşak olacak şekilde kaynatma işlemine devam edilir. 

Sonrasında patlıcan ve biberler soğuk sudan geçirilerek bir kenara bırakılır.  

İç harcı için, önce pirinçler ılık suda yaklaşık 30-40 dakika bekletilir. Sonrasında iyice 

yıkanır ve süzülür. Pirincin içerisine çok ince bir şekilde doğranmış olan soğan ve sarımsakları, 

kıymayı, Antep salçasını ve geri kalan tüm malzemeleri ilave ettikten sonra iyice 

harmanlanması sağlanır. Harcın tadını bakılarak istenilen baharat ilave edilir. Daha önceden 

haşlanan patlıcan ve biberleri hazırlanan iç harcı ile dolduruyoruz. Patlıcan ve biberlerin ağız 

kısımlarını sıkarak tencereye sırayla dizilir. En üstte dolmaların içindeki harcın çıkmasını 

engellemek için dolma taşı konulur ve tencereye yaklaşık 600 ml kaynar sıcak su ilave edilir ve 

kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 40-50 dakika pişirilir. Tencerede kalan su 

süzüldükten sonra 5-10 dakika dinlendirilir.  Kaynak: Sultan TURAK (40) 

KAVURMA 

Antepliler tarafından sevilerek tüketilen bir 

diğer klasik lezzet ise kavurma dürümüdür. 

Özellikle sabah kahvaltısında tercih edilmekle 

beraber günün her öğününde rahatlıkla tüketilen ve 

hemen hemen her yiyecek-içecek hizmeti veren 

işletmede rahatlıkla bulunabilen tipik yöresel bir 

üründür.    

 

 

 

 

 

 

 

Yapım Aşamaları 

Derin bir tencerenin içerisine küçük doğranmış kuyruk konularak kavrulmaya bırakılır. 

Kuyruklar kavrulduktan sonra irice doğranmış soğanlar ve taze biberler ilave edilerek soğanlar 

solduruluncaya kadar işleme devam edilir. Sonrasında tencereye çekilmiş akciğer ilave edilir ve 

ciğerler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Akciğer iyice pişirildikten sonra üzerine çekilmiş 

karaciğer ilave edilir ve bu şekilde ciğerlerin suyu buharlaşıncaya kadar kavrulma işlemine 

devam edilir. Son olarak baharatları da ilave edilerek Antep tırnaklı pidesi arasında sıcak olarak 

ve üzerine ince kıyılmış maydanoz-limon ile servis edilir. Kaynak: Elif EKİNCİ (41) 

 

SOĞAN KEBABI 

Soğan ve sarımsağın Gaziantep mutfak kültüründe 

ayrı bir yeri vardır. Öyle ki, soğan sadece yemeklere 

konulan bir malzeme olmaktan çıkmış kıyma ile beraber ana 

yemeğin kendisi olmuştur. Soğan kebabı yine Gaziantep 

mutfağının klasik lezzetleri arasındadır.   

MİKTAR MALZEME CİNSİ 

250 gr - 500 gr. – 750 gr. Kuyruk yağı - Akciğer - Karaciğer (Koyun) 

5 adet Orta boy soğan 

1’er adet Yeşil ve kapya biber 

4 yemek kaşığı Sıvıyağ 

1’er tutam Tuz, karabiber, kırmızıbiber, kimyon 
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Yapım Aşamaları 

Soğanlar püsküllü tarafından tepe kısmı kesilir. Soğanların kabukları soyulmadan 

tepeden aşağı doğru kesilir. Bir kabın içinde tuz, karabiber ve kıyma iyice karıştırılarak 

yoğrulur. Kıymalardan ceviz büyüklüğünde alınıp soğanların iç kısmına yerleştirilir ve tek tek 

fırın tepsisine sırayla dizilir. Nar ekşisi, zeytinyağı ve kırmızı pul biber iyice karıştırılır ve soğan 

kebabının üzerine gezdirilir. 220 °C’ lik fırında 50-60 dakika pişirilir.  

Kaynak: Makbule EKİNCİ (48) 

ANTEP LAHMACUNU 

Gaziantep'te lahmacun günlük yemeklerde, 

misafirin ağırlanmasında, düğünlerde, cenazelerde ve 

pikniklerde yoğun olarak tüketilmektedir. Gaziantep 

lahmacununun en önemli özelliği sarımsak ile 

hazırlanması ve malzemelerinin kasaplarda zırh ile özenle 

hazırlanmasıdır. Hamuru çok ince şekilde yapılır ve odun 

ateşinde yavaş yavaş pişirilir. Genellikle, közlenmiş 

patlıcan ile servis edilir.   

 

Yapım Aşamaları 

Gaziantepliler kendi iç malzemelerini evlerinde hazırlayıp daha sonra mahalle kasabına 

gönderirler. Tüm sebzeler mümkünse zırh ile kıyılır. Daha sonra salça, baharatlar ve zırhlanmış 

kuzu eti de ilave edilerek iyice karıştırılır. Karışım daha sonra Gaziantep’te yaygın olan pide 

fırınlarına gönderilir ve önceden hazırlanmış olan pide hamuru çok ince şekilde açılır üzerine 

lahmacunun iç harcı yayılır ve odun ateşi ile yanan fırında pişirilir.   

Kaynak: Yüksel KANLI (45) 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Gaziantep’in mutfak kültürünün diğer mutfaklara karşı en büyük üstünlüğü zengin 

tarihinden ve bulunduğu coğrafyadan kaynaklanmaktadır. Gaziantep Mutfağı, yüzyıllardan beri 

MİKTAR MALZEME CİNSİ 

2 kg. Kebaplık soğan (küçük-orta boy) 

1 kg. Yağlı kıyma (kuzu veya koyun) 

Yarım su bardağı- Yarım su bardağı Nar ekşisi-Zeytinyağı 

İsteğe bağlı Tuz, kırmızıbiber, karabiber 

MİKTAR MALZEME CİNSİ 

750 gr. Orta yağlı zırhlanmış kuzu /koyun eti 

1 yemek kaşığı  Antep salçası 

2 demet Maydanoz 

3 baş  Sarımsak 

4-5 adet  Kırmızı kapya biber 

2 adet Yeşilbiber 

6-7 adet Domates 

İsteğe bağlı Kırmızı pul biber, karabiber, tuz 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

58 

 

topraklarında hüküm süren medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan yemeklerinin çeşitliliği ile 

özgün bir yapıya sahiptir. Gaziantep Mutfağında yer alan 400’ün üzerinde yemek çeşidinin her 

biri ayrı ayrı bir başyemek niteliğindedir. Gaziantep Mutfağı, UNESCO Yürütme Kurulunun 

aldığı karar doğrultusunda 116 şehrin katılımı ile kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı Listesine girerek 

Dünya Mutfağında hak ettiği yeri almıştır. Dünya ve Türk mutfağında sevilerek tüketilen 

Gaziantep klasik yemeklerinin yapımının unutulmaması ve tanıtılması mutfak kültürünün 

korunması bakımından önemlidir. 

Bu çalışma ile Gaziantep’in zengin mutfak kültüründe popüler olan yemeklerden sadece 

bir kısmı ele alınmıştır. Çalışma kapsamına alınan ürünlerin uzun yıllar boyunca Gaziantep’te 

sevilerek tüketildiği tespit edilmiştir. Farklı ürünler için de benzer veya daha kapsamlı 

araştırmaların devam ettirilmesi literatüre katkı sağlayacaktır. Turistlerin yoğun olarak ziyaret 

ettiği Bodrum, Marmaris, Antalya, Fethiye, Istanbul ve Izmir gibi turizm bölgelerinde bulunan 

konaklama işletmeleri ve restoranların bünyelerinde Gaziantep mutfağı yemeklerinde 

uzmanlaşmış aşçıların bulundurulması daha geniş bir kitleye ulaşılmasına yardımcı olacaktır.  

Havalimanları bünyesinde bulunan yiyecek içecek işletmelerinin yanı sıra “Gaziantep 

Mutfağı” teması ile restoranların oluşturulması Gaziantep mutfak kültürünün tanıtılmasına katkı 

sağlaması bakımından önemlidir. 
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HZ. İSA VE ABGAR MEKTUPLAŞMASI İLE KUTSAL MENDİL/KEFEN’İN 

KUDÜS-ŞANLIURFA (EDESSA)-İSTANBUL-TORİNO SERÜVENİ VE KÜLTÜREL 

MİRAS TURİZMİNDEKİ YERİ 

Öğr. Gör. S. Sabri KÜRKÇÜOĞLU 

ÖZET 

M.Ö.132-M.S.244 yıllarında “Edessa”da (Şanlıurfa) hüküm süren Osrhoene Krallığı 

döneminde, Kral V. Abgar Ukkama M.S. 13-50 arasındaki ikinci saltanatı sırasında hastalanır. 

Hz. İsa'nın hastaları iyileştirdiğini duyan Kral çok hasta olduğundan Kudüs'e gidemez. Hannan 

adındaki elçisini, Hz. İsa’ya inandığını ve dinini öğrenmek istediğini belirten bir mektupla 

birlikte, O’nu davet etmek üzere Kudüs’e gönderir. Hannan mektubu Hz. İsa'ya sunar ve O’nun 

yüzünün resmini yapmayı dener ancak başarılı olamaz. Hz. İsa, yüzünü sildiği ve mucizevî 

biçimde yüzünün görüntüsünün çıktığı mendil ile Edessa’yı kutsadığını belirttiği mektubu 

Hannan'la Abgar’a gönderir. Abgar’ı iyileştiren mendil Edessa’nın surları üzerinde bir yere 

saklanır. Abgar, halkıyla birlikte Hz. İsa’nın dinine inanmaya başlar. 

Hıristiyan âleminde Mendil’in tabloları birçok müzede ve mekânda görülmektedir. Bir 

başka rivayete göre Hz. İsa’nın çarmıha gerilişinin üçüncü gününde, çarmıhtan indirilip keten 

bir beze sarılan cesedi bırakılan yerde yok olur. Mezarda duran ve üzerinde mucizevî bir 

biçimde Hz. İsa’nın görüntüsü olan kefen de, Hıristiyanlığın önemli kutsal emanetlerindendir. 

944 yılına kadar Edessa’da (Şanlıurfa) muhafaza edilen Kutsal Kefen ve Mendil 

sonraları İstanbul’a oradan da Torino’ya götürülür. Mendil ve Kefen ile Abgar’a dayanan 

anlatılar, Kudüs-Şanlıurfa-İstanbul-Torino çevresinde günümüze kadar ulaşmıştır. Bu çalışmada 

“Kutsal Mendil” ve “Kutsal Kefen”in tarihi serüveni ile turizmdeki yeri, yazılı kaynaklar ve 

anlatılar ışığında incelenmiş ve bilgiler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hz. İsa, V. Abgar Ukkama, Mandylion, Kutsal Kefen, Edessa, 

Şanlıurfa 

 

CORRESPONDENCE OF JESUS CHRIST AND KING ABGAR OF EDESSA AND THE 

HOLY SHROUD AND MANDYLION’S ADVENTURE THROUGH JERUSALEM-

ŞANLIURFA (EDESSA)-ISTANBUL-TURIN AND ITS PLACE IN CULTURAL 

HERITAGE TOURISM 

ABSTRACT 

Ruling “Edessa” (Şanlıurfa in Osrhoene Kingdom era B.C.132-A.D. 244, King Abgar 

Ukkama V gets sick during his second reign between A.D. 13-50. Having heard that Jesus 

Christ can heal the sick, He sent his Messenger named Hannan, with a letter stating that he 

believes and wants to learn Christ’s religion, to Jerusalem to invite him. Hannan presents the 

letter to Christ and tries drawing his face but he fails. With the mandylion that Jesus Christ 

wiped his face and his face that appeared on the cloth and a letter stating he blessed Edessa was 

sent by Jesus through Hannan to Abgar. Mandylion that healed Abgar is kept in Edessa walls. 

Abgar and his people starts believing in Jesus’ religion.  

In Christendom the paintings of the Mandylion is seen in museums and many places.  

According to an another rumour on the third day of the crucification of Jesus Christ, his body 

was taken from the cross and wrapped in a linen cloth and later on disappeared from there. The 

Shroud which was in the grave and miraculously has Christ’s image on is also one of the 

important Christian legacies. 

Mandylion and Shroud which were protected in Edessa until 944 was later taken to 

İstanbul and then to Turin.Narratives about Abgar and Mandylion and Shroud, have reached to 
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today through Jerusalem-Şanlıurfa-İstanbul-Turin. Inthis work “Mandylion” and “Shroud Of 

Turin”s historical adventure and its place in tourism, are examined through written resources 

and narratives and the findings have been presented. 

Keywords: Jesus Christ, AbgarUkkama V, Mandylion, Shroud Of Turin, Edessa, 

Şanlıurfa 

 

GİRİŞ 

Osrhoene Krallığı, M.Ö. 132-M.S. 244 yılları arasında Roma ve Part İmparatorlukları 

arasına yerleşmiş olup krallığının merkezi “Edessa”, bugünkü “Şanlıurfa” idi. Krallığın başında 

ise “Abgar” ismini taşıyan hükümdarlar bulunuyordu.  

Edessa’da hüküm süren Osrhoene Krallığı döneminde, rivayete göre Kral V. Abgar 

Ukkama M.S. 13-50 yılları arasındaki ikinci saltanatı sırasında, cüzzam hastalığına yakalanır ve 

bundan dolayı oldukça ızdırap çeker. Kral V. Abgar Ukkama, Hz. İsa'nın hastaları iyileştirdiğini 

duyar, ancak çok hasta olduğundan dolayı Kudüs'e gidemez. V. Abgar Ukkama; Hannan 

(Ananias) adındaki bir elçisini, Hz. İsa’ya inandığını ve yeni dinini öğrenmek istediğini belirten 

bir mektupla birlikte, O’nu davet etmek üzere Hz. İsa'ya gönderir. Bu elçi aynı zamanda 

becerikli bir ressamdır. Hannan, Hz. İsa'ya götürdüğü mektubu sunduktan sonra O’nun yüzünün 

resmini yapmayı dener, ancak başarılı olamaz. Bunu gören Hz. İsa, yüzünü yıkar ve kendisine 

uzatılan bir mendille yüzünü silip Hannan'a verir. Hz. İsa'nın yüzünün aynısı mucizevî bir 

şekilde bu mendile çıkmıştır. Hannan bir mektupla birlikte mendili de alarak Edessa'ya döner. 

Bu olağanüstü mendil Abgar’ı iyileştirir. Abgar’ı iyileştiren mendil zarar görmeden muhafaza 

edilmesi için şehrin batı kapısı yanındaki surlar üzerinde bir yere saklanır. Hastalıktan kurtulan 

ve Pagan adetlerini bırakan Abgar, halkıyla birlikte “tek tanrı”ya inanmaya başlar. Bu Krallık, 

tarihte resmi dini olarak Hıristiyanlığı kabul eden ilk krallıktır. (1) 

Kutsal Mendil/Kefen’in (Hagion Mandylion) 944 yılına kadar Edessa’da (Şanlıurfa) 

muhafaza edildiği, daha sonra İstanbul’a götürüldüğü oradan da Avrupa’da ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Bu Mendil, Hıristiyan âleminde oldukça yer tutmuş ve hayali resimleri birçok 

batı müzesini ve mekânları süslemiştir. 

Çarmıha gerilişinin üçüncü gününde, çarmıhtan indirilip keten bir beze sarılan Hz. 

İsa’nın cesedi bırakılan yerde yok olmuş, mezarda sarıldığı keten kefen ise duruyormuş. 

Üzerinde mucizevî bir biçimde Hz. İsa’nın görüntüsü beliren bu kefen de, Hıristiyanlık tarihinin 

en önemli kutsal emanetlerinden biridir. İnsanların gönlünde yer etmiş efsunlu ve manevi 

değerlere inanma duygusuyla bu Kefen günümüze kadar “Kutsal Emanet” olarak kabul 

görmüştür.  

Tahminen Milattan sonra 131’de Kudüs’ün yıkımından sonra Hıristiyan topluluğu bezi 

Edessa’ya (Şanlıurfa’ya) taşıdı. Orada bez büyük bir ikon haline geldi ve “insan eliyle 

yapılmamış” anlamına gelen “Acheiropoietos” adını aldı.(2 ) 

638’de Edessa Araplar tarafından işgal edildi.  Ünlü kefen (bez) o dönem boyunca 

sadece Hz. İsa’nın yüzünün resminin görüldüğü biçimde katlanıp bir sandıkta muhafaza edilip 

Arapça “Mandylion” (mendil) ismiyle biliniyordu. 
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Kutsal Mendil’in Urfa’da Kral Abgar’a Takdiminin Resmi 

Kudüs’ten başlayan bu Kefen’in iki bin yıllık yolculuğu ise tarihi birçok olayın 

odağında yer almıştır. Tarihinde karmaşık dönemler bulunan Kutsal Kefen’in tarih boyunca 

birbirinden çok uzak yerlerde ortaya çıktığı bilinmektedir.  

Abgar ile İsa’nın birbirlerine yazdıkları mektuplar
 

yüzyıllar boyunca uğur getirici, 

koruyucu kutsal eşya (palladium) olarak önem kazanmıştır.(3) 

Tarihçi Kayseryalı Eusebius’un 325’te yazdığı metinlerde “Edessa’nın Kutsal Mendili” 

efsanesinin ilk belgeleri yer almaktadır. Mandylion ve Kefen ile Abgar’a dayanan efsaneler ve 

rivayetler, Urfa ve çevresinde uzun zaman boyunca yaşamıştır.  

Bu çalışmada çeşitli kaynakların incelenmesi sonucu “Kutsal Mendil” ve “Kutsal 

Kefen”in tarihi serüveni yazılı kaynaklar, rivayetler ve efsaneler ışığında ele alınmıştır. 

YAZILI KAYNAKLARDA ABGAR ve Hz. İSA MEKTUPLARI 

İngiliz araştırmacı Prof. Judah Benzion Segal, 1970 yılında yayınlanan ve 2002 Yılında 

Prof. Dr. Ahmet Aslan tarafından Türkçeye çevrilerek basılan “Edessa The Blessed City” 

(Kutsal Şehir Edessa) isimli eserinde mektuplarla ve kefenle ilgili şu bilgileri vermektedir: 

Eusebius, 325’te tamamlamış olduğu “Kilise Tarihi”nde, ünlü hükümdar Edessa Kralı Abgar’ın 

“tedavisi insan gücünün ötesinde” olan bir hastalığa tutulmuş olduğunu anlatmaktadır. Abgar, 

İsa’ya hastalığını iyileştirmesi için ricada bulunduğu bir mektup yazmıştır. Eusebius, Edessa’nın 

resmi arşivlerinden çıkarılmış ve Süryanice’den Yunancaya çevrilmiş olan Abgar ile İsa 

arasındaki mektuplaşmanın metnini vermektedir. Abgar’a ilişkin rivayetin kaynağı olan ve 

üçüncü yüzyılın sonunda yazılmış olan Süryanice “Thaddeus’un İşleri” isimli eserde, yazılı 

belgelerde bu şeylere ilişkin kanıtlar olduğu ve onların Edessa’da bulunan “Arşivler 

Kitabı”ndan alındığı bahsedilmektedir. 
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A- J.B. SEGAL’İN “EDESSA THE BLESSED CİTY” İSİMLİ ESERİNDE 

MEKTUPLAR 

 

1. Kral Abgar’dan Hz. İsa’ya Yazılmış Mektup 

Resmi temsilci Ananias (Süryanice Hannan) vasıtasıyla Kudüs’te bulunan Hz. İsa’ya 

gönderilmiş olan mektup şöyledir: “Kral Abgar Ukkama’dan Kudüs bölgesinde zuhur etmiş 

Büyük Kurtarıcı İsa’ya selamlar. Seni ve tedavilerini, ilaçsız ve otsuz onları nasıl 

gerçekleştirdiğini duydum. Çünkü söylendiğine göre sen körlerin tekrar görmelerini, 

kötürümlerin yürümelerini sağlıyor, cüzamlıları iyileştiriyor, günahkâr ruhları ve cinleri 

kovuyor, uzun hastalıkların pençesine düşmüş olanları şifaya kavuşturuyor ve ölüleri 

diriltiyormuşsun. Seninle ilgili bütün bu şeyleri duyduğumda iki şeyden birine, ya senin tanrı 

olduğuna ve bu şeyleri yapmak için gök’ten indiğine veya bu şeyleri yapan tanrının oğlu 

olduğuna karar verdim. Bu nedenle acele bana gelmeni ve tutulmuş olduğum hastalığı tedavi 

etmeni rica etmek üzere sana yazıyorum. Ayrıca Yahudilerin seninle alay ettiklerini ve sana 

kötü muamele etmek istediklerini duydum. Her ikimize de yetecek çok küçük ve saygıya değer 

bir şehrim var”(4) 

2. Hz. İsa’nın Hannan (Ananias) Vasıtasıyla Krala Cevap Verdiği Mektup 

“Beni görmeden bana inanan sana ne mutlu! Çünkü benim hakkımda beni görenlerin bana 

inanmayacakları, beni görmeyenlerin bana inanacakları ve yaşayacakları yazılmıştır. Mektubun 

nedeni olan şeye, benim yanına gelmeme gelince, önce burada kendileri için görevlendirildiğim 

şeylerin tümünü tamamlamak zorundayım ve onları tamamladıktan sonra beni gönderenin 

yanına, yukarıya çekileceğim. Yukarıya çekildiğimde hastalığını iyileştirmek ve sana ve seninle 

birlikte olanlara hayat vermek için öğrencilerimden birini yanına göndereceğim.”(5) 

3. Eusebius, Abgar ile Hz. İsa Arasındaki Mektupla İlgili Anlatılar 

Hz. İsa’nın göğe yükselişinden sonra havarilerinden Thaddeus (Adday-Thaday) 

Abgar’ın ülkesine gelmiş ve tanrının kudretiyle her hastalığı ve güçsüzlüğü iyileştirmeye 

başlamıştır. Abgar bunları duyunca Hz. İsa’nın “Göğe yükseldiğim zaman sana senin hastalığını 

iyileştirecek bir öğrencimi göndereceğim” diye yazdığı kişi olacağını düşünerek Thaddeus’u 

yanına çağırmıştır. Saraya girer girmez Havari Thaddeus’un yüzünde krala büyük bir görüntü 

görünür ve Abgar o görüntüyü görünce Thaddeus’un önünde eğilir. Orada bulunanlar 

şaşkınlıkla izlerler ve o görüntüyü görmezler. Thaddeus şunu söyler: “Efendimiz Baba’sının 

isteğini yerine getirdi ve onu yerine getirdikten sonra Baba’nın yanına götürüldü” der. Ve Abgar 

ona şöyle dedi: “Ben de ona ve Baba’sına inanıyorum”. Ve Thaddeus şunları söyledi: “Bu 

nedenle elimi onun adına senin üzerine koyuyorum”(6) Bu olay sonrasında Abgar hastalığından 

ve çektiği acılardan kurtulur. 

Eusebius, Hıristiyanlığın Edessa’daki kral muhatabının İsa’nın yaşadığı çağda Edessa’da 

hüküm süren Abgar Ukkama, yani Kara Abgar olduğu yönündeki geleneksel rivayeti kabul 

etmektedir. (7) Eusebius’ta yer alan bu anlatılar ilk çağın önemli hikâyelerinden biri olarak 

görülmektedir. 

B- VON OPPENHEİM’İN MAKALESİNDE HZ. İSA’NIN MEKTUBU 

 Hz. İsa’nın Kral Abgar’a gönderdiği Mektubun Grekçesi, von Oppenheim tarafından 

Urfa’da Kırk Mağara civarında taşa işlenmiş olarak bulunmuş ve transkript edilerek 1914 

yılında yayınlanmıştır. Son yıllarda gecekondular altında kalarak kaybolduğu sanılan veya 

başka yere götürülmüş olabileceği düşünülen üzeri yazılı iki taş günümüze ulaşmamıştır. 

 Urfalı Yerel Tarih araştırmacısı Selahaddin Eyyübi Güler tarafından Von Oppenheim’in 

Almanca makalesinden tercüme edilen 11 satırlık Hz. İsa’nın mektubunun metni şöyledir: "Ne 

mutlu sana Abgar ve Edessa adını taşıyan şehrine! Ne mutlu, beni görmeden inanmış olan sana! 

Çünkü sana devamlı sağlıklılık bahşedilecektir. Senin yanına gelmem hususunda bana 

yazdıklarına gelince, (bilesin ki), görevlendirilmiş olduğum her şeyi burada tamamlamak ve bu 

işi bitirdikten sonra beni göndermiş olana, Baba'ya dönmem gereklidir. Sana ızdıraplarını 
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(hastalıklarını) iyileştirmek, sana ve seninle beraber olanlara ebedi yaşam ve barış bahşetmek, 

ayrıca senin şehrine dünyanın sonuna kadar düşmanlar tarafından boyun eğdirilmemeyi 

sağlamak üzere havarilerimden birisini, Thomas da denilen Addai'yı göndereceğim. Âmin.”(8)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edessa (Urfa)’da 1913 yılında Von Oppenheim tarafından fotoğrafı çekilen Hz. İsa’nın Abgar’a 

yazdığı mektubun taşa işlenmiş hali 

 

C- DİĞER KAYNAKLARDA HZ. İSA VE ABGAR MEKTUPLAŞMASI 

 

1. “Addai’nin Öğretisi”nde Mektuplaşma 

Segal, “Edessa The Blessed City” isimli kitabında M.S. 400’lerde kaleme alınmış 

Süryanice “Addai’nin Öğretisi”ndeki bilgilerden bahsederek Abgar’ın elçisi olan Hannan’ın 

Kudüs’e gittiğini ve Hz. İsa’yı gördüğünü anlatmaktadır. Hannan Edessa’ya döndüğünde şahit 

olduğu her şeyi Abgar’a anlatmıştır. Abgar, Eusebius’ta geçen mektubun diline benzer bir dille 

kaleme alınan bir mektupla Hannan’ı tekrar Kudüs’e göndermiştir. İsa, Abgar’ın mektubuna 

yazıyla değil, şifahi cevap vermiştir. Aynı zamanda sarayın ressamı olan Hannan, İsa’nın 

portresini yapar ve bu resmi yanına alarak efendisi Kral Abgar’a getirir. Abgar bu portreyi 

gördüğünde büyük sevinç duyar, onu büyük bir saygı ile sarayının odalarından birine koyar. 

Bu rivayetler “Taday’un İşleri” isimli eserde, Tarihçi Kayseryalı Eusebius’un eserinde 

ve V. Yüzyılda Ermeni tarihçi Horenli Musa’nın eserinde bazı değişikliklerle anlatılmaktadır.  

2. Taday’a Atfedilen Apokrif “Taday’ın İşleri” isimli Eserde Mektuplaşma 

Taday (Adday), havarilerden olup öne çıkan bir havari değildir. Onunla ilgili rivayetler 

genellikle az olup, bu rivayetler apokrif (Dini metin olmayıp dini otoritelerce kabul görmüş 

metin) mahiyet taşımaktadırlar. Taday İbrani soyundan olup Ermeni asıllı Suriyelilerin yaşadığı 

Osroene’nin başkenti Edessa (Urfa)’dandır. Hz. İsa tarafından Onikiler’den biri ve onuncu 

havari olarak seçilmiştir.(9) Taday’ın, Süryanilerce “Thaday” veya “Adday” olarak 

isimlendirildiği tahmin edilmektedir. 

Havari Taday’a atfedilen “Taday’ın İşleri” adlı apokrif kitapta Taday’ın, İsa tarafından 

Edessa krallığı halkına ve civar bölgelere misyon amacıyla gönderildiği, bu bölgelerde İsa’nın 

mesajını yayma hususunda başarılı işler yaptığı anlatılmaktadır. V. yy. versiyonu olan olan bu 

eser, Edessa efsanelerini (Taday, Abgar ve İsa’nın mektuplaşmalarını) içerir. (10) 
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Bu kitaba göre, Edessa kentinin Abgar adında bir valisi vardır ve Mesih’in öğretisi, 

gösterdiği mucizelerin ünü Filistin dışındaki yerlerde yayılmış bulunmaktadır. Abgar, bunları 

işitir ve hayretler içinde kalır. Mesih’i görmeyi ister ancak kentini ve kentinin idaresini 

bırakacak durumda değildir. Yahudilerin kendisini hedef alan tepkilerinin yoğun olduğu ve bu 

sebeple birtakım entrikaların döndüğü günlerde Abgar, çaresiz bir hastalığa yakalanır. Elçi 

Ananias (Hannan) vasıtasıyla Mesih’e şu bilgilerin yazılı olduğu bir mektup gönderir: 

“Edessalıların kentinin valisi, çaresiz köle Abgar’dan Mesih olan İsa’ya. Senin, cinlere, 

şeytanlara, felçli insanlara ve kölelere yaptığın birçok mucizeyi işitmiş bulunuyorum. Bundan 

dolayı, sana kin besleyen aşağılık Yahudilerin hasetleri sebebiyle düzenledikleri entrikaların son 

bulmasını ve iyiliklerin bizleri de bulmasını diliyorum. Memleketim küçüktür ancak ikimize de 

yetecek kadar geniştir.”  

Abgar, Mesih’in nasıl göründüğünü, boyunun posunun, saçının, tek kelimeyle her 

şeyinin nasıl olduğunu hatasız bir şekilde öğrenmesini Ananias (Hannan)’a emrededer. Bunun 

üzerine Ananias gidip mektubu verir, İsa’nın yüzüne dikkatli bir şekilde bakar ve İsa’nın; kendi 

kalbinden geçenleri bildiğini düşünür, kalbini de arındırmasını temenni eder. Kendisine bir 

mendil verilen İsa, yüzünü onunla kurular. Yüzünün şekli kumaşa çıkınca, İsa ona şunu söyler: 

“Seni gönderene bunu ver ve bu mesajı da geri götür. Sana ve geldiğin kente selam olsun. İşte 

ben, dünyada acı çekmek, ataları övmek ve yeniden yükselmek için gönderildim. Sonra cennete 

götürüldüm. Sana, senin ve kentin için bütün doğruluklarda rehber olacak ve seni aydınlatacak 

olan öğrencim Taday’ı gönderiyorum.” Ananias geri dönünce Abgar, ondan haberi alır ve 

olduğu yere yığılıp kalır. Abgar, Taday gelmeden önce bir şey olacak diye hastalığından 

endişelenir. Bir süre sonra Taday, Abgar’a gider ve onu sağlıklı bulur, onu Mesih’in ortaya 

çıkmasıyla ilgili olarak bilgilendirir. Abgar ve bütün ailesini vaftiz eder.(11) 

Taday Yunanlıların ve İbranilerin büyük çoğunluğuna İsa’nın mesajını öğretir. 

Suriyelileri ve Ermenileri; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz eder. Taday, Abgar’la birlikte 

putlarla dolu tapınakları yıktırıp kiliseler inşa ettirir. Halkın, kutsal ayinleri ve yapılması 

gereken dini görevlerin kurallarını öğrenmesini sağlar. Kendisi, adeta öğrencilerinden biri gibi 

çalışır. Süryani inancına göre ise Adday (Taday), Urfa’yı Hıristiyanlaştırdıktan sonra, arkadaşı 

Agay ve Mara ile birlikte bütün Mezopotamya, Diyarbakır, Erbil ve Nusaybin gibi yakın 

doğunun önemli şehir ve eyaletlerinde İncil’i yaydıktan sonra tekrar Urfa’ya dönmüş ve burada 

ölmüş ve bizzat bina ettiği Urfa’daki kilisede gömülmüştür.(12) 

3. Ermeni Tarihçisi Horenli Musa’nın Eserinde Mektuplaşma 

Bir rivayete göre “Taday’ın İşleri”nde anlatılanlar bir efsane niteliği taşımaktadır. Bu 

efsane, M. 340 yılına doğru, tarihçi Eusebius tarafından ortaya atılmış ve V. Yüzyıl Ermeni 

tarihçisi Horenli Musa (Moise de Khorone) tarafından bazı ilavelerle genişletilmiştir.  

Horenli Musa’nın tarihinde yer alan bilgilere göre, cüzam hastalığına yakalanmış olan 

Abgar, İsa adında birisinin ortaya çıktığını ve hastaları iyi ettiğini duymuştur. Bunun üzerine o, 

adamlarından Ananias (Hannan) ile İsa’ya bir mektup göndermiştir. Abgar, mektubunda, İsa’nın 

ya “Tanrı” veya “Tanrının oğlu” olabileceğine inandığını belirtmiş, bulunduğu yere gelip 

kendisini iyi etmesini istemiş ve Yahudilerin fenalıklarına karşılık kendisini koruyabileceğini 

belirtmiştir. İsa da Abgar’a yazdırdığı cevabında, onu iyileştirmek için oralara gitmesinin 

mümkün olmadığını, bulunduğu yerde bir vazifeyi yerine getirmekle mükellef olduğunu, daha 

sonra kendisini gönderen “Zat”ın yanına döneceğini, hastalığını iyi etmek, onunla beraber 

olanlara hayat vermek ve orada Hıristiyanlığı yaymak için havarilerinden birini göndereceğini 

bildirmiştir. Bu mektupla beraber İsa’nın yüzünü sildiği ve yüzünün izini taşıyan mendili 

gönderdiği de rivayetler arasındadır. Gönderilen bu havari de Abgar’ı iyileştirmiştir. İsa’nın 

mektubu ve bu hastalığından kurtulması karşısında heyecanlanan Abgar, Hıristiyanlığı kabul 

etmiş, vaftiz olmuş ve halkı da onunla beraber vaftiz olup, Hıristiyanlığı benimsemiştir.(13) 
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Hz. İsa ile mektuplaşan 

Edessa Kralı Abgar 

Ukkama                

Hz. İsa’nın Mucizevi 

Mendili’nin tablosu 

 

 

 

 

KUTSAL MENDİL/KEFEN’İN 944 YILINDA URFA’DAN İSTANBUL’A 

GÖTÜRÜLMESİ ve 1247 YILINDA AVRUPA’DA ORTAYA ÇIKMASI 

Kutsal Kefen’in katlanmış hali veya Mandylion (mendil) ismiyle bilinen kutsal emanet, 

X. Yüzyılın başlarında 944 yılında Abbasi hâkimiyetindeki Edessa’da Hıristiyan cemaatin 

elinde bulunmaktaydı. Edessa’ya hâkim olan Müslümanlara karşı savaşmaya hazırlanan 

Bizanslılar Kutsal Mendil/Kefen’i ele geçirmek istemişlerdir. Bizans İmparatoru’nun Kutsal 

Mendil/Kefen’i istediğini Edessa Emiri’ne ileten Komutan Ioannes Kurkuas, Mendil/Kefen’i 

verirlerse kuşatmadan çekileceklerini söyler. Edessa’daki Hıristiyanlar Kutsal Kefeni 

(Mandylion)’u vermeyi reddeder. O zaman Rakka’da bulunan Halife El Muttaki’nin onayı ve 

Edessa yöneticileriyle yapılan anlaşmayla Müslüman esirlere karşılık 16 Ağustos 944’te 

Mandilion/Kefen alınıp Bizans’a götürülerek İmparator I. Romanos Lekapenos’a törenle teslim 

edilir.(14)  

Gerek Hz. İsa’nın mektubu, gerekse portresi 944’te Edessa’dan Konstantinopolis 

(İstanbul)’a taşındığında bu şehirdeki Yunan topluluğu portreyi büyük bir coşku ve hayranlık 

içinde karşılarlar. Kefen, İmparatorun buyruğuyla İstanbul’da “Büyük Saray”ın içindeki 

“Blahernai Kilisesi”nde saklanmaya başlar ve uzun yıllar ibadet amaçlı ziyaret edilir. 1204 

yılına kadar Kefen istanbul’da kalır ve 4. Haçlı Seferinde Bizans başkentinin yağmalanması 

sırasında izi kaybolur. (15) 

1247’de Konstantinopolis’in İmparatoru II. Baudouin tarafından Fransa Kralı IX. Louis’ye 

sunulmuş olan dikenli taç ve diğer kutsal emanetler arasında kefen yeniden bulunmuştur. Kral 

bu kutsal emanetleri saklamak için Paris’in Cite adasında Sainte-Chapelle’i inşa ettirmiş ve 

kefen oraya konulmuş, ancak Fransız Devrimi sırasında tekrar kaybolmuştur. (16) 

1349’da Lirey Senyörü Geoffroy de Charny, üzerinde İsa’nın bedeninin izi olan bir 

kefen olduğunu ve ailesiyle bunu özenle koruduklarını duyurmuş.  Papa’dan ve Fransa 

Kralından bu kefenin sergileneceği bir kilise yapılmasını istemiş ancak bu istek 

gerçekleşmemiş. Lirey’deki piskoposluk meclisinin kararıyla bir süre ziyarete ve ibadete 

sunulmuş. (17) Kefen 1792’de tekrar kaybolmuştur. 

Evliya Çelebi’nin 1649’un sonunda ziyaret ettiği Urfa’da görmüş olduğu Mandylion 

Konstantinopolis ve Paris’de bilinenin dışında, IX. Yüzyıldan sonra Edessa’da kalmış olduğu 

söylenen diğer bir Mandylion olabilir.  

Zamanla mezheplerin çoğalmasıyla Edessa’da ve diğer yerlerde bu mendil ve mektubun 

gerçek denilen kopyaları artmıştır. Her krallık ve şehir asıllarının kendilerinde olduğunu iddia 

etmişlerdir. 

Hatta bugün bile Edessa halkı mektubun aslının güvenli bir şekilde ellerinde kalmış 

olduğunu ileri sürmektedirler.(18)  
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EVLİYA ÇELEBİ’NİN 1649 YILINDA URFA’DA MENDİLİ ZİYARETİ 

Mendil (Mandylion), 1611-1684 yılları arasında yaşayan Evliya Çelebi’nin 

“Seyahatname”sinde de yer almaktadır. Evliya Çelebi Urfa’yı 1649’un sonunda ziyaret ettiğinde 

Mendil’in Halil’ür-Rahman Tekkesi yakınında “Çanlı Kilise”de saklandığını, onu bizzat görmüş 

olduğunu ve negatif görünümlü olduğunu anlatmaktadır. Evliya Çelebi yüzün resmi hakkında 

bir “iz”den özellikle de “negatif”inden bahsetmektedir. Evliya Çelebi’nin görmüş olduğu, 

Konstantinopolis ve Paris’de bilinenin dışında, Edessa’da kalmış olduğu söylenen diğer bir 

Mandylion olabilir. Çünkü kaynaklarda bu mendilin 944’te Edessa’dan İstanbul’a götürüldüğü 

yer almaktadır. Evliya Çelebi’nin Kral Abgar’ın mektubundan bahsetmeden, Hz. İsa’nın göğe 

yükseldiğinde terini sildiği ve yüzünün resminin görüldüğü mübarek bir mendil olarak 

bahsetmektedir. 

Evliya Çelebi Kilisedeki ruhbanlardan mendili görmeyi rica ettiğini ve dolap içindeki 

bir sandukadan bir cevahirli kutu içinden çıkarılıp gösterildiğini şöyle anlatmaktadır.  

“Dört köşe bir bal renginde mendildir. Uzunluğu ve genişliği iki zirâ(19) gelir. Mekke hurması 

lifinden eğrilip dokunmuş, Hazreti İsa, Tur-ı Sinâ’ya Rabbü’l-izzetin cemâli’nin tecellisi için 

çıktığında kendine tecelli nasip olmuş, Rabbü’l-izzet’ten utandığından bu Nebi terlediklerinde 

bu mendil ile mübarek yüzlerini silmişlerdi. Allahu Taalâ’nın emriyle mübarek yüzlerinin nurlu 

şekli mendile tesir edip kudret eliyle yazılmış bir açık sihir gibi İsa resmidir ki gören onu canlı 

zanneder. Hemen bir nefese muhtaç Mesih suretidir ki işve ve bakışta tebessümde sanki 

hayattadır. Hele bu hakirin şüphesi kalmadı ki Hazreti İsa tesirinin şeklidir. Ve hakir bu kadar 

maarif erbabı ile görüşmemizde ve bu seyahat koşuşturmalarımızda nice bin sihir mertebesi 

hayal-pesend marifetler gördüm, bu da onlar gibi bir ruhi boya ile Frenk Mani kalemi olmasın 

diye çok dikkatlice bu şekle baktım, ama yakin ilmi ve gerçek yakin hâsıl ettim ki hemen bu 

mendildeki heybetli şekil Hazret-i İsa suretidir. Zira insanoğlu gördüğünde vücuduna titreme 

gelip insanı dehşet alır. Bu şekilde bir mendildir. Teberrüken bu hakir sağ elimle mendili mesh 

edip yüzüme sürüp bu mendili bu şekilde seyrettim. Vesselâm.(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutsal Kefenin Bulunduğu Duomo Dı Torino (Torino Katedrali) 

(Kaynak: http://m.megaconstrucciones.net/?construccion=catedral-turin#&ui-state=dialog) 
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TORİNO KATEDRALİ’NDEKİ (DUOMO DI TORINO) “TORİNO KEFENİ” 

(La Sindone di Torino) 

 Torino Katedrali, Rönesans döneminden kalma dini mimarinin Torino’daki tek 

örneğidir. San Giovanni’ye adanarak yapılmıştır. 1491-1498 arasında Barok tarzı ile yapılmıştır. 

İç dekorasyonu basittir ve çizgisel bir sadelik vardır. “Kutsal Kefen Kilisesi” ise (1668-94) -

Guarion Guarini tarafından yapılmış bir sanat eseri- katedralin orijinal bünyesine Kutsal 

Kefen’e ev sahipliği yapılmasının belli edilmesi amacıyla eklenmiştir. 1997’de çıkan yangında 

kilise zarar görmüştür fakat Kefen itfaiye görevlileri tarafından korunmuştur. Günümüzde 

Kefen özel bir sandıkta, ana mihrabın yanında korunmaktadır. Kilise ve kefen ziyarete açık 

durumdadır. 

26 Mart 2013 tarihinde Torino’da ziyaret ettiğimiz Kutsal Kefen’in bulunduğu 

Kilise’deki İngilizce/İtalyanca tanıtım kitapçığında özetle şu bilgiler yer almaktadır: (21) 

Kefen 

Torino katedralinde muhafaza edilen Hz. İsa’nın Kefeni (keten ölüm çarşafı), 

Hıristiyanlığın en önemli kutsal emaneti olup 440x113 cm ölçüsündedir. 

Kefen, elle dokuma tezgâhında “çapraz örme” yöntemiyle dokunmuş olup üzerinde, 

eziyet edilmiş ve çarmıha gerilmiş bir adamın resminin izinin kaldığı bir bez halindedir. 

Kefen’in üzerinde elle yapılmış bir resim ya da bir desen oluşmadığı, görülen şekilin bir 

boyama malzemesinin uygulanmasının sonucu değil, kumaşın adeta dokusuna işlenmiş olduğu 

görülmektedir. 

Hıristiyan dünyası için bu kumaş üzerindeki bu figür İsa olarak kabul edilmektedir. 

Hatta 4 İncil’deki bütün betimlemeler bu kumaşa da şu yönden uymaktadır: El ve ayaklardaki 

çivilerin bıraktığı yaralar, ölümden sonra kaburgada oluşan yara, dikenli taç, kırbaç izleri, acele 

nedeniyle vücudun yıkanmamış oluşu, bilinen mezarlardan farklı olarak bir gömütün içine 

yatırılma. Son olarak bedenin hoş kokularla dolu, değerli bir kumaşa kısa bir süre için  (36 saat) 

sarılması. 

 1353’den önce Kefen’den bahseden hiçbir tarihi kaynak yoktu, ancak yine de bazı 

kaynaklara göre İsa’nın ölümünden sonraki yıllarda izi bulunmuştur. İncil’ler İsa’nın 

ölümünden sonra gömütün boş bulunduğunu söylüyor ancak bu kadar önemli bir kalıntıdan 

bahsedilmiyor. Kefen’in Havariler tarafından gizlice alınmış olduğu varsayılabilir.  

 Kefen’in Edessa’ya (Urfa’ya) gelişi 

 Daha sonraları; tahminen Milattan sonra 131’de Kudüs’ün yıkımından sonra Hıristiyan 

topluluğu bezi Edessa’ya (Günümüzde Şanlıurfa/Türkiye’ye) taşıdı. Orada bez büyük bir ikon 

haline geldi ve “İnsan eli ile yapılmamış” anlamına gelen “Acheiropoietos” adını aldı. 212 

yılında Roma İmparatoru Caracalla Edessa’yı işgal etti ve Hıristiyan toplumu faaliyetlerini gizli 

olarak sürdürmek zorunda kaldı ve bez, üç yüzyıl boyunca ortadan kayboldu. 

 Edessa’dan Konstantinopolis’e 

 Geleneksel inanışa göre “Acheiropoietos” bezi, Pers (İran) istilası sırasında Edessa 

surlarının yıkıntıları arasında bir oyukta bulunmuştur. Sıradışı bir olay olan bu buluş o 

zamandan sonraki tüm İsa’nın yüz tasvirlerinin devam eden ikonografilerinde sakal, bıyık ve 

uzun saç ile tasvir edilmesine ilham verilmiştir.  

 638’de şehir Araplar tarafından işgal edildi ve ünlü bez o dönem boyunca katlanıp 

sadece yüzünün görüldüğü bir kutsal emanetler sandığında muhafaza edildiğinde Arapça 

“Mandylion” (mendil) ismiyle biliniyordu.  

 942’de Bizanslılar şehri yeniden fethetti. İki yıl sonra (944) bez (Kefen) için yüklü bir 

miktar ödenerek başkent Konstantinopolis’e götürülmüştür.  
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 1204’te Haçlıların, Konstantinopolis’te tüm antika eserleri ve hazineleri yağmalaması 

felaketi gerçekleşti. Bu Papa’nın onları aforoz etmesine neden oldu, fakat kutsal bezin izi 

tamamen yitirildi. Bir haçlı olan Robert de Clary’nin de kendi hikâyesinde bunu doğrular 

nitelikte kutsal bezin ortadan kaybolduğundan bahsettiğini görüyoruz. 

 Kefen Avrupa’da… 

 Kefen, 1353’te Fransa’nın Lirey kentinde tekrar ortaya çıkmıştır ve sergilenmiştir. Bu 

andan sonra Kefen’in kaydedilmiş tarihi başlar. Sahibi Geoffroy de Charny’dir, (meşhur tapınak 

şövalyelerinden birisi ile aynı soyadını paylaşıyor). Bütün bunlar kayıp olduğu süre ve yüzyıl 

boyunca 1324’te dağılmalarına kadar, Kefen’in Tapınak Şövalyeleri tarafından tutulduğu ve 

gizlice tapıldığı teorisi ile uyuşuyor. (Eğer bu ortaya çıksaydı Papa tarafından aforoz edilirlerdi)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino Katedrali’nde ziyaret edilen Kefenin korunduğu sandık 

1453’de Charny ailesi kefeni Savoy ailesine sattı ve onlar da bunu Sainte-Chapelle de 

Chambérry’e yerleştirdi. Burada 1532’de çıkan yangında Kefen neredeyse yok oluyordu. Hatta 

kefenin saklandığı sandığın sıcaktan eriyen gümüşünden damlayan gümüşün birkaç damlası 

Kefen’e gelmiş ve zarar vermiştir. (Kefen sandığın içindeki oksijen eksikliği nedeniyle 

yangında tutuşmamıştır.) Kefen daha sonradan 1534’te Clarisse rahibeleri tarafından 

yamalanmış ve yanık kısımları “Hollanda Kumaşı” adı verilen bir malzeme ile tamir edilmiştir. 

 Kefen Torino’da… 

 1578’de Savoy ailesi Kefen’i geçici olarak Torino’ya taşıdı ve onu Dome ve Soylu 

Sarayı arasındaki Guarino Guarini tarafından yapılmış bir kiliseye yerleştirdi. Burada 1997’de 

Kefen yine kiliseyi harabeye çeviren korkunç bir yangın atlattı ama zarar görmedi. 2002’de 

yapılan bir restorasyon ile Clarisse rahibelerinin yaptığı yamalar ve Hollanda Kumaşı çıkarıldı. 

O günden beri kefen basınçlı bir sandıkta düzenli bir ısıda tutulmaktadır. 1983’ten beri 

Torino’da tutulmasına rağmen Kefen’in sahipliği Vatikan’a aittir. 

 Kefen’in ilk Fotoğrafı 

19. Yüzyılın sonuna kadar çok az kişi Kefen’in varlığından haberdardı ve fotoğrafı hiç 

çekilmemiş ya da taklit denemeleri yapılmamıştı. 1898’de avukat Secondo Pia kumaşın resmini 

fotoğraf makinesi ile ilk kez çekti. Bu sayede çok değişik bir şey keşfetti. Kefen’in kendisi 

doğal olarak negatifti ve fotoğrafın negatifi, resmi pozitif gösteriyordu. Birçok insan buna 

inanmadı ancak 1931’de Giuseppe Enrie başka fotoğraflar çekerek aynı sonucu elde etti ve 

Pia’nın söylediklerini kanıtladı. 
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Torino Katedrali’ndeki Kutsal Kefen’in fotoğrafı 

 Bilim insanları Kefen’deki görüntüyü açıklayamıyorlar. Barnet, Hynek, Tamburelli, 

Tite, Gonella Kefen’i inceleyenlerdir. NASA, kefendeki resmin üç boyutlu olduğunu saptamış. 

Kimileri, izlerin kan lekesi olduğunu belirlemiş, ama bezin üzerindeki resmin nasıl oluştuğuna 

hala bir açıklık getirilememiştir. 

HZ. İSA’NIN MEKTUBUNUN ve MENDİLİN EDESSA’DA ANLATILAN 

MUCİZELERİ 

 Abgar ile Hz. İsa arasındaki mektuplaşmaya ilişkin anlatılan efsanelere tüm Hıristiyan 

âleminde rastlanmaktadır. 

 İran hükümdarı Kubad’ın 503 yılındaki Edessa kuşatmasında bozguna uğrayarak geri 

çekilmesi “Zahit Yeşua”nın tarihinde bu mektubun etkisine bağlanmıştır. (22) 

 Segal; Aquitanyalı rahibe Egeria’nın V. Yüzyılın ortalarında Latince günlüğünde 

Edessa piskoposunun kendisine, Abgar’ın İsa’nın mektubunu almasından kısa bir süre sonra 

şehrin İranlılar tarafından kuşatılmış olduğunu, Kralın mektubu alarak, ordusuyla birlikte 

herkesin önünde “İsa Efendimiz, bize hiçbir düşmanın şehre giremeyeceğini vaat ettin. Ancak 

bak İranlılar bize saldırıyorlar.” Diye yakardığında, birdenbire şehrin dışında kalın bir karanlık 

ortaya çıktığını ve İranlıların surlara yaklaşamadıklarını anlatmaktadır. Egeria, piskopostan 

“Abgar-İsa mektuplaşması”nın bir kopyasını almış ve böylece Avrupa’ya mektubun tamamı 

ulaşmıştır. 

Evangrius, I. Hüsrev’in 544’te başarısız olan Bizans’ın elindeki Edessa Kuşatması’nın 

nedenini İsa’nın kutsal portresine bağlar. Kuşatma esnasında piskoposa şehrin surları içinde 

tuğlalar arasına gizlenmiş kutsal mendil’i çıkarması için ilahi bir talimat gelir. Edessalılar 

portrenin üzerine su serperler ve bu suyu alıp düşmana doğru serperler. Düşmanın kuşatma 

aletleri alev alınca Sasaniler kuşatmadan vazgeçer.  

Bu anlatılardan anlaşıldığına göre bazı çevrelerde İsa’nın portresi, “Edessa’nın 

koruyucu kutsal mendili” olarak onun mektubunun yerine geçmiştir. Bir dönem mektupla, 

mendildeki portre yan yana varlığını sürdürmüştür. Ortaçağ'ın Bizans-İslâm ilişkilerinde bu 

mendil önemli ve büyük bir rol oynamıştır.  

 

 

 

 

 

Hz. İsa’nın Urfa’da bulunup Şanlıurfa 

Müzesi’nde sergilenen mozaik bir portresi 
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KUTSAL MENDİLLE İLGİLİ URFA’DAKİ EFSANELER 

A. Hz. İsa’nın Portresinin Bulunduğu Kutsal Mendilin “Ulu Cami Kuyusu”na 

Atılması 

Rivayete göre Hz. İsa’nın mucizevî portresinin bulunduğu kutsal mendili Urfa’daki bir 

manastırdan çalan kişi bu mendili Urfa’da bir kuyu’ya atar. Rivayete göre mendilin atıldığı 

kuyu bugünkü Ulu Cami’nin yerinde V. yüzyılda bulunan Kızıl Kilise’nin (Mar Stefanos 

Kilisesi) kuyusudur. Bu kuyu günümüzde, Ulu Cami’nin orta kapıdan iç mekânına girişin 

hemen solunda yer almaktadır. Bu kuyu Hıristiyanlarca kutsal sayılmaktadır. (23) 

B. Başka Bir Efsaneye Göre Mendilin “Eyyüp Peygamber Kuyusu”na Atılması. 

1145 yılında Urfa Süryani Kilisesi’nin reisi Basil Bar Şumana bu konu ile ilgili olarak 

İmadeddin Zengi’ye şunları anlatmıştır: “Urfa’yı ziyarete gelenlerden birisi Hz. İsa’nın 

mucizevî portresinin yer aldığı mendili saklı olduğu Cosmas Manastırı’ndan çalar ve cebine 

koyar. Manastırda geceleyen ziyaretçinin cebindeki mendil karanlıkta ışık ve nur saçmaya 

başlar. Yanmaktan korkan hırsız, mendili yakındaki Eyyub Peygamber Kuyusu’na atar. 

Kuyudan güneş misali bir ışık çıkar. Böylece mendil kuyudan çıkartılarak manastırdaki yerine 

konur”(24) 

1145 yılında Urfa’yı Haçlılar’dan alan İslam Hükümdarı İmadeddin Zengi, Eyyub 

Peygamber Kuyusu’nun şifalı suyu ile yıkanarak romatizma hastalığından kurtulmuştur. 

KUTSAL MENDİL/KEFEN’İN DİNİ DEĞER OLARAK DÜNYA ve TÜRKİYE 

KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİNDEKİ YERİ 

Kutsal Mendil/Kefen 2.000 yıldır Hıristiyan toplumu ve dolaştığı ülkenin insanları 

tarafından Urfa, İstanbul, Paris ve Torino’da hep ilgi odağı olmuştur. Dünya kültür mirasına ait 

bu önemli dini değer, “inanç turizmi” kapsamında halen de gezginlerin/ziyaretçilerin ilgi odağı 

olmaya devam etmektedir. Özellikle Torino katedrali’nde muhafaza edilen Kefen’i görmeye 

giden ziyaretçilere çok güzel bilgilendirme yapılmakta ve ilgili materyaller sunulmaktadır. 

A- GEÇMİŞTE URFA’DA MENDİL İLE İLGİLİ ZİYARET YERLERİ 

Urfa’nın Hz. İsa tarafından kutsanmış olması, Hırıstiyanlığı dünyada ilk kabul eden 

krallığın Urfa olması, bu ilin Hıristiyanlar tarafından “Kutsanmış Şehir” (The Blessed city) 

adıyla tanınmasına sebep olmuştur.  

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın Urfayı kutsamış olduğunu bilerek Urfa’ya ilgi duyarak ziyaret 

etmektedirler. Hıristiyanlığın yayıldığı her yerde Abgar’ın İsa’yla mektuplaşması, kutsal 

portrenin ve Adday, Thaddeus veya Toma tarafından Edessa’nın Hıristiyanlığa 

kazandırılmasının hikayeleri bilinmektedir. Kutsal kalıntılarıyla Addai’nin, Abgar’ın, Şehit 

Şmona, Gurya ve Habib’in mezarlarını, Aziz Toma, Aziz Kosmas, Aziz Damianus’un 

kemiklerini görmek üzere Edessa’ya Yüzyıllar boyu tüm Hıristiyan dünyasından kafileler 

halinde hacılar geldiği bazı kaynaklarda geçmektedir. 

Ayrıca Hz. İsa’nın Portresinin Bulunduğu Kutsal Mendilin atıldığı söylenen eski Kızıl 

Kilise’nin yerine yapılan Ulu Cami’deki kuyu halen ziyaret edilmektedir.  Rivayete göre Hz. 

İsa’nın mucizevî portresinin bulunduğu kutsal mendili Urfa’daki bir manastırdan çalan kişi bu 

mendili Urfa’da bir kuyu’ya atar. Rivayete göre mendilin atıldığı kuyu bugünkü Ulu Cami’nin 

yerinde bulunan bir kilisenin kuyusudur. Bu kuyu günümüzde, Ulu Cami’nin orta kapıdan iç 

mekânına girişin hemen solunda yer almaktadır. Bu kuyu Hıristiyanlarca kutsal sayılmaktadır. 

Hıristiyanlık döneminde mendilin düşürüldüğü günün her yıldönümünde, geceden oraya gidilir, 

adaklar adanır, törenler yapılırmış. Bu yıldönümü, inanışa göre Paskalya Yortusu'nun 20. 

günüdür.  

1145 yılında Urfa Süryani Kilisesi’nin reisi Basil Bar Şumana başka bir kuyu ile ilgili 

olarak İmadeddin Zengi’ye şunları anlatmıştır: “Urfa’yı ziyarete gelenlerden birisi Hz. İsa’nın 

mucizevî portresinin yer aldığı mendili saklı olduğu Cosmas Manastırı’ndan çalar ve cebine 
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koyar. Manastırda geceleyen ziyaretçinin cebindeki mendil karanlıkta ışık ve nur saçmaya 

başlar. Yanmaktan korkan hırsız, mendili yakındaki Eyyub Peygamber Kuyusu’na atar. 

Kuyudan güneş misali bir ışık çıkar. Böylece mendil kuyudan çıkartılarak manastırdaki yerine 

konur” Efsaneye Göre Mendilin Atıldığı Eyyüp Peygamber Kuyusu da ziyaret edilmektedir. 

Kutsal mendil (Hagion Mandylion), yüzyıllarca Hıristiyan sanatında konu olmuş binlerce 

ikona üzerine işlenmiştir. Ayrıca Abgar ve Hz. İsa’nın mektubunun nüshaları çoğaltılarak 

muska şeklinde Urfa'ya gelen ziyaretçilere verilmiştir.  

B- GEÇMİŞTE İSTANBUL’DA KUTSAL KEFEN’İN ZİYARET YERİ 

Kutsal Kefen, 944 yılında Edessa’dan İstanbul’a götürüldükten sonra İmparatorun 

buyruğuyla İstanbul’da Büyük Saray’ın içindeki “Blahernai Kilisesi”nde saklanmaya başlar ve 

uzun yıllar ibadet amaçlı ziyaret edilir. 1204 yılına kadar İstanbul’da kalan Kefen’in 4. Haçlı 

Seferinde Bizans başkentinin yağmalanması sırasında izi kaybolmuştur. Hıristiyanlar 

İstanbul’da bu alanı halen ziyaret etmektedirler. 

C-GEÇMİŞTE PARİS’TE KUTSAL KEFEN’İN ZİYARET YERİ 

 1247’de Konstantinopolis’in İmparatoru II. Baudouin tarafından Fransa Kralı IX. 

Louise sunulmuş olan kutsal emanetler içinde yer alan Kefen bir süre kaybolmuş, 1453’te 

Paris’in Cite adasında Sainte-Chapelle’de uzun zaman sergilenmiş, Fransız Devrimi sonrasında 

kaybolmuştur. 

D- TORİNO’DA KUTSAL KEFEN’İN ZİYARET YERİ 

 1578’de Savoy ailesi Kefen’i geçici olarak Torino’ya taşımış ve onu Dome ve Soylu 

Sarayı arasındaki Guarino Guarini tarafından yapılmış Torino Katedrali (Duomo Di Torino)’ne 

yerleştirmiştir. 1997’de Kefen yine kiliseyi harabeye çeviren korkunç bir yangın atlatmış ama 

zarar görmemiştir. O günden beri kilise içinde Kefen basınçlı bir sandık içinde düzenli bir ısıda 

tutulmaktadır. Halen Torino’daki Kilisenin çok sayıda ziyaretçisi olmaktadır.  

 Torino’daki Kilisede ziyaretçilere dağıtılan kitapçıkta bu Kefen’in Urfa (Edessa)’dan 

çıkıp Torino’ya ulaşan kutsal emanet olduğu yer almaktadır. 

KUTSAL EMANET MENDİL Mİ? KEFEN Mİ? 

Kutsal Emanet V. yüzyıldan beri yazılı kaynakların bir kısmında “mendil” bir kısmında 

“kefen” (keten bez) olarak geçmektedir. Bunlar birbirinden ayrı bezler de olabilir, aynı bez de 

olabilir. Kaynaklardaki anlatılara göre ayrı zamanlarda her ikisinin varlığı da söz konusudur. 

Günümüzde Torino Katedrali’nde muhafaza edilen Kutsal Kefen’in M.S. 131’de 

Kudüs’ten Edessa’ya (Urfa’ya) taşındığı kilisedeki kitapçıkta belirtilmektedir. 

Edessa’da bulunan “Kutsal Mendil”mi? yoksa “Kutsal Kefen”mi? Diye baktığımızda 

Edessa’da her ikisinin de bulunduğu yazılı kaynaklardaki anlatılardan anlaşılıyor.  

Ayrıca bazı kaynak ve yorumlarda, birden fazla mendilin mevcut olduğu da 

bahsedilmektedir. Kefen ile ilgili bilgilerin karmaşıklığı, efsaneler ile yazılı kaynakların 

farklılığından kaynaklanmaktadır. (Mandilion) Kutsal Mendil belki de Kutsal Kefen’in yüz 

görünecek şekilde katlanmış hali de olabilir.  

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Abgar ile Hz. İsa arasındaki mektuplaşmaya ilişkin rivayetler tüm Hıristiyan âleminde 

ün kazanmıştır. Hz. İsa ile Abgar’ın birbirlerine yazdıkları mektupların metinleri bugün hala 

Batı dünyasında uğur getirici “muska” olarak kullanılmaktadır.  

Gerek Mendil’in gerekse Kefen’in Kudüs’ten sonra ilk geldiği yer Edessa (Urfa) olup 

944 yılına kadar Edessa’da kalmıştır. Hıristiyanlığı dünyada ilk kabul eden krallığın Urfa’da 

olması, şehrin Hz. İsa tarafından kutsanmış olmasından dolayı Urfa Hıristiyanlar tarafından 

“Kutsanmış Şehir” (The Blessed city) adıyla tanınmıştır. 
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Kutsal Mendil ve Kefen’in tarihinde Edessa Krallığı ve Kral V. Abgar’ın ismi çok yerde 

geçmektedir. Zamanla ona çeşitli eklentiler yapılmıştır. Belki bunlardan en eskisi, Hz. İsa’nın 

mektubuna eklenen şöyle bir cümledir: “Senin şehrin mutlu olacak ve hiçbir düşman onun 

efendisi olmayacaktır” (25)  

Birçok kaynakta “İsa’nın mektubu”nun Edessa şehrini düşmanlardan korumak için bir 

koruyucu kutsal eşya işlevi kazandığı anlatılmaktadır. Edessalıların bir savunma tedbiri olarak, 

mektubu; kale, kapı, kayalık gibi yerlere kazımaları söylenebilir.(26)  

Mektubun Yunanca yazılmış yazıt kopyaları Kuzey Anadolu’da Euchatai’de iki taş, 

Makedonya’da Philippi’de şehir kapısı üzerinde bir taş, nihayet Edessa’da Kırk Mağara yanında 

bir mezarda iki taş üzerinde bulunmuştur. V. Yüzyıla ait bu yazıtlarda “Edessa’nın 

zaptedilmezliği”ne ilişkin cümle de yer almaktadır.  

Bu kutsal mendil, yüzyıllarca Hıristiyan sanatında konu olmuş binlerce ikona üzerine 

işlenmiştir. Ayrıca Yunanca mektup metni bir muska olarak papirus üzerine yazılmış bir şekilde 

de bulunmuştur. 

1649’da Urfa’ya gelen Evliya çelebi Mendili gördüğünü anlatmaktadır. Mendilin Hz. 

İsa’nın Gög’e çıktığında yüzünü sildiği mendil olduğunu rivayetlerden aktarmaktadır. Evliya 

Çelebi, Hannan’ın Hz. İsa’yı ziyaretinden sonra getirdiği mendil değil de farklı bir mendilden 

bahsetmektedir. Bu bilgi mendilin birkaç tane olabileceğini de düşündürmektedir. 

19. yüzyıl sonunda Urfa’ya gelen Seyyah Vital Cuinet, kutsal mendilin atılmış 

olabileceği ve cüzamlıların suyu ile yıkandığı “Nebi Eyyub” veya “Ceb el-mendil” adında bir 

kuyudan bahseder. Bir başka yerel efsanede ise bu kuyunun, Urfa’da eski bir kilisenin üzerine 

yapılan bugünkü Ulu Cami’nin içindeki kuyu olduğu anlatılır.(27) 

Tarihinde karmaşık bilgi ve dönemler bulunan Kutsal Mendil ve Kefen’in, tarih 

boyunca birbirinden çok uzak yerlerde ortaya çıktığı bilinmektedir. Bulunduğu yerlerde Kutsal 

mendil ve Kefeni görmeye dünyanın her yerinden hacıların geldiği bilinmektedir.  

Dünya kültürel mirasında dini değer olarak 2.000 yıldan beri yeri olan Kutsal 

Mendil/Kefen ilgi odağı olarak günümüze gelmiş bundan sonrada turizmde ilgi odağı olmaya 

devam edecektir. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA MƏDƏNİ İRS POTENSİALI VƏ ONUN 

TURİZMİN İNKİŞAFINDA ROLU 

Öğr. Gör. Dr. Zekeriya BİNGÖL 

Doç. Dr. Cavadxan QASIMOV 

ÖZET  

Məqalədə mədəni mədəni irsin mənalandırılması, qorunması və inkişaf etdirilərək 

gələcək nəsillərə ərmağan edilməsi haqqında ətraflı bəhs edilmişdir. Göstərilmişdir ki, mədəni 

irs öz strateji mahiyyəti ilə xalqların, millətlərin və dövlətlərin tarix boyu malik olduğu, 

zənginliklərdəndir. Mədəni irs cəmiyyətə və onun mövcudluğuna xas olan gerçəklikləri özündə 

yaşadan çox mühüm amildir. Məqalədə daha sonra mədəni irsin qorunması və zamanla bərpa 

edilməsi müvafiq ərazidə turizmin inkişafı baxımından da çox mühüm əhəmiyyətə malik olan 

göstərici kimi qeyd edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm 

sektorunun inkişafında tarixi, iqtisadi, dini, sosial, mədəni və digər sahələrdə ciddi əhəmiyyəti 

olan potensial vardır.  

Açar sözlər: mədəni irs, turizm sektoru, iqtisadi potensial, Naxçıvan qalaları, tarixi 

abidələr, sosial dayanıqlıq, turizm mədəniyyəti və s. 

 

CULTURAL HERITAGE POTENTIAL AND ITS ROLE IN TOURISM 

DEVELOPMENT IN NAKHCHIVAN AUTONOMIC REPUBLIC 

ABSTRACT 

The article describes how to cultivate, preserve and develop cultural heritage and promote for 

future generation. It has been shown that cultural heritage with its strategic essence is people's, 

nations' and states' richness throughout history. Cultural heritage is a very important factor in 

surviving the reality of society and its existence. The article further considers preserving and 

restoring cultural heritage as an indication of the importance of tourism development in the 

relevant area. It was mentioned that the development of the tourism sector of Nakhchovan 

Autonomic Republic has a significant potential in historical, economical, religious, social, 

cultural and other spheres.  

Keywords: cultural heritage, tourism sector, economical potential, Nakhchivan 

fortresses, historical monuments, social stability, tourism culture, ets. 

 

GİRİŞ 

Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixi və qədim Azərbaycan torpağıdır. Buranın hər qarış 

torpağında, hər addımda ölkəmizin uzunəsrilik tarixi və Azərbaycana xas dəyərlərin 

mövcudluğu özünü göstərməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası paytaxtı Naxçıvan 

şəhərindən və 7 inzibati rayondan - Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz, Sədərək 

təşkil olunub. 5 şəhəri (Naxçıvan, Ordubad, Culfa, Şərur və Şahbuz), 8 qəsəbəsi, 206 kəndi 

vardır (http://turizm.nakhchivan.az/). Təbii ki, bunlar muxtar respublikada köklü mədəni irsin 

daşıyıcısı və qoruyucusu olan ən yüksək dəyərlərdir. Mədəni irs isə ölkələrin uzun illərə 

dayanan dəyərlər və ənənəvi zənginlikləridir. Müasir dövrün ən actual məsələləri prizmasından 

yanaşan muxtar respublikada mədəni irsin qorunması sahəsində çox zəruri tədbirlərin həyata 

keçirildiyini görmək mümkündür. 

Təbii ki, bunlar milli və mənəvi daşıyıcılar kimi önəmli təsirə sahibdir. Bu səbəbləmədəni 

irsxalqların keçmişdən bugünəqalan tarixi varlığının bir formasıdır. Uzun əsrlər boyu xalqlar 
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sahib olduğu mədəni irsləri yaşatmış vəinkişaf etdirərək gələcək nəsillərə buraxmışlar. Tarixi 

inkişaf mədəni irs anlayışının uzun əsrlər boyunca özündə daha böyük mənalar yaşatmasına 

səbəb olmuşdur. Burada qədimdən bəri insanların düşüncələrinin və məqsədyönlü fəaliyyətinin 

məhsulu olan miraslardan ibarət olmuşdur. Eyni zamanda buraya insanların: 

-çəkdikləri rəsm əsərləri; 

- düzəltdikləri heykəllər, 

- müxtəlif mövzuları əhatə edən şəkilləri,  

- hazırlamış olduqları kitablar və müxtəlif əlyazmaları; 

- bir parçası olduğu nəsillərin bir-birinə buraxdığı adət ənənələr; 

- hətta daim ünsiyyətdə olduqları və zaman-zaman qoruduqları təbiət varlıqları. O 

cümlədən, kəndlər, şəhər mədəniyyətinin izi olan ərazilər; 

- əməyi ilə ərsəyə gələn və hazırda da yaşadılan müxtəlif tarix və mədəniyyət inciləri və s.  

Azərbaycan dövlətinin artıq 26 ildir ki, UNESCO-nun üzvüdür və ölkəmizin malik 

olduğu mədəni irs nümunələri bu mötəbər qurum tərəfindən qorunmaqdadır. Bu sahədə 

Azərbaycan muğamı, aşıq sənəti, Novruz bayramı, xalça toxuçuluğu ənənəvi sənəti,tar ifaçılığı 

sənəti və onun hazırlanma ustalığı, Qarabağ atı ilə oynanılan Çovqan atüstü oyunu, Lahıc 

misgərlik sənəti və s. kimi nümunələr üstünlük təşkil etməkdədir. Bu mənada mədəni irsin 

önəmi olduqca böyükdür və bəşər tarixi mövcud olduqca bu amil hesabına nəsillərdən nəsillər 

güclü bağlılıq qalacaqdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da mədəni irsin qorunması sahəsində məqsədyönlü 

tədbirlərin həyata keçirilməsi bu sahədə dövlət siyasətinin və elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

proqramların mövcudluğunu göstərməkdədir. İqtisadi, sosial və mədəni əhəmiyyəti yüksək olan 

bu sahənin perspektivliyi hüquqi tənzimləmələrlə təmin edilməkdədir. Xüsusən də, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2018-ci il 15 fevral tarixdə imzaladığı 

“Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun 

yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncama (http://www.ikisahil.az/?page=49982& 

newsId=49982&lang=aze) əsasən tikiləcək xalça istehsalı emalatxanasında Naxçıvan xalçaçıları 

üçün əlverişli şərait yaradılacaq ki, bu da bu qədim el sənətinin yaşadılması və qorunması 

sahəsindəki proseslərin düzgün idarə olunmasına istiqamətlənib. 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA TURİZM SAHƏSİNDƏ DÖVLƏT 

TƏNZİMLƏMƏLƏRİ 

Doğma Naxçıvanımızın tarixinin öyrənilməsi, bu kiçik ərazinin hər bir azərbaycanlı 

üçün olduqca böyük dəyərinin olması baxımından əhəmiyyətliliyini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında mühüm 

yeri olan strateji bir ərazidir. Bu ərazi etibarlı qonşuluq siyasətinin ən gerçək təsdiqi olmaqla, 

həm də böyük Azərbaycan tarixinin sadiq və qəhrəman daşıyıcısıdır. Muxtar respublikada son 

illərdə bərpa edilən tarixi abidələr çoxəsrlik tariximizin öyrənilməsi, qorunması və gələcək 

nəsillərə ərmağan edilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sırada 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən çox mühüm tarixi mahiyyət kəsb 

edən tədbirlər həyata keçirilmişdir. Onlardan bir neçəsini aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik: 

 Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinintədqiq edilməsi haqqında 26 

aprel 2001-ci il tarixli; 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix vəmədəniyyət 

abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılmasıişinin təşkili haqqında 06 dekabr 

2005-ci il; 

 Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəkiməzarüstü türbəsinin bərpa 

edilməsi haqqında28 iyun 2006-ci il;  

http://www.ikisahil.az/?page=49982&%20newsId=49982&lang=aze
http://www.ikisahil.az/?page=49982&%20newsId=49982&lang=aze
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 Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi 

haqqında” 11 fevral 2014-cü il;  

 “Gülüstan türbəsinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” 7 oktyabr 

2015-ci il tarixli Sərəncamları.  

Bu günlər isə yəni 5 iyul 2016-cı il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri tərəfindən Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması 

haqqında Sərəncamimzalanmışdır.  

Bütün bunlar təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir tarixi əhəmiyyətinin 

yüksəldilməsi, hazırkı dövr üçün aktuallığının artırılması baxımından da müstəsna təsirə 

malikdir. Əlbəttə ki, bunlar həm də muxtar respublikada yeni turizm zonalarının yaradılması və 

səmərəli idarə olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, yuxarıdakı hüquqi 

sənədlərdə adı keçən məkanların hər biri mxuatr respublikada tarixiliklə müasirliyin vəhdətini 

təşkil etməkdə, bu isə dünyanın yeni çağırışları ilə səsləşməkdədir. Eyni zamanda bunlar, 

iqtisadi və sosial faydalılığı yüksək olan proseslərin də mahiyyətinə hərəkətverici təsir 

etməkdədir və mövcud tənzimləmələrlə daha da artacaqdır. 

TURİZM SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA DÜNYƏVİ BAXIŞLAR 

Dünya təcrübəsinə diqqət edərkən aydın olur ki, hazırda Türkiyə, Yunanıstan, İsrail və 

b. ölkələr turizmin inkişafında tarixi məkanların diqqət mərkəzində saxlanılmasını təmin edə 

bilmişlər. Məsələn, Yunanıstanın tarixi turizm təcrübəsində Afina şəhərində olan antik dövr 

abidə və tikililəri qeyd etmək yerinə düşər. Bu şəhərdə turist turlarının davamlı gedişi şəhər 

mərkəzində yerləşən və Azərbaycan dilində “yuxarı şəhər” kimi mənalandırılan və 90 metr 

hündürlüyündə olan “Akropol”uqeyd edə bilərik. Bu tarixi məkan Yunan memarlığının ən bariz 

nümunəsidir və tikilinin məbədlərini şəhərin hər tərəfindən görmək olur. Elə antik memarlığın 

şah əsəri olan və e.ə V əsrə aid edilən “Parfenon” məbədi də elə Akropol təpəsində inşa 

edilmişdir.  

Qardaş Türkiyənin də tarixi qalalar baxımından strateji olan turizm potensialı da 

yüksəkdir. Sahib olduğu arxeoloji və təbii gözəlliklərinə görə Türkiyənin əsas turistik 

məkanlarından olan Antalya “Türkiyənin Riverası” adlanır. Bu şəhərdə Alanya qalası, Alara 

qalası, Qızıl Qüllə, Yivli Minarə Camisi, Asi Yusif Məscidi və s. kimi turizm potensialı yüksək 

olan məkanlar vardır (Bingöl Z. M. Dissertasiya). 

Türkiyənin cənub-şərqində Egey dənizi sahilində yerləşən Bodrumu da turistik 

əhəmiyyəti yüksək olan ərazi kimi qeyd edə bilərik. Şəhərdə iki liman arasında yerləşən hər 

tərəfi dənizlərlə əhatə olunmuş Bodrum qalası, dünyanın 7 möcüzələrindən biri olan 

Mausoleum, Apostol Kilsəsi və s. bütün bunlar Bodrumun turizm potensialı olan 

ərazilərindəndir. Bu sırada Türkiyənin Quş adasını da göstərə bilərik. İlin demək olar ki, bütün 

günlərinin (təxminən 300 gün) günəşli keçməsi, təmiz çimərlikləri, mavi dənizi və sakit guşələri 

olan Quş adasında yerləşən Efes, Qurşunlu Monastr, Andız qalası, Göyərçinada qalası və s. 

tarixi abidələr ərazilərin turizm üçün səmərəsini artırmaqdadır. 

Digər bir fakta müraciət edək. Tarixi qala və abidlərin turizmin inkişafındakı 

əhəmiyyətindən bəhs edərkən İsrailin təcrübəsindən də bəhs etmək olar. Dəniz səviyyəsindən 

764 metr yüksəklikdə dağlıq ərazidə yerləşən, 3000 ildən artıq yaşı olan və uzun illərə dayanan 

dövrdə müsəlmanların idarə etdiyi Yerusəlimdəmüsəlmanlara aid bir çox tarixi və dini abidə 

görmək mümkündür. Hətta İslam peyğəmbəri Hz. Məhəmməd (s.ə.v) bağlı müqəddəs Qurani 

Kərimdə adı keçən Əl-Əksa məscidinin də burda yerləşməsini qeyd etmək yerinə düşər. Bu 

şəhər də müsəlman aləmi üçün müqəddəs olub, Məkkə və Mədinədən sonra üçüncüdür (Bingöl 

Z. M. Dissertasiya). 

Təbii ki, tarixi abidə və qalaların sosial-iqtisadi əhəmiyyətinin artırılması xüsusilə, 

ölkəmiz üçün müasir dövrdə çox zəruridir. Belə ki, bu: 
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1. bir tərəfdən muxtar respublikamızın turizm potensialının sürətli inkişafına şərait 

yaradacaq; 

2. digər tərəfdən ölkəmizin qədim və zəngin tarixinin olmasına, Azərbaycan 

mədəniyyətinin milli sərvətimiz kimi mövcudluğu istiqamətində tutarlı sübuta çevriləcək; 

3. turizm əhəmiyyətinin yüksəldilməsi baxımından həm də ölkəmizin əsas prioritetini 

təşkil edən qeyri-neft sektorunun inkişafında çox böyük əhəmiyyətə malik olacaq; 

4. dayanıqlı sosial (eləcə də məşğulluq sahəsi üzrə) siyasətin güclü təminatı üçün 

möhkəm vasitəyə çevriləcək; 

5. milli iqtisadi inkişafda həlledici təsirə malik olacaq və s.  

TURİZMİN İNKİŞAFINDA MÜASİR YANAŞMA 

Turizm ölkələrin sosial-iqtisadi və xarici siyasətinin strateji məqsədlərindən ibarət 

olmaqla, onların əsas hədəflərini təşkil etməkdədir. Səmərəli və məqsədyönlü ticarət əlaqələrini 

şərtləndirən, onun nəticəsi olan və mahiyyətini açıqlayan turizm müasir iqtisadi siyasətin də 

təkanverici qüvvəsinə çevrilmişdir. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, beynəlxalq münasibətlərdə 

etibarın və etimadın təsdiqi baxımından da turizmin strateji əhəmiyyəti vardır. Müasir dünya 

reallıqları və gerçəkliyi prizmasından yanaşdıqda turizmin səmərəli təşkili özü ilə bir sıra 

tələblər gətirməkdədir. Bunlara: 

1. güclü infrasturktur potensialına malik olmaq; 

2. təhlükəsizliyə təminat vermək; 

3. mənəvi-psixoloji rahatlıq üçün əlverişli şərait yaratmaq; 

4. asudə vaxtın səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün potensial yaratmaq; 

5. xidmət sferasının turistlərin təlabatına və zövünə uyğunluğunun dəqiq hesablanması və 

məmnunluq səviyyəsinin yüksəkliyi və s.  

Ölkələrin turizm təcrübəsinə diqqət edərkən görürük ki, onlarda turist fəallığının bir sıra 

məqsədlərini göstərə bilərik: 

1. mövsümi gəzintilər üçün; 

2. dini inanc əraziləri üçün; 

3. tarixi abidələr, coğrafi ərazilər (kənd turizmi), təbiət reallıqları üçün və s.  

Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin turizm təcrübəsinin öyrənilməsi, bu sahədə xüsusən də 

qeyd etdiyimiz turizmin üç strateji məqsədi istiqamətində tədbirlərin məqsədyönlülüyünün 

təmin edilməsi müasir dünyanın aktual problemlərindədir. Həmin təcrübəyə diqqət edərkən 

görünür ki, mövsümi gəzintilər üçün Türkiyəyə üz tutan turistlər ilk yerdə təmsil olunurlar. 

İkinci yerdə dini inanclara görə, üçüncü yerdə isə tarixi abidələr, coğrafi ərazilər, təbiət 

reallıqlarını görmək üçün gələnlər təşkil etməkdədir. Bu sahədəki ekspertlərin fikrincə dəniz, 

qum və Günəş məqsədilə Türkiyəyə gələnlər daha çoxdur.  

Həmin ekspertlərin gəldikləri qənaətdən aydın olur ki, Türkiyəyə gələn turistlərin bir 

çoxu gəlib 15 gün böyunca oteldə qalır, yəni başqa bir yeri gəzməyə üstünlük vermirlər. 

Onlardan soruşanda ki, niyə Düden, Qurşunlu, Manavqat və s. kimi çox gözəl tarixi, turistik 

yerlər, şəlalələr var onları niyə gedib görmürsünüz? Cavab belə olur ki: mən yedim və 

günəşləndim, əsas məqsədim də bu idi. Yəni, məqsəd sadəcə yemək və günəşlənmək idi, başqa 

heç nə ilə maraqlanmırdılar. Buna bir səbəb də Türkiyədə günəşli saatların miqdarının çox 

olmasıdır. Araşdırmalar da göstərir ki, Antalyada fevral ayında başlayan dənizə girmə (əsasən 

ingilis və alman turistlər üçün), ilin noyabr, hətta dekabr aylarına qədər davam edə bilir. 

Düzdür, türklərin özü üçün soyuq olur, amma qeyd edilən ölkə turistlərinin ölkələri soyuq 

olduğu üçün öyrəşdiklərindən yenə də dənizə girirlər. Buna görə də bu sahə üzrə gələn 

turistlərin sayı daha çoxdur. Amma mədəni, tarixi sahədə gələn turistlər üçün bunu demək 
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çətindir. Belə ki, onlar daha azdır. Hazırda əsas məqsəd turistlərin qəbulunu təkcə mövsümi 

baxımdan yox, həm də dini inanclar və tarixi abidələr, coğrafi ərazilər, eyni zamanda təbiət 

reallıqları üzrə də olmaqla, bütün il üzrə cəlb və təşkil etmək prioritet olaraq götürülmüşdür. 

TURİZMİN İNKİŞAFI BÜTÜN ÖLKƏLƏRİN ƏSAS HƏDƏFİ KİMİ 

Heç şübhəsiz ki, turizmin təşkilatlanması, inkişafı və perspektivləri ölkələrin 

makroiqtisadi göstəricilərinin yüksək səviyyədə təmin olunmasına münbit zəmin yarada bilir. 

Bu sırada təbii ki, əldə ediləcək turizm gəlirləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu sırada Fransa, 

İspaniya, Yunanıstan, Türkiyə, Avstriya, Amerikanın, Rusiya və başqa ölkələrin adını xüsusi 

olaraq qeyd etmək lazımdır. Aparılan araşdırmalara görə bu və ya digər ölkələrin milli gəlirinin 

30 faizdən çoxunu turizm sahəsindən əldə olunan gəlirlər təşkil edir. Fikrimizi əsaslandırmaq 

üçün qeyd edə bilərik ki, Türkiyə-Rusiya arasında cərəyan edən 2014-cü il siyasi və iqtisadi 

böhranından əvvəl 470 mindən artıq rusiyalı turist Türkiyədə dincəlməyə gedib. Bunun 

nəticəsində Türkiyə iqtisadiyyatı 4 milyard dollardan artıq gəlir götürmüşdür., Göstərilən ildə 

Rusiyadan gedən turistlərdən götürülən xeyir Türkiyənin ümumi turizm gəlirinin 12 faizini 

təşkil edirdi. Qeyd edə bilərik ki Türkiyəyə bütövlükdə 40 milyona yaxın turist getmişdir ki, 

onların da Türkiyə iqtisadiyyatına illik 34,3 milyard dollarlıq xeyri dəymişdir.  

Buradan da görünür ki, ölkələrin milli iqtisadi inkişafının təmin olunmasında digər 

sahələrlə yanaşı turizmin də rolu və əhəmiyyəti böyükdür. Hər zaman ölkəmizin sosial-iqtisadi 

inkişafında özünəməxsus söz sahibi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası da bu istiqamətdə 

mühüm yol qət etməkdədir. Ölkəmizin əsas strateji prioritetləri içərisində yer alan tədbirlərdən 

biri kimi turizmin inkişafı həm də qeyri-neft sektorunun səmərəliliyinin yüksəlməsinə xidmət 

etməkdədir. Müasir standartlara cavab verən yeni turizm obyektlərinin istifadəyə verilməsi bu 

sahənin davamlı inkişafında mühüm mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur. Elə bütün bunların 

nəticəsidir ki, ötən 2017-ci ildə muxtar respublikamıza həm ölkəmizin digər bölgələrindən, həm 

də xarici ölkələrdən ümumilikdə 414 minə yaxın turist gəlmişdir. Təkcə 2018-ci ilin yanvar-

iyun aylarında isə muxtar respublikaya 195 min 886 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 1995-ci ilin 

ümumi göstəricisindən 5 dəfədən çox artıqdır (Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 

Statistika Komitəsinin cari məlumatları). 

NƏTİCƏ 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm potensialının inkişafı və onun dünyanın müasir  

inkişafı ilə səsləşməsi məsələlərini araşdırarkən belə qənaətə gəlirik:  

- turizm ərazinin coğrafi, təbii və iqtisadi əlverişliliyi üçün xarakteriktir və milli iqtisadiyyat 

üçün perspektivlidir. Yəni qarşıya qoyulan hədəflər və seçilən prioritetlər üçün səmərəlidir; 

- muxtar respublikada istehsalçıların turizm məhsulları sahəsində stimullaşdırılmasına 

imkanlar açacaq və bu sahədə əlverişli bazar mühitinin formalaşmasına şərait yaradacaq; 

- muxtar respublikanın ərazilərində turizmin inkişafına hərəkətverici təsir edəcək 

infrastrukturun yaradılmasında qətiyyətlilik vardır; 

- muxtar respublika turizmin inkişafında dünya təcrübəsindən istifadə olunmasında 

maraqlıdır və ondan kifayət qədər yararlanır; 

- keçirilən festivallar, elmi və beynəlxalq konfranslar və digər səfərlər zamanı iştirakçıların 

və turistlərin Naxçıvana olan seçimlərində yanılmadıqlarını göstərməkdədir və s.  
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Karlyga SARBAYEVA 

Abdilda MEİRBEKOV  

Dr. Öğr. Üy. Aktolkin ABUBAKIROVA 

АБСТРАКТ 

В статье рассматриваются вопросы развития экологического туризма в особо 

охраняемых природных территории и на примере Каратауского Государственного 

природного заповедника. В настоящее время экологический туризм играет значительную 

роль в мировой индустрии туризма. Основная идея экологического туризма – это, прежде 

всего, забота об окружающей природной среде, которую используют в туристских целях. 

Экологический туризм в настоящее время является приоритетной отраслью в Казахстане 

и способствует устойчивому развитию экономики страны. 

Ключевые слова: Экологический туризм, особоохраняемые природные 

территории, рекреационно-ресурсный потенциал 

 

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TOURISM IN SPECIALLY PROTECTED 

NATURAL TERRITORIES 

ABSTRACT 

 The article deals with the issues of the development of ecological tourism in specially 
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В настоящее время экологический туризм играет значительную роль в мировой 

индустрии туризма. Он является одной из ведущих составляющих в формировании 

туристско-рекреационных экономических кластеров. По прогнозам ведущих 

специалистов  всемирной туристкой организации в XXI в. темпы роста экотуризма будут 

высокими, а приносимые доходы внесут значительный вклад в развитие экономики 

многих стран мира, особенно развивающихся. 

Экологический туризм — это такой вид туризма, который выражается в активном 

времяпрепровождении человека в природной среде не только с использованием ее 

рекреационных, познавательных и иных возможностей, но и с учетом ее сохранения и 

приумножения. 

“Основная идея экологического туризма – это, прежде всего, забота об 

окружающей природной среде, которую используют в туристских целях. Именно такое 
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использование богатств природы в сочетании с воспитанием любви к ней и 

утверждением важности ее защиты является отличительной чертой экологического  

туризма. 

По данным Всемирной Туристской Организации в мире осталось очень мало 

стран, где можно было бы развивать экологическое направление туризма. Республика 

Казахстан имеет возможность занять эту нишу, блогодаря разнообразию, уникальности, 

привлекательности ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации и 

интенсивным сельскохозяйственным производством. 

Сегодня практически все существующие виды туризма представлены в 

Казахстане. В рамках развития туристского кластера в республике были выделены 

приоритетные направления развития туризма, такие, как деловой, культурно-

познавательный, экстремальный, а также экологический туризм. 

Экологический туризм в настоящее время является приоритетной отраслью в 

Казахстане и способствует устойчивому развитию экономики страны. Анализ 

туристского рынка Казахстана, проведенный Казахстанской Туристской Ассоциацией 

показал, что Казахстан обладает огромным потенциалом нетронутой природы с большим 

количеством национальных парков и заповедников, а также выдающимся культурным 

наследием. Исследования и опрос (около 10 000 анкет), проведенные в Германии, 

Великобритании, Франции, Южной Корее и Японии показали, что среди иностранцев 

присутствует высокая заинтересованность в экологических турах в Казахстане[1].  

 

В современном мире развитие экологического туризма неразрывно связано с 

охраняемыми природными территориями – национальными парками, природными 

заповедниками.     

На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) следует планировать 

развитие экотуризма, то есть обращенного к природе, не наносящего существенного 

ущерба природной среде, нацеленного на экологическое просвещение, заботящегося о 

сохранении местной социо-культурной среды, обеспечивающего устойчивое развитие 

районов, где он осуществляется. 

Последние годы несмотря на низкое процентное содержание (0,6%) ООПТ от 

территории страны (таблица 1 [1]) наблюдается заинтересованность в развитии туризма в 

ООПТ в республике Казахстан.   

 

Таблица 1.  Сравнительная характеристика особо охраняемых природных территорий 

отдельных стран мира 

№ Страна 
Количество 

ООПТ 

Общая 

площадь 

ООПТ тыс. 

га 

Общая площадь в 

% от территории 

страны 

1 США 803 54 312 5.6% 

2 Австралия 2537 48 473 6.3% 

3 Канада 1814 45 636 4.6% 

4 Россия 144 42 568 2% 

5 Индонезия 122 5 668 3% 

6 Швеция 750 3 928 8.7% 

7 Индия 83 3 562 1.1% 
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8 Новая Зеландия 131 1 933 7.2% 

9 Казахстан 11 1 672 0.6% 

10 Норвегия 110 1 529 4.7% 

11 Финляндия 55 999 3% 

12 Туркмения 8 820 1.7% 

13 Узбекистан 10 807 1.8% 

14 Украина 25 800 1.3% 

15 Япония 53 638 1.7% 

16 Италия 17 442 1.5% 

 

В Казахстане развитие индустрии туризма является одним из приоритетных 

направлений диверсификации экономики. В Программе развития перспективных 

направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010-2014 годы поставлена 

цель - добиться устойчивого развития индустрии туризма для формирования 

конкурентоспособного туристского продукта и повышения привлекательности 

Казахстана как туристского направления. 

Природа Казахстана богата и разнообразна. Многие наиболее интересные и 

привлекательные для экотуризма места расположены на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ). Развитие здесь туристской инфраструктуры может происходить 

только при приоритетном учете природоохранных ограничений, и уровень 

удовлетворения потребностей туристов должен определяться именно этими 

ограничениями. 

Как и в мировой практике в Казахстане экологический туризм преимущественно 

реализуется на особо охраняемых природных территориях (10 заповедников, 12 

национальных парков, 5 природных резерватов, 50 заказников (зооологические, 

ботанические и комплексные), 5 заповедных зон, 26 памятников природы 

республиканского значения, 5 ботанических садов).  Уникальные природные условия и 

ландшафты в центре Евразии, многочисленные природные, исторические памятники, 

культурное и этническое наследие народов, населявших территорию Казахстана в 

различные исторические периоды, привлекают туристов разных стран мира. 

Экологический туризм в Казахстане в основном начал развиваться после 

принятия Государственной программы развития туризма на 2007-2011гг. На  основе этого 

государственного документа разработана  Программа по развитию экологического 

туризма в Казахстане, которая реализована Фондом Евразии Центральной Азии при 

поддержке американской компании «Эксон мобил Казахстан Инк» Агентства США по 

международному развитию (USAID) и Глобального экологического фонда ПРООН. В 

рамках этой программы экологический туризм Казахстана развивается в Алматинской 

(Кольсайские озера, река Или, Горы Заилийского Алатау, Чарынский каньон, Ясневая 

роща, поющие барханы, национальный парк «Алтын Емель»), Центрально-Казахстанской 

(озеро Балхаш, Каркаралинский горно-лесной оазис, Коргалжинский заповедник, 

Боровое), Восточно-Казахстанской (предгорные лесистые районы, река Иртыш, озера 

Зайсан, Алаколь, предгорье Алтай) и других областях [3]. 

Рекреационно-ресурсный потенциал экологического туризма в Казахстане 

практически неограничен, однако, экологический туризм в развитии туристической 

инфраструктуры сталкивается с некоторыми проблемами. 
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1. Низкий уровень туристической инфраструктуры, большая часть рекреационно-

туристской инфраструктуры находится все еще на этапе становления. 

2. Недостаточно разработанные планы развития инфраструктуры в целях 

формирования инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых 

природных территориях. 

3. Дефицит специалистов в сфере туризма, профессионально знающих экологические 

проблемы и технологию инфраструктуры [4]. 

Как и другие регионы, Южно-Казахстанская область РК обладает значительным 

туристско-рекреационным потенциалом, уникальными природными комплексами и 

объектами культуры и имеет большие возможности для туризма, как внутреннего, так и 

международного. Экотуризм - это не только отрасль, но и археологические раскопки, 

история, культура и цивилизация страны и местности. «Наряду с защитой экосистемы, в 

особо охраняемых природных заповедниках, таких как Аксу-Жабаглы, Каратау, Сайрам-

Угамский национальный парк и Сырдарья-Туркестанский развивается направление 

экотуризма. Кроме того, на территории области находятся особо охраняемые природные 

территории, не имеющие юридического статуса, к ним отнесены 1 зоологический парк, 1 

дендрологический парк и 16 государственных природных памятников. В частности, это 

Красная горка, озеро Кызылколь, русло реки Кошкарата, Кырыккыз и другие» [2]. 

С каждым годом растет количество желающих посетить особо охраняемые 

природные территории области. К примеру, если в 2014 году их посетили 18 623 

человека, то в 2017 году этот показатель составил 25 687 человек. «В основном жители 

области посещают ущелья Кашкасу, Сайрамсу, Бургулюк, Угам, Машат и Кокбулак, а 

также Сайрам-Угамский национальный парк. На территории особо охраняемых 

природных территорий области насчитывается более 1800 видов растений, в том числе, 

более 50 видов растений, занесенных в Красную книгу, 41 вид млекопитающих 

животных и около 300 видов птиц [2]. 

Однако, несмотря на богатую эндемичную флору и фауны ООПТ посещаемость 

жителей в ООПТ на душу населения остается желать лучшего. В частности за 2017 год  

Каратауский Государственный природный заповедник   посетило очень мало человек.  

На территории Каратауского заповедника встречаются 3 вида млекопитающих, 

которые занесены в Красную Книгу РК: каратауский архар, индийский дикобраз и 

каменная куница. Орнитофауна содержит 118 видов. Из числа редких, ареал которых 

сокращается, и находится под угрозой исчезновения 12 видов птиц занесеных в Красную 

книгу Казахстана (1996г.): белый аист, черный аист, змееяд, орел-карлик, степной орел, 

беркут, бородач, стервятник, балабан, красавка, джек, филин [3]. 

На сегодняшний день энтомофауна содержит более 152 вида, из числа редких 

насекомых 2 вида являются эндемами Каратау и Средней Азии, 1 вид реликтовый, 8 

занесены в Красную Книгу СССР (1984 г.) и Красную Книгу Казахстана [3]. 

Флора Каратауского хребта на всем протяжении содержит более 1600 видов 

высших сосудистых растений. Малоизученной остается флора низших и высших 

споровых растений. По числу эндемичных видов Сырдарьинский Каратау занимает 

ведущее место во флоре Казахстана. На территории созданного заповедника 

предположительно произрастает 600-700 видов, из которых по данным ученых 76 видов 

относятся к эндемам. За последнее десятилетие имеются сведения о 65 эндемах, 

местонахождения многих из них, по последним научным сведениям из мест первичного 

сбора исследователей, не было обнаружено [3]. 

Флора Сырдарьинского Каратау по сведениям ученых на всем протяжении 

содержит примерно 1666 таксонов, из которых 153 являются эндемами. По результатам 

ботанических исследований к 2008 году на территории заповедника обнаружено 
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местонахождение 89 редких растений, из которых 62 вида - это эндемичные и 52 -

включены в Красную книгу Казахстана (1981) [3]. 

В Каратауском Государственном природном заповеднике функционирует 2 

экологических маршрута, однако  посещаемость жителей низкая. Низкая посещаемость 

жителей объясняется тем, что они при экскурсии не видят эндемичную флору и фауну, 

т.к. созреваемость большенства растений, например, тюльпанов имеет сезонный 

характер, а Каратауский архар, индийский дикобраз и каменная куница обитают не в 

буферной зоне. Кроме того, низкая инфраструктура для обеспечения сервисного 

обслуживания и обустройство экологических троп и маршрутов и  отсутствие 

современного музея природы, также влияет на посещаемость жителей. 

Для повышения посещаемости жителей (туристов) не только данного региона, 

также зарубежных туристов необходимо: 

1. Разместить по экологическому маршруту статуи эндемичных животных и 

макеты флоры (например тюльпанов). 

2. Создать вблизи территорий природного заповедника туристическо-

музейную зону. 

3. Благоустроить туристическо-музейную зону. 

4. Создать на туристическо-музейной зоне.закрытый и открытый музей 

природы и разместить в закрытом музее чучелы эндемичных животных, а в 

открытом музее посадить и вырастить эндемичную флору. 

5. Создать на туристическо-музейной зоне гостиничный комплекс. 

 Размещение по экологическому маршруту статуй эндемичных животных и 

макеты флоры (например тюльпанов), чучелы животных в закрытом и флору в открытом 

музее,  позволить туристам увидеть своими глазами эндемичную флору и фауну 

обитающих и растущих в этом заповеднике, что не только увеличит их 

заинтересованность, но и создаст прекрасный вид. Кроме того, увеличится 

заинтересованность молодежи  к заповеднику и даст дополнительный импульс   

экологического просвещения, заботе в сохранении местной социо-культурной среды, 

обеспечивающего устойчивое развитие районов, где оно осуществляется. 

Создание и благоустройство туристическо-музейной зоны и гостиничного 

комплекса привлечет не только внутренных, но и  внешных туристов. 

Развитие зкологического туризма на особо охраняемых природных территориях 

позволит гармонизировать отношения между экологией, обществом и экономикой, 

укрепить экологическое образование и просвещение, уважение традиций,  содействует 

охране природы и местной социокультурной среды и формирует у туристов чувство 

личной ответственности за состояние природы и ее будущее, утверждая в их сознании 

принадлежность к ней в качестве ее органической части. 
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AXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA MƏDƏNİ İRSİN VƏ TURİZMİN 

İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ HAQQINDA 

Doç. Dr. Cavadxan QASIMOV 

Doç. Dr. Flora ƏLƏSGƏROVA 

Doç.Dr. Sedaket AHMEDOVA 

ÖZET  

Mədəni irs ölkələrin uzun əsrlərdən bəri miras qalan və onun mövcudluğunun tarixi, 

iqtisadi, sosial və digər sahələr üzrə əsaslarını təşkil edən ən üstün keyfiyyətləridir. Ölkələrin 

milli dəyərlərinin də ifadəsi olan bu məsələlər müasir dövrdə özünün aktuallaşan mahiyyəti ilə 

daha çox önəm daşımaqdadır. Bütün dövrlərdə bu potensialın qorunması, yaşadılması və 

inkişaf etdirilməsi yüksək strateji əhəmiyyətliliyi ilə seçilməkdədir. Təbii ki, bu amil milli 

iqtisadi quruculuq proseslərini davam etdirən ölkələrin prioritetləri baxımından da zəruri hesab 

edilməkdədir ki, burada da turizm zərurilik təşkil etməkdədir. Turizm mahiyyətinə görə 

makroiqtisadi anlayış olmaqla, həm də sosial mahiyyət daşımaqdadır. Bununla yanaşı, turizm 

özündə dövlətçilik ənənələrinə malik, xalqın və millətin tarixi mövcudluğunun gerçək ifadəsi 

olan mədəni irsin nümunələrini yaşatmaqdadır. Bu mənada Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

həm mədəni irsin qorunması və yaşadılması, həm də onlardan yüksək perspektivliyə malik 

turizm potensialı sahəsindəki proseslərin düzgün təşkili və idarə olunmasına diqqət 

artmaqdadır. Təbii ki, belə bir vəziyyət isə burada sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığı və uzaq 

gələcək üçün təşəkkülünə stimul verməkdədir. 

Açar sözlər: mədəni, irs, turizm, strateji, sosial, iqtisadi, potensial, infrastruktur, 

quruculuq, perspektiv, tənzimləmə və s.  

 

ABOUT THE DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF CULTURAL HERITAGE AND 

TOURISM IN NAKHCHIVAN AUTONOMIC REPUBLIC 

ABSTRACT 

Cultural heritage is the highest quality of the countries that have been a legacy for many 

centuries and basis for its historical, economical, social existence and other spheres. These 

issues, which are also the expressions of the national values of the countries are of great 

importance today in their actual nature. At all times, the protection, survival and development of 

this potential is highly strategically important. Naturally, this factor is also considered necessary 

in terms of the priorities of countries that continue to national economic development processes, 

where tourism is a necessity. Tourism is essentially a macroeconomic concept, and it is also of 

social nature. At the same time, tourism is a living example of cultural heritage, which is a real 

expression of the existence of statehood traditions and the existence of the nation and nation. In 

this sense, either the protection and survival of cultural heritage or proper organization and 

management of processes in the area of tourism potential with the highest perspectives is 

focused on in Nakhchivan Autonomic Republic. Naturally, such kind of situation stimulates the 

sustainability of socio-economic development and the establishment of a distant future. 

Keywords: cultural, heritage, tourism, strategic, social, economic, potential, 

infrastructure, creativity, perspective, regulation and so on. 
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GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikasının müasir müstəqillik illərində başlatdığı və mahiyyəti ilə 

sosial dayanıqlığa, eləcə də iqtisadi islahatlara istiqamətlənən tədbirlərinin beşiyi hesab edilən 

Naxçıvan Muxtar Respublikası uzaq gələcəyə hesablanan qarşıdakı dövlər üçün çox mühüm 

baza formalaşdırmışdır. Bu baza özündə tarixi, iqtisadi, sosial sahələrlə yanaşı, həm də mədəni 

sahələrdəki perspektivləri ilə seçilməkdədir. Təbii ki, bunlar milli iqtisadi inkişafa hərəkətverici 

təsiri ilə seçilməklə zəruri elementlərdən ibarət olan mədəni irsin qorunmasında mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Tarixiliklə müasirliyin vəhdətini özündə əks etdirən məkanlar muxtar 

respublikada straeji turizm perspektivlərini də artırmaqdadır ki, bunları daaşağıdakı kimi qeyd 

edə bilərik: 

- Qazançı qalası – Culfa rayonunun Qazançı kəndindən şimalda, Əlincəçayın hər iki 

sahilində e. ə. 3-1-ci minilliklərin əvvəllərinə aid tarixi-arxeoloji abidədir. 

- Naxçıvanqala – Naxçıvan şəhərinin cənub-şərqində yerləşən arxeoloji abidədir. Elmi 

ədəbiyyatda və xalq arasında “Naxçıvanqala”, “Köhnəqala” adları ilə tanınır. Qalanın 

inşa tarixi 632-652-ci illərə aid edilir. 

- Came məscidi – Naxçıvan şəhərində memarlıq abidəsidir. XVIII əsrə aid edilir. 

- Ordubad buzxanası – Ordubad şəhərinin mərkəzində XIV əsrə aid memarlıq 

abidəsidir. 

- Aza körpüsü – Ordubad rayonunun Aza kəndində, Gilançayın üzərində XVII əsrə aid 

memarlıq abidəsidir. 

- Xan sarayı – Naxçıvan şəhərində XVIII əsrə aid tarixi-memarlıq abidəsidir. Şərq 

memarlıq üslubunda tikilmiş abidə XX əsrin əvvəllərinə qədər Naxçıvan xanlarının 

yaşayış evi olmuşdur. Sarayı XVIII əsrin sonunda axırıncı Naxçıvan xanı Ehsan xanın 

atası Kalbalı xan Kəngərli tikdirmişdir. Bu ardıcıllığı davam etdirmək də mümkündür 

(http://turizm.nakhchivan.az).  

Adları göstərilən tarixi, iqtisadi, sosial və mədəni turizm məkanları Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının müvafiq sahə üzrə müasir potensialının formalaşması və inkişafında müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. Həmin abidələrin qorunması üçün zaman-zaman təmir-bərpa işlərinin 

həyata keçirilməsi muxtar respublikada davamlı xarakter almışdır. Bu amillər ümumi mənada 

turizm sektrunun davamlı inkişafına perspektivlər açmaqdadır ki, bu da özündə turizm 

sektorunun: 

- sosial mahiyyətinin artırılmasına təkan verməkdədir. Belə ki, turizm sektoru muxtar 

respublikanın yeni iqtisadi şərait üçün perspektivliyini artırmaqla, əmək ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə edilməsinə təsir etməkdədir. Artıq muxtar respublika ərazisinin 

ixtisasalşamasına görə də səmərəli turizm fəaliyyəti üçün əlverişlilik vardır. Təbii ki, bu isə 

məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi zamanı turizm amilinin mahiyyətini artırmaqdadır. 

Nəticədə isə sosial mahiyyəti yüksək olan, səmərəli rifah göstəricilərinə malik məşğulluq 

potensialı vəd etməkdədir. Burada həm də ixtisaslaşmış turizm kadrlarının hazırlanması, 

xüsusən də gənc turizmçilər nəslinin yetişdirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması sahəsində 

də mühüm addımlar atılmaqdadır. Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən Ali məktəblərdə 

“Turizm və otelçilik” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri və bu sahə üzrə digər ixtisasartırma 

kurslarında təcrübələrini artıran kadrları misal göstərmək olar. 

- qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün güclü perspektivləri daşımaqdadır. Ölkəmizin 

gələcək üçün hədəfləri baxımından tədbirlərin aktual olaraq tutulması və həyata keçirilməsi: 

Buraya: 

 neft sektoruna olan asılılığının azaldılması istiqamətində ən mühüm 

məsələlərdən biri kimi regionların sosial-iqtisadi inkişafı, o cümlədən, onların həm də 

fasiləsiz istehsal potensialına malik olması; 

http://turizm.nakhchivan.az/


TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

88 

 

  iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə bir-biri ilə əlaqəliliyin, vəhdətin təmin 

edilməsində məqsədyönlülüyün gözlənilməsi; 

 ucqar kəndlərdə alternativ gəlir mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və 

davamlılığının qorunmasını aid edə bilərik. Bununla yanaşı, kəndlərin iqtisadi 

inkişafına stimullaşdırıcı təsirin göstərilməsi də diqqəti çəkən məsələlərdəndir; 

 muxtar respublikanın kəndlərində yaşıl-kənd turizminin inkişafı və 

gəlirliliyinin yüksəldilməsi üçün münbit potensial və şərait vardır. Bundan əlavə, 

çoxməqsədli turizm potensialı çərçivəsində müalicə məqsədli turizmin də inkişafına 

perspektivlər mövcuddur. 

 iqtisadiyyatın mezoiqtisadi əhəmiyyətliliyinin artırılması üçün səmərəlilik 

vardır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları özlərinin ailə təsərrüfatlarını 

yaratmaqla istehsal etdikləri məhsulları turistlərə daha keyfiyyətli şəkildə çatdırmaq 

imkanı əldə etməkdədirlər. Bu isə makroiqtisadi əhəmiyyəti ilə daha üstün mahiyyətə 

malik olmaqdadır. 

- iqtisadiyyatın dünyəvi dəyərlərinin artırılmasındakı perspektivlərini artırmaqdadır. Bu, 

isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının istər qonşu (düşmən ölkə istisna olmaqla), istərsə də 

digər tərəfdaş ölkələrlə qarşılıqlı münasibətlərinə səmərəlilik gətirməkdədir. Elə bunun 

nəticəsidir ki, artıq muxtar respublika dünyanın 65-ə yaxın ölkəsi ilə iqtisadi-ticarət əlaqələrinin 

inkişafına yol açılmışdır. Bu isə imkan vermişdir ki, muxtar respublika iqtisadi (istehsal) 

potensialını dünya ölkələri üçün açıq bəyan edə bilsin. Həm də beynəlxalq iqtisadi 

münaisbətlərin hərəkətverici qüvvəsi olan bu amil muxtar respublikanı xarici turistlər üçün 

cəlbedici etmişdir.  

TURİZM SAHƏSİNDƏ YENİ PERSPEKTİVLƏRİN ARAŞDIRILMASI 

  Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sahəsindəki üstünlüklərindən ibarət prosesləri 

təhlil edərkən aydın olur ki, bu sahə bəhs edilən ərazi üçün yeni fəaliyyət sferası olsa da istər 

iqtisadi, istərsə də hüquqi tənzimləmələr vasitəsilə turizm çoxsahəliliyinin təmin edilməsində 

mühüm yol qət edilmişdir. Tarixi və mədəniyyət abidələrinin, eləcə də turizm üçün yüksək 

əhəmiyyəti olan digər məkanların qorunması, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması 

sahəsində qətiyyətli tədbirlər həyata keçirilmiş və bu gün də keçirilməkdədir.  

Ümumiyyətlə, coğrafi əhəmiyyətinin bəyan edilməsi, sosial və iqtisadi təsirinin 

yüksəkliyi baxımından Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan və dini turizm üçün 

müstəsnalıq təşkil edəcək məkanlar kimi Naxçıvan şəhərində Nuh peyğəmbərin məzarüstü 

türbəsi, Yusif Hüseyn oğlunun türbəsi, Möminə Xatun türbəsi, İmamzadə məscid və məqbərə 

kompleksi, Cümə məscidi, Zəviyyə məscidi, Pir-qəmiş məscidi, Şərur rayonunun Xanlıqlar 

kəndində Parçı İmamzadəsi, Tənənəm kəndində Piri-Süleyman piri, Kəngərli rayonunun 

Qarabağlar kəndində Asnı piri, Ordubaddakı Cümə məscidi və Nüsnüs kəndində Nüsnüs piri, 

Culfa rayonu ərazisindəki Gülüstan kəndi yaxınlığında eyni adlı məqbərə, Camaldın kəndində 

Ərməmməd piri və Xanəgah kəndində eyniadlı abidə kompleksi və s. kimi həm qədimliyi və 

aktuallığı, həm tarixi, iqtisadi və sosial əhəmiyyəti, həm də dini turizm baxımından 

cəlbediciliyi ilə seçilməkdədir. Təbii ki, bunlar müasir dövrün tələbləri baxımından olduqca 

strateji əhəmiyyət malikdir (Qasımov C.Y., Ələsgərova F.Q., 2017, s. 155). 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu tədbirlər turizm məkanlarının cəlbediciliyi sahəsində 

tarixliklə müasirliyin vəhdətindən ibarət potensialın formalaşdırılmasında çox mühüm amil 

hesab edilməklə keyfiyyətcə yeni mərhələni başlatmaqdadır. Fikrimizi bu məsələ üzərində 

əsaslandırmağa çalışsaq, muxtar respublikanın turizm sektoru üçün zəruri olan bir sıra 

perspektivləri aşağıdakı kimi düşünürük: 

- artıq 16 ilə yaxındır ki, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi adı 

altında fəaliyyət göstərən ziyarətgahda ziyarətçilər üçün hər cür şərait yaradılmış və burada 

müasir turizm infrastrukturu yaradılmışdır. Muxtar respublikamıza gələn turistlərin əksəriyyəti 
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bu məkana üz tutmaqla yüksək mənəvi rahatlıq alır və buradan olduqca məmnunedici əhval-

ruhiyyə ilə ayırlırlar. Düşünürük ki, həmin Dini-Mədəni Abidə Kompleksinin Naxçıvan Culfa-

Ordubad magistral yolunda olan giriş hissəsində reklam xarakterli elektron löhvəsinin 

quraşdırılması və orada ziyarətgaha aid məkanlar və onun tarixi haqqında informasiyaların 

yayımlanması məqsədəuyğun olardı; 

- Mənbələr göstərir ki, muxtar respublikamızın ərazisində 400-ə yaxın çay vardır. 

Bunların içərisində 87 km uzunluğuna görə ikinci yerdə Naxçıvan çayı durmaqdadır. Bu çayın 

Naxçıvan şəhərinin təbii görüntüsünə, mənzərəsinə və ekoloji tarazılığının qorunmasına 

hərəkətverici təsir etməsini nəzərə alaraq, hər iki körpünün sağ və sol hissələrində zəruri turizm 

infrastrukturunun təsis edilməsi ilə mövcud perspektivləri daha da artırmaq mümkündür. Qeyd 

edək ki, bu, muxtar respublikada ilin yay fəslində insanların sərinləməsi, istirahət etməsi, 

çimməsi və asudə vaxtlarına dəyər qatması üçün olduqca səmərəli və gəlirli bir sahə ola bilər; 

  - Layihə gücü 1254 milyon kub metr olan Araz Su Anbarı muxtar respublikanın ən 

böyük sutoplayıcı bazasıdır. Lakin bununla yanaşı, həmin Su Anbarının sahillərində istirahət 

turizminin inkişafı üçün faydalı şəraitin yaradılması da turizm sektorunun perspektivlərini daha 

da artıra bilər deyə düşünürük.  

- Culfa rayonunun Xanəgah kəndi oradan keçən Əlincə çayı vasitəsilə iki hissəyə 

ayrılır. Bu səbəbdən də kəndin bir tərəfində Əlincə Qalasının, digər hissəsində Şeyx Pirinin 

olmsını nəzərə alaraq, onlar arasında kanatların quraşdırılması turizm potensialının daha da 

gücləndirilməsi üçün perspektivli ola bilər. Bu, eyni zamanda turistlərin səyahətlərində gəzinti, 

maraqlar və çeviklik baxımından çox səmərəli ola bilər.   

- Yenə də Culfa rayonun Xanəgah bölgəsində yerləşən Əlincə Qalasının yenidən təmir 

edilməsi, müasir turizm potensialının təmin olunması, dünya əhəmiyyətli turizm məkanına 

uyğunlaşdırılması istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə, həmin 

bölgədə yerləşən və əhali arasında “Narzan suyu” kimi tanınan, bir sıra mövsümi xəstəliklərin, 

ayaq ağrılarının (rematizma) müalicəsi üçün olduqca faydalı hesab olunan dəmir (kimyəvi 

element) tərkibli bulağın mövcudluğu buranın da mühüm turizm əhəmiyyətinin artırılmasına öz 

töhfələrini verə bilər. Həmin ərazinin ətrafında müvafiq tikinti işlərinin həyata keçirilməsi 

turizm potensialının daha da güclənməsi üçün güclü təkan ola bilər. 

MİLLİ İQTİSADİ QURUCULUQ PROSESLƏRİNDƏ TURİZMİN 

ƏHƏMİYYƏTİ 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə turizmin dayanqılı və davamlı inkişafı üçün zəruri 

olan infrastruktur yaradılmışdır. İqtisadiyyatın turizm sektorunun tənzimlənməsi, bu sahədə 

məqsədyönlü iqtisadi-hüquqi mexanizmlərin işləkliyinin təmin olunması məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə birinci mərhələdə 2002-2005-ci illər üçün, ikinci 

mərhələdə isə 2010-2014-cü illər üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasında turizmin 

inkişafına dair Dövlət Proqramları təsdiq və icra olunmuşdur. İnşasına 2009-cu ilin sentyabr 

ayında başlanılmış Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin əhəmiyyətinin artırılmasında və bu 

istiqamətdəki fəaliyyətin səmərəliliyinin yüksəldilməsində ölkə başçısının 10 sentyabr 2015-ci il 

tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində 

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasını xüsusi qeyd etmək 

lazımdır (Qasımov C.Y., Ələsgərova F.Q., 2017, s. 156).  

Bütün bunları qeyd edərkən ölkəmizdə kifayət qədər potensiala malik qış, yay, kənd 

(şəhər), tarixi, dini, müalicəvi və coğrafi ərazilər və s. sahələr üzrə turizm infrastrukturunun 

inkişafının stimullaşdırılması və sürətləndirilməsinin, bununla da ixtisaslaşdırılmış turizm 

sənayesinin inkişafını təmin etmək olar.  

16 mart 2016-cı il tarixdə “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji 

yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bu hüquqi sənədin davamı olaraq dövlət 

başçısının 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə 12 əsas istiqamət üzrə “Milli iqtisadiyyat və 
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iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri” təsdiq edildi. Bu, öz sosial-iqtisadi və 

milli əhəmiyyəti ilə ölkəmizdə inkişafın yeni mərhələsini təmin edəcək, güclü potensial 

yaradacaq, əhatəli təminat formalaşdıracaq. Eyni zamanda buna, iqtisadiyyatımızın 

çoxşaxəliliyinin, innovativ inkişafının, regional siyasətinin səmərəliliyinin, sosial dayanıqlığının, 

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının və müasir çağırışlarla səsləşməsinin təminatı istiqamətində 

indiyə qədər qəbul edilən bütün hüquqi-normativ aktların, Dövlət Proqramlarının məcmusu kimi 

də yanaşmaq olar. Bütün bu və ya digər məqamlar bir daha göstərir ölkə başçısı tərəfindən təsdiq 

edilən milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin çox 

mükəmməl bazası vardır və yol xəritələrinin hər biri gələcək üçün böyük iqtisadi nailiyyətləri vəd 

etməkdədir.  

TURİZM MƏKANLARI: BRENDLƏŞMƏ VƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ 

Bu bir həqiqətdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası yerli xammala və yerli istehsala 

əsaslanan iqtisadi potensialının daha da gücləndirilməsi sahəsində mühüm mərhələ qət 

etmişdir. Bu imkanlar muxtar respublikanın istehsalı olan məhsulların yerli və xarici turistlərə 

səmərəli xidmət üçün təqdim və təklif edilməsinə stimul vermişdir. Nəticədə isə istehsalın 

təşfiqi, xarici bazarları çıxış imkanlarının daha da genişlənməsi özünü mühüm yüksəliş 

mərhələsinə gəlib çatmışdır. Bu isə muxtar respublikada müvafiq məkanlar üzrə turizm 

cəlbediciliyinin güclənməsinə gətirib çıxarmışdır. Diqqət edəndə görünür ki, muxtar respublika 

mineral suların ixracı sahəsində, xüsusən də “Sirab” və “Badamlı”dan ibarət Naxçıvan brendini 

dünyaya təqdim etməkdədir. Əgər “Sirab” mineral suyu Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, İran kimi 

ölkələrə ixrac edilirsə, “Badamlı” mineral suyu MDB məkanına, Dubaya, Səudiyyə 

Ərəbistanının hüdudlarına daxil ola bilirsə, deməli, muxtar respublika öz təbii sərvətlərinin 

qiymətləndirilməsində, ixracında və ondan əhalisinin rifahı naminə səmərəli istifadə 

edilməsində artıq güclü təcrübəyə malikdir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda brend anlayışına daxili təlabatın təmin edilməsi və ixracın 

stimullaşdırılması məqsədilə istehsal edilən hər hansı məhsulun və ya göstərilən xidmətin öz 

keyfiyyəti və faydalılığına görə analoqlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinin ifadə 

olunması kimi yanaşılır. Burada məhsul və ya xidmətin istehlakçı seçimində rəqibsiz hala 

gəlməsi, yəni öz adı ilə tanınması öz aktuallığı ilə fərqlənir. 

Yuxarıdakı anlayış muxtar respublikada məhsulların təlabata  uyğun istehsalı, ixracının 

stimullaşdırılması, keyfiyyət və rəqabətqabiliyyətliliyi ilə xarici bazarlarda yer tutması, daha 

doğrusu, brendləşməsi haqqında fikrilərin məcmuusunu da özündə əks etdirir. Həyata keçirilən 

iqtisadi, hüquqi və infrastruktur məqsədli tədbirlər burada brendləşmə sahəsində mühüm yol 

qət edildiyini də göstərməkdədir. Qeyd edək ki, brendləşmə də müasir iqtisadi proseslərin 

hərəkətverici qüvvəsi olan amillərin məcmuusu olmaqla, istehsal edilən məhsulun və ya 

göstərilən xidmətlərin beynəlxalq səviyyədəki tanıtımının təşkili, geniş alıcı kütləsinin cəlb 

edilməsinə stimul verilməsi, xarici bazarlarda qaneedici, yüksək gəlirli yerin tutulmasına nail 

olunması sahəsindəki fəaliyyətin səmərəliliyini ifadə edir. 

Bütün bunlar ölkəmizdə və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında turizmin təşviqi sahəsində mühüm amildir. Qeyd edək ki, hələ ötən əsrin 

sonlarına doğru qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində turizm sektorunun çevikliyinin artırılması 

sahəsində ciddi tədbirlər həyata keriçirilməyə başlandı. Araşdırmalar göstərir ki, Türkiyə 

Cümhuriyyətinin turizm sektorunda 1980-ci illərdən sonra, xüsusilə 2634 saylı Turizm Təşviq 

Qanununun da qüvvəyə minməsi ilə birlikdə, istər turizm tələbatı baxımından və istərsə də 

gələn turist sayı baxımından danılmaz bir artım baş vermişdir (Bingöl Z.M., Dissertasiya). 

Təbii ki, bu, hazırda da Türkiyə iqtisadiyyatında dayanıqlı inkişafın ən mühüm səbəblərini 

təşkil etməkdədir. 

Müasir dünya təcrübəsi göstərir ki, turzmin inkişafı sahəsində aparılan islahatlar 

özünün məhsuldar nəticələri ilə izlənməkdədir. Sosial sferanın, iqtisadi dayanıqlığın və bununla 

da makroiqtisadi potensialın təminatçısı olan turizm infrastrukturunun gücləndirilməsi nəticə 

etibarı ilə “heçdən var etmə” anlayışının ən gerçək təsdiqinə çevrilə bilir. İnkişaf etmiş 
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ölkələrin turizmin inkişafı sahəsindəki təcrübələrindən istifadə etməklə, ölkəmizdə və onun 

regionlarında perspektivli turizmin inkişafı üçün hüquqi və iqtisadi resurlardan yetərincə 

istifadə etmək mümkündür. Buna görə də turizmin dünya təcrübəsində turist hərəkətliliyinin 

stimullaşmasına böyük diqqət artırılmaqdadır. Mənbələr göstərir ki, dünya üzrə beynəlxalq 

turizm hərəkatının 8-10%-i məhz dini turizmin payına düşür. Təbii ki, bu, çoxməqsədli 

turizmin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələni tələb etməkdədir. Digər məqsədlərlə yanaşı, 

xüsusən də dini turizm sahəsində də adları ən çox çəkilən ölkələr turizm cəlbediciliyi və 

gəlirliyi baxımından üstünlüklər əldə etməkdədir. Bunlara Səudiyyə Ərəbistanı, Vatikan, 

İtaliya, Suriya, Türkiyə, İran, Nepal, İsrail, Fransa və s. aid edilir. Turizm həm də ölkələrə 

iqtisadiyyatın milli və sosial mahiyyətinin gücləndirilməsində və davamlı inkişafında alternativ 

yolların tapılması, eləcə də təkmilləşdirilməsi sahəsində də səmərəlilik gətirməkdədir. Fikrimizi 

əsaslandırmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanının da bu sahədəki təcrübə xarakterli tədbirlərindən 

istifadə etmək yerinə düşər. Belə ki, bu ölkənin neftdən asılılığı azaltmaq məqsədilə hazırladığı 

“Sosial və iqtisadi yönümlü innovasiya proqramı”nda dini turizmin potensial perspektivlərinin 

daha da yüksəldilməsi hədəflənməkdədir. Tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, son 10 

ildə Həcc ziyarəti üçün ölkəyə gələn zəvvarların sayı üç qat artaraq 8 milyona çatıb. Adı 

çəkilən proqramın icrası nəticəsində 2020-ci ildə isə bu rəqəmin 15 milyona, 2030-cu ildə isə 

30 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, hazırda bu ölkənin Həcc ziyarəti 

çərçivəsində əldə etdiyi gəlirlər 30 milyard dollardan artıq göstərilir (http://m2.islam.az/news/a-

24663.html). 

NƏTİCƏ 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm və mədəni irs məsələlərini 

araşdırarkən belə qənaətə gəlirik ki: 

- mövcud sosial-iqtisadi potensial mədəni irsin və turizm potensialının artırılmas 

sahəsində faydalı perspektivlər vardır. İstər hüquqi, istərsə də iqtisadi tənzimləmələrlə bu 

sahədəki prosesləri düzgün istiqamətləndirmək qarşıya qoyulan məqsədləri daha da əlçatan 

edəcəkdir; 

- müvafiq sahə üzrə proseslərin gedişinə baxdıqda görürük ki, turzim sektorunun 

inkişafı beynəlxalq təcrübəyə uyğun şəkildə qurulmuşdur, uzaq gələcək üçün hesablanıb, milli 

iqtisadi prioritetlərə xidmət edir və yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcəkdir; 

 -  mədəni irsin qorusunması sahəsindəki proseslər öz növbəsində mühüm turizm 

mahiyyətli perspektivlərə çeviklik qazandırmaqdadır ki, bu da milli iqtisadi quruculuq 

proseslərində strateji mahiyyətə malik olmuşdur. 

- yeni turizm zonalarının yaradılması sahəsindəki tədbirlər və tənzimləmələr muxtar 

respublikanın milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır; 

- çoxməqsədli turizm potensialının formalaşması sahəsində həyata keçirilən tədbirlər 

muxtar respublikanın blokada vəziyyətində olmasına baxmayaraq mövcud perspektivlərini 

daha da artıracaq; 

- turizmin inkişafı muxtar respublikada rayonların ayrılıqda istehsal potensialının 

artmasına əlverişli zəmin yaradacaq, kəndlərin iqtisadi inkişafını sürətləndirəcək, kənd 

yerlərində yaşayanların alternativ gəlir mənbələrinin müəyyən olunmasında və ondan səmərəli 

istifadə edilməsində həlledici olacaqdır; 

- ailə təsərrüfatlarının inkişafında, yerli məhsulların istehsalında, daxili bazarın 

qorunmasında və bu kimi üstünlüklərin əldə edilməsində baza olacaqdır və s. 
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QASTRONOMİYA TURİZMİNİN NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA 

İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 

 Dr. Sevinc CABBARÖVA 

Məhəmməd SULEYMANOV 

Qənbər XUDİYEV 

ÖZET 

 Məqalədə  Naxçıvan Muxtar Respublikasında son dövrdə perspektivli sahə olan 

qastronomiya turizminin mövcud vəziyyəti və potensialından bəhs edilir. Halhazırda bir 

bölgənin mətbəxlə bağlı xüsusiyyətləri turizm məhsulu olması baxımından əhəmiyyətli 

dərəcədə ön plana çıxmışdır. Məqalədə qastronomiya turizmi təhlil olunmuş, inkişaf etmə 

səbəbləri və muxtar respublika ərazisində inkişaf perspektivləri araşdırılmışdır. Turistlərin 

seçdiyi ölkənin milli mətbəxinin çeşidliliyi və fərqliliyinin əsas meyarlardan olduğunu nəzərə 

alaraq muxtar respublikada qastronomiya turizminin inkişafına dair təkliflər verilmişdir.  

Açar Sözlər: Qastronomiya Turizmi, Milli Mətbəx, Turizmin İnkişafı. 

 

DEVELOPMENT PERSPECTIVE OF GASTRONOMY TOURISM IN 

NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

ABSTRACT 

The article is a promising area of the Nakhchivan Autonomous Republic in recent years 

and the potential of gastronomic tourism is about the current situation. At present, the heritage 

of a region's kitchen-related heritage has become a major issue in terms of tourism productivity. 

The article analyzes gastronomic tourism, reasons for development and prospects for 

development in the autonomous republic. Diversity and differences in the national cuisine of 

choice for tourists, given that the main criteria are proposed on the development of the 

autonomous republic of gastronomic tourism. 

Keywords: Gastronomic Tourism, National Kitchen, Development Of Tourism. 

 

GİRİŞ 

Qastronomiya turizm növü kimi yeni-yeni görünməyə başlasa da, əslində turizmin 

içində olan ən mühüm sektordur. Qastronomiyadan fərqli təcrübələr yaşatmaq, hörmət və status 

qazandırmaq, məhsul fərqləndirmək və turist üçün bölgəni digərlərindən daha cəlbedici 

göstərmək vasitəsi olaraq istifadə edilir. Turizmin bu sahəsi yerli mətbəx məhsulları sayəsində 

mədəniyyətlərin bir-birini daha yaxşı tanımalarını təmin edir. Mədəniyyətin ən mühüm 

cəhətlərindən biri olan milli mətbəx, regiona məxsus yeməkləri və bölgənin xüsusiyyətlərini əks 

etdirir. Müasir zamanda insanlar yalnız aclıq hissini aradan qaldırmaq üçün deyil, eyni zamanda 

yemək prosesində fərqli təcrübələr yaşamaq məqsədilə evlərindən kənarda yemək yeyirlər. 

Maslounun ehtiyaclar ieararxiyası bölgüsündən istifadə edərək demək olar ki, yemək-içmək, 

insan ehtiyaclarının bütün mərhələlərində fərqli formalarda təzahür edir [7, səh 270]. 

Qastronomiya turistləri görməli yerlər, əyləncə və alış-veriş qədər cəlb etmək potensialına malik 

olan sahələrdən biridir və illərdir turizm sənayesi daxilində ortaya çıxmağa çalışan ən qabaqcıl 

namizəddir. Çünki, milli mətbəx turistlərin yeni və eqzotik yerləri tanıması üçün ən yaxşı 

yollardan biridir. Başqa bir ölkəni ziyarət edən insanların gözləntiləri arasında, yeni yerlər 

görmək və yeni mədəniyyətləri tanımaqla yanaşı, yeni dadlarla tanışlıq və müxtəlif təcrübələr 

                                                           
 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirligi  
 AMEA Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu 
 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi  
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yaşamaq arzusu da durur. Səyahət edərkən turistlərin demək olar ki, hər biri üçün qidalanmaq 

üç ən əsas turist fəaliyyətindən biridir. Aparılan araşdırmalar nəticəsində müxtəlif mətbəxlərin 

yeməklərini dadmağı arzulayan turistlərlə muzeylər, film festivalları və rekreasiya tədbirləri ilə 

maraqlanan turistlər arasında mütləq bir əlaqə olduğu ortaya qoyulmuşdur [5, s. 136]. Bu 

araşdırmalar sübut edir ki, turistlər hər hansı bir ölkənin və ya regionun muzeyləri, festivalları 

və sağlamlıq-bərpa mərkəzləri ilə maraqlanırsa, həmçinin səyahət etdiyi ölkənin və ya regionun 

yerli qida və içkilərindən dadmaq arzusunda da olacaqdır. 

GASYRONOMİYA TURİZMİN TARİXİ 

Qastronomiya termini, yunanca “qaster” (mədə) və “nomas” (qanun) sözlərindən 

meydana gəlmişdir. Qastronomiya - ölkə və ya region mətbəxlərini bir-birindən ayıran, bir 

ölkənin və ya ərazinin qidalarını və yemək hazırlama üsullarını ifadə edir [2,s. 33]. Başqa sözlə 

qastronomiya mədəniyyət və yemək arasındakı əlaqəni araşdıran elmdir. Aparılan ayrı-ayrı 

araşdırmalarda qastronomiya turizminin turizm təcrübəsinin ayrılmaz bir parçası olduğu və bəzi 

hallarda səyahət üçün əsas motivasiya ola biləcəyi vurğulanır [4, s. 548]. Bir bölgənin yeməkləri 

turizm səfərləri və turistlərin yaşadığı gözəl anlar üzərində əhəmiyyətli təsirə malikdir. Turizm 

bazarında baş verən dəyişikliklər yerli dəyərləri ön plana çıxarmağa meyillidir. Müasir dövrdə 

turistlər getdiyi ölkə mədəniyyətinə uyğunlaşmağı sevən, mədəniyyətin bütün elementlərini 

görmək, öyrənmək və yaşamaq istəyən bir xüsusiyyətə malikdir. Bu səbəbdən ölkələr yerli 

dəyərlərini ön plana çıxararaq digər ölkələrdən fərqlərini ortaya qoymağa çalışır. Regional 

fərqliliyi vurğulamağın ən yaxşı yolu özünəməxsus ərzaq və içkilərin təqdim olunmasıdır. 

Dünya təcrübəsində qidalar iqlim, tarix və təbiətdən sonra dördüncü cazibədarlıq ünsürü olaraq 

müəyyənləşmişdir.  

Milli mətbəxin turizm məqsədilə istifadəsini səciyyələndirmək üçün “qastronomiya 

turizmi”, “mətbəx turizmi”, “qidalanma turizmi” və “yeyinti turizmi” kimi anlayışlardan istifadə 

edilir [6, s. 38]. Bu turizmin əsas motivasiya faktoru xüsusi bir yemək növünü dadmaq və ya bir 

yeməyin hazırlanmasını görmək məqsədilə ərzaq istehsalçılarını, yemək festivallarını, 

restoranları və xüsusi sahələri ziyarət etməkdir. 

Qastronomiya turizminin mənşəyi kənd təsərrüfatı, mədəniyyət və turizmə dayanır. Bu 

üç faktor, qastronomiya turizminin regional bir cazibədarlıq və təcrübə olaraq turistlərin 

diqqətini çəkməyə imkan verir [1, s. 63]. Kənd təsərrüfatı məhsulu yaradır, mədəniyyət-tarixi və 

orijinallığı təmin edir, turizm isə milli mətbəxin tanıdılmasına xidmət edir. Bütün bu faktorlar 

qastronomiya turizmi adı altında birləşir. Beləliklə, qastronomiya turizmi istifadə oluna biləcək 

bütün yemək içmək mədəniyyəti arasındakı əlaqəni araşdıran xüsusi bir elm sahəsi kimi təsvir 

oluna bilər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mətbəxi ənənəvi ləzzətlərlə zəngin bir müxtəlifliyə 

malikdir. Bizim mətbəx mədəniyyətimiz qədim tarixə malikdir. Muxtar respublikamızın 

ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan müxtəlif məişət əşyalarının, yemək 

qablarının olması da məhz qədim mətbəx mədəniyyətimizdən xəbər verir. Ekoloji təmizlik, 

günəş şüasının bolluğunun və digər amillərin təsiri nəticəsində yetişən meyvə, tərəvəz və digər 

məhsullar öz dadı və keyfiyyəti ilə fərqlənir [3, s. 4]. Bu da öz növbəsində həmin məhsullardan 

hazırlanmış yeməklərin, cürbəcür mürəbbələrin və şirniyyatların digər bölgələrdən fərqli və 

dadlı olmasına gətirib çıxarır. Mətbəximizə xas olan yeməklər - parça bozbaş, küftə bozbaş, 

çölmək pitisi, bozartma, çığırtma, dolma, kabab, xaş, əriştə, umac aşı, buğda unu və düyü 

unundan hazırlanmış halvalar, xəşil, quymaq və digər xəmir xörəkləridir. Kənd 

təsərrüfatında maldarlığın inkişafı sayəsində süd və süd məhsullarından da geniş istifadə olunur. 

Süd və süd məhsullarından südaşı, bulama, qatıqaşı, qatıqlama, dovğa, ayranaşı, 

qurutaşı və digər yeməklər hazırlanır. Bütün türk dünyasında olduğu kimi milli yeməklərimiz 

içərisində “kabab”ın özünə məxsus yeri vardır. Kabab növlərindən lülə kabab, tikə kabab, 

basdırma kabab, tava kabab, saciçi və quyruq kababının adını çəkmək olar. Kabab qoyun 

və mal ətindən, quş ətindən, hətta bəzi balıq növlərindən də çəkilir. Yeməklərin şahı “plov” 

hesab edilir. Plov qədim zamanlardan süfrələrimizin bəzəyi olmuşdur. Xalqımızın xeyir və şər 
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işlərində yemək verilən zaman aş qazanları asılar və camaata plov verilərdi. Respublikamız 

ərazisində çoxlu sayda çay və göllərin olması müxtəlif növ balıq yeməklərinin də mətbəximizə 

daxil olmasına imkan yaratmışdır. Balıq yeməkləri içərisində balıq basdırması, balıq 

kababları, qızartmaları və balıqdan hazırlanan xaş məşhurdur. Yeməklərimizin dadlı 

olmasında duzun da rolu az deyildir. Xalqımız duzu müqəddəs və bərəkət məhsulu olaraq 

dəyərləndirmişdir. Belə ki, duz çörək kəsən iki insan bir-biri ilə dava-dalaş etməzdi. Qədim 

adətimizə görə yeməkdən sonra süfrəyə çayla bərabər müxtəlif şirniyyat və mürəbbə 

çeşidləri verilir ki, yeyilən yeməyin həzminə kömək etsin. 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASININ GASYRONOMIYA TURIZMIN 

INKIŞAFI  

Muxtar respublikanın mətbəx mədəniyyətini ən yaxşı tanıtmağa yönələn milli və 

beynəlxalq sahədə elmi konfranslar, festivallar və yarışlar təşkil olunması öz-özlüyündə 

qastronomiya turizminin inkişafına zəmin yaradır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən 

“Göycə”, “Plov”, “Naxçıvan çörəkləri”, “Arıçılıq məhsulları - Bal”, “Ailə təsərrüfatı 

məhsulları” festivalları Naxçıvan mətbəxinin və regional mətbəxin tanıdılması üçün vacibdir. 

Təbii ki, bu da öz növbəsində turizmin inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Aşağıdakı qrafikdə 

müxtəlif illərdə muxtar respublika ərazisinə gələn turistlərin sayı göstərilmişdir.  

Muxtar respublikamızda dayanıqlı və davamlı inkişaf nəticəsində turizm sənayesində 

son illərdə nəzərə çarpan dəyişikliklər baş verir. Muxtar respublikamıza 2006-cı ildə 93,9 min 

nəfər, 2010-cu ildə 287,6 min nəfər, 2016-cı ildə 403,3 min nəfər turist gəlmişdir. Müqayisəli 

təhlil nəticəsində turizmin inkişaf dinamikasını görmək olur. Muxtar respublikaya 2016-cı ildə 

gələn turistlərin sayı 2006-cı illə müqayisədə 4,3 dəfə, 2010-cu ildə gələn turistlərin sayından 

isə 1,4 dəfə çox olmuşdur. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

olunması Naxçıvan Muxtar Respublikası haqqında dolğun məlumatların dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasına və qastronomiya turizminin inkişafına geniş imkanlar yaradacaqdır. 

Şəkil. Naxçıvan Muxtar Respublikasına gələn turistlərin sayı (nəfər) 

 

Mənbə: Naxçıvan MR dövlət statistika komitəsinin rəqəmləri əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır. 

Muxtar respublikamızın mədəniyyətinə xas olan misilsiz mətbəx dəyərlərinin və yemək 

hazırlama-bişirmə üsullarının qorunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məsələnin bariz 

nümunəsi kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinnin Sədrinin “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 7 fevral 2009-cu il tarixli 

Sərəncamına əsasən 2012-ci ildə azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunan “Naxçıvan 

mətbəxi” kitabını göstərmək olar.  

Son dövrlərdə turistlərin istirahət edəcəkləri yer seçimində bölgəyə xas olan milli 

yeməklər əhəmiyyət qazanmağa başlayıb. Bu səbəbdən əsrlərə dayanan muxtar respublika 

mətbəxinin qastronomiya turizmində özünə yer tapması vacibdir və regionda turizmin bu 

növünün inkişafına daha çox əhəmiyyət verilməlidir. Bu məqsədlə muxtar respublika 

mətbəxinin xüsusiyyətlərinin faydaları, digər mətbəxlərdən üstünlükləri ortaya qoyulmalıdır. Bu 
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məsələdə turizm şirkətlərinin üzərinə böyük vəzifə düşür. Turizm sahəsində çalışan insanların 

doğru məlumat sahibi olması təqdimat baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

SONUÇ 

Muxtar respublikamızda qastronomiya turizminin daha da inkişaf etdirilməsi və bu 

sahədən gələn gəlirlərin artırılması üçün aşağıdakı təklifləri vermək olar: 

 Milli yeməklərin reseptlərə uyğun hazırlanması və təqdimat xarakterli tədbirlərin 

keçirilməsi; 

 turizm şirkətləri və tur operatorları tərəfindən hazırlanan turlarda bölgənin özünə xas 

yemək və içkiləri barədə turistlərə məlumat verilməsi; 

 muxtar respublikamızın tanıdılması üçün iştirak edilən beynəlxalq sərgilərdə milli 

yeməklərin daha çox ön planda göstərilməsi; 

 qastronomiya turizmi sahəsində peşəkar səviyyəli kadrların hazırlanması; 

 xidmət sahəsi işçilərinin bu haqda geniş məlumat sahibi olması məqsədi ilə milli 

mətbəximiz mövzusunda təlimlər keçirilməsi; 

 müxtəlif turist qruplarının xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq milli yeməklərimizlə bağlı 

gözlənti və məmnuniyyətlərini ortaya çıxaran sorğuların keçirilməsi; 

 qastronomiya turizminə dair tətbiqi işlərin daha çox keçirilməsi;  

 qastronomiya turizmi sahəsində dünya təcrübəsindən istifadə etməklə regionda turizmin 

inkişaf etdirilməsi. 

Dünya təcrübəsində qastronomiya turizmi sahəsi əldə edilən gəlirə görə iqtisadiyyatda 

əhəmiyyətli yerə malikdir. Əldə edilən gəlirdə artımın təmin olunması turistlərin 

səyahətlərindən məmnunluq dərəcəsinin yüksək olduğu zaman mümkün olur. Turistlərdə 

məmnunluq hissinin yaranması isə xidmətin keyfiyyətinə bağlıdır. Xidmətin keyfiyyətli olması 

xidmət sektorundakı işçilərin təhsil səviyyəsi ilə düz mütənasibdir və beləliklə verilən 

təkliflərdən istifadə edilməsi muxtar respublikamızda turizmin inkişafına səbəb ola bilər. Digər 

turizm fəaliyyətlərindən fərqli olaraq qastronomiya turizmi bütün il boyu tətbiq edilmə 

xüsusiyyətini daşıdığına görə bu sahənin iqtisadiyyatın inkişafına təsiri əvəz olunmazdır  
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TÜRKİYE’DE HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİNDE İSRAF ÖNLEME 

YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI   

 Öğr. Gör. Dr. Nalan IŞIK 

YL. Öğr. Eyyüp YILDIRIM 

ÖZET 

Bu araştırmanın genel amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren helal konseptli otel 

işletmelerinin israfı önleme çalışmalarının ve israf önleme yöntemlerinin neler olduğunun 

belirlenmesidir. Çalışmada tanımlayıcı araştırma yönteminden yararlanılmış ve araştırma alanı 

olarak seçilen helal konseptli otel çalışanlarına 1 Ağustos 2017 – 25 Ekim 2017 tarihleri 

arasında anket uygulanmıştır. Anketler, 705 çalışanla yüz yüze görüşme yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. Anket formlarının analiz edilmesinde, SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılıp 

dağılmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Verilerin normal dağılım 

göstermediğinin tespit edilmesinin ardından parametrik olmayan Mann-Whitney U testi ile 

Kruskal Wallis H testlerinden yararlanılmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda helal 

konseptli otel işletmelerinde çalışanların israf çalışmalarına yönelik algılarının genel olarak 

yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon analizine göre isrâf ölçeğini oluşturan üç 

boyut arasında, pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir.  

 Anahtar kelimeler: Helal Konseptli Otel, İsraf, Tüketim, Anket Veri Analizi 

 

INVESTIGATION OF WASTE PREVENTION METHODS IN HALAL CONCEPT 

HOTEL BUSİNESS IN TURKEY  

 ABSTRACT  

 The overall objective of the research, the concept of halal business of operating hotels in 

Turkey is to determine whether the operation of waste prevention and waste prevention methods 

happened. A descriptive research method was used in the study and a survey was conducted 

between August 1, 2017 and October 25, 2017 for employees of the halal concept hotel selected 

as the research area. Surveys were conducted face to face with 705 employees. Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 package program was used to analyze the 

questionnaire forms. Kolmogorov-Smirnov test was performed to determine whether the data 

were normally distributed in the study. The nonparametric Mann-Whitney U test and the 

Kruskal Wallis H tests were used after determining that the data did not show a normal 

distribution. As a result of the analysis of the survey data, it was determined that the perceptions 

of workers in halal concept hotel enterprises are generally high. According to the correlation 

analysis, there was a positive and significant relationship between the three dimensions of 

israumatic dimension. 

Keywords: Halal Concept Hotel, Waste, Consumption, Survey Data Analysis 

 

 GİRİŞ  

 Turizm sektörü, döviz kazançları, istihdam fırsatları, ekonomik büyümeye katkısı ve 

ödemeler bilançosunu olumlu etkisiyle en büyük hizmet sektörlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Bu sektör, küresel toplam gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık % 9’una 

ve toplam istihdam fırsatlarının % 8'ine tek başına katkıda bulunmaktadır (Musa, Mohezar ve 

Moghavvemi, 2016). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 
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yayımlanan World Tourism Highlights 2017 raporuna göre, 2016 yılında uluslararası 

ziyaretlerin sayısı 1 milyar 235 milyona ulaşmıştır. 2020’de bu rakamın 1,6 milyara çıkacağı 

tahmin edilmektedir. Günümüzde dini inanışlar ve tutumlar, hızla büyüyen turizm endüstrisinde 

turistlerin tatil seçimlerini, davranışlarını etkileyen faktörlerden birisi haline gelmiştir.   

İnsanların inandıkları din, hayatın her alanında varlığını hissettirdiği gibi seyahat etme eğlenme, 

gezme, turistik faaliyetlerde bulunma gibi faaliyetlerini de etkilemektedir (Süt, 2014; Eren, 

2016). Akademik yazında din ile turizm arasındaki ilişkisi iki yönden incelenmektedir. 

Birincisinde insanların dini inançlarını gerçekleştirmek veya dini önemi olan bir bölgeyi ziyaret 

etmek amacıyla seyahate çıkmalarının araştırılmasıdır. Bu durum "inanç turizmi" olarak ifade 

edilmektedir. İkincisinde ise turistik faaliyet sürecinin tümünde (seyahat, konaklama, turlar… 

vb. gibi) tutum ve davranışların dini kurallara göre şekillendirilmesidir (Tekin ve Yılmaz, 

2016). 

 Dini uygulamalar ve inanışlar turistik ürün ve hizmetlerin talep yapısının değişmesinde 

etkili olmuş ve turizm sektörü, bu farklılaşan talebi karşılamaya yönelik gelişme göstermiştir 

(Akbaba ve Çavuşoğlu, 2017:466). Özellikle son yıllarda Müslümanların turizm hareketlerine 

katılma oranlarının artmasına bağlı olarak, dini hassasiyeti yüksek Müslümanlar için helal ürün 

hizmet ve süreçleri dünyada hızla gelişmektedir. Bu çerçevede “Helal turizm”, “İslami turizm”, 

“Muhafazakâr turizm”, “Mütedeyyin turizm” gibi çeşitli isimlerle adlandırılan turizm hareketi 

doğmuştur. Destinasyonlar, işletmeler ve seyahatle ilgili kuruluşlar bu segmenti hedeflerine 

çekmek ve çekmek için proaktif stratejiler geliştirmektedir. 2018 Küresel Müslüman Seyahat 

Endeksi raporuna göre 2017 yılında dünya genelinde yaklaşık 131 milyon Müslüman ziyaretçi 

seyat etmiştir. Bunun, 2020 yılına kadar, seyahat segmentinin yüzde 10'unu temsil eden 156 

milyon ziyaretçiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. (www.crescentrating, 19.07.2018).  

 Bu çerçevede son yıllarda turistler, İslami kurallara uygun şekilde hizmet veren turizm 

işletmelerini tercih etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla İslami kuralları ve/veya helal turizmi 

önceleyerek hizmet veren işletmeler de artmaya başlamıştır. İslami ve helal turizm talebine 

yönelik hizmet veren konaklama işletmelerinin en genel ve tanımını “tamamen İslami kurallara 

uygun hizmetler sunan, bu kurallara uygun finansal ilkelerle çalışan, sadece Helâl ölçütlerine 

uygun yiyecek-içecek üretim prosedürlerini uygulamakla kalmayan, aynı zamanda her türlü 

etnik köken, din ve kültürden insanların sağlığını, güvenliğini, ekonomik faydalarını ve çevre 

hassasiyeti olan işletmelerdir” şeklinde yapmak mümkündür (Tekin ve Yılmaz, 2016). 

 Otel işletmeleri, işlevleri, özellikleri ve hizmetlerinin doğası gereği, önemli miktarlarda 

yiyecek-içecek, enerji, su ve bununla birlikte birden fazla dayanıksız ürünler tüketmektedir ( 

Erdoğan ve Barış, 2007). Bir otel konuğu, günde binlerce ton gıda ve farklı alanlardaki oluşacak 

israfın oluşmasına neden olabilmektedir. Otel işletmesi için gıda ve diğer katı ürünlerin israf 

maliyeti işletme için maliyet kaybı olduğu kadar birden fazla otel işletmesinde kaynakların 

tüketilmesi sırasında israfa yol açılması ülke ekonomisinde olumsuz ekonomik kayıpların 

oluşması anlamına gelmektedir. (Radwan, Jones, ve Minoli, 2010). Bu bağlamda helal konseptli 

otel işletmelerinde israfın olup olmadığının araştırılması önemlidir. Zira günümüzde tüketim 

toplumunun en ciddi açmazlarından birisi israftır (Martı, 2010) ve İslam dininde israftan 

kaçınılması, harcama ve tüketimde aşırıya gidilmemesi gerektiği belirtilmektedir.  

 İsraf, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “gereksiz yere para, zaman, emek harcama ve 

savurganlık” şeklinde tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr). İsraf, aslen Arapça bir kelime olup  

"haddi aşma, hata, cehalet, gaflet" anlamına gelen "Se-Ri-Fe" fiil kökünün if’al veznindeki 

mastarıdır. İsraf yapan kişiye "müsrif veya aşırı davranan” denilmektedir. (Eskikurt ve Akgül, 

2016; Soysaldı, 2005). Dünyada ve ülkemizde her geçen gün israf boyutunun artması ve 

dünyada yaşanan kuraklıkla birlikte gıda fiyatlarındaki artış gibi olumsuz gelişmelerin 

yaşanması israfa daha da önem verilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır (Çağrı, 2016).  Otel 

işletmecileri, turizm endüstrinin doğal özellikleri nedeniyle sıfır gıda israfı seviyesine 

ulaşamamaktadırlar.  Yüksek kaliteli gıdalar kullanılarak müşteri memnuniyetine odaklanılması, 

otel işletmelerinde ve turizm endüstrisinde israfın yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Gıda 

israfının en aza indirilmesindeki zorluklar, otel misafirlerinin algı ve yeme alışkanlıklarından 

http://www.crescentrating/
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kaynaklanmaktadır. Ancak otel işletmecileri, gıda israfını en aza indirmeleri suretiyle 

kaynakları verimli kullanmakta ve hedeflenen kâr marjına ulaşabilmektedirler (Sandaruwani ve 

Gnanapala, 2016).  

 İslam dininde israf, tasvip edilmeyen hatta yasaklanan bir davranış şeklidir. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren helal konseptli otel işletmelerinin israfı 

önleme çalışmalarının olup olmadığının ve eğer varsa israfı önleme yöntemlerinin neler 

olduğunun bilimsel olarak araştırılmasıdır. Elde edilen çalışma bulgularının helal konseptli otel 

işletmeleri ile diğer otel işletmelerinin israf konusunda alacakları yeni kararlara yol gösterici 

olacağı düşünülmektedir. Bu sayede ekonomik verimliliğin artmasına katkı sağlanabilir. 

 LİTARATÜR TARAMASI  

 Helal konseptli turizm işletmelerinde israf uygulamalarına yönelik akademik çalışma 

bulunmamakta genel olarak ilahiyat bölümü çalışmalarında israfın din ve bireylerin tüketimleri 

açısından ele alınan çalışmalara rastlanmaktadır. Bu nedenle bu bölümde literatür örneklerine 

genel olarak değinilecektir.   

 Terzi ve Altunışık (2016), yaptıkları çalışma ile Müslüman tüketicilerin israf kavramına 

bakışını Türkiye, Katar ve Endonezya ölçeğinde kültürlerarası bir mukayesesini yaparak 

araştırmışlardır. Bunun için Türkiye, Katar ve Endonezya üniversitelerinde öğrenim görmekte 

olan 511 öğrenciyle anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda israf kavramının bireysel 

ve toplumsal olmak üzere iki boyutu tespit edilmiş, bu boyutlar çerçevesinde kültürler arasında 

çeşitli yönlerden benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiştir.  

 Oral (2015), dünyada ve Türkiye’de gıda israfı ve önlenmesine yönelik uygulamalar 

üzerine araştırma yapmıştır. Çalışmasında küresel gıda kayıpları ve israfının tanımı, boyutu, 

sebepleri, çözüm önerileri yer almaktadır. Bununla beraber ülkesel, bölgesel ve uluslararası 

temelde gıda kayıpları ve israfı ile mücadelede kullanılan yöntemleri incelemiştir. Sonuçta 

küresel olarak insani tüketim için üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiği ve kaybolduğu 

dünyamızda, bu duruma yol açan sebepler dikkatli bir şekilde incelenmesi ve ürün ya da durum 

özeline göre potansiyel çözümler belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

 Dölekoglu, Gün ve Giray (2014), yaptıkları çalışma ile yoksulluk ve gıda israfı 

sarmalını araştırmışlardır. Mevcut gıda kaybı, nüfus artışı, tarımın ekosistem üzerindeki baskısı 

dikkate alındığında gıda israfı ve kayıpları konusunda acil ve somut önlemlerin alınması gerekli 

olduğunu ve önlem alınmadığı takdirde dünya, israfın her yıl yüzde 10 artacağı tehlikesi ile 

karşı karşıya kalacağını çalışma sonucunda belirtmişlerdir. 

 Soysaldı (2005), yaptığı çalışmada Kuran’da israf kavramını ele almıştır. 

Çalışmasında önce israf kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulmuş, kavramın Kur'an-ı 

Kerim ve hadislerde kullanılış biçimleri incelenmiştir. İsrafın sefahati artırarak geçimsizlik 

doğurup aile düzenini bozmakla kalmayıp, bu yolla toplum düzeninin de bozulmasına sebep 

oluğunu belirtmiştir. Toplumu meydana getiren insanlar arasında gelir dengesinin 

sağlanabilmesi için Kur'an'ın emir ve yasaklarına uyulması ve insanlara birçok zararı olan israf 

gibi kötü ve çirkin davranışlardan sakınılması gerektiğini bu çalışma ile belirtmeye çalışmıştır. 

 Kayhan  (2006), Kur’an’a göre israf ve ekonomiyi incelemiştir. Maddî ve manevî, ferdî 

ve toplumsal hayatı olumsuz etkileyen, ekonomik dengeleri ve hatta tabiî/ ekolojik dengeleri 

bozan dengesiz davranışlar, savurgan harcamalar ve yersiz kullanımların tümünün Kur’an 

dilinde “isrâf” kelimesiyle karşılık bulduğunu tespit etmiştir. İsraf, konusuyla da kapsamıyla da 

tikelde de tümelde de dikkat edilmesi, çare aranması gereken bir sorun olarak görülmüştür. 

İslam, kelimenin geniş anlamıyla delalet ettiği dinî ve dünyevî, maddî ve manevî konulardaki 

her türlü aşırılığın yanında dar anlamıyla ifade ettiği malî konulardaki savurganlığa olanca 

hassasiyetiyle dikkat çekmiştir. İsrafın, dengesiz davranışın ve savurganlığın maddî, manevî 

sıkıntılara ve bozulmalara sebep olduğunu belirtmiştir.  
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 YÖNTEM  

 Araştırmanın problemi  

 İsraf, tüketilen mal ve hizmetlerin faydalı olmayacak şekilde sarf edilmesidir. 

Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişime bağlı üretim fazlalaşmış ve tüketimi arttırmaya 

yönelik pazarlama faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Nüfus artışının da etkisiyle belirli bölgelerde aşırı 

ya da ihtiyaç olmadığı halde tüketim artmaya ve bu aşırı tüketimde gelecek kuşaklar için tehdit 

oluşturmaya başlamıştır. Dünya gıda arz-talep dengesinde yaşanan değişimlerle ortaya çıkan 

krizler, iklim değişikliğinin oluşturduğu tehlike, sürdürülebilirliğin risk altında olması ve 

yoksullukla mücadelede hedeflenen gelişmenin sağlanamaması dünyada israf tartışmalarını 

gündeme getirmiştir. Bu çerçevede helal konseptli otellerde israf konusu önemli bir araştırma 

alanıdır.    

 Araştırmanın amacı  

 Bu araştırmanın genel amacı helal konseptli konaklama işletmelerinde otel 

çalışanlarının isrâfa yaklaşımlarını ve ısrafı önleme çalışmalarının neler olduğunu 

değerlendirilmesi oluşturmaktır. Bir diğer amaç helal konseptli otel kavramının akademik olarak 

tartışılmasıdır. Bu bağlamda Türkiye’de faaliyet gösteren helal konseptli otel işletmelerinin 

israfın önlenmesine yönelik uygulamalarını tespit etmek ve konseptlerine uygun israfı önleme 

yöntemleri hakkında bilgiler elde edilmesi planlanmıştır. 

 Araştırma modeli  

 Bu araştırmada istatistiki veriler ve nicel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Veri 

toplama aracı olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Anket uygulaması 1 Ağustos 2017 – 25 

Ekim Aralık 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. 705 anket analize tabı tutulmuştur. Anketlerin 

büyük kısmı yüz yüze görüşme yoluyla, bir kısmı ise otel işletmelerine posta ile gönderilerek 

yöneticilerden yardım alınarak doldurulması sağlanmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren helal 

konseptli otel işletmelerin de çalışan yöneticilere ve otel çalışanlarına anket uygulanacaktır. 

Yöneticilere ve otel çalışanlarına uygulan anket ile işletmelerinin genel faaliyetleri ve her şey 

dahil sistemde çalışan Türkiye’deki helal konseptli otel işletmelerinin israfı önlenmeye ve 

tasarrufa yönelik faaliyetlerinin olup, olmadığı araştırılacak ve varsa uyguladıkları israfa 

yönelik yöntemler analiz edilecektir. Anket formlarının analiz edilmesinde, SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) 22.0 paket programından yararlanılacaktır. 

 Evren ve örneklem 

 Yapılan araştırmanın evrenini Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan helâl 

konsept uygulayan otel işletmelerinin yöneticileri oluşturmaktadır. Türkiye’de helâl konseptli 

otellerin en fazla olduğu kıyı bölgesi kenti, Antalya; termal helâl konseptli otellerin en çok 

bulunduğu yer, Afyonkarahisar ve helâl konseptli şehir otelciliğinde önde gelen yer ise 

İstanbul’dur. Hem küresel anlamda hem de ülkemizde son yıllarda helal konseptli otel 

işletmeleri sayısında ciddi anlamda bir artış olduğu görülmektedir. Ülkemizde 2002 yılında 

yalnızca 5 adet olan helal konseptte ürün ve hizmet sunan otel sayısı 2015 yılı itibariyle 207’e 

ulaşmıştır. Bölgesel olarak bakıldığında bu otellerin 25’i Akdeniz, 17’si Doğu Anadolu, 50’si 

Ege, 13’ü Güneydoğu Anadolu, 25’i İç Anadolu, 27’si Karadeniz ve 50’si Marmara 

bölgelerinde yer almaktadır (Akbaba ve Çavuşoğlu,2017). 

 Pilot uygulama ve ölçümün güvenirliği 

 Bu araştırma da uygulanan anket formunun anlaşıla bilirliğini ve örneklem üzerinde 

uygulanabilirliğini test etmek amacıyla 2017 yılının Temmuz ayında 100 adet anket formu pilot 

uygulama yoluyla test edilmiştir. Bu uygulama sonrasında bir anket formunun ortalama 5 ve 7 

dakika arasında doldurulduğu gözlemlenmiş ve anket formunda yer alan her soru ve seçeneğin 

rahatlıkla anlaşıldığı görülmüştür. Pilot uygulamada ölçümün güvenilirliğini test etmek 

amacıyla Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre anketin ikinci bölümünde yer 

alan 32 sorunun Cronbach’s Alpha katsayısı 0.839 olarak hesaplamıştır. 
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 BULGULAR  

 Bu bölümde araştırmanın analizi sonucu elde edilen bulgulara yer verilmektedir. 

Bulgular bölümünün ilk başlığını katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulgular 

oluştururken, bulgular bölümünün ikinci alt başlığını, helal turizm çalışanlarının işletmelerinde 

yapılan israf çalışmalarına bakış açılarına yönelik bulgular oluşturmaktadır. Bulgular 

bölümünün üçüncü alt başlığını ise helal turizm çalışanlarının, turizm sektöründe faaliyette 

bulunan helal konseptli otel işletmelerinin, israf çalışmaları ve israfı önleme yöntemlerinin neler 

olduğunun yanında neler yapılması gerektiğine yönelik bakış açılarının ortaya konulması 

oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulgular 

 Bu bölümde ankete katılan ve helal konseptli otel işletmelerinde çalışan personelin 

demografik özelliklerine yönelik bulgular ortaya konulmuştur. Ankete katılan otel çalışanlarının 

demografik özelliklerine yönelik bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Ankete Katılan Helal Turizm Çalışanlarının Demografik Özellikleri 

 İlgili tabloya göre ankete katılan helal turizm çalışanlarının cinsiyetleri 

değerlendirildiğinde % 62,8’inin erkek, % 37,2’sinin ise kadın olduğu olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların yaş grupları değerlendirildiğinde  % 47’sinin 18 ile 29 yaş arasında, % 48,7’sinin 

30 ile 49 yaş arasında ve % 4,4’ünün ise 50 yaş ve üzeri grubunda olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan çalışanların % 37,7 ile lise mezunu olduğu ve sırasıyla % 23,8 ile lisans, % 

21,7’si ile ön lisans, % 13,3’ü ile ilköğretim ve % 4’ü ise lisansüstü eğitim aldıkları tespit 

edilmiştir.  

 

 

Cinsiyet                                                              n                      % 

Kadın 262 37,2 

Erkek 443 62,8 

Toplam 705 100,0 

Yaş                                                         

18-29 yaş 331 47,0 

30-49 yaş 343 48,7 

50-69 yaş 29 4,1 

70 yaş ve üzeri 2 0,3 

Toplam 705 100,0 

Eğitim Durumu                                    

İlköğretim 94 13,3 

Lise 262 37,2 

Ön Lisans 153 21,7 

Lisans 168 23,8 

Lisans Üstü 28 4,0 

Toplam 705 100,0 
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Ankete katılan otel çalışanlarının mesleki durumlarına ilişkin özelliklerine yönelik 

bulgular  

Tablo 2. Katılımcıların Mesleki Durumlarına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların %59,0’unun 0-3 yıl arasında, %24,4’unun 4-6 yıl 

arasında, %8,7’sinin 7-9 yıl arasında, %5,2’si 10-14 yıl arasında ve , %2,7’si 15 yıl ve üzerinde 

işletmede çalışma sürelerilerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların %21,3’ünun 0-3 

yıl arasında, %24,5’unun 4-6 yıl arasında, %20,0’sının 7-9 yıl arasında, %17,6’sının 10-14 yıl 

arasında ve , %16’6’sı 15 yıl ve üzerinde mesleki tecrübeye sahip oldukları tespit edilmiştir.   

Otel işletmelerinde araştırmaya katılan otel çalışanların çoğunun %28,7’si İkram Hizmetleri 

departmanında çalıştığı tespit edilirken, daha sonra ise %23,7’si Mutfak ,%3,7’si Müşteri 

ilişkileri,%6,8’si Yönetim,%7,4’ü Kat Hizmetleri,%11,9’u Ön Büro,%3,4’ü Satış 

İşletmede Çalışma Süresiniz                             n                % 

0-3 yıl 416 59,0 

4-6 yıl 172 24,4 

7-9 yıl 61 8,7 

10-14 yıl 37 5,2 

15 yıl ve üzeri 19 2,7 

Toplam 705 100,0 

Mesleki Tecrübeniz                                 

0-3 yıl 150 21,3 

4-6 yıl 173 24,5 

7-9 yıl 141 20,0 

10-14 yıl 124 17,6 

15 yıl ve üzeri 117 16,6 

Toplam 705 100,0 

Çalışılan Bölüm                                        

Yönetim 48 6,8 

Müşteri İlişkileri 26 3,7 

Kat Hizmetleri 52 7,4 

Ön Büro 84 11,9 

Satış Pazarlama 24 3,4 

Mutfak 167 23,7 

İnsan Kaynakları 25 3,5 

Muhasebe 52 7,4 

Güvenlik 18 2,6 

İkram Hizmetleri 202 28,7 

Teknik Servis 7 1,0 

Toplam 705 100,0 
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Pazarlama,%3,5’i İnsan Kaynakları,%7,4’ü Muhasebe , %2,6’sı Güvenlik ve %1,0’i ise teknik 

servis departmanında çalıştıkları tespit edilmiştir  

Araştırmaya katılan katılımcıların çalıştıkları işletmenin bilgilerine yönelik 

bulgular  

Bu bölümde araştırmaya katılan çalışanlarının ve yöneticilerin görev yaptığı işletmelere 

yönelik bulgulara yer verilmiştir. Otel çalışanlarının ve yöneticilerinin görev yaptığı otellere 

yönelik bulgular Tablo 3’de verilmiştir.   

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Görev Yaptığı İşletmelere Ait Bilgiler 

 

 

 

 

İşletmenin Faaliyet Süresi                         n                 % 

1-3 yıl 222 31,5 

4-7 yıl 266 37,7 

8-11 yıl 75 10,6 

12 yıl ve üzeri 142 20,1 

Toplam 705 100,0 

İşletmenin Statüsü                              

3 yıldızlı 48 6,8 

4 yıldızlı 73 10,4 

4 yıldızlı 543 77,0 

Tatil Köyü 41 5,8 

Toplam 705 100,0 

İşletmenizin Sahiplik Durumu          

Şahıs Oteli 702 99,6 

Uluslararası Zincir Otel 1 0,1 

Diğer 2 0,3 

Toplam 705 100,0 

İşletmenizin Oda Sayısı                     

10-50 oda 6 0,9 

51-100 oda 3 0,4 

101-150 oda 12 1,7 

151 oda ve üzeri 684 97,0 

Toplam 705 100,0 

İşletmenizin Personel Sayısı              

1-50 kişi 4 0,6 

51-100 kişi 16 2,3 

101-150 kişi 30 4,3 

151 kişi ve üzeri 655 92,9 

Toplam 705 100,0 
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İlgili tabloya göre Türkiye’de helal konseptte faaliyet gösteren otel işletmelerinin 

%31,5’i, 1 ile 3 yıl arası, % 37,7’si, 4-7 yıl arası, %10,6’sı, %20,1’i ise 12 yıl ve üstünde 

faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenmiştir. Ayrıca helal konseptli otel işletmelerinde çalışanlarının 

ve yöneticilerinin %77’0,’si 5 yıldızlı otellerde görev yapmakta iken, %10,4’ü 4 yıldızlı 

otellerde,%6’8’i 3 yıldızlı otellerde ve %5,8’i ise Tatil köylerinde görev yaptıkları tespit 

edilmiştir. Katılımcıların çalışmış oldukları otellerin %96’6 sı sahıs oteli olduğu %0,4’ü ise 

diger yönden sahipliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların ulusal zincir otellerde 

çalışmadıkları ve Türkiye de helal koseptli ulusal zincir otelin bulunmadıgıda tespit edilmiştir. 

Katılımcıların çalışmış oldukları otel işletmelerin %97,0’sinin 151 oda ve üzeri odaya sahip 

oldukları ,%0,9’unun 10-50 arası odaya ,%0,4’ü 51-100 arasında odaya ve %4,3’ü ise 101-150 

arasında odaya sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Helal konseptli otel çalışanlarının işletmelerin israf önleme yöntemlerine bakış 

açısına yönelik bulgular 

Bu bölümde ankete katılan otel çalışanlarının helal konseptli işletmelerin israf 

çalışmalarına algılarına yönelik bulgular ortaya konulmaktadır. Otel çalışanlarının helal 

konseptli işletmelerin israf çalışmalarına bakış açılarına yönelik elde edilen bulgular Tablo 4’te 

verilmiştir.  

Tablo 4.  Helal Konseptli Otel Çalışanlarının İsraf Çalışmaları Algılarına Yönelik Bulgular 

BÖLÜM 2: İSRAFA YÖNELİK 

SORULARI 

Lütfen Aşağıdaki soruları kendi 

işletmeniz açısından değerlendiriniz. 
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İSRAFIN ÖNLEMENİN AMACI;  

1. Aşrı tüketimle insanların fizyolojik 

ihtiyaçlarının yok olmasını veya 

karşılayamama durumuna gelmesini 

önlemektir.  

38 58 75 290 244 3,91 1,123 705 

2. Rasyonel davranış tarzının dışına 

çıkmayı önlemektir.  

26 56 125 298 201 3,84 1,042 705 

3. Çok kullanılan ürünlerin etkin ve 

verimli biçimde kullanılmasını 

sağlamaktır.  

32 39 81 297 256 4,07 2,157 705 

4. Bireyleri ve toplumsal refahı 

olumsuz yönde etkilemesini en aza 

indirmektir. 

20 36 82 309 258 4,06 ,969 705 

5. Küresel israfın artmasını 

önlemektir. 

39 31 79 268 288 4,04 1,093 705 

6. Dünya üzerinde kıt kaynakların 

tüketilmesinin ve yok edilmesinin 

önüne geçmektir.  

36 38 71 260 300 4,06 1,095 705 

7. Birey ve hanelere tasarruf ve 

finansal katkı sağlamaktır.  

39 36 71 261 298 4,05 1,107 705 

İSRAF ÖNLEME SORUMLULUĞUNA SAHİP İŞLETMELER;  

8. İsrafı önleme çalışmalarına önem 

verir bunanla ilgili çalışmalar yapar.  

53 64 106 251 231 3,77 1,211 705 
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9. İsrafı önlemek amacıyla birden çok 

israf önleme yöntemi uygular.  

54 71 112 271 196 3,69 1,198 705 

10. İsrafı önlemeye çalışan işletmeler 

genel olarak israfı bir ulusal bir 

ekonomik kayıp olarak görmektedir. 

60 79 113 241 212 3,66 1,250 705 

11. İşletmede misafirlerin israf 

konusunda bilinçlendirilmesi yönelik 

çalışmalar yapılmaktadır.  

82 102 133 217 171 3,42 1,358 705 

12. İşletmede israfın farkına 

varılmasını sağlayarak çalışanlara 

eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir. 

68 89 115 240 193 3,58 1,345 705 

13. İşletme israfın artık bireysel ve 

yerel olmaktan çıktığının kitlesel ve 

küresel bir boyut kazandığının 

farkındadır. 

66 90 120 244 185 3,55 1,261 705 

14. İşletmede menü kartlarına gıda 

israfına ilişkin dikkat çekici uyarıları 

bulundurulmaktadır.  

99 108 133 189 177 3,33 1,369 705 

15. İşletmede israfı önleme yönelik 

kampanya ve projelere finansal 

destek verilmektedir. 

102 94 130 223 156 3,34 1,343 705 

OTEL İŞLETMELERİNDE İSRAF ÇALIŞMALARI;  

16.İşletmede uygulanan her şey dâhil 

sistemi ile tüm öğünlerde yemek ve 

sınırsız içecek servisinin olması 

israfın boyutlarını artırmaktadır.  

41 35 85 240 304 4,09 1,210 705 

17. İşletmede ekmek büfesinde farklı 

ekmek gramaj çeşitliliği olduğundan 

ekmek isafı önlenmektedir. 

64 79 123 281 158 3,55 1,365 705 

18. İşletmede misafir masalarında 

servis edilen ve servis sonrasında 

kalan her türlü yeme-içme ürünlerin 

ne olup olmadığına bakılmaksızın, 

ayrıştırmadan  

çöpe atılmaktadır. 

94 107 110 211 183 3,40 1,291 705 

19. İşletmede masalarda bulunan 

servis kumaş peçeteler, misafirler 

tarafından kullanılmamış ise 

tekrardan bir sonraki servis için 

kullanılmaktadır. 

84 83 131 243 164 3,45 2,389 705 

20. İşletmede yemek salonundaki 

israf için masalara dostça tonda 

hazırlanan dikkat çekici etkisi yüksek 

görsellerle bazı uyarılar 

yerleştirilmiştir. 

110 117 122 204 144 3,27 1,261 705 

21. İşletmede misafir masalarında 

tüketilmeyen meyveler, garsonlar 

tarafından toplanır sonra yıkatılarak 

personel yemek hanesinde sunulur. 

66 81 102 258 198 3,63 1,375 705 
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22. İşletmede misafir masalarında 

bulunan şişe sularının arta kalanları 

personel tarafından toplanıp çay 

hazırlığı için kullanılmaktadır. 

111 84 122 220 168 3,35 1,212 705 

23. İşletmede ekmeğin çabuk 

bayatlamasını önleyici işlemlerle 

ekmeğin raf ömrü uzatılır, ekmek 

israfı azaltılır. 

63 74 169 233 166 3,52 2,051 705 

24. İşletmede bayatlayan veya 

tüketilmeyen ekmeklerin dönüşümü 

için bir çalışma olmadığından çöpe 

atılmaktadır. 

104 97 138 197 169 3,38 2,235 705 

25. İşletmemizde açık büfeye 

hazırlanan yemeklerin servis 

sonrasında artan kısmı, personel 

yemek hanesinde değerlendirilir ve 

israf edilmesi engellenir. 

49 62 116 248 230 3,85 1,135 705 

26. İşletme odalarında misafirlerin 

günlük nevresim değişimi talebi için 

özel hazırlanmış kartlar bulunur ve 

bu kartların kullanılması ile önceden 

oluşacak israf kayıplarının önüne 

geçilir. 

45 52 150 262 196 3,78 1,178 705 

27.İşletmede ön büro bölümde oluşan 

kâğıt israfını önlemek amacıyla 

elektronik veri tabanlı uygulamalar 

kullanılır ve lüzumsuz kâğıtlar, 

dönüşüm için ayrılır. 

54 46 123 263 219 3,77 1,203 705 

28.  İşletmede ön büro bölümünde ve 

diğer bölümlerde kâğıt israfını 

önlemek amacıyla kâğıtların her iki 

tarafı da kullanılır. 

48 68 115 240 235 3,78 1,207 705 

29. İşletmede lavabolarda kullanılan 

otomatik peçete makinası ve otomatik 

sabun makinası ile bu ürünlerin israfı 

azaltılır. 

33 32 72 291 277 4,06 1,047 705 

30. İşletme odalarında, 

mutfaklarında, banyolarında ve diğer 

alanlarında su, elektrik ve enerji 

israfını önlemek için tasarruflu araç 

ve gereçler kullanılır. 

28 40 80 283 274 4,04 1,042 705 

31. İşletmede elektrik enerji israfını 

önlemek amacıyla tasarruflu lambalar 

ve sensörlü otomatik aydınlatma 

sistemleri tercih edilir. 

36 26 68 290 295 4,08 1,050 705 

32. İşletmenin teknik servis bölümü 

işletme açısından zarar teşkil eden ve 

israfa neden olan arızaları anında 

onarır. 

35 29 55 283 303 4,12 1,052 705 

İsraf Önleme Yöntemlerine Bakış Açısına Yönelik Genel Düzey 3,67 ,653 

*1,00-1,79:Oldukça Düşük Etki; 1,80-2,59: Düşük Düzeyde Etki; 2,60-3,39: Orta Düzeyde 

Etki; 3,40-4,19: Yüksek Düzeyde Etki; 4,20-5,00: Çok Yüksek Düzeyde Etki  
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 İlgili tabloya göre, otel çalışanlarının çalışmış oldukları helal konseptli otellerde israfı 

önleme çalışmaları algılarının genel olarak “yüksek” düzeyde (x:3,67;s.s:,653) olduğu tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte israf ölçeğinin boyutlarına  göre incelendiğinde, “İsraf Önleme 

Sorumluluğuna Sahip İşletmeler” boyutu  ( x :3,54; s.s:,936) ile “İsrafı Önlemenin Amacı” 

boyutu ( x :3,99; s.s: ,806) ‘yüksek’ düzeyde helal konseptli otellerin israf önleme çalışmaları 

yaptıkları  ve  “Otel İşletmelerinde İsraf Çalışmaları” boyutunun ( x :3,43; s.s: ,878) ise 

“yüksek” düzeyde israf önleme çalışmaları yaptıkları  ifade edilmiştir. 

 Helal konseptli otellerin israf önleme çalışmaları boyutları içerisinde yer alan ve bu 

konsepte faaliyet gösteren otellerde çalışanların en yüksek ve en düşük düzeyde algılanan israf 

önleme çalışmaları önermelerinin ortaya konulması, ilgili çalışma açısından önemli bir konuyu 

oluşturmaktadır. 

 Bu kapsamda “İsrafı Önleme Sorumluluğuna Sahip İşletmeler” boyutu içerisinde yer 

alan “İsrafı önleme çalışmalarına önem verir bunanla ilgili çalışmalar 

yapar’’(x:3,78;s.s:1,208), “İsrafı önlemek amacıyla birden çok israf önleme yöntemi uygular” 

(x:3,69;s.s: 1,194), “İsrafı önlemeye çalışan işletmeler genel olarak israfı bir ulusal bir 

ekonomik kayıp olarak görmektedir” (x:3,66;s.s: 1,250)önermeleri bu boyut içerisinde en 

yüksek düzeyde israf önleme çalışmaları boyutları algılılarına sahip olunan önermelerdir. 

Helal konseptli otellerin israf önleme çalışmalarının “İsrafı Önleme Sorumluluğuna Sahip 

İşletmeler” boyutu içerisinde yer alan ve helal konsepte faaliyet gösteren otellerde çalışanların 

en düşük düzeyde israf önleme çalışmaları önermeleri ise “İşletmede menü kartlarına gıda 

israfına ilişkin dikkat çekici uyarıları bulundurulmaktadır” (x:3,33;s.s: 1,369) önermesi ile 

“İşletmede israfı önleme yönelik kampanya ve projelere finansal destek” (x:3,34;s.s: 1,343) 

önermesi olduğu tespit edilmiştir. 

 Helal konseptli otellerde çalışanlarının “İsrafı Önlemenin Amacı’’ boyutunda en yüksek 

düzeyde israf önleme çalışmaları algısına sahip olunan önermeler ise “Dünya üzerinde kıt 

kaynakların tüketilmesinin ve yok edilmesinin önüne geçmektir.” (x:4,06;s.s: 1,095), “Birey ve 

hanelere tasarruf ve finansal katkı sağlamaktır” (x:4,06;s.s: 1,101),“Bireyleri ve toplumsal 

refahı olumsuz yönde etkilemesini en aza indirmektir” (x:4,06;s.s: ,969), “Küresel israfın 

artmasını önlemektir” (x:4,05;s.s: 1,087), “Çok kullanılan ürünlerin etkin ve verimli biçimde 

kullanılmasını sağlamaktır” (x:4,01;s.s: 1,048), “Aşırı tüketimle insanların fizyolojik 

ihtiyaçlarının yok olmasını veya karşılayamama durumuna gelmesini önlemektir” (x:3,91;s.s: 

1,123) önermeleri en yüksek düzeyde israfı önlemenin amacı boyutları algılarına sahip olunan 

önermelerdir. “İsrafı Önlemenin Amacı’’ boyutunda bulunan önermelerin degerleleri yüksek 

düzeyde tespit edilmiştir. Düşük düzeyde önermeye sahip olan bir önerme tespit edilmemiştir. 

 “Otel İşletmelerinde İsraf Çalışmaları’ ’boyutunda en yüksek düzeyde israf önleme 

çalışmaları önermeler ise “İşletmede misafir masalarında tüketilmeyen meyveler garsonlar 

tarafından toplanır sonra yıkatılarak personel yemek hanesinde sunulur.’’(x:3,63;s.s:1,261), 

“İşletmede bayatlayan veya tüketilmeyen ekmeklerin dönüşümü için bir çalışma olmadığından 

çöpe atılmaktadır’’(x:3,52;s.s:1,212) önermesi ile “İşletmede yemek salonundaki israf için 

masalara dostça tonda hazırlanan dikkat çekici etkisi yüksek görsellerle bazı uyarılar 

yerleştirilmiştir’’(x:3,52;s.s:1,212) önermesi olduğu tespit edilmiştir. “Otel İşletmelerinde İsraf 

Çalışmaları’ ’boyutuna yönelik en düşük düzeyde destinasyon marka imajı algısına sahip 

olduğu önerme “İşletmede misafir masalarında tüketilmeyen meyveler garsonlar tarafından 

toplanır sonra yıkatılarak personel yemek hanesinde sunulur” (x:3,20;s.s: 1,378) önermesi ile 

“İşletmede ekmeğin çabuk bayatlamasını önleyici işlemlerle ekmeğin raf ömrü uzatılır, ekmek 

israfı azaltılır” (x:3,35;s.s: 1,375) olduğu bu araştırma kapsamında ortaya konulan diğer bir 

bulgu olmuştur. 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Müslüman bireylerin seyahate katılımları arttıkça helal konsepti otel uygulamaları da 

hızla çoğalmaya başlamıştır. Otel işletmelerinin en önemli sorunlarından biri de özellikle 

yiyecek alanında isrâfa kadar varan tüketimin yapılmasıdır. Oysa ki İslam dini ısrafı 
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yasaklamıştır. İslam dininin uygulamalarını hayatın her alanında yaşamak isteyen 

müslümanların helal konseptli otelleri tercih etmesi ve bu otellerin yaygınlaşması bu otellerde 

ısrafın olup olmadığını incelenmesini önemli kılmaktadır.  Bu araştırma ile helal konseptli 

otellerde ısrafı önleme yöntemleri anket yoluyla arştırılmaktadır.  

 Çalışma sonucunda helal konseptli otellerde çalışanların işletimlerinin israfı önleme 

yöntemlerine yönelik algılarının genel olarak olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İsraf 

ölçeğinin boyutlarına göre incelendiğinde katılımcıların işetmelerin israf önleme sorumluluğuna 

sahip olduklarına olumlu derece katıldıkları ve katılımcıların “İsrafı Önlemenin Amacı”nın ne 

olduğuna farkında olduklarını belirtmişlerdir. Çalışanlarının israfı önlemenin amacının dünya 

üzerinde kıt kaynakların tüketilmesinin ve yok edilmesinin önlemek olduğu ve birey/ hanelere 

tasarruf ve finansal katkı sağlanması, küresel israfın artmasının önlenmesi ve çok kullanılan 

ürünlerin etkin ve verimli biçimde kullanılmasının sağlanması olduğuna yüksek düzeyde 

katıldıkları tespit edilmiştir.  

 Araştırmaya katılan çalışanların israfı önleme sorumluluğuna sahip işletmelerin israfı 

önleme çalışmalarına önem verdiklerine, bunanla ilgili çalışmalar yaptıklarına, israfı önlemek 

amacıyla birden çok israf önleme yöntemi uyguladıklarına, israfı önlemeye çalışan işletmelerin 

genel olarak israfı bir ulusal bir ekonomik kayıp olarak gördüklerini belirten kişi sayısının da 

önemli ölçüde fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda katılımcıların çoğunluğunun menü 

kartlarında gıda israfına ilişkin dikkat çekici uyarıları bulundurduğu ve israfı önlemeye yönelik 

kampanya ve projelere finansal destek verildiği önermelerine katılmadıkları tespit edilmiştir. 

Ayrıca katılımcıların büyük kısmının “İşletmede bayatlayan veya tüketilmeyen ekmeklerin 

dönüşümü için bir çalışma olmadığından çöpe atılmaktadır” önermesine ve işletmede uygulanan 

her şey dâhil sistemi ile tüm öğünlerde yemek ve sınırsız içecek servisinin olmasının israfın 

boyutlarını artırdığına katıldıklarını söylemişlerdir.  

 Elde edilen bu bulgulardan hareketle Türkiye’de faaliyet gösteren helal konseptli otele 

işletmelerine ve farklı konsept de faaliyet veren konaklama, otel, restoran işletmelerine, yerel 

yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve diğer paydaşlara 

israfın azaltılmasının yanında ve bireylere sürdürülebilir bir tüketim bilincinin oluşturulması 

için aşağıdaki öneriler sunulabilir 

 Araştırmada kapsamında ortaya çıkan en çok dikkati çeken konu otellerde gıda israfıdır. 

Gıda israfını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Tüketiciler hem işletme tarafından hem 

de devletin kamu kuruluşları tarafından bilinçlendirilmelidir. 

 Ekmek israfının önlenmesi için ekmeğin hazırlandığı yerlerde ekmeğin ince dilimler 

halinde sunulması, ekmek üretiminde çalışanların eğitilmesi, ekmeğin doğru yöntemlerle 

muhafaza edilmesi, bayatlamış ekmeğin en uygun yöntemlerle değerlendirilmesi, hayvan 

beslenmesinde kullanılan ekmeğin de israf olduğu bilincinin oluşturulması gereklidir. 

İşletmelerde bulunan ekmek büfesinde farklı ekmek gramaj çeşitliliği bulundurulması ekmeğin 

bir bütün olarak israf olmamasını engelleyebilir. Ayrıca özellikle yiyecek tüketim alanlarında, 

enerji ve su tüketimi alanlarına uyarıcı notlar bulundurmakta etkili olabilir. Banyo ve 

lavobalarda su akış hızının ayarlanması, arızaların sık sık kontrol edilmesi ve anında giderilmesi 

israfın önlenmesine katkı sunacaktır. Ayrıca enerji kullanım alanında yenilenebilir enerji 

kaynaklarına başvurulması da israfla mücadele etmede etkili bir yöntem olacaktır. Ayrıca israf 

konusunda çalışanları hizmet içi eğitimlerde bilgilendirmek de kaynakların kullanımda aşırıya 

kaçılmasını engelleyebilir. 

 Her şey dahil sistemine alternatif sistemler geliştirilmeye ve farkındalık oluşturulmaya 

çalışılmalı, bu doğrultuda araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi önemlidir. İsrafın 

önlenmesi konusunda yurt genelinde çalışmalar yapılması, kampanyalar düzenlenmesi ve israfın 

olumsuzluklarına dair bilincinin oluşturulması da israfın engellenmesine katkı sunacaktır.  
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KAZAKİSTAN’IN TURİZM POTANSİYELİ VE KÜLTÜR TURİZMİNİN 
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Araş. Gör. Aziza SYZDYKOVA 

Dr. Öğr. Üy.  Aktolkin ABUBAKİROVA 

Öğr. Gör. Dr. Zekeriya BİNGÖL 

ÖZET 

Dünya çok büyük ekonomik, siyasal, toplumsal değişimler yaşıyor. Dinlenme ve gezme 

potansiyeline sahip olanlar içinde kültüre, çevreye saygılı, düşünceli tüketici, “yeşil seyahat” 

yanlısı gezgin sayısı hızla artıyor. Kültür turizmi, kültür sanayileri, yaratıcı sanayiler ile turizm 

ve seyahat arasında entegrasyon sağlayan tek yoldur. Bu bağlamda Kazakistan gerek coğrafi 

güzellikleri, gerek tarihi zenginlikleri gerekse de kültürel çeşitliliği açısından kültür turizmine 

meraklı, alternatif turizm arayışında olan ziyaretçiler için oldukça iyi bir alternatif sunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı kültür turizminin Kazakistan’daki önemini vurgulamak ve 

ülkedeki kültür turizminin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla öncelikle kültür turizmi 

kavramı tartışılmış, Kazakistan’ın kültür turizmi açısından potansiyeli değerlendirilmiştir. Diğer 

yandan Kazakistan’daki kültür turizminin gelişimi için SWOT analizi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kültür turizmi, Kazakistan, Kültürel miras, SWOT analizi 

 

KAZAKHSTAN'S TOURISM POTENTIAL AND CULTURAL TOURISM 

INVESTIGATION 

ABSTRACT 

The world is experiencing great economic, political and social changes. Among those 

who have the potential to have a rest and travel, the number of çevre green travel re travelers is 

growing rapidly. Cultural tourism is the only way of integration between cultural industries, 

creative industries and tourism and travel. In this context, Kazakhstan offers a very good 

alternative for visitors who are interested in cultural tourism, who are interested in cultural 

tourism, both in terms of geographical beauty, historical richness and cultural diversity. 

The aim of this study is to emphasize the importance of cultural tourism in Kazakhstan 

and to contribute to the development of cultural tourism in the country. For this purpose, the 

concept of cultural tourism was discussed and the potential of Kazakhstan in terms of cultural 

tourism was evaluated. On the other hand, SWOT analysis was conducted for the development 

of cultural tourism in Kazakhstan. 

Keywords: Cultural tourism, Kazakhstan, Cultural heritage, SWOT analysis 

 

GİRİŞ 

Ülkeler mevcut potansiyelleri ve bütüncül çözüm arayışları çerçevesinde dünya 

turizminden daha fazla pay alabilmek için, rekabet edebilir ve satılabilir ürünler geliştirme ve 

stratejiler oluşturma yoluna gitmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak da alternatif turizm kavramı 

ortaya çıkmıştır (Kiper, 2006: 1). Alternatif turizm; ülkelerin kaynaklarının azalması ve 

özelliklerinin bozulması, deniz kum güneş üçlemesinin dışında turizmin bütün yıla yayılması 

anlayışının gelişmesi, bununla birlikte turizme katılanların beklentilerinin değişmesi, farklı arzu 

ve isteklerinin doğması sonucunda bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır.  
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Alternatif turizm 1980’lerde kültürel miras ve sürdürülebilir gelişme ile birlikte moda 

haline gelmiş kavramlardan birisidir (Baytok vd.,2017). Kültür turizmi alternatif turizm 

türlerinden biri olup, turizme katılanların değişen seyahat eğilimleri ve farklı heyecan ve 

beklentileri ile birlikte giderek büyümektedir. Turistlerin artık daha farklı ve daha otantik yerleri 

ziyaret etme istekleri, kültürel alanlara yapılan gezilerde artışa neden olmaktadır. Turistler 

gezileri süresince kültürel anlamda keşif yapma isteği içinde olduklarından, kültür turizmi 

giderek gelişme  göstermektedir (Wang vd., 2006: 49-50). Bundan 10-15 sene önce kültür 

turizmine küçük bir pazar bölümü olarak bakılmaktayken, artık kültür turizminden kitle turizmi 

etkinlikleri gibi söz edilmektedir (McKercher ve Cros, 2002:135). Dünya Turizm Örgütü 

istatistiklerine göre 2017 yılında yapılan turistik seyahatlerin %37’sini kültür turizmi 

oluşturmuştur ve bu talebin her yıl  %15 oranında artacağı tahmin edilmektedir (WTO, 2018). 

Buradan anlaşılan kültür turizmi hızla artan talep ile birlikte uluslararası turizmde önemli yer 

kaplamaktadır. Dolayısıyla kültür turizmi ve kültürel turist kavramlarının çok iyi anlaşılması ve 

kültürel kaynakların bilinçli bir şekilde turizm için kullanılması son derece önemlidir.  

Kazakistan gerek coğrafi güzellikleri, gerek tarihi zenginlikleri gerekse de kültürel 

çeşitliliği açısından kültür turizmine meraklı, alternatif turizm arayışında olan ziyaretçiler için 

oldukça iyi bir alternatif sunmaktadır. Kazakistan hükümetinin ve sektörün yöneticilerinin 

yapacakları doğru hamleler ile Kazakistan kültür turizmi potansiyeli arttırılabilir. Turizm 

gelişimi henüz başlarında olan Kazakistan yabancı yatırımcılar açısından da ilgi çekici bir pazar 

konumundadır. 

Bu çalışma kültür turizminin Kazakistan’daki önemini vurgulamak ve ülkedeki kültür 

turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde kültür turizmi ve sınıflandırılması ile ilgili kavramsal bilgi 

verilmiştir. İkinci bölümde Kazakistan’daki turizmin mevcut durumu ve turizm sektörünün 

ekonomideki yerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde Kazakistan’daki kültür turizmi potansiyeli 

ve kültürel miraslara yer verilmiştir. Daha sonra ülkedeki kültür turizminin gelişimini 

engelleyen faktörler ele alınarak SWOT analizi yapılmıştır. Sonuç kısmıyla çalışma son 

bulmuştur.  

KÜLTÜR TURİZMİ VE SINIFLANDIRILMASI 

İnsanlar ilk çağlardan başlayarak din, savaş, fetih, ticaret, göç ve merak gibi etkenlere 

bağlı olarak seyahat etmişler ve bu etkenlere bağlı olarak seyahat etme nedenlerinin başında da 

kültür ilk sıralarda yer almıştır (Dinçer ve Ertuğral, 2000: 69). Kültür turizmi, geniş anlamda 

ziyaretçilerin gittikleri yerdeki tarihi ve bir ulusa ait değerleri görmesi ve tatması olayıdır 

(Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 188). Turizmin başlangıcı tatil turizmi ile değil bilinmeyeni bilme, 

görülmeyeni görme ve öğrenme içgüdüsü ile gerçekleşen kültürel geziler ile başlamaktadır 

(Çulha,2008). 

Kültür Turizmi geniş anlamda ziyaretçilerin gittikleri yerdeki tarihi ve bir ulusa ait 

değerleri görmesi ve tatması olayıdır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 188). Bu tanıma göre 

kültürel turizmin temelinde çok çeşitli nedenler yatmaktadır. Eski sanat eserlerinin, tarihi 

yapıların ve onlara ait kalıntıların görülmesi amacı, araştırma, keşif ve dini amaçlı seyahatler, 

yerel mimari ve orijinal özellikler, kütüphaneler, yerel mutfak, festivaller ve fuarlar, tiyatro ve 

sinema, müzik ve dans, lisans ve edebi çalışmalar ve alt kültürleri tanıma amacı ile yapılan 

seyahatler kişilerin bilgi ve görgülerini arttırmakta ve kültür turizmi içinde yer almaktadır  

(Kızılırmak ve Kurtuldu, 2005: 102).  

Kültür turizmi sözcüğüne ilk kez 1980’li yılların başında Avrupa Komisyonu’nun 

Avrupa Birliği’nin kültürel kimliğini ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak için yapılan 

çalışmalar sırasında ortaya atılmış olup araştırmalar halen devam etmektedir (Kocapınar, 2007). 

Kültürel turizmin uluslararası turizm pazarında yeni turistik ürün olarak çıkmaya başlamıştır. 

Bunun en önemli nedenleri arasında, güneş-deniz-kum pazarına yönelik tatil turizminin doyuma 

ulaşması, çevre ve ekolojik denge konusunda yapılan tartışmalar, doğal güzellikler ve 
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kaynaklardan yoksun olmak ve bireylerin tarihi değerler hakkında bilinçlenmeye başlamış 

olması gelmektedir (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 188). 

Kültür turizminin içeriği oldukça geniştir. Bu turizm çeşidine katılan turistler, 

arkeolojik alanları ve müzeleri, mimari yerleri, sanatsal galerileri, festivalleri, heykelleri, müzik 

ve dans etkinliklerini, tiyatro gösterilerini, dini festivalleri izlemek ve katılmak amacını 

taşımaktadırlar  (Richards, 2001: 23).  Diğer bir deyişle, turistler hem farklı deneyimler 

kazanmak hem de bu gibi yerleri tanımak, görmek ve öğrenmek için kültür turizmi 

etkinliklerine katılmaktadırlar (Huh, 2002:7-8).  

Kültür turizminin içeriği ve gerçekleştirilme biçimine göre bir takım sınıflandırmalar 

yapılmaktadır.  Aşağıda yer alan Tablo 1’de kültür turizminin sınıflandırılması görülmektedir. 

Tablo 1. Kültür Turizminin Sınıflandırılması 

Kategori Örnek 

Yüksek, Kurumsallaştırılmış  

Kültür  

Müzeler, sergiler, görsel sanatlar, tarihi yerler, tiyatro, 

edebiyat, bilim ve teknoloji merkezleri         

Halk, Popüler Kültür  Film, eğlence, spor, kitle iletişim araçları, alışveriş, 

etkinlikler, yemek, ürün, el sanatları, gelenekler, 

görenekler 

Etnik Semboller Dil, eğitim, ulaşım, din, giyim, süsleme, lehçe 

  Kaynak: (Fagence, 2003: 57).  

Tablo 1’den görüldüğü üzere, müzelere, sergilere, tarihi yerlere, tiyatro ve görsel 

sanatlar amaçlı, edebiyat, bilim ve teknoloji merkezlerine yapılan ziyaretler,  yüksek kültür 

unsuru olarak; bunun yanında filmler, etkinlikler, gelenek ve görenekler birer halk kültürü 

olarak ve son olarak da dil, din, eğitim, giyim, süsleme ve lehçe ise, bir topluluğa ait belirgin 

kültürel unsurlar olarak ifade edilmektedir  (Fagence, 2003: 57). 

KAZAKİSTAN’DA TURİZMİN MEVCUT DURUMU VE EKONOMİDEKİ 

YERİ 

Kazakistan’ın turizm sektörü bağımsızlığını elde etmeden önceleri yeterince yatırım 

olmamasına karşın, birlik üyelerinin ziyaretleri ile gelişmeye başlamıştır. Sovyetler Birliği 

ülkeleri arasında geçiş özgürlüğü Kazakistan’ın turizm açısından sıklıkla ziyaretçi kabul ettiği 

bir ülke olmasını sağlamıştır. Bağımsızlığını elde ettikten sonra turizm açısından gelişmelere 

devam etmiş olan Kazakistan’da turizm günümüzde önemli bir gelir kaynağı durumundadır 

(Küçüktopuzlu ve Çakır, 2012: 333). 

Kazakistan, benzersiz güzelliklere sahip olan doğal kaynaklara, göçmen halkının eski 

kültürlerine ve kullanılmamış turistik potansiyele sahiptir. Turistik arz kaynakları ülkedeki 

turizmin yoğun gelişimini, halkın istihdamını ve turizme yakın olan alanların gelişimini teşvik 

ederek milli ekonomiye yatırımın artmasını sağlamaktadır. Modern eğilim gelişiminde turistler 

daha önce gittikleri yerlere değil, turistik sektörü yeni gelişmekte olan ülkeleri seçmektedirler, 

bu doğrultuda Kazakistan’ın çekiciliği artmaktadır (Abishov ve Kurban, 2016: 8). 

Tablo 2:  Kazakistan’daki Turist Sayıları ve Turizm Gelirleri 

Yıllar Gelen turist 

sayısı (bin kişi) 

Çıkan turist 

sayısı (bin 

kişi) 

Turizm 

gelirleri 

(milyon dolar) 

Turizm 

gelirleri 

(ihracatın%’si) 

Turizm 

harcamaları 

(thalatın %’si) 

2000 1471 1247 403 5.00 5.38 

2001 1845 2294 502 5.95 7.19 

2002 2832 2274 680 4.31 7.45 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

113 

 

2003 2410 2374 638 3.57 5.88 

2004 3073 3915 803 2.64 5.27 

2005 3143 2975 801 2.35 3.69 

2006 3468 3615 973 2.34 3.22 

2007 3876 4449 1214 1.65 3.10 

2008 3005 4239 1255 2.47 2.75 

2009 2755 5309 1185 1.89 3.38 

2010 2991 5893 1236 1.70 3.36 

2011 5685 7852 1524 1.71 3.57 

2012 6163 8875 1572 1.96 3.29 

2013 6841 9931 1779 1.96 3.39 

2014 6332 10230 1701 3.27 3.80 

2015 6430 11302 1734 4.09 4.74 

2016 6509 9755 - - - 

Kaynak: Dünya Bankası, 2018 

Tablo 2’den görüldüğü üzere Kazakistan’ın giriş turizm sayısı ne yazık ki çıkış turizm 

sayısının altında kalmaktadır. Çıkış turizmi her geçen sene artış göstermekteyken, giriş turizmi 

2013 yılında fark edilir bir yükseliş göstermiş olmasına karşın sonraki yıllarda yine hafif bir 

düşüşle dalga seyir göstermiştir.  

Tablo 3: Giriş ve Çıkış turizmine ilişkin ziyaretçi sayıları (kişi) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Çıkış turizmine ilişkin 

ziyaretçiler sayısı 

9 065 

579 
10 143 710 10 449 972 11 302 476 9 755 593 

BDT ülkeleri 7 834 

651 
9 037 804 9 375 785 10 356 151 8 958 939 

Diğer ülkeler 1 230 

928 
1 105 906 1 074 187 946 325 796 654 

Giriş turizmine ilişkin 

ziyaretçiler sayısı 

6 163 

204 
6 841 085 6 332 734 6 430 158 6 509 390 

BDT ülkeleri 5 542 

447 
6 213 390 5 655 246 5 835 592 5 935 690 

Diğer ülkeler 620 757 627 695 677 488 594 566 573 700 

Kaynak: Kazakistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Milli İstatistik Komitesi, Kazakistan 

Turizm, İstatistik Yıllığı, 2017: 13 

Kazakistan’da hem giriş turizmi hem de çıkış turizmi olarak en fazla ziyaret ise BDT 

ülkeleri ile gerçekleşmektedir. Özbekistan, Rusya ve Kırgızistan’dan çok sayıda ziyaretçi 

gelmektedir. Bu ülkeleri Tacikistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye takip etmektedir. Tablo 

ise ziyaretçilerin hangi amaçla giriş-çıkış yaptıkları göstermektedir. 
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Tablo 4: Turizme Katılanların Amaçlarına Göre Dağılımı 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Çıkış turizmine ilişkin ziyaretçi sayısı 

Toplam 9 065 579  10 143 710 10 449 972 11 302 476 9 755 593 

İş amaçlı 

Özel 

99 965  

8 965 614 

1 687 468 

8 456 242 

1 748 579 

8 701 393 

1 888 985 

9 413 491 

1 922 536 

7 833 057 

Turizm 

Özel 

Transit 

373 407 

8 578 861 

13 346 

311 152 

8 130 163 

14 927 

287 526 

8 404 701 

9 166 

200 434 

9 208 274 

4 783 

124 101 

7 666 055 

42 901 

Giriş turizmine ilişkin ziyaretçi sayısı 

Toplam 6 163 204  6 841 085 6 332 734 6 430 158 6 509 390 

İş amaçlı 

Özel 

275 798  

5 887 406  

1 095 635 

4 868 450 

1 178 900 

5 153 834 

1 044 743 

5 385 415 

1 096 899 

5 412 491 

Turizm 

Özel 

Transit 

91 845          

4 676 073    

1 119 488          

56 617            

4 714 694     

974 139            

61 953 

4 439 556      

652 325                      

54 374    

4 846 948   

484 093                

56 228   

4 823 331 

532 932   

Kaynak: Kazakistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Milli İstatistik Komitesi, Kazakistan 

Turizm, İstatistik Yıllığı, 2017: 14 

Turizm sektörü 2017 yılında ülkenin GSYH’nda %9’luk bir paya sahip olmasına karşın 

gelişen petrol ve gaz ticaretinin etkileri turizm sektörüne de yansımaktadır (World Data Atlas, 

2018). Maden ticareti için ülkeye yapılan iş gezileri Kazakistan’ın konaklama ulaştırma 

sektörlerinde de bir takım atılımlar yapmasını sağlamıştır. İş seyahatleri ve kongreler ile birlikte 

Kazakistan’ın en önemli turizm alanları İpek Yolu, sağlık, avcılık ve doğa sporları gibi 

alanlardır (Kara ve Yeşilot, 2011: 167). 

KAZAKİSTAN’DA KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM POTANSİYELİ 

1. Kültürel Miras ve Tarihi Şehirler 

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından 16 Kasım 

1972 tarihinde onaylanan  “Doğal ve Kültürel Dünya Mirasının Korunması Sözleşmesi”dir. Bu 

sözleşmeye göre “estetik veya bilimsel açıdan nadide evrensel değer taşıyan fiziksel ve 

biyolojik oluşumlar veya oluşum grupları” kültür miras olarak kabul edilmektedir (İsmayılov, 

2007: 14). UNESCO’nun ve farklı kurum, kuruluş ya da örgütlenmelerin kültürel miraslar ile 

ilgili yaptığı faaliyetler kültür mirasının toplumlar açısından ne kadar önemli olduğunun altını 

çizmektedir.  

UNESCO Dünya Mirası içerisinde Kazakistan Cumhuriyeti tarafından 2012 yılı 

itibariyle 3 öğe bulunmaktadır (Tamgalı Taş, İpek Yolu ve Hoca Ahmet Yesevi Türbesi). Buna 

ek olarak, 2012 itibariyle, Kazakistan topraklarından 12 tesis Dünya Miras Listesine dahil 

olmak üzere adaylar arasında yer almaktadırlar. 

Kazak kültürünün kökleri tıpkı Kazakların tarihi gibi çok eski zamanlara 

dayanmaktadır. Kazakistan topraklarında tarihi ve antik kentler, çok sayıda petroglifler ve 

mimari açıdan bir birinden farklı türbeler bulunmaktadır. En eski ve en büyük kurgalardan olan 

Issık Kurganı Kazakistan’ın Almatı şehrinin 50 kilometre doğusunda, Issık Nehri kenarında yer 

almaktadır. Kurgan Issık mezarlığı denilen 45 büyük kurganı da barındıran 3 kilometrelik bir 

alanın içinde bulunmaktadır (Diyarbekirli, 1973: 294-296). Yapılan arkeolojik çalışmalardan 
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elde edilen bulgulara göre bu bölgede geniş bir alanda ortak bir kültür var olmuştur  (Akişev, 

197:  5). Issık Kurganı’nın önemi ise Türk kültürü ve tarihi açısından önemli bulgular elde 

edilmesini sağlamış olmasıdır.  

Kazakistan sınırlarında ezelden beri gelişmiş tarımla büyük tarihi-kültürel bölgeler, 

ortaçağda ise kent yaşamı var olmuştur. Güney Kazakistan ve Yedisu Bölgesi kent kültürü 

merkezi olmuştur (Uspanova, 2017: 56). Kazakistan’da en eski antik kentlerden olan Otrar, 

Türkistan, Sıgnak, Savran ve Taraz kentleri bölgenin kültür turizmi açısından önem arz 

etmektedir (Şekil ). Türkistan Ekim 2000 tarihinde UNESCO’nun himayesi altında 1500 

yıldönümünü kutlamıştır. XVI. yüzyıla kadar Yassı olarak bilinen bu kentin tarihi Orta 

Asya’daki etno-kültürel temasların gelişimi, Türk kökenli halkların İslamlaştırılma süreçleri ve 

Kazak Hanlığının ilk başkentinin oluşması ile sıkıca bağlıdır. Eski kent mimarlığı abidesi olarak 

uluslararası öneme sahip olan Türkistan günümüzde dünyanın her yerinden buraya Ortaçağ 

mimarisinin eşsiz şaheseri  -  Hoca Ahmet Yesevi türbesini ziyaret etmek için gelen turistlerin 

hac yeri olarak kabul edilmektedir.   

1167 yılında Yesevi’nin defnedildiği küçük türbe daha sonra Müslümanların toplu hac 

ve ibadet yerine dönüşmüştür. Türbenin uç kere ziyaret edilmesi Mekke’ye hac’a gitmeye 

eşdeğer kabul edilmiştir (Tuncer, 1993: 12).  

Şekil 1: Kazakistan Antik Kentleri 

 

Kaynak:http://haber.sol.org.tr/dunya/kazakistanda-antik-kenti-kalıntıları,(E.Tarihi: 11.05.2018) 

Antik kentlerin dışında Kazakistan’da dünya kültürüne çok önemli izler bırakmış büyük 

düşünürlerin türbeleri bulunmaktadır. Buların en başında daha önce de bahsedilen Hoca Ahmet 

Yesevi türbesi, Babacı Hatun, Ayşa Bibi, Cuci Han ve Alaşa Han türbeleri, Kozı Korpeş Bayan 

Sulu Mezarı gelmektedir (Atasoy, 2013: 24). Sözü edilen tarihi eserlerin yanı sıra Kazakların 

kendi ait gelenek ve görenekleri yabancı turistlerin dikkatini çekebilecek özelliklere sahiptir.  

2. Kültürel Turizm Kaynakları ve Kazakistan’ın Potansiyeli 

Tarih boyunca insanların değişik kültürleri öğrenme arzuları onların başka yer ve 

bölgelere seyahat etmelerine neden olmuştur. Dünya Turizm Örgütü’ne (WTO) göre 

uluslararası turistlerin % 37’si kültür amaçlı seyahat etmektedir.  

Kültürel turizm kaynaklarının içeriği oldukça geniştir.  Kültürel turizm kaynaklarını 

oluşturan elemanlar, aşağıdaki Şekil 1’de ayrıntılı olarak görülmektedir.  Buna göre kültürel 

turizm kaynakları;  tarihi yerler, festivaller ve özel olaylar, iş seyahatleri, dini yerler, yerel dil, 

sanat ve mimari yapı, spor etkinlikleri, özel ilgi gezileri, modern kültür ve geleneksel yiyecek ve 

içeceklerden oluşmaktadır.   

http://haber.sol.org.tr/dunya/kazakistanda-antik-kenti-kalıntıları


TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

116 

 

Şekil 2. Kültürel Turizm Kaynakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Uygur ve Baykan, (2007: 7). 

Yukarıda Kazakistan’da bulunan tarihi ve kültürel eserlerden söz edilmişti. Bunun 

dışında kültür turizminin kaynağı olan kazak kültürünün gelenek ve görenekleri, örf adetleri, 

geleneksel yiyecek içecekleri, el sanat ürünleri yabancıların ilgisini çekmekte olup, kültür 

turizmi için önem arz etmektedir.  

Kazakların kültüründe el sanatının en yaygın türü ezelden beri keçe yapımı, halı 

dokuma ve nakış işleme olmuştur. Keçe eşyaların yapımına sadece tek bir ailenin değil, tüm 

koyun kadınları katılmıştır. Keçe öncelikle çadır örtüsünün çeşitli kısımlarının elde edilmesi 

için önemliydi. Keçeden: semer yastığı (tokım) yapılmış, keçe başlıklar (kalpak), kabanlar 

(kebenek), çizme için keçe çoraplar  (baypak), kazan tutamağı (kol kap) dikilmiştir. Fakat keçe 

eşyalarının çoğunluğu çadırın, evin iç dizaynı için kullanılmıştır. Bu eşyalar Kazakların 

dekoratif-uygulamalı sanatının birer örneğini temsil etmektedir. 

Kazakistan el sanatlarından ülke ekonomisine de gelir sağlamaktadır. Özellikle 

hediyelik eşya ve deri ürünlerinden yüksek gelirler elde edilmektedir. Bu ürünleri sırasıyla 

kuyumculuk ve saat ile antika eşyalar takip etmektedir (Tablo 5).  

 

 

 

 

Kültürel 

Turizm 

Kaynakları 

Miras çekicilikleri:  

* müzeler ve tarihi merkezler  

* kaleler, malikaneler, antik 

anıtlar  

* tarihi bahçeler  

* manzara bahçeleri  

* tarihi köyler 

Festivaller ve özel olaylar:  

* folklor   

* performans sanatları  

* spor etkinlikleri  

* özel ilgi etkinlikleri   

Endüstri ve ticaret:  

* iş ziyaretleri  

* tarımsal çekicilikler  

* ünlü alış-veriş mağazaları  

* çarşılar  

* boş zaman alışverişleri 

Dini yerler:  

* tapınaklar  

* kiliseler  

* katedraller   

* camiler 

Dil:  

* yerel baskın dil  

* azınlık ve bölgesel dil  

* dil okulları 

Sanatlar:  

* tiyatrolar  

* sanat galerileri 

* Mimari tarz 

 

Spor ve boş zaman  

aktiviteleri:  

* katılımcılar  

* seyirciler  

* geleneksel oyun ve sporlar 

Modern popüler kültür:  

* filmler  

* yerel televizyonlar 

Ünlü insanlar ve tarihi 

olaylar 

Geleneksel yiyecek ve 

içecekler 

Temalı geziler ve 

gezi programları 

Özel ilgi gezileri 
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Tablo 5: 2016 Yılında El Sanatlarından Elde Edilen Gelir 

 Tenge (milyon) ABD doları 

Deriden Yapılanlar  23 954,8  71 418  

Saat ve Kuyumculuk 47 476,9  141 45  

Hediyelik Eşya  17 594,6  52 155  

Antikalar 1 749,7 52 164 

Not: 2016 yılında ortalama 1 ABD doları = Tenge’dir.  

Kaynak: Kazakistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Milli İstatistik Komitesi, İstatistik Yıllığı, 

2017 

Kazak ustaları büyük yaratıcılıkla ahşap ve taş işlemişlerdir. Taş ve ahşap malzemeden 

yapılan el zanaat ürünleri geçtiğimiz dönemlerin maddi abideleri olmakla sınırlı değildir. 

Onlar eli değmiş ustanın iç dünyasını ve hatta tüm halkın maneviyatını anlatmaktadırlar 

(Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 2011: 240). Kazak kültüründe önemli başka bir 

gelenek daha kartal ile avcılıktır. Yaklaşık altı bin yıllık bir gelenek olan kartal ile avlanma 

Türklerin de en eski avlanma şekillerinden biridir. Diğer yandan Kazak kültüründe milli 

bayramlar da kültür turizmi açısından önemlidir. Kazak kültüründe doğanın inançlara ve kültüre 

etkisi büyük olmuştur. Bu nedenle bayramlarda doğa ile doğrudan ilişkili bir durum söz 

konusudur. “Nevruz”, “kımızmurunduk”, “sabantoy” ve “soğumbaşı” mevsimlerin 

dönümlerinde kutlanmaktadır. Bu tür bayram kutlamaları da yabancıların dikkatini çeken ve 

görmek istedikleri önemli etkinliklerden her biridir.  

KAZAKİSTAN’DA KÜLTÜR TURİZMİNİN SWOT ANALİZİ 

Turizmin geliştirilebilmesi için hem sektör içi faktörlerden kaynaklanan güçlü ve zayıf 

yönlerin, hem de dış çevrenin oluşturduğu tehdit ve fırsatların analizi gerekmektedir.  SWOT 

İngilizce strengths (üstünlükler veya güçlü yanlar), weaknesses (zayıflıklar), opportunities 

(fırsatlar) ve threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır. Bu 

analiz ister bir şirketin ister bir kurumun isterse de bir bölgenin güçlü ve zayıf yanlarını, ilerde 

oluşabilecek fırsatları ve tehditleri ortaya çıkarmak ve bunları belirlemek için yapılan bir 

analizdir (Karadeniz vd., 2007: 197).  

Kazakistan sahip olduğu geniş topraklar ve tarihi ile kültür turizmi için önemli bir bölge 

sayılmaktadır. Bozulmamış doğası ve sahip olduğu kültürel miraslar, kazak halkının gelenek ve 

görenekleri ülkedeki kültür turizminin geliştirilmesi açısından önem arz eder. Kazakistan kültür 

turizminin geliştirilmesi için sahip olduğu üstünlüklerin yanında bazı zayıf yönleri olmakla 

birlikte bu konuda bazı tehditleri de içermektedir. Aşağıdaki Tablo 6’da Kazakistan’da kültür 

turizminin SWOT analizi kısaca yapılmıştır.  

Tablo 6: Kazakistan’da Kültür Turizminin SWOT analizi 

Güçlü Yanlar 

 Kazakistan sahip olduğu geniş topraklar 

hem manzarası bakımından oldukça ilgi 

çekicidir hem de bakir ve dokunulmamış 

alanlardır.  

 Kazakistan çok eski bir tarihe sahip 

olması bakımından hem tarihi miras 

Zayıf Yanlar 

 Kazakistan iç turizmi henüz tam olarak 

gelişim sağlayamadığı için turizm 

sektörünün gelişimi henüz yeni gelişme 

aşamasındadır.  

 Kazakistan zengin tarihi ve kültürel mirasa 

sahip olmasına kazak kültürü ve tarihi 
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açısından hem de kültürel unsurları 

bakımından oldukça zengin bir geçmişe 

ve birikime sahiptir. Kazakistan’da 5 

büyük antik kent 2 de tarihi Kurgan yer 

almaktadır. 

 Büyük İslam düşünürlerine yurtluk 

yapmış olması bakımından İslam kültürü 

ve inancı bakımından önemli merkezlere 

sahiptir. Kazakistan’da çok sayıda önemli 

türbe bulunmaktadır. Bunlardan Ahmet 

Yesevi türbesi UNESCO listesinde olup, 

kültür turizmi için önem arz etmektedir. 

 Sovyetler Birliği’nin eski bir üyesi olması 

bünyesinde farklı Türk devletlerinden ve 

Rus halkından üyeler barındırmasını bu 

da çeşitli bir kültürel zenginliğe sahip 

olmasını sağlamıştır. Sovyetler Birliği 

döneminde Ruslar tarafından inşa edilen 

Baykonur Uzay Üssü günümüzde 

Kazakistan toprakları içerisinde yer 

almaktadır. Tesis Ruslar tarafından hala 

kullanılıyor olsa da Kazakistan turizmi 

açısından da oldukça ilgi çekici bir 

konumdadır. 

dünyaya yeteri kadar tanıtılamamıştır. 

 Turizm altyapısının uluslararası kriterler 

bakımından yetersiz oluşu turizmin 

gelişimi açısından zayıf bir nokta 

olmaktadır. 

 Ulaşım koşullarının kısıtlılığıdır. Turistik 

bölgelerdeki ulaşım imkânları yetersiz 

düzeydedir.  

 Turizm hizmet kalitesi düşüktür. 

 Yeterli konaklama ve turizm işletmesi 

bulunmamaktadır.  

 Turizm kalkınma teşvikinin yeterince cazip 

hale getirilmemesi özel sektörü bu alanda 

atıl kalmasına sebep olmaktadır.  

 Yatırımcılar için bir sübvansiyon 

mekanizmasının ve vergi kesintisi kolaylığının 

sağlanması noktasında eksiklerin bulunması 

politikaların yetersizliğini göstermektedir. 

Fırsatlar 

 Dokunulmamış doğası ve geniş arazilerin 

varlığı ilerde kurulacak olan turizm 

işletmeleri açısından büyük bir potansiyel 

oluşturmaktadır. 

 Yeni tanınmaya başlanan bir kültür 

olması alternatif arayışında olan turizm 

sektörü için ilgi çekici bir konumdadır. 

 Aktif dış turizminin gelişme gösteriyor 

olması, Kazakistan kültür turizmi 

açısından yeni fırsatlar oluşturmaktadır.  

 İpek Yolu’nun güzergahında olması 

kültür ve tarih turizmi açısından her 

dönem bir fırsat teşkil etmektedir. 

 Rusya ve Çin gibi köklü ve büyük bir 

kültürel mirasa sahip iki dev ülke 

arasında geçiş noktasında bulunması, 

Kazakistan kültürünün de tanınmasını 

sağlayacak fırsatları doğurmaktadır.  

 Turizmin yeni gelişmekte olması halkın 

turizme olan ilgisini arttırmaktadır. 

 Sovyetler Birliği döneminde 

uygulanmakta olan, başarılı kamu ve özel 

sektör personelinin ödül olarak tatile 

gönderilmesi günümüzde Kazakistan 

hükümeti tarafından da sürdürülmektedir. 

Bu da Kazakistan kültür turizmi açısından 

bir fırsat teşkil etmektedir. 

Tehditler 

 Pasif dış turizmin yükselmesi en büyük 

tehditlerdendir. Yapılan pasif dış turizm 

faaliyetlerinin %40’a yakını Türkiye, %15’e 

yakını Çin ve yine aynı oranda BAE’ne 

yapılmaktadır. 

 Komşu ülkelerin Kazakistan’la rekabet 

edebilecek turizm destinasyonlarının 

bulunduğu göz önüne alındığında, ülkeye 

olabilecek turist akışı hacminin azalma 

tehlikesi ile karşı karşıya olması, sektörde 

ciddi bir tehdit yaratmaktadır.  

 Turizm sektörünün yeni gelişmekte 

olmasının meydana getirdiği fırsatın yanı 

sıra, acemiliğin getirdiği kalifiye eleman 

sorunu tehdit oluşturmaktadır. 

 Konaklama işletmelerinin ve turizm  

şirketlerinin pahalı hizmet sunması kültür 

turizmi açısından da bir tehdit 

oluşturmaktadır.  

 Yabancı turistlerle iyi ilişkiler içerisinde olan 

yerli halkın ise zamanla kültürel 

yaşantısından uzaklaşmaya başlaması kültür 

mirası açısından büyük bir tehdit 

oluşturmaktadır. 
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SONUÇ 

Küreselleşme ile birlikte turizm sektöründe yeni eğilimler ortaya çıkmış ve kaynakların 

sınırsız kullanımını öngören geleneksel kitle turizminin aksine çevreye ve yerel halka daha 

duyarlı, sorumlu seyahatler önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle, daha eğitimli, orta ve üst 

gelir seviyesine sahip turistler farklı turizm türlerine ilgi göstermektedirler. Bu anlamda özel ilgi 

turizmi kapsamında ele alınabilecek kültür turizmi de giderek önem kazanmaktadır. Kültür 

turizminin kapsamı oldukça geniş olup içine şarap turizminden, kongre turizmine, festival 

turizminden, inanç turizmine geniş bir yelpazede yer alan farklı turizm türleri dahil 

olabilmektedir. 

Kazakistan kültür turizmi potansiyeli açısından son derece zengin değerlere sahip 

bulunmaktadır. Kazakistan’ın İpek Yolu’nun güzergahında olması kültür ve tarih turizmi 

açısından her dönem bir fırsat teşkil etmektedir. Rusya ve Çin gibi köklü ve büyük bir kültürel 

mirasa sahip iki dev ülke arasında geçiş noktasında bulunması, Kazakistan kültürünün de 

tanınmasını sağlayacak fırsatları doğurmaktadır.  Ancak kültür turizminde Kazakistan birçok 

ülkeden daha fazla zengin değerlere sahip olmasına rağmen Kazakistan’da kültür turizmi 

istenilen düzeyde gelişmemiştir. Bunun en önemli nedenleri, yapılan tanıtım ve pazarlama 

çalışmalarının eksikliği ya da hiç yapılmaması, turistik altyapınınve sistemin kurulamamasıdır.  

Bu bağlamda Kazakistan kültür turizminin gelişmesi için bu konuda zayıf yönlerini giderecek 

politika ve uygulamalar yaparak, güçlü yönleri sayesinde tehditleri fırsata çevirerek dünya 

kültür turizminden hak ettiği payı kazanması gerekmektedir.  
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GÖÇEBE KAZAK MİLLETİNDEKİ KARTALLA AVCILIK  

GELENEĞİNİN TURİZME ETKİSİ 

Prof. Dr. Khinalgan JYLKHYAİDAR 

Dr. Öğr. Üy. Aktolkyn ABUBAKİROVA 

ÖZET 

 Türk halklarından Kazaklar çok eski dönemlerden itibaren kartalla avcılık geleneğin 

devam ettirmektedir. Bu kartalla avcılık sanatı, kartala duyulan ilgi, eski Türkilerin ata 

uyurduna sahiplik yapan sadece Kazaklara özgü özelliktir. Bu genelek özellikle Moğolistan 

Kazaklarında günümüze kadar eskimeden, canlı olarak babadan bir sonraki nesile devam eden 

sanat olarak yaşamaktadır.  

 Moğolistanın batısında Kazakların topluca yaşadığı Bayan-Ulgii vilayetinde 1999 

tarihinden itibaren Moğolistan Kartalcılar Federasyonu kurulmuştur ve her yıl ekim ayının ilk 

haftasında kartalcılar bayramını düzenlemeyi adet haline getirmiştir. Bu kartalcılar bayaramını 

zevkle izlemek için dünyanın her yerinden gelen turistler sayısı her sene artmaktadır. Özellikle 

2015 yılındaki kartalcılar bayramında 13 yaşındaki Ayşolpan NURGAİV ismli kartalcı kız 

katılarak kartalıyla gösterdiği özellikler nedeniyle birinciliği kazanması halkın ve turistlerin 

daha da ilgisini çekmiştir. Bundan sonra kartalla avcılık sanatı dünyaya tanılmıştır. Şuan kartal 

bayramını seyretmek için gelen turistlerin sayısı 2-3 katı artmıştır. Bu nedenle Kazakların 

kartalla avcılık geleneği 2016 yılında“Moğolistana turistlik gezi için ilgi çeken en önemli olay” 

olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kartal, Göçebe, Millet, Kazak, Avcılık, Gelenek, Moğolistan, 

Turist.  

INFLUENCE OF NOMADIC KAZAKH EAGLE HUNTING ON TOURISM 

ABSTRACT 

Older generations of Kazakh people which are a part of the Turkic grouphadfirst 

engaged in hunting many years ago as a form of art. This art of the Kazakh people is unique 

characteristic of the Kazakh people, among the ancient Turkic peoples, the Kazakhs are the only 

ones who hunt with eagles. Especially it is the art of Mongolian Kazakhs, which has survived to 

thepresent day and has continued from generation to generation unlike other nations that used 

practice Eagle hunting.  

In the Bayan-Ulgii area the Mongolian Union of the Eagle Hunters was established in 

1999 and every year insince then in early October, the Mongolian Union of the Eagle Hunters 

host the traditional eagle festival. The number of tourists coming from all over the world is 

growing from year to year because of the high interest in Kazakh culture and the last eagle 

hunting area in the world. In 2015 thechampion of the eagle hunting festival wasa young 13 

year-old girl named AisholpanNurgaiv After that, eagle hunting, has gained recognition all over 

the world and is now about 2-3 times more popular to travelers who come from all over to enjoy 

this festival. This year the country registered with the UNESCO Cultural Heritage Fund in 2010 

and with the Mongolian Ministry of Tourism in 2016. This festival was awarded the title "Must-

See Excursions in Mongolia". 

Кeywords: eagle, nomadic people, kazakh people, hunting, tradition, Kazakh people in  

Mongolia, eagle hunting festival, trips and activities. 
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GİRİŞ 

 Kartal (Kazakça: Bürkit) - dünyanın her yerinde bulunan yırtıcı, avcı, saldırgan kuşların 

en büyüğü ve önemlisidir. Kartal, çok yükseklere uça bilir, kanatlarının uçları yukarıya doğru 

eğri ve gözleri çok keskindir. Kartalı dünyanın her yerinden görebilirsiniz. Ancak Çin, Rusya, 

Moğolistan topraklarında ve Altay dağlarında çokça karşılaşır. [Б. 437] 

Kartala Kazaklar çok ilği duyarlar, saygı gösterirler ve “kutsal kuş” olarak tapmıştır. 

Bununla beraber kartalı, “Hava Özgürü”,“Gök Tanrı”, “Gökyüzü Şımarığı”, “Kuş Padişahı”, 

“Kanatlılar Hanı” gibi birçok övücü isimlerle anmıştır. Kartalı, Kazak halkının övüncü ve 

Tanrının Kazak halkına veren özel kuşu olarak anabiliriz.” [Б.437]Çünkü kartal ile kartalcılık, 

kartala olan özel duygu eski Türkülerin ata yurduna sahiplik yapan Kazaklara özel kutsallıkdır. 

İnsan, doğanın bir parçasıdır ve doğanın diğer bir özel parçası kartalla buluşması ve anlaşması 

çok ilginçtir. Tür asıllı Kazaklar çok eskilerden itibaren avcılık sanatıyla uğraşa gelmiştir. 

Avcılık ilk önce geçim kaynağı ve bunun için yapılan kazanç yolunun biri olmuştur. Sonra 

geçim kaynağı olmakla bereber eğlence, vakit geçirme, namını duyurma ve sanata 

dönüşmüştür.[2.437] Köçebe Kazaklar’ın hava özgürü kartalı ele alıştırarak avcılık yaptığının 

tarihi iki bin yıla kadar uzandığı bilinmektedir. VII-VIII. asırlarda Türklerin hayvancılıkla 

beraber kartal gibi avcı kuşları ellerinde alıştırarak avcılık yaptı hakkında eski bilgiler 

mevcuttur. Geçebe Gök Türklerin “Gök Kılıcı” diye bilenen bahadür Kültegin’in(684-

çapkasının alnında kartal resimi olduğu söz konusudur. [1.8]Yine Gök Türklerin bayraklarında 

kartal şekli olmuştur. Bu, karşı düşmanını korkutmak ve onlara heybet göstermekle ilgili adet 

olmuştur. Bu tür adet ve kültürler Türklerin neslinde devam etmiştir ve onların içinde 

Kazaklarda ayrıca bir yer tutmuştur. Tarihi bilgilere bakarsak, Moğol imparotorlarından 

Kubilay Han da kartalcıları yanında toplayıp avcılık ve eğlence yapmıştır. Moğollar kartal ismi 

yerine “Bürgid” ismini kullanırlar. Kazaklar “Bürkit” derler. Buna bakarsak kartalın Türk 

boylarında ortak ismlendirildiğini anlarız. Moğollar mertliği, cesurluğu, keskinliğ kartala 

benzetirler. Buna bakarak diğer boyların da kartala saygı gösterdiğini ve ilgi duyduğunu 

düşünebiliriz. Bütün bu bilgilerden Orta Asyada at koşturan göçebe halkların kartalı çok 

öncelerden ele alıştırarak günlük yaşamlarında kullandıklarını anlamaktayız.  

Kartalla avcılığın bir anlamı ganimettir. Ganimeti bir tarafa kartalla avcılığın sağlığa da 

faydaları çoktur. Kartalla avcılık sanatı genelde Kazak halkında, özelde Moğolistan 

Kazaklarında babadan oğula devam eden önemli miras, adet-kültür ve milli gururdur. 

Moğolistanın batı köşesi Bayan-Ulgii vilayetinde günümüzde 90 000’e yakınkazaklar 

yaşamaktadırlar. Bu vilayette kazakların dili, dini ve kültürü, adetleri asıl özelliğini korumuştur. 

Bu özelliklerden biri de kartalla avcılık sanatının bugüne kadar devam etmesidir. “İlk 1950 yılı 

Bayan-Ulgii vilayetinin 10. yıl dönümü ile ilgili başkent Ulanbator şehrinin merkezinde kartalla 

diri tilkiyi avlama göstergesi halka açık yapılmıştır ve halkın çok ilgisini çekmiştir. Bu nedenle 

vilayet başkanlarının öncülüğünde bu kültürü yaşatmak için “Vilayet Kartalcılar Kurulu” 

kurulmuştur ve başkanların öncülüğünde böyle bir kurulun kurulması ilk gösterişi ve toplantıyı 

başarılı, ilgi çekici bir şekilde gerçekleştirdiğini göstermektedir.”[4.19] Bundan sonra 1999 

yılı“Moğolistan Kartalcılar Federasyonu” kuruldu ve bügüne kadar her yıl Ekim ayının başında 

“Kartalcılar Festivali” gerçekleşmektedir ve geleneğe dönüşmüştür. Bununla beraber kartalın 

yaşadığı ortamı araştıran, denetleyen ve hayvan haklarını koruma amaçlı özel kurumlar da 

çalışmaktadır.  

KARTALCILAR FESTİVALİ 

Bugün “Kartalcılar Festivali” yabancı türistlerin çok büyük ilgisini çekmektedir ve 

böylece bu bölgenin türizm alanının gelişmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. 1999 yılından 

itibaren bayan-Ulgii vilayeti idaresi, Ekim ayının ilk hafta sonunda “Kartalcılar Festival”-ni 

gerçekleştirmeyle ilgili karar almıştır ve böylece Moğolistanda turizmi geliştirmek, göçebe 

halkların geleneksel kültürlerini, adetlerini, medeni miraslarını hem yabancılara hem de kendi 

halkımıza aktarmak maksadıyla her yıl “Kartalcılar Festivali”-ni gerçekleştirmektedir.İlk 

yıllarda bu festivalde ilk gün Bayan-Ulgii şehrinin merkezinde kartalcılar töreni yürüşü ve 
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Kazak milletinin geleneksel el sanatı eşyalar gösterişi yapıldı. İkinci günü kartalcılar arasında 

kartalla kurt avlama yarışması düzenlendi ve gelen halkın ilgisini çekti. Son yıllarda geleneksel 

süslenmiş at ile kartalcı yarışması, kartalı uzaktan ele çağırma, deve yarış, at üzerinde yapılan 

kökpar, tenge ilu (at üzerinden yerden para almak), kız kuar (atlı delikanlıyı kız atla kovalar, 

yetişirse kamşıyla döver) ve okçuluk gibi milli yarışma, spor çeşitleri gerçekleşmektedir. 

Bu festivalle beraber son yıllarda bunun gibi festivalleri bazı turistik özel şirketler de 

kendilerince düzenlemektedir. Örneğin, “Blue wolf Travel” turistik şirketi 2002 yılından 

itibaren Sagsay ilçesinde “Altın kartal” adlı kartal festivalini her sene devamlı düzenlemektedir. 

Bu şirketin yanında “Tanrı Altın Kartalı” kartalcılar derneği kurulmuştur ve bugüne kadar bu 

derneğe 400’e yakın kartalcı kayıt olmuştur. [9.]  

Kartalcılar festivalini böylece Bayan-ulgii vilayetinde düzenlemekle beraber Kazaklar 

yaşayan diğer merkezi yerlerde ve başkent Ulanbator şehri civarında da 2007 yılından itibaren 

düzenlenmektedir. Buna Bayan-Ulgiiden de kartalcılar katılmaktadır. Örneğin, 2007 yılı 15 

kartalcı, 2008 yılında 20 kartalcı Bayan-Ulgiiden başkente giderek kartalcılar festivaline, 

yarışmalara katılmıştır. 2011 yılından itibaren Moğolistandaki “Çingisiin Hüre (Cengiz Han 

Kalesi)adlı büyük turistlik kurumu ile beraber düzenlenmektedir. 2014 yılının verilerine göre o 

yıl kartal festivalini seyretmek için Moğolistandaki farklı ülkelerin büyükelçileri ve elçilik 

bünyesinde çalışan diğer insanlar, uluslararsı kuruluşlar, farklı ülkelerden gelen turistler ve şehir 

halkından ilgi duyanlar olmak üzere 500 seyirci katılmıştır. [6.] Kartalla avcılık geleneksen 

sanatı 2010 yılı UNESCO’nun medeni mirasına kaydedilmiştir.  

 Kartal festivalinin en kapsamlısı yukarıda bahsettiğimiz gibi Moğolistan’ın batı köşesinde 

Kazak Türklerinin yaşadığı Bayan-Ulgii vilayetinde Ekim ayının ilk haftasında gerçekleşen 

Kartal Festivali’dir. Bu festival kartalcılar arasında musabaka, yarış şeklinde düzenlenmekle 

beraber geleneksel milli oyunlar gösterisi, geleneksel el sanatı işlerinin gösterilişi, kermes gibi 

turistlerin ilgisini çekecek işlerle gelişmektedir. Festivali zevkle seyretmek için dünyanın her 

ucundan gelen turistlerin sayısı geçen her yıl artmaktadır. Dolayısıyla bu festival, 2016 yılı 

“Moğolistana turistlik gezi için ilgi çeken en önemli olayı” olmuştur.  

 Bu nedenle Bayan-Ulgii vilayetinde turistlik şirketlerin sayısı da artmıştır ve şuan 40 

turistlik şirket bulunmaktadır. [3.] toplam 90 000 nüfuslu bir şehirde 40 turistlik şirketin 

bulunmasının ve iş yapmasının sebebi nedir? Elbette üç büyük sebebi vardır:  

 Birincisi: Bu bölgede çok yüksek Karlı Altay Beş Tanrı (Karlı Altay Bes Bogda) dağının, 

tertemiz buzlu nehiri ve hiç değişmeyen tabiatının bulunmasıdır.  

 İkincisi: Söz konusu Kartalcılar Festivalidir.  

 Üçüncüsü: Göçebe Kazak Türklerinin çok eskilerden beri hiç değişikliğe uğramadan 

devam ede gelen geleneksel adet, örflerie ve kültürüdür. 

 Bu üç özellik bugün Bayan-Ulgii şehrinde turizm alanının gelişmesin en önemli kaynağı 

olmaktadır. 2018 yılı verilerine göre sadece iki günlük kartalcılar festivaline dünyanın yirmiye 

yakın ülkesinden 1300’e yakın turist gelmiştir. Kartalcılar festivali haftasında başkent 

Ulanbatordan Bayan-Ulgii’ye uçuşlara 6-7 kat fazla ek sefer eklenmektedir. Kartalcılar 

festivalini seyretmek için gelen turistlerin sayısını ve artışını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. 

Burada her yıl 200-300 kişi artış olduğu dikkat çekmektedir.  
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Tablo 1. Kartalcılar festivalini seyretmek için gelen turistler sayısı ve artışı. 

 

Kartalcılar festivaline gelen turistlerle görüşme yaparak, onların düşüncelerin sorduğumuzda 

aşağıdaki cevapları aldık: 

 

 

 

Bu verilere göre insanların çoğu kartalcılar festivali hakkındaki bilgileri internetten 

öğrenip, çok ilgi duyduğu ve mutlaka gitmeliyim diye kendine söz verdiği anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber merakla gelişine göre çok hoşlarına da gittiğini kaydetmektedirler. Buradan 

anlaşılıyor ki önümüzdeki yıllarda kartalcılar festivaline gelen turistler sayısı daha da artacaktır.   

Gelen turistlerin artmasının yerel halkın yaşamına ve kalkınmasına büyük katıları 

olacaktır. Örneğin, onların konaklaması, turistlik şirketlere müracet etmesi, araç kiralaması, 

tercüman tutması, alış-veriş yapması, lokontalarda yemek yemesi, geleneksel eşyalara ilgi 
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Ben Moğolistana ilk defa geldim ve Kartalcılar Festivalini ilk defa seyrediyorum. Kendi 

mesleğim veterinerdir. Atlara çok yakınım. Son on yıldır yarış atlarının veterineri olarak 

çalışıyorum... İtalya’nın seyahatçisi Marko Polo’nun belgelerinde Altay halkları kartalla 

avcılık yapar dediğini okumuştum. Şimdi Kartalcılar Festivali hakkında bilgileri 

internetten buldum ve seyretmek için geldim. Moğolistan’ın güzel doğası ile Kazakların 

geleneksel örf-adetleri, kültürü çok hoşuma gitti... Witoria Rokelli /İtalya/ [6] 

Ben Avustralyadan geldim. Kartalcılar festivali ile ilgili önce internetten görmüştüm ve 

mutlaka gidip göreceğim diye kendime söz vermiştim. Şimdi, buradayım ve moralim çok 

yüksek. Kartalı ele alıştırmak ve onunla vcılık yapmak gerçekten harika bir sanattır. 

Bununla beraber buranın halkının yaşamı, geleneksel örf adetleri insana çok güzel bir 

duygu veriyor. İnsanlar bu güzelliği kendi gözleriyle görmeli diye düşünüyorum. Böyle 

bir harika doğal örfa detleri, kültürü ve tarihi olan Moğol halkın kutluyorum. Foa Sun 

/Avustralya/[6] 

Ben Türkiyeden geldim. Böyle bir kartalcılar festivali seyretmek fırsatı bulduğum için 

çok mutluyum. Bu vesileyle önce bu güzel sanatı, medeniyeti doğol bir şekilde devam 

ettirdiği için kartalcılara ve bu festivalin gerçekleşmesi için emeği geçen insanlara 

teşekkürüm sonsuzdur. Bu, Büyük Kağanın ata yurdu Moğolistana ikinci gelişimdir. 

Fakat kartalcılar festivalini ilk defa seyrediyorum. Bu kadar çok avcı, kartalcını ve ele 

alışan hava özgürünü görüp gönlüm ferahladı. Ülkemde at bineninsanı görmüş isem de, 

ata binip eline kartal tutan insanı ilk defa gördüm. Gördüğü bu olayları gidince 

tanıdıklarıma ve dostlarıma anlatırım ve Moğolistan gezi yapmalarını öneririm. 

Ercihan GİLARİ /Тürkiye/[6] 
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duyarak satın alması, hediyelik eşyalar alması, müze ve Pazar gibi yerleri gezmesi gibi birçok 

katkıları olacaktır. Sonuçta bu işlerin hepsi parayla döner. 2016 yılının verilerine göre 

kartalcılar festivaline gelen 600 turist, el sanatı geleneksel eşyalar ve hediyelikler için 4 şirket 

ve 70 şahısa 15 000 doların alış-verişin yapmıştır.[3] 

Son yıllardaki kartalcılar festivaline gelen turistler sayısının artmasının ve insanların ilgi 

duymasının büyük bir nedeni de burada kız çocuklarının kartalla avcılık yapmasıdır. Örneğin, 

kartalcı genç kız Ayşolpan NURGAİV’ın katkısı çok büyüktür ve bugünlerde o dünyaya 

tanınmış durumdadır. Ayşolpan 2014 yılı 13 yaşında kartalcılar festivaline katılarak birinciliği 

kazanması halkın ve turistlerin ilgisini celbetmiştir. At üzerinde kartalla avcılık yapmak 

erkeklerin işi olduğu herkesce biliniyordu. Fakat 13 yaşındaki genç bir kızın at üzerinde kartalla 

acılık yaparak kartalcılar festivaline katılması çok ilgi çekici ve şaşırtıcı hadise oldu. Bu sırada 

İsrailli fotoğrapçı Asher Svidensky, kartalcı kızın ve ilgi çekici sahnelerin resimlerini çekmiş ve 

onu Amerikalı tanınmış filim yönetmeni Otto Belg’e yollamıştır. Otto Belg onu gördüğü andan 

itibaren kartalcı genç kız Ayşolpan ile ilgili belgesel filim çekmeyi düşünmüştür. O, bu 

düşüncesiyle “Kartalcı Kız (The Eagle Huntress)” belgesl filmini çekmiştir ve insanlara 

sunmuştur. Bu belgesel, New York ile Los Angeles sinemalarında gösterilmeye başlamıştır. 

Belgeselin yapımcısı ve seslendiricisi “Yıldızlı Savaş” filminin sanatçısı Daisy Ridley’dir. 

Sonra bu belgesel dünya basınında söz konusu oldu. Örneğin, Daily News:“Bu belgesel, 

Moğolistan’ın batısında Altay dağlarında çekilmiş kartalla avcılık sanatı ve kültünün gösteriyor. 

Bu göçebe Kazakların nesilden nesile devam eden geleneksel mirasıdır. Ayşolpan, bu mirası ve 

geleneksel kültürü taşıyan özel bir kızdır” diye yazdı. Böylece kartalcılar ile Kazakların göçebe 

yaşamı hakkında çekilmiş belgesel dünya basınının ilgisini çekmiştir. Bundan sonra sadece 

Ayşolpan’ı görmek için gelen turistlerin sayısı bile çoktur. Bu gelenek ve miras Bayan-Ulgii’in 

turizm alanına çok büyük katkı sağlamıştır. Turistlerin çoğalması ile beraber turistlere hizmet 

verme düşüncesi de gelişmiştir. 

SONUÇ 

Moğolistan’ın batı köşesinde yerleşen çok az sayıdaki Kazak Türkleri dilini, dinini, örf 

adetlerini ve kültürünü bozmadan devam ettirmektedir. Özellikle saygı duyduğu kartalcılık 

sanatın göz bebeği gibi korumaktalar. Burada Kazaklar kartalla avcılık yaparak kazancından 

milli ve geleneksel giysi yaparak günlük yaşamlarında kullanmakla beraber her yıl düzenlenen 

Kartalcılar Festivaline kartalın, atın, kendin özel hazırlayıp, gücünü, gayretini, bilimini 

yarışmaya çıkarmaktadırlar. Bu, diğer bir taraftan sadece Bayan-Ulgii için değil Moğolistan için 

turizmin gelişmesine ve geleneksel mirasını yarına taşımaya büyük katkı olmaktadır.  

Kartalcılar ile Kazakların geleneksel yaşamları ile ilgili çekilmiş batılıların belgeselleri 

dünya basınının ilgisini çekmiştir.  Sadece kartalcı genç kız Ayşolpan görmek için gelen 

turistlerin sayısı her sene artmaktadır. 2016 yılında “Moğolistana turistlik gezi için ilgi çeken en 

önemli olayı” olan kartalcılar festivali bugünlerde Bayan-Ulgii vilayetinin turizm alanına 

yenilik getirdi. Böylece Moğolistan Kazakları kendilerinin geleneksel kültürleri vesiylesiyle 

Moğolistan’ı turizm alanında ileri öncülük yapmaktadırlar. 
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Photo1. A Eagle hunting festival, SayatTolgoi Bugat,2018  (Photo by O.Nurbolat) 

Photo2. Aisholpan Nurgaiv Chingisiin huree, Ulaanbaatar 2018  (Photo by Medee.mn) 

 

 

 

 

 

 

Photo3.  Los Angeles, CA, USA. 18th Oct, 2016. Nurgaiv Rys, Aisholpan Nurgaiv, Daisy Ridley, 

Otto Bell at arrivals for THE EAGLE HUNTRESS Premiere (Photographer: Everett Collection) 

Photo 4. A Kazakh hunters in SayatTolgoi Bugat,2018 (Photo by O.Nurbolat) 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5. A Kazakh art shop in SayatTolgoi Bugat,2018 (Photo by O.Nurbolat) 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6. The 19th Golden Eagle Festival Program 
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BALIK TÜKETİMİNDE ÇEŞİTLİLİK ARAYIŞI DAVRANIŞININ ROLÜ1 

Dr. Öğr. Üy. Melahat YILDIRIM SAÇILIK 

 Öğr. Gör. Kadir BAYSAL 

ÖZET 

İnsanların yenilik, değişiklik ve karmaşıklık ihtiyaçları gıda tüketim davranışlarını 

doğrudan etkilemektedir. Sürekli tekrarlayan aynı gıda tüketimi karşısında düşünceleri değişen 

insanlar, çeşitlilik arayışı davranışında bulunmaktadırlar. Bu açıdan çeşitlilik arayışı davranışı, 

tüketicilerin gıda seçiminde önemli bir etkiye sahiptir. Gıda tüketiminde çeşitlilik arayışı 

davranışı seçme zorunluluğu, nitelikli doyum ve merak boyutlarından oluşan psikolojik bir 

süreçtir. Aynı zamanda bu süreç bireye ait tutumlar, sağlık endişeleri, hedonik tüketim ve risk 

algısından oluşan kişisel unsurlar ile çeşitlilik arayışı eğilimi ve algılanan davranışsal 

kontrolden oluşan motivasyonal unsurlar tarafından şekillenmektedir. 

Çeşitlilik arayışı davranışının en belirgin görüldüğü gıda türlerinden biri olan balık 

tüketiminde, geçmişten günümüze genellikle “Denizden babam çıksa yerim” kanısıyla hareket 

edilmektedir.  Bu bağlamda çalışmanın amacı, gıda tüketiminde çeşitliliğin bol olduğu turizm 

sektöründe çalışacak olan üniversite gençliğinin, balık tüketimindeki davranışlarını ortaya 

çıkarmaktır. Çalışmanın örneklemini oluşturan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris 

Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Verilerin 

analizinde Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak kişisel unsurlar ile motivasyonal unsurların 

balık tüketimindeki etkisi belirlenmiştir. Analizler sonucunda kişisel unsurlardan sağlık endişesi 

ve risk algısı unsurları balık tüketiminde negatif bir etkiye sahipken, hedonik tüketim ve tutum 

unsurlarının balık tüketiminde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Benzer şekilde 

motivasyonal unsurlardan biri olan algılanan davranışsal kontrol unsurunun balık tüketiminde 

negatif etkisi bulunurken, buna karşılık çeşitlilik arayışı eğilimi unsurunun pozitif etkisi olduğu 

ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Gıda Tüketimi, Çeşitlilik Arayışı Davranışı, Kişisel ve 

Motivasyonal Unsurlar 

 

THE ROLE OF VARIETY SEEKING BEHAVIOR IN FISH CONSUMPTION 

ABSTRACT 

People 's needs for innovation, change and complexity directly affect food consumption 

behaviors. People who change their minds constantly in response to the same food consumption 

are in the behavior of variety seeking. In this respect, the variety seeking behaviour has an 

important influence on consumers' choice of food. Variety seeking behaviour in food 

consumption is a psychological process consisting of the necessity of choosing search behavior, 

qualitative satisfaction and curiosity dimensions. At the same time, this process is shaped by 

individual factors consisting of attitudes, health concerns,  hedonic consumption and risk 

perception, and motivational factors consisting of variety seeking tendency and perceived 

behavioral control. 

One of the most obvious kind of food fish consumption, which can be seen the variety 

seeking behavior, is usually acted with the blood of "I can eat all kinds of fish” from past to 

present. In this context the aim of study, is to find out  the behaviors of university youth in fish 

consumption that will work in the tourism sector where the variety of food consumption is 
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abundant. The data gathered from the sample, Muğla Sıtkı Koçman University Marmaris 

Tourism Vocational School students by questionnaire technique. In the analysis of the data, the 

effect of personal elements and motivational elements on fish consumption is determined using 

Structural Equation Modeling. As a result of analysis, while health concern and risk perception 

factors from personal factors have a negative effect on fish consumption, hedonic consumption 

and attitude factors have a positive effect on fish consumption. Similarly, while the perceived 

behavioral control element, one of the motivational factors, has a negative effect on fish 

consumption, whereas variety seeking tendency has emerged positive effect in the fish 

consumption. 

Keywords: Food Consumption, Variety Seeking Behaviour, Personal and Motivational 

Factors 

 

GİRİŞ 

Genel yaşam içerisinde birbirine benzer durumlar karşısında insanların gıda ürünlerini 

satın alma ve tüketim aşamalarında zorluk çekmedikleri görülmektedir. Leuba’ya (1955) göre 

psikolojik bir paradigma olan optimum uyarılma düzeyi ile açıklanabilen bu durum, çeşitlilik 

arayışının açıklanmasında kullanılan bir davranış türüdür (Leuba, 1955). Optimum uyarılma 

düzeyi, bireyin ulaşmaya çalıştığı uyarılma seviyesidir. Uyarılma düzeyi, optimum uyarılma 

düzeyinin altında seyrettiğinde kişide uyarılma ihtiyacı belirir. Uyarılma düzeyi, optimum 

uyarılma düzeyinin üzerine çıktığında ise kişide kaçınma davranışları ortaya çıkar. Bireyler, 

uyarılma düzeyleri en yüksek seviyenin altına indikçe çeşitlilik, farklılık ve yenilik arama 

eğilimi içine girerler, üst seviyenin üzerindeki uyarılmalarda tam tersine yeni uyarıcılardan 

kaçma eğilimi göstermektedirler (Berlyne, 1963; Steenkamp ve Baumgartner. 1992;Van Trijp, 

1995; Mak vd. 2012; Rızaoğlu, 2014).  

Düşük uyarılma düzeyinde insanlar değişiklik, farklılık ve heyecan arayışına girerken, 

yüksek uyarılma düzeyindeki insanlar dinginlik davranışları sergilemektedirler. Her gün aynı 

gıda ürünleriyle karşılaşan insanlar, “yine mi aynı yemek; başka bir şey yok mu” gibi 

söylemlerde bulunabilmektedirler.  Bu durumda çeşitlilik ve farklılık arayışı, düşük uyarılma 

düzeyinin dengelenmesi ihtiyacının bir sonucudur. Diğer bir ifade ile optimum uyarılma 

seviyesine ulaşma ihtiyacı, insanları çeşitlilik ve arayışına yöneltmektedir.  

Bu çalışma, çeşitlilik arayışı davranışının en belirgin görüldüğü gıda türlerinden biri 

olan balık tüketiminde, turizm sektöründe çalışacak olan üniversite gençliğinin davranışlarının 

belirlenmesi üzerinde şekillenmektedir.  

ÇEŞİTLİLİK ARAYIŞI DAVRANIŞI 

Yapılan literatür taramasında çeşitlilik arayışının, optimun uyarılma düzeyi ile 

açıklanan bir davranış ve bununla birlikte psikoloji ve tüketici davranışı analizlerinde sıklıkla 

kullanılan bir değişken olduğu görülmüştür. Çeşitlilik arayışını, bir ürünün özelliklerine doyma 

olarak açıklayan araştırmacılar (Fiske ve Maddi 1961; Driver ve Streutfert,1961), aynı zamanda 

çeşitlilik arayışını, daha önce denenmemiş veya belirsizliğe yönelik yenilik arayışı ve gelecekte 

bu belirsizliği yenme isteği olarak tanımlamışlardır. Diğer yandan Rızaoğlu, (2014) çeşitlilik 

arayışının yeni ve farklı deneyimlerden belirsizlik nedeni ile ortaya çıkan bir zevk ve keyif 

olduğunu vurgulamıştır. 

Çeşitlilik arayışını açıklayan üç farklı faktör bulunmaktadır. Bunlar ürün kategorisi, 

kişisel yönlendirme ve satın alma davranışı faktörleridir. Ürüne dayalı çeşitlilik arayışı, 

çeşitlilikten türeyen ve ürün değerini etkileyen, ürünle ilişkili özelliklerden değerdeki farklılığı 

etkileyen ve çeşitlilikten türeyen değeri eş zamanlı etkileyen olmak üzere kendi içinde üç 

boyuttan oluşmaktadır (Givon, 1984; Hoyer ve Ridgway, 1984; Steenkamp ve Baumgartner, 

1992; Van Trijp, 1995). Kültürel yönlendirme faktöründe kültürel farklılıklar bireyi araştırmacı 

davranışa sürükler. Bu araştırmacı davranışları merak, çeşitlilik ve yenilik arayışı olarak 
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nitelendirilir (Givon, 1984; Lin ve Mattile, 2006). Çeşitlilik arayışında son faktör olan satın 

alma davranışı düşük etkiye sahiptir. Çünkü çeşitlilik arayışı, yüksek girişimli tüketicide oluşan 

bir his ve tatmin duygusudur ve kendiliğinden gelişir. Satın alma davranışında yüksek oranda 

etkili olan marka ve işletmeye bağlılık söz konusudur ve çeşitlilik arayışını olumsuz etkiler. 

Buna karşılık çeşitlilik arayışında olan tüketiciler, işletmenin müşteri sadakat ve tatmin 

programları karşısında tepkisizdirler (McAlister ve Pessemier, 1982; Van Trijp vd., 1996; 

Baumgartner, 1998; Berne, 2001; Bamsal, 2005). 

Gıda ürünlerinde çeşitlilik arayışı, yemek sevis ve tercihinde çeşitlilik arayışı eğilimi 

olarak görülmektedir (Kahn, 1995). Gıda tüketiminde çeşitlilik arayışı davranışına sağlık 

endişeleri (Olsen, 2004), hedonik tutum (Lahteenmaki ve Van Trijp, 1995;Tourila ve 

Pangborn,1998; Pepico vd., 2007), risk algısı (Dushani, 2011) gibi motivasyonal faktörler etkili 

olmaktadır. Bununla birlikte çeşitlilik arayışı eğilimi (Van Trijp ve Steenkamp, 1992; 

Lahteenmaki ve Van Trijp, 1995) ve algılanan davranışsal kontrol algısı (Olsen, 2004; 

Ahamed, 2009; Dushani, 2011) gibi kişisel faktörler de çeşitlilik arayışı davranışına etki eden 

diğer faktörlerdir (Şekil 1). 

Şekil 1:Çeşitlilik Arayışı Davranışına Etki Eden Faktörler 

MOTİVASYONAL FAKTÖRLER 

Sağlık Endişeleri: kişilerin doğal ihtiyaçları, değerleri ve çıkarları ile ilişkilidir. Diğer 

yandan insanlar, sağlık sorunlarından dolayı diyetlerinde de gıda ürünlerinde çeşitlendirmeye 

gitmektedirler. Literatür incelemesi sonucunda beslenmenin, tat ve diğer duyusal boyutlardan 

sonra gelen ikinci önemli faktör olduğu görülmüştür.  Bazı araştırmacılar erişkin insanların gıda 

seçimindeki sağlık endişeleri,  genç insanlara göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir 

(Zaichkowsky, 1985; Baumgartner, 1998; Bell, 2004; Xuan, 2009; Beldona vd., 2010). 

Hedonik Tüketim:  “Tüketimden zevk ve haz almak” olarak tanımlanabilen hedonik 

(hazcı) tüketim, bireyler tarafından satın alma eylemine ve satın alacağı markaya atfedilen haz 

ve mutluluk duygusudur (Güven, 2009). Gıda tüketiminin en önemli unurları olarak görülen 

tutumlar, gıda ürünlerine karşı İyi/Kötü, Memnuniyet/Memnuniyetsizlik, 

Koşlanılan/Hoşlanılmayan gibi ifadeleri içeren psikolojik eğilimlerdir. Bunun yanında tutumlar, 

küresel değerlendirme olarak da nitelendirilmektedir. Küresel değerlendirmeler, inançlar 

tarafından şekillenmektedir. Kalite, tazelik, gıdanın nitelikleri, tiksinme gibi duyguları içine alır. 

Gıda tüketiminde seme/ sevmeme, olumlu ya da olumsuz tat tercihleri, tat veya tiksinme önemli 

motivasyon araçlarıdır (Eagly ve Chaiken, 1993; Van Trijp, 1995; Steenkamp ve Roats, 1996; 

Olsen, 1999; Shepherd, 1999; Honkanen vd., 2004). 

Algılanan Risk: Gıda tüketiminde hemen her seçim bir risk unsuru içermektedir. 

Tüketici davranışı açıklamasında algılanan risk önemli bir değişkendir. Algılanan risk, belirgin 

olmayan ve satın alma sonrasında tersi sonuç çıkma algısıdır. Gıda tüketiminde karşılaşılan 

riskler teknik risk, finansal risk, dağıtım riski, servis riski ve üreticiler ile tüketiciler arasındaki 

ilişki olarak sınıflandırılmaktadır. Bundan farklı olarak gıda tüketiminde karşılaşılan riskler 

fonksiyonel, sosyal, finansal, sergilenen performans ve psikolojik risk olarak ayrı bir 

Moivasyonal Faktörler 

 Sağlık Endişesi 

 Hedonik Tutum 

 Risk Algısı 

Kişisel Faktörler 

 Sağlık Endişesi 

 Hedonik Tutum 

 Risk Algısı 

Çeşitlilik Arayışı Davranışı 
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sınıflandırma da yapılabilmektedir (Srinivasan ve Ratchford, 1991; McCathy ve Henson, 2005; 

Dushani, 2011). 

KİŞİSEL FAKTÖRLER 

Çeşitlilik Arayışı Eğilimi: Çeşitlilik arayışı davranışının önemli bir boyutunu oluşturan 

çeşitlilik arayışı eğilimi, kişilik özellikleri ile ilintilidir ve tüketicilerin optimum uyarılma 

seviyesine ulaşma çabalarının bir göstergesidir. Buradaki amaç, çeşitli ürünler tüketerek, 

optimum uyarılma için bir motivason oluşturmaktır (Van Trijp, 1995; Dushani, 2011). Kahn, 

(1995) gıda ürünlerinin satın alma davranışında çeşitlilik arayışını, yemek servis ve 

tercihlerinde bireysel çeşitlilik arayışı eğilimi olarak tanımlamıştır. 

Algılanan Davranışsal Kontrol: Kolaylık ya da zorluk inancının bir belirtisi olan 

algılanan davranışsal kontrol (ADK), belirli bir davranışı gerçekleştirmek için gerekli 

kaynakların ve fırsatların erişimine ilişkin inançları yansıtan bir değişkendir ve iki bileşenden 

oluşur. Bunlardan ilki para, zaman ve kaynaklara erişim, diğeri ise kontrol algısıdır ve 

davranışın yürütülmesinde bireyin kendine güvenini yansıtır. Ayrıca, kontrol faktörü bireyi içsel 

ve dışsal olarak etkileyebilen bir bileşendir. İç kontrol, bireyin sahip olduğu bilgi, beceri, 

özgüven, yetenek, irade ve zorlamadır. Dış kontrol, bir davranışı sergilemek için karşılaşılan dış 

etkenlerden özgürce kaçabilmek için kişinin algısını ifade eder. Söz konusu dış kontrol 

faktörleri zaman, fırsat, durum ve bağımlılıktır (Ajzen ve Madden, 1986; Ajzen, 1991; Olsen, 

2004; Mahor vd., 2006; Bruijin vd., 2008). 

Yurt içinde ve dışında çeşitlilik arayışı davranışı sıklıkla ele alınmış ve pazar 

bölümlendirmede kullanılması gereken önemli bir değişken olduğu vurgulanmıştır. Literatür 

araştırmasında çeşitlilik arayışı davranışına ilişkin yapılan bazı çalışmalar, bu çalışmaların 

amaçları ve elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Çeşitlilik Arayışı Davranışına Ait Çalışmalar 

Van, Trijp ve 

Steenkamp 

(1992) 

Tüketicilerin yiyecek ve 

içeceklere karşı çeşitlilik arayışı 

eğilimini ölçmek ve ölçek 

geliştirmek. 

Tüketicilerin çeşitlilik arayışı eğilimi, gıda 

seçiminde önemli bir etkiye sahiptir. Çeşitlilik 

arayışı eğilimi tüketicilerin gözlemlenemeyen 

davranışıdır ve gözlemlenen davranışından 

farklılık göstermektedir 

Steenkamp,J.,

B., 

Baumgartner 

H. (1992) 

Çeşitlilik arayışı davranışının 

diğer bir ifadesi olan keşfedici 

davranışa, optimum uyumluluk 

düzeyinin rolünü incelemek. 

Optimum uyumluluk düzeyi sistematik olarak 

tüketiciyi motive etmekte ve yine sistematik 

olarak tüketicinin satın alma davranışı, 

çeşitlilik arayışı davranışı ve risk alma 

davranışı üzerine etkileri bulunmaktadır. 

Kahn, 

Barbara, E., 

(1995) 

Tüketicileri çeşitlilik arayışı 

davranışına yönelten nedenleri 

(motivasyon) anlamak için 

bütüncül bir çerçeve oluşturmak. 

1. İçsel motivasyonları doyuma ulaştırmak, 2. 

dış çevresel değişiklikler,3.Gelecekteki 

belirsizlik ile oluşturulan bir çerçeve söz 

konusudur. 

Kahn, B. & 

Menon 

S.(1995) 

Ürün seçiminde çeşitlilik arayışı 

davranışının etkisini ortaya 

koymak. Optimum uyumluluk 

düzeyinin düşük veya yüksek 

olması durumunda, çeşitlilik 

arayışı davranışının nasıl 

geliştiğini incelemek. 

Optimum uyumluluk düzeyi düşük olan 

insanlar çeşitlilik arayışı davranışında baskın 

konumda iken, Optimum uyumluluk düzeyine 

ulaşan insanlarda çeşitlilik arayışı davranışı 

bastırılmıştır. 

Niininen, Outi, 

vd. (2010) 

Optimum uyumluluk düzeyine 

göre, destinasyon seçiminde 

çeşitlilik arayışı davranışının 

rolünü belirlemek 

Yüksek oranda çeşitlilik ihtiyacı duyan 

turistler farklı destinasyonları tercih eder.  

Dushani, S., Srilanka balık tüketim sıklığında 

çeşitlilik arayışı davranışının 

Çeşitlilik arayışı davranışının balık tüketim 

sıklığında hayati öneme sahiptir. Kişilik, 

http://erae.oxfordjournals.org/search?author1=HANS+C.M.+VAN+TRIJP&sortspec=date&submit=Submit
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N.(2011) rolünü ortaya koymak. Kişilik, 

sağlık endişeleri, algılanan 

davranışsal kontrol ve algılanan 

riskin çeşitlilik arayışı 

davranışına etkisini belirlemek. 

sağlık endişeleri ve çeşitlilik arayışı eğilimi, 

çeşitlilik arayışı davranışına pozitif yönde etki 

etmektedir. Algılanan davranışsal kontrol ve 

risk çeşitlilik arayışı davranışında bir engel 

oluşturmaktadır. 

 

Rızaoğlu, B. 

(2014) 

Ülkemize gelen yabancı 

turistlerin yiyecek ile ilgili 

bireysel eğilimlerinin 

milliyetlerine, yaşlarına, gelir 

durumlarına, eğitim düzeylerine, 

medeni durumlarına ve 

cinsiyetlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek. 

Ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerde 56 

yaşa kadar çeşitlilik arayışı yüksek ve 

sonrasında düşük oranda.  Kadınlarda 

çeşitlilik arayışı az,erkeklerde çoktur. Evli 

çiftlerde çeşitlilik arayışı yüksek bekarlarda 

düşüktür. Çeşitlilik arayışı en çok lise 

düzeyindeki turistlerde görülmektedir. Aynı 

zamanda gelir seviyesi arttıkça çeşitlilik 

arayışı da artmaktadır. 

Aydınoğlu, M. 

(2009) 

Turizm sektöründeki çeşitlilik 

arama davranışını 

kavramsallaştırmak ve ampirik 

olarak analiz etmek.  

Satın alma davranışlarından biri olan 

çeşitlilik arayışı davranışı, turizm 

işletmelerinde müşteri sadakatine ve karlılığa 

zarar vermektedir. 

Okutan, S. 

(2013) 

Keşifsel satın alma eğilimleri ile 

plansız, kompülsif ve hedonik 

satın alma tarzları arasındaki 

ilişkiyi incelemek 

Keşifsel satınalma eğiliminde olanlar ile bu 

eğilimde olmayanlar arasında satın alma 

davranışı bakımından farklılıklar 

bulunmaktadır. Keşfedici ve yenilikçi 

tüketiciler plansız ve hedonik satın alma 

davranışı göstermekte iken, kompülsif satın 

alma davranışı gösteren tüketicilerde keşifsel 

eğilimlerin daha fazla olduğu anlaşılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Yöntemi: Alan araştırmasından elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler 

ve nicel analiz yöntemleri yardımıyla analiz edilmiştir. 

Çalışmanın Amacı: Gıda tüketiminde çeşitliliğin bol olduğu turizm sektöründe 

çalışacak olan üniversite gençliğinin, balık tüketimindeki davranışlarını ortaya çıkarmaktır.  

Çalışmanın Evren ve Örneklemi: Çalışmanın evreni, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversite’sinde okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Evrenin büyük olması, zaman ve parasal 

sorunlardan dolayı örneklemeye gidilmiştir. Çalışmanın örneklemini, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Marmaris Turizm Melek Yüksek Okulu öğrencileri oluşturmaktadır. 

VERİ TOPLAMA VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 

Çalışmanın örnekleminden kolayda örnekleme yöntemi ile veri toplanmıştır. Anket 

tekniği kullanılarak toplamda 366 öğrenciden veri elde edilmiştir. Ankette, gıdalara karşı 

çeşitlilik arayışı eğilimini ölçmek amacıyla 1992’de Van Trijp ve Steenkamp tarafından 

geliştirilen gıdada çeşitlilik arayışı ölçeği (Variety Seeking Scale, VARSEEK SCALE) adlı ölçek 

kullanılmıştır.   

Örneklemden elde edilen verilerin analizi aşamasında sırasıyla açımlayıcı faktör analizi, 

güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve hipotezlerin ispatı için Yapısal Eşitlik 

Modellemesi kullanılarak yol diyagramı oluşturulmuştur. 

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle katılımcıların demografik özellikleri, anket 

ifadelerinin güvenilirlik analizi, ifadelerin gruplandırılması için açımlayıcı faktör analizi ve 

doğrulayıcı faktör analizi ve son olarak hipotezlerin kanıtlanması amacıyla yapılan Yapısal 

Eşitlik Modellemesi Yol diyagramı yer almaktadır.   
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Tablo 2: Katılımcı Sayıları 

Cinsiyet Frekans % 

  

Kadın 165 45,1 

Erkek 201 54,9 

Toplam 366 100,0 

Bölüm Frekans % 

  Aşçılık 90 24,6 

 

İkram Hizmetleri 75 20,5 

Turizm Rehberliği 90 24,6 

Otel İşletmeciliği  65 17,8 

Animasyon             46        12,6 

Toplam             366       100,0 

Araştırmaya alanından 165 kadın, 201 erkek katılımcıdan toplamda 366 kişi ve turizm 

işletmeciliğinde bulunda 6 farklı bölüm öğrencilerinden veri elde edilmiştir. Tablo 3’de 

açımlayıcı faktör analizine ilişkin değerler bulunmaktadır. 

Tablo 3: Açımlayıcı Faktör Analizi 

 Faktör 

Yükü % 
Ortak V. λ 

RİSK ALGISI 

RA1: Kimyasal zehirlenmeden korktuğum için sık sık 

balık yemem. 
0,914   

RA2: Bakteriyel zehirlenmeden korktuğum için sık sık 

balık yemem. 
0,931   

RA3: Balık yemekten kaynaklanan olası hastalıklardan 

dolayı çok endişeliyim. 
0,892 79,912 0,754 

RA4:Balık yemek bütçem için pahalı, balık aldığımda 

para kaybetmek konusunda endişeliyim 
0,560   

RA5:Balık yemenin parasal değeri olduğunu 

düşünmüyorum. 
0,868   

SAĞLIK ENDİŞESİ    

SE1: Sağlıklı olmak benim için çok önemlidir. 0,922   

SE2: Sağlıklı çok önemlidir. 0,922   

SE3: Sık sık sağlığımı düşünürüm. 0,627 82,623 0,823 

SE4: Kendimi sağlıklı yiyecek konusunda endişe duyan 

biri olarak görüyorum. 
0,898   

SE: Yediğim şeylerin sağlıkla ilgili sonuçları hakkında 

çok endişe duyarım. 
0,892   

ÇEŞİTLİLİK ARAYIŞI DAVRANIŞI (Gıda ile ilgili) 
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ÇAEG1: Dışarıda yemek yediğim zaman 

hoşlanacağımdan emin olmasam bile en alışılmadık 

ürünleri denemekten hoşlanırım. 

0,629   

ÇAEG2: Yemek yaparken yeni tarifleri denemekten 

hoşlanırım. 
0,633   

ÇAEG3: Farklı ülkelerdeki insanların ne tür yemekler 

yediğini merak ederim. 
0,712   

ÇAEG4: Menülerdeki yabancı olduğum yemekler beni 

meraklandırır. 
0,800 54,814 0,858 

ÇAEG5: Aşina olmadığım yemek ürünlerine 

meraklıyımdır. 
0,845   

ÇAEG7: Egzotik yemeklerden hoşlanırım. 0,739   

ÇAEG8: Alışkın olmadığım yemeği denemenin 

eğlenceli olduğunu düşünüyorum 

0,796   

ALGILANAN DAVRANIŞSAL KONTROL    

ADK1: Hangi balığın yenilip yenilemeyeceği 

konusunda bilgi sahibiyim. 
0,691   

ADK2: Hangi yemek için güvenilir olduğu konusunda 

bilgi sahibiyim. 
0,728   

ADK3: Hangi balığın sağlıklı olup olmadığı konusunda 

bilgi sahibiyim. 
0,714   

ADK4: Normalde satın aldığım balığın kimyasal 

koruyucu ve katkı maddesi içerip içermediğini bilirim. 
0,642   

ADK5: Balığın kalitesinin nasıl değerlendirileceğine 

dair bilgi sahibiyim. 
0,516   

ADK6: Balıkların besleyicilik değerleri konusunda bilgi 

sahibiyim. 
0,643 62,989 0,838 

ADK8: Lezzetli balık yemekleri yapmak çok kolaydır. 0,640   

ADK9:Balıktan çok farklı yemekler hazırlayabilirim. 0,572   

TUTUM 

TUT1: Balık yediğimde kendimi iyi hissederim. 0,910   

TUT2: Balık yediğimde kendimi tatminkâr hissederim. 0,930   

TUT3: Balık yemekten zevk alırım. 0,942 84,309 0,953 

TUT4: Balık yediğimde kendimi heyecanlı hissederim. 0,884   

TUT5: Balık yediğimde olumlu duygular içinde olurum. 0,924   

ÇEŞİTLİLİK ARAYŞI DAVRANIŞI 

ÇAD1: Farklı balık türleri yerim. 0,892   

ÇAD2: Farklı türlerde balık yemekleri yerim. 0,898 78,774 0,859 

ÇAD3: Farklı balık koruma formlarını tüketirim. 0,872   

BALIK TÜKETİMİ SIKLIĞI 
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BTS 1: Evde sıklıkla balık yerim. 0,812   

BTS 2: Dışarda sıklıkla balık yerim. 0,742 58,519 0,587 

BTS3: Son 14 günde sıkça balık yedim. 0,739   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy    :    0,855 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square         : 9217,808 

                                                                                df: 990 

                                                                                         Sig.:000 

 

DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre, araştırma modelinin 7 gizil değişkeni 

bulunmaktadır. Gizil değişkenler doğrudan gözlenemeyen veya ölçülemeyen değişkenlerdir ve 

ancak gözlenen değişkenler aracılığıyla ölçümlenebilmektedir (Bayram, 2013). Modelin 7 gizil 

değişkeninden ikisi endojen-gizil değişken, diğer beşi egzojen-gizil değişkenlerdir. Modeldeki 

endojen-gizil değişkenler (bağımlı değişken) “ Çeşitlilik Arayışı Davranışı” ve “Balık Tüketimi 

Sıklığı” değişkenleridir. İki endojen-gizil değişkene etki eden egzojen-gizil değişkenler ise 

“Risk Algısı”, “Sağlık Endişesi”, “Çeşitlilik Arayışı Davranışı (Gıda ile İlgili)” “Algılanan 

Davranışsal Kontrol” ve “Tutum” değişkenleridir. Modeli test etmek için yapılan doğrulayıcı 

faktör analizi sonucunda elde edilen uyum değerleri Tablo 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4. Model Uyum Değerleri 

 Değerler Kabul Edilebilir Uyum 

X
2

 
297,216 - 

Serbestlik Derecesi 209 - 

P 0 - 

X
2

/df 
1,422 <3 

TLI 0,980 >0,90 

CFI 0,983 >0,90 

NFI 0,946 >0,90 

IFI 0,983 >0,90 

RMSEA 0,034 <0,80 

SRMR 0,064 <10 

 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin doğrulanıp doğrulanmadığına karar 

verebilmek için modele ait standardize edilmiş regresyon katsayıları, kovaryans değeri, 

korelasyon değeri, varyanslar ve R2 değerlerinin sonuçlarına bakılır. Standardize edilmiş 

regreasyon değerleri (ß: Beta) faktör yüklenimlerini göstermektedir (Meydan ve Şeşen, 2011). 

Sonuç olarak, modele ait standardize edilmiş regresyon katsayıları, korelasyon, çoklu 

korelasyon ve varyans değerlerine göre, modelde bulunan tüm yolların istatiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmüştür. Tablo 7’de modeldeki değişkenlerin faktör yük değerleri (standardize 

edilmiş regresyon katsayıları), standart hata t değerleri (anlamlılık) ve CR değerleri 

gösterilmiştir. Gözlenen değişkenlerin ilgili oldukları yapıyı betimleyip betimlemediklerinin 

ifade eden birleşik güvenilirlik (CR), belirli bir faktöre yüklenen içsel güvenilirliği 

göstermektedir. 
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Tablo 5. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 SRK SH T 

RİSK ALGISI (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,937) (AVE:0,832)                                                   

RA1: Kimyasal zehirlenmeden korktuğum için sık sık 

balık yemem. 
0,913   

RA2: Bakteriyel zehirlenmeden korktuğum için sık sık 

balık yemem. 
0,939 0,037 27,328 

RA3: Balık yemekten kaynaklanan olası hastalıklardan 

dolayı çok endişeliyim. 
0,816 0,040 21,491 

SAĞLIK ENDİŞESİ (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,964) 

(AVE:0,574)                                                   

   

SE1: Sağlıklı olmak benim için çok önemlidir. 0,942   

SE2: Sağlıklı çok önemlidir. 0,836 0,043 18,254 

SE3: Sık sık sağlığımı düşünürüm. 0,663 0,045 13,910 

ÇEŞİTLİLİK ARAYIŞI DAVRANIŞI (Gıda ile ilgili) (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,857) 

(AVE:0,601)                                                   

ÇAEG8: Alışkın olmadığım yemeği denemenin eğlenceli 

olduğunu düşünüyorum 

0,737   

ÇAEG3: Farklı ülkelerdeki insanların ne tür yemekler 

yediğini merak ederim. 
0,660 0,070 11,536 

ÇAEG4: Menülerdeki yabancı olduğum yemekler beni 

meraklandırır. 
0,829 0,073 13,424 

ÇAEG5: Aşina olmadığım yemek ürünlerine 

meraklıyımdır. 
0,812 0,075  13,691 

ÇAEG7: Egzotik yemeklerden hoşlanırım. 0,636 0,064 12,681 

ALGILANAN DAVRANIŞSAL KONTROL(Birleşik Güvenilirlik- (CR:0,886) 

(AVE:0,662)                                                   

ADK1: Hangi balığın yenilip yenilemeyeceği konusunda 

bilgi sahibiyim. 
0,870   

ADK2: Hangi yemek için güvenilir olduğu konusunda 

bilgi sahibiyim. 
0,891 0,043 22,549 

ADK3: Hangi balığın sağlıklı olup olmadığı konusunda 

bilgi sahibiyim. 
0,839 0,044 20,551 

ADK5: Balığın kalitesinin nasıl değerlendirileceğine dair 

bilgi sahibiyim. 
0,659 0,053 14,185 

TUTUM (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,964) (AVE:0,843)                                                   

TUT1: Balık yediğimde kendimi iyi hissederim. 0,870   

TUT2: Balık yediğimde kendimi tatminkar hissederim. 0,898 0,034 29,001 

TUT3: Balık yemekten zevk alırım. 0,939 0,039 26,846 

TUT4: Balık yediğimde kendimi heyecanlı hissederim. 0,855 0,043 22,136 
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TUT5: Balık yediğimde olumlu duygular içinde olurum. 0,906 0,042 24,939 

BALIK TÜKETİMİ SIKLIĞI( Birleşik Güvenilirlik- (CR:0,808 ) (AVE:0,575)                                                   

BTS 1:Evde sıklıkla balık yerim. 0,595   

BTS 2:Dışarda sıklıkla balık yerim. 0,539 0,153 -7,633 

BTS3: Son 14 günde sıkça balık yedim. 0,823 0,237 -6,976 

Birleşik güvenilirlik (CR) değerinin 0,70 üzerinde değer alması, gizil yapı 

göstergelerinin güvenilir ve aynı yapıyı ölçtüğünün bir göstergesidir (Hair vd., 1995). Bununla 

birlikte İlgili gizil yapı için hesaplanan göstergelerdeki toplam varyansın açıklanmasıyla 

hesaplanabilen açıklanan ortalama varyans (AVE) değeri de bileşik güvenilirliğin tamamlayıcı 

bir unsurudur (Yoon, 2002: 102). AVE değerinin 0,50 ve üzerinde bir değer alması 

gerekmektedir (Fornell ve Lacker, 1981; Yoon, 2002). Tablo…’da yer alan CR değerleri 0,70’in 

ve AVE değerleri 0,50’nin üzerindedir. Bu durum, ölçümde yer alan gizil yapı göstergelerinin 

güvenilir olduğunu ve her boyutun aynı yapıyı ölçtüğünün bir göstergesi olarak 

nitelendirilebilir. Şekil 2’de uyum değerleri kabul edilebilir değerlere uygun olan ölçüm modeli 

verilmiştir. 

Şekil 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi (Ölçüm Modeli) 

Ölçüm modeline ait AMOS programı çıktısı verileri yer alan Şekil 2’de boyutlar 

arasındaki korelasyonlar hakkında da bilgi alınabilmektedir. Ölçüm modeline göre “Risk 

Algısı” boyutunun “Sağlık Endişesi” boyutu ile arasında -0,10;  “Çeşitlilik Arayışı Davranışı 

(Gıda ile ilgili)” boyutu ile arasında -0,22; Algılanan Davranışsal Kontrol” boyutu ile arasında -

0,19; “ Tutum boyutu ile arasında -0,28 ve “Balık Tüketim Sıklığı” boyutu ile arasında -0,05 

olan ilişkiler tespit edilmiştir. 

“Sağlık Endişesi” boyutunun “Çeşitlilik Arayışı Davranışı (Gıda ile ilgili)”   boyutu ile 

arasında 0,18; “Algılanan Davranışsal Kontrol” boyutu ile arasında 0,16; “Tutum” boyutu ile 

arasında 0,19; ve “Balık Tüketim Sıklığı” boyutu ile arasında -0,12 olan ilişkiler tespit 

edilmiştir.  
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“Çeşitlilik Arayışı Davranışı (Gıda ile ilgili)” boyutunun  “Algılanan Davranışsal 

Kontrol” boyutu ile arasında 0,01; “Tutum” boyutu ile arasında 0,26 ve “Balık Tüketim Sıklığı” 

boyutu ile arasında 0,41 olan ilişkiler tespit edilmiştir.  

 “Algılanan Davranışsal Kontrol” boyutunun “Tutum” boyutu ile arasında 0,35 ve 

“Balık Tüketim Sıklığı” boyutu ile arasında -0,01 olan ilişkiler tespit edilmiştir.  

“Tutum” boyutunun; “Balık Tüketim Sıklığı” boyutu ile arasında -0,07 olan ilişkiler 

tespit edilmiştir.  

HİPOTEZLERİN SINANMASI 

Ölçüm modelinin doğrulanmasının ardından “Risk Algısı”, “Sağlık Endişesi“, Çeşitlilik 

Arayışı Eğilimi  (Kişisel Özelliklerle İlgili)”, “Çeşitlilik Arayışı Eğilimi (Gıda ile ilgili)”, 

“Algılanan Davranışsal Kontrol” ve “Tutum” boyutlarının “Çeşitlilik Arayışı Davranışı” ile 

“Balık Tüketim Sıklığı” değişkenlerini yordayıp yordamadıklarını tespit etmek amacıyla yapısal 

modelin testine geçilmiştir. Yapısal modelin analizinde Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) 

uygulanmıştır. Yapının yeterli uyum değerleri ürettiği görülmüş ve yapısal model 

doğrulanmıştır. Tablo 6, yapısal modelin uyum değerlerini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.Yol Diyagramı  

Şekil 3, yapısal modele ait AMOS programı çıktısını göstermektedir. Modele ilişkin yol 

katsayıları ve hipotez durumları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 6: Yapısal Modelin Uyum Değerleri 

 

CMIN 

Χ2 

(DF) 

Sd 

CMIN/DF 

Χ2/sd 

SRMR GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

5,862 4 1,465 0,033 0,995 0,972 0,964 0,987 0,36 
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Tablo 7. Yol Katsayıları ve Hipotez Sonuçları 

H1. Katılımcıların risk algılarının,  çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır.  

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre risk algılarının  (ß = -0,041; 

p>0,05) çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde anlamlı etkisi( t=-0,834) yoktur. Buna dayanarak 

H1 hipotezi ret edilmiştir.  

H2. Katılımcıların sağlık endişelerinin çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre sağlık endişelerinin  (ß = 0125; 

p<0,05) çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde anlamlı etkisi( t=2,566) vardır. Buna dayanarak H2 

hipotezi kabul edilmiştir. Çeşitlilik arayışı davranışının yaklaşık olarak % 13’ü sağlık endişesi 

değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Örneklemi oluşturan katılımcıların sağlık endişelerinde 

meydana gelebilecek bir birimlik değişiklik (artış), çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde 0,125 

birimlik bir değişikliğe (artışa) neden olmaktadır.  

H3. Katılımcıların davranışsal kontrol algılarının,  çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre davranışsal kontrol algılarının, 

(ß = 0,311; p<0,05) çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde anlamlı etkisi( t=6,056) vardır. Buna 

dayanarak H3 hipotezi kabul edilmiştir. Çeşitlilik arayışı davranışının yaklaşık olarak % 30’u 

davranışsal kontrol algıları değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Örneklemi oluşturan 

katılımcıların davranışsal kontrol algılarında, meydana gelebilecek bir birimlik değişiklik (artış), 

çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde 0,311 birimlik bir değişikliğe (artışa) neden olmaktadır.  

H4. Katılımcıların balığa karşı tutumlarının,  çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre balığa karşı tutumlarının (ß = 

0,019; p>0,05) çeşitlilik arayışı davranışı üzerinde anlamlı etkisi( t=1,932) vardır. Buna 

dayanarak H4 hipotezi kabul edilmiştir. Çeşitlilik arayışı davranışının yaklaşık olarak % 10’u 

tutum değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Örneklemi oluşturan katılımcıların balığa karşı 

tutumlarında, meydana gelebilecek bir birimlik değişiklik (artış), çeşitlilik arayışı davranışı 

üzerinde 0,101 birimlik bir değişikliğe (artışa) neden olmaktadır.  

H5. Katılımcıların gıdada çeşitlilik arayışı davranışının,  balık tüketimi üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

Standardize edilmiş regresyon (Beta) katsayılarına göre gıdada çeşitlilik arayışı 

davranışının (ß = - 0,042; p<0,01) balık tüketimi üzerinde anlamlı etkisi( t=0,370) yoktur. Buna 

dayanarak H5 hipotezi ret dilmiştir. 

 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

ÇAD <-- ALGILANAN RİSK -,0,041 ,041 -0,834 0,404 H1:RET 

ÇAD <-- SAĞLIK ENDİŞESİ  0,125 ,049 2,566 0,010 H2:KABUL 

ÇAD <-- 
DAVRANIŞSAL 

KONTROL ALGISI 
 0,311 ,048 6,056 0,053 H3:KABUL 

ÇAD <-- TUTUM  0,101 ,027 1,932 *** H4:KABUL 

BTS <-- ÇAD  0,019 ,071 0,370 0,711 H5:RET 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmanın evreni için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim alan üniversite 

öğrencileri seçilmiştir. Zaman ve maddi sıkıntılar sebebiyle araştırmada kısıtlama yapılarak 

örneklemeye gidilmiş ve kolayda örnekleme yöntemi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Marmaris MYO bünyesinde yer alan bölümlerden anket yolu ile veri elde edilmiştir. Bu çalışma 

ile üniversite bünyesindeki turizm işletmeciliği öğrencilerinin sahip oldukları motivasyonal ve 

kişisel faktörlerin yiyecek içecekte çeşitlilik arayışı davranışlarına ve devamında çeşitlilik 

arayışı davranışının balık tüketimine etkisi irdelenmiştir.  

Çalışmada sağlık endişeleri, hedonik tutum ve risk algısını içeren motivasyonal 

faktörlerin örneklemde yer alan katılımcıların gıdada çeşitlilik arayışı davranışına farklı etkileri 

olduğu görülmüştür. Gıdalara karşı risk algısı yüksek olan bu katılımcı kitlesi, çeşitlilik arayışı 

davranışında bulunmamaktadırlar. Buna sebep olarak katılımcıların gıda türleri, saklama ve 

pişirme yöntemleri konusundaki bilgilerinin düşük olabilmesi ihtimali gösterilebilir. Bununla 

birlikte katılımcıların gıdada çeşitlilik arayışı davranışına, sahip oldukları sağlık endişeleri ve 

hedonik tutumları pozitif etki etmektedir. Katılımcıların hedonik (hazcı) tutum ve sağlık 

endişeleri farklı, yeni ve çeşitli gıdalara yönelmelerine neden olmaktadır.  

Gıda tercihinde, algılanan davranışsal kontrol ve çeşitlilik arayışı eğilimini içeren kişisel 

faktörler önemli etkiye sahiptir. Söz konusu kişisel faktörler yenilik, farklılık ve çeşitlilik arayan 

katılımcıların, gıdada çeşitlilik arayışı davranışı bulunmalarına neden olmaktadır. Çalışmada 

katılımcıların balık tüketiminde kimyasal, biyolojik zehirlenme gibi risk unsurunu 

önemsedikleri aynı zamanda, balık tüketiminin sağlıklı olması nedeniyle “denizden babam çıksa 

yerim” mantığıyla hareket ettikleri sonucuna varılmıştır. Diğer bir ifadeyle katılımcıların, balık 

tüketiminde çeşitlilik arayışı davranışında bulundukları görülmüştür.  

Motivasyonal ve kişisel faktörlerin etkili olduğu gıdada çeşitlilik arayışı davranışının, 

örneklem dâhilinde balık tüketimi üzerinde anlamlı etkisi olmadığı görülmüştür. Gıdada olduğu 

gibi katılımcıların balık türleri, saklama ve pişirme yöntemleri konusunda yetersiz bilgiye sahip 

olabilme ihtimali bulunmaktadır diyebiliriz.  

Sonuç olarak turizm sektöründe görev alacak olan ve özellikle yiyecek-içecek 

hizmetinde bulunacak öğrencilerin, balık konusunda bilinç sahibi olmaları büyük önem arz 

etmektedir. Türkiye, balık çeşitliliği konusunda azımsanmayacak çeşitlilikleri içinde 

barındırmaktadır. Balık tüketiminde çeşitlilik arayışı eğilim ve davranışının düşük seviyede 

olması, balık bilgisiyle ilişkilendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında, üniversitede yiyecek içecek 

kapsamında verilen dersler arasında balık türleri, bulunabilme zamanları, saklama ve pişirme 

teknikleri gibi konularda derinlemesine eğitimlerin gerçekleşmesi gerekmektedir.  
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TARIHSEL VE KÜLTÜREL MIRASIN KORUNMASINDA DEVLET BIRIMLERIN 

ROLÜ 

Prof. Dr. Bavuu NYAMDORJ 

ÖZET  

Moğol toprağı binlerce yıldır insanlık tarihi açısından zengindir. Bununbirörneği, 

Mankhansoumunda, Khovdaimag'daki Kuzey Senkhers Mağarasıdır. Bu mağara "orijinal 

Moğolsanatı" ve "eski Orta Asyasanatı" olarak kabul edilir ve geçmiş nesillerimizin sosyal, 

ekonomik ve entelektüel kültürünün yanısıra Moğol Orta Asya tarihi ve kültürünün tarihi 

açısından önemli bir kalıntıdır. Hükümet bu anıtları ve tarihi mekanları korumak için yasalar ve 

düzenlemeler yapmıştır, ancak günlük hayat için deyerine getirilememiş ve diger yerlerinde 

tahrip olmasiyla sonuclanmistir. Bu nedenle, bu makale, federal hükümet ve yerel yönetimlerin, 

tarihi ve kültürel alanlarını koruyarak ve yaşam standartlarını iyileştirerek, yerli ve yabancı 

turizmin gelişmesi yoluyla yerel bütçelerinin gelirlerini genişletme olasılığını göstermektedir. 

AnahtarKelimeler: Anıtlar, kültürler, edebiyat, bulgular, tarih ve kültür, Kuzey 

Senkhers Mağarası, geyik taşanıtları, resimler, kaya resimleri, taşheykeller, geyiktaşanıtları, 

mezarlar 

 

THE ROLE OF STATE ORGANIZATIONS IN PRESERVING HISTORICAL AND 

CULTURAL HERITAGE 

ABSTRACT 

 The Mongolian land is rich in human history for thousands of years. An example of this 

is the North Senkhers Cave in Mankhansoum, Khovdaimag. This cave is considered "original 

Mongolian art" and "ancient Central Asian art", and is animportant remnantof our past 

generations social, economic and intellectual culture, as well as the history of Mongolian 

Central Asian history and culture. The government has made laws and regulations to protect 

these monuments and historical sites however, they are not beingfulfilledand carried out in 

everyday life resulting in damaged and destroyed monuments and other historical sites. 

Therefore, this article illustrates the possibility that the federal government and local 

governments can expand their local budgets revenue through the development of foreign and 

domestic tourism by protecting their historical and cultural sites and improving their living 

standards. 

Keywords:  Monuments, cultures, literature, findings, history and culture, Cave of 

North Senkhers, deer stone monuments, paintings, rock paintings, stone statues, deer stone 

monuments, tombs 

 

GİRİŞ 

Anavatan'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasının kesin garantisi, milletin kendisine 

saygı duyması ve onları sevmesidir. Tarihsel ve kültürel miras tarihsel, kültürel ve bilimsel 

olarak tarihsel mekânın veya zamanın herhangi bir bölümünü temsil edebilen tarihsel ve 

kültürel bir değerdir. Bunlar şunları içerir: 

- Yazılar, el yazmaları, kaplan ve basılı kitaplar, edebiyat, yazılar, fotoğraflar, filmler ve video 

kayıtları  

- Resim, heykel, eşik, döküm, oymalar, önlük, nakış, kâğıt vinç, çömlek ve çömlek gibi her türlü 

sanat eseri. 

                                                           
 Khovda Üniversitesi, Hovd,  Moğolistan, Nyamdorj_b@yahoo.com 
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 - Tarihsel yapıların hayatı ve işlevi ile ilgili yapı ve eserler 

 - Tarihi ve Kültürel Siteler  

- Her yaştaki insan ve hayvanlarda her türlü mikroorganizma 

 - Egzersiz ve diğer fikri mülkiyet.2 

Orta Asya, Moğolistan toprakları, tarihi ve kültürel miras açısından zengindir. Özellikle 

Mongol Altay dağlarının merkezinde bulunan Khovd aimag, bir dizi tarihi ve kültürel miras 

alanını korumuştur. Bunlar arasında Taş Devri gübresi, yerleşim yeri, kaya resimleri, kayalar ve 

geyik heykelleri, Akbaba, Bodonch, Barzan ve Sankt nehirlerinde bulunan mezar ve 

koleksiyonlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, hükümetten, yerel örgütlerden ve insanlardan 

tarihsel ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili birleşik bir politika yoktur, ancak şimdi yıkım, 

yıkım ve yok olma tehlikesi altındadırlar. 

Khovd'un hedef alanında, Hovd'da yer alan insanlar, kaya resimleri, kaya çitler, 

mezarlar, mezarlar, taş başları ve geyik heykellerini parçalayan kayaları çökerttiler. ofis 

kapıları, hatta özel çitler, evden kapıya mezarlar, mezar, yıkım, mezar, ticaret ve insan ticareti, 

çırpma, tıraş ve boya Onları farklı renklerde boyayın örneğin, atalarımızın hasarlı onların 

entelektüel eserleri kaldırılması soylarının tükenmesi dahil kötü muamele olarak. Bazı 

durumlarda, birçok yabancı sefer, herhangi bir yerel izleme ve ülke topraklarında izinsiz göç ve 

gömülme olmaksızın sona ermiştir ve arkeolojik kazılar sırasında arkeolojik kazıların tarihini 

yasadışı bir şekilde yasaklamış olmaları yadsınamazdır. Bunu bir örnekte vurgulayalım. 

Devletin ve yerel yönetimlerin tarihi ve kültürel değerlerini korumaya yönelik somut önlemlerin 

eksikliği nedeniyle, Moğolistan'ın en değerli ve kıymetli sanat dünyası olan Khovd aimag'ın 

Mankhan soyağındaki Northern Souvenir mağarasının kaderi. 1971'de anıt, Moğolistan Halk 

Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından tarihi ve kültürel mirasın korunması altında 

korunmuştur, ancak devlet ve yerel yönetimleri korumak için önemli bir adım atmamıştır. 

Bu anıt "Moğol sanatının orijinal belgesi" ve "Orta Asya Habitat Sanatı" olarak kabul 

edilir ve atalarımızın sosyal, ekonomik ve entelektüel kültürünün yanı sıra Moğol Orta Asya 

tarihi ve kültürünün tarihi için değerli bir kaynaktır. Kuzey Suckoo mağarasının bulguları, 

yirminci yüzyılın ortasında, yerel çobanların keşfi ile bulunur. 1952'de O.Namnandorj, Kuzey 

Sungher'in mağarası olan ve Hummer tarafından ressam Vanichi tarafından çizilen ve Neolitik 

Dönem ile ilgili olan Khovd'un bir parçası olan Mankhan soyunun sayımlarını inceledi. 

19673'de Z. Pkupliknikov ve D.Dorj'dan araştırmacılar Kuzey Hatıra Mağarası'nı 

inceledi. Bu kaya üzerine araştırmacılar,4 bir konunun yaratılmasında ve en yüksek Paleolitik ile 

ilgili olarak daha detaylı olarak ele alınmıştır.5 1983'te Moğolistan-Rusya Ortak Araştırma 

Grubu Dereevka gözetiminde Kuzey Suckle Mağarası'nın görüntüsü incelenmiştir. Sonuçlar 

daha sonra su ile yıkandı ve daha sonra her bir görüntü yeniden üretildi. 

D. Tseveendorj,6 Hoyt Suckle Mağara Çalışması üzerine yaptığı araştırmaları 

içeriyordu.7 Svegen Mağarası Mağarası Hakkında Larichev8, А.V6 Barenob9, Д. Dorj, 

                                                           
2 Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай Монгол улсын хууль. 1994 оны 05-р сарын 24. Архив албан 

хэрэг хөтлөлттэй холбогдсон хууль тогтоомжийн эмхэтгэл. УБ., 1999.х.269 
3 О.Намнандорж. Төрөлх нутгаа судалсан экспедицийн замын тэмдэглэлээс. ШУ. 1953. №1. т. 55 
4 А.П.Окладников. Центрально–Азиатский очаг первобытного искусства. Новосибирск., 1971 
5 В.В.Волков, Э.А.Новгородова. Археологические исследования в Монголии. “АО 1973 года”. М., 1974. стр. 

536; Э.А.Новогородова. Мир петроглифов монголии. УБ., 1984; Новгородова Э.А. Древняя Монголия. М.: 

Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. 383 с. с ил. 
6 Каменный век Монголии: палеолит и неолит Монгольского Алтая / А.П. Деревянко, Д. Дорж, Р.С, 

Васильевский и др. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 646 с., с. 68. 
7 Д.Цэвээндорж. Монголын хүй нэгдлийн урлагийн дурсгал. УБ., 1983; Д.Цэвээндорж. Монголын эртний 

урлагийн түүх. УБ., 1999. 
7 В.Е. Ларичев. Охотники за мамонтами. Новосибирск, 1968. с. 353. 
8 В.Е. Ларичев. Охотники за мамонтами. Новосибирск, 1968. с. 353. 
9 А.В. Варенов. К уточнению датировки пещерного искусства из Хойт-Цэнкер-Агуй (Монголия) // 

Наскальное искусство Азии. Кемерово: изд-во КемГУ, 1995. Вып 1. С. 17–18; А.В. Варенов. Пещерное 
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A.D.Nobogorodob10, О.H. Bader11, А.А Formazob12, О.В. Corsun13, V.D Cubarev14, В.И. 

Molodin, D.B. Chermisii15 , araştırmacıları kısaca bahsetti. Kuzey Svege mağarasının deniz 

feneri içinde hayvanlar kırmızıya boyanmış, diğer yarısı kırmızımsı kahverengiye boyanmıştır. 

Mağara duvarları birbiriyle örtüşen çok sayıda işaret ve hayvana sahiptir. Bu hayvanlarda, erkek 

ve dişi cinsiyet tasviri tasviri tasvirleri açıkça görülebilir. Ayrıca, uzaklardan ayrı olarak ayrılan 

büyük boynuzlardan kopmuş kurt boğalarının resimleri de vardır. Kantine ek olarak, boğalar, 

ibexler, filler ve deve kuşları da dahil olmak üzere geniş bir köşede çok sayıda hayvan 

boyanmıştır. Devekuşu üzerinde tek bir ışın çizgisi çizmek de ilginç. Mağaranın başka bir 

duvarında, namlu üzerinde duran iki azgın deve, vücudun yan taraflarında, yanlarına doğru 

bakacak şekilde tanımlanmıştır. Bu devenin duvarlarından çok uzak olmayan, 2-2.5 metre 

yükseklikte çok sayıda sembol ve ağaç bulunmuştur. Kuzey Cuben mağarasının görüntüleri 

Moğolistan'ın bilinen en eski kayaları arasındadır ve bilim adamları bunu Paleolitik dönem 

olarak kabul ederler. Bu mağara, aslan, devekuşu, ahır ve gergedan gibi bir dizi Moğol soyu 

tükenmiş hayvanı ile karakterizedir. Doğal tavanın derinliği duvarlarda birden fazla tabaka ve 

gövdeye sahiptir, geyiklerin görüntüleri standın üzerinde durmaktadır. Uzakta duran büyük 

boynuzları olan bir boğa antilopunun resmi var. Bir satır, örtüşen boğaları, ibex'i, aslanları, 

devekuşlarını ve iki kambur deveyi göstermektedir. Görüntülerin karakteristiğine gelince, bu 

görüntülerin, bu hayvanların tekrarlanmasını önlemek için mümkün olduğu kadar, mızrak ve 

devekuşlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, mızrak ve devekuşları gibi, hayvanların ortaya 

çıkışının ve en basit temsilinin olduğu gösterilmiştir. Nehirlerin serilmesiyle birlikte Paleolitik 

sanatın bir özelliğidir. Resimli fotoğraflardaki bu lirik filler, bufalolar ve devekuşları, Paleolitik 

dönemin en tepesinde olduklarını, çünkü eski Moğolistan'da yok olma alışkanlığında olduklarını 

göstermektedir. 

      Khoid Tsenkher mağaralarının fotoğrafları, Asya'da eşsizdir, çünkü Paleolitik, 

Moğolistan'da Paleolitik dönemin tarih ve kültürü içinde en yaygın olarak kullanılan türlerden 

biridir ve küresel Paleolitik illüstrasyon ve yaban hayatının illüstrasyonudur. benzersiz nadir 

eserlerdir. 

Batı Avrupa ve İspanya'daki Mağara de Gom, Lycos, Kastilya, Kuzen Kardeşler, 

Montparnas, Comancel, Nio ve Althamir mağara resimlerinin çoğu incelenmiştir, bu nedenle, 

geleneklerin en eski klasik eserleri sadece Batı Avrupa'da gelişmiştir. Taş sanatı dönemleri 

sanatı Orta Doğu, Orta Asya, Sibirya ve hatta Orta Asya'da bulunur. 

Eski Sovyetler Birliği, Merkez Mandir ve Sarahs-Zaya'nın haritası, Khoid Senher 

Mağarası'ndaki devekuşu resmidir. Khoid Senher Mağarası'nın resmi, boyanın rengini, rengini, 

rengini ve rengini ve Batı Avrupa Taş Devri'nde “Orinyak”16 örneğinde fiilen temsil edildiği 

gerçeğini açıklayan bir projedir. Ancak, birkaç yıl önce, değerli bir kültürel miras alanı olan 

                                                                                                                                                                          
искусство в Китайской части Монгольского Алтая // Международ. Конф. По первобытному искусству. 

Кемерово: изд-во КемГУ, 1998. С. 89–90; А.В. Варенов. Пещерное искусство в Китайской части 

Монгольского Алтая // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных 

террито-рий. Томск: ТГУ, 2001. С. 109-110 
10 Д. Дорж, Э.А. Новгородова. Петроглифы Монголии. УБ., 1975. 
11 О.Н. Бадер. Рецензия: А.П. Окладников. Центрально- азиатский очаг первобытно-го искусства: пещерные 

росписи Хойт-Цэнкер-Агуй (Сэнгри-Агуй), Западная Монго-лия. Новосибирск, 1972 /7 Сов. археология. 

1976. №3. С. 330-333. 
12 А.А. Формозов. К проблеме «очагов первобытного искусства» // Сов. археоло-гия.1983. №3. С. 10-12. 
13 О.В. Корсун. К проблеме идентификации наскальных изображений птиц из пещеры Хойт-Ценхерийн-Агуй 

// Культурные традиции народов Сибири и Америки: Преем-ственность и экология (горизонты комплексного 

изучения) (Чита, 30 июня - 6 июля 1994). Чита, 1995. с. 77-80. 
14 В.Д. Кубарев. Тегга іпкодппа в центре Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 1. 

С. 48- 56; В.Д. Кубарев. Мамонты из Бага-Ойгура (К вопросу о хронологии древнейших рисунков 

Монгольского Алтая) // Историко-культурное наследие Северной Азии: мат-лы ХЫ РАЭСК. (Барнаул, 25 - 30 

марта, 2001). Барнаул: Изд-во АГУ, 2001. с. 435- 440; В.Д. Кубарев. О петроглифах Калгуты // Наскальное 

искусство Азии. Кемеро-во, 1997. с. 88-97. 
15 В.И. Молодин, Д.В. Черемисин. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. - Новосибирск: 

Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999. 160 с. 
16 А.П.Окладников. Центрально-Азиатский очаг первобытного искусства. Новосибирск.,1971; [Н.Батболд, 

Ж.Гантулга, Д.Цэвээндорж, Я.Цэрэндагва. Монголын хаднаах зураг. Боть IV. УБ.,2016. х.26-27 
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Kuzey Hatıra Mağarası'nın batısındaki mağara gömüldü ve araştırmacılar ve araştırmacılar 

mağarayı kopyalamak için uygunsuz yöntemler kullanıyorlardı, bu da bulanıklaşmayı, 

bulanıklaşmayı, körlüğü ve tarihi ve kültürel eserler tahrip edildi. Yerel yönetim, mezarlığın 

yaya yolundan korunması ve yakınlardaki reklam panolarının kaldırılması için anıtı kısıtladı. 

Buna ek olarak, miyop an insanlar Buyant toplamı Chandmani siyah ucu kırılmış 

sokhloj ve tepeleri ilk Ishgen, Jargalanat toplamı Baatarkhairkhan dağ mağara çizimleri Özetle 

herhangi bir öğeyi bir doodle ile başkaldırmak. Bazı tarihi ve kültürel eserler en az bin yıl önce 

kuruldu, bu nedenle güneşin yazıları bulanıklaştı ve kayalar daha da kötüye gitti. Bununla 

birlikte, yerel yönetimler, Aimag ve valiler valileri, tarihi ve kültürel mirası korumak ve 

korumakla yükümlüdürler ve birleşik bir politika ve eylemin yokluğunda sessiz kalırlar. 

“Tarihsel ve kültürel mirası korumak için önlemler almak” terimi, Moğol Parlamentosu 

ve Vatandaş Temsilcisi Khural'ın üyelerinin platformlarında ve Aimag ve Vatandaş Temsilcisi 

Khural'ın yöneticilerinin platformunda bulundu, ancak bunlar hakkında fazla bir şey 

yapmadılar. geldi. Moğolistan'ın İdari ve Bölgesel Birlikleri Kanunu'na göre, Aimag Valisi, 

Başkent, Soum ve İlçe, "Tarih ve Kültür" iken "Tarihi ve kültürel mirası korumak için önlemler 

alma" yetkisine sahip olacaktır. Monovalı Türlerin Korunmasına İlişkin Moğol Kanunu: 

“Kültürel Konulardan Sorumlu Devlet Merkezi İdari Organı ve ilgili idari ve bölgesel birimlerin 

valileri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasını ve korunmasını izleyeceklerdir”“Merkezi veya 

yerel bütçeler, fonlar ve bağışlar temelinde yok olma, zarar verme ve hasar verme ile tehdit eden 

tarihi ve kültürel mirası korumak, iyileştirmek ve yeniden düzenlemek için” örgütleyecekler ” 

Kültürel konulardan sorumlu Devlet İdari Merkez Teşkilatı ve tarihi ve kültürel mirasın 

korunması ve muhafaza edilmesinden sorumlu ilgili idari birimlerin valilere berilmistir. Sonuç 

olarak, hikaye kültürel siteleri İl, yerel değil sorun, Eğitim ve Bilim Akademisi Bakanlığı ve 

yerel yönetim görüldü olarak değer-fiyat ihtiyacı olanlara kabul konuların çeşitli kurumları 

tarafından korumasıdır sessizce şey değerli eserlere içine diğer yapmayarak tarihimizi ayağa 

kalktı Açık sönme. Bu sitelerin korunması Moğolistan da ilk uluslararası vücut kondisyon 

dünyada onurlu bir yer bu oynamıştır, Moğol hükümeti ve yerel devlet kurumları bu politikanın 

düzgün şekilde uygulanması amacıyla koordine etmek gereklidir. Her şeyden önce, yerel 

yönetimlerin iş için harcayacakları yerel bütçeye biraz para harcaması ve derhal bölge 

topraklarında yok olma tehlikesi altında olan alanları korumak ve rehabilite etmesi 

gerekmektedir. En öncelikli. Ayrıca batı bölgesi, tarihi ve kültürel miras açısından zengin, 

Rusya, Çin ve Asya'yı birbirine bağlayan, Moğolistan'ın dikey eksenine giden birçok etnik 

gruba ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle, yerel yönetimler, yerel bütçe gelirlerini artırma ve 

yerel tarihi ve kültürel miras alanlarının geliştirilmesi ve yurt içi ve yurt dışı turizmin 

geliştirilmesi yoluyla topluluklarının geçimlerini iyileştirme olasılığını dikkate almalıdır. 

 Ve ayrıca: 

- Tarihsel ve Kültürel Öğelerin Korunmasına İlişkin Kanun'un uygulanması çerçevesinde, 

tarihsel ve kültürel mirasın korunması için bir politika geliştirmek ve bunu kendi yerel yönetim 

organına uygun bir şekilde yürütmek ve takip etmek. 

- Anıtların korunması ve korunması, çitin ve anıtın yeniden konumlandırılmasının adı değil, 

anma değerinin başlangıcı ve gerçekleşmesi için yerel halk ve çobanlara değil. 

- Her amaca yönelik ve soum hükümeti, kültürel ve kültürel anıtlar, kayıtlar, tanımlamalar, 

fotoğraf ve kültür anıtlarının fotoğraf ve hedefleri, kültür kuruluşları ve meslek kuruluşları 

tarafından kültürel miras kayıtları ve değerlendirmeler yapması, Bunları araştırmak, araştırmak, 

araştırmak ve kullanmak için ilgili birimlerle birlikte;  

- Yasaya göre tarihi ve kültürel mirasın korunması ve korunmasıyla ilgili birleşik bir sisteme 

geçmek ve kendi topraklarının tarihi, kültürel mirasını uluslararası, devlet, yerel ve örgütsel 

yapıda korumak; 
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- Yerel devletten yerel tarih ve kültürü incelemek için akademik araştırma enstitüleri ve bilim 

insanlarıyla işbirliği yaparak tarihsel ve kültürel miraslar hakkında araştırma ve farkındalık 

oluşturmak;  

- Tarihi ve kültürel mirasları incelemek ve korumak için doğrudan uluslararası ve ulusal 

araştırma projeleri 

- Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına ve korunmasına katkıda bulunan kişi ve kuruluşlar için 

teşvik ve teşvik mekanizmalarını kullanmak;  

- Yerel yönetimler tarafından düzenlenen dış ve iç seferleri izlemek için yerel yönetim 

kurumlarının varlığı. - 
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NAHÇIVAN’DAKİ ASHAB-İ KEHF MAĞARASI’NIN  

TÜRK KÜLTÜREL MİRASINDAKİ YERİ 
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Dr. Zekeriya BİNGÖL* 

 ÖZET 

 Azerbaycan'ın Nahçıvanı'nda herkesin kurban edildiği ve namaz kıldığı Ashab-ı Kehf 

mağaraları yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Mağara Nahçıvan'dan yaklaşık 12 km 

uzaklıktaki Ilandağ ve Nehecir dağları arasındaki doğal bir yerdedir. Arapçada “mağara 

insanları” anlamına gelir. Sure Tanrı'ya inanan ve zulümden kaçmak için mağaraya sığınan bir 

grup gencin hikâyesidir. Kur’an genç inananların sayısının ve kalış sürelerinin sadece Tanrı'ya 

bilindiğini söylüyor. Halk inancına göre, Kur’an-i Kerim’de ismi geçen Ashabi-Kehf mağarası 

Nahçıvan topraklarında bulunmaktadır. Sovyetler döneminde insanlar dağları aşarak, yürüyerek 

ve kaçak yollarla buraya gelir, dua eder, namaz kılar ve şehre geri dönermiş. Şimdilerde ise 

durum oldukça rahat. İnsanlar istedikleri zaman gelir, namazını kılıp dua ederler. 

 Anahtar Kelimeler: Nahçıvan, Ashabi-Kehf Mağarası, Kur’an-i Kerim, Kültürel Miras 

 

THE PLACE OF ASHABI-KAHF CAVE IN NAKHCHIVAN IN TURKISH CULTURAL 

HERITAGE 

 ABSTRACT 

 Ashab-ı Kehf caves, where everyone is sacrificed and prayers are sacrificed in 

Nakhchivan of Azerbaijan, is the center of attention of local and foreign tourists. The Cave is in 

the natural cave, between the Ilandagh and Nahajir mountain at about 12 km distance from 

Nakhchivan. It has the meaning “the cave possessers” in Arabic. The meaning of Ashabi-Kahf 

in Arabic is “the cave possessers”. Ashabi-Kahf was mentioned in 18th surah of the holy Qur'an 

“Al-Kahf”. The surah is a parable about a group of young believers who had stood against those 

who trusted in others, besides God and hid themselves inside a cave in order to escape a 

persecution. The Qur'an says that number of young believers and the length of their stay is 

known only to God. According to folk belief, the Ashabi-Kehf cave is located in Nakhchivan 

territory. During the Soviet era, people came across the mountains, came here on foot and by 

illegal means, prayed, prayed and returned to the city. Nowadays, the situation is quite 

comfortable. People come at any time, make prayer and pray. 

 Keywords: Nakhchivan, Ashabi-Kahf, cave, Koran, Cultural Heritage 

  

 GİRİŞ 

 Dünyanın siyasi haritasına bakıldığı zaman Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan bu haritada 

küçücük bir yeri işgal eder, ama jeopolitik konumu itibarile son derece büyük öneme sahiptir ve 

bu küçücük bölge tüm Türk Dünyası’nı bir-birine bağlayan bir koridor, Türkiye ile Türk 

Devletleri arasında irtibatı sağlayan bir köprüdür. Büyük Atatürk’ün değimiyle “Türk’ün 

kapısı”dır. Bölge geçmişte olduğu gibi, günümüzde de üzerinde ve yakın çevresinde güç 

dengesini etkileyecek özellikte, hassas bir coğrafî konuma sahiptir. Nitekim jeopolitik konum 

itibariyle Nahçıvan Türkiye, Azerbaycan, İran ve Ermenistan’ın birleşme noktasında, bu 

ülkelerin çıkarlarının kavşağında bulunmaktadır. Bu durum dikkate alınarak Türk kapısı 

Nahcivan’ın coğrafî unsurları, tarihi ve siyasi geçmişi açıdan incelemeli, stratejik sonuçlar 

çıkarılmalıdır.  
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* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, zbingol@mu.edu.tr 
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 Bu kapının açık olması demek Türk Dünyası’nın uluslararası politikada siyasal 

gerçeklik kazanmasının önünün açık olması ve Türk Dünyası’na vücut veren devlet ve 

toplulukların güçlü olması demektir. Fakat tarihin belirli dönemlerinde bölgedeki Türk izlerini 

silmeye çalışan güçler Nahçıvan’a Ermenileri göç ettirmiş, demografik yapıyı Ermenilerin 

lehine değiştirmek istemişlerdir. Bununla da yetinmeyerek bu tarihi Türk toprağını Ermenilere 

vermeye çalışarak bölgede ciddi etnik temizleme politikası yürütmüşlerdir.  

 Özellikle 1918-1920 yıllarında İngilterenin de bölgede inisiyatifi ele almasıyla 

Ermenilere ekonomik ve askeri açıdan destek verilmiş, Ermeni komiteleri silahlandırılmış, bahsi 

geçen geçen dönemlerde yaklaşık 75 bin Türk insanı katledilmiştir (Hacıyev, 2012: 147; 

Caferov, 2009: 29). Amaç Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Nahçıvan’ı Ermenilere vermek, 

Türk Dünyası arasındaki irtibatı koparmak olmuştur.  

 İngilizlerin bölgeyi terk etmesiyle Nahçıvan Sovyet Rusya’nın ideoloji mücadelesinin 

kurbanına dönüştü. Sovyet Rusya Hükümeti bir an önce Ermenistan’ın sovyetleşmesini 

istiyordu. Fakat yönetim Taşnakların elindeydi ve senelerdir Nahçıvan’ı savaşarak alamıyordu. 

Sovyet Rusya Hükümeti bu işlemi nasıl gerçekleştireceğini iyi planlamıştı. Taşnakların 

senelerden beri savaşarak alamadığı Nahçıvan Ermenistan’a hediye edilecekti. Böylece savaşla 

alınamayan bölge bir tek kalemle hediye edilerek Taşnaklar gözden düşürülecek, ahalinin ruhu 

tatmin edilerek onların yeni Sovyet yönetimine ısınması sağlanacaktı (Atnur, 2001: 407).  

 Detaylarına girmeden hemen belirtelim ki, Türkiye ile Sovyet Rusya arasında yapılan 

1921 tarihli Moskova ve Kars görüşmelerinde Nahçıvan’ın özerk bir yapıya sahip olması ve 

başka bir devlete terk etmemek şartıyla himayesinin Azerbaycan’a bırakılması kararlaştırılmış, 

bölgenin Ermenistan’a verilmemesi için Türkiye ve Rusya garantör ülke olmuşlardı. 

 Nahçıvan Kars Antlaşması, dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin sayesinde Türk kapısı 

olarak mevcudiyetini muhafaza etmiştir. XX yüzyılın başlarından Nahçıvan’ın Ermeni 

işgalinden kurtulmasında, yerli kuvvetlere askeri ve manevi destek olmada, güçleri 

birleştirmede Türkiye’nin rolü inkar edilemez. Bu destek olmasaydı, Nahçıvan Türk kapısı 

şeklini kaybedecekti. Dolayısı ile, Kars Antlaşması olmasaydı, Nahçıvan herhalda büyük 

ihtimalle Azerbaycan’ın değil, Ermenistan’ın sınırları içerisinde olacaktı. Kars Antlaşması ile 

Türk kapısı kimliğini muhafaza eden Nahçıvan Azerbaycan ve Türkiye açısından kazanç ise 

Ermenistan için büyük kayıp olarak nitelendirilmektedir. Ermenilere göre Nahçıvan 

Ermenistan’ın tarihi parçasıdır ve çok verimli topraklara sahip olduklarından buranın elde 

edilememesi Ermenistan’ın ekonomisi için büyük bir kayıptır. XX yüzyılın başlarında 

Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni’ye göre, Ermenistan Şerur ve Nahçıvansız 

yaşayamazdı (Kaçaznuni, 2005: 119). Bu bakımdan Kars Antlaşması Türkiye ve Azerbaycan 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

 Buraya kadar anlatılanlarda asıl amaç Nahçıvan hakkında Türk insanını bilgilendirmek, 

tanıtmaktır. 
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 Konumuz açısından irelersek, Nahçıvan bir takım kültürel merkezlerin olduğu ve ev 

sahipliği yaptığı bir yerdir. Bölgede bulunan çok sayda tarihi ve kültürel abideler Nahçıvan 

turizminin gelişmesinde büyük rol oynamış ve oynamaktadır. Bu tarihi abidelerden biri de 

Ashabı- Kehf Mağarası’dır. 

 ASHAB-I KEHF MAĞARASI 

 Ashab-ı Kehf Mağarası Hristiyanlık ve İslamiyet inancında önemli bir yere sahip olan 

Yedi Uyurların kaldığına inanılan mağaradır. Ashab-ı Kehf olarak bilinen Yedi Uyurlar’ın 

mağarası’na günümüzde farklı coğrafyalarda rastlamak mümkündür.  

 Türkiye’de İzmir’in Efes ilçesinde, Mersin’in Tarsus ilçesinde, Kahramanmaraş  Afşin 

ilçesinde ve Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 4 ayrı mağara Kur’an-ı Kerim’de de adı geçen Yedi 

Uyurlar hikayesine kaynaklık eden müminlerin barındığı mekan olarak gösterilmektedir.  

 Azerbaycan’da ise Yedi Uyurların barındığı mağaranın ise Nahçıvan’da olduğu iddia 

edilmektedir. Yedi Uyurlar hadisesinin yaşandığı mağara olan Nahçıvan’daki Ashab-ı Kehf 

Mağarası günümüzde dünyanın pek çok yerinden turiste ev sahipliği yapmakta. Şehir merkezine 

karayoluyla 1 saatlik mesafede bulunan mağaralar, inanç turizmi açısından Nahçıvan’ın en 

büyük turizm merkezi konumundadır. 

 

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan’da herkesin kutsal olarak kabul ettiği, dualar edilerek 

adakların kesildiği Ashab-ı Kehf Mağarası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Nahçıvan 

şehir merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir tepenin üstünde bulunan Ashab-ı Kehf 

Mağarası’na 3500 basamakla çıkılıyor. 

 

http://www.milliyet.com.tr/magara/
http://www.milliyet.com.tr/magara/
http://www.milliyet.com.tr/hristiyan/
https://www.haberler.com/azerbaycan/
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Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra diğer kutsal kitaplarda da hikayesine rastlanan yedi gencin 

saklandıkları yer olarak ifade edilen ve büyük bir ziyaretçi akınına uğrayan mağaralar yerli ve 

yabancı ziyaretçilerin adaklarını kestiği, namaz kılıp dua ettiği bir yerdir.  

Yedi Uyurlar hadisesinin kutsal kitaplarda, özellikle Kur’an-ı Kerim’de ayrı bir yeri 

vardır. Kur’an-ı Kerim’in “Kehf Suresi”nde “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey 

Rabbımız! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş 

ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların 

kulaklarını dış dünyaya kapattık. (Onları uyuttuk)” (Kuran-i Kerim, 18: 10-11) ayetleriyle 

anlatılan Ashab-ı Kehf’in Allah’a inanan yedi genç olduğu belirtiliyor. Roma imparatorlarından 

Dimityanus veya Dokyanus döneminde geçtiği ifade edilen olayda, yedi genç putperest Roma 

İmparatoru’nun zulmünden kaçarak bir mağarada gizlenir ve 309 yıl mağarada uyurlar.  

Geleneksel anlamdaki hikayeye göre, Ashab-ı Kehf denilen gençlerden altısı sarayda 

görevli, hükümdara yakın kimselerdi ve hükümdarın müşavere heyetindeydi. Onun sağında ve 

solunda bulunurlardı. Sağındakilere “Ashab-ı Yemin”, solundakilere ise “Ashab-ı Yesar” 

denmiştir.  

Dönemin hükümdarının putperestliği kabul etmeyen az sayıdaki insanı öldürttüğü, 

sarayda putperest olmayan gençlerin durumlarını öğrenmesinin ardından onları tehdit ettiği, 

onların da inançlarından ayrılmak istememeleri üzerine inançlarını korumak için şehre yakın bir 

dağ yönüne gittikleri kaydedilir. Yolda giderken rastladıkları bir çobanın da aynı inanca 

geçmesi üzerine sayıları yediyi bulan gençlere çobanın Kıtmir isimli köpeğinin de katıldığı ve 

dağın tepesindeki mağaraya yerleştikleri rivayet edilir ve mağarada kalan gençlerin ölmediği, 

300 yıl kadar uykuda kaldıktan sonra uyandıkları belirtilir.  
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Hristiyanlıkta anlatılan olayda, putperest hükümdarın zulmünden kaçan 7 İsevi genç 

Malta, Malchus, Martinianus, Dionysius, Joannes, Serapion ve Constantinus’un aziz oldukları 

ileri sürülür.  

Kutsal kitabımız Kur’an-i Kerim Kehf suresi ile söylencelerin tarihi bir vakadan 

doğduğunu doğrular ve Mağara adamlarına dair rivayetlerin çokluğunu da 22. ayette 

belirtir: “(Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç 

kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları 

köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De 

ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar 

hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma (yı aktarmak) dan başka tartışmaya girme ve bunlar 

hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma”. 

Ayette adı geçen Ashab- Kehf, yani Mağara adamlarının kaç yıl uyudukları ise 25. 

ayette net rakamla verilir: “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha 

eklediler”.  

Ne var ki, 26. ayette bu sürenin izafi bir zaman olabileceğine dikkat çekilir:  De ki: 

“Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O ne 

güzel görür, O ne güzel işitir! Onların, ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne 

hiçbir kimseyi ortak etmez”. 

Neticede Mağara adamları gerçek bir tarihi vaka olmakla birlikte, olayın esasının nasıl 

geliştiği konusunda elde somut veri yok. 

Mağaranın dünyanın birkaç bölgesinde olduğuna inanılır, fakat hangisinin doğru olduğu 

ve Kur’an-i Kerim’de işaret edilen yerin gerçekte nerede olduğu bilinmemete, fakat her kes bu 

mağaranın kendi ülkesinde olduğunu iddia etmektedir. Dolayısı ile Azerbaycan’ın Nahçıvan 

bölgesinde de Ashab-ı Kehf Mağarası bulunmaktadır.  

 “Baksaydın, güneşin doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına yöneldiğini, 

batarken de sol taraftan onları makaslayıp geçtiğini görürdün. Onlar mağaranın geniş bir 

yerinde idiler” 17. ayetinin Nahçıvan’daki mağaranın konumuyla örtüşmesi hasebiyle Ashab-ı 

Kehf’in burada uyuduklarına delil gösteriliyor.  

Mağaranın ağzı, güneşe açısı, mağara içindeki geniş ve dar alanlar Kur’an-i Kerim’de 

zikredilen özelliklere uyduğu için Nahçıvanlılar gerçek mağaranın bu olduğunu 

düşünmektedirler (bu konuda geniş bilgi için bkz: Kadirzade, 2002). 

 

 

http://www.haber7.com/etiket/kehf+suresi
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Sovyetler döneminde insanlar dağları aşarak, yürüyerek ve kaçak yollarla buraya gelir, 

dua eder, namaz kılar ve şehre geri dönermiş. Şimdilerde ise durum oldukça rahat. İnsanlar 

istedikleri zaman gelir, namazını kılıp dua ederler. Mağaranın kurban kesme ve namaz kılınan 

bölümü dışında ayrıca “damla bölümü” denilen yeri de vardır ki, burası niyet tutanların uğrak 

yeridir (Kadirzade, 2002: 39).  

 

Niyetleri kabul olursa başlarına su damladığı yönünde inançları bulunan halk, buranın 

ziyaret edilmesi durumunda kaza ve belalardan uzaklaşıldığına inanırlar. Yukarıda küçük bir 

mescid kurulmuş ve insanlar oraya vardıklarında iki rekat namaz kılarak dua ediyorlar. 

Mescidin yanındaki küçük bir yapıda ise kutsal tanımlanan yeşil bir taş bulunuyor. Bu taşı tutup 

dua ederlerse dileklerin yerine geleceği söyleniyor. Ashab-ı Kehf’in ilk basamaklarının iki 

yanında kafeterya ve alışveriş dükkanları bulunuyor. 
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YEREL DEĞERLERİN GELECEĞE TAŞINMASINDA COĞRAFİ İŞARETLİ 

ÜRÜNLERİN ROLÜ: GASTRONOMETRO ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üy. Melahat YILDIRIM SAÇILIK 

Dr. Öğr. Üy. Samet ÇEVİK 

ÖZET 

Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli araçlardan 

biri de coğrafi işaretli ürünlerdir. Coğrafi işaretler yöre ve ürünü birlikte tanıtarak bölgenin 

turizm potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin zengin kültürel yapısı içinde Kültür ve 

Turizm Bakanlığı verilerine göre 2500 civarında potansiyel coğrafi işaretli ürün bulunmakta 

ancak, bu potansiyelin %10’u coğrafi işaretli ürün sıfatını aldığı görülmektedir. Bakanlık, 

Turkey Home kampanyası ile bu oranı artırmak, coğrafi işaretli ürün farkındalığı yaratmak ve 

tanıtımını yapmak amacıyla farklı kuruluşların iş birliği ile çeşitli projeler gerçekleştirmektedir. 

Turkey Home ve Metro Şirketler Topluluğunun bir alt kuruluşu olan Gastronometro arasında 

imzalanan bir protokolle, globalleşme karşısında Türk mutfak kültürünü dünyada hak ettiği yere 

getirme amacıyla coğrafi işaretli ürün tanıtımı yapılmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye’deki 

coğrafi işaretli ürünlere dikkat çekerek bu kapsamda yapılan çalışmaları bir örnek olay 

üzerinden incelemektir.  Bu çalışmada coğrafi işaretli ürün kavramı, coğrafi işaretleme sistemi 

ve coğrafi işaretli ürün olabilme kriterleri irdelenmiştir. Son olarak coğrafi işaret ile ilgili 

irdelenen kavramlar, bir örnek olay üzerinden ele alınmıştır. Bu çerçevede, tarım ve turizmi bir 

arada değerlendirerek coğrafi işaretli ürün tanıtımı yapan Gastronometro örneği incelenmiştir. 

Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmada durum analizi (örnek olay) deseni 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda Gastronometro şirketinin kültürel değerleri, özellikle Türk 

mutfak kültürünü, gelecek kuşaklara ulaştırma konusunda özgün ve farklı türlerde faaliyetler 

gerçekleştirdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Türk Mutfağı Kültürü, Coğrafi İşaret, 

Gastronometro 

 

THE ROLE OF GEOGRAPHICALLY INDICATION PRODUCTS IN MOVING 

LOCAL VALUES TO THE FUTURE: THE CASE OF GASTRONOMETRO 

ABSTRACT 

One of the important tools in the protection and sustainability of cultural heritage is 

geographically indication products. Geographical indications reveal the tourism potential of the 

region by introducing the region and the product together. According to Cultural and Tourism 

Ministry data, there are 2,500 potential geographical indication products, however, it’s seen that 

10% of the potential geographical indication products take the title. Through Turkey Home 

Campaing The Ministry is carrying out various projects with business associations of different 

organizations in order to increase this rate, to create awareness of geographically indication 

products and to promote them. With a protocol signed between Turkey Home and 

Gastronometro, a subsidiary of Metro Group of Companies, geographically indication products 

are promoted in order to bring the Turkish culinary culture to the place it deserves in the face of 

globalization. The aim of this study was to examine drawing attention to geographical 

indication products in Turkey through a case study carried out in this context. In this study, 

geographical indication product concept, geographical indication system and geographic 

indication product criteria are discussed. Finally, the concepts related to the geographical 

indication are discussed through a case study. In this context the case of Gastronometro, which 

promotes geographical indication products by evaluating agriculture and tourism together is 
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examined. In this study which is carried out by qualitative research method case study design is 

used. As a result of the analysis, it is seen that Gastronometro carried out unique and different 

types of activities in order to transfer the cultural values, expecially Turkish cuisine culture to 

the next generations. 

Keywords: Cultural Heritage, Turkish Cuisine Culture, Geographical Indication, 

Gastronometro 

 

GİRİŞ 

Bölgesel kalkınmanın önemli araçlarından biri de coğrafi işaretli ürünlerdir. Coğrafi 

işaretli ürünlerin yöreyi ve ürünü birlikte tanıtarak kültürel yerel çekicilikleri, kültürel mimariyi, 

geleneksel değerleri ilgi odağı haline getirme ve yöresel ürünleri turistik ürün haline 

dönüştürme gibi özellikleri bulunmaktadır. Coğrafi işaretli ürünlerin söz konusu bu özellikleri 

çerçevesinde destinasyonlar, farkındalığı artırma ve tanıtıma ilişkin stratejiler geliştirerek 

markalaşan ürün ve destinasyon olma özelliğine kavuşabilmektedirler (T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Tanıtma Bülteni, 2018). 

2017 Nisan ayında düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde 

(http://www.ankara.gov.tr) dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı coğrafi işaretlerin bütün 

bölgeye, bütün şehre ve hatta ülkeye ait olduğunu vurgulamıştır. Coğrafi işaret tescilinin 

amacının ürünün gerçekten de o coğrafyada ve geleneksel prensiplere uygun bir şekilde 

üretildiğini teminat altına almak olduğunu ifade eden Bakan, coğrafi işaret korumasının sadece 

kültürel ve yerel değerlerin korunmasından ibaret bir husus olarak algılanmasının yanlışlığından 

bahsetmiştir.  Burada Bakan tarafından vurgulanmak istenen konu, coğrafi işaret korumasının 

tıpkı diğer sınai mülkiyet hakları gibi ciddi bir ekonomik boyutunun olduğudur. Ekonomik ve 

rasyonel açıdan şehirleri geliştirerek, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması konusunda coğrafi 

işaret tescili büyük önem arz etmektedir. 

Söz konusu zirvede dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı, bir ürünün coğrafi işaret 

almasının özellikle kaynağının karakteristik özelliğinin değil kalite özelliğinin de garanti altına 

alındığının tescili anlamını taşıdığını belirtmiştir. Aslında coğrafi işaretin bir nevi kalite kontrol 

özelliği taşıdığını vurgulamaktadır. Bakan, dünya pazarında coğrafi işaretli ürünlerin, eşdeğer 

ürünlere nazaran %2,2 oranında daha pahalıya satıldığını vurgulayarak ekonomik gelişme için 

coğrafi işaretli ürünlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. Ankara Ticaret Odası Başkanı ise 

zirvede küresel ölçekte coğrafi işaretli ürün pazarının 200 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu 

dile getirerek Avrupa Birliği ülkeleri için bu oranın 55 milyar avro olduğunu belirtmiştir. 

Başkan, Türkiye’de 2500 civarında coğrafi işaret alabilecek ürün olduğunu ve bunların sadece 

200’ünün tescillendiğine dikkat çekerek zirvenin düzenlenme amacının belirli bölgelere ait 

ürünleri tanıtmak, pazar oluşturmak ve sadece bu ürünlerden oluşan bir ihtisas fuarını ülkeye 

kazandırmak olduğunun altını çizmiştir. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde ele alınmak istenen 

asıl konu, coğrafi işaret tescilini ekonomik faydaya dönüştürmektir. Ekonomik faydaya 

dönüşmeyen coğrafi işaret tescili, sadece kâğıt üzerindedir ve ülke için hiçbir yarar 

sağlamamaktadır. Bu amaçla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 10 Ocak 2017 

tarihinde Sınai ve Mülkiyet Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna göre coğrafi işaret tescilinde daha 

önce söz konusu olan 10 bin lira tutarındaki ilan parası kaldırılmış, 6 ay öngörülen yayım süresi 

3 aya indirilmiştir. Böylelikle coğrafi işaret konusunda hem nitelik hem de nicelik artırma 

çalışmalarına hız kazandırılmıştır.  

Gelişen ekonomik anlayış içinde sektörler arası dayanışma ön plana çıkmaktadır. 

Düzenlenen zirvede, kırsal kalkınmada tarım ve turizm sektörünün bir arada 

değerlendirilmesinin altı çizilmiş ve standart kalitede ürünlerin üretilmesinin coğrafi işaretli 

ürünlerin pazarlanmasındaki önemi üzerinde durulmuştur. Böylelikle kırsal alanların 

gelişmesinde ve tüketiciyi bilgilendirme konusunda önemli bir konumda bulunan tarım sektörü 

ile tanıtımda önemli bir payı olan turizm sektörü işbirliğinde, coğrafi işaretli ürünlerin tek bir 
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üreticiye dayanmadan standart kalitede ortaya çıkması sağlanabilmektedir. Bu amaca yönelik 

tüm etkinlikler ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Türk Patent 

ve Marka Kurumu, ülkemizdeki coğrafi işaretli ürün farkındalığı ve tanıtımı için özellikle tarım 

ve turizm sektörleri işbirliğinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından coğrafi ürün farkındalığı ve tanıtımı için “Turkey Home” kampanyası 

yürütülmüştür. Türk mutfak kültürünün tanıtımı ve aynı zamanda Türk mutfağına ve değerlerine 

sahip çıkmak amacıyla Turkey Home ve Gastronometro kuruluşları arasında, Türk Patent ve 

Marka Kurumu koordinatörlüğünde, bir protokol imzalanmıştır. Burada güdülen amaç ise Türk 

mutfağını dünyada hak ettiği yere getirmektir. 

Kültürel değerler küreselleşme süreci ile birlikte tükenmeye yüz tutmuş olup kültürel 

değerlerin sürdürülebilirliği günümüzde tartışılmaya başlanmış ve korunma gereklilikleri gün 

yüzüne çıkmıştır. 

Kültürel mirasın somut bir yansıması olan yiyecek ve içecek kültürü de bu durumdan 

nasibini almıştır. Küreselleşme ile birlikte hızlı yemeğe dayalı tekdüze bir yemek kültürü 

oluşmuş, yöresel ve geleneksel gastronomik değerler yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır 

(Durlu-Özkaya vd., 2013: 13). Anadolu’da 12 bin yıllık kültürel birikimin mirası olarak 

günümüze kalan 2500’ün üzerinde yöresel ürün bulunmaktadır. Bu ürünler, hem yerel 

ekonomiyi ayakta tutmakta hem de kültürel zenginlikleri yaşatıp gelecek kuşaklara aktaran 

değerli miras görevi görmektedir (Hisarcıklıoğlu, 2016). Yerel değerlerin tüm kültürü yansıtan 

bir olgu olduğu kanısından yola çıkarak dünya genelinde bu değerlerin korunması, gelecek 

kuşaklara aktarılması, kırsal kalkınmada katma değer yaratması gibi amaçlarla coğrafi 

işaretleme sistemi oluşturulmuştur. 

Çalışmanın amacı, Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlere dikkat çekerek bu kapsamda 

yapılan çalışmaları bir örnek olay üzerinden incelemektir. Çalışmada coğrafi işaretli ürün 

kavramı, coğrafi işaretleme sistemi ve coğrafi işaretli ürün olabilme kriterleri irdelenmiştir. Son 

olarak coğrafi işaret ile ilgili irdelenen kavramlar, bir örnek olay üzerinden ele alınmıştır. Bu 

çerçevede, tarım ve turizmi bir arada değerlendiren, Türk mutfak kültürünün korunmasında ve 

tanıtımında coğrafi işaretli ürünleri konu alarak çeşitli faaliyetlerde bulunan “Gastronometro” 

örnek olay incelemesi gerçekleştirilmiştir. 

COĞRAFİ İŞARETLEME SİSTEMİ 

Coğrafi işaretleme sistemi, yöresel ve yerel değerler ile geleneksel gastronomik mirası 

koruma altına alarak yerel tarımsal faaliyetleri destekleyen, yöresel ürünlere ekonomik değer 

katan ve coğrafi işareti alan bölgenin tanıtımını sağlayan bir sistem olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Durlu-Özkaya vd., 2013: 17).  Coğrafi işaret, sınai mülkiyet haklarından birisidir. 

Sınai Mülkiyet Hakkı, buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk 

uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya 

satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu 

kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi 

bir haktır. Coğrafi işaret de bir tekel haktır ama bu tekel hak patent, telif hakları ve markada 

olduğu gibi bireysel bir hak değil, kolektif bir haktır (Aslan ve Kaya, 2017: 2-3). 

Coğrafi işaretlerin ilk çıkışı hakkında kesin tarih tam bilinmemekle birlikte ilk olarak 

Orta Avrupa ve İngiltere’deki dokumacılar ürünlerini satarken ürünlerine özellik katan 

coğrafyayı belirterek bu süreci başlatmışlardır. 1883 yılına gelindiğinde 11 ülke bir araya gelmiş 

ve sınai mülkiyet haklarının korunması için Paris Sözleşmesi’ne imza atmışlardır. Bu süreci 

1891 yılında Madrid Sözleşmesi, 1958 yılında ise Lizbon Anlaşması takip etmiştir. Türkiye ise 

Paris Sözleşmesi’ne 1925 yılında katılım sağlamıştır. Türkiye’de coğrafi işaretlerin 

korunmasına 1995 yılında 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başlanmıştır. Daha önce 

coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili bir yasal düzenleme bulunmamaktaydı ve coğrafi işaretler 

tescil yolu ile korunmamaktaydı. Türk Patent Enstitüsü Türkiye’de sınai mülkiyet haklarının 

korunması amacıyla görev yapan uluslararası nitelikteki tek kuruluştur (Aslan ve Kaya, 2017; 

Gökovalı, 2007). 
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COĞRAFİ İŞARETLEME SİSTEMİNİN ÖNEMİ 

Küreselleşen dünyamızda yerel değerler giderek önem kazanmaktadır ve coğrafi işaretli 

ürünler özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde kırsal toplum ve tarım işletmeleri için önemli bir 

kalkınma politikası aracı olarak kabul edilmektedir (Aslan ve Kaya, 2017). Coğrafi işaretler, 

yöresel ürünlerin geleneksel özellik ve kalitelerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlarken bölgelerine ve üreticilerine marka değeri ve dolayısıyla da ekonomik değer 

kazandırmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler, giderek artan bir şekilde kalkınma aracı olarak 

kullanılmaktadır. AB’de coğrafi işaret tescilli ürün, eşdeğerine göre 2,2 kat pahalıya 

satılmaktadır. Bununla beraber üreticiler tarafından da ürünlerini koruma altına almak çok 

büyük bir katma değerdir. Sınai mülkiyet haklarından biri olan coğrafi işaretler, markalar gibi 

tüketicilerine değerli bilgiler sunarak araştırma maliyetlerini azaltan, hem kalite hem de üne 

işaret eden, üretici ve tüketici arasındaki asimetrik bilgiden kaynaklı piyasa başarısızlıklarının 

çözümünü sağlayan potansiyel araçlardan biri olarak değerlendirilmektedir (Hisarcıklıoğlu, 

2016). Coğrafi işaretlerin sağladığı avantajları altı grupta toplamak mümkündür (Aslan ve Kaya, 

2017: 2; Gökovalı, 2007: 143): 

 Yerel dinamiklerin canlandırılması, 

 Yerel üreticilerin pazara yönelik üretim yapmaları konusunda cesaretlendirilmesi, 

 Yerel üreticilerin daha kaliteli üretimde bulunmaları için teşvik aracı olarak kullanılması, 

 Üreticilere koruma sağlaması,  

 Pazarlama olanaklarını arttırması ve 

 Ekonomik getiri sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemesi. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konumu ve üç ayrı iklim kuşağına sahip olması, 

farklı toprak yapısı ile kültürel miras ve beşeri sermayesinin çeşitliliği sadece bu topraklara 

özgü ürünlerin ve imalat tekniklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu faktörler bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’nin coğrafi işarete konu olabilecek çok çeşitli 

ürünlere sahip olabileceği beklentisi ortaya çıkmaktadır. Türkiye ekonomisi açısından coğrafi 

işaretlerin yakından incelenmesi, Türkiye’nin bu avantajlardan ne ölçüde faydalandığının ortaya 

konması açısından önem taşımaktadır (Gökovalı, 2007: 143). 

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN TANIMI 

Coğrafi işaretli ürünlerin tescilinden sorumlu olan Türk Patent ve Marka Kurumu Mart 

2018’de güncellediği kitapçıkta coğrafi işareti, temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu 

farkı kaynaklandığı yöreye borçlu olan bir yöresel ürün adı şeklinde ifade etmiştir. Bu anlamda 

coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu 

yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler menşe 

adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılır. Menşe adı, coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, 

bir bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi 

alana özgü doğal ve beşeri unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu 

coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adları ifade eder. Menşe adları 

sadece ait oldukları coğrafi bölgede üretilirler. Mahreç işareti ise coğrafi sınırları belirlenmiş bir 

yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri 

bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri 

belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bunların dışında bir de menşe adı ve mahreç işareti kapsamına girmeyen 

geleneksel ürün adı bulunmaktadır. İlgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak 

en az 30 yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, “geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut 

geleneksel bileşimden kaynaklanması” ve “geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş 

olması” şartlarından birini sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır. 

(http://www.turkpatent.gov.tr) 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan Tanıtma Bülten’de (2018) coğrafi 

işaretli ürünler, yerel çekicilikleri bünyesinde barındıran, kültürel miras olarak 

değerlendirilebilen, geleneksel değerleri ilgi odağı haline getirebilen ve yöresel ürünleri turistik 
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bir değere dönüştürme potansiyeli olan ürünler olarak tanımlanmıştır. Şekil 1’de söz konusu 

potansiyelin ortaya çıkarılmasında coğrafi işaretli ürünlerden başlayarak markalaşan bir 

destinasyon olmadaki stratejik rota belirtilmiştir. Şekil 1’de coğrafi işaretli ürünlerin bölgesel 

turizme katkılarını artırıcı politikaların bölgedeki ekonomik faaliyetlerin destekleyici yönde 

planlanarak hayata geçirilmesinin marka destinasyon olma yolundaki önemini ve bunun için 

izlenmesi gereken yolu anlatmaktadır.  

 

Şekil 1. Coğrafi İşareti Ürün Özellikleri 

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü (2018: 13) 

Türkiye’de uygulanan coğrafi işaret sisteminin AB ülkelerinden farklı olan bazı 

özellikleri bulunmaktadır. AB içerisinde tarımsal olmayan ürünler coğrafi işaret sistemi 

içerisinde bulunmazken Türkiye’de gıda ve tarım kapsamında yer almayan ürünler de coğrafi 

işaret olarak tescillenebilmektedir. Bu durum, Türkiye’de coğrafi işaretlerin sadece gastronomi 

turizmine değil aynı zamanda kültür turizmi, kültürel miras turizmi, ekoturizm gibi turizm 

türlerine de hizmet ettiğini göstermektedir (Kan vd., 2012).  

Türkiye’de 13.10.2018 tarihi itibariyle 376 ürün coğrafi işaretli olarak tescil edilmişken 

412 ürünün de başvuru süreci devam etmektedir. Tablo 1, Türk Patent ve Marka Kurumu 

verilerinden derlenen coğrafi işaretle ilgili istatistiki bilgileri sunmaktadır. Tablo 2’den de 

görüldüğü gibi 13 Ekim 2018 itibariyle Türkiye’de 245 mahreç işaretli, 131 menşe adlı coğrafi 

işaretli ürün bulunmaktadır. 

Türkiye’deki coğrafi işaret sisteminde sadece gıda ve tarım grubundaki ürünlere değil 

aynı zamanda maden, el sanatları, hayvan ve sanayi türündeki ürünlere de coğrafi işaret 

verilebilmektedir. Ürün gruplarına göre dağılıma bakıldığında 221 ürünle en fazla tescil alan 

ürün grubunun gıda olduğu görülmektedir. Tarım ve el sanatları grubunda 67, maden ve sanayi 

grubunda 8 ve hayvan grubunda 5 ürün coğrafi işaretli olarak tescillidir.  
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Tablo 1. Coğrafi İşaretli Ürün Sayıları 

Coğrafi İşaret Türü 

Menşe Adı 131 

Mahreç İşareti 245 

Toplam 376 

 

Ürün Grubu 

Maden 8 

El Sanatları 67 

Gıda 221 

Tarım 67 

Hayvan 5 

Sanayi 8 

Toplam 376 

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu resmi internet sitesindeki verilerden derlenerek 

oluşturulmuştur. (http://www.turkpatent.gov.tr) 

YEREL DEĞERLERİN COĞRAFİ İŞARETLEME SİSTEMİ İLE GELECEK 

KUŞAKLARA AKTARIMI (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ) 

Yerel değerlerin korunması, yerel halkın kendi değerleri hakkında bilinçlendirilmesi ve 

desteklenmesi aracılığıyla yerel ve kültürel değerlerin ekonomik getirisinin artırılması ve bunun 

sonucunda kırsal kalkınmanın sağlanmasının en önemli araçlarından biri turizmdir. Yerel 

değerler için pazar oluşturulması, ürünün ve beraberinde yörenin tanıtımının sağlanması 

konularında turizm sektörünün ve ürün hakkında bilgi verilmesi konusunda tarım sektörünün 

katkılarıyla sağlanacak bir işbirliği, coğrafi işaretleme sisteminin oluşum amacına yöneliktir.  

Coğrafi işaretlerin en önemli özelliği, yerel ürünlerin ve tatların sistem içerisinde 

koruma altına alınması ve bunun yerel ekonomik kalkınmada bir kalkınma aracı olarak 

kullanılabilmesidir. Bu durum, kültürel ve yerel mirasın hem korunması hem de 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından oldukça büyük bir önem arz etmektedir (Durlu-

Özkaya vd., 2013: 17). Şekil 2’de coğrafi işaretleme sisteminin yerel değerlerin gelecek 

kuşaklara aktarılmasındaki rolü gösterilmiştir. Şekil 2’den coğrafi işaretleme sayesinde 

geleneksel kültürel mirasın korunarak yerel tatların dejenerasyonunun önüne geçilebildiği, 

organik tarım yaparak çevre dostu üretim sağlanabildiği, yerel ürünlere ekonomik değer 

kazandırılabildiği ve tanıtımın yapılabildiği anlaşılmaktadır. 
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Şekil 2. Yerel Değerlerin Geleceğe Taşınması 

 

Kaynak: Durlu-Özkaya vd. (2013: 17) 

YÖNTEM 

Çalışmanın amacı, Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlere dikkat çekerek bu kapsamda 

yapılan çalışmaları bir örnek olay üzerinden incelemektir. Çalışmada coğrafi işaretleme 

sistemine ilişkin irdelenen kavramlar, tarım ve turizmi bir arada değerlendirerek coğrafi işaretli 

ürün tanıtımı yapan “Gastronometro” örneği üzerinden ele alınmıştır. Bu amaçla, 

Gastronometro yönetim kurulundan yazılı izin alınmış ve Metro şirketler Grubunun coğrafi 

işaretli ürünlerle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında yazışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

Gastronometro yönetiminden coğrafi işaretleme ile ilgili temin edilen belgeler incelenmiştir. 

Aynı zamanda Gastronometro web sitesi içerik analizi aracılığıyla incelenerek şirketin coğrafi 

işaretlerle ilgili yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları ve Gastronometro raflarında yer alan 

coğrafi işaretli ürünlere dair veri toplanmıştır. 

Çalışma, nitel araştırma yöntemi aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve durum analizi (örnek 

olay) deseni kullanılmıştır. Durum analizi güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi 

içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin 

olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, 

görgül bir araştırma yöntemidir (Yin, 1984’ten aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2011: 277). 
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BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde örnek olay olarak incelenen Gastronometro’nun kuruluş 

amacı ve Gastronometro tarafından coğrafi işaretleme ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında elde 

edilen veriler sunulmuştur. 

GASTRONOMETRO 

Metro Şirketler Grubu, coğrafi işaretler projesiyle bugüne kadar kaybolma tehlikesi 

yaşayan çok sayıda ürüne sahip çıkmaktadır. Bu anlamda üretici ile tüketici arasında bir köprü 

görevi yapmaktadır. Söz konusu görevi yerine getirme konusunda Gastronometro’yu kuran 

Metro Şirketler Grubu, Türkiye’nin coğrafi işaretlerine sahip çıkmayı ilke edinmiş, tanıtım ve 

pazarlama stratejilerinde de buna sıklıkla yer vermiştir.  Bununla birlikte bütün potansiyel gıda 

ve gıda dışı ürünlerin, coğrafi işaret tescil süreçlerinden katma değerlerinin sağlanmasına 

kadarki bütün süreçleri başarıyla uygulanmıştır. 2012 yılında Coğrafi İşaretli Ürün projesini 

hayata geçirirken yerel ürün tedarikçilerini destekleyerek unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar 

gün ışığına çıkarmak hedeflenmiştir.  

Türkiye’nin ilk gastronomi platformu olma özelliğiyle dikkat çeken Gastronometro 

şeflerden öğrencilere; tedarikçilerden satın alıcılara; restoran ve otel işletmecilerinden lezzet 

tutkunlarına; gastronomi yazarlarından araştırmacılara sektörün tüm tarafları için bir buluşma 

noktası olarak hayata geçirilmiştir. 1700 m2’lik alana kurulu bir eğitim, gelişim ve aktivite 

merkezi olarak tasarlanan Gastronometro, Türkiye'de gastronominin gelişimine katkı sağlamak 

ve gastronomi dünyasına yepyeni bir ritim sunmayı amaçlamaktadır.  

Birçok Gastronometro mağazasının raflarında bugünAydın incirinden 

Diyarbakır karpuzuna, Taşköprü sarımsağından Finike portakalına kadar 120’nin üzerinde 

coğrafi işaret tesciline sahip ve tescile aday ürün yer almakta ve her geçen gün bu sayı hızlı bir 

şekilde artırılmaktadır. Gastronometro, coğrafi işaret tescilli ve aday ürünler konusunda yaptığı 

çalışmalar ile konunun gündeme gelmesine öncülük eden ve bu ürünleri raflarından tüketicilere 

ulaştıran ilk marka konumundadır. Türkiye’nin yerel lezzetlerini kayıt altına alma ve bu eşsiz 

lezzetleri dünya pazarına açma konusunda üretici kooperatiflerine destek olmakta, eğitimler 

vermekte ve ürün satın alımları ile üreticilerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaktadır. 

Gastronometro’nun asıl amacının, özellikle coğrafi işaretli ürünlerin önünü açmak ve bu alanda 

farkındalık oluşturmak olduğu belirtilmektedir.  

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER KONUSUNDA YAPILANLAR 

Gastronometro coğrafi İşaret projeleri ile birlikte üreticiye, gastronomi dünyasına, 

tüketiciye, kamuya, STK’lara ve üniversitelere dokunarak çok yönlü proje konsorsiyumları 

oluşturmuştur. Şirket coğrafi işaretli ürünlerle ilgili yeni projeler yapmaya devam etmektedir. 

Elde edilen veriler ışığında Gastronometro’nun coğrafi işaretli ürünler konusunda bugüne kadar 

yaptıkları şu şekilde sıralanabilir: 

 Türkiye’de ilk kez coğrafi işaretler, Gastronometro aracılığıyla gündeme taşınmıştır (2012). 

 Taşköprü sarımsağı ve Finike portakalı çalışmalarıyla potansiyel ürünlerin tescillenmesine 

öncülük etmiştir. 

 5. Türk Patent Ödülleri'nde coğrafi işaret tanıtımına en fazla katkı sağlayan firma ödülünü 

almıştır. 

 Tescil edilmiş ürünleri reyonlarında bulundurarak müşterilerine tanıtmakta ve coğrafi 

işaretlerde farkındalık yaratıp ticari motivasyon sağlamaktadır. 

 Ürünün gerçek sahibi olan üreticilerin üretim yerinde ticari gelir elde etmesini sağlayarak 

kırsal kalkınmaya destek vermektedir. 

 Tescil almış ürünlerde üreticilerin kooperatifler kurmasına destek olarak coğrafi işaret 

yönetiminin sağlanmasına ve ticari gelişmenin artmasına katkıda bulunmaktadır. 

 Türkiye’de potansiyel ürünlerin coğrafi işaret tescili alması ve coğrafi işaret tescilli ürünlerin 

de Avrupa Birliği’nde tescillenmesi çalışmalarını desteklemektedir. 

http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Ayd%C4%B1n
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=Diyarbak%C4%B1r
http://www.gazetevatan.com/arama/?Keyword=finike
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 Coğrafi işaretlerle ilgili bilimsel çalışmaların desteklenmesine katkıda bulunmakta ve 

düzenlenen ulusal ve uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak yer almaktadır. 

 Coğrafi işaret tescilli ve aday ürünleri 16 Metro ülkesine ihraç etmektedir. 

Bununla birlikte önceliği kalite olan Gastronometro, yerel tedarikçileri geliştirmek ve 

desteklemek amacıyla yasal mevzuat, gıda güvenliği, coğrafi işaretlerin farkındalığı, tadım 

eğitimleri, hayvan refahı, iyi tarım uygulamaları, zararlılarla mücadele konularında ücretsiz 

eğitimler düzenlemektedir. Tescillenmiş coğrafi işaretlerle geleneksel, yerel ve küçük ölçekli 

tedarikçilerin Uluslararası Gıda Güvenliği sertifikasyonunda teknik bilgi sağlayarak sertifika 

almalarına destek olmakta ve bu ürünlerin yurtdışı pazarında yer almaları için önemli adımlar 

atmaktadır. Ayrıca ürünlerin kaynağında ve üretim tesislerinde hem gıda ve ürün güvenliği hem 

de coğrafi işaret özelinde tescil gereklerine göre denetimlerin yapılmasını sağlamaktadır. Aynı 

zamanda ürünleri akredite laboratuvarlarda analiz ederek yalnızca sonucu uygun olan ürünleri 

müşterilerine sunmaktadır. 

GASTRONOMETRO RAFLARINDA BULUNAN COĞRAFİ İŞARETLİ 

ÜRÜNLER 

Gastronometro, Türk mutfağına değer katan yerel ürünlerin korunması, geliştirilmesi, 

bilinirliğinin artırılması ve gelecek nesillerin de Türk mutfağının zenginliklerini tadabilmeleri 

için yerel ve coğrafi işaretli ürünleri desteklemektedir. Gastronometro’nun raflarında bulunan 

coğrafi işaretli ürünler şu şekilde sıralanabilir: (https://www.metro-tr.com) 

 Akhisar domat zeytini 

 Antep fıstığı 

 Aydın inciri 

 Ayvalık zeytinyağı 

 Balıkesir kuzu eti 

 Bayramiç beyazı 

 Bayramiç elması 

 Beypazarı kurusu 

 Birecik patlıcanı 

 Bodrum mandarini 

 Bozdağ kestane şekeri 

 Champagne 

 Çay ilçesi vişnesi 

 Çubuk turşusu 

 Denizli leblebisi 

 Diyarbakır karpuzu 

 Edirne peyniri 

 Edremit Körfez Bölgesi yağları 

 Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini 

 Ege inciri 

 Ege sultani üzümü 

 Ereğli siyah havucu 

 Erzincan tulum peyniri 

 Eşme Yörük kilimi 

 Ezine peyniri 

 Finike Portakalı 

 Gaziantep bakır el işlemeciliği 

 Geleneksel Türk ahududu likörü 

 Geleneksel Türk kayısı likörü 

 Geleneksel Türk vişne likörü 

 Gemlik zeytini 

https://www.metro-tr.com/
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 Giresun tombul fındığı 

 Gümüşhane dut pestili 

 Gümüşhane kömesi 

 Güney Ege Zeytinyağları 

 Hellin/ Halloumi 

 İnegöl köfte 

 Kale biberi 

 Kalecik kara üzümü 

 Karacabey soğanı 

 Kars kaşarı 

 Kayseri mantısı 

 Kayseri pastırması 

 Kayseri sucuğu 

 Kemalpaşa tatlısı 

 Kırkağaç kavunu 

 Kırklareli hardaliyesi 

 Malatya kayısısı 

 Malatya kayısı kurusu 

 Maraş biberi 

 Maraş dondurması 

 Mardin imbeles şekeri 

 Mersin cezeryesi 

 Milas zeytinyağı 

 Mustafakemalpaşa peynir tatlısı 

 Mut kayısısı 

 Ödemiş patatesi 

 Piraziz elması 

 Safranbolu lokumu 

 Salihli kirazı 

 Siirt fıstığı 

 Şanlıurfa biberi 

 Tarsus beyazı üzüm topacık 

 Taşköprü sarımsağı 

 Türk rakısı 

 Yamula patlıcanı 

 Zile pekmezi 

 

SONUÇ  

Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli araçlardan 

biri de coğrafi işaretli ürünlerdir. Burada öncelikli olan, yerel toplumun kendi değerlerinin 

bilincinde olması ve bu değerlerin menşeleri (kimliği) belirlenerek farkındalığının oluşmasını 

sağlamaktır. Yerel unsurların kimlikleştirilmesi konusunda dünya genelinde birçok oluşum 

gerçekleştirilmiştir.  Bunlardan biri de coğrafi işaretleme sistemidir. Coğrafi işaretleme 

sisteminin çıkış noktası, tarihte baharatların ve kumaşların nereye ait olduğunu belirten 

ibarelerin kullanılmasıdır. Buradan yola çıkılarak günümüzde önemini giderek artıran coğrafi 

işaretleme sistemi oluşturulmuştur. Coğrafi işaretleme sisteminde ürünün kimliğinin 

belirlenmesi ile birlikte kalitesinin de korunması amaçlanmıştır. Diğer bir ifade ile coğrafi 

işaretleme sistemi amacının yerel ürünlerin içeriklerinin değiştirilmeden, kalitesinden ödün 

vermeden gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söylemek mümkündür. Coğrafi işaretler yöre 

ve ürünü birlikte tanıtarak bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin 

zengin kültürel yapısı içinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2500 civarında 
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potansiyel coğrafi işaretli ürün bulunmakta, ancak bu potansiyelin %10’unun coğrafi işaretli 

ürün sıfatını aldığı görülmektedir. 

2017 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde devlet, özel ve sivil toplum kuruluşları 

coğrafi işaretleme sisteminin ne anlama geldiğini belirterek ülkemizde potansiyel nitelikteki 

coğrafi işaretli ürünlerin tescilini hızlandıracak yaptırımlardan bahsetmişlerdir. Aynı zamanda 

coğrafi işaretli ürünlerin, eşdeğer normal ürünlerden %2,2 oranında daha fazla fiyata 

satılmasının üzerinde durularak coğrafi işaretli ürünlerin katma değer yaratması açısından 

önemine dikkat çekmişlerdir. Zirvede, kırsal kalkınma için coğrafi işaretli ürünlerin çoğaltılması 

için bir takım önlemler alındığından söz edilmiş ve bunun için ilan parasından feragat ettiklerini 

ve yayım süresini üç aya indirdiklerini belirtmişlerdir. 

Gerek devlet kuruluşları ve gerekse diğer kuruluşlar, coğrafi işaretli ürünlerin kültürel 

değerlerin korunmasındaki öneminin üzerinde durarak coğrafi işaretli ürünlerin farkındalığını 

artırma yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Bunlardan biri de T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı öncülüğünde Turkey Home ve Gastronometro şirketleri arasında imzalanan bir 

protokolle coğrafi işaretli ürünlerin farkındalığını artırıcı faaliyetlerdir. 

Gastronometro, coğrafi işaretli ürünleri raflarında bulunduran ve potansiyel coğrafi 

işaret niteliği taşıyan ürünlerin tescil almasında öncülük yapan bir kuruluştur. Gastronometro 

coğrafi işaretli ürünlere mağazalarında yer verirken Türk mutfağına değer katan yerel ürünlerin 

korunması, geliştirilmesi, bilinirliğinin artırılması ve gelecek nesillerin de Türk mutfağının 

zenginliklerini tadabilmeleri için yerel ve coğrafi işaretli ürünleri desteklemektedir.  
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SARI YAZMA DİYARINDA BİR EDEBİYAT TURİZMİ MEKÂNI: RIFAT ILGAZ 

KÜLTÜR VE SANAT EVİ 

Dr. Öğr. Üy. Samet ÇEVİK 

ÖZET 

Yazarların doğdukları, yaşadıkları, eserlerini kaleme aldıkları mekânlar bir kültürel 

miras unsuru olarak turistik destinasyonların önemli değerlerini oluşturmaktadır. Yazarla 

bağlantılı bu edebi mekanlar otantiklik, nostalji ve yazarla duygusal bir bağlantı kurma 

arayışında olan edebiyat turistleri için oldukça çekicidir. Çalışmanın amacı, yazarla bağlantılı 

bir edebi mekânın edebiyat turizmindeki etkinliğinin çeşitli unsurlar açısından 

değerlendirilmesidir. Bu amaçla araştırma alanı olarak Kastamonu’nun “Sarı Yazma” diyarı 

olarak bilinen Cide ilçesinde bulunan “Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi” seçilmiştir. Veri 

toplama amacıyla gözlem ve görüşme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada edebi mekân, aldığı 

yorumlama kararları, tercih ettiği yorumlama teknikleri ve mekânın otantiklik düzeyi unsurları 

ışığında analiz edilmiş ve buna bağlı olarak edebiyat turizmindeki etkinliği edebiyat turistlerinin 

beklentileri ve memnuniyet düzeyleri açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları Rıfat 

Ilgaz Kültür ve Sanat Evinin edebiyat turistlerine otantik bir deneyim sunduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte mekânın yorumlama kararlarının ve yorumlama tekniklerinin, 

edebiyat turistlerinin sahip oldukları motivasyonlara ve edebi farkındalık düzeylerine göre nihai 

deneyimleri üzerinde çeşitli etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat Turizmi, Edebi Mekân, Cide, Sarı Yazma, Rıfat Ilgaz 

 

A LITERARY TOURISM PLACE IN YELLOW SCARF REGION: RIFAT ILGAZ 

CULTURE AND ART HOUSE 

ABSTRACT 

The places where authors were born, lived, wrote their works constitutes significant 

values of touristic destinations as a cultural heritage element. This actual literary places 

associated with an author are very attractive for literary tourists seeking authenticity, nostalgia 

and an emotional connection with the author. The aim of the study is to evaluate the 

effectiveness of a literary place associated with the author in literary tourism in terms of various 

elements. “Rıfat Ilgaz Culture and Art House”, located in Cide district of Kastamonu, which is 

known as “Yellow Scarf” region was chosen as the research area. In the study in which 

observation and interview techniques were used for data gathering, the literary place was 

analysed in consideration of interpretation decisions, interpretation techniques and authenticity 

level and correspondingly its effectiveness in literary tourism was evaluated in terms of literary 

tourists’ expectations and satisfaction levels. The findings of the study show that Rıfat Ilgaz 

Culture and Art House provides an authentic experience to literary tourists. However, 

interpretation decisions and interpretation techniques of the place have various effects on the 

ultimate experience of literary tourists according to their motivations and literary awareness 

levels. 

Keywords: Literary Tourism, Literary Place, Cide, Yellow Scarf, Rıfat Ilgaz 
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GİRİŞ 

Edebi bir mekân, ziyaretçilerin anlam yüklediği ve bu anlamın onları bu mekâna çektiği 

bir yerdir. Bu anlam, okunan bir romandan çıkabildiği gibi yazarın hayatını bilmekten de 

kaynaklanabilir (Herbert, 1996: 78). Özellikle yazarların yaşamlarının bir parçasını geçirdikleri 

mekânlar, birer kültürel miras unsuru olarak turistik destinasyonların önemli çekicilik 

unsurlarından biri sayılmaktadır. Bu mekânlar orijinaline sadık kalınıp korunduğunda ve 

sürdürülebilirliği sağlandığında bulunduğu destinasyonun turizm gelişimine de katkı 

sağlamaktadır.  

Bir yazarın hayranı olan edebiyat turistleri, yazarla duygusal bir bağlantı kurma 

motivasyonuyla hareket ederek yazarın yaşanmışlığının olduğu edebi mekânları ziyaret 

etmektedirler. Bu mekânlarda sergilenen yazarın çalışma masası, daktilosu, kalemi, okuduğu 

kitaplar, tuttuğu notlar, el yazmaları gibi objelerin; şapkası, ceketi, gözlüğü, cüzdanı, kol saati 

gibi kişisel eşyalarının ya da kimlik belgesi, diploması, evlilik cüzdanı, pasaportu gibi çeşitli 

belgelerin birer hikâyesi vardır. Yazarın hayranı olan edebiyat turistleri, yazara ait bu objelerin 

iyi bildikleri hikâyelerini bu mekânda unutulmaz bir deneyimle yeniden dinlemek 

istemektedirler. Edebiyat turistlerinin bu beklentilerini karşılamak için edebi mekânların 

tasarımı, mekânlarda alınan yorumlama kararları, tercih edilen yorumlama teknikleri hayati bir 

unsur konumundadır. Edebi mekân geliştiricileri ve yöneticileri, mekânda verilmek istenen 

mesaja göre sergilenecek eşyalara, belgelere ve dekorasyona karar verirler. Bu kararlar ışığında 

hedef pazarlarını oluşturan edebiyat turistlerinin özelliklerini ve motivasyonlarını göz önüne 

alarak çeşitli teknikleri bir araya getirmek suretiyle bir yorumlama yaklaşımı benimserler. 

Mekânın edebiyat turizminde başarılı olabilmesi için tercih edilen yorumlama yaklaşımında 

uyulması gereken bir takım ilkeler söz konusudur.  

Bu çalışma yazarla bağlantılı gerçek bir mekânın edebiyat turizmindeki etkinliğini ve 

edebiyat turistlerinin beklentilerini ne ölçüde karşıladığını değerlendirmek amacıyla 

yürütülmüştür. Bu amaçla öncelikle edebiyat turizmi kavramı ele alınarak edebiyat turizmi 

türleri ve edebiyat turizminde ön plana çıkan kavramlar işlenmiştir. Daha sonra bu kavramlar 

ışığında, araştırma alanı olarak seçilen Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi’nin edebiyat turizmindeki 

etkinliği elde edilen veriler aracılığıyla değerlendirilmiştir.  

Kavramsal Çerçeve 

Edebiyat turizmi, yazarlarla bağlantılı olan evlerin, müzelerin, yazarların mezarlarının 

ziyaret edilmesi, festivaller ya da anma törenleri gibi edebiyat etkinliklerine ya da organize 

edebiyat turlarına katılım gibi pek çok aktiviteyi barındıran bir turizm türü olarak kentsel ya da 

kırsal turizm destinasyonlarına turizm gelişimi adına birçok avantaj sunmaktadır (Topler, 2016). 

Bu avantajlardan biri destinasyonların edebiyat turizmi aracılığıyla elde edecekleri gelirlerdir. 

Bir çekicilik unsuru olarak edebi ürünleri sunan destinasyonlar, artan turist sayısına bağlı olarak 

bu çekiciliklerin gelir yaratıcı etkisinden faydalanacaklardır. Bir diğer avantaj da edebiyat 

turizminin benzersizlik özelliğidir. Edebiyat turizmi çekiciliklerinin başka destinasyonlarda 

benzer şekilde deneyimlenmesinin mümkün olmamaktadır (Fox, 2008). Edebiyat turizminin bir 

diğer ayırt edici özelliği de edebiyatın herkesle kolaylıkla bütünleşebilen bir sanat dalı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Robinson ve Andersen (2002) sanatsal kültür turizmi olarak 

edebiyat turizminin farklı olduğunu, çünkü edebiyatın diğer sanat türleri gibi olmadığını öne 

sürmüşlerdir. Görsel sanatlar ve müziğin aksine edebiyat, okuyabilen ve yazarın sanatsal ve 

anlamsal kalıplar yaratmak için bir araya getirdiği sözcükleri ya da eserinde kullandığı 

geleneksel üslupları anlayabilen herhangi biri ile potansiyel olarak kişisel bir düzeyde 

bütünleşebilmektedir. Yani yazar ve okur sanatı paylaşmada birbirine yakındır, çünkü okur 

yazarın dünyasına kolaylıkla dahil olabilmektedir.  

Edebiyat turizminin sekiz farklı türü bulunmaktadır. Edebiyat turizminin 

sınıflandırılmasında Butler’in (1986) çalışması temel rol oynamıştır. Sonraki çalışmalar, 

edebiyat turizmini bu sınıflandırmaya bağlı kalarak değerlendirmişler ya da bu sınıflandırmaya 
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yeni kategoriler eklemişlerdir. Butler (1986) edebiyat turizmini dört kategoride 

değerlendirmiştir (Butler, 1986’dan aktaran Busby ve Klug, 2001): 

1. Gerçek mekânlara yapılan seyahatler: Bir yazarın hayatıyla bağlantılı olan, genellikle yazarın 

doğduğu, yaşadığı, çalışma alanı olarak kullandığı ya da öldüğü evlere yapılan ziyaretleri ifade 

etmektedir. 

2. Kurgusal mekânlara yapılan seyahatler: Yazarların eserlerine konu olan mekânlara yapılan 

ziyaretleri ifade etmektedir. 

3. Edebi figürlere hitap eden destinasyonlara yapılan seyahatler: Destinasyon yöneticileri 

tarafından destinasyonun edebi figürler aracılığıyla pazarlama ve tanıtım çalışmalarının yoğun 

şekilde yapıldığı destinasyonlara seyahatleri ifade etmektedir. 

4. Bir yazarın ya da eserin popülaritesine dayanan destinasyonlara yapılan seyahatler: Herhangi 

bir çaba olmaksızın tamamen bir yazarın ya da eserinin popülaritesine dayanarak turizmde ön 

plana çıkmış destinasyonlara yapılan seyahatleri kapsamaktadır.  

Bu sınıflandırmaya Busby ve Klug (2001) beşinci edebiyat turizmi türü olarak gezi 

yazarlığını önermişler ve gezi yazarlığını “mekânların ve insanların yeniden yorumlanarak 

geniş kitlelere iletilen bir araç” şeklinde tanımlamışlardır. Bu sınıflandırmaya altıncı edebiyat 

turizmi türü olarak Busby ve Laviolette (2006) film kaynaklı edebiyat turizmi türünü 

önermişlerdir. Yazarlar film kaynaklı edebiyat turizmini, “bir destinasyona hem filmin 

izlenmesi hem de uyarlandığı edebiyat eserinin okunmasından kaynaklı geniş çaplı ilginin 

sonucu olan turizm türü” şeklinde tanımlamışlardır. Edebiyat festivallari ve kitapçı turizmi 

türlerinden ise Mintel (2011) edebiyat turizmi ile ilgili yazdığı raporda bahsetmiştir. Edebiyat 

festivalleri, özellikle İngiltere’de sayıları her geçen yıl artan, katılımcıların yazarlarla ya da 

diğer ünlü kişilerle etkileşim kurabildikleri ve yazarların kendi eserlerini tanıtabildikleri 

etkinliklerdir. Kitapçı turizmi ise turistlerin bir destinasyonu ziyaretlerinde o bölgeye özgü 

rehber kitaplar, haritalar gibi unsurlar için ya da yerel yazarlar tarafından yazılan kitaplar için 

yerel kitapçıları ziyaret etmeleridir (Mintel, 2011’den aktaran Hoppen vd., 2014).  

Bu çalışma edebiyat turizminin birinci türü olan gerçek mekânlara yapılan seyahatler 

kategorisinde yer almaktadır. Yazarla bağlantılı bu mekânlar, yazarların hayat hikâyelerine içsel 

bir ilgi duyan ziyaretçiler için çekicilik unsurları oluşturabilmektedir. Bu mekânlara yapılan 

ziyaretler, hayranlık duyulan kişilerle sıkı ilişkisi olan mekânlarla bağlantıya geçmeyi, bu 

kişilerin hatıratına tanıklık etmeyi, kişisel eşyalarıyla temasa geçmeyi sağlamakta ve ortam bu 

tür temasların deneyimsel kalitesini artırmaktadır. Bu mekânlar sadece yazarın hayatlarıyla 

değil aynı zamanda eserleriyle de bağlantılı olan yerlerdir. Gerçekle kurgunun bu birleşimi, bu 

mekânlara özel bir anlam yüklemektedir (Herbert, 1996). Evde bulunan, çalışma masası, 

daktilosu, kalemi, okuduğu kitaplar, aldığı notlar, el yazmaları gibi yazara ait nesnelerin; 

şapkası, ceketi, cüzdanı, gözlüğü, çalar saati gibi kişisel eşyalarının; nüfus cüzdanı, diploması, 

pasaportu, evlilik cüzdanı gibi kişisel belgelerinin ya da fotoğraflarının her birinin bir hikâyesi 

vardır ve edebiyat turistleri gayet iyi bildikleri bu hikâyeleri unutulmaz bir deneyim eşliğinde bu 

mekânda yeniden dinlemeyi istemektedir. Robinson (2002), yazar evlerinin birçok pazara hitap 

ettiğini ve tartışmasız bir şekilde en güçlü turizm kaynağı olduğunu ileri sürmüştür.  

Literatürde yazar evlerine yönelik pek çok çalışmaya rastlanmıştır. Bu yazarlar 

arasında; Dylan Thomas (Herbert, 2001); Jane Austen (Herbert, 2001; Orr, 2018); John Milton 

(Santesso, 2004); Robert Burns (Bhandari, 2008); Mary Russell Mitford (Booth, 2008); Honoré 

de Balzac (Petroman vd., 2008); Vladimir Nabokov, Alexander Pushkin (Wallace, 2009); 

Virginia Woolf (Robertson ve Radford, 2009); Lord Byron (Busby ve Shetliffe, 2013); Anne 

Frank (Hartmann, 2013; Busby ve Devereux, 2015); Gabriale D’Annunzio (Gentile ve Brown, 

2015) ve Sait Faik Abasıyanık (Çevik, 2017) sayılabilir.  

Bu edebiyat turizmi türünde bazı önemli kavramlar ön plana çıkmaktadır. Bunlar 

arasında, otantiklik, yorumlama, nostalji, metalaştırma, edebi farkındalık, yazarla bağlantı 

kurma kavramları yer almaktadır. Bu kavramlar birbiriyle bağlantılı olmakla birlikte ziyaretçiler 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

169 

 

açısından yazarla bağlantılı gerçek mekânlarda otantiklik arayışı başta gelmektedir. Otantikliğin 

turizmle ilgisini ilk kez MacCannell (1973) ortaya koymuştur. MacCannell’a göre turistler 

gündelik yaşamlarıyla ilişkilendirilen unsurlardan ziyade daha derin deneyim gereksinimleriyle 

güdülenmektedirler. Turistler, kültürel turistik üreticiler tarafından sahnelenen otantik unsurları 

ve alanları bulmaya çalışan maceraseverlerdir (MacCannell, 1973’ten aktaran Fawcett ve 

Cormack, 2001: 688). Fawcett ve Cormack’e (2001) göre edebiyat turizminde otantiklik 

kavramı, kurguyla gerçeğin içiçe geçmesinden ötürü tema ve fikirlerin karmaşık bir kümesini 

içermektedir. Edebiyat turizminde otantikliğin dört önemli türü bulunmaktadır: objektif 

otantiklik, yapıcı otantiklik, postmodern otantiklik ve varoluşsal otantiklik. Objektif otantiklik, 

müzelerle bağlantılı olarak, sergilenen nesnelerin gerçekliğini vurgulamaktadır. Bir başka 

deyişle otantiklik, sergilenen nesnelerin doğasında var olan bir özelliktir. Yapıcı otantiklik, hem 

turistler hem de turizm üreticileri tarafından yapılan yapı ve yorumlama işlerinin bir sonucudur. 

Postmodern otantiklik, otantikliğin yeniden inşasını ifade etmektedir. Postmodernist yaklaşım 

kopya ile orijinal arasındaki sınırı tahrip etmektedir. Varoluşsal otantikliğe göre ise turistler 

sergilenen nesnelerin gerçekliğiyle ilgilenmezler. Aslında onlar sergilenen nesneler aracılığıyla 

kendi gerçek benliklerini aramaktadırlar (Jia, 2009).  

Edebiyat turizmi mekânları aynı zamanda birer kültürel miras unsuru olduklarından bu 

mekânlarda sergilenen nesnelerin gerçekliği, bu gerçekliğe dair kanıtlar ve bu gerçekliğin 

turistlere sunulma biçimleri turistlerin mekânda yaşayacakları deneyimin kalitesini doğrudan 

etkilemektedir. Bu nedenle edebi mekânlarda mekân planlayıcıları ve yöneticiler için 

yorumlama hayati bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Beck ve Cable (2011) yorumlamayı 

ziyaretçilerin ilk elden deneyimledikleri ve ilham aldıkları bir süreç şeklinde tanımlayarak bu 

süreçte yorumlayıcıların rolünün çok büyük olduğunu vurgulamışlardır. Yorumlayıcılar mutlaka 

iletişim becerileri açısından donanımlı olmalı ve edebi mekânın tarihçesi ve ilgili olduğu yazar 

hakkında bilgi birikimine sahip olmalıdır. Edebi mekânlarda yorumlama farklı şekillerde 

gerçekleştirilebilir. Bunlardan biri kişisel yorumlamadır. Kişisel yorumlama, rehberler ya da 

müze görevlileri aracılığıyla mekân hakkında bilginin bireysel ziyaretçilere ya da gruplara 

sunulmasıdır. Bu yorumlama biçimi, yorumlayıcı ile ziyaretçi arasında çift yönlü bir iletişime 

olanak sağladığından en etkili yorumlama biçimidir (HISA, 2015). Kişisel olmayan yorumlama 

biçimleri ise sergiler, panolar, yön işaretleri, dijital sunumlar, internet siteleri, sesli rehberler ve 

broşür, kitapçık, rehber, haritalar gibi basılı materyalleri içermektedir. 

ICOMOS’un 2008 yılında yayınladığı “Kültürel Miras Alanlarının Algılanması ve 

Sunumu” tüzüğünde yedi önemli yorumlama ilkesinden bahsedilmektedir. Yazarla bağlantılı 

gerçek edebi mekânların bu ilkeleri yorumlama kararlarında dikkate almaları önem arz 

etmektedir. Söz konusu bu ilkeler; “Erişim ve Anlayış”, “Bilgi Kaynakları”, “İçerik ve 

Ortam”, “Otantiklik”, “Sürdürülebilirlik”, “Kapsayıcılık” ve “Araştırma, Eğitim ve 

Değerlendirme” ilkeleridir.  

Erişim ve Anlayış: Yorumlama ve sunum programları, halkın kültürel miras alanlarına 

fiziksel ve entelektüel erişimini kolaylaştırmalıdır. Etkin yorumlama ve sunum halkın saygısını 

ve anlayışını artırmalı, izleyicilerini demografik ve kültürel açıdan tanımlamalı ve 

değerlendirmeli, yorumlama altyapısında ziyaretçilerin dil farklılıkları dikkate alınmalıdır.  

Bilgi Kaynakları: Yorumlama ve sunum bilimsel yöntemler ve yaşayan kültürel 

gelenekler aracılığıyla elde edilmiş kanıtlara dayanmalıdır. Yorumlama sözlü ve yazılı bilgileri, 

materyalleri, gelenekleri ve mekâna atfedilen içerikleri sahnelemelidir. Görsel canlandırmalar 

yazılı, sözlü ve ikonografik kaynakların ve fotoğrafların analizi de dahil olmak üzere çevresel, 

arkeolojik, mimari ve tarihsel verilerin detaylı ve sistematik analizine dayanmalıdır.  

İçerik ve Ortam: Kültürel miras alanlarının yorumlanması ve sunumu, bu alanların 

geniş çaplı sosyal, kültürel, tarihi ve doğal içerikleriyle ve ortamlarıyla ilişkili olmalıdır. Doğal 

çevresi, peyzajı, coğrafi özellikleri ve mekânın tarihi ya da kültürel önemini vurgulayan 

ayrılmaz parçaları yorumlama ve sunum kararlarında dikkate alınmalıdır.  
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Otantiklik: Kültürel miras alanlarının yorumlanması ve sunumunda temel otantiklik 

ilkelerine mutlaka uyulmalıdır. Bir miras yorumlama programının tasarımı, mekânın sosyal 

fonksiyonlarına, yerel halkın ve ilişkili toplumların kültürel uygulamalarına saygı göstermelidir. 

Yorumlama ve sunum, kültürel değerleri olumsuz şekilde etkilemeden kültürel miras alanının 

otantikliğini korumaya katkıda bulunmalıdır. 

Sürdürülebilirlik: Bir kültürel miras alanı için yorumlama planının temel amaçları 

arasında sosyal, finansal ve çevresel sürdürülebilirlik ile alanın doğal ve kültürel çevresine karşı 

hassasiyet yer almalıdır. Yorumlama ve sunum programlarının gelişimi ve uygulaması, kültürel 

miras alanlarının tüm planlama, bütçeleme ve yönetim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası 

olmalıdır. Programlar geniş çaplı koruma, eğitim ve kültür hedeflerine hizmet etmelidir. 

Kapsayıcılık: Kültürel miras alanlarının yorumlanması ve sunumu, kültürel miras 

uzmanları, ev sahibi toplum ve ilişkili topluluklar ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliğinin 

sonucu olmalıdır. Akademisyenler, uzmanlar, topluluk üyeleri, hükümet yetkilileri, alan 

yöneticileri, turizm işletmecileri ve diğer profesyonellerin multidisipliner uzmanlıkları 

yorumlama ve sunum programlarının oluşturulmasına entegre edilmelidir.  

Araştırma, Eğitim ve Değerlendirme: sürekli araştırma, eğitim ve değerlendirme bir 

kültürel miras alanının yorumlanmasının temel unsurlarından biridir. Sürekli araştırma, bir 

alanın öneminin anlaşılmasını ve değer görmesini artırması açısından önemlidir. Yorumlama ve 

sunum programları ve bunların alan üzerindeki fiziksel etkileri sürekli olarak izlenmeli, 

değerlendirilmeli ve bilimsel analizler ile kamu geribildirimi temelinde periyodik değişiklikler 

gerçekleştirilmelidir. Alandaki son gelişmeler ve yenilikler konusunda personeli, ev sahibi 

toplumu ve ilişkili toplulukları bilgilendirmek amacıyla yerinde eğitim programları ve kurslar 

düzenlenmelidir.  

Yazarla bağlantılı gerçek mekanlarda otantikle birlikte aranan diğer kavramlar da 

nostalji ve yazarla kurulan duygusal bağlantıdır. Gentile ve Brown (2015), edebiyat turistlerinin 

motivasyonlarını ele aldıkları otoetnografik çalışmalarında edebiyat turistlerinin 

motivasyonlarının nostalji ve kaçış gibi itici faktörler aracılığıyla güçlü bir biçimde etkilendiği 

sonucuna ulaşmışlardır. Nostalji geçmişle duygusal bir ilişki, nesnelerin hatırlatıcı gücü ve daha 

az anlam içeren günümüzden kaçışla bağlantılıdır. Yazarların çalışmalarından ortaya çıkan bir 

diğer motivasyon da yazarla okuyucu arasındaki duygusal ve entelektüel ilişkidir. Bu ilişki de 

edebiyat turizmi açısından bir diğer önemli kavram olan edebi farkındalığı gündeme 

getirmektedir. Edebi farkındalık, edebiyat turizmine konu olan yazar ya da eserlerle ilgili olarak 

ziyaretçilerin bilgi ve ilgi düzeyine işaret etmektedir.  

YÖNTEM 

Çalışmanın amacı, yazarla bağlantılı gerçek bir edebiyat turizmi mekânının edebiyat 

turizmindeki etkinliğinin çeşitli unsurlar açısından değerlendirilmesidir. Çalışmada şu sorulara 

yanıt aranmaktadır: 

 Edebi mekânın ve mekânda sergilenen nesnelerin otantiklik düzeyi nedir? 

 Belirlenen yorumlama stratejileri nelerdir ve hangi yorumlama teknikleri 

kullanılmaktadır? 

 Otantiklik düzeyi ve yorumlama tekniklerinin edebiyat turistlerinin beklentilerine ve 

memnuniyet düzeylerine etkisi nedir? 

Nitel ve betimsel bir nitelik taşıyan bu çalışmada durum analizi (örnek olay) deseni 

kullanılmıştır. Örnek olay deseni, güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde 

çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı 

ve birden fazla kanıt ve veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan görgül bir 

araştırma yöntemidir (Yin, 1984: 23’ten aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2011: 277).  

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki yazarla bağlantılı gerçek edebi mekânlar 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda yer alan edebi mekânlar, İstanbul’da Sait Faik Abasıyanık 

Müzesi, Aşiyan Müzesi, Orhan Kemal Müzesi, Yahya Kemal Müzesi, Haldun Taner Müze Evi, 
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Kemal Tahir Müze Evi, Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi (restorasyon sürecinde); Ankara’da 

Mehmet Akif Ersoy Evi; İzmir’de Necati Cumalı Anı ve Kültür Evi; Tekirdağ’da Namık Kemal 

Evi; Diyarbakır’da Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Müzesi; Hatay’da Cemil Meriç 

Müzesi ve Kastamonu’da Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi’dir. Çalışmada amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Tipik durum örneklemesi, 

araştırmacının bir uygulamayı veya bir yeniliği tanıtmak istediğinde, bu uygulamanın yapıldığı 

veya yeniliğin olduğu bir dizi durum arasından en tipik bir veya birkaç tanesini saptayarak 

bunları çalışmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 110). Bu amaçla 2007 yılından bu yana 

Kastamonu Cide’de faaliyet gösteren Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi araştırma alanı olarak 

seçilmiştir. Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi’nin araştırma alanı olarak seçilmesinin nedeni hem 

bu evin Rıfat Ilgaz’ın doğduğu ev olması itibariyle yazarla bağlantılı gerçek bir edebi mekân 

özelliklerini taşıyor olması hem de Kastamonu’nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti sıfatını 

taşıyor olmasıdır.  

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile 

yapılandırılmamış gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Görüşme Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi 

sorumlusu Sayın Mahir Şahin ile 8 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme ses 

kayıt cihazına kaydedilmiş ve ardından eksiksiz bir şekilde çözümlenerek çözüm metni 

oluşturulmuştur. Yapılandırılmamış gözlem kapsamında ise evin her bölümüyle ilgili notlar 

alınmış ve fotoğraflar çekilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilerek 

alt başlıklar halinde sunulmuştur.  

BULGULAR 

“Cide, doğduğum eşsiz, benzersiz memleket…  

Ne iyi etmiş de anam beni bu cana yakın memlekette doğurmuş!” (Ilgaz, 2017: 8) 

Rıfat Ilgaz 7 Mayıs 1911 tarihinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde doğmuştur. Düyunu 

Umumiye memuru olarak çalışan babasının tayini nedeniyle on iki yaşındayken Cide’den 

ayrılırlar. 1930 yılında Kastamonu Muallim Mektebini bitirerek altı yıl ilkokul öğretmenliği 

yapar. 1938 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun olduktan sonra bir süre Türkçe 

öğretmeni olarak çalışır. Sınıf (1944) adlı şiir kitabının sıkıyönetim tarafından toplatılmasından 

sonra altı ay hüküm giymiştir. Daha sonra Markopaşa başta olmak üzere çeşitli dergilerde çıkan 

yazıları ve yayımlanan kitapları nedeniyle yaşamının çeşitli evrelerinde birçok kovuşturmaya 

uğrayarak değişen sürelerde tutuklu kalmıştır. 1947 yılında öğretmenlikten çıkarılan Rıfat Ilgaz, 

öykü, roman, oyun ve gazetelerde köşe yazıları yazarak hayatını idame ettirmiştir. 1974 yılında 

Yenigün gazetesinden emekli olduktan sonra İstanbul’dan ayrılarak doğduğu yer Cide’ye dönüş 

yapmış ve 1981 yılına kadar burada yaşamıştır. Yazar 1993 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.  

Rıfat Ilgaz 82 yıllık hayatında edebiyat dünyamıza şiir, roman, oyun ve öykü dalında 

pek çok eser kazandırmıştır. Şiir kitapları arasında Yarenlik (1943), Sınıf (1944), Yaşadıkça 

(1947), Devam (1953), Üsküdar’da Sabah Oldu (1954), Soluk Soluğa (1962), Kara Kılçık 

(1969), Uzak Değil (1971), Güvercinim Uyur mu (1974), Kulağımız Kirişte (1983) ve Ocak 

Katırı Alagöz (1987) yer almaktadır. Yazarın roman dalında; Hababam Sınıfı (1957), Bizim 

Koğuş (1959), Karadeniz Kıyıcığında (1969), Meşrutiyet Kıraathanesi (1974), Karartma 

Geceleri (1974), Sarı Yazma (1976), Yıldız Karayel (1981) ve Hababam Sınıfı İcraatın İçinde 

(1987) isimli eserleri edebiyatımıza kazandırmıştır.  Ayrıca yazar çocuk romanı dalında da 

eserler vermiştir. Yazarın yayınlanan çocuk romanlarından bazıları Halime Kaptan (1972), 

Kumdan Betona (1976), Bacaksız Kamyon Sürücüsü (1977), Öksüz Civciv (1979), Cankurtaran 

Yılmaz (1979), Bacaksız Okulda (1980), Bacaksız Tatil Köyünde (1980) ve Apartman 

Çocukları’dır (1984). Öykü dalında da çok fazla eser vermiş olan yazarın öykü kitaplarından 

bazıları, Radarın Anahtarı (1957), Don Kişot İstanbul’da (1957), Kesmeli Bunları (1962), 

Şevket Ustanın Kedisi (1965), Garibin Horozu (1969), Çatal Matal Kaç Çatal (1972), Al Atını 

(1972), Rüşvetin Alamancası (1982), Sosyal Kadınlar Partisi (1983) ve Şeker Kutusu (1990) 

olarak sayılabilir.  
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Rıfat Ilgaz’ın doğduğu ev, yıllardır atıl durumda kaldıktan sonra Cide Belediyesi’nin 

girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınarak aslına uygun olarak restore 

edilmiştir. Mülkiyeti Cide Belediyesi’ne ait olan bu ev, 2007 yılından beri Rıfat Ilgaz Kültür ve 

Sanat Evi adıyla hizmet vermekte ve yazarın anısını yaşatmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Öyle dört başı mamur bir doğumevinde falan doğmamışım. Duvarları deniz kokan ahşap bir 

evde dünyaya gelmişim” (Sönmez, 2011: 14).  

YORUMLAMA KARARLARINA VE YORUMLAMA TEKNİKLERİNE DAİR 

BULGULAR 

Gözlem ve görüşmeden elde edilen veriler, yorumlama ilkeleri ve tercih edilen 

yorumlama teknikleri açısından analiz edilmiştir. Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi, 

Kastamonu’nun Cide ilçesinin merkezinde rahatlıkla ulaşılabilecek bir konumda bulunmaktadır. 

Evin kolay erişilebilir bir konumda bulunması, Cide’ye gelen turistlerin evi ziyaret etme 

oranlarını ciddi ölçüde artırmaktadır. Görüşmeden elde edilen verilere göre, Rıfat Ilgaz Kültür 

ve Sanat Evi’nin yıllık 50.000 civarı ziyaretçisi olmaktadır. Günlük ziyaretçi sayısı açısından 

bakıldığında, özellikle Cide’nin turizm hareketlerinden dolayı nüfusunun arttığı Haziran – Eylül 

arasındaki dört aylık dönemde günlük ortalama 300 ziyaretçi ağırlandığı belirtilmiştir. Bu rakam 

doğal olarak kış aylarında düşmektedir, ancak kış aylarında iş amaçlı olarak Cide’ye gelen 

kişilerin evi ziyaret etme oranlarının yüksek olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte özellikle 

bahar döneminde Kastamonu ve Bartın, Çankırı, Çorum, Sinop gibi çevre illerden okul gezileri 

ve üniversite öğrencilerinin düzenlediği geziler yoğunlaşmaktadır. Okul gezilerinin olduğu 

günlerde günlük ziyaretçi sayısı 70-80 civarında seyrederken, gezilerin olmadığı günlerde ise ev 

10-15 arası ziyaretçiyi ağırlamaktadır.  

Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi elverişli konumunun yanı sıra erişilebilirliğini artırmak 

amacıyla yaz aylarında haftanın her günü açık olup öğle tatillerinde de hizmet vermektedir. 

Ekim ayından itibaren ise normal tarifesine dönen ev Salı’dan Cumartesi’ye ziyaretçilerini 

ağırlamaktadır. Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi ücretsiz olarak gezilmektedir.  

Fiziksel erişimin yanı sıra entelektüel erişim açısından elde edilen veriler analiz 

edildiğinde evde bazı odaların adlandırıldığı görülürken, bazı odalarda o odaların hangi tema 

altında düzenlendiğine dair herhangi bir isim ya da tabelaya rastlanmamıştır. Örneğin birinci 

katta bulunan oda Rıfat Ilgaz’ın doğduğu odadır. Bu temayı yaşatmak için odanın ortasına bir 

beşik konulmuş ve oda Rıfat Ilgaz’ın doğduğu yıllara denk gelen dönemin eşyalarıyla 
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donatılmıştır. Benzer şekilde Rıfat Ilgaz ve ailesinin evde yaşadığı dönemlerde oturma odası 

olarak kullandıkları ikinci kattaki oda da oturma odası temasıyla düzenlenmiş olup sergilenen 

eşyalar bu amaca göre seçilmiştir. Ancak her iki odanın girişinde de bu temalara dair bir 

isimlendirme olmayışı bazı ziyaretçilerin bu bilgilere erişemeden evden ayrılmasına neden 

olmaktadır. Evde sergilenen nesnelerin bir bölümünde, özellikle fotoğrafların altında, 

açıklamalar mevcuttur. Ancak açıklamalar sadece Türkçe dilinde yazılmıştır. Cide’nin sadece iç 

turizme yönelik bir destinasyon olduğu düşünüldüğünde bu durumun bir eksiklik yaratmadığı 

söylenebilir. Evin sorumlusu tarafından da yabancı turistlerin evi ziyaret ettiklerine dair 

herhangi bir beyanda bulunulmamıştır. Entelektüel erişim noktasındaki bir diğer önemli husus 

da ziyaretçilerin kültürel ve demografik özelliklerine göre farklı yorumlama biçimleri 

kullanılmasıdır. Bu konudaki en önemli örnek, müzeler ya da edebi mekânlar gibi kültürel miras 

alanlarında çocuklara yönelik farklı uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Özellikle okul 

gezilerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği müzelerde ya da edebi mekânlarda, öğrencilere 

onların daha iyi anlayabileceği tarzda anlatımlar gerçekleştirilmekte, ilgilerini çekebilecek 

sunumlar gösterilmekte ya da küçük çaplı yarışma benzeri aktiviteler gerçekleştirilebilmektedir. 

Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi’nde ziyaretçiler arasında böyle bir ayrıma gidilmediği 

belirtilmiştir.  

Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi, yorumlamanın bilgi sağlama ilkesini başarılı bir şekilde 

yerine getirmektedir. Eve gelen ziyaretçiler, Rıfat Ilgaz’ın 82 yıllık yaşam öyküsüne, çalışma 

hayatına, eserlerine, Cide’nin Rıfat Ilgaz’ın hayatındaki önemine ve buna benzer pek çok 

konuya dair bilgiyle evden ayrılmaktadır. Evin bilgi sağlama amacıyla tercih ettiği yorumlama 

biçimleri panolar ve broşürlerdir. Evde kişisel rehberlik hizmeti sağlanmamaktadır. Özellikle 

yaz aylarında ziyaretçi sayısının fazla olmasından dolayı rehberlik hizmeti uygulamasının zor 

olduğu belirtilmiştir. Bilgi sağlama ilkesini gerçekleştirmenin bir yolu da etkinliklerdir. 

Etkinlikler, bilginin farklı şekillerde sunulduğu, yazarın hayatına ve eserlerine dair ilgiyi artıran 

ilham verici bir yorumlama tekniğidir. Paneller, belgesel gösterimleri, yarışmalar, sergiler gibi 

çeşitli etkinliklerin yerel yönetim birimleri, okullar, medya, sivil toplum kuruluşları gibi 

paydaşların işbirliğiyle organize edilmesi evin edebiyat turizmindeki etkinliğini artırmak 

açısından önem arz etmektedir. Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi her yıl Temmuz ayında 

gerçekleştirilen “Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali”ne ev sahipliği 

yapmaktadır. 2018 yılında 23.sü gerçekleştirilen festivalde üç gün boyunca şiir yarışmaları, 

seminerler, sergiler, konserler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliğin dışında Rıfat Ilgaz Kültür ve 

Sanat Evinin herhangi bir etkinlik gerçekleştirmediği belirtilmiştir.  

Evin ikinci katında bulunan iki odada Rıfat Ilgaz’ın yaşam öyküsüne ve edebiyat 

hayatına dair bilgileri almak mümkündür. Bu odalardan bir tanesi Rıfat Ilgaz’ın edebiyat 

hayatının tüm önemli yapıtaşlarına ilişkin bilgi ve görsellerin sergilendiği odadır. Bu odada 

yazarın tüm eserleri “şiir kitapları”, “oyunları”, “fıkra ve köşe yazılarından derleme”, “anı 

kitapları”, “hikâye kitapları”, “romanları” ve “çocuk romanları” başlıkları halinde eserlerin 

tarihleriyle birlikte panolarda sunulmaktadır. Bu panoların hemen önünde bulunan masada 

yazarın eserlerinin birçoğunun eski basımları yer almaktadır. Odadaki bir başka masada ise 

Rıfat Ilgaz’ın eserlerinden ve kendisi hakkında yazılan eserlerden alıntılar bazı fotoğraflar 

eşliğinde sergilenmektedir. Bu bölüm Rıfat Ilgaz’ı tanıma ve anlama motivasyonuna uygun 

zengin bir içerik sunuyor olmasına rağmen, alıntıların yazıldığı kâğıtların dağınık bir görünüm 

sergilemesi ve göze hitap etmemesi ilgiyi azaltan bir unsurdur. Odada camlı bir bölme ardında 

yazarın 1975 yılında yeniden Cide’ye döndükten sonra yazmaya başladığı “Cide Postası” 

gazetesinden örnekler, 1940’lı yıllarda Sabahattin Ali’yle çıkardıkları “Marko Paşa” ve daha 

sonra kendi idaresinde çıkardığı “Hür Marko Paşa” adlı dergilerden örnekleri görmek de 

mümkün. Eski gazete ve dergilerden örnekler ve Rıfat Ilgaz’ın kitaplarının eski basımlarının 

sergileniyor oluşu yaşattığı nostalji hissi bakımından da bu odayı çekici kılmaktadır. Bu oda 

aynı zamanda Rıfat Ilgaz’ın edebiyat hayatının en renkli anılarına dair fotoğraflarla donatılmış 

durumdadır. Daha önceden de bahsedildiği gibi her fotoğrafın altında ayrıntılı açıklamaların da 

bulunması nedeniyle bu oda ilgi çekmekte ve ziyaretçilerin Rıfat Ilgaz’ın edebiyat hayatına dair 

detaylarla evden ayrılmalarını sağlamaktadır.  
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Bir diğer odada ise Rıfat Ilgaz’ın 82 yıllık yaşam öyküsünün Cide’yle kesiştiği 

dönemleri anlatan Nesrin Şahin’in “Cide’li Rıfat Ilgaz’ı Anlamak” isimli sergi çalışması yer 

almaktadır. Sergi Rıfat Ilgaz’ın doğumundan 12 yaşına kadar geçen süredeki yaşamı ile 1975-

1981 yılları arasında tekrar Cide’ye yerleştiği dönemi içeren iki bölümden oluşmaktadır. 

Fotoğraflar Rıfat Ilgaz’ın “Sarı Yazma” isimli otobiyografik romanı, Asım Bezirci’nin “Rıfat 

Ilgaz” isimli biyografisi ve Mehmet Saydur’un “Rıfat Ilgaz’lı Yıllar” isimli anı kitabından 

alıntılar eşliğinde sunulmuştur. Rıfat Ilgaz’ı tanıma ve anlama, kişisel dünyası hakkında bilgi 

sahibi olma, doğum yeri olan Cide’nin kendisinde bıraktığı izlenimleri öğrenme amaçlarına 

hizmet eden bu oda, yazarı anlama ve onunla duygusal bir bağ kurma motivasyonlarına sahip 

olan edebiyat turistleri açısından oldukça çekicidir. 

Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi’nin, içerik ve ortam ilkesi açısından analiz edildiğinde 

Cide’nin sosyal, kültürel ve tarihi içeriklerini yansıtacak şekilde dizayn edildiğini söylemek 

mümkündür. Eve girer girmez ziyaretçilerin gözüne çarpan ilk şey sarı yazmalarla donatılmış 

bir masadır. Sarı yazma Cide’nin simgesi haline gelmiş olan bir kültürel miras unsurudur. 

Sadece bu masada değil evin pek çok sergi alanında da sarı yazmalara rastlamak mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…hemen çoğunun elinde kalaylı bakraçlar, yumurta sepetleri vardı. Kadınların ayakları, 

çoraplı ve kunduralıydı. Beni sevindiren bu görünüm, bir geleneği titizlikle sürdürüp gitmenin 

güzel bir belgesiydi. Başlarında, bellerine kadar sarkan sarı yazmalar, allı morlu önlükler, 

kırmızı paçalıklar tertemiz, yepyeniydi” (Ilgaz, 2017: 87) 

Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi yorumlama kararları açısından değerlendirildiğinde 

Rıfat Ilgaz’ın anısını yaşatma amacının yanı sıra Cide’nin yazarın doğduğu döneme denk gelen 

kültürel ve tarihi özelliklerini yansıtma amacı taşıdığını da belirtmek gerekmektedir. Evde 

sergilenen ve Rıfat Ilgaz’ın şahsına ait olmayan eşyalar o dönemin özelliklerine uygun olarak 

seçilmiştir. Özellikle Rıfat Ilgaz’ın doğduğu oda ve oturma odası temasıyla düzenlenen odalarda 

sergilenen eşyaların bir kısmında bu özellik aranmıştır. Böylelikle bu odaları gezen ziyaretçiler 

en az 100 yıllık eşyalarla geçmişe yolculuk etme imkânına sahip olmakta ve Cide’nin kültürel 

yapısı ile ilgili de fikir sahibi olmaktadır. Dönemin özelliklerini yansıtan eşyalar Cidelilerin 

hediyelerinden oluşmaktadır. Hediye eden kişilerin anısını yaşatmak amacıyla çok hoş bir 

tasarım düşünülmüş ve eşyaların yanına konulmuştur. Bu, aynı zamanda evin tasarımında 

toplumun bazı kesimlerinin de sürece dahil edildiğini göstermesi nedeniyle yorumlamanın 

“kapsayıcılık” ilkesi açısından da önemli bir özelliktir.  

Daha önce de bahsedildiği gibi evde en çok tercih edilen yorumlama teknikleri panolar, 

sergiler ve broşürlerdir. Evde Rıfat Ilgaz’a ait herhangi bir görüntü ya da ses kaydı ve dijital 

sunumlar ya da sesli rehber imkânı bulunmamaktadır. Eve ait olan bir internet sitesi ve sosyal 
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medya sayfaları da hizmet vermemektedir. Evin yönetiminde bir internet sitesinin ya da sosyal 

medya sayfalarının hizmet vermemesi, pazarlama ve tanıtım çalışmaları açısından ve evi ziyaret 

etmeden önce evle ilgili ön bilgi almak isteyen turistler için önemli bir eksikliktir. Öte yandan 

basınla olan iyi ilişkilerin tanıtımda bu eksikliği giderecek özelliğe sahip olduğu söylenebilir. 

Evin sorumlusu yerel basında ve zaman zaman da ulusal basında yer aldıklarına değinmiştir.  

EVİN OTANTİKLİK DÜZEYİNE DAİR BULGULAR 

Bir miras alanının yorumlanmasında belirlenen ilkelerden biri olan otantiklik ile ilgili 

veriler, otantikliğin bir edebiyat turistinin bir edebi mekânda aradığı en önemli özelliklerden biri 

olması nedeniyle ayrı bir bölümde değerlendirilmiştir. Bir yazarın hayranı olan edebiyat 

turistleri o yazarla ilgili bir mekânı ziyaret ettiklerinde yazarın kullanmış olduğu eşyaları 

görmek, o eşyalara dokunmak ve o eşyalar aracılığıyla yazarın dünyasına tanıklık ederek onunla 

bağlantı kurmayı istemektedirler. Edebi mekânda otantik bir deneyim yaşamak isteyen edebiyat 

turistleri aynı zamanda evde sergilenen eşyaların yazara ait olup olmadığı konusunda şüpheci 

bir yaklaşıma sahiptirler. Çünkü mekân yöneticilerinin aldığı kararlar doğrultusunda özgün 

eşyalarda değişikliğe gidilmiş olabilir, yazara ait olan eşyalar yazarınmış gibi tanıtılabilir ya da 

kopyaları kullanılabilir. Bu yüzden edebiyat turistlerinin otantiklik beklentilerini karşılamak için 

hem yazara ait objelerin sergilenmesi hem de bunların yazara ait olduğuna dair açıklamaların 

sunulması gerekmektedir.  

Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi, yazarın doğduğu ve çocukluğunun birkaç yılını 

geçirdiği ev olması bakımından edebiyat turistlerinin mekân bağlamındaki otantiklik 

beklentilerini karşılamaktadır. Yazarın bu evde yaşanmışlığının olması, mekânı edebiyat turizmi 

açısından bir adım öne çıkarmakta ve aynı zamanda yazarın hayranı olan edebiyat turistleri için 

evin içinde sergilenen objelerdeki otantiklik beklentisini de artırmaktadır. Evin sorumlusu 

evdeki eşyaların yarıdan fazlasının Rıfat Ilgaz’ın şahsına ait olduğunu ve İstanbul’daki evinden 

getirtildiğini belirtmiştir. Doğduğu odadaki ve oturma odası olarak düzenlenen odadaki 

eşyaların bir kısmı yazara aitken ikinci katta bulunan ve “İstanbul’daki evinde son yıllarını 

geçirdiği odası” temasıyla düzenlenen odada bulunan eşyaların tamamı yazara aittir. O yüzden 

bu odanın edebiyat turistleri için en özel oda olduğu söylenebilir. Bu odada sergilenen eşyalar 

arasında yazarın yatağı, çeşitli kıyafetleri, tablolar, kitaplık, televizyon, radyo, camlı bir 

bölmede sergilenen kişisel eşyaları, yazarın almış olduğu ödüller sayılabilir. Alt katta bulunan 

ve Ankara CUMOK’un armağanı olan kitapların sergilendiği odada da yazarın daktilosu 

sergilenmektedir.  

Evin yazarla bağlantılı gerçek bir mekân olması, aslına uygun şekilde restore edilmesi, 

yazara ait pek çok eşyanın sergilenmesi, yazarın kitaplarının ilk basımlarının ve çıkardığı dergi 

ya da gazetelerin bulunması, yazara ait olmayan eşyaların sergilenmesinde özellikle yazarın 

doğduğu döneme denk gelen ve yörenin kültürel özelliklerini yansıtan eşyaların seçilmesine 

dikkat edilmesi evde objektif otantikliğin yüksek düzeyde bulunduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi edebiyat turistleri için otantik bir deneyim 

sunmaktadır. 

Edebiyat Turistlerinin Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerine Dair Bulgular 

Bu bölümde, alınan yorumlama kararları, tercih edilen yorumlama teknikleri ve evin 

otantiklik düzeyinin edebiyat turistlerinin nihai deneyimine ne ölçüde yansıdığı 

değerlendirilmiştir. Edebiyat turistlerinin edebi mekândaki deneyimleri sahip oldukları 

motivasyonlara göre farklılık gösterecektir. Bazı edebiyat turistleri yazarın yaşanmışlığının 

olduğu mekânı ziyaret etme ve onunla bir bağlantı kurma motivasyonuyla seyahat 

etmektedirler. Bu kişiler yüksek düzeyde edebi farkındalığa sahip turistlerdir. Bir başka deyişle 

bu turistler, yazarın hayranı olarak onun hayatına ve eserlerine dair yüksek bilgi ve ilgi düzeyine 

sahip turistlerdir. Bir edebiyat turisti yazarın hayatı ve eserleri hakkında ne kadar fazla bilgi 

sahibiyse evi gezerken yaşayacağı deneyim de o ölçüde farklılaşmaktadır. Edebi farkındalık 

düzeyi ne kadar yüksek olursa edebiyat turistinin yazarla duygusal bir bağlantı kurması da o 

ölçüde mümkün olacaktır. Edebi farkındalığı yüksek turistler otantiklik arayışındadırlar. Bu 
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turistlerin edebi mekânda kaliteli bir deneyim yaşamaları ve yüksek bir memnuniyet düzeyiyle 

evden ayrılmaları için yazarın şahsına ait eşyaların sergilenmesi ve bu eşyalara dair 

açıklamaların bulundurulması gerekmektedir. Bir önceki bölümde değinildiği gibi Rıfat Ilgaz 

Kültür ve Sanat Evi edebiyat turistlerine otantik bir deneyim sunmaktadır. Ancak evin bazı 

bölümlerinde objelerle ilgili açıklamaların ve isimlendirmelerin eksik oluşu bu deneyimin 

kalitesini negatif şekilde etkileyebilir.  

Evin sorumlusu bu konuda eve gelen ziyaretçilerin bazılarının Rıfat Ilgaz’ı bilen, 

eserlerini okuyan kişilerden oluştuğunu hatta sadece burayı gezmek için çevre il ve ilçelerden 

ziyaretçilerin geldiğine değinmiştir. Ancak ziyaretçilerin demografik açıdan karma bir özellik 

gösterdiği, her gruptan ziyaretçinin geldiği ve böyle bir evin olduğunu öğrenip gelmişken burayı 

da gezelim düşüncesinde olan tesadüfi turistlerin yoğunlukta olduğu belirtilmiştir. Bu grupta 

bulunan ziyaretçilerin bir kısmının evde daha uzun süre kalırken bazılarının ise üst kata bile 

çıkmadan evden ayrıldığı da eklenmiştir. Turistik bir destinasyon olan Cide’ye gelen turistlerin, 

hayatını ya da eserlerini çok iyi bilmese de geniş kitlelere ulaşan bir yapım olan “Hababam 

Sınıfı” film serisi aracılığıyla bir şekilde Rıfat Ilgaz’ın ismini duymuş olmaları edebi 

farkındalığı düşük olan tesadüfi turistlerin yoğunlukta olmasına neden olmaktadır. Bu turistler, 

hakkında az bilgi sahibi oldukları yazarı daha iyi tanıma motivasyonuyla hareket edebilirler. 

Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi, sağladığı yazılı bilgiler ve fotoğraflarla turistlerin bu 

beklentilerini önemli ölçüde karşılayabilmektedir.  

Evin Rıfat Ilgaz’ın hayat hikayesini anlatırken bir yandan da nostaljik öğelere yer 

vermesi, Sarı Yazma diyarı Cide’nin kültürel geçmişini, gelenek ve görenekleri yansıtan 

objelerin sergilenmesi hem edebi farkındalığı yüksek olan turistler hem de Rıfat Ilgaz’ı hiç 

tanımayan ya da az tanıyan ziyaretçiler için önemli bir memnuniyet kaynağıdır. Öte yandan 

sergilenen bu objelerle ilgili yazılı ve sözlü bilgilerin olmayışı turistlerin beklentilerinin 

karşılanması açısından önemli bir eksiklik olarak nitelendirilebilir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bir yazarın hayatıyla bağlantılı olan mekanlar birer kültürel miras unsuru olarak 

bulundukları destinasyon için benzersiz bir çekicilik sayılmaktadır. Çalışmadan çıkan önemli bir 

sonuç, mekânda alınan yorumlama kararlarının olumlu ya da olumsuz şekilde edebiyat 

turistlerinin nihai deneyiminde belirleyici olduğudur. Edebi mekânlar yorumlama kararlarını 

alırken ICOMOS’un 2008 yılında yayınladığı ilkeler ışığında edebiyat turistlerinin 

motivasyonlarını, istek ve beklentilerini göz önünde bulundurarak tercihler yapmalıdırlar.  

Edebiyat turistlerinin yazarla bağlantılı bir mekânda aradıkları en önemli unsur, aynı 

zamanda bir miras yorumlama ilkesi de olan, otantikliktir. Yazarın hayranı olan edebiyat 

turistleri, yazarın yaşanmışlığının olduğu bir mekânda onun kullandığı gerçek objeleri görmek 

ve bunların gerçek olduğuna dair kanıtların sunulmasını istemektedirler. Bu nedenle turistlerin 

aradıkları otantik bir deneyimi, sergilenen eşyalar ve belgelerle sunarak tercih edilen 

yorumlama biçimleri aracılığıyla bunlara dair kanıtları barındıran mekânlar edebiyat 

turistlerinin beklentilerini karşılamaktadır. Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi, Rıfat Ilgaz’ın 

doğduğu ev olması, yazarın şahsına ait objelerin ve yazarın doğduğu dönemin kültürel 

özelliklerini yansıtan eşyaların sergilenmesi bakımından otantik bir deneyim vaat etmektedir. 

Ancak evde tercih edilen yorumlama biçimleri bu otantik deneyimin kalitesini negatif yönlü 

olarak etkileyebilmektedir. Evde kişisel ya da sesli bir rehberlik hizmetinin bulunmayışı, evin 

bazı bölümlerinde sergilenen eşyalara dair açıklamaların eksik oluşu edebiyat turistlerinin 

sunulan temaya ve verilmek istenen mesaja hâkim olamadan evden ayrılmalarına neden 

olabilmektedir. Bu durum entelektüel erişim noktasında mekânın edebiyat turizmi açısından 

istenilen düzeyde olmadığının bir göstergesidir. Evdeki odaların hangi temayla düzenlendiğine 

ve sergilenen eşyalara dair açıklamaların sözlü ya da yazılı olarak sunulması edebiyat 

turistlerinin otantik deneyimlerinin kalitesini artıracaktır. Öte yandan Rıfat Ilgaz Kültür ve 

Sanat Evi, Rıfat Ilgaz’ın Cide’yle bağlantılı yaşamını ve yazarın edebi yaşamının öyküsünü çok 

başarılı yorumlama tercihleriyle sunmaktadır. Bu bölümleri gezen edebiyat turistleri hem Rıfat 
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Ilgaz’ın eserleri ve edebi yaşamı hakkında yazılar ve görseller aracılığıyla bilgi alabilmekte hem 

de yazarın doğduğu yer Cide’nin onda bıraktığı izlenimleri yine görseller ve kendi eserlerinden 

alıntılar eşliğinde öğrenebilmektedir.  

Cide’nin turistik bir destinasyon olması nedeniyle Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi 

özellikle yaz aylarında çok fazla ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Eve gelen tüm ziyaretçiler Rıfat 

Ilgaz’a ve eserlerine karşı yüksek edebi farkındalığa sahip kişiler değillerdir. Yazarın adını 

duymuş olan ve hakkında çok fazla bir bilgiye sahip olmasa da yaşayan bir mirasın izlerini 

görmek isteyen ziyaretçilerin oranı da oldukça yüksektir. Bu profile sahip ziyaretçiler, evde hem 

Rıfat Ilgaz hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmekte hem de Cide’nin bir dönemine ışık tutan en 

az 100 yıllık eşyaların sergilendiğine tanıklık etmektedirler. Bu bağlamda Rıfat Ilgaz Kültür ve 

Sanat Evinin nostalji motivasyonuna sahip ziyaretçilerin beklentilerini karşılamaktadır. Rıfat 

Ilgaz’ın doğduğu döneme denk gelen bu eşyaların Cidelilerin eve bağışlarıyla sergileniyor 

olması, evin toplumun bazı kesimlerini sürece dahil ettiğini göstermesi açısından önemli bir 

özelliktir.  

Yazarla bağlantılı mekânlar aynı zamanda bir kültürel miras çekiciliği olarak turistik 

destinasyonun önemli bir parçasıdır. Bu yüzden bu mekânların orijinalliklerinin korunarak 

sürdürülebilirliklerinin sağlanması önem arz etmektedir. Bu mekânların yöneticileri ilk 

aşamadan itibaren yorumlama ve sergileme kararlarında uzmanlarla ve toplumun tüm 

paydaşlarıyla işbirliği içinde hareket etmelidir. Mekanı edebiyat turistlerine daha çekici hale 

getirecek, teknolojinin de dahil edildiği sesli rehber, görsel sunumlar gibi farklı yorumlama 

teknikleri üzerine odaklanılmalıdır. Ayrıca resmi bir internet sayfası ve çeşitli mecralardaki 

aktif sosyal medya sayfalarıyla eve, yazara ve etkinliklere ilişkin paylaşımlarla tanıtım 

çalışmalarına önem verilmelidir.  
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GASTRONOMİK KİMLİĞİN OLUŞMASINDA KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMİN 

ROLÜ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üy. Samet ÇEVİK 

Dr. Öğr. Üy. Melahat YILDIRIM SAÇILIK 

ÖZET 

Günümüzde destinasyonlar arasındaki yoğun rekabetten dolayı destinasyonların 

kendilerini farklılaştırmaları önem arz etmektedir. Farklılaştırmanın temeli, destinasyonun 

benzersiz özelliklerini ve öz değerlerini temsil eden bir kimlik yaratmaya dayanmaktadır. 

Destinasyon kimliğini oluşturan ya da destekleyen gastronomik kimlik, bir destinasyona özgü 

yiyecek ve içeceklerin oluşturduğu benzersiz ve taklit edilemeyen nitelikler şeklinde 

açıklanabilmektedir. Destinasyonun gastronomik kimliğinin oluşmasında kültürün 

yadsınamayacak bir etkisi söz konusudur. Bu bağlamda destinasyon kültürünü oluşturan çeşitli 

alt kültürler ve bu kültürler arasındaki etkileşimler gastronomik kimliğe yön vermektedir. 

Çalışmada gastronomik kimliğin oluşmasında kültürlerarası etkileşimin rolünü incelemek üzere 

Eskişehir örneği seçilmiştir. Eskişehir, özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru yoğun bir şekilde 

Tatar göçüne sahne olmuş ve günümüzde en fazla Tatar göçmeninin yaşadığı şehir sıfatını 

almıştır. Tatar göçmenleri, hem kendi kültürel alışkanlıklarını devam ettirmek suretiyle hem de 

yerel halkla olan kültür etkileşimleri sonucunda, kültürlerinin Eskişehir’de güçlü bir biçimde 

yer etmesini sağlamışlardır. Tatar mutfak kültürüne ait çibörek, bugün Eskişehir’in temel 

gastronomik ürünü haline gelmiş ve 2012 yılında coğrafi işaret olarak tescil ettirilmiştir. 

Çalışmada örnek olay yöntemiyle coğrafi işaretli bir ürün olan çibörek örneği üzerinden 

kültürlerarası etkileşimin gastronomik kimlik oluşumuna olan etkisi değerlendirilmekte ve 

benzer destinasyonlar için öneriler sunulmaktadır.   

Anahtar Sözcükler: Gastronomik Kimlik, Kültürlerarası Etkileşim, Coğrafi İşaret, 

Eskişehir, Çibörek. 

THE ROLE OF INTERCULTURAL INTERACTIONS IN THE FORMATION OF 

GASTRONOMIC IDENTITY: THE CASE OF ESKİŞEHİR 

ABSTRACT 

Because of the intense competition among the destinations, it is crucial that the 

destinations differentiate themselves. The differentiation is based on creating an identity that 

represents the unique features and core values of the destination. The gastronomic identity that 

constitutes or supports the destination identity can be described as unique and inimitable 

features of a destination-specific food and drink. Culture has an undeniable effect on the 

formation of the gastronomic identity of the destination. In this sense, the various subcultures 

constituting the destination culture and the interactions between these cultures direct the 

gastronomic identity. Eskişehir, especially in the late of the 19th century had let in Tatar 

immigrants and has become the city where Tatars live mostly. Tatar immigrants have provided a 

strong place to their culture, both as a result of cultural interactions with local residents and by 

continuing their own cultural habits. Çibörek which belongs to Tatar culinary culture has 

become the main gastronomic product of Eskişehir today and was registered as a geographical 

indication in 2012. In the study, the effect of intercultural interaction on the formation of 

gastronomic identity was evaluated through a case of geographical indication product Çibörek 

and suggestions were presented for similar destinations.  

Keywords: Gastronomic Identity, Intercultural Interaction, Geographical Indication, 

Eskişehir, Çibörek 
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GİRİŞ 

Kültür kavramı antropologlar tarafından ilk defa 19. yüzyılın sonlarında geliştirilmiştir. 

İlk açık ve kapsamlı tanımlama İngiliz antropolog Sir Edward Burnett Tylor’a aittir. Tylor 

1871’de kültürü, “kişinin, toplumun bir üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlak, 

adet, gelenek, alışkanlık ve yeteneklerin karmaşık bütünü” şeklinde tanımlamıştır (Haviland vd., 

2008: 103). Kültür bütünsellik ve toplumsallık özelliği ile ön plana çıkan bir kavramdır. Turhan 

(1972: 56) kültür kavramıyla ilgili olarak, “kültür bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi 

değerlerden oluşan öyle bir bütündür ki toplum içinde mevcut her bilgiyi, ilgileri, alışkanlıkları, 

değer ölçülerini, görüş ve zihniyet ile her çeşit davranış şekillerini içine almaktadır. Bütün 

bunlarla birlikte o toplum mensuplarının çoğunda ortak olan ve onu diğer toplumlardan ayıran 

özel bir yaşam tarzını sağlamaktadır” ifadelerini kullanarak kültürün bütünsellik özelliğini ve 

toplumların ayırt edici özelliklerini barındıran bir kavram olduğunu vurgulamıştır. Öğrenme 

yoluyla nesilden nesile aktarılan bir olgu olan kültür, geçmiş kuşaklarının çabalarının ve 

deneyimlerinin bir ürünüdür ve halen yaşayan insanların deneyimlerine göre değişmekte ve 

zenginleşmektedir. Geleneklerle varlığını sürdüren kültürün sürekliliği, insanların gruptan 

öğrenebilmesi yeteneğine dayanmaktadır (Dönmezer, 1978: 114).  

Kültürün en önemli özelliklerinden biri devingen bir yapıya sahip olmasıdır (Haviland 

vd., 2008). Hiçbir kültür durağan değildir ve zaman içinde çeşitli nedenlerle değişikliğe 

uğramaktadır. Tarih boyunca seyir eden göçler, farklı kültürlerin bir arada yaşamasına neden 

olmuş ve bu farklı kültürlerin senteziyle kültürler yeni özellikler kazanmışlardır. Kültürlerarası 

etkileşimde baskın olan kültürler, diğer kültürleri etkileyip onların zaman içinde yeni 

alışkanlıklar ve davranışlar kazanmasına yol açarken değişimi kolayca kabul eden kültürler de 

ayırt edici özelliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Kültürlerin birbirleriyle 

etkileşimi dil, sanat, gelenek ve görenekler, adetler, alışkanlıklar, davranışlar, toplumsal yapı, 

üretim biçimleri gibi pek çok alanda etki bırakan değişimlere neden olmaktadır.  

Kültürlerarası etkileşimin neden olduğu değişim alanlarından biri de toplumların yemek 

kültürleridir. Çeşitli nedenlerle farklı bölgelere göç etmek zorunda kalan toplumlar, buralarda 

farklı iklim ve coğrafya özellikleri, değişen üretim biçimleri veya gelişen teknolojiyle birlikte 

mutfak kültürlerinin ayırt edici özelliklerini kaybetmeye başlamışlar ya da bu kültürlerini 

sürdürmeye ve genç kuşaklara aktarmaya devam ederek diğer kültürleri etkilemişler ve zamanla 

kendi yemek kültürlerinin toplumda yer edinmesini sağlamışlardır. Çalışmanın örneklemini 

oluşturan Eskişehir de özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Kırım’dan, Kafkasya’dan, 

Balkanlardan gelen göç dalgasıyla farklı bir demografik yapıya kavuşmuştur. Bu göçlerle 

Kırım’dan gelen Tatarlar yerleştikleri bölgelerde kendi gelenek ve alışkanlıklarını sürdürmeye 

gayret göstererek, diğer kültürlerden de etkilenerek ve onları da etkileyerek Eskişehir’in kültürel 

yapısının şekillenmesinde rol oynamışlardır. Tatarların sürdürmeye çalıştıkları mutfak kültürleri 

Eskişehir’in gastronomik lezzetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Et ve hamur işine 

dayanan mutfak kültürlerinde ayrı bir yeri olan çibörek, bugün Eskişehir’le özdeşleşmiş bir 

yemek olarak Eskişehir denince akla ilk gelen unsurlardan biridir.    

Çalışmada gastronomik kimliğin oluşmasında kültürlerarası etkileşimin rolünü 

incelemek amacıyla Eskişehir örneği seçilmiş ve Eskişehir’in coğrafi işaretli ürünü “çibörek” 

ekseninde bir değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla öncelikle gastronomik kimlik ve coğrafi 

işaret kavramlarına yer verilmiş ve ardından ikincil veri kaynaklarından yararlanılarak 

Eskişehir’in demografik yapısı, Tatar mutfak kültürü ve Eskişehir’in gastronomik lezzetleri 

hakkında veriler toplanarak coğrafi işaretli ürün olan çiböreğin Eskişehir için önemi 

değerlendirilmiştir. 

GASTRONOMİK KİMLİK 

Gastronomi yiyecek ve içeceğin üretimi ve hazırlanışı ile bunların nasıl, nerede, ne 

zaman, neden tüketildiğine kadar uzanan konuları kapsamaktadır (Santich, 2004). Hall ve 

Mitchell (2001: 308) gastronomi turizmini; öncelikli seyahat motivasyonunun bir yemeği 

tatmak veya özel bir yemeğin üretimini görmek olduğu, birincil ya da ikincil yiyecek 
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üreticilerine, yemek festivallerine, restoranlara ve özel alanlara yapılan ziyaretler şeklinde 

tanımlamışlardır. Bir başka çalışmada ise gastronomi turizmi, kendilerine yeni gelen yiyecekleri 

keşfetmek isteyen ve bunun yanı sıra bu yiyecekler ile yeni kültürleri keşfetme yollarını arayan 

bireylerle ilgili bir kavram olarak tanımlanmıştır (Long, 2004: 20). Timothy (2016), kültürün 

tüm öğelerinin bir şekilde yemek ile bağlantısı olduğunu savunmuştur. Mutfakları ve yemek 

unsurlarını tanımlayan ya da temsil eden dil, toplumlarda birçok anlamı temsil etmede 

semboller olarak kullanılmaktadır. Bilgi ve deneyim, hangi ürünlerin nerelerde 

yetiştirilebileceği, nasıl ve nerede en iyi şekilde pişirilebileceği gibi konularda insanlara yol 

göstermekte ve bu bilgiler sözlü şekilde ya da tarifler aracılığıyla gelecek kuşaklara 

aktarılmaktadır. Dini bir perspektiften bakıldığında inançların yemek kültürü üzerine bir etkisi 

olduğu yadsınamazken toplumsal rollerin, geleneklerin ya da gündelik yaşam alışkanlıklarının 

da yemek kültürleriyle yakın ilişkisi bulunmaktadır. 

Bölgeler kültürler içerisinde var olurlar ve genellikle geniş çaplı bir yemek kültürünü 

yerelleştirmelerinin yanı sıra o coğrafi alana özgü benzersiz bir yemek kültürünü de sunarlar 

(Long, 2004). Destinasyonların sundukları, kendilerine has olan yerel yemek kültürü bir 

destinasyonun sahip olduğu en değerli çekiciliklerden biri olarak nitelendirilir (Özdemir, 2008) 

ve turistleri bir bölgeye seyahat etme noktasında çok önemli bir motivasyon kaynağıdır. Çünkü 

bu yerel mutfaklar destinasyonun mirasının bir dışavurumudur ve bu ürünü tüketen turistler 

otantik kültürel bir deneyim yaşamaktadırlar (Okumuş vd., 2007). Hatta bazen bu otantik 

lezzetin başka bir yerde tadılması olanağı bulunmadığından, yapılan turistik gezinin tek ya da 

öncelikli amacı bu eşsiz yöresel yemek kültürü ile tanışmak olmaktadır (Güneş vd., 2008). 

Dolayısıyla destinasyonların benzersiz yemek kültürünü ifade eden gastronomik kimlik terimi 

hem yöresel kültürün ön plana çıkarılmasını sağlamakta hem de gastronomi turizmi aracılığıyla 

bu kültürün tanıtılarak çeşitli kazanımlara imkân sağlamaktadır.  

Fransızcadan gelen, Türkçe’de tam karşılığı olmayan ve şarapçılıkta önemli bir kavramı 

ifade eden “terroir” terimini, Hall ve Mitchell (2002) turizme uyarlayarak “turistik terroir” 

kavramından bahsetmişlerdir. Fiziksel, kültürel ve doğal çevrenin eşsiz kombinasyonu, her 

bölgeye kendine özgü turistik cazibesini, yani “turistik terroir”ini sunmaktadır (Hall ve 

Mitchell, 2002’den aktaran Hall vd., 2003: 34). Harrington ve Ottenbacher (2010) “terroir” 

kavramının yiyeceklere ve şaraba Apelasyon sistemi aracılığıyla uygulanabildiğinden 

bahsetmişlerdir. Bu sistem tanımlanabilir alanlara (terroir) üretimin sınırlandırılmasına ve 

kullanılan üretim tekniklerinin düzenlenmesine dayanmaktadır. Bu süreç, başka yerlerde 

üretilemeyen özellikte farklı ürünlere yol açmaktadır. Bu bağlamda “turistik terroir” kavramı 

mutfak terimi olarak gastronomik kimlik olarak da anılmaktadır.  

Gastronomik kimlik konsepti, çevrenin (coğrafya ve iklim) ve kültürün (tarih ve etnik 

etkiler) yiyecek ve içecekte hâkim olan tat bileşenleri, dokular ve tatlar üzerindeki etkilerini 

göstermektedir (Harrington, 2005: 130). Benzersiz ve unutulmaz bir gastronomik kimlik, 

başarılı bir turistik destinasyonun vazgeçilmez bir varlığıdır (Fox, 2007). Danhi (2003) bir 

ülkenin gastronomik kimliğinin belirlenmesinde altı ana unsurdan söz etmiştir. Bu unsurlar: 

coğrafya, tarih, etnik çeşitlilik, mutfak görgü kuralları, yaygın tatlar ve tariflerdir. Coğrafya 

belirli bir bölgenin nihai ürünlerini saptamada önemli bir unsur olarak gastronomik kimliğin 

tanımlayıcı bir unsurudur. Tarihi olaylar, ilave malzemeler, pişirme teknikleri, geleneksel 

yöntemler aracılığıyla belirleyici özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Belirli bir 

bölgedeki etnik çeşitlilik, hazırlanan geleneksel yiyecekler ve zamanla benzersiz ve 

tanımlanabilir ürünler yaratan mutfak füzyonu üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Belirli bir 

kültürün neyi, nasıl yediğini ifade eden mutfak görgü kuralları da önemli bir belirleyici 

unsurdur. Tatlı, ekşi, acı, tuzlu ve umamiden oluşan beş temel tat, yiyecek ve içeceklerdeki 

gastronomik özellikleri ve tercihleri belirlemek için bir dizi yaygın lezzet profili sağlamaktadır. 

Bir bölgedeki tarifler, baskın malzemelerin, tekniklerin ve sunumların kullanılması aracılığıyla 

tanımlayıcı unsurları sunmaktadır (Danhi, 2003’ten aktaran Harrington, 2005).  

Harrington (2005) ise gastronomik kimliği oluşturan unsurları “kültür” ve “çevre” 

olmak üzere iki ana başlıkta toplamış, Danhi’nin (2003) belirttiği mutfak görgü kuralları, yaygın 
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tatlar ve tariflerin bu iki unsur neticesinde oluşan gastronomik kimlik unsurları olduğunu bir 

model üzerinde belirtmiştir. Şekil 1, bu modeli göstermektedir. Şekil 1’den de görüldüğü gibi 

çevre unsurları, coğrafya, iklim, mikroiklim, yöreye özgü ürünler, yetenekler ve yeni ürünlerin 

karlı uygulanabilirliği şeklinde sıralanmaktadır. Coğrafya ve iklim, girişimin karlı olup 

olmayacağı ve ürünün kabul edilebilir bir kaliteye ulaşıp ulaşamayacağı konularında 

yetiştirilebilecek yiyecekleri etkilemektedir. Çevrede bulunan maddeler lezzet tercihlerini, 

yeme-içme alışkanlıklarını, tarifleri ve görgü kurallarını şekillendirmektedir. Örneğin, bir 

toplumun tatlı su balıkçılığı imkânı varsa bu balıklar genel beslenme kalıplarının önemli bir 

parçası haline gelirler. Dolayısıyla yörede bulunan ürünler ve bu ürünleri geliştirme yetenekleri 

de lezzet tercihleri ve tarifleri etkileyen unsurlardır. Bazı durumlarda tarihi olaylar, yeni yerli 

ürünler meydana getirmek ve belirli bir iklim bölgesinde ürünlerin başarılı bir şekilde 

uyarlanması için çevreyle etkileşime girebilir.  

Harrington, kültür unsurlarını tarih, etnik çeşitlilik, deneme-yanılma, yenilikler, 

yetenekler, gelenekler, inançlar ve değerler olarak sıralamıştır. Tarihi olaylar ve hükümet 

politikaları tarım ürünleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Vergilendirme yapıları, gelenek ve 

görenekler, arazi mülkiyeti yiyecek üreticilerini etkilemektedir. Gastronomi gelenekleri, 

gezginlerin diğer insanlarla ve bölgesel gastronomi ile temasından ve çoğu zaman da ticaretten 

etkilenmektedir. Ticaret, füzyon mutfağına dönüşmek için yerel malzemelerle ve hazırlama 

yöntemleriyle birleştirilecek, uzak yerlerden yeni ve egzotik yiyecek ve içecekleri getirmeye 

olanak tanımıştır. Gastronomi inançlardan da etkilenmektedir. Tek tanrıya ya da birçok tanrıya 

olan inanç, dünya çapında kültürel gelenekleri yüzyıllardan beri etkilemektedir.  

Şekil 1. Gastronomik Kimlik Modeli

 

Kaynak: Harrington (2005: 133) 

Gastronomik kimlik, bir bölgenin kültürel yapısına bağlı olarak, iş ortamıyla alakalı pek 

çok alana bağlı olarak da şekillenebilmektedir. Bu alanlar, kültür unsurlarından deneme-

yanılma, yenilikler ve yetenekleri etkilemektedir. Gastronomik kimliğin evrimi konseptiyle en 

çok ilişkili olan iş ortamıyla alakalı alanlar arasında, değişen tüketici davranışları, rakiplerin 

eylemlerinin analizi ve yeni ürün girişimlerine yönelik beklenen tepkiler, gıda güvenliği, 

beslenme ve genel beslenme kuralları ile ilgili konularda artan endişelerin yanı sıra diğer genel 

eğilimler, gelişmeler ve müşteri taleplerinde beklenen değişiklikler yer almaktadır. Müşteri 

memnuniyetini artırmak ve yeni gelişmelerden fayda sağlamak için yenilikler devreye 

girmektedir. Deneme-yanılma unsuru da yiyecek ve içecek üretiminde son yeniliklerin ve süren 
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geleneklerin merkezinde yer almaktadır. Bölgesel uzmanlar tarafından yapılan yenilikler ve 

deneme-yanılma sürecine ek olarak, gastronomik kimlik bölgedeki yetenekler tarafından da 

şekillenmektedir. Yerel üreticilerin kaliteli yiyecek ve içecek üretme kapasitesine sahip olup 

olmadıkları ya da kendilerini ve bölgeyi rekabette öne çıkaracak yenilikçi kapasiteye sahip olup 

olmadıkları gastronomik kimliğin şekillenmesinde önem arz etmektedir. Dolayısıyla 

Harrington’un gastronomik kimlik modelinden anlaşılması gereken, tüm mutfakların ve 

gastronomik değerlerin, farklı kültürler, etnik etkiler ve tarih ile kısıtlı ürün bulunabilirliği ve 

teknik bilginin birlikteliğinin bir sonucu olarak içeriklerin ve tekniklerin bir füzyonu aracılığıyla 

ortaya çıktığıdır. 

Gastronomik kimlik oluşumu ya da yeni bir gastronomik kimlik yaratma süreci 

temelinde gerçekleştirilen ve ilgili literatüre önemli katkılar sağlayan birkaç çalışma yapılmıştır. 

Bu çalışmalardan birinde Rao vd. (2003), Fischler’in (1989, 1993) Fransız klasik mutfağının 

kurumsal mantığı ve rol kimliğini anlamada tanımladığı beş boyutu Fransız mutfağındaki klasik 

mutfaktan yeni mutfağa olan değişim üzerinden değerlendirmişlerdir. Bu boyutlar; mutfak 

retoriği, pişirme kuralları, arketipik malzemeler, şefin rolü ve menü organizasyonu boyutlarıdır. 

Mutfak retoriği ya da diğer bir adıyla mutfak söylemi boyutunda değişen yemek isimleri ele 

alınmış ve yeni mutfaktaki yemek isimlerinde daha çok şiire, hayal gücüne ve yeniliğe 

odaklanıldığından bahsedilmiştir. Pişirme kurallarının yeni içeriklerin kullanımı, yeni pişirme 

tekniklerinin hayata geçirilmesi ve eski içerikler ile tekniklerin yeni biçimlerde sunulduğundan 

bahsedildiği çalışmada, üçüncü boyut olan arketipik yani orijinal malzemelerde ise meyvelerin, 

sebzelerin, patatesin, deniz balığının, egzotik malzemelerin ve aromatik bitkilerin ön plana 

çıkarıldığından söz edilmiştir. Yeni mutfakta şef, operasyonların merkezinde yer almaktadır. 

Klasik mutfakta çok uzun menülere yer verilirken yeni mutfakta menü oldukça dar olup bazı 

durumlarda menü hiç bulunmamakta ve şef tavsiyeleriyle yönlendirmektedir.  

Fox (2007) ise yeni bir gastronomik kimlik yaratma sürecini beş aşamada 

değerlendirmiştir. Fox, her aşamanın başarılı bir şekilde uygulanmasının destinasyonun sahip 

olduğu gastronomik mirasını yetkin bir şekilde kullanmasına bağlı olduğuna değinmiştir. Yeni 

bir gastronomik kimlik yaratma sürecinin ilk aşaması farklılaştırma aşamasıdır. Bu aşamanın 

özü, bölgeler arasındaki kültürel farklılıkların en temel göstergelerinden birinin bölgenin yemek 

kültürü olduğunu ve turistlerin seçimlerinde bu yemekleri deneyimlemek istemelerinin etkili 

olduğuna dayanmaktadır. Estetikleştirme süreci ise yemeklerin turistlerin ayırt edici 

özelliklerine, duygularına, sosyal statülerine, yaşam tarzlarına hitap edecek şekilde sunulmasını 

anlatmaktadır. Otantikleştirme süreci, destinasyonların özgün gastronomik değerlerine otantik 

sunumlarıyla yer vererek otantiklik ve nostalji motivasyonlarına sahip turistlerin bu 

beklentilerini karşılamayı ifade etmektedir. Sembolizasyon süreci, gastronomik kimliklerin 

çeşitli gastronomik sembollerle temsil edilerek tüketicilere sunulduğunu anlatan bir süreçtir. Bir 

turistik destinasyon tarafından gerçekleştirilen sembolizasyon süreci, hem destinasyonun hem 

de turistlerin kendilerini çeşitli menü stilleri ve yiyecek kategorileriyle ilişkilendirmelerine ve 

bu kimliğin tüketimine yönelik tutumlarını daha kolay tanımalarına olanak tanımaktadır. Son 

aşama olarak yenileştirme sürecinden bahseden Fox, yeni bir gastronomik kimliğin 

destinasyonların yorgun imajlarından kurtulmalarında yaratma, pazarlama ve satış gücüyle 

yardımcı olduğunun altını çizmiştir.  

Lin vd. (2011) bir destinasyonun gastronomik kimliğine ilişkin yedi boyut ve on dört 

kategoriden oluşan bir çerçeve önermişlerdir. Bu çerçeve Tablo 1’de gösterilmektedir. Lin vd. 

(2011) bir turizm destinasyonu olarak Tayvan’ın gastronomik kimliğini bu boyutlara ve 

kategorilere göre değerlendirmişlerdir. Çalışmadan çıkan en önemli sonuç “yemeğin sınıfı”nın 

öz kimlik unsuru olduğu ve diğer altı boyutun da destinasyonun kapsamlı bir gastronomik 

kimliğini meydana getirdiğidir. Yemeğin türü ve tarzı, öz kimlik unsurunun önemli 

bileşenleridir. Çalışmada Tayvan’da farklı pek çok türde ve tarzda yemeğin sunulduğu, eğer 

destinasyon paydaşları ve tedarikçiler hangi yemeklerin uluslararası turistleri çekmede Tayvan’ı 

en iyi şekilde temsil edeceğini sınıflandıramazlarsa muhtemelen çok çeşitli türlerde ve tarzlarda 
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yemeklerin turizm pazarında sunulacağı belirtilmiştir. Bu da destinasyonla ilgili karmaşık 

gastronomik bir kimliğe yol açacaktır. 

Tablo 1. Bir Destinasyonla İlişkili Gastronomik Kimliğin Bir Çerçevesi 

Boyut Kategori Örnek 

Yemeğin Sınıfı 

Yemeğin Türü  Çiğ, pişmiş, ambalajlı, 

içecek, aperitif 

Yemeğin Tarzı Geleneksel, bölgesel, 

uluslararası, füzyon 

Yemeğin Rolü 

Yemekle ilişkili bir tesis Restoran, kafe, dükkan, 

pazar, çiftlik 

Yemekle ilişkili bir aktivite Festival, tur, kutlama, sergi 

Yemeğin 

Karakteri 

Kültürün bir sembolü olarak Gelenek, tarih, din, popüler 

kültür 

Toplumun bir göstergesi olarak Yaşam tarzı ve sosyo-

ekonomik durum 

Doğal çevrenin bir yansıması olarak Dağ, kara, deniz, nehir, hava 

Yemeğin Değeri 

Yemek deneyimi Otantik, etnik, trendi, 

egzotik, dini 

Sosyal ve kültürel deneyimler Aileler, arkadaşlar, belirli 

bir grup insan 

Duyusal kalite Tat, görünüm, koku, tazelik, 

doku 

Vaadedilmiş kalite Gıda güvenliği, sağlık 

iddiası, etiketleme 

Yemeğin 

Özelliği ve 

Yemekle İlgili 

Konular 

Yemeğin bir özelliği ya da yemekle ilgili 

konular 

Kökeni, içeriği, tarifi, 

hazırlanması ve tarım 

yöntemleri 

Yemek Hizmeti 

Özelliği 

Yemek hizmetinin bir özelliği Servis tipi, dekor, ortam, 

özel teklif 

Yemeğin 

Elverişliliği ve 

Yemekle İlgili 

Konular 

Bir yemeğin elverişliliği ve yemekle ilgili 

konular 

Açık günler, fiyat, telefon, 

adres, ulaşım, harita 

Kaynak: Lin vd. (2011: 38) 

Gastronomik kimliğin oluşumuna odaklanan çalışmalardan çıkan ortak sonuç, 

gastronomik kimliğin bir bölgenin kültürel özelliklerini yansıtan ve bölgeyi kültürel anlamda 

farklılaştıran bir unsur olduğudur. Bir bölgede oluşturulan kültürel değerler şekil ve öz olarak 

aynı olsa da alan, yöre, bölge veya ülkeye özgü küçük farklılıklar arz edebilmekte ve o 

mekânlar için bir coğrafi işaret olarak belirginleşebilmektedir. Coğrafi işaretlerin korunması, 

yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir (Tanrıkulu, 2011: 174). Yani bir 

bölgenin gastronomik kimliğinin oluşumunda o bölgeye ait tescillenmiş coğrafi işaretli 

ürünlerin rolü önem arz etmektedir.    
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COĞRAFİ İŞARET  

Coğrafi işaretler, küreselleşmeye karşı yerel hareketlerin teşvikini sağlayan önemli bir 

araç konumundadır (Arıkan ve Taşçıoğlu, 2016). Coğrafi işaretler, fikri ve sınai mülkiyet 

haklarından biridir. Diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi coğrafi işaretler de bir 

tekel hakkı sağlamaktadır. Ancak bu tekel hakkı patent, telif hakları ve markada olduğu gibi 

bireysel bir hak değil, kolektif bir haktır (Gökovalı, 2007: 144).  

Coğrafi işaretli ürünlerin tescilinden sorumlu olan Türk Patent ve Marka Kurumu Mart 

2018’de güncellediği kitapçıkta coğrafi işareti, “temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu 

farkı kaynaklandığı yöreye borçlu olan bir yöresel ürün adı” şeklinde ifade etmiştir. Bu 

anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin 

bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafi 

işaretler menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılır. Menşe adı, coğrafi sınırları 

belirlenmiş bir yöre, bir bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas 

özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşeri unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer 

işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adları ifade 

eder. Menşe adları sadece ait oldukları coğrafi bölgede üretilirler. Mahreç işareti ise coğrafi 

sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya 

diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer 

işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan 

adlar şeklinde tanımlanmaktadır. Bunların dışında bir de menşe adı ve mahreç işareti kapsamına 

girmeyen geleneksel ürün adı bulunmaktadır. İlgili piyasada bir ürünü tarif etmek için 

geleneksel olarak en az 30 yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, “geleneksel üretim veya 

işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması” ve “geleneksel hammadde veya 

malzemeden üretilmiş olması” şartlarından birini sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak 

tanımlanır. (http://www.turkpatent.gov.tr)1 

Bir ürünün coğrafi işaret olarak nitelenmesi için bazı unsurları taşıması gerekmektedir. 

Bu unsurlar şu şekilde sıralanabilir (Kan ve Gülçubuk, 2008: 59): 

- Ürün: Coğrafi işaretin bir ürünü belirtmesi gerekir. Coğrafi işaret bir ürünün kökenini 

belirtir ve diğer ürünlerden ayırt edilmesini sağlar.  

- Belirli bir coğrafya: Coğrafi işaretler sınırları belirlenmiş bir coğrafyadan kaynaklanan 

ürünleri ifade eder.  

- İşaret: Coğrafi işaretler, ürünleri ayırt etmeye ve kullanıldıkları ürünleri 

farklılaştırmaya yarayan işaretlerdir. Bu ürünlerin üzerinde yer alan ad, işaret ve ifadeler 

işaret unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.  

- Ürünün belli bir karakteristik taşıması: Coğrafi işaretli ürünler yetiştirildiği alandan 

dolayı bir özellik kazanmış, benzerlerine göre farklılaştırılmış ürünlerdir. 

- Ürünün karakteristik özelliği ile coğrafi kökeni arasında ilişki olması: Bu özellik 

hem kültürel mirasın korunması hem de tüketicinin karar alma sürecini etkileyen ve 

ürünün bazı özellikleri hakkında tüketiciye bilgi veren bir unsurdur.  

Coğrafi işaret sisteminin hem üreticiler hem de tüketiciler açısından pek çok avantajı 

bulunmaktadır. Gökovalı (2007) ürünlerin coğrafi işaretler ile korunmasının sağladığı 

avantajları üç grupta toplamıştır. Bunlar; üreticilere koruma sağlaması, pazarlama olanaklarını 

artırması ve ekonomik getiri sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemesidir. Kolektif tekel hakkı 

sağlayan coğrafi işaretli ürünler yörede üretim yapan tüm üreticiler tarafından kullanılabilir. O 

yörede üretim yapanların bu korumadan öncelikli olarak yararlanmaları ve taklitlere karşı ticari 

önlem alabilmeleri sağlanır. Bir ürünün yasa ile korunması ürünün üretiminde belli bir kalitenin 

korunmasını teşvik ederek ürünün tescil edildiği şekilde üretiminin yapılmasını sağlar. Denetim 

mekanizmasından dolayı da üreticiler daha dikkatli davranırlar. Bu kaliteli üretim, tüketicilerin 

tercihlerine de yansıyarak bu ürünlere olan talebi etkiler ve tüketicilerin o ürünü diğer 
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ürünlerden ayırt etmesini sağlayarak ürüne bir kimlik kazandırır. Dolayısıyla coğrafi işaretler 

tüketiciler açısından bir güven unsurudur. Aynı zamanda coğrafi işaretler kırsal yörelerde 

yaşayan üreticilere de fayda sağlamaktadır. Coğrafi işaret korumasından tam olarak 

faydalanılması için gelir düzeyi düşük ülkelerde, görece daha kötü durumdaki tarım kesimi 

desteklenmiş olacak ve böylece bu kesime yönelik sürekli bir gelir akışı sağlanarak gelişmiş 

bölgelerle az gelişmiş alanlar arasındaki ekonomik farklılık giderilebilecektir. Durlu-Özkaya vd. 

(2013) kırsal kalkınma aracı olarak kullanılan coğrafi işaretlerin sürdürülebilir turizm açısından 

da önemli bir araç olduğunu belirtmişlerdir. Coğrafi işaretler sürdürülebilir gastronomi 

turizminin motivasyon faktörü olan geleneksel üretimi, geleneksel yaşam kültürünü, yöresel 

lezzetleri koruyup tanıtarak ve bölgenin turizm potansiyelini destekleyerek turist çekmede etkili 

olmaktadır. Kan ve Gülçubuk (2008) da coğrafi işaretlerin bir başka faydası olarak bilgi aracı 

konumunda olduklarından bahsetmişlerdir. Coğrafi işaretler üretici ile tüketici arasında bilginin 

ve kültürün paylaşımını sağlayan önemli bir bilgi aracıdır. Özellikle tüketicilerin sadece 

tükettikleri ürün hakkında değil bölgenin kültürü hakkında da bilgi sahibi olmasına olanak 

vermektedir.  

Coğrafi işaretlere yönelik ilk yasal düzenleme AB ölçeğinde 1992 yılında uygulanmaya 

başlamıştır. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde birçok ürün tescillenerek koruma altına 

alınmıştır. Koruma altına alınan ürünler gıda piyasalarının en çok talep edilen ürünleri olup 

Avrupa Gıda Sisteminde ortaya çıkan gıda krizlerinde talepleri daha fazla artan ürünler arasında 

yer almaktadır (Orhan, 2010). Türkiye’de ilk olarak 1995 yılında yürürlüğe giren 555 sayılı 

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 555 sayılı Coğrafi 

İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir 

Yönetmelik kapsamında ürünler coğrafi işaret adı altında koruma altına alınmaya başlamıştır 

(Kan ve Gülçubuk, 2008: 63). 555 sayılı KHK 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 191. 

Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 6769 sayılı Kanunun geçici maddeleri gereğince 

mülga KHK’nin bazı hükümlerin uygulanmasına devam edileceğinden uygulayıcıya kolaylık 

sağlaması amacıyla 555 sayılı KHK sistemde korunmuştur. (http://www.mevzuat.gov.tr) 

Türkiye’de uygulanan coğrafi işaret sisteminin AB ülkelerinden farklı olan bazı özellikleri 

bulunmaktadır. AB içerisinde tarımsal olmayan ürünler coğrafi işaret sistemi içerisinde 

bulunmazken Türkiye’de gıda ve tarım kapsamında yer almayan ürünler de coğrafi işaret olarak 

tescillenebilmektedir. Bu durum, Türkiye’de coğrafi işaretlerin sadece gastronomi turizmine 

değil aynı zamanda kültür turizmi, kültürel miras turizmi, ekoturizm gibi turizm türlerine de 

hizmet ettiğini göstermektedir (Kan vd., 2012).  

Türkiye’de 13.10.2018 tarihi itibariyle 376 ürün coğrafi işaretli olarak tescil edilmişken 

412 ürünün de başvuru süreci devam etmektedir. Tablo 2, Türk Patent ve Marka Kurumu 

verilerinden derlenen coğrafi işaretle ilgili istatistiki bilgileri sunmaktadır.  

Tablo 2. Coğrafi İşaretli Ürün Sayıları 

Coğrafi İşaret Türü 

Menşe Adı 131 

Mahreç İşareti 245 

Toplam 376 

Ürün Grubu 

Maden 8 

El Sanatları 67 

Gıda 221 

Tarım 67 

Hayvan 5 

Sanayi 8 

Toplam 376 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

187 

 

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu resmi internet sitesindeki verilerden derlenerek 

oluşturulmuştur. (http://www.turkpatent.gov.tr)2 

Tablo 2’den de görüldüğü gibi 13 Ekim 2018 itibariyle Türkiye’de 245 mahreç işaretli, 

131 menşe adlı coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Türkiye’deki coğrafi işaret sisteminde 

sadece gıda ve tarım grubundaki ürünlere değil aynı zamanda maden, el sanatları, hayvan ve 

sanayi türündeki ürünlere de coğrafi işaret verilebilmektedir. Ürün gruplarına göre dağılıma 

bakıldığında 221 ürünle en fazla tescil alan ürün grubunun gıda olduğu görülmektedir. Tarım ve 

el sanatları grubunda 67, maden ve sanayi grubunda 8 ve hayvan grubunda 5 ürün coğrafi 

işaretli olarak tescillidir.  

Literatürde coğrafi işaretli ürünlerin turizm gelişimindeki ve kırsal kalkınmadaki rolüne 

odaklanan birçok çalışmaya rastlanmıştır. Orhan (2010) Kocaeli’nin coğrafi işaretli ürünü olan 

pişmaniyenin kültürel, ekonomik, turistik ve sosyal bağlamda kente olan katkılarını ele aldığı 

çalışmasında pişmaniyenin üretim sorunlarını tespit etmiş ve birtakım önerilerde bulunmuştur. 

Bir başka çalışmada Şahin (2013) Kırklareli ilinin Vize ilçesinin potansiyel coğrafi işaretli 

ürünlerini inceleyerek bu ürünlerin tescillenmesi durumunda bölgeye sağlayabileceği faydaları 

değerlendirmiştir. Mercan ve Üzülmez (2014) çalışmalarında Çanakkale ilinin tescil almış olan 

coğrafi işaretli ürünlerinin bölgesel turizm gelişimindeki önemini araştırmışlardır. Çalışmadan 

çıkan en önemli sonuçlardan biri, ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin yeteri kadar yapılmadığıdır. 

Polat (2017) çalışmasında Balıkesir ilinin coğrafi işaretleri örnekleminde turizm ve coğrafi 

işaret ilişkisini ele almış ve alternatif turizm türlerini bölgeye çekebilmede coğrafi işaretlerin 

daha etkin kullanılabilmesi için önerilerde bulunmuştur. Bu konuyla ilgili yapılan başka bir 

çalışmada ise Vatansever Deviren ve Yıldız (2017) Muğla örnekleminde coğrafi işaretlerin 

bölgesel turizmdeki rolünü değerlendirmişlerdir. Yazarlar Muğla’nın coğrafi işaretli ürünleri 

olan Milas el halısı, Bodrum mandarini ve Milas zeytinyağının turizm ürününe dönüştürülerek 

ulusal ve uluslararası pazardaki etkinliğinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri sunmuşlardır.  

YÖNTEM 

Nitel bir özellik taşıyan bu çalışmada durum analizi (örnek olay) deseni kullanılmıştır. 

Örnek olay deseni, güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan, olgu ve 

içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla 

kanıt ve veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir 

(Yin, 1984: 23’ten aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2011: 277). Çalışmanın amacı, bir 

destinasyonun gastronomik kimliğinin oluşması sürecinde kültürlerarası etkileşimin rolünü 

incelemektir. Bu amaçla araştırmanın örneklemi olarak Eskişehir ili seçilmiştir. Çalışmada veri 

toplama yöntemi olarak ikincil veri kaynakları kullanılmıştır. İkincil veri kaynakları, birincil 

kaynaklardan oluşturulmuş veri kaynaklarıdır. İkincil veri kaynaklarından yararlanarak 

Eskişehir’in demografik yapısı (Boz ve Günay Aktaş, 2015; Kara, 2011; Tunçbilek, 1953), 

Tatar mutfak kültürü (Dede, 2016; Şahin 2011) ve Eskişehir’in gastronomik lezzetleri (Kaşlı 

vd., 2015) incelenmiştir.  

BULGULAR 

Bu bölümde Eskişehir’in demografik yapısı, Tatar mutfak kültürü ve Eskişehir’in 

gastronomik lezzetlerine dair ikincil veri kaynaklarından elde edilen bulgular sunulmuş ve 

Eskişehir’in coğrafi işaretli ürünü “çibörek” temelinde, kültürlerarası etkileşimin gastronomik 

kimliğin oluşma sürecine etkisi değerlendirilmiştir.  

ESKİŞEHİR’İN DEMOGRAFİK YAPISI 

Tarihi süreçte Eskişehir’in demografik yapısını şekillendiren en önemli unsur “göç” 

olgusudur. Tunçbilek (1953) gerçekleştirdiği araştırmada Eskişehir’in etnik yapısının 

birbirinden farklı altı gruptan oluştuğunu belirtmiştir. Bu grupların eski yerliler (Manavlar), 

Yörükler, Türkmenler, Tatarlar, Çerkezler ve Abazalar, Romanya ve Bulgaristan 

muhacirlerinden meydana geldiğini belirtmiştir. Bütün bu farklı grupların yerleşimleri ve 
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bugünkü köyleri meydana getirmeleri oldukça farklı zamanlarda gerçekleşmiştir. Tunçbilek, bu 

yerleşimleri üç devreye ayırmıştır:  

1. Kanuni Sultan Süleyman döneminden önce, 13. ve 15. yüzyıllar arasında kurulup 

zamanımıza kadar gelen yerli köyler ve eski yerleşme. 

2. 13. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başları arasında göçebe Yörük ve Türkmenlerin toprağa 

yerleşmesi. 

3. 19. yüzyıl başından 20. yüzyıl başına kadar devam eden Muhacir yerleşmesi.   

Özellikle 19. yüzyıl, Eskişehir bölgesine yerleşme faaliyeti bakımından belki bütün 

tarih çağları içinde meydana gelen hareketlerin en canlı bir devresine karşılık gelmektedir. 

Kafkasya, Kırım, Romanya ve Bulgaristan’dan gelen büyük göç dalgalarının bir kısmının 

Eskişehir’e gelmesiyle yüzyıllardan beri oldukça tekdüze bir karakter gösteren yerleşmede 

büyük bir değişim yaşanmıştır. Kırım’dan Anadolu ve Rumeli’ye olan ilk göçler 1785-1788 

yılları arasında başladığı halde bu devredeki göçmenlerin Eskişehir’e gelmedikleri 

bilinmektedir. 1828’de Kırım’dan çıkan ikinci göç dalgasından da kimse Eskişehir’e 

gelmemiştir. Eskişehir’de ilk muhacirlerin görünmesi 1862 yılında Çerkezlerin isyanı ve 

Ruslara yenilmesi üzerine, aynı zamanda 1886’da Abazaların Rusya’ya isyan edip bunda 

başarılı olamamaları ve Türkiye’ye göç etmeleriyle başlamaktadır. Eskişehir’e ilk gelenler 

Abazalar ve Çerkezler olmuştur. Bu tarihlerde Eskişehir’e gelip yerleşen Abaza köyleri, 

Bektaşpınarı, Tandır ve Taşköprü köyleridir. Çerkez köyleri ise Akpınar, Çerkezkartal, 

Çukurhisar, Feyziabad, Gökçekısık, Hüsnüabad, İmişehir, Musaözü, Nemli ve Oklubalı’dır. 

1860 yılında Kırım’da başlayan üçüncü büyük göçün etkileri Eskişehir’de hissedilmiş ve bu göç 

neticesinde sekiz-on arası Tatar köyü kurulmuştur. Bu köyler, Karaçoban, Karaalan, Gökçeoğlu, 

Çardakbaşı, Aksaklı, Arapkuyusu, Kalkanlı, İkipınar’dır. Bundan sonra gerçekleşen 1877-1878 

göçü de Eskişehir’de çok büyük bir etki yaratmıştır. Bu tarihlerde Kafkasya’dan son Çerkez 

göçü başlar ve bunların bir kısmı da Eskişehir’e yerleşirken hemen hemen aynı tarihlerde, 1877 

Tuna Muharebesi’nden hemen sonra Balkan göçünün başladığı görülmektedir. Son Kırım göçü 

de bunlara ilave edilince Kafkasya, Kırım ve Balkan göçmenlerinin aynı zamanda Eskişehir 

civarında görülmeleri ile köy sayısı hızla artmış ve Eskişehir’in demografik yapısı büyük ölçüde 

değişmiştir. Bu göçler etkisini sadece kırsal yerleşmede değil şehirde de hissettirmiştir. 

1877’den sonra gelen muhacirlerin bir kısmının Porsuk’un karşısına yerleşmeye başlamasıyla 

1888’den itibaren şehir kuzeye doğru genişleme eğilimine girmiştir (Tunçbilek, 1953: 201-203). 

Eskişehir’in demografik yapısını büyük ölçüde değiştiren bu göçlerle birlikte eski yerli köylerle 

Yörük ve Türkmen köylerinin oranı %58 olurken Kafkasya, Kırım, Bulgaristan ve 

Romanya’dan gelip yerleşen muhacir köylerinin oranı ise %42’ye ulaşmıştır (Tunçbilek, 1953: 

191). 

Boz ve Günay Aktaş (2015), Eskişehir ili kırsalının etnik yapısını araştırdığı 

çalışmalarında etnik yapının dört ayrı gruptan meydana geldiği sonucuna ulaşmışlardır. Birinci 

grup olan asıl etnik yapıyı teşkil edenler, Manavlar, Yörükler, Türkmenler ve Türklerden 

oluşmaktadır. İkinci grubu dış göç yoluyla gelen Türk kökenli unsurlar oluşturmaktadır. Bu 

grupta Acemler (İran Azerileri), Terekemeler, Karaçaylar, Nogay Tatarları, Kazan Tatarları, 

Kırım Tatarları, Muhacirler, Çıtaklar ve Gacallar oluşturmaktadır. Üçüncü grupta dış göç 

yoluyla gelen Türk kökenli olmayan unsurlar yer almaktadır. Bunlar Araplar (Mısır, Suriye), 

Torbeşler, Pomaklar, Romanlar, Arnavutlar, Boşnaklar, Şapsığlar, Kabardeyler, Bjeduhlar, 

Besleneyler, Abazalar ve Çerkezlerdir. Dördüncü grubu ise iç göç yoluyla gelen unsurlar 

oluşturmaktadır ve bu unsurlar iki alt gruba ayrılmaktadır. Birinci alt grupta Dadaşlar, Kürtler 

(Şanlıurfa, Doğubeyazıt, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Malatya, Sivas, Ağrı, Muş, Siirt, Kars, 

Adana, Diyadin, Sarıkamış, Van, Diyarbakır, Haymana, Taşlıçay, Mardin, Elazığ, Ergani, 

Elbistan, Kağızman ve Adıyaman), Araplar (Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır) ve Zazalar 

(Tunceli, Erzincan, Diyarbakır ve Elazığ) yer almaktadır. İkinci alt grupta ise etnik kimliği şehir 

adına dayalı olarak tespit edilenler yer almaktadır. Bu grupta yer alanlar Adanalı, Konyalı, 

Kırşehirli, Afyonlu, Göynüklü, Zonguldaklı, Samsunlu, Bolulu, Giresunlu, Artvinli, Rizeli ve 
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Trabzonlulardan oluşmaktadır. Yazarlar 2015 yılında gerçekleştirdikleri bu çalışmada muhtarlar 

ve belediye yetkililerinden bilgiler alarak istatistiki veriler de sunmuşlardır. Buna göre birinci 

grubu oluşturan asıl yapıyı teşkil edenler, toplam 46508 hane ile en kalabalık olan gruptur. Dış 

göç yoluyla gelen Türk kökenli unsurlar 7188 hane ile ikinci sırada yer alırken iç göç yoluyla 

gelen unsurlar ise 3385 hane ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Dış göç yoluyla gelen Türk 

kökenli olmayan unsurlar 1744 hane ile son sırada yer almaktadır. 

Kara (2011) gerçekleştirdiği araştırmada Eskişehir il ve ilçelerinde bulunan Tatar 

köylerini, bu köylerin eski adlarını ve kuruluş tarihlerini sıralamıştır. Bu köyler şu şekildedir 

(Kara, 2011: 144-145): 

- Eskişehir merkezde bulunan köyler: Boyacıoğlu (1890), Gökdere (1909), Kalkanlı 

(1861), Karaçay (1882), Karaçobanpınarı (eski adı Tilkipınar, 1900), Karagözler, Kireçköy 

(1880). 

- Alpu ilçesinde bulunan köyler: Aktepe (eski adı Rıfkiye, 1892), Çardakbaşı, Çukurhisar 

(1863), Esence (eski adı Şevkatiye), Fevziye (1901), Gökçeoğlu (1903), Güroluk (eski adı 

Kızılsuvat-Refahiye, 1903), Güneli (eski adı Mamure, 1903), Işıkören (eski adı Aziziye-

Arapkuyusu, 1889), Uyuzhamam, Yeşildon (1897).  

- Beylikova ilçesinde bulunan köyler: İkipınar, Sultaniye (1891). 

- Çifteler ilçesinde bulunan köyler: Hayriye (eski adı Çıngıllıhöyük, 1903), Ilıcabaşı (eski 

adı İhsaniye), Osmaniye (Eski adı Kuruhöyük, 1895), Said Halim Paşa, Yıldızören (eski adı 

Mamuriye-Mecidiye Köprüsü, 1904), Zaferhamit (1895). 

- Mahmudiye ilçesinde bulunan köyler: Akyurt (eski adı Lütfiye, 1889), Fahriye (eski adı 

Pakırye-Pakırey, 1903), Güllüce (eski adı Hayriye, 1891), Hamidiye (1889), Mesudiye (eski 

adı Taşlıhöyük, 1902), Şerefiye (1903), Tokathan (eski adı Tokatmecidiye, 1874). 

- Seyitgazi ilçesinde bulunan köyler: Aksaklı (1862), Değişören (eski adı Örenlik, 1805), 

Yenikent (Hamdiye-Reşadiye-Canköy, 1891). 

- Sivrihisar ilçesinde bulunan köyler: Karakaya (1892), Ortaklar (Aziziye, 1907), 

Paşakadın (eski adın Burhanettin, 1892), Yaverören (eski adı Yaverviran, 1892). 

Kırım Tatarları tarımsal faaliyetlerde oldukça başarılı olup Eskişehir’de modern tarımın 

öncüsü olmuşlardır. Eskişehir yerli halkı, o döneme kadar kullanmadıkları birçok tarım 

tekniğini ve tarım aletini Tatarlardan öğrenmişlerdir. Bu durum, Eskişehir’de tarım, hayvancılık 

ve ticari faaliyetlerin gelişmesine yol açmış ve şehrin ekonomisini olumlu yönde etkilemiştir. 

Öte yandan, geldikleri bölgelerin kendilerine özgü giyim-kuşam, dil, yemek ve beslenme 

alışkanlıkları, eğlence gibi bazı gelenekleri ile şehrin kültürel dokusunu önemli ölçüde 

etkilemişlerdir. Osmanlı iskân politikası çerçevesinde Eskişehir yöresine yerleştirilen Tatarlar, 

günümüze kadar kendi geleneksel kültürlerini sürdürmeye devam etmiş, ayrıca yerli halktan da 

etkilenip ve onları da etkileyerek Eskişehir’in kültürel yapısının şekillenmesinde rol 

oynamışlardır (Şahin, 2011). Tatarların kendi geleneksel kültürleri çerçevesinde sürdürmeye 

çalıştıkları mutfak kültürleri de Eskişehir’in kültürel yapısını oluşturan önemli bir unsurdur.  

TATAR MUTFAĞI VE ESKİŞEHİR’İN GASTRONOMİK LEZZETLERİ 

Tatar mutfak kültürü öğelerine ait bilgiler Şahin (2011) ve Dede’nin (2016) birincil 

kaynaklardan elde ettikleri verilerden derlenerek sunulmuştur.  

Tatarlarda yiyecek maddeleri tarımsal ve hayvansal ürünlerin tamamından 

oluşmaktadır. Tatarlarda et, süt ve sebze beslenmenin temelini oluşturmaktadır. Tatar 

mutfağında çok çeşitli çorbalar bulunmaktadır. Mutfağın et ve hamur ağırlıklı olması nedeniyle 

çorbalarda da et ve hamur kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra sebzeli, sütlü ve hatta 

meyveli çorbalara bile rastlanmaktadır. Tatar mutfağının çorbaları arasında alişke çorbası, 

lahana (kapıska) çorbası, kaşık börek çorbası (tatar aşı, tatar), salma çorbası, lakşa çorbası, 

uvmaç (ovmaç) çorbası yer almaktadır.  
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Tatar köylerinde, temel besin maddelerinden biri olan ekmek, köylerde bir arada, 

kalabalık bir şekilde yaşıyor olmalarından dolayı büyük ve bayatlaması geç olacak şekilde 

yapılmaktadır. Kendilerine ait mutfak anlayışlarının önemli bir parçası olan fırınlar, ekmek 

hazırlanmasında önemli bir yere sahiptir. Tatarların yapımını sürdürdükleri ekmekler arasında 

kara ekmek (tandır ekmek), birçok törenin vazgeçilmez bir ritüeli olan kalakay ve mısır 

unundan yapılan malay yer almaktadır.  

Tatarlarda haşlanmış ve kızartılmış olan gündelik yemeklerde bol miktarda soğan, 

biber, sarımsak ve et kullanılmaktadır. Koyun ve sığır eti yaygın kullanılmakta olup kebap, şiş 

kebap ve kuzu sorpa önemli et yemeklerindendir. Etler genellikle taze olarak tüketilmekle 

birlikte güneşte kurutulmuş kakaç ve pastırma şeklinde de tüketilmektedir. Kırım Tatarlarının 

diğer et yemekleri arasında patatesli et, dolma, yaprak sarma, kuru fasulye gelmektedir.  

Hamur işleri Tatar mutfağında büyük bir öneme sahiptir. “Tatar hamursuz doymaz” 

sözü, mutfak kültürlerinde hamur işlerinin yerini göstermesi açısından önemlidir. Buharla 

pişirilen, haşlanan ve kızartılan birçok hamur işi bulunmaktadır. Bunlar arasında çibörek, köbete 

(göbete), patatesli köbete, üyken börek, sarıburma, kırma (saraylı), kıyık, kavurma börek, 

kıygaşa, kalaç, kuşdili, sumsa, ağzı açık, tatlı kuymak, kömeç, tabak börek (mantı), tava lokum 

(peşlokum, cantık, yantık), peksimet, öküz börek, tögerek (kapaklamay), mamelek (mamalika), 

kirde gelmektedir. Bunlardan köbete, Tatar mutfağında önemli bir yere sahip olup yemekli 

davetlerin ve bebek doğduğunda yapılan “cıyın” isimli kutlamaların vazgeçilmez bir 

yiyeceğidir. Kavurma börek, bebek doğumlarına, düğün evlerine götürülürken kıygaşa ise arefe 

ve kandil günlerinde ve cenaze evlerinde pişirilen bir hamur işi çeşididir.  

Tatar mutfağının önemli tatlıları arasında üzümlü sütlaç, incir tatlısı, ayva tatlısı, 

baklava, sacaltı, ulkum, helva (kara helva), tentene (ten ten helvası), un kurabiyesi, samsa yer 

almaktadır. İçecekler arasında ise kahvenin ayrı bir yeri vardır. Kara kahve, kaymaklı kahve, 

sütlü kahve gibi çeşitleri bulunmaktadır. Çay, hoşaf ve şerbetler, misafirlere ikram edilen diğer 

içecekler arasındadır. Tatar mutfak kültüründe çayla birlikte semaverin de özel bir yeri vardır.  

Kaşlı vd. (2015) Eskişehir’de 150 köyde 500’e yakın kişiyle görüşerek birinci elden veri 

topladıkları araştırmalarında Eskişehir’in gastronomik mirasını ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. 

Araştırmanın bulguları çorbalar, hamur işleri, ekmek çeşitleri, yemekler, mezeler, tatlılar 

başlıkları altında sunulmuştur. Araştırmaya göre Eskişehir’in gastronomik mirası kapsamında 

yer alan çorbalar; bamya çorbası, düğü çorbası, arabaşı çorbası, toğga çorbası, göçeli tarhana, 

bıt-bıtı çorbası, tutmaç çorbası ve miyane çorbasıdır. Hamur işlerinden pita, haşhaşlı gözleme, 

katlama böreği, yufkalı büryan, mercimekli mantı, çibörek, göbete, üyken börek, kaşık börek, 

kırma (saraylı), sarıburma, cantık, kıyık, ağzı açık, toçina, haluja ve çaş gastronomik miras 

unsurları olarak belirlenmiştir. Ekmek benzeri yapılan hamur işleri ise yufka, kalınca, bazlama, 

gözleme, pide, yağlı ekmek, delikli, simit, haşhaşlı-cevizli ekmek şeklinde sıralanmıştır. 

Eskişehir’in gastronomik mirasını oluşturan yemekler arasında kelem (lahana) dolması, harşıl, 

çerkez sofrası (abısta), mercimekli bulgur pilavı, düğün pilavı, acı-gıcı, pasa, tavuk kapama, 

bozan kavurma, kuzu sorpa ve şıpsi yer almaktadır. Mezeler olarak kozalaklı yoğurt, muhacir 

biberi, salça, lituka ve pırpılçıka belirlenmiştir. Tatlılar grubunda ise üzümlü sütlaç, Pomak 

baklavası, met helvası, boza, halkalı şeker-akide şekeri, üzüm pekmezi bulunmaktadır.  

Eskişehir’in gastronomik mirasını ortaya çıkarma amaçlı yürütülen araştırma 

sonuçlarından da görüldüğü gibi gastronomik miras unsurlarının pek çoğu Tatar mutfağının 

unsurlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu durum Eskişehir yöresine yerleşen Tatarların kendi 

mutfak kültürlerini sürdürmeye çalıştıklarını ve farklı kültürlerin mutfaklarıyla da birleşerek 

Eskişehir’in kendine has kültürel dokusunu oluşturmada büyük paya sahip olduklarını 

göstermektedir. Özellikle benzerliğin hamur işlerinde daha açık bir şekilde görülmesi, hamur işi 

ağırlıklı bir mutfak olan Tatar mutfağının Eskişehir mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu 

doğrulamaktadır. Hatta bu hamur işlerinden biri olan çibörek, Eskişehir’in temel gastronomik 

ürünü haline gelmiş ve coğrafi işaretli ürün olarak da tescil edilmiştir.    
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COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN OLARAK “ÇİBÖREK” 

Kırım Tatarları ile birlikte Eskişehir’le özdeşleşmiş olan çibörek, Kırım Tatar mutfak 

kültürü içinde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Eskişehir’de yemek işiyle uğraşan Kırım Tatarları 

mutlaka bu tadı menülerinde bulundurmaktadırlar (Dede, 2016).  

Çibörek kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulup yağda 

kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Çiböreğin adı üzerinde pek çok 

çeşitlendirme bulunmaktadır. Halk arasında adı birleşik olarak, “şırbörek”, “şuberek”, 

“çiberek”, “çuberek”, “çibörek” şeklinde adlandırılabilmektedir (Şahin, 2011: 230). Divanü 

Lügat-it Türk’e (1072-1074) göre “çir”, yağ anlamına gelmektedir. Çirbörek Türkçede görülen 

ünsüz düşmesi ile çibörek şeklinde söylenmiştir. Aynı zamanda ünsüz değişimi ile ç ve ş 

harfleri birbirine dönüşebilmektedir. Ayrıca “şı”, “çı” Kıpçak, Tatar Türkçesinde lezzetli 

anlamına gelmektedir. Börek ise Kıpçak Türkçesinde “içerisine et doldurulmuş hamur 

parçaları” demektir. Dolayısıyla çibörek, “kızgın yağda pişirilen bir börek cinsi” ve/veya 

“lezzetli börek” anlamına gelmektedir (Özden, 2014: 34). Bu yemeğin “şırbörek” olarak 

adlandırılmasının nedeni olarak, böreğin pişerken yağdan gelen “şır” sesini işaret eden bir görüş 

de bulunmaktadır (Dede, 2016: 138). Kırım Tatarları dışında bu yemeğin ismini duyan ya da 

tadan kişiler, ismini “çiğ börek” şeklinde ifade etmektedirler. Bunu dayandırdıkları görüş ise 

böreğin içine konan harcın çiğ olmasıdır. Ancak bu yanlış bir algıdır ve Kırım Tatarları bu 

konuda oldukça hassas olduklarından bu yanlış algıyı düzeltmek için çaba sarf etmektedirler.  

Çiböreğin Anadolu topraklarında görülmeye başlaması, önceki bölümlerde değinildiği 

gibi Kırım Tatarlarının göçüyle başlar. Yoğun bir şekilde Eskişehir ve çevresine yerleştirilen 

Kırım Tatarları, kendi kültürlerini sürdürmeye devam ederek zaman içinde çiböreğin 

Eskişehir’in temel gastronomik ürünü olmasına zemin hazırlamışlardır.  

Çibörek, Tatarların mutfak kültürleri içerisinde ayrı bir yere sahiptir ve başlı başına bir 

kültür unsuru olarak bir yemekten çok daha fazlasını ifade etmektedir. Kırım Tatar asıllı Türk 

yazar İsmail Otar’ın çibörek için yazdığı uzun şiirinde yer verdiği ilk satırlar çiböreğin Tatar 

mutfak kültürünün baş tacı olduğunu doğrulamaktadır. Aslı Tatarca olan şiirin Türkçe söylenişi 

şu şekildedir (Otar, 1971: 25): 

Atalardan kalmış bize: Etli, yağlı, hamuraş. 

Köbeteyle katlama, erişte, yantık, mantı, 

Sarı burma, kalakay, kavurma börek, uğmaç, 

Şilter, salma, irimçik, tabak börek, bazlamaç, 

Hurma yemiş, kesmece, öküz börek, kıygaça… 

Saysan bitiremezsin adalarını yıllarca!... 

En başında bunların gelir kutlu çibörek!... 

Otar, devam eden satırlarda çiböreğin Kırım ile özdeşleştiğini, kültürel ifadesini, nasıl 

pişirilmesi gerektiğini, yeme ritüelini ve sağlığa faydalarını sıralayarak çiböreğin Kırım 

Tatarları için diğer yemeklerden farklı olduğunu ve vazgeçilmez bir konumda bulunduğunu 

ifade etmektedir.  

Tatarlar çibörek yapımında “şöyün (çöyün) kazan” adı verilen, Türkiye Türkçesindeki 

karşılığı dökme kazan olan bir gereç kullanmaktadırlar (Dede, 2016: 147). Çibörek eve gelen 

itibarlı konuklara sunulur ve yapımı zahmetlidir. Çiböreğin hazırlanışı şu şekildedir: Et iyice 

kıyıldıktan sonra soğan, karabiber, tuz ve yoğurt ile karıştırılır, ince yayılmış, tabak 

büyüklüğünde buğday hamurunun içine bundan bir kaşık konulur. Ortasından katlanıp 

kapatıldıktan ve yarım ay şekline getirildikten sonra kenarları bir sahan kapağı ile kesilir. Alevli 

ateşteki çöyün kazanda kaynamakta olan tereyağın içine ikişer bırakılır. Kızgın yağ içine 

bırakılan çibörekler birden kabarır, şişer ve hemen kızarır kızarmaz çıkarılır. (Özden, 2014: 34). 
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  Çibörek Tatarların birçok kültürel ritüeli ile de özdeşleşmiş durumdadır. Bunlardan biri 

Tatarların geleneksel etkinliklerinden biri olan Tepreş şenlikleridir. Tepreş, Eskişehir’de 

yaşayan Kırım Tatarları tarafından ilk olarak 1986 yılında Alpu ilçesine bağlı Fevziye köyünde 

kutlanmaya başlamıştır. Baharın gelişi amaçlı bir şenlik olan Tepreş, Eskişehir’de genellikle 

Haziran ayının ikinci haftasına denk gelen Pazar günü gerçekleştirilmektedir. Beş sene boyunca 

Fevziye köyünde kutlandıktan sonra Sivrihisar’ın Karakaya köyünde yapılmış, ardından 

katılımın çok olması nedeniyle Eskişehir merkeze yakın Şehr-i Derya parkına alınmıştır. 

Şenliğin önemli bir özelliği de Kırım mutfak kültürüne ait unsurların sergilenmesidir. 

Geleneksel Tatar yemeklerinin sunulduğu yemek yarışmalarında hem başta çibörek olmak üzere 

mutfak kültürünün önemli yemeklerinin yapımı gerçekleşmekte hem de genç kuşakların 

kültürün bu özelliklerini tanıması sağlanmaktadır. Çibörek, Tepreş dışında da birçok etkinliğin 

ve törenin vazgeçilmezi konumundadır. Günümüzde bu etkinlik ve törenlerin bir kısmı 

Eskişehir’de bulunan çibörek evlerinde de yapılır duruma gelmiştir. Bir başka kültürel ritüel ise 

Ramazan ayında gerçekleşmektedir. Tatarlar Ramazan ayının 15. ve 30. günlerinde bahşiş 

istemek için gelen davulculara çibörek pişirip ikram etmektedirler (Gönel Sönmez, 2016).  

Eskişehir Ticaret Odası 19.04.2010 tarihinde çiböreğin coğrafi işaret başvurusunu 

yapmış ve coğrafi işaret 17.03.2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. 555 

sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. Maddesi 

gereğince 19.04.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, “Eskişehir Çiğböreği (Çibörek)” adıyla 

mahreç işaretli coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir.  

Tescil belgesinde çibörek, “un, su ve tuzdan oluşan hamurun dinlendirilip küçük 

parçalar (topaklar) halinde açıldıktan sonra; kıyma, soğan, tuz, su ve karabiber ile hazırlanan 

iç malzemesinin konularak kızgın yağda pişirilmesi ile elde edilen bir börek çeşidi” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Tescil belgesinde çiböreğin hamurunun hazırlanması, iç malzemesinin 

hazırlanması, çiböreğin hazırlanması, çiböreğin pişirilmesi, servis şekli ve denetlenmesiyle ilgili 

bilgiler yer almaktadır. Hamurun hazırlanmasında unun kalitesinin çok önemli olduğu 

belirtilmiştir. Çünkü unun kalitesine göre çiböreğin görünümü ve tadı farklılık göstermektedir. 

Hamurda %70 oranında böreklik un ve %30 oranında ekmeklik unun karıştırılarak kullanılması 

gerektiği belirtilmiştir. Tescil belgesinde hamur ve iç malzeme hazırlanması aşamalarında 

uyulması gereken standart ölçülere de yer verilmiştir. Servis şekliyle ilgili olarak ise bir 

porsiyonda beş adet, bir buçuk porsiyonda ise 8 adet çibörek bulunması gerektiği ve çibörek 

servisinde çatal-bıçak kullanılmadığı belirtilmiştir. Denetim komisyonu yılda en az bir defa 

çiböreğin belirtilen standartlara uygun üretilip üretilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. 

(http://www.turkpatent.gov.tr)3  

Eskişehir’de bulunan çibörek işletmeleri, Eskişehir’e yapılan turların da vazgeçilmez bir 

durağı konumundadır. Tur operatörleri yöresel bir lezzet olarak tescil edilmiş olan çiböreği 

programlarına alarak turlarını daha çekici hale getirmek istemektedirler. Eskişehir ismiyle 

özdeşleşmiş olan ve Eskişehir’in markalama çalışmalarında da önemli bir yeri olan çiböreği 

Eskişehir’e turlarla ya da bireysel olarak gelen ziyaretçiler mutlaka tatmak istemektedir. Ayrıca 

şehirde düzenlenen şenlikler, festivaller, açılışlar, toplantılar gibi etkinliklerde Eskişehir 

markasıyla özdeşleşen çibörek ikramı yapılmaktadır. Bununla birlikte şehirdeki pek çok çibörek 

işletmesi de çeşitli yemekli toplantılara ev sahipliği yapmaktadır.  

SONUÇ 

Bir destinasyonun farklılaştırıcı unsurlarından biri olan gastronomik kimliği pek çok 

etkene bağlı olarak şekillenebilmektedir. Bu oluşumda destinasyonu oluşturan farklı alt 

kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin önemli bir payı vardır. Zaman içinde bu kültürlerin 

birbirlerinden etkilenerek mutfak kültürlerinin bazı özelliklerinin değişime uğraması 

kaçınılmazdır. Tarih boyunca çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalan toplumlar, gittikleri 

bölgelerde kendi yemek kültürlerini sürdürmeye çalışsalar da yerleştikleri bölgenin iklim ve 

coğrafi özellikleri, üretim biçimleri, toplumsal yapısı, diğer baskın kültürleri ya da zamanla bu 

değerleri genç kuşaklara aktaramamaları ve teknolojinin getirdiği bazı yenilikler nedeniyle 
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mutfaklarının özünü oluşturan bazı unsurları sürdüremez duruma gelmişlerdir. Bununla birlikte 

daha baskın bir özelliğe sahip olan bazı kültürler ise kendi değerlerini sürdürme konusunda 

büyük çaba sarf etmiş, geldikleri bölgelerin kültürel özelliklerinden etkilenseler de bu kültürleri 

etkileme gücüne sahip olmuş ve mutfak kültürlerini oluşturan unsurları geleceğe bırakma 

noktasında başarılı olmuşlardır.  

19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan ve Eskişehir’in demografik yapısını büyük 

ölçüde değiştiren göçlerle birlikte Eskişehir’e yerleşenlerden biri de Kırım Tatarlarıdır. Kırım 

Tatarları devletin iskân politikası gereği yerleştikleri bölgelerde yokluktan, hastalıklardan ve 

yerli halkla yerleştikleri araziler konusunda çıkan anlaşmazlıklardan dolayı önceleri çok zorluk 

çekseler de bu zor şartlara rağmen yurt tutmayı başarmışlar ve yerleştikleri yerlerin ilk 

kurucuları olmuşlardır. Zamanla Tatarlar kendi kültürel özellikleri ile Eskişehir’in sosyo-

kültürel hayatında da değişimlere neden olmuşlardır. Tarımda çok iyi olmalarından dolayı 

Eskişehir’in tarımda gelişmesine öncülük etmiş olmaları bu değişimlere bir örnektir. 

Kültürel değerlerini sürdürme ve genç kuşaklara aktarmada başarılı olan Tatarlar, 

mutfak kültürlerinin de Eskişehir’de yer etmesini sağlamışlardır.  

İkincil veri kaynaklarının da gösterdiği gibi Eskişehir’de bulunan pek çok Tatar köyü ve 

mahallesinde halen geleneksel yemeklerin yapımı devam etmektedir ve bunların bir kısmı 

Eskişehir’in temel gastronomik lezzetlerini oluşturmaktadır. Çibörek bu lezzetlerin başında 

gelmektedir. Çibörek, Tatarlar için mutfak kültürlerindeki en değerli yemektir. Hatta Kırım 

Tatarları için çibörek bir yemekten çok daha fazlasını ifade etmekte, başlı başına bir kültür 

unsuru olarak anılmaktadır. Anavatanlarından kopmak zorunda kalan Tatarlar, çiböreği 

vatanlarıyla özdeşleştirmişler ve bu yüzden sofralarının baş tacı etmişlerdir. Kırım Tatarları 

kültürel değerlerini sürdürebilme konusundaki başarıları ile çiböreğin Eskişehir’in de bir 

simgesi haline gelmesine zemin hazırlamışlardır. Kültürel değerlerine verdikleri önem ticaret 

girişimlerindeki başarıları ile birleşince zamanla Eskişehir’de bu lezzet yaygınlaşmış ve 

Eskişehir ismiyle anılır olmuştur.  

Çiböreğin zamanla Eskişehir adıyla özdeşleşmesi Eskişehir markasına ait bir ürün 

olarak tescilini de gerekli kılmıştır. Eskişehir Ticaret Odası tarafından başlatılan girişimlerle 

çibörek 2012 yılında “Eskişehir Çiğböreği (Çibörek)” adıyla coğrafi işaretli ürün tescilini 

almıştır. Çiböreğin adıyla ilgili çeşitlemelere çalışmada değinildiği gibi “çi” Tatar Türkçesinde 

“lezzetli” anlamına gelmekte ve çibörek lezzetli böreği ifade etmektedir. Dilimizde “pişmemiş” 

anlamına gelen “çiğ” kelimesinin bu börekle özdeşleştirilmesi yanlıştır ve Kırım Tatarları da 

böreklerinin adı üzerinde büyük bir hassasiyete sahiptir. İçine konulan harcın çiğ olmasından 

dolayı bu adla anıldığının sanılması yanlış bir algıdır ve Eskişehir Ticaret Odası’nın “Eskişehir 

Çiğböreği” adıyla tescile başvurmuş olması bu yanlış algıyı düzeltmekten uzaktır. Bununla 

birlikte bu tescil Eskişehir’in markalama çalışmaları için önemli bir gelişmedir. Markalama 

çalışmalarında çiböreği sadece bir yemek olarak değil aynı zamanda yaşayan bir kültürün 

temsilcisi şeklinde tanıtmaya odaklı çalışmalara ağırlık verilmelidir.  

Son yirmi yıldaki yeniliklerle birlikte Eskişehir şehir turizminde yükselen bir ivme 

kazanmıştır. Eskişehir’e gelen yerli ve yabancı turların büyük bir kısmı programlarına çibörek 

işletmelerini almakta ve ziyaretçilerine bu tadı tanıtmaktadır. Çibörek şehirdeki pek çok 

etkinliğin de vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla Kırım’dan çıkmış ve 

kültürlerin birbirleriyle etkileşimleriyle günümüze ulaşmış olan bu lezzet, Eskişehir ile 

bütünleşmiş ve Eskişehir’in gastronomik kimliğini oluşturarak Eskişehir markasının bir parçası 

haline gelmiştir.  
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TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE HAMSİNİN YERİ VE ÖNEMİ 

Doc. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER  

Öğr. Gör. Fatih YILDIRIM 

ÖZET 

Türk mutfak kültüründe deniz ürünleri oldukça sınırlı olarak yer almaktadır. Deniz 

ürünleri denize kıyısı olan bölgelerde sık olarak tüketilirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu 

bölgelerinde deniz ürünleri tüketimi oldukça sınırlıdır. Ülkemizde özellikle Karadeniz ve 

Marmara bölgesine özgü olan hamsi balığı tüketimi oldukça fazladır. Hamsi balığı Türk mutfak 

kültüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Hamsi Türk mutfak kültüründe birçok yemek 

çeşidinin temel ham maddesini oluşturmaktadır. Ülke mutfağında genel olarak hamsi tava, 

hamsi kızartma ve hamsi ızgara olarak yemekleri yapılsa da Karadeniz mutfak kültüründe 

spesifik olarak buğulaması, ızgarası, tavası, kızartması, pilavı, tatlısı, köftesi, çorbası ve 

tuzlaması gibi birçok yemeği yapılmaktadır. Hamsi özellikle Karadeniz mutfak kültürü ile 

özdeşleşmiştir. Karadeniz sözel kültürü ve Karadenizlilerin karakteristik özellikleri ile özdeşmiş 

ender gıda maddelerinden biridir.  Hamsi ile ilgili şarkılar, türküler, maniler, fıkralar vb. 

yazılmış, Karadeniz’in yöresel halk oyunlarında da yer almaktadır. Karadeniz’de yaşayan yöre 

halkının imajı haline gelmiştir. Birçok endüstri ürününe hem konu hem de ham madde olmuştur. 

Bu ürünler arasında hamsi kolonyası, hamsi unu, hamsi yağı gibi sanayi ürünleri de yer 

almaktadır. Ancak hamsinin Türk mutfak kültüründeki yeri ve önemine yönelik yapılan çalışma 

sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı hamsi balığının Türk kültüründeki yerini ve 

önemini vurgulamaya çalışmaktır. 

Anahtar Sözcükler: Türk, Mutfak, Kültür, Hamsi, Karadeniz, Balık. 

 

PLACE AND IMPORTANCE OF ANCHOVY İN TURKİSH CUİSİNE 

ABSTRACT 

In Turkish culinary culture, seafood is very limited. While seafood is consumed 

frequently in coastal areas, seafood consumption is very limited in the inner Anatolia and 

eastern Anatolia regions. The consumption of anchovy fish, which is peculiar to the Black Sea 

and Marmara regions in our country, is rather high. Anchovy fish has a very important place in 

Turkish culinary culture. Anchovy Many dishes in Turkish culinary culture constitute the basic 

raw material of the variety. Although the dishes are generally made in the country kitchens as 

frying pan, frying pan and grill, many dishes such as steamed, grilled, roasted, fried, pilaf, 

dessert, soup, soup and salting are made specifically in the Black Sea culinary culture. Anchovy 

is especially associated with the black cuisine culinary culture. The Black Sea is one of the rare 

foodstuffs characterized by verbal culture and the characteristic features of the Black Sea. The 

songs related to anchovy, turküler, maniler, written in the local folk plays of the Black Sea. It 

has become the image of the local people living in the Black Sea. Many industrial products have 

become raw material. Among these products are industrial products such as cologne, flour, and 

oil. However, the number of studies conducted on anchovy Turkish cuisine culture and its place 

and importance is rather limited. The aim of this study is to try to emphasize the place and 

importance of anchovy fish in Turkish culture. 

Keywords: Turkish, Cuisine, Culture, Anchovy,  Blacksea, Fish. 
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GİRİŞ 

 Hızla artan dünya nüfusu, hayvansal protein kaynaklarının yetersiz kalmasını 

beraberinde getirmektedir. Bu protein açığını ucuz ve iyi şekilde gidermek için yararlanılacak 

hayvansal protein kaynaklarının başında günden güne önemi artan su ürünleri gelmektedir. Su 

ürünleri tüketimi ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber Türkiye’de kişi başına düşen su 

ürünleri tüketimi yıllar arasında değişmekte olup 2012 yılı verilerine göre kişi başı tüketim 

miktarı 7,1 kg olarak, dünya ortalamasının (16,3kg/yıl) altında kalmıştır (Gülyavuz vd, 2014). 

Avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretim miktarı toplam üretimin %82’sini kapsamakla 

beraber bu miktarın %96’sını deniz balıkları oluşturmaktadır. Deniz balıkları üretiminin önemli 

bir kısmını da hamsi, istavrit,  sardalya,  palamut gibi  pelajik  balıklar oluşturmaktadır ( 

Pelajelik balıklar: Hayatlarının büyük bölümünü su yüzeyi ile dip arasındaki serbest su kütlesi 

içerisinde geçiren, çoğunluk göçmen olan, belirli bir yere bağımlı olmayan balıklar). Bu 

üretimde en çok paya sahip balık çeşidi ise deniz balıkları üretiminin %70.89’unu, toplam 

üretimin ise %50.19’unu oluşturan hamsi balığıdır (Oğuzhan ve Angiş; 2009). 

 Balık ve diğer deniz ürünleri; insanların yerleşik hayata geçmeden, hayvanları 

evcilleştirmeden ve tarımla uğraşmaya başlamadan önceki dönemlerden bu yana en kolay elde 

edilebilen ve en çok tüketilen besinlerin başında gelmektedir. İnsan sağlığına katkısı, istihdam 

olanakları, yüksek katma değeri olan tarım sektörünün alt sektörlerinden biri olan su ürünleri, 

ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Hayvansal protein kaynaklarını zenginleştirmek ve 

dengeli, sağlıklı beslenmenin önemini bilen ülkeler su ürünlerinden daha fazla faydalanma 

yollarına gitmektedirler (Erdoğan Sağlam vd, 2016). 

 Bu çalışmada insan sağlığı bakımından önemli bir protein kaynağı olan, ülkede avcılık 

yoluyla elde edilen balıkların büyük çoğunluğunu kapsayan, ekonomiye, Türk ve mutfak 

kültürüne, insan beslenmesinde ve geçim kaynaklarında önemli bir yere sahip hamsi balığının, 

Türk mutfak kültüründe yeri ve önemi verilmeye çalışılmıştır. 

1. Balıklar 

Balık solungaçla soluyan, yumurtadan üreyen, suda yaşayan omurgalıların genel adıdır. 

Tüm gıdalarda olduğu gibi balıklarda da kalite değerini belirleyen unsurlar vardır. Bunlar 

balığın türü, beslenmesi, yakalanışı, taşınması, saklanması ve tazeliğidir. Dişi balıklar üreme 

evresinde zayıf ve tatsız olurlar. Yalnız bitkiyle beslenen balıkların eti diğer balık ve deniz 

ürünleriyle beslenen balıklara göre tatsız ve yavan olmaktadır. Aynı zamanda yakalanma 

esnasında balığın fazlaca yıpratılması ve tasıma, saklama gibi koşulların da uygun olmaması 

balığın lezzetini etkilemektedir (MEGEP(Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi), 2006). 

Balık türlerinin yayılma yollarına bakacak olursak; doğal engelin kaldırılması sonucu 

yani abiyotik koşullar bakımından (iklim, tuzluluk vb) farklı olmalarından dolayı su ortamları 

farklı türleri barındırmaktadır. Bu engel kaldırıldığında ise canlı türleri geçiş yapmaktadır. Yeni 

ortama giren ve uyum sağlayan türler bu ortama yerleşerek yerli türlerle rekabet içerisine 

girerler ve burada yaşamlarını sürdürmektedirler. İkinci olarak gemi trafiği sonucu birçok 

canlının yumurta ve larvaları geminin su altındaki yüzeyine yapışık olarak uzun mesafelerce yol 

alabilirler. Bu şekilde yeni ortama giren larvalar canlı kalabilmişlerse ve yeni ortamlarına uyum 

sağlayabilmişlerse hızla yayılmaya başlarlar. Üçüncü olarak balıklandırma çalışmaları ile tatlı 

su ekosistemine balık aşılama çalışmaları, birçok ülkede balıkçılık yönteminde başvurulan bir 

sistemdir. Son olarak kaza sonucu yani bazı kültür balıkları ticari olarak üretildikleri yerden 

kaçarak doğal sulara yerleşebilmektedirler. Örneğin; Karadeniz’de Rus kefali adı verilen Çin 

kökenli balığın varlığı aynı durum sonucu ortaya çıkmıştır, Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki 

tatlı su çipurası da bu şekilde açıklanmaktadır (Polat vd, 2011). 

Genel olarak balık çeşitlerinin yer aldığı Tablo 1 de; balığın lezzetli olduğu ayları, 

yenilebilir zamanını ve lezzetsiz olduğu ayları ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Balık türleri ve 

tüketim zamanlarının gösterildiği bu tabloya göre hamsi balığının en lezzetli olduğu ve tüketimi 
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önerilen zamanı kasım aralık ocak şubat ayları olarak gösterilmiştir. Bu tabloya göre bu aylar 

dışında hamsi balığının lezzetsiz olduğu vurgulanmaktadır. 

Deniz ürünleri ve balıklar; su sıcaklığı, yaşadıkları çevre (dip, kıyı, deniz, tatlı su, 

kültür), yapıları (pullu-pulsuz, yassı-yuvarlık), yağı nerede depoladıkları gibi çeşitli kriterlere 

göre sınıflandırılırlar. Su sıcaklığından kasıt; balıkların rahat şekilde yaşamlarını 

sürdürebilmeleri ve uygun sıcaklıklarda gelişip üremeleri için maksimum ve minimum su 

sıcaklığını tolere edip etmemeleri ile alakalı bir durumdur (Dikel, 2009). 

Tablo1: Balık türleri ve tüketim zamanları (ESK (Et ve Süt Kurumu), 2017). 

 

Balıklar ve deniz ürünleri sindirilmelerine yani yağı nerede topladıklarına göre ve pullu 

pulsuz olmaz üzere de sınıflandırılabilmektedirler. 

Tablo2: Balıkların yapılarına göre (yağı nerede topladıklarına ve pullu pulsuz çeşitlerine göre) 

sınıflandırılması (ESK, 2017). 

YAĞLARINI 

KARACİĞERDE 

TOPLAYAN 

BALIKLAR 

YAĞLARINI 

KASLARINDA 

TOPLAYAN 

BALIKLAR 

PULSUZ BALIKLAR PULLU BALIK 

Alabalık, Akya, Bakalyaro, 

Barbunya-Tekir, Berlam-

Mirlan, Çipura, Dil, Pisi, 

Dülger, Levrek, Fener, 

Gelincik, Mezgit, Kalkan, 

Karagöz, Kefal, Kırlangıç, 

Kupez, Lagos, Lüfer, 

Mercan, Mırmır, Orfoz, 

Sinarit-Trança, Sudak, 

Turna, Yayın, Karides, 

Sübye, Ahtapot, Kalamar, 

İstakoz, Pavurya 

Hamsi, Gümüş, 

Yılanbalığı, İstavrit, 

İzmarit, Uskumru, 

Kolyoz, Somon, 

Sardalya, Kılıç Balığı, 

Alabalık, Palamut, Torik, 

Tirsi, Zargana, Sazan 

Alabalık, Akya, 

Bakalyaro, Çinekop, 

Dil, Dülger, Gelincik, 

İstavrit, Kalkan, Kılıç, 

Kırlangıç, Kofana, 

Kolyoz, Lahos, Levrek, 

Lüfer, Mezgit, Mırlan, 

Orfoz, Orkinos, 

Palamut, pisi, Torik 

Barbunya, Berlam, 

Çipura, Gümüş, 

Hani, Karagöz, 

Kefal, Kupez, 

Lipsoz, Mercan, 

Minekop, Sardalya, 

Sazan, Somon, 

Sudak, Turna, 

Sinarit, Hamsi 

Yağlarını karaciğerde toplayan balıklar beyaz etli ve yağsız olurlar. Tablo-2’yi inceleyecek 

olursak Hamsi, gümüş balığı, kılıç balığı, somon gibi siyah etli balıklar yağlarını kaslarında 

depolarlar. Yağlı ve lezzetli olurlar fakat sindirimleri biraz zordur. Aynı zamanda somon, turna, 

karagöz gibi hamsininde aralarında bulunduğu balık çeşitlerinin pulları varken palamut, torik, 

lüfer, mezgit gibi balıkların da pulları yoktur. Hamsiyi ise bu sınıflandırmadan yola çıkarak 
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yağlarını kaslarında toplayan siyah etli, pullu, yağlı ve lezzetli bir balık çeşidi olarak 

tanımlamak mümkündür. 

Hamsi, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 santimetre 

boyunda, ince uzun bir balıktır (TDK (Türk Dil Kurumu), 2017). Göçmen bir balık olan 

hamsinin 3-4 yıl yaşama süresi vardır ve yaşamları boyunca 2 defa döl verirler. Hamsilerde 

üreme genellikle su sıcaklığı 17.5 - 27 C, tuzluluk %12-18, Ph’ın 8.3-8.4 ve derinliğin 5-10 m 

olduğu kıyı bölgelerinde meydana gelir. Yumurtaların dökülmesindeki, en önemli faktörlerden 

biri de su sıcaklığıdır. Yumurta ve larva safhalarının gelişimi ise en uygun sıcaklık dereceleri 9-

23 C arasındadır. Hamsiler yüzey sıcaklığı yeterli olduğu sürece tüm yıl üremeye hazırdır bu 

nedenle yumurtlama mevsimi güney bölgelerde kuzeye nazaran daha uzundur. Buna göre 

Karadeniz’deki hamsilerde yumurtlamanın mayıs ortasından ağustos sonuna kadar; Marmara 

denizindeki hamsilerde yumurtlamanın nisan ortasında başlayıp ekime kadar; Ege denizindeki 

yumurtlamanın ise nisan başından kasım sonuna; Akdeniz deki hamsi yumurtlamanın ise martın 

ortasından aralığın ortasına kadar devam ettiği saptanmıştır (Satılmış ve Bat:2010). 

Türkiye’de en çok avlanan toplam 500.000 ton düzeyindeki genel balık rekoltemizin 

yaklaşık %70’ini yani Türkiye’de avlanan her üç kilo balıktan iki kilosunu ekonomik değeri 

yüksek olan hamsi balığı oluşturmaktadır (Anıl, 1985). Türkiye’de bölgeden bölgeye farklılık 

gösteren hamsi balığı, avlanma oranı bakımından Karadeniz bölgesinde en çok avlanan balık 

çeşididir. Aynı zamanda çeşitli şekillerde işlenmesi sayesinde farklı yemek çeşitlerini de 

yapmak mümkündür. Bu yemeklere hamsi tava, hamsili pilav, hamsi köftesi, hamsi ızgara, 

hamsi buğulamayı örnek verebiliriz (Uran, 2006). Bu yemeklere ilaveten Karadeniz bölgesinde 

çok sevilen Hamsikoli, Hamsi kuşu, Hamsili ekmek gibi ürünleri de söyleyebiliriz. 

Hamsinin, yemekler dışında tatlısı da yapılmaktadır ve kolonya, un gibi endüstri 

ürünlerinin çeşitlenmesine de katkısı olmuştur. Sadece yemek ve endüstri ürünlerine konu 

olmakla kalmayıp türkülere, şarkılara, manilere, fıkralara hatta yerel oyunlara, lakaplara da 

konu olmuştur. Hamsi gastronomik açıdan farklı farklı çeşitlerde yemeği yapılan bir balık 

olmasına rağmen, insanlığın tüm alanlarına konu olmayı başarmış bir balıktır. Kültürü, 

insanların yaşam biçimi olarak tanımlarsak, bu özelliği ile hamsi bir kültürdür demek 

desteklenebilir bir hipotez olabilir. 

Tablo3: Türkiye Su Ürünleri Üretimi (Şahinöz vd, 2017). 

 

 Tablo-3’ü inceleyecek olursak; 2000 yılı ile 2016 yılı arasında deniz ve iç sularımızda 

su ürünleri yetiştiriciliğinde bir artış gözlemlenmiştir. Fakat su ürünleri avcılığına bakacak 

olursak 2000-2016 yılları arasında denizlerde ve iç sularda inişli çıkışlı bir grafik 

gözükmektedir. 2000 yılı verileri ve 2016 yılı verilerini karşılaştırdığımızda, avcılıkta deniz ve 
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iç sulardaki su ürünlerinde azalma meydana geldiği söylenebilir. Bu azalmanın sebepleri; yanlış 

avlanma, av yasaklarına uymama, denizlerdeki kirlilik gibi birçok etmene bağlı olmakla birlikte; 

avlanmadaki bu azalış denizlerimizdeki su ürünlerinin, ülkemize katacağı maksimum katma 

değerlerden yeteri kadar faydalanamamamız anlamına da gelmektedir. Bu yüzden av 

yasaklarına, av mevzuatına, doğru avlanmaya ve denizlerimizi kirletmemeye özen göstermemiz 

ülkemizin ve su ürünlerimizin geleceği açısından faydalı olacaktır. 

 Tablo 4. Bazı deniz balıklarının temel aminoasit değerleri mg/100g (Fidanbaş, 2015) 

 

  

Aminoasitler proteinlerin temel yapısal birimleridir. Temel aminoasitler insan vücudunda 

sentezlenemezler bu yüzden dışarıdan alınması gerekmektedir. Dışarıdan alınması gereken 

aminoasitler, Tablo 4de gösterildiği üzere sekiz adettir. Alanin, arjinin, aspartik asit, sistein, 

sistin, glutamik asit, glisin, histidin, prolin, hidroksiprolin, serin, trozin aminoasitleri ise vücutta 

sentezlenir (Fidanbaş vd., 2015).  Tabloya göre en fazla lisin ve lösin içeren balık çeşidi 

hamsidir. Hamsiyi lisin oranı olarak Japon Pisi balığı ve Pisi balığı takip ederken lösin içeriği 

olarak pisi balığı ve Japon pisi balığı takip etmektedir. Aynı şekilde diğer temel amino asitler 

nazarında hamsi balığı ve diğer balıkları karşılaştırdığımızda hamsi balığının bu amino asitler 

bakımından hep üst sıralarda yer alındığını söyleyebiliriz. 

Tablo5. Bazı deniz balıklarının n-3 ve n-6 yağ asidi profili (mg/100g) (Fidanbaş vd., 2015). 

Balık ismi Ʃ n-3 

(g/100g) 

Ʃ n-6 

(g/100g) 

n-3/n -6 

(g/100g) 

EPA+DHA 

Hamsi (Marmara) 29,1 5.49 5.30 16,96 

Hamsi(Ege Denizi) 31,98 2,34 13,6 28,83 

Sardalya (Marmara) 27,3 4,4 6,20 23,3 

Sardalya(Ege Denizi) 2,86 0,22 13 2,54 

İstavrit 1,45 0,25 5,8 19 

Akdeniz istavriti 0,60 0,03 20 0,55 

Palamut 1,87 0,24 7,79 1,48 

Barbun 0,70 0,07 10 0,67 

Zargana 31,3 5,4 5,79 28,6 

 Yağ asitleri birbirinden; zincir uzunluğu, doymamış bağların yapısı ve yeri bakımından 

ayrılmaktadırlar. Dışarıdan alınması zorunlu olan Eikosapentaenoik asit (EPA) ve 

Dekosahekzaenoik asit (DHA) en önemli yağ asitleridir ve insan vücudu tarafından 

sentezlenemezler. n-3 yağ asitlerinin en önemlileri olan EPA ve DHA balıklarda bol oranda 

bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, kalp hastalıkları ve kalp krizi geçirme riskinin EPA ve 

DHA ile ilgili olduğu gözlenmektedir. Bu asitler (EPA ve DHA) bağışıklık sistemlerinin sağlıklı 

çalışmasını sağladığı, EPA’nın ise kolesterol seviyesini düşürdüğünü ve kalp krizini önemli 

şekilde azalttığı belirlenmiştir. Çeşitli bölgelerdeki balıklardan 250g tüketilince, vücuda ne 

kadar doymuş ve doymamış yağ alındığı incelenmiştir. Karadeniz’den avlanan hamsiden 8,68 g 

değeriyle en yüksek n-3 alınmakta, bunu verilen sıraya göre, sardalya (8,58 g), Ege’den avlanan 

sardalya (7,15 g) ve Çinekop (6,90 g) izlemektedir. Bu sonuçlara göre yağlı balıklarda 

doymamış yağ asitleri daha çok bulunmaktadır. Karadeniz’de avlanan hamsi  balığında toplam 

n-3  miktarı %3,47, n-6 miktarı ise %0,51 ve bu iki değerin birbirine oranı ise 6,80 bulunmuştur. 

Hamsi balığındaki EPA ve DHA yağ asitlerinin toplam değeri %3 olarak tespit edilmiştir 

(Fidanbaş vd., 2015). 

Lüfer 1,419 1,141 783 480 590 - 658 869 
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 Tablo4 ve Tablo 5 deki verilerden de anlaşılacağı gibi deniz ürünleri yüksek besin 

değeri olan gıdalardır ve yüksek oranda doymamış yağ asidi içermektedir. İnsan yaşamında çok 

önemli olan n-3 ve n-6 ve temel aminoasitler insan vücudunun ihtiyacı olan bileşiklerdir 

(Fidanbaş vd., 2015). 

 Balıklardan alınan besin değeri ve kalorisi, pişirme şekillerine göre değişiklik 

gösterebilir. Örneğin; balıketinin Omega-3 yağ asidinden fazlaca faydalanılması için 

buğulaması yapılması daha uygun olabilir. Çünkü Omega-3 yağ asidi kırılgan bir yapıya sahiptir 

ve aniden yüksek sıcaklıkla buluştuğu takdirde değerini kaybedebilir. Bu yüzden balıkların 

besin değerlerinden daha fazla faydalanabilmek için pişirme tekniklerini de doğru kullanmak 

faydalı olacaktır. 

 Aynı zamanda Hamsi B3, D ve sadece hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitaminlerini 

içerir. Diğer B vitaminlerini de azar azar bulundurur. Bu vitaminler insan sağlığı açısından 

oldukça önemli ve her gıda da bir arada bulunmayan vitaminlerdir. Bu özelliği ile hamsi tahmin 

edilenden daha önemli bir gıdadır. Hamside bol miktarda Omega-3 yağ asidi bulunur. Aynı 

zamanda hamsi balığının kılçığı da kalsiyum açısından değerlidir (Besilibesinler, 2018). 

 Balık etinin dengeli beslenmenin yanı sıra insan sağlığına olan faydalarından da 

bahsetmek gerekirse; bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, sağlık açısından gerekli yağlardan olan 

OMEGA-3 yağ asidini barındırır, zeka gelişimini olumlu şekilde etkiler, gebeliğin 3 aylık 

diliminde tüketilen balık ürünleri bebek gelişimine ve sağlığına olumlu destek sağlar, protein 

kaynağıdır ve Alzheimer riskini azaltmakta beraber Alzheimer’ın yol açtığı hafıza kaybını 

önlemede güçlü bir etkendir (Kazım, 2017). 

 Omega-3 yağ asidi, bebeklerde beyin, sinir sistemi ve göz gelişimini hızlandıran, 

yetişkinlerde romatoit artrit gelişimini yavaşlatan, kan pıhtılaşmasını azaltan ve damar sertliğini 

önleyen, Alzheimer hastalığını yavaşlatan uzun zincirli yağ asitleridir (Şanlıer ve Bölükbaşı, 

2016). Ve hamside fazlaca bulunur. Yavaş büyüme, görme zayıflığı, öğrenme yeteneğinde 

zayıflık, konsantrasyon eksikliği, motor hareketlerde düzensizlik, kol ve bacaklarda uyuşukluk 

hissi Omega-3 eksiliği bulgularından bazılarıdır (Konukoğlu,2008). 

2.  Balığın İnsan Beslenmesindeki Yeri ve Önemi 

Vücudun büyümesi ve sağlıklı şekilde çalışması için gerekli besin ögelerinin, her birinin 

yeterli miktarda ve uygun kullanılmasına yeterli ve dengeli beslenme denir (Goloğlu, 2009). 

Her ülke kendi beslenme alışkanlıklarına ve koşullarına göre, beslenme düzeninde alması 

gereken besin gruplarını, önem sırasına göre sıralandığında ülkelerin besin piramitleri 

oluşturmaktadır. Ülkemizde de kültürel etmenler ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarından yola 

çıkılarak bir besin piramidi geliştirilmiştir (Uçan,2016). Besin piramidini ve balık beslenme 

piramidini yerini incelemek gerekirse; 

 

Şekil1: Beslenme piramidi (Turkiyeonline, 2018) 
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Balıklar; et, tavuk, yumurta, kuruyemişler ve süt, yoğurt, peynir gurubu ile beraber 

beslenme piramidi içerisinde 3. basamakta yer almaktadır. Bu basamak protein açısından çok 

faydalıdır ve vücudun gerekli protein ihtiyacını karşılar.  

Kazım, 2017’ye göre sadece dengeli beslenmede değil balıketinin sağlımıza olumlu 

etkilerinden bir kısmını da aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

 Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. 

 Sağlık için gerekli yağları barındırır. 

 Zeka gelişimini destekler. Balık iyot açısından zengin bir besin kaynağıdır ve iyot zeka 

gelişiminde önemli rol oynamaktadır. 

 Balığın içerisindeki Omega-3 yağ asitleri kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi 

kolesterolü (HDL) arttırmaktadır. 

 Kemiklerimizi güçlendirir; özellikle kılçığı ile yenilebilen küçük balıklar kalsiyum 

açısından zenginlerdir ve kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. 

 Balıketi, Alzheimer riskini azaltmakta hem de Alzheimer’ın yol açtığı hafıza kaybını 

önlemede güçlü bir silah görevi görmektedir.  

 Romatoid Artrit’e Faydalıdır. Artrit hastalarında görülen eklem romatizmasının azaltılması 

ve mevcut ağrıların giderilmesinde balık tüketiminin önemli faydaları mevcuttur. 

3. Hamsinin, Türk Mutfak Kültüründeki Yeri ve Önemi 

 Tropik ve subtropik denizlerde yaşayan hamsi balığının,  Peru hamsisi (Engraulis 

ringens),  Japon hamsisi (Engraulis japonicus), Afrika hamsisi (Engraulis capensis) gibi çeşitleri 

bulunmaktadır. Türkiye’de avlanan hamsi balığı Avrupa hamsisi (Engraulis encrasicolus) olarak 

bilinmektedir (İnat,2013). Bu çeşitlere ilaveten Kaliforniya hamsisi (Engraulis mordax),  Gümüş 

hamsi (Engraulis eurystole), Avustralya hamsisi ( Engraulis australis) ve Arjantin hamsisini de 

söyleyen kaynaklar mevcuttur. Türkiye’de avlanan Avrupa hamsisi kendi aralarında Azak 

hamsisi, Marmara hamsisi ve Akdeniz hamsisi olarak ayrılsa da bu hamsilerin türleri aynıdır 

(Balikavı, 2018). 

Kültür, toplumların paylaştıkları ortak yaşantılar bütünüdür. Yaşam içerisinde 

bireylerin dünyayı anlamlandırış ve algılayış biçimleri yaşam tarzları kültürün vazgeçilmez bir 

parçasıdır. Toplumsal hayattaki yapı incelendiğinde, benzer noktalar olduğu kadar farklılıkların 

da olduğu görülmektedir. Her toplumun kendine has yaşayış biçimi vardır (Karadere, 2018). 

Bu farklılıklar sadece yaşam biçimleri ile değil insanların yiyecek içecek alışkanlıklarında ve 

yemek kültüründe kendini göstermektedir.  

Kültür, turizm içerisinde günden güne önemi artan bir kavram olmaya başlamıştır. 

Yiyecek ve içecekler ile bu yiyecek içeceklerin işlenme ve tüketilme biçimleri ise kültürü 

oluşturan temel unsurlardandır (Şengül ve Türkay, 2017). 

Yemeğin bireysel nitelikteki fonksiyonlarla beraber, toplumsal nitelikte olan 

fonksiyonları da vardır. Bu fonksiyonlar, statü simgesi olarak yemek, hediyeleşerek 

paylaşmada yemek, dostluk, arkadaşlık ve iletişim aracı olarak yemek, festivallerde ve 

ziyafetlerde eğlence aracı olarak yemek, törenlerde sunulan yiyecekler, toplumsallaştırma aracı 

olarak yiyecekler, ailenin yüceltilmesi, üstün tutulması, turizm yoluyla ülkelerin 

yakınlaşmasıdır (Gökdemir, 2009). Hamsi balığının bu fonksiyonlardan bazıları içerisindeki 

rolüne bakacak olursak; hamsi ile alakalı horonların tepildiği, oyunların şarkıların söylendiği, 

insanların bir arada kaynaşmasını ve birlik beraber içerisinde sosyalleşmesini sağlayan 

festivallerde (hamsi festivalleri) eğlence aracı olarak, toplumsallaştırma aracı olarak, arkadaşlık 

ve iletişim aracı olarak gibi fonksiyonlarındaki rolünü karşıladığını söyleyebiliriz. Aynı 

zamanda hamsinin genel olarak ailelerde, tüm aile bireylerinin evde olma zamanını gözeterek 

alınması ve pişirilmesi bir arada toplu olarak yenmesi uzaktaki kardeşlerin ve yakın komşuların 

hamsi yemeğe davet edilmesi ya da pişirilirken yaydığı koku komşuya ulaşmıştır diye bir tabak 

da onlara ikram edilmesi de ailenin yüceltilmesi, üstün tutulması, statü olarak yiyecek ve 

hediyeleşerek paylaşmada yemek fonksiyonlarındaki rolünü karşıladığı söylenebilir. 
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Türkiye’de farklı kültürlerle yaşanan etkileşim, geçmişten günümüze Asya ve Anadolu 

mutfaklarındaki ürün çeşitliliği, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında ve halkın yapmış olduğu 

yemekler bugünkü Türk mutfak kültürümüzün şekillenmesinde ve çeşitlenmesinde önemli rol 

oynamıştır (Gökçe vd, 2016). 

Ülkelerin yemek kültürlerinde ve beslenme alışkanlıklarında önemli rol oynayan o ülke 

ve o yöreye ait olan bazı yiyecekler ve içecekler vardır. Bölgelerin veya yörelerin tarihten 

gelen bu yemek alışkanlıkları somut ve soyut unsurlar ile birlikte meydana gelmektedir. Yeme 

ve içme tecrübelerinden oluşan bu yerel mutfaklar, turistik çekim alanı olarak günümüzde 

kültürümüzün bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk mutfak kültüründe bulunan 

geleneksel ürünler ülkemiz iklim ve coğrafi şartlarına göre şekillenmektedir (Gök vd, 2017). 

Bu durum ise o coğrafyada yaşayan insanların doğrudan beslenmelerini etkilemiştir. Örneğin 

Karadeniz’de hamsinin bol olması, burada yaşayan insanların, bu sularda bolca hamsi 

avlamasına neden olmakta buda hamsinin Karadeniz mutfak kültüründe, dolaylı olarak da Türk 

mutfak kültüründe önemli bir yer edinmesine sebep olmaktadır. 

Osmanlı Devleti zamanında sistemli bir balıkçılığın olmadığı, balıkçıların avladıkları 

balıkları o günün balık pazarlarında sattıkları bilinmektedir. İstanbul’da kurulan ilk sabit iki 

balık pazarlarından biri Sultan Abdul Aziz zamanında sarayın balık ihtiyacını karşılamak için 

kurulan Galatasaray Balık Pazarıdır. İstanbul balık halinde işlem gören balıklar arasında 

önemli yere sahip olan hamsi balığı, denizden üretilen balık miktarının yaklaşık %48’ini 

oluşturmaktadır (Timur ve Doğan,2000). 

 Hamsi; Aşık Mehmet, Katip Çelebi, Deyrolle, İsmail Habib ve Evliya Çelebi gibi 

seyyahların da yazılarına konu olmuştur. Trabzon’a seyahat eden Evliya Çelebi bölge 

balıklarıyla ve özellikle hamsiyle ilgili görüşlerini şöyle dile getirmiştir:  

‘’Beğenilen balıklar: Levrek balığı, kefal balığı gayet lezzetlidir. Bir karıştan uzun 

kırmızı başlı tekir balığı, uskumru balığı ve daha bin çeşit balıklar vardır. Amma bunların 

hepsinden fazla Lazların üzerine düştükleri, alışverişi hakkında kavga ettikleri hamsi balığı. Bu 

balık Hamsinde (kış mevsiminin 50 günlük bir bölümü) çıktığı için, hamsi balığı derler. Balığın 

çıkışını dellâllar halka haber verirler. Dellâlların bir çeşit mürves ağacından boruları vardır. 

Bir kere su urunca, Ahça çomakla bir mendil hamsi ver diye ince sırmalı mendillere bal koyup 

giderler. Balığın suyu akarak giderken, bazıları suyun aktığına acıyarak, Bre balığın suyunu 

akıtıyorsun. Suyuna bir pilavcık sallasana diye şaka ederler. Şu beyitleri de söylerler:  

Trabzondur yerumuz, 

Ahça tutmaz elümüz 

Hamsi paluk olmasa  

Nice olurdu halumuz’’ 

Yine aynı şekilde Evliya Çelebi hamsi balığının 40 çeşit yemeği pişirildiğini bu 

yemekler arasında kebap, yahni, börek ve baklava çeşitlerinin de olduğunu dile getirmiştir 

(Haber7, 2018). 

Türkiye genelinde tanınmış, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin başında 

hamsi gelmektedir. Çorbasından, turşusuna birçok çeşitte sunulan hamsi, Karadeniz 

sofralarında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda Karadeniz halkı için hamsi, balık 

kimliğinden çıkıp hamsi hamsidir kavramı mutfak kültürüne yerleşmiştir. Yöresel ve kültürel 

olarak bir zenginlik haline dönüşen hamsi bölgenin dışında da adını duyurmuştur. Evliya 

Çelebi hamsi için 17.yy kaleme aldığı Seyahatname’de; “ Muhabbet edüp üzerine bin can ile 

kurban olup bey şırası mahalinde (alışveriş sırasında) kavga dövüş edüp kan ettikler, mahi 

canım hapsi (hamsi) balığıdır ” satırları yer almaktadır. Aynı zamanda hamsinin kırk çeşit 

yemeğinden söz eden Evliya Çelebi hamsin diye adlandırılan hamsi avı zamanında insanların 

gelen hamsileri alabilmek için yaşadıklarına da değinmiştir (Şengül ve Türkay, 2017). 

 Günümüz toplumlarında, eski dönemlerde olduğu gibi Türk kültüründe insanlar 

hamsiye her zaman ayrı bir anlam yüklemiştir. Türk mutfağı yemeklerine, sanayi ürünlerine 
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katkısı, gübre olarak kullanımı, alternatif ürünlerin oluşmasındaki önemi gibi özelliklerinin 

yanında insanlığı aynı düşüncede toplayan şarkılara, türkülere hatta bölge insanlarının 

manilerine, deyimlerine ve oyunlarına da konu olmayı başarmıştır. Birçok kişinin dinlerken 

hüzünlendiği Garip Hamsi şarkısı, Fuat Saka’nın hamsinin serüvenini seslendirdiği hamsi balığı 

hakkında ‘’suyun gelinleridir’’ diye tanımladığı Hamsiye şarkısında olduğu gibi insanın ruhunu 

harekete geçiren hem de hamsi hakkında detaylı bilgi alabildiğimiz şarkısı, bazı kanalların 

hamsi adını dizi isimlerinde tercih etmeleri hamsinin kültürümüzdeki yerinin ve öneminin ne 

kadar anlamlı ve özel olduğunu da göstermektedir. 

Hamsi, Türk mutfak kültüründe birçok yemek çeşidinin temel ham maddesini 

oluşturmaktadır. Ülke mutfağında genel olarak hamsi tava, hamsi kızartma ve hamsi ızgara 

olarak yemekleri yapılsa da Karadeniz mutfak kültüründe spesifik olarak buğulaması, ızgarası, 

tavası, kızartması, pilavı, tatlısı, köftesi, çorbası ve tuzlaması gibi çok çeşitli yemekleri 

yapılmaktadır. Hamsi özellikle Karadeniz mutfak kültürü ile özdeşleşmiştir. Karadeniz sözel 

kültürü ve Karadenizlilerin karakteristik özellikleri ile özdeşleşmiş ender gıda maddelerinden 

biridir. Türk mutfağındaki yerine bakacak olursak özellikle avcılığının çok olduğu yerlerde 

tüm yemekler de kullanılmaktadır. Ana ürünlere ilave edilerek ürün geliştirme noktasında da 

katkı sağlamıştır. Hamsili mısır ekmeği, hamsili pilav, hamsi köftesi gibi ürünleri de Türk 

gastronomisine kazandırmıştır. 

 İnsanlar mutfak kültürlerinde yemeklerinin her çeşidine bir parça da olsa hamsi balığını 

katmayı onun kendine has lezzetini diğer gıdalarla birleştirip servis etmeyi tercih etmişlerdir. 

Aynı zamanda insanları bir araya toplayıp kaynaşma ortamını hazırlamada, kalabalık ailelerin 

ve gelirleri genel olarak alt ve orta grup olarak nitelendirebileceğimiz aileler başta olmak üzere 

üst gelirli ailelerinde sofralarına girmeyi başarmıştır. Genel olarak Türk yemek kültüründe 

hamsi, hafta sonları ve tüm aile bireyleri evde olduğu zamanlarda alınmasına özen 

gösterilmiştir. Uzakta olan kardeşler, yakın dostlar ve akrabalar bu günde bir araya gelip hamsi 

yeme bahanesiyle dostluklarını ve samimiyetlerini ilerletmişlerdir. Paylaşımlarını 

güçlendirmişlerdir. Hamsi adına festivaller düzenlemişlerdir. Hatta hamsiyi balık çeşidi olarak 

görmeyip ‘hamsi hamsidir’ kavramını mutfak kavramları arasına sokmuşlardır. Kimi insanlar 

hamsi yemenin alışkanlık olduğu kanısına varmışlardır. Eskiden ailesinden görüp öğrendiği 

kültürü devam ettirme olayı da olsa onlardan sonra gelen kuşaklarda farkında olmadan bu küçük 

balığı kültürlerinin içerisine sokmaktadırlar. Bu özellikleri ile hamsi balığı gastronomi biliminin 

yanında, Davranış bilimini, sosyoloji bilimini ve psikoloji bilimini de kapsayan sosyal 

bilimlerin yanında kimyası, besin değerleri, bozulma durumlarını inceleme gibi durumlarda da 

fen bilimlerinin ortak konusu olmuştur. Denizlerdeki büyük balıkların yemi olmasından 

kaynaklı kendisinin de larvalarla beslendiğini göz önünde bulundurursak tamamen organik 

vücuduna herhangi bir suni besin girmemesi yani hem yem hem balık olma özelliği ile beraber 

içerdiği besin ögeleri ve sağlığımıza olan faydasıyla, gerçek bir balık olarak hayatımızdaki 

yerini almaktadır. 

Balıklar çok çeşit şekilde pişirilirler. Diğer gıdalarla kıyaslandığında balıkların pişme 

süresinin daha az olduğu görülmektedir. Ancak pişirilirken dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Çünkü balıketini hızlı ateşte kaynatırsak eti sertleşip dağılabilir. Her pişirmenin kuralları vardır 

ve bunlara uymak gerekir. Örneğin; 3-6 kiloluk balıkları ve karides, ıstakoz, kerevides, yengeç 

gibi balıkları haşlamak gerekir. Buğulama pişen balıklar ise fileto balıklardan ve yumuşak etli 

balıklardan yapılmalıdır. Küçük balıklar da buğulama yapılabilir. Balık ağzı sıkıca kapalı kapta 

az tereyağ üzerinde yarım defneyaprağı, 1 dilim limon, çok az beyaz şarap ve az krema ile 

kendi buharı ile buğulama olarak pişer (Ertürk, 2015). Aynı şekilde şarap koymayıp da kendi 

buharında da buğulama yapılabilir. Hamsi balığı da çok çeşit pişirilmesi mümkün olan balık 

çeşididir. Patates, soğan koyarak buğulama pişirme çeşidini ile de lezzetli şekilde pişirilebilir. 

Aynı zamanda hamsi balığını mısır ununa bulayıp bol yağa atarak, yine mısır ununa bulayıp 

tavaya dizip az yağ koyarak ve güzelce marine edip kömür ızgarasına atarak da pişirilebilir. 

Pilavla ya da dible gibi de pişirilip servis edilebilir. 
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SONUÇ 

 Hamsiyi su ürünleri açısından incelediğimizde Türkiye’de yayım alanı geniş, avlanma 

ve katma değer oranı yüksek çok faydalı bir gıdadır. Sağlığımız açısından önemli, alternatif bir 

protein kaynağı olmakla beraber vücudumuz için önemli olan aminoasit ve yağ asitleri 

bakımından da çok faydalıdır. Özellikle hayvansal gıdalardan karşılayamayacağımız yağ 

asitlerini hamsiden yüksek oranda karşılama imkanına sahip olunduğu yapılan çalışmalarla 

kanıtlanmaktadır. Bununla beraber birçok hastalığın önüne geçmekte ve sağlıklı yaşamamız için 

gerekli besin değerlerine de sahiptir.  

 Hamsi, eskiden olduğu gibi beslenme ve sağlık açısından faydasının yanında 

kültürümüze de yerleşmeyi başarmış bir ürünümüz hatta değerimizdir. Genellikle Karadeniz 

insanı ile özdeşleşmiş olsa da Türkiye genelinde kabul görmüş, ortak noktada görüş birliğine 

vardığımız, hem yaşam biçimi olarak hem de damak tadı olarak beğeni kazanmış bir gıdamızdır. 

Karadeniz mutfağının baş tacı olmakla beraber diğer yöre sofralarında da yer bulmaktadır. 

Sadece Gastronomi alanı ile sınırlı kalmayıp, hamsiye yüklenen anlam ile beraber birçok 

bilimin de ortak çalışma alanı olmuştur.   

 Gastronomi kültürümüzde çok önemli bir yeri olan hamsi ile ilgili bilimsel 

araştırmaların arttırılması gerekmektedir. Bu tür araştırmalar, hamsi gibi balık türlerinin mutfak 

kültürümüzde daha yaygın olarak kullanılmasına, gastronomi kültürümüzün gelişmesine fayda 

sağlayacaktır. 
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ABSTRACT 

Tourism potentials are considered as unique capitals of each tourism destination, whose 

planning, identification and classification are important in tourism development. Hence, the 

development of tourism industry requires the comprehensive planning. In this scope, Iran and 

particularly Tabriz, due to its distinctive features, enjoys a high volume of capacity in 

developing tourism industry. Considering the potential of cities to attract tourists, urban tourism 

plays a major role in developing cities, in this regard. The cities located in northwestern of East 

Azerbaijan province such as Tabriz, enjoying the rich historical record, good climate and 

matchless cultural characteristics, have considerable potentials for attracting urban tourists. The 

aim of this research was to study the effects of urban tourism potentials on 4 variables of 

sustainable development (social, spatial, environmental and economic) based on the ideas of 

346 experts and authorities of tourism section in Tabriz. The method of the research is 

descriptive-analytical. According to the result obtained from the statistical tests used, the 

development of urban tourism could effectively cause more sustainability in the city and 

challenge conventional city administration. Tourism in the city of Tabriz has had the highest 

and the least effects on the social and economic sustainable development, respectively. 

Keywords: urban tourism, urban sustainable development, Tabriz city 

INTRODUCTİON 

Nowadays, tourism is considered as the 3rd important economic industry in the world 

(Oila et al 2012: 569). Indeed, it is one of the most effective factors in expanding the 

international relationships, while creating job opportunities in economic sections and boosting 

social-cultural interactions (Poorahmad et el.2013,2). As an activity effective on the balanced 

and wise development throughout the world, tourism has attracted the attentions of many 

policy-makers and executive planners of different countries (Ebrahimzadeh et el.1988, 128). 

Worldwide, tourism has been referred to as an efficient tool of renewal and development 

(sharply 2002: 233). Now, in the developing countries, such as Iran, it is imperative to benefit 

from all potentials and capabilities in order to witness sustainable development and enjoy the 

new resources of revenue instead of oil resources( Khavariyan & Gharmsir et el.2012). The 

economists have recognized the tourism industry as the 3rd dynamically-developing economic 

phenomenon of the world after oil and car-manufacturing industries( Madhooshi & Naserpour 

2002:27). Therefore, tourism development, as a collection of economic activities, plays a 

considerable role in the reinforcement of societies, particularly in the economic fields (Lankford 

& Howard,1994:122). Admittedly, nowadays, tourism development is a vastly-accepted issue 

on top of the agendas of developing countries (Ko & Stewart,2002:523). 

Parallel with social developments, the attitudes and scientific theories on the cities and 

tourism have been changed; according to which, tourism has defined as the cause of sustainable 

development in tourism-based cities. On the other hand, it is worth notifying that the sustainably 

of the cities is an important attribute in tourism development. Accordingly, a development in 

tourism will be considered as sustainable when it is not destructive on either human or natural 

resources and has benefits to the local communities. This mutual relationship has encouraged 
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the researchers of the present work to study the effect of tourism development on the sustainable 

development in Tabriz city. The reasons of choosing Tabriz as the case of the study were its 

provincial centrality, numerous historical attractions, its state centrality in both Safavid and 

Qajar eras, high accessibility, and considerable cultural attractions such as language.(Kim 2002: 

58). 

THEORETICAL FOUNDATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

In the 1980's, the concept of sustainable development was outlined thorough 

comprehending the fact that limitless economic development leads to undesired social and 

environmental consequences, challenging all concurrent patterns of economic progress 

(Barbour1993(. Accordingly, following the report of Bertland in 1987, the sustainable 

development began its long journey toward becoming a development paradigm in the new era( 

WCED 1987). Indeed, since 1980's, pursuant to the various reports provided by the hundreds of 

researchers, governmental and academic experts and environmentalists, the traditional approach 

of tourism development was finally challenged and enforced to follow new requirements and 

standards defined by the environmentalists and regard the social-economic sustainability, 

resulting in a big change from conventional framework of tourism development to an approach 

considering tourism development alongside with sustainable development (Choi 2003:77). 

Following that, the movement from mass tourism toward sustainable development of tourism 

began in 1990's, accepting the concept of sustainable development in the tourism literature( 

Ghadami& Alighilizadeh Firoozjaee 2012: 82). The goals of sustainable tourism are to improve 

the living quality of the host societies, keep the justice among the generations, preserve the 

quality of the environment, preserve cultural integrity of the societies, expand the social 

solidarity among the societies and create facilities contributing to the enjoyable experience of 

the visitors (Gee 2007: 12).  

Unlike the traditional paradigms, the sustainable tourism can achieve the balanced 

social-economic- environmental goals both in local and regional levels (Wight 1993: 9). 

Therefore, in the framework of urban sustainable development, the role of tourism in the local 

and regional development is considered from economic, social, cultural and environmental 

dimensions (Mowforth & Munt 1998: 121). Indeed, being inter-dependent, the dimensions of 

sustainable tourism reinforce each other (Reid 1995: 38). 

The urban sustainable development has been a hot scientific subject in all societies in 

the recent years, occupying the massive volume of literature of urban development (Mofidi 

Shemirani et el. 209: 15). A short glance at the tourist cities shows that these cities are 

sustainable places for the life of citizens, meaning that these cities could achieve their current 

brilliant position via the concepts of sustainable development. On the other hand, the 

development of tourism in pioneer cities is an important factor of movement parallel with their 

sustainable development. Finally, considering the bilateral dependability of urban tourism and 

urban sustainable development, it is impossible to exactly determine which one outweighs the 

other. Unfortunately, inconsiderable activities have been done in the tourism management of 

Iran until now. 

URBAN TOURISM 

Urban areas are often considered as important tourist destinations, owing to abundance 

of their historical-cultural attractions (Timothy & wall1995:6). Cities are national values of the 

countries, given their old history, ancient symbols and historical-cultural attractions( Rastegar et 

el. 2011: 156). In fact, thanks to variety of attractions in cities including museums, monuments, 

theaters, stadiums, parks, recreational centers, shopping centers and historical places ( 

Khaksepari et el. 2013: 132) plus lower costs and time of transportation, cities attract huge 

number of tourists (Cooper et al 1998: 42). Urban tourism is defined as travelling to cities with 

different incentives rooted in various attractions and facilities of the destination (Law 1996: 25). 

Generally, Urban tourism follows two main goals: economic and cultural (Ghorbaniet el 2013: 

33). The first provisions of prosperity of any city in tourism development are proper urban 
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infrastructures and sufficient urban management in political, cultural, social etc. areas. the other 

provision guarantying the policies of Urban tourism development is to survey the attractions of 

the city and create facilities and welfares, facilitating the accessibility to the attractions( Dinari 

2005:15). 

  DIMENSIONS OF URBAN TOURISM 

To comprehend the different aspects of urban tourism, the city environment should be 

considered as a tourist product, embracing all human activities and tourist facilities. Tourists 

choose different destinations, either residential or non-residential, to visit and enjoy their leisure 

times. Non-residential destinations, such as mountains, high peaks, jungles, lakes, special 

geological zones will lose their virginity and integrity as a consequence of non-sustainable 

tourism activities, finally losing their ecological capacity of tourist acceptance (Dallen & 

Wall,1995:26). As a matter of fact, the tourist acceptance capacity of these places are dependent 

only on their ecological potentials.  

Nowadays, however, cities are regarded as one of the main tourist destinations, offering 

the combination of natural and cultural tourisms. Unlike the non-residential tourist destinations, 

cities are occupied by the human, adding to the capacity of accepting tourists via detailed plans 

and studies on them (Hall & page2002). Unfortunately, the comprehensive and detailed plans 

have often overlooked the importance of tourism outputs, the effects of tourists' activities on the 

destinations, the methods of winning tourists' satisfaction, the approaches of boosting efficiency 

of tourism according to the demands of the locals; and focused only on the physical 

development of the cities instead. It should be notified that a type of irregular tourism 

development will occure in the cities if tourism does not follow the plans of sustainable 

development, leading to the destruction of natural and human environment and lower tourist 

acceptance of those cities. 

There are a lot of tourism factors supporting both tourism and commerce. They include: 

facilities to host the tourists such as hotels and restaurants, commercial centers such as shopping 

malls, souvenir shops etc., or city location, historical streets, interesting buildings, sculptures 

and ancient relics, aquatic beauties, green areas, social-cultural features, living places, language, 

rituals, customs, local costumes, cultural heritage, friendship and security. In some cities such as 

Istanbul and Vienne, sopping is the most important incentive of tourists to travel (Stefania & 

Florin, M., & Daniela, A.R.2009). 

One of the dominant destinations affecting the global tourism in the recent decades is 

urban centers. The increase of short trips have made these destinations act as one of the main 

tourism centers (Cooper, C.1981: 359-371). As tourist destination, cities have multi-functional 

applications; they act as entrance gate of the countries, the accommodational places, and the 

starting-point of trip to the villages and adjacent destinations. In addition, not only are cities the 

destination in which a crowd of people with economic and cultural activities are gathered under 

the control of political forces, but they also have an important role as the center of tourism. 

Therefore, it is necessary to study the concept of "urban tourism" instead of "tourism in cities" 

(Rahnomaee 2008: 55).  

THE RESEARCH METHOD 

In this work, according to the subject and the objectives of the research, the analytical-

descriptive approach was used. The information was gathered through bibliographic studies and 

internet. In addition, land information are gathered via questionnaire with close questions using 

5-choice likert scale. The questionnaires were distributed among the experts randomly. The 

statistical society of the present research included experts and individuals engaged with tourism 

of Tabriz, whose number is about 4000, according to the census of 2018. In order to determine 

the volume of the sample, Cochran formula was utilized. The number of the samples was 346 

and they were chosen randomly. To perform reliability test of the questionnaire, the Cronbach's 

alpha approach was applied (Table1). 
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Table 1: the alpha determined for the questionnaire od each group 

Type of reliability the questionnaire of the experts 

social 81 

physical 83 

environmental 78 

economic 86 

Source: findings of the research 

THE STUDIED AREA 

Tabriz, the capital of east Azarbaijan province, is the biggest city of the northwest of 

Iran. It is administrative, communicative, commercial, political, cultural and military hub of the 

region (encyclopedia of Islam 2001, 181). In an area of 150 km2, the city is surrounded by Ein-

ali mountain in the north, Tabriz plain in the west, and Sahand mountain in the south. It has cold 

and snowy winters, short spring and mild summers and autumns. 

THE GEOGRAPHICAL LOCATION OF TABRIZ 

The current capital of East Azerbaijan province, Tabriz (38.0962° N, 46.2738° E) is 

1340 meter above the sea level (Hedayati 1991:7). It is located on the 1000-hectar plain of 

Tabriz, between Mishoo and Morou mountains in the north, Sahand mountain in the south and 

the lake Urmia in the west. The approximate altitude of Tabriz plain is 1300 meter above the sea 

level (Faeghi 1996: 23). Considering the geographical location of Tabriz, Minoreski wrote: " 

Tabriz is located on the eastern corner of the plain whose area is 55* 30 km2. This plain slopes 

gently to the eastern shores of Lake Urmia and is fed by some rivers. (Soltanzadeh 1997: 120). 

THE FINDINGS OF THE RESEARCH 

To study the effects of urban tourism development on the urban sustainable 

development, four social, physical, environmental and economic sustainability aspects were 

considered. 

SOCIAL SUSTAINABILITY OF TABRIZ 

To estimate the social sustainability of Tabriz, a questionnaire was provided based on 

the mentioned approaches in the analytical level, according to the mean of the samples and 

statistically-significant p-value of 0.005 obtained from Chi square test, the descriptive findings 

of the research were confirmed, proving the accuracy of the theory. Based on the obtained 

results (Table2), all interviewed experts believed that urban tourism of Tabriz could have the 

highest effect on the exploitation of the medical services ( mean of 3.98), and the increase of the 

union and integrity among the residents (mean of 3.89). However, the least effects were believed 

to be on the rise of weekly consumption of vegetables and fruits ( mean of 3.41) and the increase 

of weekly use of proteins ( mean of 3.12) . 

Table 2: the results of Chi square test on the Social sustainability of Tabriz 

p-value Chi square mean items 

 0/000  /631  3/45  Equipping the schools with educational and research 

equipment 

 0/002  /886  3/78 increasing the access of children to the schools 

 0/001  /368  3/63 increasing new schools with higher quality 

 0/000  /005  3/95 increasing the union and integrity of the residents  

 0/004  /158  3/98 increasing the exploitation of the medical services 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Urmia


TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

211 

 

 0/000 3/561  3/41 increasing the weekly consumption of the vegetables and fruits 

 0/000  /250  3/12 increasing the weekly consumption of the proteins 

 0/002  /421  3/56 easing the annual trips of the householders 

 0/000 6/330  3/67 increasing the access to cultural-artistic facilities 

 0/000 7/863  3/69 increasing the access to sport facilities 

Source: findings of the research 

PHYSICAL SUSTAINABILITY OF TABRIZ 

Physical sustainability is one of the most important dimensions of urban sustainable 

development. Undoubtedly, considering the sustainable development of the cities, the urban 

tourism is justified only if it can cause positive changes in the physical-spatial aspects of the 

cities. To evaluate the effects of tourism on the physical-spatial sustainability, 7 items were 

introduced into the questionnaire. In the analytical level, based on the mean value of the 

samples, and statistically-significant p-value of 0.001 obtained from Chi square test, the 

descriptive findings were confirmed and the theory was proven.  

According to findings of the questionnaire of the citizens (table 3), urban tourism could 

have the biggest effect on two items of the improvement of communicative routes( mean of 

3.76) and increase of proper facilities in residential units (mean of 3.59). Tabriz municipality 

took some measures to modify the urban paths of the city by raising its revenue via tourism. 

Besides, about the residential units, it is worth notifying that they are modified indirectly by the 

improvement of economic variables. Tourism, as shown in the table, had the least impact on 

two items of using resistant material in constructing the buildings (mean of 3.29) and the 

increase of high quality newly-structured houses ( mean of 3.33).  

Table 3: the results of Chi square test on the Physical-spatial sustainability of Tabriz 

p-value Chi square mean items 

0/000 115/84 3/38 Improving the architecture and lighting of the buildings 

0/000 106/83 3/29 using resistant material in constructing the buildings 

0/001 138/80 3/59 Using proper facilities in buildings 

0/000 110/78 3/33 the increase of high quality newly-structured houses 

0/000 123/19 3/45 improvement in both quality and quantity of drinking water 

0/000 118/96 3/41 Better access to transportation vehicles  

0/000 159/47 3/76 Improving the communicative paths 

Source: findings of the research 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF TABRIZ 

Tabriz enjoys a very clean and beautiful environment, adding to the attractions of the 

city. Considering the data of table 4 on the results obtained from the questionnaire on the 

expert citizens of Tabriz, it should be restated that tourism has not had positive effect on 

prevention of the destruction and erosion of the soil (mean of 1.55). In general, although the 

mean value determined for the environmental sustainability was low, tourism could have good 

effect on two items of improved use of resources ( mean of 3.74) and the improvement in 

landfills (mean of 3.58). It is crystal clear that, simultaneous with the presence of tourists, 

particularly foreigners, Tabriz municipality has paid considerable attention to the 

environmental issues of the city, leading to higher desirability of Tabriz. 

Table 4: the results of Chi square test on the environmental sustainability of Tabriz  
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p-value Chi square mean items 

0/000 3/56 1/55 Decrease of soil erosion and destruction 

0/000 4/695 3/44 Decrease of contamination of water resources 

0/000 4/128 3/26 Decrease of locating residential units 

0/000 6/890 3/74 Improvement in utilization of the resources 

0/000 4/356 3/41 boosting the methods of garbage gathering and disposal 

0/000 4/563  Improvement in landfills 

Source: findings of the research 

THE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF TABRİZ 

One of the universally-accepted facts among all researchers of urban tourism is the 

economic effects of tourism. However, studying the subject of economic development without 

considering the element of sustainability seems to be useless, since it unsustainable economic 

development causes to a lot of destructive consequences. In the analytical level, based on the 

mean value of the sample, and statistically-significant p-value of 0.001 obtained from Chi 

square test, the descriptive findings were confirmed and the theory was proven. According to 

the results reported in table 5, two items of increase of hope for future job( mean of 4.66) and 

increase of job satisfaction ( mean of 4.32) received the highest effects from tourism. On the 

contrary, two items of increase of income satisfaction (4.04) and increase of money-saving 

(4.12) received the lowest effects of tourism. 

 Table 5: the results of Chi square test on the economic sustainability of Tabriz 

p-value Chi square mean items 

0/000 104/90 4/12 Income increment 

0/000 107/21 4/15 Increase of job-based health 

0/000 120/93 4/32 Increase of job satisfaction 

0/000 151/79 4/66 Increase of hope for the future job 

0/000 98/90 4/04 Increase of income satisfaction 

Source: findings of the research 

Finally, to compare the studied aspects, the t-student test was used. According to the results 

(table 6), tourism could have positive effects on the social, physical, environmental and 

economic sustainability. 

Table 6: the results of t-student test about the effect of tourism on the sustainability of different 

sectors of Tabriz 

p-value T mean Test Value sector 

0/000 94/87 36/3 30 social sustainability 

0/000 82/12 24/2 21 physical sustainability 

0/000 76.78 21.3 18 environmental sustainability 

0/000 59/58 18/6 15 economic sustainability 

Source: findings of the research 
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CONCLUSION 

Tabriz, as one of the best cultural centers of Iran with vast array of historical-cultural 

attractions, possesses a lot of naturally-attractive destinations. Beside these potentials, it acts 

like a connecting path of the country to the Europe. Indeed, a huge number of Europeans visit 

Tabriz, aiming at buying cheap commodities. The main aim of the present study was to evaluate 

the effects of urban tourism on the variables of sustainable urban development of Tabriz, 

targeting at discovering the strong and weak points of the functions and taking the most 

advantage of them. In order to analyze, both bibliographic studies and findings obtained from 

the questionnaire were used. The questionnaires were based on 5-choice likert scale. The results 

of statistical tests showed that the urban tourism in Tabriz has been effective on the 

sustainability of the city. It has had the highest and lowest effects on social and economic 

sustainable development, respectively. Obviously, the city administrators of Tabriz should try to 

manage the negative consequences of tourism, since as proven by the present research, tourism 

has different levels of effects on Tabriz and its sustainability. One of the destructive impacts of 

tourism on the social sustainability is to fade the local-cultural elements of a destination as a 

result of traveling countless tourists to that city, which can have a very negative effect on the 

tourism sustainability of that place in long term. Another issue is the environmental 

sustainability of Tabriz. Given the matchless beauty of Tabriz rooted in its topography and 

climate, Tabriz may suffer bad consequences caused by disorganized visitors. All in all, it can 

be concluded that considering the novelty of tourism development in Tabriz, the expert consider 

only its positive aspects; while it can be useful only in short-run. In fact, the experts will achieve 

a more realistic mindset on tourism. However, this predicted future may come around late, sine 

Tabriz needs the revenues of tourism at the presence.  
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ABSTRACT 

Inter-cultural relations and massage-transfer among the cultures not only have a 

significant influence on the behavioral and cognitive factors of individuals but also can facilitate 

the cultural interactions in future. The development of tourism, as a cultural phenomenon, can 

boost the cultural-based communications and exchanges between the tourists and the host 

societies, since, via tourism, they can understand and respect each other's different cultures. 

Among the set of concepts, cultural tourism, and particularly, cultural heritage tourism is a well-

known subject of interest for countries and nations like Iran. The findings of the present study 

showed that the northwest region of Iran has rich history and numerous cultural-historical 

attractions. Its ancient history plus its location on the east-to-west connecting path have made 

the region one of the main historical hubs of Iran. In this regard, one of the dynasties appearing 

in the 1st half of the 1st millennium B.C in the south of the Lake Van was Urartu, which was 

dominant on the northwest region of Iran for three centuries. They established numerous 

military and administrative centers, aiming at strengthening their dominance. The remainders of 

the 300-year presence of Urartian kingdom in the region include myriad architectural, artifacts, 

decorative arts, language –related arts and calligraphy. In this research, the most distinct 

Urartian sites of the region were discovered, followed by networking of the paths and tourist 

axes of the region, considering the tourists coming from Turkey as the main visitors. The 

suggested axes can play a key role in attracting foreign visitors, particularly from Turkey, and 

deepen mutual relations between two countries provided that proper investment and novel 

advertisement are taken into account. 

Keywords: cultural heritage tourism, inter-cultural interactions, Urartian sites, Iran, 

Turkey.  

INTRODUCTION 

The structural complexity of contemporary life, caused by various technologies, has 

guided modern mankind to reunite with his history and culture, hoping to redefine his forgotten 

identity. Historical-cultural monuments act as a cause for exploring this lost identity. Tourism 

can contribute to better recognition of these monumental treasures. In every land and culture, 

there are unique beauties and attributes, seeming to be new for other lands and cultures. Indeed, 

these matchless elements are the main incentives for tourism. In this regard, Iran possesses 

variety of archaeological, historical and cultural attractions, thanks to its rich civilization, the 

old history plus continues vibrant social-cultural progress, prone to meet the expectation of 

different tourists. The prehistorical, historical and Islamic relics, beautiful museums, different 

schools of architecture, traditional arts, handicrafts, natural landmarks, particular cultural 

patterns, traditional economic tasks, music, theater, ceremonies and unique lifestyle are 

considered as the most reputed historical-cultural attractions of Iran. In this regard, the 

northwest of Iran is a historically-shining destination with considerable cultural-historical 

attractions. In this region, the plenty of historical relics and heritages, remained from Urartian 

civilizations, can attract tourists from its neighboring countries such as Turkey and deepen the 

relationship among them, provided that sufficient investment and innovative advertisement are 

                                                           
* The Chief advisor of the president of Tabriz City Council in Tourism, The Scientific –Research Deputy Head of 

Research and Planning Center of Tabriz Metropolitan Municipality,  rezaeyvazi@gmail.com 
* Iğdır Üniversity, Tourism Faculty, gulsen.bayat@igdir.edu.tr 
* Moheghghe Erdebili university, PhD student 

mailto:gulsen.bayat@igdir.edu.tr


TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

217 

 

taken into account. In this regard, the main aims of this study were to discover the Urartian sites 

and heritage, remained and preserved in the northwest of Iran, and recommend new tourism 

destination for both Turkish and Iranian people, in turn leading to developed cultural heritage 

tourism and improved inter-cultural interactions among two countries. 

THE RESEARCH METHOD 

The method of present study is research development. The data and information were 

gathered via field and bibliographic studies. In this regard, the bibliographic studies were 

carried out to study the approaches and theoretical basics associated with cultural heritage 

tourism, cultural-historical attractions and discovery of Urartian sites of northwest of Iran; while 

the field studies were run to gather necessary information and data based on filed survey and 

investigations. 

THE STUDIED AREA 

The areas studied in the present research included the northwest of Iran namely East 

Azerbaijan, West Azerbaijan and Ardabil provinces, which is a homogenous region in terms of 

climate, culture, society and economy. Covering an area of 103440.4 km2 (6.33% of Iran), the 

region has border with Azerbaijan republic and Armenia in its north, turkey and Iraq in its west, 

Zanjan and Kordestan provinces in its south and Gilan province in the southwest (Zali, 2010: 

85). According to the latest administrative division of Iran, Ardabil province includes 10 

counties: Ardabil (the capital), Bilesavar, ParsAbad, Khalkhal, Sareen, Koosar, Germi, Meshkin 

Shahr, Namin, and Neer. East Azerbaijan province is divided in to 21 counties: Azarshahr, 

Osku, Ahar, BoostanAbad, Bonab, Tabriz (the capital), Jolfa, CharOymagh, Khodafarin, Sarab, 

Shabestar, Ajabshir, Kalibar, Maragheh, Marand, Malekan, Miyaneh, Varzaqan, Heris, 

Hashtrood, and Hurand. And finally, West Azarbaijan province has 17 counties: Urmia (the 

capital), Oshnavieh, Bukan, Piranshahr, Poldasht, Tekab, Chalderan, Khoy, Chaypara, Sardasht, 

Salmas, ShahinDezh, Maku, Shot, Mahabad, Miandoab, and Naghadeh.  

 

Figure 1: the studied area 

THE CONCEPT OF CULTURAL HERITAGE TOURISM 

Nowadays, tourism development is one of the resemblances of economic development. 

Tourism exploitation is considered as a new trend to vaster introduction of cultural heritage and 

historical relics of the countries, while benefiting from its economic aspects. Cultural heritage, 

particularly ancient sites, is among the most effective elements of tourist attractions. Globally 

speaking, tremendous efforts have been made in recent two decades to develop mentioned sites. 

Although there are drastic difficulties regarding economic development while preserving 

cultural heritage, the economic value of commodities and services related to cultural heritage 

have attracted the focus of cultural economic policies of the countries in recent decades. 

Increased demand for visiting cultural heritage attractions, the direction of governmental 

policies toward market economy and cutting public expenses are main causes of inclination to 

https://en.wikipedia.org/wiki/Azarshahr_County
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cultural heritage tourism economy (Choi and et al, 2010: 214). Garrod and Fyall (2001) defined 

heritage tourism as all activities done by tourists in areas with historical relics. According to 

Pedersen (2002), heritage tourism covers both cultural and natural tourisms, while emphasizing 

on preservation of cultural heritage. Based on the definition of Rishter (1999), heritage tourism 

consists of visiting the museums, historical sites, monuments, shrines, sculptures and all 

reminisces of historical events. In addition, the heritage tourism focuses mainly on the cultural, 

natural and historical values of a destination and covers vast variety of landmarks. Bonn and et 

al (2007: 345) reported that heritage tourism seeks for natural and cultural heritage, remarking 

physical natural beauties, industrial and urban developments as well as historical events. 

Different defentions have been offered on the concept of heritage tourism. However, all 

of them share two common elements: heritage tourism is the modern utilization of the past and 

the heritage tourists have different incentives depending on the amount of their enthusiasm for 

the past (Timothy, 2011: 3). Considering the ideas of Nuryanti (1996), the modernization has 

resulted in rapid development of heritage tourism. According to him, since the contemporary 

tourists try to be engaged with nature and the history, the heritage tourism provides them with 

the opportunity to have humanistic, historical and cultural interactions, while increasing 

domestic and international understanding among the tourists with different culture and 

nationalities. In order to manifest the complexities of the essence of heritage tourism, it is useful 

to divide it into some sections and types, targeting at understanding its distinct properties. 

Admittedly, heritage tourism can be defined considering the places, events, observable man-

made artifacts, as well as incentives and activities of tourists. In this regard, regarding visited 

attractions, the heritage tourism can be divided into cultural heritage tourism and natural 

heritage tourism, since it is based on two main categories of man-made heritage attractions 

(historical-cultural) and natural heritage attractions. Cultural heritage tourism is a type of 

tourism mostly related to past cultural heritage or tangible cultural resources, usually including 

old structures, museums, monuments and landmarks (Prideaux, 2002: 314). Besides, the cultural 

heritage tourism is based on live and built elements of culture. Both tangible and intangible 

history is recognized as a source of tourism. Intangible heritage is resembled in areas such as 

lifestyle, music, dance, language, religion, cooking cuisine, artistic traditions and exhibitions of 

the societies. Tangible cultural heritage tourism, on the other hand, includes the physical 

remainders of cultural areas such as memorial structures, farms, castles, religious buildings, 

museums and archaeological remaining (Timothy and Nyaupane, 2010: 12). 

The sites of cultural heritage, as the heart of the cultural heritage tourism, provide 

visitors with an opportunity to comprehend the past as a tourist attraction. Indeed, the most 

important reason to visit the sites of cultural heritage is to be linked to the past (Pan, 2008: 19). 

Poria and et al (2004) opined that tourists visit the sites of cultural heritage in order to learn 

about past, kill their curiosity and meet their nostalgic demands, obtain the spiritual growth and 

ego-discovery, get away from home, and enjoy pastimes with the beloveds. Considering the 

importance of cultural heritage and its particular position in the categorization of tourism-based 

cultural elements, some thought-makers have defined an independent section of tourism aiming 

at visiting cultural heritage. The progress of cultural heritage tourism, as an element of modern 

tourism, has attracted the attentions of policy-makers and scientists from all over the world 

(Kazemi, 2006: 131). According to the world tourism organization, the cultural heritage tourism 

has higher rate of growth compared to other types of tourism, particularly in developing 

countries, thanks to which it should be considered as an important potential tool to decrease 

poverty and increase economic development (Tourism Organization, 2005). Based on the 

opinions of many researchers, nostology, globalization and social changes are three main 

reasons of popularity of cultural heritage tourism. Targeting at evaluating the feasibility of 

exploitation of this type of tourism and the proper management of these capitals of destinations, 

some models have been offered, leading to richer literature on cultural heritage tourism (Li & 

Lap Bong, 2004: 789). Nicholas (2007: 36) considered tourism development as the key attribute 

of tackling the issues related to cultural heritage sites. According to him, tourism is a sustainable 

factor, linking cultural heritage sites to the development of local societies; therefore, it is 
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necessary to bring about a balance between the requirements of the visitors and the possible 

effects of the number of the visitors on the sites. 

As claimed by Breen (2007: 365), if the sites of cultural heritage tourism are managed 

properly, they can win tourists' satisfaction while benefiting societies in terms of economic and 

social aspects. Accordingly, they have two-sided function; since cultural heritage sites have 

symbolic values and are important in social union, they expand the comprehension of the past 

and social identities. Given the countless advantages of tourism, its uncontrolled development 

can end in many negative impacts on the value of cultural heritage sites. The most challenging 

issue regarding the sites of cultural heritage is how to create a balance between tourism 

development and the sites' preservation. The proper interaction between tourism and cultural 

heritage have been documented comprehensively; however, in practice, plenty of challenges 

such as the variety in the authorities, approaches, priorities and budget allocation are 

experienced between these two sectors. In addition to heritage tourism and cultural heritage 

tourism, archaeological tourism can be mentioned as a part of cultural heritage tourism. 

Archaeological tourists like to visit the ancient societies and sites and related areas like 

architecture. In this type of tourism, visitors are interested in relics remained from the past and 

their essence. This feeling is achieved only via visiting the sites with archaeological value. The 

main goal of archaeological tourism is to create and boost the enthusiasm for archaeology, 

history, the preservation of ancient monuments and sites, the development of cultural heritage 

and the satisfaction of curiosity in persons striving for deepening the thoughts and discovering 

and comprehending the mysteries and ambiguities of the previous civilizations. The attractions 

of archaeological tourism are of great importance for tourists with nostalgic feeling toward the 

past, seeking for the originality of archaeological sites and arts (Afkhami, 2013: 84-85). 

THE ROLE OF CULTURAL TOURISM IN INTER-CULTURAL 

INTERACTIONS 

Inter-cultural relations and massage-transfer among the cultures have considerable 

effect on the cognitional and behavioral abilities of people, easing the inter-cultural interactions 

in future. The procedure of inter-cultural relations leads to vaster interactions with lower 

sensitivity. As a result of mentioned interactions, the tastes, desires, demands and expectations 

of people coming from different cultures get closer, and the relations between sub-cultures and 

main cultures is fortified. Indeed, phenomena like tourism play an important role in creating this 

desired condition and improving the common sense and feature among the citizens (Maghsudi 

et al, 2009: 103). The development of tourism, as a cultural phenomenon, brings about 

sufficient opportunity for cultural exchanges between tourists and the host societies; as a result 

of which they understand each other and respect their cultures more (Turner, 1999: 95). The 

locals will benefit from cultural aspects of tourism development via two methods: first) the host 

culture is introduced to other societies and cultures and second) Tourism industry provides the 

locals with an opportunity to offer their culture to the lovers directly and without any deviation, 

finally resulting in the improvement of pride and solidarity of local citizens and the expansion 

of their tolerance against other cultures (Richards, 2003: 18). The direct introduction of a host 

culture to the others removes any type of misunderstanding and incorrect stereotypes about it. In 

addition, the tourists will be able to observe and recognize the real culture of the host society 

and introduce these newly-discovered cultural aspects to the others (Schneider & Barsoux, 

2000: 16). The locals will be proud when they know that the tourists have spent a lot of energy 

and budget on travelling to their cities and visiting their cultural attractions. Besides, they will 

try to preserve their language, customs, traditions and generally their historical-cultural wealth 

(Kazemi, 2002: 45). Therefore, on one hand, culture acts as a factor facilitating the tourism 

development. Tourism, on the other hand, causes the stability of societies cultures (Kazemi, 

2006: 107). 
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DISTINCTIVE URARTIAN SITES IN THE NORTHWEST OF IRAN 

 The 1st and 2nd millennia B.C are the era of deep changes in the historical, political 

and social relations in the lands located in Anatoli, Caucasus, Iran plateau and Mesopotamia, 

due to incessant migrations. Meanwhile, one of the dynasties appearing in the 1st half of the 1st 

millennium in the south of Lake Van was Urartu, which was dominant on the northwest region 

of Iran for three centuries. They established numerous military and administrative centers, 

aiming at strengthening their dominance. The remainders of the 300-year presence of Urartian 

kingdom in the region include myriad architectural, artifacts, decorative arts, language –related 

arts and calligraphy. Figure 2 depicts the distinctive Urartian relics and sites discovered in the 

northwest of Iran. 

 

Figure 2: Distinctive Urartian sites in the northwest of Iran 

THE NETWORKING OF TOURIST ROUTES OF NORTHWEST IRAN WITH 

AN EMPHASIS ON THE URARTIAN SITES 

The creation of tourism axes can be taken into account as a method of revival of 

historical sites and consequently tourist attraction. Tourism network includes tourist destination 

and the routes connecting them. These destinations (points) present information nodes, helping 

the visitors to move on the direction and enjoy an experience in the shortest time. Designing a 

desired tourism network will cause development of local society of the destination, and prevents 

considering the destinations as separated, non-integrated and isolated projects. These points can 

be placed next to each other in three linear, orbital (circular) and reticulated forms. The linear 

routes (network) are suitable for places like rivers with linear geographical feature and can 

control the access to vulnerable places via directing the visitors in defined points. In orbital 

routes, the entrance and exit are taken place via a particular access point. In this form, the 

designed follows a logical sequence of landmarks or favorable properties. The reticulated 

routes, on the other hand, are the best option for the regions, where visitors can enter and exit in 

every point, choosing their desired points and routes on the entire network (figure 3). 

 

Figure 3: Tourism networks 

https://dictionary.abadis.ir/entofa/d/distinctive/
https://dictionary.abadis.ir/entofa/d/distinctive/
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One of the effective elements in tourism progress in a destination is the level of 

acceptable readability and link among attractions. If the tourist networks can lead the tourists to 

their destinations, not only do they enable them to be familiar directly with the man-made 

attractions, local people, their cultures and identities, but they also leave a good image of the 

destinations in the visitors' minds. If a tourist network is readable enough, it will cast a light, 

directing the tourists to be involved directly with the destinations via man-made attractions. The 

desired design of the networks will lead to proper interaction among three main attributes of 

tourism including sites (destination), locals (host societies) and tourists (guest societies), 

permitting the visitors to get acquaintance and discover the multi-faceted cultures of the 

destination (Alholqa, 2012: 62). 

 

Figure 4: The networking of tourist routes of northwest Iran with an emphasis on the Urartian 

sites 

CONCLUSION 

As an important source of revenue, tourism is a symbol of cultural identity in many 

countries. The development of this industry is of undeniable importance for countries suffering 

from unemployment, restricted current sources and single-product economy. Historical-cultural 

attractions are among the main incentives and causes of attracting tourists to the destination. 

The instances such as historical structure of cities, villages and sites, archaeological hills, 

unique architectural structure like palaces, castles, caravansaries, churches, and water reservoirs 

are some of the elements composing the historical identity of tourist destinations.  The findings 

of the present study showed that the northwest region of Iran has rich history and numerous 

cultural-historical attractions. Its ancient history plus its location on the east-to-west connecting 

path have made the region one of the main historical hubs of Iran. In this regard, one of the 

dynasties appearing in the 1st half of the 1st millennium B.C in the south of the Lake Van was 

Urartu, which was dominant on the northwest region of Iran for three centuries. They 

established numerous military and administrative centers, aiming at expanding their dominance. 

The remainders of the 300-year presence of Urartian kingdom in the region include myriad 

architectural, artifacts, decorative arts, language –related arts and calligraphy. In this research, 

the most distinct Urartian sites of the region were discovered, followed by networking of the 
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paths and tourist axes of the region, considering the tourists coming from Turkey as the main 

visitors. The tourists of the region can visit the most reputed relics of Urartian architecture 

including Bastam, Qiz-galaa, Gavur castle, Nashteban Castle, Hasanlu, Livar, Razliq, and 

Seqindel, as the historical attractions. The revival of such axes can be used as an approach of the 

reviving the tourist spaces, and finally tourist attraction. The suggested axes can play a key role 

in attracting foreign visitors, particularly from Turkey, and deepen mutual relations between 

two countries should proper investment and novel advertisement are taken into account. All in 

all, tourism industry can be considered as one of most important human activities affecting the 

life of people via causing wonderful changes in the spatial, political, economic and cultural 

aspects while facilitating the cultural exchange among the nations. 
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KÜLTÜREL ÇEVİRİDE ZAMAN, KİP VE ÇATI KAVRAMALARI ÜZERİNE 

Doç. Dr. Spartak KADİU* 

 ÖZET 

 Bilindiği gibi Türkçede görünüş, zaman kip/kiplik ve bazı çatı (edilgen, dönüşlü gibi) 

görevlerini öğretirken bu farklılıkların hepsinin aynı anda tek bir ek tarafından aktarıldığını 

anlatmak oldukça zordur.  

 Türkçenin kendisine özel görevlerinden biri olarak biçim bilgisi ile çevirmenler birçok 

görev ile donanmış ekleri bilmek zorundalar. Dil bilgisi kitaplarında zaman eki -yor- kipi 

biçiminde adlandırılmış dolayısıyla bu tür kullanımlarda kip ile kastedilen zaman mı, kip mi 

olduğu belirsiz olarak yer almaktadır.   

 Bilindiği gibi Türkçe zaman eki olarak bilinen eklerin fiile eklenirken zaman mı, 

görünüş mü, yoksa kiplik mi bildirdikleri tartışma konusu olmuştur. Zaman ve kiplik 

anlamlarını veren ekler fiile basit, birleşik ve katmerli biçimde eklenmektedir. Model olarak 

“fiil + çatı + olumsuzluk eki + kip, zaman, görünüş” öbeği üzerine durmak istiyoruz.  

 Türkçeden Arnavutçaya doğru bir biçimde çevirebilmek için eklerin bu görevlerinin iyi 

bilinmesi gerekmektedir. Aynı zamanda eklerin ait olduğu sınıflama içinde taşımış oldukları 

bütün anlamların tespit edilmesi gerekmektedir.  

 Bu bildirinin amacı, Türkçeden Arnavutçaya ya da Arnavutçadan Türkçeye çeviri 

örneklerden hareket ederek bu kavramları üzerine durmak ve bu kavramları uygulama 

aşamasında karşılaştığımız sorunları dile getirmektedir.    

Anahtar Kelime: çeviri, zaman, kip, çatı, ek.  

 

ON TIME, KIP AND ROOF CONCEPTS IN CULTURAL TRANSLATION 

ABSTRACT 

As it is known, it is quite difficult to explain by a single morpheme the differences that 

are transmitted at the same time, while teaching Turkish, tense, mode and some diathesis (like 

passive and reflective) tasks. 

 As one of the special tasks of Turkish itself, translators have to know the morphemes 

that are equipped with many tasks. In the grammar books, -yor is named as the suffix of tense, 

so it is unclear whether it is the mode or tense. 

 As it is known, when the morphemes known as Turkish tense suffixes are added to the 

verb, the discussions are controversial whether they have tense, mode, modality or aspect. The 

morphemes that give the meaning of tense and modality are added to the verb in a simple, 

unified and multiplexed form. As a model, we want to stand on the verb form “verb + diathesis 

+ negative morpheme + mode, time and aspect. 

 In order to translate from Turkish into Albanian correctly, these tasks of the supplements 

must be well known. At the same time should be determined all the meanings that the 

morphemes carry in the classification. 

 The aim of this paper is to emphasize the problems we have encountered during the 

implementation of these concepts by using examples from Turkish to Albanian or from Albanian 

to Turkish Language's translations. 

Keywords: translation, tense, mode, diathesis, morpheme. 

   

                                                           
* Tiran Üniversitesi, Arnavutluk 
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GİRİŞ 

 Türkçeyi yabancı dil olarak öğretiminde diğer kavramlarıyla yaptığımız gibi fiil 

kavramını da açıklarken zaman kip ve çatı kavramları üzerine durmamız gerekmektedır. 

Bilindiği gibi Türkçede görünüş, zaman kip/kiplik ve bazı çatı (edilgen, dönüşlü gibi) 

görevlerini öğretirken bu farklılıkların hepsinin aynı anda tek bir ek tarafından aktarıldığını 

anlatmak oldukça zordur.  

 Bilindiği gibi bir gerçek zaman ve zaman kavramı vardır. Zaman kavramı anlamak için 

çeşitli zaman dilimleri vardır. İşte bu dilimleri Türkçeyi yabancı dil olarak öğrettiğimizde ders 

kitaplarında verilen açıklamalarıyla açıklamaktayız. Fakat tecrübe ve farklı dil metodlara 

dayanarak fiil ile ilgili zaman kip ve çatı kavramları yeteri kadar belirtilmemiştir ya da evrensel 

bir öğrenci kitlesi için düşünülmemiştir. Türkçede ilk seviyede fiilin zamanı ve kipini 

açıklamakta zorluluklarla karşılaşılmaktayız.  

  Türkçenin kendisine özel görevlerinden biri olarak biçim bilgisi ile öğrenciler birçok 

görev ile donanmış ekleri bilmek zorundalar. Dil bilgisi kitaplarında zaman eki -yor- kipi 

biçiminde adlandırılmış dolayısıyla bu tür kullanımlarda kip ile kastedilen zaman mı, kip mi 

olduğu belirsiz olarak yer almaktadır.   

 Bilindiği gibi Türkçe zaman eki olarak bilinen eklerin fiile eklenirken zaman mı, 

görünüş mü, yoksa kiplik mi bildirdikleri tartışma konusu olmuştur. Zaman ve kiplik 

anlamlarını veren ekler fiile basit, birleşik ve katmerli biçimde eklenmektedir. Model olarak 

“fiil + çatı + olumsuzluk eki + kip, zaman, görünüş” öbeği üzerine durmak istiyoruz. Çatı 

kavramına gelince edilgen ve dönüşlü çatı modelleri örnek olarak seçmekteyiz.    

 Bu konuyu dile getirirken kip kavramı üzerine de durmak istiyoruz çünkü kip kavramı 

da dil bilgisi kitaplarında birbirinden farklı şekillerde tanımlanmıştır ve kip ve kiplik arasında 

bir ayrım yapılmamıştır. Bu iki kavram farklıdır.  

 Yabancı bir dil olarak Türkçeyi doğru bir biçimde kullanabilmek için eklerin bu 

görevlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Aynı zamanda eklerin ait olduğu sınıflama içinde 

taşımış oldukları bütün anlamların tespit edilmesi gerekmektedir.  

 Arnavutça Hint-Avrupa Dil ailesinde yer almakta ve Türkçeden farklı dilbilgisi yapısı 

üzerine dayanmaktadır. Bu yüzden Arnavut öğrencilere Türkçeyi öğretilirken edimden değil 

edinçten hareket ederek fiilin zaman ve kip kavramları açıklamak zorundayız. Bu durumda bu 

iki dil dizgesi karşı karşıya getirmekteyiz. 

 Bilindiği gibi zaman eylemin gerçekleştiği anı gösteren bir gramer kategorisidir. Dil 

biliminde zaman konusu ikiye ayrılmıştır. 1. gerçek zaman ve 2. fiil zamanı. Gerçek zaman 

bildiğimiz şimdi geçmiş ve gelecek olarak bölünmüş zamanıdır. Fiil zamanı ise konuşma anıyla 

bağlantılı olarak bir durumun gerçek zamana yerleşmesine fiil zamanı denir. Türkçede birçok 

biçim vardır. Lyons'a göre fiil zamanının gösterici-belirleyici (deictic) bir sınıflandırma olması 

önemli bir gerçektir.  

 Türkçede fiil zamanı fiile eklenen ve dil bilgisi kitaplarında ve Türkçe metodlarında -di 

-miş – ıyor -makta -acak -ar ekleri tarafından verilir. Bu ekler sayesinde basit bileşik ve 

katmerli fiil önekleri oluşmuştur. Türkçede fiil zamanlarının hepsi işaretlenmiştir.  

 Kip ise eylemin belirttiği işin nasıl, ne zaman ve ne biçimde yapıldığını bildiren bir 

gramer kategorisidir. Zaman kategorisi fiilin kök ya da kökene eklenen ilk ekidir ve bu fiilin en 

önemli unsurudur. Türkçede zaman ve kip gramer kategorileri arasında net bir sınır yoktur. 

Fiildeki kip kendi varlığını ancak zaman ekleriyle ortaya koyabilmektedir. Buna göre kip şekil 

zaman kavramlarının birleşiğidir. Eylenin belirttiği işin ne zaman yapıldığın çok önemlidir. Bu 

nedenle Türkçedeki bütün kiplerde zaman temel unsur olarak kabul edilir. Banguoğlu kip terimi 

yerinde zaman terimi kullanmıştır fakat bu terim her zaman eylemin gerçekleştiği dört şeklin 
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kendi içinde içeren modalitesi olarak anlaşılmalıdır. Türkçede her bir zaman için eylemin 

gerçekleştiği şekli de vardır.1 

 Her dildeki eylem çekimleri zamansal olarak bir işlevin yanında öncelik ve sonralık 

bakımından tümceler arası ilişlileri de açıklar. Türkçede kullanılan zamanlar değişik biçimlerde 

sınıflandırabilir. Temel olarak şimdiki zaman geçmiş zaman ve gelecek zamana göre bir 

değerlendirme yapılabilir. Sözceleme açısından geçmiş ya da gelecek zaman şimdiki zamana 

göre bir belirlemedir. Anlatıdaki bir durumun oluşu olma biçimi vericinin sözcesi ile ilgili 

tutumu ya da eylemin hangi zamanda olduğu gibi bilgiler eylem çekimleri ile ilgilidir. 2     

 Eylemlerin değerlendirilmesi üç bakımdan ele alınır zaman kip ve görünüş. Tümcedeki 

zaman görünüş ve kip işlevlerinin anlatımı genelde yüklemin ardına getirilen eklerle gösterilir. 

Anlatıdaki kipsel yapıların incelenmesi ile anlatanın ya da anlat kişisinin alıcısına söylediği 

sözcenin belirttiği gerçeğe karşı takındığı tutumunu ortaya koyacaktır. Bu da çözümleme 

açısından önemlidir. Kullanılan kipsel yapılar yoluyla alıcı (bir metin söz konusu olduğunda 

okuyucuya) sözceleme öznesinin bir konuya ilişkin olarak tavrını (dilek istek niyet beklenti 

v.b.) öğrenmesini sağlar. 3 

 Batı dillerine Latince modus teriminden aktarılmış olan ve Türkçede “şekil, biçim, 

kalıp” anlamlarına gelen kip için Türkçe gramerlerinde verilen tanımlar ve yapılan açıklamalar 

oldukça bulanık ve karışıktır. Bunlar bazı noktalarda birbirleriyle uyuşmakta bazı noktalarda ise 

birbirinden ayrılmaktadır. Kipi, fiilin gösterdiği hareketin nasıl yapıldığını veya olduğunu 

bildiren bir şekil veya tarz olarak kabul eden görüşlerin yanında kip ile zamanı iç içe düşünen 

ve bunları birbirinden ayırmayıp zamanı kip gibi kabullenen görüşler de vardır. Bazı gramer 

kitaplarında da kip “fiillerin eylemleri, oluşları, durumları zamanla ilgili olarak anlatma 

biçimleri” veya “fiilde eylem, zaman ve şahıs kavramlarının birleşkesi” olarak verilmiştir. 

“Eylemin zaman ve kişi kavramı veren biçimine kip denilmektedir” tanımı ile aynı görüşü 

paylaşan daha başka gramer yazarları da vardır. 4 

 Tahsin Banguoğlu da kipin “zaman (ve varsa tarz) eki ile uzatılmış bir fiilin tekli ve 

çoklu kişi ekleri almasıyla meydana geldiğini” bildirmiştir. Dolayısıyla kip için yine zaman 

(varsa tarz) ve şahıs kavramlarına başvurmuştur. Fakat Banguoğlu'nun yaptığı ayrımı yabancılar 

için çok kolaydır, çünkü zaman ve kip gramer kategorilerin açıklamasını Fransızca ve batı 

dillerinin mantığına göre yapmıştır. 

 Kipin zaman ile doğrudan doğruya bir ilişkisi olmadığını belirilmiştir. Ancak, kiplerin 

bir grubu, girdikleri çekim kalıpları içinde aynı zamanda zaman kavramını da taşımış 

olduklarından, bu durum kip ile zamanın iç içe girmesine ve birbirine karıştırılmasına yol 

açmaktadır. Bu açıklamalardan sonra kipi, Türkçedeki şekil ve işlev özelliklerine bakarak şöyle 

bir tanıma bağlayabiliriz. Kip, kök veya gövde durumundaki fiilin bildirdiği hareketin, oluş ve 

kılışın, konuşan, dinleyen veya kendisinden söz edilen açısından ne biçimde, ne tarzda 

yansıtıldığını gösteren bir gramer kalıbı, bir anlatım biçimidir. 

 Bu anlatım biçiminde kipin dildeki kullanılış biçimleriyle ilgili olarak bir ruh 

durumunun varlığı da söz konusudur. Kipi bütünüyle zaman kavramı dışında tutan görüşler de 

vardır. Bunlar kipin zamanla hiç ilgisi olmadığını belirtirler. 

 Türkçede kip ve zaman kavramları temelde ayrı ayrıdır. Korkmaz'a göre kipler zaman 

ekleri ile birleşmeden kendi varlıklarını ortaya koyamadıkları için çekimli bir fiilin bir yargı 

kalıbı içinde mi yoksa bir niyet bir tasarlama kalıbı içinde mi olduğunu ancak zaman ve 

tasarlama ekleri belli ettiğinden bu noktada zaman kavramı ile kip kavramı iç içe girmiş 

bulunmaktadır.   

                                                           
1Korkmaz Zeynep Türkiye Türkçenin Grameri (Şekil Bilgisi) Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 2003 s. 365.  
2Günay, V. Doğan, Metin Bilgisi, Ankara, 2007, s. 91. 
3Günay, V. Doğan, Metin Bilgisi, Ankara, 2007, s. 92. 
4Korkmaz Zeynep Türkiye Türkçenin Grameri (Şekil Bilgisi) Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 2003 s. 367-568.  
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 Bildirme kipinden başlayalım. Türkçede bildirme kipi olarak şimdiki zaman belirtili ve 

belirtisiz geçmiş zaman gelecek zaman genis zaman istek kipi ve emir kipi bilinmektedir.  

 Türkçede fiil zamanlarının hepsi işaretlenmiştir. Biçime dayalı fiil zamanlarının farklı 

zaman dilimlerine gönderimi de söz konusu olmuş ve her bir fiil zamanın eki belirlidir. Bu ekler 

dil bilgisi kitaplarında bildirme kipi ise bu eklerin birçok görevinden yalnızca biridir. Bu 

adlandırmada bilginin öğretimi aşamasında ders kitaplarında birbirine benzer tanımlar 

bulunmaktadır. Bu tanımlar öğrencinin zihninde net bir resim oluşmasını sağlamamaktadır. 5  

 Fakat Arnavutçada bildirme kipi olarak fiil çekiminde sadece basit ve bileşik zaman 

şekilleri yer almaktalar. Şöyle ki bu tanımlama çerçevesinde sadece zaman dilimi yer 

almaktadır. Aynı zamanda Arnavutçada zaman ve kip arasındaki sınırı net bir şekildedir ve 

farklı biçimbilgisel unsurlarla oluşturulmaktadır.  

 Türkçenin şimdiki zamanı öğrenen bir Arnavut öğrencisi sadece -yor -ıyor -iyor -uyor 

üyor ekleri şimdiki zaman ekleri olarak bilmektedir. 

Örneğin: öğrenmek fiilinin şimdiki zaman çekimi 

 ben öğren iyor um  -  une mesoj  

 sen öğren iyor sun -  ti meson 

 o öğren iyor    - ai meson 

 biz öğren iyor uz - ne mesojme 

 siz öğren iyorsunuz - ju mesoni 

 onlar öğren iyor lar - ata mesojne 

Yabancı öğrenci bir formül gibi sadece bir fiilin çekimini öğrenebilir. Basit zamanların 

eklerini öğrenebilir fakat bileşik zamanlara gelince sorunlar ortaya çıkmaktadır. Dil bilgisi 

kitaplarında ya da Türkçe metodlarında zaman ve kip ile ilgili verilen benzer tanımlardan dolayı 

öğrenci bu iki kavramı ayıramaz. Üstelik Hint-Avrupa dil ailesinden yer alan Arnavutça gibi fiil 

dizgesiyle bir karşılaştırma yapmaya kalkarsa zor durumda kalmaktadır. Çünkü edinçten hareket 

ederek bu iki dizge arasında bir bağ kurmaya çalışacaktır. Ama bu iki dizge arasında yapısal 

farklılıkları vardır. O yüzden öğrenci sadece basit bir fiil çekimi yapabilmektedir. Sadece 

biçimbirimleri öğrenebilir. Fakat onların bu tür kullanımlarda kip ile kastedilen zaman mı, kip 

mi olduğu belirsiz olarak aklında yer almaktadır.  

 Yabancı bir dil olarak Türkçeyi doğru bir biçimde kullanabilmek için biçimbirimlerin 

anlamlarını iyi bilinmesi gerekmektedir. Aynı zamanda eklerin ait olduğu sınıflama içinde 

taşımış oldukları bütün anlamların tespit edilmesi gerekmektedir.   

 Çatı kavramına gelince bu bütün metodlarda ya da dil kitaplarında en son konusu olarak 

ele alınır. Çatı dilbilgisinin son konusudur. Fakat çatı kavramı da çok önemlidir. Çatı 

biçimbirimleri özne-yüklem nesne-yüklem ilişkileri belirtmekteler. Doğru cümleler kurabilmek 

için çatı biçimbirimleri iyi bilmek gerekir. Örneğin edilgen eylemler ve dönüşlü eylemleriyle 

karşılaştığımızda aynı biçimbirimlerle oluşturulur. Bir öğrenci bu durumları nasıl anlayabilir. 

(Yemekleriniz şimdi hazırlanıyor. Alp evde sınavlara hazırlanıyor. (Hazırlanma işini Alp 

yapıyor.))  

Yapılan tanımlarda “Dilbilgisi bir ev biçiminde düşünüldüğünde çatının en üstte ve en 

sonda bulunduğu dur.” Çatı öğrenilen dilbilgisi konularının cümleye uygulanmasından 

ibarettir.6  

   Sonuç olarak biçimbirimler (ekler) Türkçe öğretiminde çok önemli bir yer almaktadır. 

Türkçeyi iyi öğrenmek ve kullanmak için bu biçimbirimlerin iyi anlama ve kullanması 

                                                           
5Benzer Ahmet Fiilde Zaman Görünüş Kip ve Kiplik İstanbul 2008 s. 75  
6Akbayır Sıddık Cümle ve metin bilgisi Ankara 2007 s. 151. 
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gerekmektedir. Bu biçimbirimlerin birden fazla anlamları taşıdıkları için öğrenciler bunları 

birbirileriyle karıştırabilmektedir. O yüzden hazırlanan metodlarda bu özellikleri göz önünde 

bulundurması gerekmektedir. Eğer sadece teorik olarak değil, aynı zaman örneklerle zaman ve 

kip kavramları açıklanırsa yabanci öğrenciler hangi ana dili konuşlarsa konuşsun Türkçenin 

yapısını daha kolay bir şekilde algılayabilir ve öğrenebilirler.  

 Arnavut bir öğrenci Türkçeyi öğrendiğinden edinçten hareket ettiği için mutlaka yeni 

öğrendiği dil yapısını ana dili yapısıyla karşılaştıracaktır. Öğrenciler doğuştan gelen edinç 

(Arnavutçayı) öğrenilen edinç (Türkçeyi) arasında çok büyük farklılıklar tespit edecekler.      
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TÜRKÇEDEN ARNAVUT DİLİNE KÜLTÜREL ÇEVİRİLERDE CÜMLE YAPISI 

ÜZERİNE 

 (İSİM-FİİL YAPILARI VERSUS İSTEK KİPİ) 

      Doç. Dr. Xhemile ABDİU * 

ÖZET 

 Bilindiği gibi, Türkçenin biçim bilgisinde en önemli konularda biri bitmemiş fiil 

biçimleridir. Bu biçimleri önem kazanmaktadır çünkü bitmemiş fiil biçimleri Türkçenin kendi 

yapısına göre geliştirdiği farklı kullanım örnekleridir. 

   Çekimsiz fiiller, fiil kök ve gövdelerine eklenen eklerle türetilen ad, sıfat, zarf 

görevinde kullanılabilmektedir. Bu çekimsiz fiiller yargı belirttiği halde fiil gibi çekimlenemez 

ve birçok yabancı dilin sahip olmadığı özel biçimlerdir.  

 Ad-fiiller, fiil kök ve gövdelerinin yaptıkları eylemi şahıs ve zamana bağlı olmadan 

gösteren fiil adlarıdır. Ad-fiil olarak bilinen -mak, -ma, -iş ekleridir. En çok kullanılan ad-fiil 

eki -mak eki olmaktadır. Bu ek hareket ifadesi taşır ve hareket dışında nesne adı yapmaya 

elverişli değil. -ma eki ise hareket ifadesi taşımaz, hareketi eylem biçiminde ifade etmektedir. 

 Bilindiği gibi, Türkçede istek kipinin kullanım alanı sınırlıdır. İstek kipi, gelecek zaman 

eki ortaya çıkmadığı zamanlarda meydana gelecek olay ya da durumları ifade etmek için 

kullanılmaktadır. 

 Bu bildirinin amacı Türkçeden Armavutçaya ya da Arnavutçadan Türkçeye çeviri 

sırasında bu iki yapıları ile karşılaştığımız sorunları olacaktır. Arnavutçada çekimli fiil 

paradigması çekimsiz fiil paradigmasından daha çok gelişmiştir. Özellikler istek kipinin 

paradigması daha çok kullanılmaktadır.  Bu yüzden Türkçenin bitmemiş fiil biçimleri 

çevirdiğimizde bazı zorluluklar ortaya çıkmaktadır. Bu zorlulukları dile getirmeye çalışacağız.    

Anahtar kelime:  cümle yapısı, ad-fiil, istek kipi  

 

ON THE SENTENCE STRUCTURE FROM TURKISH TO ALBANIAN IN 

CULTURAL TRANSLATION  

( NOUN VERB STRUCTURES VERSUS REQUEST MODE). 

ABSTRACT  

 As it is known, one of the most important issues in the form of Turkish is the unfinished 

verb forms. These forms gain importance because unfinished verb forms are different examples 

of usage developed by Turkish according to their structure. 

 Unfinished verbs can be used as the name, as the adjective and as adverbs derived from 

the annexes attached to the verb roots and themes. These unfinished verbs, although the 

judiciary, cannot be shot as a verb and are special forms that many foreign languages do not 

have. 

 Noun-verbs are names of the verbs that show the actions of roots and themes without 

using of the morphemes of tense and person. We have -mak, -ma and -is known as noun-verb 

morphemes. The most commonly used morpheme of noun-verb is the morpheme -mak. It 

carries the expression of additional motion and is not conducive to making the object name 

outside the motion. -ma attachment does not carry the expression of motion, the action refers to 

the form of action. 

 As it is known, the use of the request mode in Turkish is limited. The request mode is 

used to refer to events or situations that occur when the future tense attachment does not occur. 

                                                           
* Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türkoloji Bölümü, abxh_1@yahoo.it 
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 The purpose of this paper will be the problems we encounter with these two structures 

during the translation from Turkish to Albanian or Albanian to Turkish. In Albania, the verb 

paradigm has been more developed than the unfinished verb paradigm. The paradigm of the 

request mode is more widely used. Therefore, when we translate the unfinished verb forms of 

Turkish we have some difficulties. We will try to express these difficulties. 

Keywords: Structure of sentence, noun-verb, request mode. 

 

GİRİŞ 

Bilindiği gibi, Türkçenin biçim bilgisinde en önemli konularda biri bitmemiş fiil 

biçimleridir. Yabancı dil öğretiminde bu biçimleri önem kazanmaktadır çünkü bitmemiş fiil 

biçimleri Türkçenin kendi yapısına göre geliştirdiği farklı kullanım örnekleridir. 

   Çekimsiz fiiller, fiil kök ve gövdelerine eklenen eklerle türetilen ad, sıfat, zarf 

görevinde kullanılabilmektedir. Bu çekimsiz fiiller yargı belirttiği halde fiil gibi çekimlenemez 

ve birçok yabancı dilin sahip olmadığı özel biçimlerdir.  

 Ad-fiiller, fiil kök ve gövdelerinin yaptıkları eylemi şahıs ve zamana bağlı olmadan 

gösteren fiil adlarıdır. Ad-fiil olarak bilinen -mak, -ma, -iş ekleridir. En çok kullanılan ad-fiil eki 

-mak eki olmaktadır. Bu ek hareket ifadesi taşır ve hareket dışında nesne adı yapmaya elverişli 

değil. -ma eki ise hareket ifadesi taşımaz, hareketi eylem biçiminde ifade etmektedir.  

 -mak eki fiillerin hareket halindeki adlarını yapar. -mak eki fiildeki soyut oluş ve 

kılışları adlandıran onları ad durumuna getiren ek olup hareketi somutlaştırır.  

 -ma eki -mak ekin hareket adları yapmasına karşılık -ma'nın görevi iş adları 

yapmaktadır. İki ek arasındaki en önemli fark -ma biçimbirimin hareket ifade etmemesidir.  

 Gencan (1979: 139) -mak ve -ma ekleri ile türetilmiş adların anlamları arasında ince bir 

ayrıntı olduğunu belirtir: a) -mak'lılarda devinme hareket anlamı daha belirgindir. Yalın 

durumlarında bu anlam ve kullanılış ayrımı iyice belirir. Durum ekleriyle çekimlenişlerinde 

birbirlerine benzerler. Ayırt edilmeleri dikkat ister: okumayı severim okumaya başladı gibi. 

Okumağı severim okumağa başladı... Birincilerde devinme (hareket) anlamı daha çok 

sezilmektedir. b) fiil adı olan -mak'lı sözcükler belirtili ad takımlarına girmemekte ve tamlanan 

eki almamaktadır.  

 -iş Ergin (1972) bu ekin hareket ve iş adları Gencan (1979) tarz Banguoglu (1974) kılış 

ifade ettiğini belirtir.  

 Kornfilt (1997: 75) ve Underhill (1975: 390) çekimsiz fiil eklerinin zaman kavramı 

taşıdıklarını fakat bağlam içinde bazen şimdiki zamana bazen geniş zamana bazen de geçmiş 

zamana göndermede bulunabildiklerini bunu tespit etmeni ancak bağlam ile mümkün olduğunu 

belirtmişlerdir. Türkçede uzun zamanlar çekimsiz fiillerin zaman ve görünüş değeri olup 

olmadığı tartışılmıştır. Ergin (1972)'in aksine Erkman-Akerson ve Ozil (2001) Öner (1999) Koç 

(1996) Gökmen (2003) Bilgegil (1982) çekimsiz fiillerin zaman kavramı hatta bir görünüş 

anlamı taşıdıklarını belirtmişlerdir. 1  

 -ma/-me ekli kısatılmış isim-fiil iyelik eki ile kullanılan isim-fiilinden (personal participle) 

farklıdır. Türkçede iyelik eki ile kullanılan isim fiilin üç fönkyonu vardır. Bunlar sıfat 

fönksyonu ve iki isim fönksyonudur. Bu üç fönksyon net olmalı ki eylem anlamını taşıyan -ma -

me ile oluşturulan isim fiiller belirlensinler.   

 

P.sh. Çocuklara aşağı inip kendisini sokakta beklemelerini söyledi.  

                                                           
1Benzer Ahmet Fiilde Zaman Görünüş Kip ve Kiplik İstanbul 2008 s. 55  
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- Ai u tha fëmijëve të zbrisnin poshtë dhe ta prisnin në rrugë. 

'beklemelerini' sözcüğü yerine 'beklediklerini' ya da 'bekleyeceklerini' şekilleri kullansak o 

zaman cümle anlamına etkileyecekler.  

Çocuklara aşağı inip kendisini sokakta beklediklerini söyledi 

- Ai u tha fëmijëve të zbrisnin poshtë dhe ta prisnin në rrugë. 

Çocuklara aşağı inip kendisini sokakta bekleyeceklerini söyledi. 

-  Ai u tha fëmijëve se do të zbrisnin poshtë dhe do ta prisnin në rrugë 

Başka örnekleri de sıralayabiliriz.  

Onbaşıya koşeye doğru koşmasını emretti. - Ai urdhëroi komandantin e skuadrës të vraponte 

drejt qoshes. 

Yarın sabah gelmeniz için telefon etti.  - Ai ju telefonoi që ju të vini nesën në mëngjes. 

Kapıyı kilitlemeyi unutmayınız.   - Mos harroni të mbyllni derën [mbylljen e 

derës]. 

Kapıyı kilitlemenizi tavsiye ederim.   - Ju këshilloj të mbyllni derën [mbylljen e 

derës]. 

Kapıyı kilitlediğinizi unutmayınız.   - Mos harroni që ju keni mbyllur derën. 

En çok bunun yapılmasını isterdim.   - Më shumë doja që kjo të bëhej. 

İyelik eklerin fönksyonu -ma -me isim-fiil şekliyle oluşturulan eylemi yapanı (agent) 

göstermektedir. 3. şahıs eki -ma -me isim fiillerle kullanılmaktadır (impersonal passive). 

Örnek 

De Gaulle, dolar yerine altın esasına dönül 2mesini istedi. - De Gaulle kërkoi që në 

vend të dollarit të ktheheshin tek floriri. 

Kapılara dayanılmaması rica olunur. - Ju lutemi te mos mbështeteni në derë. 

İleri gidilmesi rica olunur. - Ju lutemi të ecet [të ecni] përpara. Ju lutem ecni përpara. 

Bu son örneklerde -sı -si -su -sü iyelik ekleri görülmeyen bir fönksyondalar ve daha önce 

verilen iki örnek için analoji olarak verilmektedir. 3 

Aşağıda verilen örneklerde ise -ma -me isim-fiili dolaylı soru zamiri ile başlayan devrik 

cümlelerde kullanılmıştır. Bu cümlelerde eylemin yapılması gerekli olduğunu anlamı 

verilmekteler.  

Örnek 

Her yerde, her zaman okuryazarlar toplum hayatının nasıl bir düzene girmesi gibi 

meseleler üzerinde az çok bir fikir sahibidirler. -  

Në çdo vend, në çdo kohë shkrimtarët kanë pak a shumë një ide përsa i përket çështjeve të tilla 

se si mund të hyjë në një rregull jeta shoqërore. 

   Türkçedeki eylemsiler (isim-fiiller) biçimleri ile ilgili farklı bir görüş açısından vermeyi 

düşünüyoruz. Bunu dönüşüm kuralları göz önünde bulundurarak derin yapı ve yüzey yapılarının 

açıklamasıyla yapalım. Bilindiği gibi dönüşüm kuralları ekleme – silme – yerleştirme ve yer 

değiştirme kurallarıdır.  

                                                           
2 Edilgen çatı -ıl/-il/-ul/-ül biçimbirimlerle oluşturulmaktadır.  
3 Lewis, G. L., Turkish Grammar, Oxford-New York, 1986, fq. 254-257. 
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 Türkçede isim fiil (isim cümleleri) sıfat-fiil ya da zarf-fiil ile oluşturulan bileşik cümle 

ne olursa olsun derin yapıda bir unsur bulunması gerekmektedir. Bu unsurundan dönüşüm 

başlamaktadır. Her zaman sıfat ya da zamir, çoğul isim, yardımcı fiil, fiil grubu ve eylemi 

anlatmak için şahıs eki çekirdek unsur olarak olmalıdır.4 Bu çekirdek unsur iki cümle arasındaki 

bağlanmasını sağlamaktadır. Banguoğlu'nun5 Türçenin bileşik cümleleri Bati dillerle 

karşılaştırılan sınıflandırmasına dayanarak Doğan Aksan'nın6 adlaştırma sıfatlaştırma ve 

belirteçleştirme için açıklamış olduğu dönüşümlerini de değerlendirelim.    

 Cümle içinde her fiil adlaştırarak -ma -me kısaltılmış isim-fiili aracılığıyla bir alt cümle 

rolü alır ve buna adlaştırma denir. Yüzey yapısında tek bir cümle olarak belirir fakat derin 

yapıda en az iki cümle bulabiliriz.   

Yüzey yapı  

Öğretmenin gelmemesi öğrencileri üzdü.  -Mosardhja e profesorit i mërziti studentët.  

Derin yapı  

Öğretmen öğrencileri üzdü.   Profesori i mërziti studentët. 

İyelik ekinin silinmesi    (Öğretmen gelmedi) öğrencileri üzdü. 

     (Mësuesi nuk erdhi) studentët i mërziti. 

Zaman ekinin silinmesi    (Öğretmen gelme) öğrencileri üzdü. 

     (Nuk vjen mësuesi) studentët i mërziti. 

Adlaştırma ekinin eklemesi  (Öğretmen gelme-me) öğrencileri üzdü. 

         (Mosardhja profesor) studentët i mërziti. 

 Bu çalışmamızın başında söylediğimiz gibi Türkçede en zor olan yapılarından birisi 

eylemsiler (bitmemiş fiil biçimleri)dir. Öğrencilerin bu yapıları anlaması ve kullanması zordur. 

Bu yapıların kökleri fiillerdir ve belli yapım ekleri almaktalar. Fakat fiiller gibi kullanmıyorlar.  

Bu yapılar adlaştıma sıfatlaştırma ve belirteçleştirmede kullanılmaktalar. Çoğunda iki anlamlı 

sözcüklerdir ve böylece iki fönksyona sahiplerdir. Bu fönksyonlar tamlama ve cümlelerde 

bulundukları pozısyonlarına göre ve cümlenin diğer öğelerle kurdukları sözdizimsel ilişkilere 

göre anlaşılmaktadır.    

 Türkçe için bu tipik yapıları anlamak için bunlarla oluşturulan alt cümleleri anlamamız 

gerekiyor. Her yapıda bir çekirdek unsur ve bir yardımcı unsur vardır.7 Alt cümleleri oluşturulan 

unsurlar temel cümleleri oluşturulan unsurlardan farklıdır. Daha kolay bir şekilde anlatmak 

istiyorsak temel cümlede özne nesne ve yüklem8 var olduğu alt cümlede ise bir alt özne alt 

nesne ve alt yüklem var olduğunu diyebiliriz. Bu tür cümlelerde adlaştırma sıfatlaştırma ve 

belirteçleştirme şeklinde alt cümleleri vardır. Bu şekilleri temel cümle ve alt cümle içinde 

pozisyon ve fönksyonlarına göre değişmekteler.  

 Türkçede isim-fiilinin geniş kullanımını eylemsiler dizgesinin gelişmesiyle belli 

biçimbirimlerin sayesinde bitmiş fiil biçimlerini bitmemiş fiil biçimlerine dönüştürerek eklemeli 

dillerin özelliği olan alt cümlelerinin oluşturmasıyla açıklanmaktadır.  

 İsim fiil şekilleri Türkçede çok kullanılmaktadır. Bunu seçilen örneklerinde de 

görünmektedir.  

                                                           
4 Aksan, D., Anlambilim, Anlambilim konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara 2006, s. 173, ve Kıran, Z., - Kıran 

A., Dilbilime Giriş, Ankara, 2001, s.140. 
5 Banguoğlu, T., Türkçenin Grameri, Ankara,1999, s. 589 (geleneksel dilbilimine göre cümlelerin şeması) 
6 Aksan, D., Anlambilim, Anlambilim konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara 2006, s. 169. 
7 Karahan, L., Türkçede Söz Dizimi, TDK, Ankara, 2004. 
8 Türkçe SOV bir dildir.  
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Türkçede istek kipi çok kullanılmamaktadır. Türkçede modalite ve zaman arasında kesin bir 

sınır yoktur. Bunun sayesinde farklı yapılarda modalite hakimdir. Bu modalite kullanım 

nüansını da belirtmektedir. Türkçede bütün sözcükler isim grubu ve fiil grubu ayırmakta. Bu 

ayrım sözdizimsel düzeyine kadar devam etmekte. Belli biçimbirim sayesinde yapıların 

adlaştırma sıfatlaştırma ve belirteçleştirmesi mümkündür. Bağlaç ve zamir ihtiyacı olmadan 

farklı türler cümleleri ortaya çıkmaktadır. İsim-fiil tam şeklini ve farklı durumlarda kullanılan 

kısaltılmış şeklini geliştirmiştir. İstek kipi ya da başka bir kipinin çekimli fiillerin yerine isim-

fiil yapıları için kullanılan biçimbirileri kullanılmaktadır.  

 Arnavutçada istek kipi çok kullanılmakta. En çok şimdiki zaman ve geçmiş zaman 

kullanılmakta. Bu iki zaman şekilleri isim-fiilinin bazı fönksyonları yerine getirirler. 

Arnavutçada istek kipinin kullanımı temel ve alt cümlelerde verilen anlamsal nüanslarla bağlı 

değil. Bu gelişim isim-fiil  in yerini tutmak içim olmuştur. İstek kipinde fiil şekilleri belirtisiz 

zamir ya da modalite anlamı veren fiillerle kullanmaktadır.  

 Sonuç olarak Türkçede isim-fiiller çok kullanılmaktadır. Verdiğimiz örneklerde -mak 

ve -ma biçimbirimlerin önemini vurgulamaya çalıştık. Hint-Avrupa dillerinde görülenin tersine 

genel olarak yan cümleler ana, temel cümlelere ilgi adıllarıyla değil ortaç (partisip) ve ulaçlarla 

bağlanmaktadır. Böylece üretken dönüşümsel dilbilgisindeki yerleştirme (embedding) 

gerçekleştirilmiştir. Adlaştırma işlemleri yapılmaktadır.  

 Türkçe metodlarda eylemsilere çok önem verilmelidir. Çünkü ister isim-fiil ister sıfat-

fiil ister zarf-fiiller Türkçe cümle yapısında çok önemli bir yeri vardır. Öğrenciler -mak -ma gibi 

biçimbirimleri sadece yapım ekleri olarak öğrenmeyecektir. Aynı zamanda bir cümlenin derin 

yapısında fiil ve isim sınıfları arasında gerçekleştirilen dönüşüm kurallarını da anlamalıdır. 

Böylece eylemsilerin özelliğini daha kolay bir şekilde anlayacaklardır.     

 

KAYNAKÇA 

1. Adalı, O., Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler, İstanbul, 2004. 

2. Agallıu, F., Lidhorja në gjuhën shqipe, Tiranë. 

3. Akademıa E, ShkencaVE, Gramatika e Gjuhës shqipe I, ADSH, Tiranë 2002. 

4. Aksan. D., (1980) Her Yönüyle Dil, Ana çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları 

5. Aksan, D., Anlambilim, Anlambilim konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara, 2006 

6. Aksu-Koç, Ayhan A., 1988 The acquisition aspect and modality. The case of past reference 

in Turkish. Cambridge: Cambridge University Press. 

7. Banguoğlu, T., Türkçenin Grameri, TDK, Ankara, 2000. 

8. Bayraktar, N., Türkçede Fiilimsiler, TDK, Ankara, 2004. 

9. Benzer Ahmet Fiilde Zaman Görünüş Kip ve Kiplik İstanbul 2008 

10. Karahan, L., Türkçede Söz Dizimi, TDK, Ankara 2008. 

11. Kıran Zeynel, KIRAN Ayşe, Dilbilime giriş, Ankara 2001. 

12. Korkmaz, Z., Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK, Ankara 2003. 

13. Kornfılt, J., Turkish Descriptive Grammars, London and Neë York. 

14. Lewıs, G. L., Turkish Grammar Oxford, NeW York Oxford University Press, (Fellow of 

the British Academi emeritus professor of Turkish in the University of Oxford) 1975. 

15. Underhıll, R., Turkish Grammar 
 

 

 

 

 

 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

234 

 

ASSOS ANTİK KENTİNE GELEN TURİSTLERİN MOTİVASYONLARI VE 

MEMNUNİYET DÜZEYLERİ 

Dr. Öğr. Üy. Çiğdem ÖZKAN* 

ÖZET 

Tarihi ve kültürel amaçlı seyahat eden kişilerin seyahat motivasyonlarının bilinmesi 

kültür turizminin gelişimi açısından önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra tarihi ve 

kültürel amaçlı seyahat edenlerin memnuniyet düzeylerine ilişkin verilerin toplanması 

daha iyi hizmet edebilme açısından yol gösterici olabilir. Bu araştırmada amaç Assos 

Antik Kent’ine gelen turistlerin seyahat motivasyonları ile memnuniyet düzeyleri 

arasındaki ilişkilerin saptanması ve memnuniyet düzeyleri ve seyahat motivasyonlarının 

demografik özelliklere göre incelenmesidir. Yapılan alan araştırmasına Assos Antik 

Kent’ine gelen 166 kişi katılmıştır. Elde edilen verilere göre; memnuniyet düzeylerinin 

yaş, eğitim seviyesi, konaklama tipi, konaklama süresi, medeni durum, temel seyahat 

motivasyonlarına göre farklılık gösterdiği, seyahat motivasyonlarının medeni durum, 

eğitim seviyesi, konaklama süresi, yaş değişkenine göre farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Memnuniyet düzeyleri ile seyahat motivasyonları arasında pozitif yönlü bir 

ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Seyahat Motivasyonları, Memnuniyet Düzeyleri, Assos Antik 

Kenti, Turist 

 

MOTIVATIONS AND SATISFACTION LEVELS OF TOURISTS AT THE 

ASSOS ANCIENT CITY 

ABSTRACT 

Knowing the travel motivations of the people traveling for historical and cultural 

purposes is important for the development of cultural tourism. In addition, the collection 

of data on the satisfaction levels of historical and cultural visitors can be a guide for 

better service. The aim of this study is to determine the relationships between the 

motivation and satisfaction levels of the tourists visiting the ancient city of Assos and to 

examine the satisfaction levels and travel motivations according to the demographic 

characteristics. 166 participants from the ancient city of Assos participated in the field 

research. According to the data obtained; It was concluded that the levels of satisfaction 

differ according to age, education level, type of accommodation, duration of stay, 

marital status, basic travel motivation, travel motivation differ according to marital 

status, education level, length of stay, age variable.  

It is concluded that there is a positive relationship between satisfaction levels and travel 

motivations. 

Keywords: Turist Satisfaction, turist motivaton, cultural tourism, basic travel 

motivation 
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GİRİŞ 

Günümüz modern pazarlama anlayışında tüketiciye ve tüketici tatminine büyük önem 

verilmektedir (Mucuk, 1994: 10). Bu nedenle tüketicinin tatmin olmasını sağlayan faktörlerin 

işletmeler tarafından bilinmesi pazarlama faaliyetleri açısından önemlidir. Bu nedenle tüketici 

davranışını anlamaya yönelik birçok pazarlama araştırması yapılmaktadır. Örneğin Lundberg 

(1972)  turist davranışının temelini anlamak için “İnsanlar neden seyahat eder?” sorusunun 

cevabını bulmaya çalışmıştır. İlk olarak, turistlerin hangi turizm tipini neden talep ettiği 

anlayabilmek için turistlerin motivasyon kaynaklarını bilmek gerekmektedir (Kim, Lee ve 

Klenosky, 2003). Son zamanlarda turistlerin neden seyahat ettiklerini araştırmaktan ziyade 

farklı turizm türlerini hangi tip turistlerin neden tercih ettiklerini araştırmak daha önemli hale 

gelmiştir. Örneğin Caber ve Albayrak (2016) “Dağ tırmanışları yapan turistlerin 

motivasyonlarını belirlemek”, Harman, Çakıcı ve Akatay (2013) “İstanbul’a gelen sırt çantalı 

turistlerin seyahat motivasyonları”, Xu ve Chan (2016) “Doğa temelli turizm motivasyon 

modeli, Kim, Lee ve Klenosky (2003), “Kore Ulusal Parkı itme ve çekme faktörleri” bu alanda 

yapılan çalışmaların bazılarıdır. Turistlerin turistik ürünlere karşı olan ilgisi, beklentisi ve 

tercihlerinin şekillenmesinde çok sayıda faktör ayrı ayrı ve/veya eşgüdümlü olarak rol 

oynamaktadır. Turistlerin turistik ürün satın alma davranışlarını etkileyen faktörler kişisel 

faktörler, psikolojik faktörler, ekonomik faktörler, sosyal faktörler, pazarlama çabaları 

biçiminde beş temel grupta ifade edilmektedir (Avcıkurt vd. 2009: 37-38). Tüm bunlardan yola 

çıkarak, bu çalışmada tarihi ve kültürel değeri bakımından önemli olan Assos Antik Kent’ine 

gelen turistlerin demografik özellikleri ve motivasyon kaynakları ile memnuniyet düzeyleri 

arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  

1.SEYAHAT MOTİVASYONU KAVRAMI 

Tarih boyunca insanlar çeşitli nedenlerle seyahate çıkmışlardır. İnsanın yaradılışındaki 

hareketlilikten, yeni yerler keşfetme, macera arama, boş zaman geçirme, dinlenme, eğlenme, 

eğitim, yenilik isteği ve ihtiyacı, yeni insanlar tanıma, alışveriş, kültürü arttırma, sağlık gibi 

değişik nedenlerle yüzyıllar boyu bireysel veya toplu seyahatler yapmışlardır (İçöz 1998: 3-5). 

Birçok yazar ve kuruluş ilk olarak insanların neden seyahat ettiklerini araştırmış ve bu sorunun 

cevabını bulmaya çalışmıştır. İnsanlar neden seyahat ederler sorusuna cevap olarak ABD’de 

yapılan bir araştırmanın (National Travel Survey, Washington, U.S. Travel Data Center, 1984) 

sonuçlarına göre; akraba ve arkadaş ziyaretleri, toplantı seminer ve fuar ziyaretleri, iş, dinlenme, 

eğlenme, spor, gezme-görme, kişisel, sağlık, akraba ziyareti gibi nedenlerle insanların seyahat 

ettiği sonucuna ulaşmışlardır (Mısırlı, 2010:5).Turizm sektöründe motivasyon kaynakları ikiye 

ayrılabilir: bunlardan ilki kişinin tatil yapma isteğidir diğeri iseözel bir zaman diliminde belirli 

bir yerde tatil yapma isteğidir (Swarbooke ve Horney, 2007). Birçok seyahat motivasyon 

kaynağı bulunmaktadır örneğin, kültürel, boş zaman geçirme, ile ilgili birçok faktör 

bulunmaktadır. İnsanların neden seyahat ettiği, onları seyahat etmeye iten motivasyon 

kaynakları biçiminde ifade edilebilir. Bu nedenle yapılan araştırmalarda turistlerin 

davranışlarını açıklamak için Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkılarak açıklanan 

birçok motivasyon teorisi bulunmaktadır (Kasim vd., 2013).  

Tüketici davranışı alanyazınında ihtiyaçlar ve motivasyonların karşılıklı etkileşim 

içerisinde olduğu vurgulanmaktadır (Wittand Wright 1992). İnsanlar fiziksel (yeme-içme, 

sağlık) ve psikolojik (dinlenme, macera gibi) nedenlerle tatil yapmaya ihtiyaç duyarlar (Maya 

ve Jroun 1981). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde boş zaman seyahatlerinin fiziksel ve 

psikolojik rahatlamak sağlaması açısından temel seyahat motivasyonu olduğu ifade 

edilmektedir. Bunun yanı sıra yeni arkadaşlar edinme, prestij kazanma, arkadaş ziyaretlerinin de 

seyahat motivasyon kaynağı olabileceği çeşitli araştırmalarda ortaya konmaktadır. 

2.TURİST MEMNUNİYETİ KAVRAMI 

Turist memnuniyeti kavramını tanımlamadan önce müşteri memnuniyeti kavramını 

açıklamakta fayda bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti ile ilgili alan yazından birçok tanım 

yapıldığı görülmektedir. Churchill ve Surprenant (1982) memnuniyeti alıcının bir ürünle ilgili 
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satın alma esnasındaki beklentileri ve kullanım sonucunda beklentilerinin karşılanması durumu 

biçiminde tanımlanmaktadır. Peter ve Olson (2010)’ a göre müşteri memnuniyeti “bir 

müşterinin satın aldığı üründen beklentisinin ne ölçüde yerine getirildiği veya bir ürün 

tarafından ne şekilde aşıldığı şeklinde tanımlanmaktadır. Turist memnuniyeti kavramı ise, 

seyahat öncesi beklentileri ile seyahat deneyimi arasındaki işlevsel durum sonucunda yeniden 

satın alma davranışı olarak tanımlanmaktadır (Moutinho, 1987; Truong and Foster, 2006). 

Başka bir tanıma göre, turist memnuniyet açısından bir turistin varış noktasının nitelikleri 

üzerindeki değerlendirmesini ve bu özellikler için beklentilerinin derecesi olarak 

tanımlanmaktadır (Tribe ve Snaith, 1998). 

3. KÜLTÜREL AMAÇLI GELEN TURİSTLERİN SEYAHAT 

MOTİVASYONLARINA İLİŞKİN ALAN YAZIN TARAMASI 

Turizm literatüründe üzerinde anlaşmaya varılmış bir kültür turizmi tanımı bulunmamaktadır. 

Altunel ve Kahraman (2012) “Kültür Turisti Tipolojilerinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği” adlı 

çalışmalarında amaçlı-derin deneyimli kültür turist tipolojisinin diğer turist tipolojilerine göre 

uluslararası seyahatlerinde eğitim, kültüre ve kişisel gelişime daha fazla önem verdiği, diğer 

kültürler hakkında bilgi alma konusunda daha istekli oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Aktif ve 

varlıklı bir kültür turisti özelliği gösteren bu grubun diğer gruplara kıyasla daha fazla müze 

ziyaret ettiği, yerel pazarları tercih ettiği ve daha fazla araştırma yapma eğiliminde olduğu 

araştırmadan çıkan diğer bir sonuç olarak ifade edilmektedir. Kültürel turizm, eğitim ve kültür 

düzeyi yüksek kişilerin bilgi-görgü düzeylerini arttırmak için katıldığı bir turizm türü olarak 

ifade edilebilir. Kültür turistlerinin farklı istek ve beklentilerinin belirlenmesi, turistlerin çeşitli 

özelliklerine göre bölümlere ayrılması yoluyla mümkün olabileceği ifade edilmektedir (Altunel 

ve Kahraman, 2012: 8).  

4. ARAŞTIRMANIN AMACI  

Unesco geçici kültürel miras listesine yer alan MÖ. 6.yüzyılda kurulan Assos antik 

kenti, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Gelen misafirlerin Antik bölgeden 

memnun ayrılmaları bölgedeki turizmin gelişimi ve devamlılığı açısından önem arz etmektedir. 

Assos Antik Kent’i Behramkale köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Antik Liman ise köy 

sınırları içerisinde yer alan turistik özelliklere sahip bir konumdadır. Bu nedenle Assos Antik 

Kent’i gerek tarihi gerekse de turistik bakımdan bölgedeki en önemli cazibe merkezleri 

içerisindedir. Assos Antik Kent’ine gelen ziyaretçilerin memnuniyet düzeyleri ile seyahat 

motivasyonlarının bilinmesi yoluyla daha kaliteli hizmet verilebilecektir. 

Bu çalışmada amaç Assos Antik Kent’ine gelen turistlerin seyahat motivasyonları ile 

geldikten sonraki memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi bu çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır.  

5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

5.1. Veri Toplama Yöntemi Ve Kullanılan Ölçekler 

Yapılan alan araştırması tarama modelinde tasarlanmıştır. Tarama modelleri halen veya 

geçmiş olanı olduğu gibi saptamaya/tanımlamaya çalışan araştırma modelidir (Karasar, 2011: 

75). Bunun nedeni araştırma Assos Antik Kent’ine gelen yerli turistlerin evreni hakkında bir 

kanıya varmak için değişkenlerin (örneğin, Assos Antik Kentine gelen turistlerin demografik 

özellikleri, seyahat motivasyonları ve memnuniyet düzeyleri) ayrı ayrı betimlenmeye çalışılacak 

olmasıdır.  

Bu araştırmada katılımcıların seyahat motivasyonlarını belirlemek üzere Harman (2014) 

tarafından faktör analizi yapılarak 5 boyut ( ve 20 ifadeden oluşan seyahat motivasyonları ölçeği 

kullanılmıştır. Katılımcıların memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik ortalama 

memnuniyet düzeyi, özellikleri açısından memnuniyet düzeyi, beklentiler karşılama açısından 

memnuniyet düzeyi olarak 3 ifade bulunan, Valle ve diğ. (2006: 31) tarafından kullanılan 

güvenirliliği kanıtlanmış ölçek kullanılmıştır.  
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5.2. Evren Ve Örneklem 

Türkiye’de yayınlanan turizm istatistikleri incelendiğinde, kültür amaçlı turizm 

faaliyetlerine katılanlara ilişkin herhangi bir istatistik bulunmamaktadır. Bu nedenle 

araştırmanın evren büyüklüğünün tam olarak belirlenmesi mümkün değildir. Ancak Assos 

Behramkale Antik kenti gişe görevlisinden alınan bilgiye göre 2017 yılında resmi yaklaşık 

108.000 kişi Assos Antik Kentini ziyaret etmiştir.  

Araştırmada, tesadüfü olmayan örnekleme tekniklerinden, kolayda örnekleme tekniği 

kullanılmıştır. Kolayda örnekleme, ana kütleden uygun görülen veya araştırmaya katılmak 

isteyenlerin ve ulaşılabilir olanların örnekleme dâhil edilmesini ifade etmektedir (Gegez, 2007). 

Anket formu, 10 Haziran 2018 ile 30 Ağustos 2018 tarihleri arasında Assos Antik kentine 

gidilerek dağıtılmış ve elden teslim alınmıştır. Toplam 250 kişiye anket formu dağıtılmış. Eksik 

ve yanıtlanmayan toplam 83 anket analize dahil edilmeyip toplam 167 anket analiz aşamasına 

dahil edilmiştir.   

5.3. Kullanılan Veri Analiz Teknikleri 

Çalışmada anket yöntemiyle elde edilen veriler kodlanarak istatistik paket programına 

aktarılmıştır. İstatistik paket programına aktarılan verilerde kodlama hatası olup olmadığı 

kontrol edilmiş, hatalı girilen kodlamalar düzeltilmiştir. Anket yöntemiyle elde edilen verilerin 

analizinde, frekans analizi ve oranları, ortalama, standart sapma gibi betimleyici istatistiklerin 

yanı sıra, güvenirlik analiz kullanılmıştır. Behramkale Antik kentine gelenlerin seyahat 

motivasyonları ile memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon ve Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmada örneklem büyüklüğünün 30’dan 

fazla olması nedeniyle, verilerin normale yakın dağıldığı kabul edilmiş ve bu nedenle 

parametrik hipotez testleri kullanılmıştır (Kalaycı, 2010: 73).  

5.4. Güvenirlik Çalışması 

Katılımcıların Assos Antik Kenti seyahatlerine yönelik memnuniyet düzeyini 

belirlemeye yönelik Valle ve diğ. (2006: 31) tarafından hazırlanan ölçeğe ilişkin güvenirlik 

bulguları aşağıdaki gibidir.  

5.4.1. Katılımcıların Memnuniyet Düzeyine Belirlemeye Yönelik Ölçeğe İlişkin 

Güvenirlik Bulguları 

Cronbach’s Alpha  N of items 

,858 3 

Katılımcıların memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik ölçeğin güvenirlik istatistiği 

0,858 olarak bulunmuştur.  

5.4.1. Katılımcıların Seyahat Motivasyonlarını Belirlemeye Yönelik Kullanılan 

Ölçeğe İlişkin Güvenirlik Bulguları 

Cronbach’s Alpha  N of items 

,946 20 

Katılımcıların Seyahat Motivasyonlarını belirlemeye yönelik ölçeğin güvenirlik istatistiği 0,946 

olarak bulunmuştur.  
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6. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

6.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

CİNSİYET f % 

Erkek 84 50,6 

Kadın 82 49,4 

YAŞ f % 

30 ve altı 24 14,5 

31-40 49 29,5 

41-50 35 21,1 

51 ve üstü 58 34,9 

EĞİTİM f % 

Lise 8 4,8 

Önlisans-Lisans 91 54,8 

Lisansüstü 67 40,4 

MESLEK f % 

Doktor-Hemşire 13 7,8 

Öğretmen-Akademisyen 35 21,1 

Mimar-Mühendis 26 15,7 

Avukat-Hakim 7 4,2 

Sanatçı 9 5,4 

Memur 10 6 

Pazarlama-Satış 4 2,4 

İşçi-Öğrenci 23 13,9 

Emekli 5 3 

İşsiz 12 7,2 

Ev Hanımı 4 2,4 

Serbest Meslek 12 7,2 

Yönetici 6 3,6 

MEDENİ DURUM f % 

Evli 83 50 

Bekar 83 50 

Katılıcılara ilişkin demografik değişkenler incelendiğinde; katılımcıların eşit düzeyde 

kadın ve erkek den oluştuğu, katılımcıların % 54,8’i (91 kişi) önlisans-lisans mezunu, % 40,4’ü 

(67 kişi) lisansüstü eğitime sahip oldukları, katılımcıların % 21,1’i (35 kişi) öğretmen 

akademisyenlerden oluştuğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde katılımcıların büyük 

çoğunluğunun yüksek eğitim düzeyine sahip kişilerden oluştuğu ve mesleki bakımdan nitelikli 

işlerde çalıştıkları ve katılımcıların büyük oranda bir meslek sahibi olduğu görülmektedir. Yaş 

ortalaması incelendiğinde orta yaş ve üzeri kesimin bölgeyi ziyaret ettiği görülmektedir.  
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6.2. Katılımcıların Konaklama ve Ulaşım Tercihlerine İlişkin Bulgular 

KONAKLAMA TİPİ f % 

Otel 9 5,4 

Butik Otel 122 73,5 

Özel Ev 9 5,4 

Günübirlik 26 15,7 

KONAKLAMA SÜRESİ f  % 

Günübirlik 26 15,6 

1-2 gün 22 13,3 

3-4 gün 60 36,1 

5-6 gün 16 9,6 

7 gün ve üzeri 40 25,3 

ULAŞIM ARACI f % 

Araç Kiralama 24 14,5 

Özel Araç 118 71,1 

Otobüs 8 4,8 

Uçak 16 9,6 

Katılımcıların konaklama ve ulaşım tercihlerine ilişkin bulgular incelendiğinde; 

katılımcıların büyük çoğunluğun, % 73, 5 (122 kişi) Butik Otel’de konakladığı, % 36,1 (60 kişi) 

3-4 gün konaklama yaptığı ve % 71,1’i (118 kişi) özel araç ile geldiği bulgusuna ulaşılmıştır.  

6.3. Katılımcıların Temel Motivasyonuna İlişkin Bulgular 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların temel seyahat motivasyonlarına ilişkin bulgular incelendiğinde; 

katılımcıların % 55, 4’ü (92 kişi) tarihi ve kültürel mirası ziyaret amacıyla Assos Antik Kentini 

ziyaret etmektedir. Ortaya çıkan bu sonuç değerlendirildiğinde katılımcıların geliş amacı ile 

geldikleri yerin özelliklerinin birbiri ile uyumlu olduğu ve katılımcıların bilinçli seyahat ettikleri 

görülmektedir.  

6.4. Katılımcıların Memnuniyet Düzeyleri ile Demografik Özelliklerine İlişkin 

Bulgular 

Çalışmada katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki 

ilişkileri belirlemek için levene istatistiği, t-testi ve ANOVA, Welch testlerinden 

yararlanılmıştır. ANOVA yapılabilmesi için grup varyanslarının homojen yani eşit olması şartı 

aranır. Homojenlik testi bir Levene testi ile ile yapılır. ANOVA yapılabilmesi için öncelikle 

Levene testinde p değerinin 0,05’den büyük olması gerekmektedir. T-testinde Levene testi 

TEMEL SEYAHAT MOTİVASYONU f % 

Boş zaman geçirmek 41 24,7 

Tarihi ve kültürel miras ziyareti 92 55,4 

Arkadaş ziyareti 16 9,6 

Sağlık 9 5,4 

Diğer 8 4,8 
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sonuçlarına göre p değeri 0,05 den büyük ise ilk satırda t değerlerine, p değeri, 0, 05’den küçük 

ise ikinci satırdaki t değeri dikkate alınır. Bu çalışmada levene testi sonuçlarına göre Anova için 

ön şart sağlanıp sağlanmadığına bakılmış ve daha sonra ANOVA testi yapılmıştır. Gruplar 

arasında farklılığın olması durumunda Scheffe testi ile farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığına bakılmıştır. Anova yapılabilmesi için ön şarın sağlanmaması durumunda 

Welch testinden yararlanışmıştır. Gruplar arasında farklılığın olması durumunda Tamhanes 

sonuçlarından yararlanılmıştır. Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda, farklılığın olduğu 

değişkenler özet tablo şeklinde sunularak gerek okuyucuyu gereksiz meşkul etmeden kaçınmak 

gerek ise de sayfa sayısı bakımından tasarruf etme amacı güdülmektedir.  

6.4.1. Katılımcıların Memnuniyet Düzeyleri ile Cinsiyetleri Arasındaki İlişkiyi 

Belirlemeye Yönelik t-testi Sonuçları  

 Cinsiyet n  s.s. t p 

Ortalama 

Memnuniyet 

Kadın 84 3,80 1,51 
-0,958 0,34 

Erkek 82 3,60 1,11 

Özellikler 

Açısından 

Memnuniyet 

Kadın 84 2,71 1,61 

-1,937 0,055 
Erkek 82 4,10 0,82 

Turizm 

Deneyimi 

Açısından 

Memnuniyet 

Kadın 84 3,88 1,14 

-0,060 0,952 Erkek 82 3,89 0,83 

T-testi sonucuna göre; katılımcıların memnuniyet düzeyleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (p=0,34>0,05; p=0,055>0,05; p=0,952>0,05). 

6.4.2. Katılımcıların Memnuniyet Düzeyleri ile Yaş Değişkeni Arasındaki İlişkiyi 

Belirlemeye Yönelik Welch Sonuçları  



 Yaş n  s.s. F P Tamhane  

Ortalama 

Memnuniyet 

30 ve 

altı 

24 4,67 ,482 

11,475 0,00 

30 ve altı 

ile 31-40 ve 

51 ve üstü, 

31-40 ile 

41-50 arası 

31-40 49 3,35 1,702 

41-50 35 4,29 ,825   

51 ve 

üstü 

58 3,24 1,351 

 
  

Özellikler 

Açısından 

Memnuniyet 

30 ve 

altı 

24 4,67 ,482 

9,671 0,00 

30 ve altı 

ile 31-40 ve 

51 ve üstü, 

31-40 ile 

41-50 arası, 

41-50 ile 51 

ve üstü 

31-40 49 3,51 1,502 

41-50 35 4,51 ,507   

51 ve 

üstü 

58 3,55 1,404 
  

Turizm 

Deneyimi 

30 ve 24 4,67 ,482 
28,280 0,00 

30 ve altı 

tüm yaş 





TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

241 

 

Tablo incelendiğinde; 30 yaşının altında olanlar 31-40 yaş ve 51 ve üstü yaşta olanlara 

kıyasla, 41-50 yaş aralığında olanlar 31-40 yaş aralığında olanlara kıyasla Assos Antik 

Kent’indeki turizm deneyiminden ortalama memnuniyet açısından daha memnun olduklarını 

ifade etmişlerdir. Assos Antik Kent’indeki turistik özellikler bakımından memnuniyet 

düzeylerine göre; 30 yaş altında olanlar 31-40 ve 51 ve üstü yaşında olanlara kıyasla, 41 ve 50 

yaş aralığında olanlar, 31-40 ve 51 ve üstü olanlara kıyasla daha memnun olduklarına ifade 

etmişlerdir. Assos Antik Kent’ine gelerek turizm deneyimi yaşamlarına göre memnuniyetlerine 

göre ise; 30 yaş altında olanlar tüm yaş gruplarına göre, 31-40 yaş arasında olanlar 51- ve üstü 

yaşında olanlara kıyasla, 41-50 yaş aralığında olanlar 51 ve üstü yaşında olanlara kıyasla daha 

memnun olduklarını ifade etmişlerdir.  

6.4.3. Memnuniyet Düzeyleri ile Meslek Grupları Arasında İlişkiyi Belirlemeye 

Yönelik ANOVA Sonuçları  

Assos Antik Kent’ine gelenlerin meslek gruplarına göre ortalama memnuniyet, özel 

memnuniyet ve turizm deneyimi açısından memnuniyet düzeyleri ANOVA sonuçlarına göre; 

ortalama memnuniyet p değeri: ,625; özellikler bakımından memnuniyet p değeri: ,164; turizm 

deneyimi açısından memnuniyet düzeyi p değeri: ,774 olarak bulunmuştur. Tüm memnuniyet 

düzeylerinde p değeri> 0.05 olduğu için anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

6.4.4. Memnuniyet Düzeyleri ile Eğitim Seviyeleri Arasında İlişkiyi Belirlemeye 

Yönelik Welch Sonuçları 

Açısından 

Memnuniyet 

altı grupları ile 

31-40 ile 51 

ve üstü, 41-

50 ile 51 ve 

üstü 

51 ve üstü 

tüm yaş 

grupları ile 

31-40 49 4,14 ,707 

41-50 35 4,26 ,443   

51 ve 

üstü 

58 3,12 1,125 

  

 Eğitim n  s.s. f p Tamhane  

Ortalama 

Memnuniyet 

Lise 8 4,00 ,000 

4,045 0,19 

 

Onlisans-

Lisans 

91 3,93 1,497 

Lisansüstü 67 4,34 ,1,136   

Özellikler 

Açısından 

Memnuniyet 

Lise 8 4,00 0,000 

2,947 0,05 

 

Onlisans-

Lisans 

91 4,11 1,303 

Lisansüstü 67 3,61 1,134   

Turizm 

Deneyimi 

Açısından 

Memnuniyet 

Lise 8 4,00 0,000 

23,949 0,00 

Lise 

mezunu ile 

önlisans 

lisans 

mezunu 

olanlar, 

Onlisans-

Lisans 

91 4,35 ,656 

Lisansüstü 67 4,34 1,088   
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Tablo incelendiğinde; onlisan-lisans mezunu olanlar lise mezunu olanlara kıyasla, lisansüstü 

mezuniyet derecesine sahip olanlar lise mezunu olanlara kıyasla turizm deneyimi açısından daha 

memnun bulunmuştur (p: 0,00 <0,05). 

6.4.5. Memnuniyet Düzeyleri ile Medeni Durumları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye 

Yönelik T-testi Sonuçları  

Memnuniyet 

Düzeyleri 

Medeni 

Durum 

N  s.s f t 

Ortalama 

Memnuniyet 

Evli 83 3,53 1,130 

4,238 ,108 
Bekar 83 3,87 1,528 

Özellikler 

Açısından 

Memnuniyet 

Evli 83 3,73 1,415 

1,546 ,093 
Bekar 83 4,07 1,145 

Turizm 

Deneyimi 

Açısından 

Memnuniyet 

Evli 83 3,61 ,922 

,442 ,000 Bekar 83 4,16 1,006 

 

 Tablo incelendiğinde bekar olanların evli olanlara kıyasla Turizm deneyimi açısından 

memnuniyet düzeyi daha fazladır (p: 0,000<0,05).   

6.4.6. Memnuniyet Düzeyleri ile Konaklama Tipi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye 

Yönelik ANOVA Sonuçları  

Tablo incelendiğinde; ortalama memnuniyet açısından özel evde kalanlar otel de ve 

butik otelde kalanlara göre, özellikler açısından memnuniyet düzeyleri açısından özel evde 

kalanlar butik otel de kalanlara göre, turizm deneyimi açısından memnuniyet düzeyleri 

açısından özel evde kalanlar otel de kalanlara kıyasla ve butik otel de kalanlar günübirlik 

işletmede kalanlara kıyasla daha memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

 Konaklama 

Süresi 

n  s.s. f p Tamhane 

Ortalama 

Memnuniyet 

1-2 48 4,50 ,772 
54,879 ,000 

1-2 gün ile 3-

4 ve 5-6 ,7 

gün kalanlar 

arasında, 

7 gün ve üzeri 

ile 3-4 ve 5-6 

gün kalanlar 

arasında 

3-4 42 2,21 1,490 

5-6 16 3,00 ,000   

 

7 ve üzeri 60 4,28 ,715 

  





onlisan ile 

lisansüstü 

olanlar 

arasında 
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Özellikler 

Açısından 

Memnuniyet 

1-2 48 4,83 ,377 
73,264 ,000 

1-2 gün 

kalanlar ile 3-

4 ve 5-6 gün 

kalanlar 

arasında, 7 

gün ve üzeri 

ile 3-4 ve 5-6 

gün kalanlar 

arasında 

3-4 42 2,62 1,209 

5-6 16 2,50 1,549   

 

7 ve üzeri 60 4,43 ,500 

  

Turizm 

Deneyimi 

Açısından 

Memnuniyet 

1-2 48 4,33 1,117 
 ,000 

1-2 gün ile 3-

4 ve 5-6 gün 

kalanlar 

arasında, 7 

gün ve üzeri 

ile 5-6 gün 

kalanlar 

arasında 

3-4 42 3,57 ,831 

5-6 16 3,00 1,033 10,527  

 
7 ve üzeri 60 3,98 ,770 

  

6.4.7. Memnuniyet Düzeyleri ile Konaklama Süresi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye 

Yönelik Welch Sonuçları 

Tablo incelendiğinde; ortalama memnuniyet açısından 1-2 gün arasında kalanlar diğer 

konaklama süresi içerisinde kalanlara göre, 7 gün ve üzerinde kalanlar 3-4 gün ve 4-6 gün 

arasında kalanlara göre, özellikler açısından memnuniyet düzeylerine göre; 1-2 gün arasında 

kalanlar 3-4 gün ve 5-6 gün kalanlara göre, 7 gün ve üzeri kalanlar 3-4 gün ve 5-6 gün kalanlara 

göre, turizm deneyimi açısından memnuniyet düzeylerine göre; 1- 2 gün kalanlar, 3-4 gün ve 5-

6 gün kalanlara göre, 7 gün ve üzeri kalanlar 5-6 gün kalanlara göre daha memnun oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

6.4.8. Memnuniyet Düzeyleri ile Temel Seyahat Motivasyonları Arasındaki İlişkiyi 

Belirlemeye Yönelik Welch Sonuçları 

 Konaklama 

Süresi 

n  s.s. f p Tamhane 

Ortalama 

Memnuniyet 

Boş zaman 

geçirmek 

41 3,80 1,470 

3,425 ,010 

 

Tarihi ve 

kültürel miras 

ziyareti 

93 3,53 1,448 

Arkadaş 

ziyareti 

16 4,00 0,000 
  

 Sağlık 9 5,00 0,000   

 Diğer 8 3,00 0,000   

Özellikler 

Açısından 

Memnuniyet 

Boş zaman 

geçirmek 

41 3,80 1,470 

3,794 ,006 

Boş 

zaman 

geçirmek 

ile sağlık 

ve diğer 

Tarihi ve 

kültürel miras 

ziya-ret 

93 3,73 1,351 
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Arkadaş 

ziyareti 

16 4,00 ,000 
  

arasında, 

sağlık ile 

tarihi 

kültürel 

miras 

ziyareti 

 Sağlık 9 5,00 ,000   

 Diğer 8 5,00 ,000   

Turizm 

Deneyimi 

Açısından 

Memnuniyet 

Boş zaman 

geçirmek 

41 4,17 1,470 

 ,000 

Diğer ile 

boş 

zaman 

geçirmek 

ve tarihi 

kültürel 

miras 

ziyareti 

arasında 

Tarihi ve 

kültürel miras 

ziyareti 

93 3,89 1,351 

Arkadaş 

ziyareti 

16 4,00 ,000 
9,737  

 Sağlık 9 4,00 ,000   

 Diğer 8 2,00 ,000   

Tablo incelendiğinde, özellikler açısından memnuniyet düzeylerine göre; boş zaman 

geçirmek ile sağlık ve diğer nedenler amacıyla ziyaret edenlere göre, turizm deneyimi açısından 

memnuniyet düzeylerine göre; boş zaman geçirmek amacıyla seyahat edenlerin diğer amaçlar 

ile seyahat edenlere göre ve tarihi kültürel alanları ziyaret edenlerin diğer amaçlara seyahat 

edenlere kıyasla daha memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

6.4.9. Katılımcıların Seyahat Motivasyonları ile Cinsiyetleri Arasındaki İlişkiyi 

Belirlemeye Yönelik t-testi Sonuçları 

 Cinsiyet n  s.s. t p 

Dünyayı 

Tanıma 

Kadın 84 4,08 ,95 

,264 ,792 
Erkek 82 4,04 ,88 

Yetenekleri 

sergileme 

Kadın 84 3,37 ,89 

,679 ,498 
Erkek 82 3,25 1,26 

Deneyim 

yaşama 

Kadın 84 4,11 ,53 

2,293 ,024 
Erkek 82 3,80 1,102 

Kişisel 

gelişim 

Kadın 84 3,55 1,16 
-1,028 ,305 

Erkek 82 3,74 1,14 

Rahatlama 
Kadın 84 4,39 ,37 

1,821 ,072 
Erkek 82 4,13 1,26 

Sosyalleşme 
Kadın 84 3,43 ,97 

1,025 ,307 
Erkek 82 3,26 1,20 

Cinsiyet ile seyahat motivasyonları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. (p>0,05) 
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6.4.10. Katılımcıların Seyahat Motivasyonları ile Yaş Değişkenleri Arasındaki 

İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Welch Sonuçları 

 Yaş n  s.s. f p Tamhane  

Dünyayı 

Tanıma 

 

30 ve altı 24 4,16 1,028 

5,112 ,001 

41-50 yaş arasında 

olanlar ile 31-40 ve 

51 ve üstü olanlar 

arasında 

31-40 49 4,16 ,400 

41-50 35 4,42 ,456 

51 ve üstü 58 3,72 1,233 

Yetenekleri 

sergileme 

30 ve altı 24 3,50 1,817 

3,982 ,002 

41-50 yaş arasında 

olanlar ile 51 ve üstü 

arasında 31-40 49 3,42 ,853 

41-50 35 3,65 1,034 

51 ve üstü 58 2,94 ,796 

Deneyim 

yaşama 

30 ve altı 24 3,44 1,787 

4,155 ,053 

 

 

- 

31-40 49 3,99 ,610 

41-50 35 4,22 ,490 

51 ve üstü 58 4,00 ,561 

Kişisel 

gelişim 

30 ve altı 24 3,66 1,926 

14,334 ,000 

41-50 yaş arasında 

olanlar ile 31- 40  ve 

51 ve üstü olanlar 

arasında  

 

31-40 49 3,91 ,786 

41-50 35 4,35 ,659 

51 ve üstü 58 2,99 ,881 

Rahatlama 

30 ve altı 24 3,66 1,926 

4,181 ,306 

 

 

- 

31-40 49 4,41 ,533 

41-50 35 4,35 ,412 

51 ve üstü 58 4,33 ,709 

Sosyalleşme 

30 ve altı 24 3,53 1,837 

13,561 ,000 

41-50 ile 51 ve üstü 

yaş arasında olanlar  

 
31-40 49 3,55 ,708 

41-50 35 3,98 1,013 

51 ve Üstü 58 2,72 ,626 

Tablo incelendiğinde 41-50 yaş aralığında olanlar 31-40 ve 51 ve üstü yaş aralığında 

olanlara kıyasla dünyayı tanıma seyahat motivasyonu açısından daha yüksek motivasyona sahip 

olmaktadırlar. 41-50 yaş aralığında olanlar ile 51 ve üstü ve 31-40 yaş aralığında olanlara 

kıyasla kişisel gelişim seyahat motivasyonu açısından daha yüksek motivasyona sahiptirler. 31-

40 yaş ve 41-50 yaş aralığında olanlar 51 ve üstü yaş aralığında olanlara kıyasla sosyalleşme 

seyahat motivasyonu bakımından daha yüksek düzeyde motivasyona sahiptirler.  
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6.4.11. Katılımcıların Seyahat Motivasyonları ile Eğitim Durumu Değişkenleri 

Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Welch ve ANOVA Sonuçları 

  n  s.s. f p Scheffe 

Dünyayı 

Tanıma 

 

Lise  8 2,25 1,028 

25,857 ,000 

Ön lisans Lisans ile 

lise ve lisansüstü 

arasında 

Ön lisans Lisans ile 

lisansüstü arasında 

Önlisans-Lisans 91 4,31 ,400 

Lisansüstü 67 3,94 ,456 

 Yaş  n  s.s. f p Tamhane 

Yetenekleri 

sergileme 

Lise  8 1,50 1,817 

13,847 ,000 

Önlisans Lisans ile 

lise ve lisansüstü 

arasında 

 

Önlisans-Lisans 91 3,47 ,853 

Lisansüstü 67 3,32 1,034 

Deneyim 

yaşama 

Lise  8 3,33 1,787 

2,755 ,000 

Önlisans-lisans ile 

lise 

Lisanstü ile lise 
Önlisans-Lisans 91 3,93 ,610 

Lisansüstü 67 4,07 ,490 

Kişisel 

gelişim 

Lise  8 3,50 1,926 

8,110 ,000 

Önlisans ile 

Lisansüstü 
Önlisans-Lisans 91 3,96 ,786 

Lisansüstü 67 3,24 ,659 

 Yaş n  s.s. f p Scheffe 

Rahatlama 

Lise  8 5,00 1,926 

3,642 ,028 

 

 

Lise ile lisansüstü 

arasında 

Önlisans-Lisans 91 4,31 ,533 

Lisansüstü 67 4,11 ,412 

 Yaş n  s.s. f p Tamhane 

Sosyalleşme 

Lise  8 2,00 1,837 

10,931 ,000 

Önlisans-Lisans ile 

lise ve Lisansüstü 

arasında 

 

Önlisans-Lisans 91 3,61 ,708 

Lisansüstü 67 3,15 1,013 

Levene testi sonucunda kültür tanıma ile rahatlama temel motivasyonları homojen 

dağıldığı görülmüştür (p: 0,13,p: 0,011>0,05). Bu nedenle bu değişkenler için ANOVA, 

diğerleri için Welch testi yapılmıştır. 

6.4.12. Katılımcıların Seyahat Motivasyonları ile Medeni Durum Değişkenleri 

Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik t-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet n  s.s. t p 

Dünyayı Evli 83 3,84 1,07 -3,254 ,001 
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Tanıma Bekar 83 4,29 ,65 

Yetenekleri 

sergileme 

Evli 83 2,88 ,89 
-5,58 ,000 

Bekar 83 3,75 1,10 

Deneyim 

yaşama 

Evli 83 3,97 ,63 
,088 ,930 

Bekar 83 3,95 1,06 

Kişisel gelişim 
Evli 83 3,41 1,04 

-2,668 ,008 
Bekar 83 3,88 1,21 

Rahatlama 
Evli 83 4,23 ,65 

-,456 ,649 
Bekar 83 4,30 1,15 

Sosyalleşme 
Evli 83 3,07 ,98 

-3,382 ,001 
Bekar 83 3,63 1,13 

Tablo incelendiğinde Bekar olanlar Evli olanlara kıyasla dünyayı tanıma yetenekleri 

sergileme, kişisel gelişim ve sosyalleşme amacıyla daha fazla motive olmaktadırlar.  

6.4.13. Katılımcıların Seyahat Motivasyonları ile Konaklama Süresi Değişkenleri 

Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Welch Sonuçları 

 
Konaklama 

 Süresi 

n  s.s. f p Tamhane  

Dünyayı  

Tanıma 

 

1-2 gün 48 4,37 1,028 

6,308 ,001 

1-2 gün ile 7 

gün ve üzeri 

3-4 gün ile  

5-6 gün  

5-6 gün ile 7 

gün ve üzeri 

3-4 gün 42 4,05 ,187 

5-6 gün 16 4,37 ,387 

7 gün ve üzeri 60 3,75 1,10 

Yetenekleri 

sergileme 

1-2 gün 48 3,62 1,277 

3,354 ,025 

- 

3-4 gün 42 3,17 ,550 

5-6 gün 16 3,75 1,032 

7 gün ve üzeri 60 3,05 1,15 

Deneyim  

yaşama 

1-2 gün 48 4,22 ,692 

15,792 ,000 

5-6 gün ile 

diğer tüm 

günler arası, 

1-2 gün ile  

5-6 ve 7 ve 

üzeri  

3-4 gün 42 3,73 ,386 

5-6 gün 16 5,00 ,000 

7 gün ve üzeri 60 3,64 1,083 

Kişisel 

gelişim 

1-2 gün 48 4,33 ,630 

20,202 ,000 

1-2 gün ile 3-

4 ve 7 gün 

üzeri, 3-4 gün 42 3,29 ,690 
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5-6 gün 16 4,50 1,807 

7 gün ve üzeri 60 3,73 1,306 

Rahat 

lama 

1-2 gün 48 4,83 ,376 

20,718 ,000 

1-2 gün ile 3-

4 gün ve 7 

gün ve üzeri 

3-4 gün ile 7 

gün ve üzeri 

5-6 gün ile 7 

gün ve üzeri 

3-4 gün 42 4,29 ,506 

5-6 gün 16 4,50 ,516 

7 gün ve üzeri 60 3,73 1,229 

Sosyalleşme 

1-2 gün 48 3,73 1,135 

3,523 ,021 

 

 

- 

3-4 gün 42 3,29 ,424 

5-6 gün 16 3,60 1,032 

7 gün ve üzeri 60 3,02 1,304 

Tablo incelendiğinde konaklama süresi 1-2 gün arasında olanların 7 gün ve üzerinde 

olanlara kıyasla, 5-6 gün arasında konaklayanların ile 3-4 gün ve 7 gün ve üzeri konaklayanlara 

göre dünyayı tanıma motivasyonun daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konaklama 

süresi 5-6 gün arasında olanların 1-2 gün, 5-6 gün, 7 gün ve üzeri olanlara kıyasla, 1-2 gün 

olanların 5-6 gün ve 7 gün ve üzeri olanlara kıyasla deneyim yaşama motivasyonunun daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konaklama süresi 1-2 gün olanların 3-4 gün ve 7 gün ve 

üzeri olanlara kıyasla kişisel gelişim temel seyahat motivasyonunun daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Konaklama süresi 1-2 gün olanların 3-4 gün ve 7 gün ve üzeri olanlara 

kıyasla,  rahatlama motivasyonun daha yüksek olduğu, 7 gün ve üzeri konaklama süresi 

olanların 1-2 gün, 3-4 gün ve 5-6 gün konaklama süresine sahip olanlara göre daha düşük 

rahatlama seyahat motivasyonuna sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

6.4.14. Seyahat Motivasyonları ile Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi 

Belirlemeye Yönelik Korelasyon Sonuçları 

Korelasyon tablosu    Mean    SD 1 2 3 4 5 6  

Ortalama memnuniyet    3,70 1,35 -,002 ,124 -,005 ,390** -,186 ,209** 

Özel memnuniyet    3,90 1,29  ,121 ,172* -,085 ,510** -,101 ,207** 

Turizm beklentileri memnuniye   3,89 ,999 ,025 ,171* -,039 ,382** -,100 ,375**  

1. Dünyayı tanıma, 2. Yetenekleri Sergileme, 3. Deneyim Yaşama, 4. Kişisel gelişim, 

5.Rahatlama, 6. Sosyalleşme    

Tablo incelendiğinde ortalama memnuniyet ile kişisel gelişim ve sosyalleşme arasında 

pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. Özelikler açısından memnuniyet ile yetenek sergileme 

ve sosyalleşme arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki, kişisel gelişim ile pozitif yönlü orta 

kuvvette bir ilişki bulunmuştur. Turizm beklentiler açısından memnuniyet ile yetenek sergileme, 

kişisel gelişim ve sosyalleşme arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde kültür turizmine olan talep artarak devam etmektedir. Assos antik 

Kent’inde Tunç Çağ’ından ( M.Ö. 3000-1200) itibaren yaşam kalıntılarının olduğu ifade 

edilmektedir. Assos Antik Kenti’ni 2017 yılında 119 bin 16 kişi ziyaret etmiş olup Türkiye 

genelinde ören yeri ziyaret sıralamasında 11. sıradadır (www.dosim.gov.tr). Gerek tarihi 

gerekse de turistik değerleri açısından önemli bir konumda olan Assos Antik Kent’i bölgesine 

gelen turistlerin motivasyon kaynaklarının ve memnuniyet düzeylerinin bilinmesi daha kaliteli 

http://www.dosim.gov.tr/
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hizmet verilebilmesi açısından önem arzetmektedir. Geçmiş yıllarda Assos Antik Kent’i 

bölgesine gelen kişilerin seyahat motivasyonları ve memnuniyet düzeylerine yönelik bir 

çalışmanın yapılmamış olması bu çalışmanın önemini oluşturmaktadır. 

Çalışma sonucunda; Katılımcıların 95,2’sinin Önlisans-Lisans ve Lisans üstü eğitime 

sahip olduğu ve nitelikli bir mesleğe sahip olduğu buna göre katılımcıların eğitim düzeylerinin 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylece Tarihi ve Kültürel amaçlı ziyaret edenlerin eğitim 

seviyelerinin yüksek olduğu ifade edilebilir. Assos Antik Kent’ine gelenlerin Butik Otel’de 

kalmayı tercih ettikleri ortalama kalış süresinin 3-4 gün arasında olduğu ve özel araç ile 

geldikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Assos Antik Kent’ine gelen turistlerin bölgeyi tercih etmelerindeki temel seyahat 

motivasyonunun tarihi ve kültürel mirası ziyaret olduğu sonucu beklenen bir sonuç olup 

çalışmanın temeli ile uyuşmaktadır. Böylece Assos Antik Kent’inin ilk olarak tarihi ve kültürel 

bakımdan ziyaretçi çeken bir bölge olduğu söylenebilir. 

Çalışma sonucunda 30 yaş altında olanların turizm deneyimi ortalama memnuniyet 

düzeyi, turizm deneyimi sonucunda beklentilerinin karşılanması açısından memnuniyet düzeyi 

ve Assos Antik Kent’i özellikleri açısından memnuniyet düzeyleri bakımından diğer yaş 

gruplarına göre daha memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Özel evde kalanların turizm deneyimi ortalama memnuniyet düzeyi, turizm deneyimi 

sonucunda beklentilerinin karşılanması açısından memnuniyet düzeyi ve Assos Antik Kent’i 

özellikleri açısından memnuniyet düzeyleri bakımından diğer konaklama tiplerinde kalanlara 

göre daha memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Konaklama süresi bakımından 1-2 gün arasında kalanlar tüm memnuniyet düzeyleri 

bakımından diğer konaklama sürelerinde kalanlara göre daha memnun oldukları, 7 gün ve üzeri 

kalanların 3-4 gün ve 5-6 gün kalanlara göre tüm memnuniyet düzeyleri bakımından daha 

memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bekar olanlar Evli olanlara kıyasla dünyayı tanıma 

yetenekleri sergileme, kişisel gelişim ve sosyalleşme amacıyla daha fazla motive olmaktadırlar.  

Meslekler bakımından memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

41-50 yaş aralığında olanların tüm seyahat motivasyonları bakımından diğer yaş 

gruplarına göre daha yüksek motivasyon düzeyine sahip olduğu, Önlisans-Lisans mezunu 

olanların, dünyayı tanıma, yetenek sergileme, deneyim yaşama, kişisel gelişim ve sosyalleşme 

açısından diğer eğitim seviyesinde olanlara göre daha yüksek motivasyon düzeyine sahip 

olduğu, rahatlama açısından ise lise mezunu olanların diğer eğitim seviyelerine göre daha 

yüksek motivasyon düzeyine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konaklama süresi bakımından 

1-2 gün arasında konaklayanların 7 gün ve üzeri konaklayanlara kıyasla dünyayı tanıma kişisel 

gelişim, rahatlama, deneyim yaşama seyahat motivasyonu açısından daha fazla motivasyona 

sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Ortalama memnuniyet ile kişisel gelişim ve sosyalleşme arasında pozitif yönlü zayıf bir 

ilişki bulunmuştur. Assos Antik Kent’i Özelikler açısından memnuniyet ile yetenek sergileme 

ve sosyalleşme arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki, kişisel gelişim ile pozitif yönlü orta 

kuvvette bir ilişki bulunmuştur. Turizm beklentiler açısından memnuniyet ile yetenek sergileme, 

kişisel gelişim ve sosyalleşme arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. 

Sonuç olarak turizm sektörünün ülkemizde artan önemi dolayısıyla turistlere daha iyi 

hizmet verebilmek ve turistleri memnun edebilmek için temel seyahat motivasyonlarının 

bilinmesi gerekmektedir. Bunun için bu tip çalışmaların birçok turizm çeşidinde yapılarak 

sektöre akademik destek sağlanmış olacaktır.  
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ANADOLU İSLAM KÜLTÜRÜ’NÜN BALKANLARA YANSIMASI: SOMUT 

OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS OLARAK AYVAZ DEDE ŞENLİKLERİ 

  Öğr. Gör. Ersin UĞURKAN* 

ÖZET  

Anadolu İslam Kültüründe derin etkilere sahip olan “Abdal, Dede ya da Baba” unvanlı 

manevi şahsiyetler özellikle Balkanlarda İslam’ın yayılmasında etkili olmuşlardır. Bu dervişler 

ya da manevi şahsiyetler “Horasan erenleri“ olarak adlandırılmaktadır. Tasavvuf eğitimi 

açısından bir ekol olan Horasan coğrafyasında gördüğü tasavvuf kaynaklı ve hümanizm 

değerlerini içinde barındıran bu İslam anlayışını Anadolu’ya taşıyarak Anadolu’da hoşgörüyü 

çok daha önde tutan bir İslam anlayışını yaymışlardır. Özellikle Osmanlı döneminde bu 

dervişler İslam’ı yaymak amacıyla kendi dini önderlerinin izniyle Balkanlara gelmiş ve 

bölgenin yerel halkları arasında sevgi ve saygı görmüşlerdir. Özellikle Sarı Saltık Balkanların 

ve Anadolu’nun genelinde, Ayvaz Dede, Bosna Hersek’te ve Bulgaristan’da ise Demir Baba 

gibi dervişler en fazla bilinenleridir. Çalışmada Bosna Hersek’te her yıl düzenlenen ve 508 

yıldır devam eden Ayvaz Dede Şenlikleri incelenmiştir.  Her yıl saygı ve sevgiyle anılan Ayvaz 

Dede için yapılan bu etkinliğin içeriği irdelenmiştir. Dini bir ritüel ve aynı zamanda şölen 

şeklinde etkinlikler düzenlenmesinden dolayı çok boyutlu analiz edilmiştir. Aynı zamanda bölge 

halkının bu etkinlere yoğun katılımı olması ve Boşnak kültürü ile ilişkilendirilmesi ayrıca ele 

alınmıştır. Özellikle çalışmada Ayvaz Dede şenliklerinin düzenlenme nedenleri, hangi 

dönemden beri düzenlendiği, şenliklerin özgün kimliği ve Boşnak kimliği ile Türk kimliği 

dinsel açıdan organik bağ kurmasına dikkat çekilmiştir. Yapılan araştırmada Ayvaz dede 

şenliklerinin özgün kimliğine özellikle dikkat çekilerek teorik ve görsel olarak ayrıca bilgi 

verilmiştir. Şenliğin hem festival olarak kutlanması hem de dini yönünün den dolayı ibadet 

olarak ritüeller yapılması ile ilgili de değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ayvaz Dede, Horasan Erenleri, Bosna Hersek ve Anadolu İslam 

Anlayışı 

 

ANATOLİAN ISLAMIC CULTURE'S REFLECTION TO THE BALKANS: AYVAZ 

DEDE FESTIVALS AS INTANGIBLE CULTURAL HERİTAGE 

ABSTRACT 

The spiritual figures of “Abdal, Dede or Father”, who have profound influence on the 

Anatolian Islamic culture, have influenced the spread of Islam, especially in the Balkans. These 

dervishes, or spiritual figures, are more commonly called "Horasan erenleri". In terms of 

mysticism education, Khorasan spreads the concept of Islam which leads to tolerance in 

Anatolia by moving this understanding of Islam which is originated from Sufism and humanism 

values in Anatolia. Especially during the Ottoman period, these dervishes came to the Balkans 

with the permission of their religious leaders to spread Islam and they received love and respect 

among the local peoples of the region. Especially Sarı Saltık Dervishes such as Ayvaz Dede, 

Bosnia Herzegovina and Demir Baba are known most in Balkans and Anatolia. Ayvaz Dede 

Festivals held every year in Bosnia and Herzegovina for 508 years are examined. It was 

multidimensional analyzed because it was organized as a religious ritual and as a feast event. At 

the same time, the fact that the people of the region have an intense participation in these 

activities and their connection with Bosnian culture has also been discussed. Especially in the 

study, it tried to find answers to the following questions. The reasons why Ayvaz Dede festivals 

were organized, the period in which they were organized, the festivals' local identity, the 

Bosniak identity and the Turkish identity have been emphasized. In the research conducted, 

special attention was given to the local identity of the Ayvaz Dede festivals and the theoretical 
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and visual information was also given. The festivals were celebrated as festivals as well as 

rituals were performed as worship for religious reasons. 

Keywords: Ayvaz Dede, Horasan Erenleri, Bosnia Herzegovina and Anatolia Islamic 

Understanding 

 

GİRİŞ 

Medeniyet; Medine, Şehirli, yerleşik ve oturuk gibi kavramlara karşılık gelmekte 

beraberinde yeni bir oluşum nizam intizam düzen bir takım kurallar zinciri disipline edilmiş bir 

topluluğu çağrıştırır. Kurulan yeni oluşumun askeri zaferlerle elde edilse de devamı aslında 

medeniyetin kendisidir. Bu anlamda medeniyet sürekliliktir. Salt askeri zaferle açıklanamaz. 

Öyle olsaydı üstün zaferler elde eden Moğollar hâkim oldukları yerlerde varlıklarını her alanda 

sürdürmeleri gerekirdi. Medeniyet; Sanat, kültür ve mimari gibi somut delillerle kendi 

kalıcılığını gösterir. Hz Muhammed yeni bir oluşumla, İslamiyet’i tebliğ ederek kitleler arasında 

hâkim olmasını sağlayarak yeni bir düzen yeni bir asabiyet oluşumu gerçekleştirmişti. 

Ümmetçilik çizgisinde şekillenen kitleler cihat ruhu ile idealist duygularla hareket eden bu 

topluluklar hâkim oldukları alanda yeni bir din ve dolayısıyla Medeniyet getirerek İslam 

Medeniyetinin daha da kökleşmesini sağladı. Türklerin İslamiyet’e geçmesi de onların 

Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerini kurmalarında doğrudan etki oluşturdu. Bu 

sayede İslam anlayışına göre Darül Harp olarak kabul edilen Balkan coğrafyası da İslam 

inancının götürülmesi gereken yerlerdi. Her ne kadar bu topraklara İslamiyet’in götürülmesi 

Osmanlının disipline yapısından ve askeri gücünden kaynaklı etki olsa da Anadolu’daki 

Horasan ekolüne mensup dervişlerin büyük etkisi olmuştur. Hem etrafındaki müritlerle 

buralarda Osmanlı ordusu içinde savaşan hem de manevi özelliklere sahip savaşçı alp-erenlerdi. 

Bundan dolayı da kolonizatör Türk dervişleri olarak adlandırılmaktadır.  Osmanlılar bu baba ya 

da dede lakaplı dervişlerin ve onların etrafındaki Türkmenlerin enerjisini disipline altına alarak 

Balkanlara yapılacak “gazalar” için kullanmışlardır. Bunda da büyük başarı elde edilmiş 

Osmanlı devleti Balkanlarda hızla genişlemiştir. 

Yeni bir din beraberinde gelirken eski inanç sistemlerini de içine katarak inançla birlikte 

kimlik mayalanması olur. İslamiyet kendi meşru ve temel şartlarını zorlamaması ve kendisini 

beslemesi kaydıyla güzel olanı kendi içerisine katan bir dindir. Kâbe İslamiyet’ten önce de 

Araplar arasında kutsaldı ve Oruç yine vardı. İslamiyet’le bunlar sistematiğe sokularak ve belli 

bir disiplin dâhinde yapılmasını sağladı. İslamiyet her ne kadar evrensel niteliğe sahip olan bir 

dinse de başlangıçta doğrudan Arap toplumu içerisine gönderildiğinden doğrudan Arapları içine 

alan, onların inançlarını tevhit inancı ile birlikte daha disipline eden Kuran indi. Kuran bu 

yönüyle özelde Araplara bakan boyutu olduğu gibi diğer yönüyle ise evrensel niteliğe sahip olan 

kutsal kitaptır. Fakat Arap olmayanların İslamiyet’e geçmesiyle birlikte İslam Peygamberini 

kabul etme ve tevhit inancını ihlal etmemek şartıyla birçok eski inançları sentezleyerek 

İslamiyet kabul edildi. İranlılarda ve Türklerde olduğu gibi. Kuran öncelikli olarak 

zorunluluğun neticesinde Araplara indiğinden Arap geleneklerini de bünyesine katmıştır. 

İslamiyet Arap olmayan topraklarda yayılırken hep bu boyutları bazen karıştırılmış bazen ise 

ayrıştırılmıştır. Hem Araplara bakan yönü hem de evrensel yönünü alan topluluklar olduğu gibi 

sadece evrensel yönünü alıp kendi inançları ile sentezleyen topluluklarda olmuştur. Aynı 

tasavvuf gibi tasavvuf her ne kadar İslamiyet’e sonradan girse de İslamiyet’i bu anlamda 

beslemiştir. Arap olmayan topluluklarda İslamiyet’in insancıl değerleri çok daha ön plana 

çıkmıştır. Arap olmayın topluluklarda eski inanç sistemlerini tevhit inancını zorlamadan katmış 

ya da Kuran’da veya Hz Muhammed’in hadislerinde meşruluğuna dair izler aranmıştır. Çünkü 

Araplar olmayanların iddiası Kuran başlangıçta Araplar muhatap aldığından onların eski 

inançlarını bağdaştırarak disipline etmiştir. Bu nedenle Arap olmayanların böyle bir avantajı 

olmadığından fakat bu noktayı da kendilerine bir anlamda icazet olarak kabul ettiklerinden ya 

da bazıları çok da farkında olmadan fakat samimi inançtan kaynaklanan tavırlardan dolayı 

birçok kural ve akideler İslam’a geçen topluluklarla birlikte İslamlaşmıştır.  
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 İslamiyet Araplara gelmeyip ilk başta bu topluluklardan birine gelseydi muhakkak ki 

bu kültürlerden biri bu yönüyle Kuran’da yer alacak peygamber ve tevhid inancını ihlal etmeden 

aynı Arap kültüründe olduğu gibi bağdaştırılacaktı. Bu nedenle de eski inançlarının 

bağdaştırarak İslamiyet içerisine katılması tarihsel süreç içerinde İslam’da bazı ayrıştırıcı 

etkilere neden olduysa da İslam’ı beslemiş çok daha geniş alanlara nüfuz etmesini sağlamıştır.   

Öyle ki, Anadolu’ya gaza ruhuyla gelen Anadolu’nun İslamlaşmasını sağlayan ve 

sonrasında Osmanlılarla birlikte Balkanlara gönderilen baba, dede ya da abdal lakaplı dervişler 

kitabi İslam anlayışıyla ya da daha dar bir anlayışla bakıldığında tavırlarında ya da hayat 

tarzında İslam’a muhalif uygulamalar bulabilir ya da bu şekilde yorumlanabilirdi. Fakat 

medrese ekolüne sahip şahsiyetlere göre çok daha kabul ve takdis gördükleri gibi medrese usulü 

İslam anlayışına da alan açarak bu şekilde öncü rolünü üstlenmişlerdir. Sahip oldukları idealist 

ruh sayesinde bu kutsi şahsiyetler kalanizatör görevi görerek İslam’ın yayılmasına katkıda 

bulunmuşlardır. Aynı zamanda bu kaideler başka inanç sisteminde yaşayan toplulukların kökleri 

ve kimliğiyle çok daha sıkı bağ kurmasını ve onların asimile olmasının önüne geçmiştir. 

Türklerde bu böyle olduğu gibi aynısı Bosna Hersek’te yaşayan Müslümanlar için olmuştur. 

Bundan dolayıdır ki Ayvaz dede şenliklileri ya da Bosna Hersek’de mevlit ve zikir günleri bu 

topraklarda çok daha anlam kazanır. Eğer 500. Yıl önce Ayvaz dede anlayışına sahip dini 

önderlere dogmatik bir anlayışla bakılıp onların dinamizminden yararlanılmasıydı. Bugün ne 

Bosna Hersek devletinden ne de Boşnaklardan bahsedilebilirdi.  Hatta ne Balkanlardaki insancıl 

değerlerinden ne de Bosna Hersek’teki hümanizmden. Öyle ki Boşnakların Avrupa 

değerlerinden çok daha fazla hümanist değerlere ya da farklı kültürlerle birlikte yaşama ruhuna 

sahip olduğu söylenir. Bunda da Anadolu İslam anlayışının ruhunu taşıyan dervişlerin etkisi 

büyüktür. Yoksa bugün bu olmasaydı. Batılı ülkeler DAİŞ’in köklerini Ortadoğu’da değil Bosna 

Hersek’de görebilirdi. Ya da Yine o dogmatik anlayışla mevlide karşı çıkıp yok sayılsaydı, 42 

yıldır süren Boşnaklara ayrı bir ruh katan ritüelin olmamasına neden olacaktı ki, içi boşaltılmış 

kültürü olmayan bir İslam Boşnaklara sunulmuş olacaktı. Çalışmada bu dinsel kimlikli 

etkinliğin sadece sıradan bir etkinlik olmadığı hem Boşnakların kimliğine katkısı hem de 

Anadolu’da daha zayıflamış olan Anadolu İslam anlayışının bir yansıması olduğu gösterilmeye 

çalışılmıştır. Böylece Anadolu İslam anlayışının önemi ve oluşum evreleri günümüz açısından 

taşıdığı değeri Ayvaz Dede şenlikleri bağlamında ele alınmıştır. 

I. TASAVVUF VE HORASAN ERENLERİ EKOLÜ 

Horasan, Anadolu İslam Anlayışının mayasının atıldığı yerdir. Horasan Özellikle 

Yahudilik, Nestûrîlik, Ortodoksluk, Zerdüştîlik, Maniheizm, Budizm, Şamanizm gibi din ve 

mezheplerin yayılıp geliştiği Horasan’ın tarihte İslâm mezhep ve tarikatları açısından önemli bir 

yeri vardır. Horasan tasavvuf tarihi açısından da önemli bir konuma sahiptir. Müslüman Araplar 

tarafından fethedilmesinden kısa bir süre sonra Belh, Nîşâbur ve Merv şehirlerinde ortaya çıkan 

ilk tasavvufî hareket yaygınlık kazanmıştır. O dönemde, VII. yüzyıldan itibaren “zühhâd” adı 

verilen sûfîlerin yoğun faaliyetlerine rastlanmaktadır (Çetin,1998). 

Tasavvuf, teorik yapısı itibariyle şeriatın, tevhid olarak adlandırdığı Allah’ın ortak 

kabul etmez tekliği, açıkça vurgulanmak suretiyle yaratan-yaratılan ayırımını “yaratılan”ın 

“yaratan”ın tecellisinden ibaret olduğunu kabul ederek ayrıştırmaya çalışan bir mistik felsefedir. 

Tasavvuf teorilerini bütün unsurları, esas itibariyle, söz konusu bu ikiliğin ortadan 

kaldırılmasını bir aracı sıfatıyla “insan-ı kamil” ve bununla bağlantılı olarak “velayet” teorisinde 

odaklaştığı söylenebilir.  İnsanın ilahi gerçeğe ulaştığı son noktayı temsil eden “insan-ı kamil” 

mertebesine, ancak velayet sistemindeki bütün kademelerin aşılmasıyla ulaşılabilir. Sufi, ait 

olduğu ilahi hakikatle tekrar birleşmek üzere bu kademeleri aşmaya çalışan kişidir. Tasavvuf bir 

fikir hareketi olmaktan çok bir gönül işi ve ruh hali meselesidir. Ana hedef Tanrı’ya imkân 

olduğu ölçüde yaklaşabilmektir. Bu çabada, insanları, büyük mürşitler yönlendirebilirler ve 

onlara az çok yardımcı olabilirlerse de mesele tümüyle ferdin duygusal hassasiyetine ve ruh 

yapısına bağlıdır (Schimmel, 1975, 167-195; Günay ve Güngör, 1997, 90 ). 

IX. yüzyıldan itibaren İslâm dünyasında ortaya çıkan tasavvufî akımların en önemlileri 

Hâris el-Muhâsibî’nin temsil ettiği Bağdat ekolü ile Hamdûn el-Kassâr’ın temsil ettiği 
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Nîşâbur/Horasan ekolü idi. Bunlardan birincisinde tevhid ve mârifet, ön plandayken, ikincisinde 

melâmet ve fütüvvet konularının önplanda olduğu görülür. Hamdûn el-Kassâr, Ebû Saîd-i 

Ebü’l-Hayr gibi büyük sûfîler tarafından temsil edilen Horasan Melâmetiyyesi’nin tasavvuf 

anlayışı daha sonra pek çok sûfî tarafından benimsenerek devam ettirilmiştir. Bunlar arasında 

özellikle Anadolu tasavvufunda derin izler bırakan Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî 

ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi isimler bulunmaktadır. Birçok kaynaklarda geçen “Horasan 

erenleri” tabiri melâmet1 anlayışını benimseyen sûfîler için kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin 

kuruluşu sırasında faaliyet gösterdiği belirtilen dört zümreden abdâlân-ı Rûm Horasan 

erenleridir. XIV. yüzyıl kaynaklarında “abdal” veya “baba” lakaplarıyla anılan bu dervişler 

topluluğu ilk fetihlere katılarak önemli katkılar sunmuşlardır. Bunlar arasında Abdal Mûsâ,  

Abdal Murad, Kumral Abdal, Geyikli Baba gibi Türkmen babaları bulunmaktadır (Çetin, 1998).  

Sufilik, Horasan ve Türkistan çevresinde gelişmiştir. Türkistan’ın İslam fetihlerinden 

önce ve sonra, Uzakdoğu ile İran arasındaki işlek kervan yollarının kavşağında, güneyden 

Hindukuş üzerinden gelen bir ticaret yolunun da buraya kavuşmasıyla bu bölge bir çok kültür ve 

dinin karıştığı ve yaşadığı yer olmuştur. Yine ilk Türk tarikatı olan Yesevilikte bu bölgede 

oluşup gelişmiştir. İslam dünyasında süfiliğin İlk belirdiği dönem olan IX. Yüzyıl da eski İran 

kültürünün ocağı olan Horasan’daki sufilik Irak’taki zühde dayalı süfilik anlayışından tamamen 

farklı, bütünüyle ilahi aşk ve cezbe motifinin hâkim olduğu, Melametiyye denilen yeni bir 

teşkilatlı tasavvuf anlayışı ortaya çıktı (Köprülü ve Bobinger, 1996,  89-90; Ocak, 1999, 

123,128-129; Kara,74-77). 

Esas itibariyle esnaf tabakasından oluşan bazı şahsiyetler özellikle Hamdun-i Kassar 

Horasan mektebi denilen bu ikinci süflilik anlayışının öncüleri oldular. Böylece XI. yüzyıldan 

itibaren Ortadoğu İslam dünyasını içine alan geniş topraklarda bu iki süflilik anlayışı, yavaş 

yavaş zamanında ‘’taife’’ denen mistik birtakım cemaatlere dönüşmeye ve kendi içlerinde 

oluşumlar yaratarak daha sonraları tarikat adını alan sufi oluşumları ortaya çıkarmaya başladı ( 

Spencer Trimingham,1971, 31-66).  

İslam felsefesinde Türk düşüncesinin sözlü geleneği “Horasan erenleri” ile ortaya 

çıkmıştır. Türk düşüncesinin bu geleneği “sözlü bilgi”yi ifade eder. Horasan erenleri tabiri 

Ahmed Yesevî bağlananlar için kullanılır. Horasan bölgesinde yaygın tarikatlar arasında 

Yesevilik, Türkler arasında geniş kitlelere yayılmıştır (Görkaş, 2018). Yesevilik Hace Ahmed 

Yesevi tarafından kurulmuş ilk Türk tarikatıdır. Ahmed Yesevi ilk tasavvuf eğitimini o 

dönemde Yesi’de bulunan Arslan Baba adlı Türk şeyhinden almış bu eğitimini tamamladıktan 

sonra Buhara’ya gelerek devrin en ileri gelen alim ve mutasavvıflarından olan Şeyh Yusuf 

Hemedani (1140)’ye intisap ederek onun üçüncü halifesi olmuş ve Buhara’da şeyhinin postuna 

geçmiştir.(1160) Daha sonra ise Yesi’ye geçerek Türk nüfusunun yaşadığı bu yerlerde ve bu 

çevrelere sade İslam anlayışı içinde telkinlerde bulunarak kısa zamanda nüfus sahibi olmuştur. 

Yesevilik, üç çeşit Türk bölgesinde olmak üzere; Merkezi-Doğu sahası olan Türkistan ve 

Kırgızistan, Kuzey sahası olan İdil boyu ve Batı sahası olan Anadolu ve Rumeli’de yayılmıştır 

(Eraslan, 1998, 159-161; Kurnaz ve Tatcı, 2000).  

Yesevilik, Türkistan’da o dönemde Türkler arasında İslamlaşmaların başladığı bir 

dönemde ortaya çıkmasından dolayı Türkler arasında hem İslamın benimsenilmesinde hem de 

tasavvuf geleneğinin yayılmasında önemli etken olmuştur. Ahmed Yesevi İslam ilimlerini ve 

İran edebiyatını iyi bilmekle beraber, müridlerine dervişlik adabını telkin için onların 

                                                           
1 Melamilik yapmadıkları İslamiyet’e aykırı bir davranışı yapıyormuş gibi görünmek halkın kınamasına maruz 

kalmak fakat kınanmaya kızmamak ve bunun için o faaliyeti yapmaktır. Tepkisel bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. 

Çünkü halk tarafından takdis ve değer görmeyi de riyakârlık olarak görmektedir. İnsan nefsinin ya da egosunun 

bundan pay olarak ödüllendirilmesini ve hoşnut olmasını istememektedir. Kimseye minnet etmeyen topluluklardır. 

Halkın gözündeki yerini değil Allah’ın nazarındaki yerini önemsemektedirler. Melami anlayışa göre Allah bilmesi 

yeterlidir. Toplumun bilmese de olur ya da yanlış bilsin önemli değil hatta daha iyidir. Bundan dolayı ibadetler gizli 

yapılmaktadır. Açık bir şekilde değil. Örneğin veli olarak görülen birinin kendisine gösterilen teveccühü kırmak için 

halkın nazarından düşmek için aleni bir şekilde ramazan ayında yiyip içmesi gibi. Ya da kendisi doğru yaptığı halde 

yanlış yapıyormuş gibi göstermek. Melamilikte nefse hürmet ve saygı yoktur. Fakat Melamilik bir anlayıştır. 

Tasavvufta Birinci sınıf derecedir.  Kısaca tasavvufta kendini lev ettirmek ya da kendini kötü göstermektir. 
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anlayabilecekleri bir dil ile hitap etmek zorunda kalması bu ilk Türk Tarikatının dilinin Türkçe 

olmasına neden oldu. Ahmed Yesevi’nin basit sade bir dille yazdığı “hikmetler” adı altında 

topladığı sufiyane şiirler, nüfus ettiği zümreler arasında hızla yayılmıştır. Bu hikmetler adı 

altında sade Türkçe ile yazılmış manzumeler yalnız bozkırlarda değil, Yeseviliğin yayıldığı 

bütün Türk bölgelerinde Türkistan’da, Harezm’de Volga boylarında ve Anadolu’da yayılarak 

Türkler arasında çok etkili olmuştur (Köprülü, 1980, 193-194; a. y.,1997, 75). Ahmed Yesevî 

“Akşehir” de denilen “Sayram”da doğar. Menkabeye göre Yesevî adı, daha küçük yaşta 

“Karacuk” dağını ortadan kaldırması ile Türkistan hükümdarı “Yesevî” tarafından “iltifat” 

olması için verilir. O boş zamanlarında tahtadan kaşık-kepçe yapıp satarak geçinir. Soyunun Hz. 

Ali’ye ulaştığı söylenir. Bu mensubiyeti ifade etmek için “Hace” lakabıyla anılır. Horasan 

erenleri XIII. yüzyıl Anadolu Selçukluları devrinde kendisinden en çok söz edilen topluluktur. 

“Velayet-meab, keramet-iktisab” yani “kâmil” birer insan olarak anılırlar. Ortaya çıkan bu ilk 

fikir akımı “zahidler hareketi” olarak da adlandırılır. Horasan erenleri istilacı anlayışa karşı bir 

tepki olarak doğmuş ve mistik yönü çok daha kuvvetli bir anlayıştır (Görkaş, 2018).   

II. BABA KÜLTÜ VE “ABDAL DEDE” LAKABLI DERVİŞLER 

Baba-Dede ve Abdal Kültü eski Türk inanç sisteminde önemli yer edinir. Türklerin 

İslamiyete geçmesiyle birlikte daha bağdaştırmacı bir anlayışla ve atalar kültünün yansımasıyla 

Baba-Dede ve Abdal lakablı dini önderler Anadolu Türk İslam anlayışının oluşumunda ve 

karakteristik özellik kazanmasında başat rolü üstlendi. Özellikle göçebe yarı göçebeler arasında 

Türkçe olarak yaptıkları zikir ve telkinler aynı zamanda kimseye muhtaç olmadan kimseye 

minnet altında kalmadan sürdürdükleri yaşamları onların ait oldukları halk kitlelerinin yanında 

göç ettikleri yerli halk tarafından da takdis, saygı ve hürmet görmelerine neden oldu. Dervişlerin 

nüfus ettikleri alanlar; daha çok kuş uçmaz kervan geçmez yerler olup yerleşmeye ve yurt 

edinmeye müsait olan yerleşkelerdi. Her ne kadar bunlar kendileri öğüt veren yol gösterici ve 

dini telkinlerde bulunan önderler olsalar da hayatın içinde meslekleri olan hatta alp-eren olarak 

adlandırılan savaşçı derviş olarak adlandırılan kesimlerden oluşmaktaydı. Sıradışı tasavvuf 

anlayışına sahip olan bu dervişler insancıl değerlerle örtüşen İslami anlayışla farklı dinsel 

akımlar üzerinde etkili olup takdirini toplayarak hem göçebe, yarı göçebe ve hem de yerli halk 

arasına kolayca ve etkili nüfus edebiliyorlardı. 

Anadolu‘ya göçen daha çok eski inanç sisteminde yer alan Türklerin dağ ve tepe kültü 

İslam anlayışı ile bağdaştırılarak İslam içerisine girmiştir. Anadolu‘da  “baba“  ve “abdal“ 

lakaplı birçok şeyh yüksek yerlerde bir zaviye veya mağaraya çekilmiş, yüksek yerler onların 

riyazet ve ibadet mekânları olmuştur. Yine birçok şeyh ve dervişlerin mezarları yüksek yerler 

olan dağ ve tepelerdedir. Gök Tanrı ile dağ kültü birbiri le yakından alakadardır. Anadolu‘da 

birçok Türk boyunun dağ tepelerde yatır ziyareti yaparak kurbanlar sunduğu bilinmektedir 

(Günay ve Güngör, 1997, 47-48;  İnan, 2000, 49; Avcıoğlu,1981, 355; Ocak, 1999, 96). 

Anadolu’da Alevi İslam anlayışında Kazdağına kudsiyet atfetmeleri ve oradaki Sarı-Kız’ı 

ulumaları. Yine Hacı Bektaş’ın inziva yeri olarak bilinen Arafat Dağı’nın ziyaret edilip, adaklar 

sunulması ve dualar yapılması İslamiyet öncesi dağ kültü ile yakından ilişkilidir (Ocak, 

1999.47; Avcıoğlu, 1980, 355; Günay ve Güngör, 1997.47).   

Türklerin tasavvuf yolu ile İslamlaşması Yesevilik gibi Türkçeyi tarikat dili olarak 

kullanan tarikatların ortaya çıkması Türkçeyi kullanan konar-göçer Türkler arasında bu gibi 

tarikatların kolayca benimsenmesini sağlarken bu topluluklar arasında İslamlaşmaları 

kolaylaştırmış oldukça esnek bir İslam anlayışının gelişmesini neden olmuştur. Anadolu İslam 

anlayışının oluşumunda tasavvuf ana faktör olmuştur. Çünkü “evliya kültü” etrafında şekillenen 

bir İslam anlayışı ortaya çıkmıştır.  Özellikle Anadolu İslam Anlayışı bu çizgide gelişmiştir. 

Özellikle Anadolu’daki yerel halkların Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin, Süryani ve Keldani 

gibi farklı inanç sistemlerine sahip olması buralarda beraber yaşama zorunluluğu Anadolu İslam 

anlayışında İslam’ın insancıl yüzünün çok daha görünür olmasına neden olurken bu anlayışın 

daha da olgunlaşmasını sağlamıştır. Eski inançların ya da alışkanlıkların yeni dinin temel 

kaidelerine zarar vermeden dâhil edilmesi yeni dinin de dinamizm kazanmasına neden olduğu 

gibi taraftarlarının da yeni dini çok daha samimi ve idealist duygularla kabul etmesine neden 
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oldu. Bu nedenledir ki, Anadolu’nun ulaşılması zor uc noktalarında bu dervişler idealist 

duygularla İlahi kelimetullahı yaymak amacıyla çevresindeki müritlerle buğday taneleri gibi 

saçılmışlardı. Hatta Kuş uçmaz kervan geçmez Balkanların en yüksek dağları olan Şar 

dağlarında Sarı Saltık makamını, Bulgaristan’ın dağlarında Demir Baba gibi bir daha birçok 

dervişi bu amaçla buralara geldiğini ve buralarda derin izler bıraktığını anlıyoruz. Bosna 

Hersek’te de derin izler bırakan o dervişlerden biri de Ayvaz Dede’dir. 

 Balkanların geneli tarafından bilinen ve balkanların maneviyatında derin izler bırakan 

Sarı Saltuk gibi Ayvaz Dede’de Anadolu’dan Balkanlara irşat maksadıyla gelse de o daha çok 

Bosna Hersek’e özel Bosna Hersek’in maneviyatında derin izler bırakan kendisine kutsi değer 

atfedilen Horasan erenlerindendir. Kendisine atfedilen keramet bir halkın etnik ve inanç 

kimliğinde keskin dönüşlere neden olmuştur. Halkın arasında yaygın olan anlayış şu şekildedir;  

Ayvaz Dede’nin Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu 

getirmek için 40 gün 40 gece burada riyazete çekilmiştir. Bu süreçte bir gece uykusunda iki 

koçun birbiriyle çarpıştığını görmüş ve boynuz sesiyle uykusundan uyanmıştır. Bir anda 

karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulmuştur. Böylece bölge suya kavuşmuş, 

kuraklık sona ermiş oldu. Mucizevi olayı duyan bölge halkının, bu keramet sayesinde kitleler 

halinde Müslüman olduğuna inanılmaktadır. Boşnak halkın inanç kültüründe derin izler bırakan 

Ayvaz Dede, her yıl Prusac/Akhisar kasabasındaki bulunan dağdaki kayalıkların yanı başında 

binlerce kişinin katılımıyla kutlanan şenliklerle saygı ve hürmetle anılır. İnanışa göre, Manisa 

Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün 

şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa geldi 

(Timeturk, 2017). Bosna Hersek'te en uzun süren etkinlik olarak bilinmektedir. Komünizmin 

hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'de yasaklanan şenlikler, 1990'da tekrar 

yeniden düzenlenmeye başlandı (Anadolu Ajansı, 2018). Özellikle 1992-1995 savaşından sonra 

Boşnakların soykırıma maruz kalması ve soykırımı uygulayanların Boşnakların inaçlarına 

yönelik nefret söylemi geliştirmeleri (Prijedor ve Srebrenitsa) İnanç tarafı çok daha ağır basan 

bu tür etkinliklere çok daha fazla değer verilmesine neden olmuştur. Bundan dolayı bu tür 

etkinlikler ayrı bir ruh ve canlılık neden kazandı.  Boşnak kimliğini de güçlendiren bir etkinlik 

olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip diğer tarafından da dünyanın birçok ülkesinde yaşayan 

diasporadaki Boşnaklar, yerel yönetimler çeşitli organizasyonlar ve özel turlar bu etkinliğe 

katılmaktadır. Bu sayede BH’in turizmine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Boşnakların 

İslam'ı kabul etmesinin en önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına, 508 yıldır 

düzenlenen şenlikler kapsamında, ülkenin çeşitli kentlerinden gelen atlı birlikler, asıl programın 

gerçekleştirileceği Prusac (Akhisar) kasabasına doğru yola çıkarak, geleneksel kıyafetleri ve 

ellerinde sancaklarıyla Karaula'da buluşan yaklaşık 100 atlı, tekbir ve ilahiler eşliğinde Prusac'a 

uğurlanmaktadır (Anadolu Ajansı, 2016). 

 

Etkinliklerin başlangıç noktası Saraybosna’dır. Saraybosna'daki At Meydanı'nda 

toplanan atlılar Prusac kasabasında yapılacak törene katılmak üzere yola çıkmaktadır. At 

Meydanı'nda Ayvaz Dede Şenlikleri için bir araya gelen 40 atlıdan oluşan birlik, geleneksel 
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kıyafetleri ve taşıdıkları sancaklarla Prusac'a hareket ediyor ve birlikler Stari Grad Belediye 

Başkanı tarafından uğurlanmaktadır. Şehir merkezindeki Latin Köprüsü'nden Ferhadiye ve 

Mareşal Tito caddelerine ilerleyen atlı birlikler, vatandaş ve turistlerden de yoğun ilgi 

görmektedir (Anadolu Ajansı, 2017). 

         

 

(1. Foto: https://www.timeturk.com 

/bosna-hersek-te-507-ayvaz-dede-

senlikleri/haber-688103 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.Foto: http://www.come-enjoy-

bosnia.com/destination_skopaljska-

valley_25) 

 

 

 

Şenlikler kapsamında, ülkenin çeşitli şehirlerinden gelerek Bosna Hersek'in orta 

kesimlerindeki Karaula kasabasından Prusac'a hareket eden atlı birlikler, Donji Vakuf şehrinde 

yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılanmaktadır. Geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve 

taşıdıkları sancaklarla Karaula'dan yola çıkan atlılar, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Donji 

Vakuf'a ulaşmaktadır. Şenliklerin önemli sembolü olan sancaklardan biri Travnik Müftüsü 

tarafından geleneksel Ayvaz Dede sancağını Karaula İmamına teslim edilmektedir. Etkinliğe 

katılacaklar, rivayete göre Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac kasabasında yaşanan kuraklık 

nedeniyle yakınlardaki dağda 40 gün dua ettikten sonra su bulduğu bölgeye geçerek dua 

etmektedir. Ayvaz Dede Şenlikleri, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınan 

öğle namazıyla son bulmaktadır (Time Türk, 2017). 

SONUÇ 

Türkler arasında İslamiyet üç akım yani Sünnilik, Bâtıni-Şiilik ve Tasavvuf şeklinde 

yayılmıştır. Bu üç akım Türklerin İslamlaşmasında ve Türk Müslümanlığının şekillenmesinde 

etkili olan ana kanalları oluşturmuştur. Her ne kadar Türklerin başlangıçta İslamiyet ile 

karşılaşmaları Araplar yolu ile olmuş ise İslamiyet’in kitleler arasında yayılması, İran 

kültürünün merkezi olan Horasan yolu ve Maveraünnehir‘de gerçekleşmiştir. Bu İslam anlayışı 

Türkler arasına girmeye başladığında, Çoğunlukla konar-göçer bir toplumsal hayat tarzına bağlı 

ve bulundukları coğrafyada etkili olan farklı bir takım inançları içinde saklayan sözlü bir kültür 

geleneği ile uzlaşmak zorunda kaldı. Tasavvuf bunda önemli bir etken oluşturdu. Eski kam-

ozanlar, yeni derviş ve şeyhler oldular. Bu şekilde İslamiyet bu “ata“ veya “baba“ ünvanlı 

dervişler sözlü kültür aracılığı ile halka telkin edildi. 

http://www.come-enjoy-bosnia.com/destination_skopaljska-valley_25
http://www.come-enjoy-bosnia.com/destination_skopaljska-valley_25
http://www.come-enjoy-bosnia.com/destination_skopaljska-valley_25
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 Bu dervişler çoğunca okuma-yazma bilmeyen medrese eğitimi almamış mistik tarafı 

kuvvetli Şaman geleneğinden gelen halk arasında kerametleri ile kabul gören dervişler olup 

İslam’ı nasıl anlıyorsa kitlelere o şekilde telkin eden kimselerden oluşuyordu. Bu telkinler 

göçebeler arasında dervişlerin olağanüstülükleri birleşince daha çok heyecan uyandırıyor aynı 

zamanda kitleler arasında kabul görerek derin bir bağlılık oluşturuyordu.  

Dervişlerin bu telkinleri halk arasında çok daha nüfus buluyor ve onların bu şekilde 

Müslümanlaşmaları sağlanıyordu. Fakat onların İslam anlayışı her türlü dış kültürel ve dinsel 

etkiye açık, farklı inançlara insancıl yaklaşan ve medrese usulü İslam anlayışına sahip dini 

önderlerin kılı kırk yaran açıklamalarına göre çok daha esnek ve geniş yorumlara dayanan 

İslam’ı açıklamalar yapan bir İslam anlayışıydı. Diğer taraftan ise Anadolu’da ve özellikle 

Balkanlarda İslamın yayılması bu tür İslam anlayışıydı. Bu anlayışın içinde alperenlerin hem 

savaşcı ve hem de mistik anlayışını bünyesinde barındıran farklı inanca sahip kitlelerinde 

gönülden bağlanması sağlayan gerek Türk kültürünün gerekse de Osmanlı devletin Balkanlarda 

yayılmasını güçlü bir dinamizmle sağlayan enerjiyi de beslemekteydi.  

Öyle ki; bu anlayış; başlangıçta gerek Anadolu’da gerekse Balkanlarda İslam’ın 

yayılmasını sağlıyor sonrasında ise devlet hâkimiyetini buralarda sağlamlaştırdıkça medrese 

usulü İslam’ı yaygınlaştırarak etkisini zayıflatmaktaydı. Bu nedenle devlet medreselerin 

yaygınlaşmasını sağlamaktaydı. Fakat şehirlerde devletin otoritesini hissettirdiği bu 

yerleşkelerde medrese usulü İslam zamanla etkinliğini artırırken hâkimiyetin daha az 

hissedildiği kırsalda hatta göçebe ve yarı göçebelerde tasavvuf yönü ağır basan dervişlerin 

telkin ettiği mistik İslam anlayışı hâkimdi. Bu mistik tasavvuf özelliği çok daha etkili olan İslam 

anlayışı yıllar ilerledikçe sistemli yapıya oturtularak daha disipline edilmiş ve Anadolu İslam 

anlayışının karakteristik özelliğini oluşturmuştur. 

İslamiyet’in insancıl değerleri Ortadoğu’da zaman zaman ön plana çıktıysa da. Genel 

anlamda hep gizli kaldı. Anadolu İslam anlayışı İslamiyet’in saklı insancıl değerlerini çok daha 

açık ve net hale getirdi. Balkanlarda ve özellikle Bosna özelinde ise Bu Boşnak Müslümanlığın 

karakteristik özelliği haline geldi. Bunun beslendiği kaynakta Anadolu olmuştur. Baba, dede ya 

da Abdal lakaplı dervişler tarafından bu anlayışlar bu topraklara taşınmıştır. Bu dinsel etkinlik 

aynı zamanda kutsi şahsiyete karşı saygı, sevgi ve vefa göstermenin yanında minnet borcunun 

ödenmesidir. 

 Bu aynı zamanda birçok boyutuyla Boşnak kültürüne katkı sunmaktadır. Bu inanç 

şeklinin yeni nesillere aktırılmasına, Boşnak kimliğine ve Boşnaklar arasında birliktelik 

ruhunun geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede bölgenin çok kültürlü yapısına karşı hoş görü 

ruhunu geliştirmiş beraberinde ise bu tür etkinlikler Bosna Hersek gibi ülkelerde yaşayanlar için 

asimilasyona karşı kalkan olmuştur.  

Anadolu İslam anlayışı hem Anadolu’daki farklılıklarıyla hem de benzerlikleriyle BH’e 

taşınmıştır. Baba, dede ya da Abdal kültü-Türbe ziyareti, mevlit ya da mezarlık anlayışları hatta 

Anadolu’da oldukça yıpranan ve yavaş yavaş eriyen bu anlayış Boşnakların kimliksel canlılığın 

ateşi ve itici gücü olmuş Anadolu İslam anlayışı Bosna Hersek’te dinamizm kazanırken 

Anadolu’da ise zamanla daha statik bir hal almıştır. Anadolu İslam anlayışının karakteristik 

özelliği olan evliyalara değer verme takdis etme ve hürmet gösterme Bosna Hersek’te Ayvaz 

dede şenlikleriyle en uzun etkinlik olarak her geçen gün tüm canlılığı ile varlığını hissettirirken. 

Boşnak kimliğine ve inanç sistemine de büyük katkı sağlamaktadır. Etkinlik içerik ve yapılış 

şekli ile inancı-geleneksel kimliği ve Boşnakların estetiğini yansıtmaktadır. Bu dinsel içerikli 

etkinlik hem İslam’ın zarafet ve inceliğini hem de hoşgörüsünü göstermesi açsından yerel ve 

estetik kimliği bozulmadan yeni nesillere özgün kimliği ile aktarılmaya devam etmelidir. 

Böylece Boşnak Müslümanlığının karakteristik özelliğini göstermesi açıdan farklı toplumların 

etkinliğe daha etkili şekilde katılması sağlanmalıdır. 
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AĞRI İLİ’NDE BULUNAN İSHAK PAŞA SARAYI’NIN KÜLTÜR TURİZMİ 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr.Öğr. Üy. Gülşen BAYAT*  

Dr.Öğr. Üy. Ercan İNCE*   

Dr. Öğr. Üy. Gül YILMAZ* 

ÖZET 

Tarihi ve kültürel değerlerin turizmin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bir 

bölgeye turist çekebilmenin en önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilen tarihi ve 

kültürel değerler, bölgeye ilişkin pek çok özelliğin pazarlanmasını kolaylaştırıcı bir rol üstlenir. 

Ağrı ilinde bulunan İshak Paşa Sarayı’nın tarihi ve mimari yapısı itibari ile turistik ürün olarak 

sunulması ve bir çekicilik unsuru olarak kullanılması kentin turistik cazibesini artıracağı 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma, İshak Paşa Sarayı’nın Ağrı Bölgesini anlatan 

mimari, tarihi ve kültürel mekân olarak işlev kazanmasını amaçlamaktadır. Bu çalışma, Ağrı 

ili’nin sahip olduğu turistik arz kaynaklarından İshak Paşa Sarayı’nın mevcut durumunu tespit 

etmeye ve daha çok turisti yöreye çekmenin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Ağrı, İshak Paşa Sarayı 

 

EVALUATION OF ISHAK PASHA PALACE IN AGRI PROVINCE IN THE CONTEXT 

OF CULTURAL TOURISM 

ABSTRACT 

Historical and cultural values have an important place in the development of tourism. 

Historical and cultural values, which are considered to be one of the most important elements of 

attracting tourists to a region, play a role in facilitating the marketing of many features of the 

region. Ishak Pasha Palace, which is located in Agri province, is considered to be a touristic 

product due to its historical and architectural structure. In this context, this study aims to have 

the Ishak Pasha Palace function as an architectural, historical and cultural place that describes 

Ağrı Region. In this study, evaluations will be made to determine the current situation of Ishak 

Pasha Palace, one of the touristic supply sources of Ağrı province, and to increase the 

attractiveness of the tourists to the region. 

Key Words: Cultural Tourism, Agri, Ishak Pasha Palace 

 

GiRİŞ 

Önemli ekonomik faaliyetlerden biri olan turizm faaliyetleri; bölgelerin coğrafi 

özelliklerine göre, çeşitlilik arz eder. İnsanların sürekli ikamet ettikleri yerler dışına günübirlik 

veya daha uzun süreli konaklama, gezip görme, dinlenme, yeni kültürler tanıma ayrıca; eğitim 

veya sağlık imkânlarından faydalanabilme gibi ihtiyaçlardan doğan turizm faaliyetleri, 

günümüzde ulusal gelirin artması, ulaşım ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla daha da 

ilerlemiştir. Dünya’da turizm hareketine katılan pek çok kişi toplumların kültürlerini merak 

ederler. Farklı kültürleri tanıma isteği duyan insanların gerçekleştirdikleri seyahatler ve 

konaklamalar kültür turizmi olarak ifade edilir. Teknoloji ve ulaşım ağının gelişmesi neticesinde 

insanların daha uzak noktalara kısa sürelerde ulaşması kolaylaşmıştır. 

Türkiye’nin önemli sınır bölgesi olan Doğubayazıt bir Osmanlı dönemi eseri olan İshak 

Paşa Sarayına ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu’nun en uç noktasında bulunduğu bölgenin 

                                                           
*Iğdır Üniversitesi, Turizm Fakültesi, gulsen.bayat@igdir.edu.tr 
* Iğdır Üniversitesi, İİBF, ercan.ince@igdir.edu.tr 
*İstanbul Arel Üniversitesi, gulyilmaz@arel.edu.tr 

mailto:ercan.ince@igdir.edu.tr


TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

261 

 

ekonomik, etnik, politik ve kültürel özelliklerini yansıtan saray, geleneksel Türk-İslam Sanatı ve 

yaşam biçimine uygun olarak inşa edilmiştir. Türk saray geleneğine göre inşa edilmiş olan bu 

saray, Topkapı Sarayı’na benzerliği ile günümüze kadar ulaşmış ve ilk kalorifer sisteminin 

kullanıldığı çok önemli bir kültürel yapı olarak kabul edilmektedir. 

Bu çalışmada;  İshak Paşa Sarayı’nın Ağrı Bölgesini anlatan mimari, tarihi ve kültürel 

mekân olarak işlev kazanması amaçlamaktadır. İlaveten Ağrı İli’nin sahip olduğu turistik arz 

kaynaklarından İshak Paşa Sarayı’nın mevcut durumunu tespit etme ve daha çok turisti yöreye 

çekmenin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. 

KÜLTÜR TURİZMİ 

Kültür turizmi kavramına geçmeden önce kültür kavramının tanımlanması daha uygun 

olur. Kültür kelimesinin kökeni Latince ’deki “Cultura” veya “Colere” kelimeleridir (Usal ve 

Kuşluvan, 2002:105). Cultura sözcüğü ilk kullanıldığı dönemlerden 19. Yüzyıla kadar ekip-

biçme ve tarımsal üretim anlamında kullanılıyorken, Sonraki dönemlerde ise 1843’de Gustav 

Klemn’in “İnsanlığın Genel Kültür Tarihi” (Usal ve Kuşluvan, 2002:106) adlı kitabında 

toplumların sanat, gelenek, yaşam biçimleri ve becerilerini anlatmak için kullanılmıştır( Öter ve 

Özdoğan, 2005:127). Toplumların maddi ve manevi değerleri olarak kabul edilen kültür, aynı 

zamanda toplumların alışkanlıkları, tutumları ve değer yargılarını da kapsar. Dünya’da turizme 

katılan pek çok kişi toplumların kültürlerini merak ederler. Farklı kültürleri tanıma isteği duyan 

insanların gerçekleştirdikleri seyahatler ve konaklamalar kültür turizmi olarak ifade edilir. Bir 

alternatif turizm çeşidi olan kültür turizmi diğer turizm türleriyle beraber yapılırsa ülkelere 

önemli kazançlar sağlayabilir( Mac Donald ve Jolliffe, 2003: 308). Avrupa Birliği’nin kültürel 

kimlik ve kültürel mirası ortaya çıkarmak için 1980’li yıllarda yaptığı çalışmalarda ilk kez 

kullanılan kültür turizmi kavramı (Çulha, 2008:1829) yeni kültürleri tanıma ve toplumların 

geçmişini tanıma merakına dayandırılan bir alternatif turizm çeşitidir( Avcıkurt, 2003:10). Özel 

ilgi turizmi kapsamında değerlendirilebilecek turizm türlerinden biri olan kültür turizmi geçmişe 

ve günümüze ait maddi ve manevi değerleri ve değişik kültürlere ait somut ya da somut 

olmayan varlıkları gezip, görmek ve bilgilenmek için aynı zamanda kültürel değerlerle ilgili 

üretilen mal ve hizmetlerin satın alınması ile oluşan bir turizm şeklidir (Gülcan 2010: 99–120). 

Bir yerin özel karakterini, mirasını, geleneksel ve çağdaş kültürünü, sanatını tanımaya yönelik 

turizm türü olarak tanımlanan “Kültür Turizmi”, ziyaret edilen yerde yaşamış tüm toplumlarla 

ilişkidir. Örneğin bir gezi, kültür ile ilgili ya da kültürel aktivelere katılım ile gerçekleştiği 

taktirde söz konusu seyahatler kültür turizmi içerisinde yer almaktadır. Kültür turizmi 

kapsamına sanatsal faaliyetler (tiyatro, dans, müzik), görsel sanatlar, el sanatları, festivaller, 

müzeler, kültürel şehirler alınabilir(Canadian Tourism Commission, 2007). 

Kapsamı oldukça geniş olan kültür turizmine katılan turistler, farklı deneyimler 

yaşamanın yanı sıra kültürel yerleri tanır, görür ve öğrenirler. Kültür turizmi içeriği ve 

gerçekleştirme biçimine göre farklı sınıflandırmaları yapılmaktadır. Aşağıda tablo 1’de Fagence 

tarafından yapılan kültür turizmi sınıflandırılması görülmektedir. 

Tablo.1. Kültür Turizmin Sınıflandırılması 

1.Yüksek Kurumlaştırılmış 

Kültür 

Sergi, müze, görsel sanat, tarihi 

mekânlar, tiyatro, Edebiyat, 

bilim ve teknolojik alanlar. 

2. Popüler Kültür 

Gelenek, görenek, yemek 

El sanatları, alışveriş, Eğlence, 

film, spor, iletişim araçları  

3. Etnik Semboller 

Din, dil, lehçe,  

süsleme, giyim 

Kaynak: (Fagence, 2003:57). 

Tablo’ya göre, kültür turizmi yüksek kurumlaştırılmış kültür, popüler kültür ve etnik 

kültür şeklinde 3 farklı sınıfa ayrılmıştır. Yüksek kurumlaştırılmış kültür kapsamında 

değerlendirilen öğeler sergi, müze, görsel sanat, tarihi mekânlar, tiyatro; popüler kültür kapsama 

alınan öğeler ise gelenek, görenek, el sanatları, alışveriş, eğlence, film, spor, iletişim araçları ve 
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yemekdir. Etnik sembol sınıflandırması kapsamında ise din, dil, lehçe, süsleme, giyim 

öğelerinin olduğu görülmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1988 yılında hazırlanmış “ Bir Yörenin Turizm 

İmkânlarının Değerlendirilmesi için Rehber”  yayınında kültürel değerler başlığına yazılan alt 

başlıklar aşağıdaki gibidir ( Arınç, 2002:108). 

 Yörenin tarihine ait günümüze kadar ulaşmış Tarihi Eserler:  Cami, saray,  han, 

hamam, türbe, su kemeri, tescilli yapı- sokak, anıtsal ağaçlar, çeşme, kervansaray, saat 

kulesi. 

 Yörede yaşamış çeşitli medeniyetlerin izlerini günümüze kadar taşıyabilmiş Arkeolojik 

Eserler: Antik kent, kale, sur, tiyatro, hamam, su kemeri, nekropol, akropol, mabed, 

tapınak, kilise, sarnıç ile yeraltı arkeolojik eserler. 

 Farklı tarih dönemlerinde yapılmış, Tarihi Dini Merkezler: Cami, türbe, manastır, 

kilise, sinegog gibi alanlar buna örnek verilebilir. 

 Müzeler, ülke ve yörenin tarihi ve kültürel özelliklerinin sergilendiği taşınabilir açık ve 

kapalı alanlar:  Etnografya müzesi, arkeoloji müzesi, açık hava müzesi, özel konulu 

müzeler. 

 Festivaller, yılın belirli günlerinde düzenlenen yöresel veya genel etkinlikler. 

 Özel günler, gelenek, görenek veya dini inançlardan kaynaklanan, törensel özelliği olan 

günler.   

  Yöresel el sanatları halı, kilim gibi dokumalar ve toprak işleme, ağaç işleme, bakır 

işleme, taş işleme gibi sanatlar.  

  Türk folkloru, Türk kültürünü yansıtan ve muhteşem bir görsellik sunan değerler. 

PAŞA SARAYI’NIN KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

Türkiye’nin doğusunda yer alan Ağrı ili sınırları içerisinde yer Doğubayazıt İlçesi Ağrı 

Dağı, Meteor Çukuru, Uratular tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmış eski Bayazıt şehri ve 

şehrin dokusu içinde yer alan İshak Paşa Sarayı ile tanınmaktadır. 2383 km yüzölçüme sahip bu 

ilçe, kuzeyden Iğdır İli, batıdan Diyadin ve Taşlıçay İlçeleri, güneyden ise Van İli ve doğuda ise 

Türkiye- İran devlet sınırı oluşturmaktadır.  

Yüzyıllardır erişilmez olarak tabir edilen ve Nuh’un gemisi araştırmalarına konu olan 

Ağrı Dağı, heybetli duruşu ile pek çok medeniyetin izlerini taşıyan önemli dağlardan biridir.  

Nuh’un gemisi araştırmacıları, kutsal kitaplardan biri olan İncil’de anlatılan Nuh tufanı 

olayından yola çıkarak, Ağrı Dağı’na pek çok kez araştırma gezileri düzenlemişler. Düzenlenen 

gezilerin çoğu Hristiyanlık dinine mensup kişiler tarafından yapılmıştır. Kutsal kitap İncil’de bu 

araştırmacılardan biri olan Elfred Lee, Ağrı Dağı’na beş kez seyahat düzenlemiş ve her bir 

geziden çok etkilendiğini ifade etmiştir. Elfred, araştırma ekibiyle dağa tırmanışlarının birinde, 

büyük bir buz köprüsünün olduğunu ve burada birkaç gün geçirdiklerini sonra dağ üzerinde 

ilerlerken kazılar yaptıklarını, yaptıkları kazılardan birinde buldukları pek çok tahta parçasının 

onları çok heyecanlandırdığını hatta Nuh’un Gemisinin kalıntılarını bulduklarını düşündüklerini 

ifade etmiştir. Ne yazik ki geri döndüklerinde yanlarında götürdükleri tahta parçalarının test 

edildiğini ve bunların 1300 veya 1900 yıllarına ait yani çok genç olduğu raporunu aldıklarını 

ifade etmiştir (Corbin, B.J,1999:62-63).  Nuh peygamber, Müslümanlık, Hristiyanlık ve diğer 

dinlerden tüm insanlığın tanıdığı bir peygamberdir. Bu nedenle Ağrı Dağı tüm insanlık için 

önemli bir dağdır.  Böyle önemli bir dağın yanıbaşında yer alan İshak Paşa Sarayı, bir mimari 

eser olarak kapladığı alan ve çevresine uyumu ile geçmişi günümüze taşıyan önemli bir yapıdır.   

Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi’nde bulunan İshak Paşa Sarayı’nın yapımına 1680’li 

yıllarda başlanıp, 1784 yılında tamamlanmıştır. Kimler tarafından yapıldığına ilişkin bulguya 

saray içerisindeki ikinci havluya bakan Harem Taç Kapısı olarak isimlendirilen yapının 

üzerinde yazan sekiz satırlık bir kitabeden yola çıkarak, Çıldır Hanedanı’ndan I. İshak Paşa’nın 

torunu II. İshak Paşa tarafından 1784 yılında yaptırıldığı söylenebilir (Gündoğdu, H). Osmanlı 

imparatorluğu döneminde 3 kuşak boyunca yapımı devam eden, doğu için Topkapı Sarayı kadar 

önemli bir yapıdır.  Anadolu’nun en uç noktasında bulunan ve bulunduğu bölgenin ekonomik, 
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etnik, politik ve kültürel özelliklerini yansıtan saray, geleneksel Türk-İslam Sanatı ve yaşam 

biçimine uygun olarak inşa edilmiştir. Türk saray geleneğine göre inşa edilmiş saray, Topkapı 

Sarayı’na benzerliği ile günümüze kadar ulaşmış çok önemli bir yapıdır (Akok, M). Selçuklu 

yapılarında bulunan bir takım özellikleri de bünyesinde bulunduran bu sarayda Türk-İslam 

mimarisinin özellikleri ve bölgenin kültürel ve coğrafik farklılıkları ve taşı yontan ustaların 

kültür ve estetik farklılıklarını da katarak işledikleri taşlar, İshak Paşa Sarayı’nın özgünlüğünü 

oluşturmaktadır. İlk kalorifer sisteminin kullanıldığı bu yapı, doğu sınırı için çok önemli bir 

tarihi ve kültürel değerdir (Goodwin, 1971, 404-409). 

 

Foto.1: İshak Paşa Sarayı 

Tarihte olduğu gibi günümüzde de Asya’yı Avrupaya bağlayan transit ol üzerinde olan 

Doğu Beyazıt ve İshak Paşa Sarayı’nın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Doğubayazıt’ta 

bulunan Gürbulak Sınır Kapısı Türkiye’nin Asya’ya açıldığı önemli bir gümrük kapısıdır. Bu 

transit yol üzerinde bulunan Doğubeyazıt’ın stratejik ve ekonomik önemi tarihin her döneminde 

artmıştır.   

İshak Paşa Sarayı’nın zindanlarının Urartular döneminde yapıldığı, diğer kısımlardan 

selamlık- haremlik (1784), türbenin ise (1799) yıllarında tamamlandığı imalat tekniği ve 

planlamasına bakılarak söylenebilir Yine saray etrafında bulunan Urartular tarafından yapılmış 

kaya mezarı ve kabartmalar vardır( Mızrak, A, 2004).  

Bir sınır kenti olan Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı ve Bayazıt Kalesi ile herhangi bir 

uygarlık merkezi değil, güçlü uygarlıkların ortak kültür ve düşünce havzasına bekçilik yapmış 

çok önemli kültürel varlıklardır.  

SONUÇ  

Türkiye’nin doğu sınırında önemli sınır şehirlerinden biri olan Doğubayazıt, jeopolitik 

öneminin yanısıra turizm potansiyeli de yüksek olan bir yerdir. Ülkemizin doğu sınırını 

oluşturan Doğubayazıt sınırları içerisinde yer alan Gürbulak Gümrük Kapısı Türkiye- İran 

sınırını oluşturmaktadır. Tarihi İpek Yolu geçiş güzergâhlarından olan Doğubayazıt Avrupa’yı 

Asya’ya bağlayan konumdadır. 

İnsanlık tarihinin belki de en önemli destanlarından birine ev sahipliği yapan Ağrı 

Dağı’nın bu ilçenin hemen yanı başındadır. Bu dağın turizm potansiyeli günümüze kadar ne 

yazık ki küçük çaplı ziyaretlerin dışında kullanılamamıştır. Kırsal bölgelerin kalkınması 

açısından turizm çok önemli bir dinamik olmasına rağmen,  pek çok turizm türünün 

yapılabileceği yer olan Ağrı Dağı’nın turizm potansiyeli değerlendirilmemiştir. Hz Nuh; 

İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik din mensupları için kutsaldır. Kuran, Tevrat ve İncil’de yer 
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alan insanlık için önemli mesajlarının Ağrı Dağı vasıtasıyla insanlara hatırlatılması ve buranın 

İnanç turizmi açısından dünyanın ilgi odağı haline getirilebilir. 

İshak Paşa Sarayı, doğunun Topkapı Sarayı Osmanlı Paşalarından olan I.İshak Paşa 

ve torunu II. İshak Paşa dönemlerinde yapılmış, geçmişten günümüze pek çok medeniyetin 

tarihi ve kültürel değerlerinin izlerini taşıyan bir medeniyet havzasıdır. Önemli bir kültürel 

varlık olan İshak Paşa Sarayın kültür turizm potansiyeli yüksektir. Bu saray doğuya gelen 

gezginler tarafından mutlaka ziyaret edilmiş bir mekândır. Bu gezginler; J.E. Badelley, C. 

Texier, V. Cuinet, P. Ruhrbach, L.Kinros, J.Brant ve R. Boulanger’dir (Gündoğdu, 1991, s.8-

10).  

Fransız araştırmacı Texier, Doğubayazıt kalesinin etrafında bir Urartu kaya mezarı 

keşfetmiş ve İshak Paşa Sarayı ile ilgili hayranlığını çalışmasında belirtmiştir( Texier, 1839, 

130-142). Ziyaret eden kişileri kendisine hayran bırakan bu kültürel değer, iyi tanıtılıp, doğru 

pazarlanırsa her geçen gün ziyaretçi sayısını artırabilecek bir şaheserdir.  

Turistik çekim potansiyelini artırılması ile ilgili öneriler; 

 İshak Paşa Sarayı ön planda olacak şekilde diğer turizm çekiciliği olan turistik alanlar bir 

arada tanıtılırsa, pek çok alternatif turizmi kapsayan bir paket tanıtımla önemli bir turistik 

çekim alanı oluşturulur. 

 Hz Nuh’un ömürlük mücadelesinin başladığı yerde yapılmış olan İshak Paşa Sarayı ve 

Hz Nuh’un İnsanları doğru yola sevk etme mücadelesi, onlara Allah’ı anlatma ve kutsalı 

bizim hayatımızın merkezine yerleştirme çabaları anlatan temalarla beraber 

tanıtılılmalıdır. Nuh’un gemisi ile alakalı birçok kaynak Ağrı Dağı’nı işaret eder. Bu 

kaynakların çoğu Hristiyan kaynaklıdır. Nuh’un gemisinin yeri ile ilgili yapılan 

çalışmalar radikal Hristiyanların desteği ile yapılmıştır. İncil’in inanırlığını kanıtlamak 

için yapılan çalışmalarda herhangi bir kanıt bulunamamıştır. İncil’de tufan sonrasında 

geminin karaya oturduğu yerle ilgili “Mountains of Ararat” ifadesinin geçmesi dini 

turizm potansiyeli açısından çok önemli bir çekicilik unsurudur. Bu çekicilik turizm 

ürünü haline dönüştürülürse dünyadan pek çok insan bu yöreye gelebilir. 

 İshak Paşa Sarayının kültür havzası bekçiliğinin devam edebilmesi ve gelecek nesillere 

aktarılması için sürdürülebilir bir koruma planı ile pazarlanması gerekir. 

 Çeşitli projelerle turistik değerlerin tanıtılması ve iyileştirilmesi yapılmalıdır. 

 Sosyal ve kültürel yapının korunması ve kaybolmaya yüz tutmuş folklorik değerlerin 

ortaya çıkarılması gerekir. 

 Turistik tesislerin profesyonel bir yönetim anlayışı ile eğitimli personel çalıştırılarak 

iyileştirilmesi gerekir. 
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ÖZET 

Âşıklık Geleneği yüzyılların deneyimiyle biçimlenerek, şiiri, müziği ve hikaye anlatımını içinde 

barındıran, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğinin adeta bir yansıması olan çok yönlü bir sanattır. 

Kendine has bir geleneği ve icra yöntemi olan âşıklık geleneğinin en önemli özelliği, dönemin 

yaşayış ve hayata bakış açılarını, etik ve estetik değerlerini bünyesinde barındırarak geniş halk 

kitlelerine hitap edebilmesidir. Bu geleneği devam ettiren kişiler aşık, bu edebiyat türü ise aşık 

edebiyatı olarak adlandırılmaktadır.  

Edebiyat turistik destinasyonların tanıtılmasında önemli bir unsur haline gelmiş ve kültürel 

miras deneyiminin bir parçası olan edebiyat turizminin önemi giderek artmıştır.  Aşıklık 

geleneği ve edebiyat turizmi bu çalışmanın çıkış noktası olmuş, 2018 yılının Avrupa’da kültürel 

miras yılı ilan edilmesi ise çalışmanın önemini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı 2009 yılında 

UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne giren ve dünya kültürünün 

önemli bir parçası olan âşıklık geleneği ile özellikle son birkaç yıldır popüler hale gelen Doğu 

Ekspresi turlarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars 

illerini kapsayan yeni bir rota oluşturmaktır. Oluşturulmaya çalışılan bu rota ile Âşıklık 

geleneğinin gelecek nesillere aktarılması, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunulması, Kars’a 

yapılan Doğu Ekspresi Turları’nın rotasının genişletilerek farklı bir boyut kazandırılması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aşıklık Geleneği, Anadolu, Doğu Ekspresi 

 

FOLLOWING MINSTRELSY TRADITION WITH THE ORIENT EXPRESS 

ABSTRACT  

The minstrelsy tradition is a versatile art which is almost a reflection of Anatolia’s 

cultural variety and includes poetry, music and storytelling with shaped with centuries’ 

experience. The most important feature of the minstrelsy tradition, which has a unique tradition 

and performance way, is it can appeal to wide communities with hosting the perceptions of life 

and living, ethical and aesthetic values of them. The one who continue this tradition called 

minstrel and this literature is called minstrel literature.  

Literature became an important element of introducing touristic destinations and the 

importance of the literary tourism which is a part of cultural heritage experience is increased.  

The minstrelsy tradition and literary tourism became the starting point of this study and the 

declaration of 2018 as cultural heritage year in Europe has raised the importance of the study. 

The aim of the study is creating a new route for the Orient Express which became popular 

within the last years and the Orient Express tours covers the cities of Sivas, Erzincan, Erzurum 

and Kars for saving a different dimension to it with the Minstrelsy tradition which is one of the 

important parts of the world culture and was in the List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity by UNESCO on 2009. With the route which is trying to be created, it is aimed that 
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the transfer of Minstrelsy tradition to the future generations and saving a different angle to the 

route of the Orient Express which is going to Kars with expanding it. 

Keywords: Minstrelsy Tradition, Anatolia, The Orient Express 

 

GİRİŞ  

Dünya çapında turizm destinasyonlarının tanıtılmasında edebiyat oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır. Yazarlar kentlerin imajlarının yaratılmasında oldukça yoğun bir etkiye sahiptir. 

Prag’ın Kafka, İstanbul’un Orhan Veli-Yahya Kemal, Paris’in Hugo, Havana’nın Hemingway 

ile özdeşleşmesi, bu yazarların ülkelerin kültürel imgeleri haline dönüşmesine neden olmuştur 

(Çimen, 2013, s. 82) 

Turizm ve edebiyat ile ilgili ülkemizde yapılmış çalışmalara bakıldığında mekan ve 

yazar ile destinasyon ve yazar arasındaki ilişkinin sınırlı sayıda çalışma ile ele alındığı, ancak 

sözlü edebiyatımızın önemli bir unsuru olan âşıklık edebiyatının ve aşıklık geleneğinin turizm 

açısından ele alındığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Kültürel mirasımızın önemli bir bölümünü oluşturan aşıklık geleneği günümüzde 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaşatılmaktadır. Ancak 2009 yılında UNESCO’nun İnsanlığın 

Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne giren aşıklık geleneği hakkında yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, iletişim çağıyla beraber değişimlere uğradığı ve gençlerin geleneğe olan 

ilgilerinin azaldığı belirtilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı özellikle gençler arasında oldukça popüler olan ve aşıklık 

geleneğinin hala yaşatıldığı illeri içine alan doğu ekspresi turlarına farklı bir rota ile ayrı bir 

boyut kazandırmaktır. Türkiye’de âşıklık üzerine bir harita çıkarılacak olsa Kars, Erzurum, 

Erzincan ve Sivas’ın koyu renkler ile boyanarak altının çizilmesi gerekir (Heziyeva, 2010, s. 

211). Bu rotanın oluşturulmasının amacı unutulma tehlikesiyle karşı karşıya olan aşıklık 

geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasına aracılık edebilmek ve geleneğin devam ettirildiği 

bölgelerin kalkınmasına yardımcı olabilmektir. 

EDEBİYAT, ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE TURİZM İLİŞKİSİ  

Turizm ve edebiyat, edebiyatçılar tarafından birbirlerine uzak alanlar olarak 

görülmesine rağmen, turizm ve kültür bilimi alanında çalışan bilim insanları, turizm ve edebiyat 

arasındaki ilişkinin önemini ortaya çıkarmaya başlamıştır. Edebiyatçılar daha çok metinlerin 

sanatsal çözümlemeleriyle ilgilenirken (Özdemir, 2009, s. 32-33), buna karşılık, yazarların 

doğduğu, yaşadığı, eserlerini kaleme aldığı gerçek yerler, kurgusal yerler ya da edebi 

figürlerden dolayı popüler hale gelmiş yerler turizm ve kültür bilimcileri tarafından inceleme 

alanı olarak kullanılmaktadır (Çevik, 2017, s. 151). Bu yerlere yapılan seyahatlerde edebiyatın 

önemli bir motivasyon aracı haline gelmesiyle edebiyat turizmi kavramı gelişmiştir. Özkul, vd., 

edebiyat turizmini, kültürel turizmin bir parçası olarak görerek, yazarların hayatlarını 

geçirdikleri, onların eserlerinde kurguladıkları şehirleri ziyaret etmek amacıyla yapılan 

seyahatler olarak tanımlamaktadır (Özkul, Demirer, vr İpar, 2012, s. 5). Benzer şekilde Çevik 

ise, edebiyat turizmini, yazarların doğduğu, yaşadığı, eserlerini kaleme aldığı, günümüzde 

müzeye dönüşen gerçek mekanlara; yazarların eserlerinde kurguladıkları karakterlerle 

özdeşleşen yerlere ya da bu karakterlerden dolayı popüler hale gelmiş destinasyonlara yapılan 

seyahatler olarak tanımlamaktadır (Çevik, 2017, s. 151). 

Özdemir (2009), çalışmasında kültür biliminin temel araştırma konularından biri olan 

edebiyat ile turizm ilişkisini incelemiştir. Özdemir, turizmin doğuşunda edebiyatın etkisi, 

edebiyatı çeşitlendirerek yaygınlaştırmaya zemin hazırlayan gezi yazılarının turizm boyutu, 

edebiyatı merkez alan turistik imgelerin tasarımı, edebiyat-turizm etkileşiminin kültür ve turizm 

ekonomisi açısından önemi ile medyanın bu ilişkideki rolünü irdeleyerek turizm ile edebiyat 

arasındaki ilişkiye değinmiştir. Yine Özdemir, çalışmasında okuma ve seyahat arasında açık bir 

ilişki olduğundan söz eder. Okuma birçok kez seyahat etmeye yol açtığı gibi, seyahat etme de 
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okumayı arttırmaktadır. Bu nedenle edebiyat ve turizm alanlarındaki ilişkiyi turisi aynı zamanda 

bir okur olarak da görerek başlamak faydalı olabilecektir (Özdemir, 2009, s. 32-33) 

Özkul vd. (2012), Türkiye’de edebiyat turizmi alanyazınına katkıda bulunmak amacıyla 

yaptıkları literatür çalışmasında, sosyal gelişmelerin, bireyler ve kültürlerarası etkileşimlerde 

etkili bir ilişki halinde olduklarını belirtmektedirler. Edebiyat ve turizm arasındaki ilişkinin, ya 

bir esere konu olmuş ya da usta bir yazarın yaşamını sürdürdüğü şehirlere, mekanlara turizm 

amaçlı seyahatlerin gerçekleşmesini sağlamada etkili bir motivasyon aracı oluşturmaktadır. 

Zengin bir edebiyat kültürüne sahip olan ülkemizde, edebiyat turizminin tam olarak 

gelişemediği, bunun altında edebiyat turizminin değerinin tam olarak anlaşılamadığı sonucuna 

varmışlardır. Bu anlamda yazarlar, edebiyatın turizmde bir pazarlama aracı olarak 

kullanılabilmesi için hem devlet hem özel kuruluşların ülkenin mevcut edebi değerlerinden 

faydalanabilmesi için strateji ve planlar geliştirmesi gerektiği, edebiyat tarihinin 

bölümlendirilerek çeşitlendirmeye gidilmesi gerektiği, uluslararası fuar, kongre gibi 

çalışmalarda Turizm Bakanlığı’nın edebiyatı konsept alan etkinliklere yer vermesi gerektiği, 

uluslararası ünlü yazarların ülkemizde çeşitli mekanlarda kitap yazabilmeleri için onları davet 

etmesi gerektiği, halihazırda yazılmış uluslararası üne sahip kitapların filmleştirilerek 

görselleştirilmesi ve böylece destinasyonların tanınırlığının arttırılması gerektiği ve çeşitli 

temalı turların düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Özkul, Demirer, & İpar, 2012, s. 5-19). 

Çimen (2013) yılında yapmış olduğu literatür araştırmasında edebiyat ile turizmin 

etkileşimini, edebiyatın gelişmesinde turizmin ve turizmin gelişmesinde de etkisini irdelemiştir. 

Sonuç olarak ise hem turizmin edebiyatı geliştirmeye katkısı olduğunu hem de edebiyatın 

turizm hareketlerin etki yarattığını tespit etmiştir (Çimen, 2013, s. 79)  

Yazarların doğduğu, yaşadığı ve çok bilinen eserlerini kaleme aldıkları mekanlar birer 

kültürel miras unsuru olarak destinasyonların önemli değerlerini oluşturmaktadır. Bu anlamda 

ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında Çevik’in 2017 yılında Sait Faik Abasıyanık’ın 

yaşadığı, şu anda müze olarak hizmet veren Burgazada’daki evinde gerçekleştirdiği 

otoetnografik çalışma örnek olarak verilebilir. Çalışmaya göre, yazarla bağlantılı gerçek 

mekanlarda nostalji, otantiklik, edebi farkındalık, yazarla kurulan duygusal bağlantı gibi 

kavramların birbiriyle bağlantılı olduğu, ancak, edebiyat turistinin nihai deneyimini en çok 

yorumlama biçiminin etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Çevik, 2017, s. 151-155) 

Edebiyat turizminin farklı birçok çeşidi bulunmaktadır. Literatürde bu alanda çok sayıda 

sınıflandırmaya rastlansa da en kabul gören çalışma Butler’ın 1986’da yaptığı 4 aşamalı 

sınıflandırmadır. Butler’a göre edebiyat turizminin 4 ana çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; (Butler, 

1986, s. 116; Çevik, 2017, s. 158) 

1. Gerçek mekanlara yapılan seyahatler 

2. Kurgusal mekanlara yapılan seyahatler 

3. Edebi figürlere hitap eden destinasyonlara yapılan seyahatler 

4. Bir yazarın ya da eserin popülaritesinden dolayı ilgili destinasyonlara yapılan 

seyahatler. 

Edebiyat ve turizm birbiri ile oldukça ilişkilidir. Edebiyat, turizmin gelişmesine katkıda 

bulunduğu gibi, turizm ve seyahat de edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Seyahatlerin 

gelişmesinde etkili olan metin halindeki öykü, roman, şiir, mektup, günlük, not, anı, 

seyahatname ve sefaratname gibi eserlerin yanı sıra (Çimen, 2013, s. 80); âşıklık edebiyatı gibi 

sözlü edebiyat geleneklerinde de seyahatin izlerine rastlanmaktadır. Âşık edebiyatı, hem 

temsilcileri hem de ürünleri seyahat eden sözlü bir edebiyat geleneğidir. Âşıkların gezdikleri 

yerler hakkındaki deneyimleri, düşünceleri, henüz yeterince seyahat etme fırsatına sahip 

olmamış halkın, kente göçün başladığı 1950’li yıllara kadar, seyahat eylemlerini ve 

algılamalarını biçimlendirdiği görülmektedir. Yerelde yaşayan insanlarda seyahat fikrinin 

doğması ve güzergahlarının belirlenmesinde edebi ve âşık anlatımlarının eetkisinin büyük 

olduğu bilinmektedir. Âşıkların hikayelerinin birçoğu seyahatler üzerine kurgulanmıştır. Orta 

dönem Türk sözlü kültür toplumunda seyahat edenlerin saygın bir statüye sahip olması, seyahati 
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sözlü kültürün önemli bir aktörü haline getirmektedir. Âşık, bir yandan kendi kültürel 

değerlerini ötekilere, diğer yandan ötekilere ait kültürel değerleri de kendi toplumuna taşıyarak 

“kütürler arası kaynaştırıcı” rolünü üstlenmiştir. Kısacası sözlü edebiyatın önemli 

temsilcilerinden olan âşıklar, seyahati çokça eserlerinde kullanmışlardır (Özdemir, 2009, s. 36-

37). 

AŞIKLIK GELENEĞİ 

Aşıklık geleneği Anadolu topraklarında varlığını sürdürmekte olan Türk kültürünün 

önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu geleneğin günümüze kadar 

ulaşmasını sağlayanlar ise geleneğin temsilcileri olan aşıklardır (Taşkaya & Taşkaya, 2011). 

Kendine özgü bir geleneğe sahip olan aşıklık geleneği, döneminin yaşayış tarzı, etik ve estetik 

değerlerini yansıtarak geniş halk kitlelerine hitap edebilmesi ile ön plana çıkan bir sanattır (T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018). M.Ö 4000’den, 16. yüzyıla kadar ‘Ozan-Baksı’ veya ‘Kam 

Geleneği’ olarak sürdürülen Aşık edebiyatı Türk milletine özgü bir iletişim yolu olmasının yanı 

sıra kültür ve bilgi taşıyıcısı olma özelliğine de sahiptir (Günay, 2008, s. 356). Aşıklar halkın 

yaşayışını ve tarihi yansıtan, arzuları, ümitleri dile getiren, sözlü kültürü yayan kişidir ve devlet 

yönetiminde ve özellikle halkın yaşantısında etkileri büyüktür (Artun, 2009). Aşık edebiyatının 

belli başlı olguları ise aşağıdaki gibidir  (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018); 

- Mahlas alma: Aşık edebiyatının temsilcileri şiirlerinde mutlaka mahlas olarak 

adlandırdıkları takma bir isim kullanmaktadırlar (Düzgün , 2008, s. 258). Mahlas almanın çeşitli 

yolları bulunmaktadır. Bunlar; mahlasını kendi seçerek almak, bir usta aşık, imam, pir veya 

mürşitten alma ya da rüyasında bade içerken alma şeklindedir (T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2018).  

- Rüya görme, bade içme: Aşıklar, aşıklığa başlayıp usta aşık olmaya gidecek süreçte iki 

yol izlerler; bunlardan biri ustanın yanında yetişme, diğeri ise rüyada bade içerek badeli aşık 

olmaktır. Bade kelimesi halk edebiyatında herhangi bir içecek olabileceği gibi bir yiyecek hatta 

kimi zaman bir saz bile olabilir. Bade içme kavramı gelenek icabı olmakla beraber burada 

önemli olan rüyada içilen badeye yüklenen manevi anlamdır (Yardımcı, 2004)  

- Saz çalma: Söylenilen şiirlerin bir ezgi ile dinleyiciye ulaştırılması gerektiği için 

aşıklar genelde sanatlarını icra ederken saz kullanırlar. Saz, aşıklık geleneğinde ve halk arasında 

kutsal olarak görülmektedir (Düzgün , 2008, s. 258). 

- Nazire söyleme: Nazire bir şairin şiirine karşılık olarak başka bir şair tarafından aynı 

uyak ve ölçüde yazılan şiire verilen isimdir  (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018). 

- Leb değmez (dudak değmez): Aşıkların dudakları arasına iğne koyarak, dudakların 

birbirine değmesiyle çıkan seslerin içinde (b, p, m, v, f) olmadığı şiirleri okuma sanatına verilen 

isimdir. Aşıkların ustalıklarını sergilediği sanat olarakta nitelendirmek mümkündür (Kayaokay, 

2017). 

- Aşık karşılaşmaları (atışma): Aşıkların birbirilerini iğneleyici değil ancak mizah 

çerçevesinde dinleyiciler önünde söyleşmesine atışma denmektedir  (T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2018).  

- Çıraklık eğitimi: Aşık adayının yetiştirilmesinde kullanılan en yaygın yöntemdir. Usta 

aşıklar, aşıklık geleneğini devam ettirmek, gelecek nesillere aktarabilmek ve kendi adının 

hatırlanmasını sağlamak için çırak edinirler ve bu durum çırak çıkarma, çıraklama yada 

kapılanma olarak adlandırılır. Aşık adayları çıraklık süresi boyunca ustasının bilgi ve 

tecrübelerinden faydalanır, mesleki terbiyeyi edinebilmek için çaba gösterirler (Aslan, 2011, s. 

49-50). Geçmişten günümüze bilgi, görgü ve tecrübenin iletilmesinde köprü görevi gören bu 

gelenekle yetişmiş Karacaoğlan, Köroğlu, Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Dadaloğlu gibi birçok 

değerli isim vardır  (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018).  

Aşıklık geleneği günümüzde eski ihtişamını koruyor olmasa da özellikle Erzurum, Kars, 

Konya, Adana, Sivas ve Erzincan’da düğünlerde toplantılarda ve aşık bayramları ile 
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yürütülmeye çalışılmaktadır (Heziyeva, 2010, s. 82). Kültürümüzün önemli bir parçası olan 

aşıklık geleneği 2009 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne 

girmeyi başarmıştır. Türkiye, 17 Ekim 2003 tarihinde imzalanan ‘Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne yönelik çalışmaları sonucunda ‘İnsanlığın Somut Olmayan 

Kültürel Mirasının Temsili Listesi’nde 15 unsur ile yer almaktadır  (T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2018). Somut olmayan kültürel miras kapsamında sözlü gelenekler ve ifadeler, doğa 

ve evren hakkında uygulamalar, geleneksel el işçiliği, toplumsal uygulamalar, festivaller, 

gösteri sanatları ve ritüeller yer almaktadır (UNESCO, 2006). Kültürel mirasımızın değerli bir 

temsilcisi olan aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasında bu listeye girmesinin önemi 

büyüktür.  

Kültürel miras toplumu ve yaşam biçimimizi değiştiren bir olgudur. Bu miras mimari 

yapılar, edebiyat ya da sanat eserleriyle sınırlı değildir. Yemek, zanaat ve hikayeler de kültürel 

mirasın bir parçasıdır (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2018). Kültürel mirasın önemi 

hakkında günümüze kadar birçok yayın hazırlanmış, kültürel mirasın korunmasına yönelik 

birçok uluslararası sözleşme imzalanmış, birçok ulusal/uluslararası kuruluş kültürel mirasın 

korunmasına yönelik çalışmalarını arttırarak sürdürmeye devam etmiştir (Okuyucu, 2011). Bu 

kapsamda yapılan çalışmalardan biri de 2018 yılının Avrupa Birliği tarafından kültürel miras 

yılı ilan edilmiş olmasıdır  (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2018). 2018 yılının kültürel 

miras yılı seçilmesinin amacı insanları kültürel mirasa yakınlaştırmak ve onların kültürel mirasa 

olan ilgisini arttırmaya çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda Avrupa çapında ve ülkemizde 

birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir (European Union, 2018).  

DOĞU EKSPRESİ VE AŞIKLIK GELENEĞİ 

Çalışmanın bu bölümünde sözlü edebiyatın önemli bir öğesi olan aşıklık geleneğinin 

gelecek nesillere aktarılması ve geleneğin sürdürüldüğü bölgelerin kalkınmasına katkıda 

bulunmak amacıyla bir rota oluşturulmaya çalışılmıştır. Rota oluşturulurken, doğu ekspresi 

turlarının rotasına farklı bir boyut kazandırmak hedeflenmiştir.  

Doğu ekspresi turları son yıllarda giderek popüler olan bir rota olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ankara garından başlayan ve yaklaşık 24,5 saat süren tren yolculuğu boyunca 

Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars istikametinde hareket etmekte, tren 

Kars’a ulaşana kadar şehir istasyonlarında yolcu indirip bindirmek amacıyla 10-15 dakikalık 

duraklamalar yapmaktadır. Kars’a ulaşıldığında ise; genel olarak gezilecek yerler sıralamasında 

Ani Harabeleri, Çıldır Gölü ve Sarıkamış bölgesi yer almaktadır. Son dönemlerde aynı bölgeye 

trenle gidip dönmek yerine butik doğu ekspresi turu adıyla uçakla gidilen veya dönülen turlar da 

düzenlendiği görülmektedir. Bu turlarda gezilecek yerler genellikle Erzurum-Palandöken ve 

Kars şeklinde olmaktadır. Çalışma kapsamında oluşturulmaya çalışılan rota ise Doğu Ekspresi 

turlarının son 4 şehrini kapsayacak olup, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars şeklinde devam 

edecektir.  

SİVAS VE AŞIKLIK GELENEĞİ 

Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci ili olan Sivas, ilk çağlardan itibaren 

birçok farklı kavime ev sahipliği yapmış ve bazı devletlere başkentlikte yapmıştır. Ayrı 

bölgelerden, ayrı karakterde ve farkı kültürlerin bir araya geldiği şehir Orta Anadolu’da bir 

kültür merkezi olmuş ve bu özelliğini yıllarca korumuştur. Sivas yöresinde tarihi 16. Yüzyıla 

kadar inen bir aşıklık geleneği söz konusudur yapılan araştırmalarda Sivas yöresindeki aşık 

sayısının toplamının 760 civarı olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan Sivas “aşıklar yatağı” 

olarakta değerlendirilmektedir. 

Sivas’ta yetişen en önemli aşıklardan biri Aşık Veysel’dir. Aşık Veysel Şatıroğlu 1984 

yılında Sivas’a bağlı Şarkışla ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşında çiçek hastalığından 

dolayı önce bir gözünü kaybeden Aşık Veysel, diğer gözüne değnek batması sonucu diğer 

gözünü de kaybetmiştir. O dönemde Sivas’ta aşık tarzı edebiyat geleneğinin yaşama ve kendini 

ifade etme tarzının belirleyicisi olması ve babasının sakatlığından dolayı oyalanması amacıyla 
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saz çalmaya yönlendirmesiyle Aşık Veysel bu konuda ilk çalışmalarına başlamıştır. 1931 

yılında Sivas’ta gerçekleşen ilk aşıklar bayramına katılan Aşık Veysel adını bu bayram 

sayesinde duyurmuştur. Sivas’ın ve Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olan Aşık Veysel 

1973 yılında vefat etmiştir (Günay, 1993, s. 21-24). Aşık Veysel’in hayatını kaybettiği ev 

bakanlığın çalışmaları sonucunda 1982 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır (Türkiye Bilgi 

Portalı, 2018).  

Sivas’ta aşıklık geleneğine yönelik olarak etkinliklere bakıldığında 2017 yılında 11. 

Uluslararası Aşıklar Bayramının yapıldığını görmek mümkündür. Bunun yanı sıra 2018 yılının 

Mart ayında Aşık Veysel’in anısını yaşatmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

Aşık Veysel Sanat ve Kültür Evi açılmıştır (Hürriyet, 2018). Ayrıca Sivas’ta UNESCO 

kapsamında yürütülmekte olan yaratıcı şehirler ağına başvuru yapmak için 2017 yılında 

çalışmalara başlamıştır (Milliyet, 2017). Söz konusu ağa üye olan şehirler, yerel yaratıcılık, 

tanıtım ve görünürlüklerini artırmayı hedeflemektedir ve bu programa katılım yedi farklı daldan 

olabilmektedir. Bunlar; el sanatları ve halk sanatı, dizayn, sinema, gastronomi, edebiyat, müzik 

ve görsel sanatlardır (Türkiye Kültür Portalı, 2018). Orta Doğu Kalkınma Ajansı ve Sivas 

Belediyesi Sivas’ın müzik alanında sahip olduğu özgün değeri uluslararası platforma taşımak 

için bu konuda çalışmalara devam etmektedir  (Milliyet, 2017).   

ERZİNCAN VE AŞIKLIK GELENEĞİ 

Erzincan yöresine ait halk edebiyatı ürünleri, bölgedeki halkın güç koşullardaki 

yaşamlarından derin izler taşır. Şemsi Hayal, Salih Baba, Âşık Davut Sulari, Kemahlı Tabir, 

Âşık Beybani, Âşık Müslüm Akbaba, İsmail Daimi Erzincan bölgesinde en bilinen halk 

ozanlarıdır (Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). Özellikle Âşık Davut Sulari ve 

Âşık Daimi en çok bilinen Erzincanlı âşıklardandır. 

Âşık Davut Sulari (1925-1985), Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Dedesinin yanında 

yetişerek Sulari mahlasını kullanmıştır. Dedesi Kaltık Mehmet Ağa tasavvuf şairiydi. Saz 

çalma, şiir söyleme ve türkü yakma yetenekleri dedesinden geçmiştir. Âşıklar bayramının 

Konya’da yapılmasında emeği geçmiştir. Türkü, atışma, güzelleme dallarında örnekler 

vermiştir. Doğu Anadolu’da yıllardan beli dilden dile aktarılan efsaneleri menkıbeleri 

şiirleştirerek, sazıyla etkili bir makam ve deyişle dost meclislerinde sunardı. Bütün ömrünü 

âşıklık geleneğine sadık kalarak geçirmiştir. Kendisinden başka da birçok âşık ustası 

yetiştirmiştir. 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde yanarak hayatını kaybetmiştir (Çağdaş 

Erzincanlılar Derneği, 2018) 

Âşık Daimi (1932-1983), İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Her iki dedesinin de saz şairi 

olması sebebiyle küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlamış ve âşıklık geleneğini öğrenmiştir. 

Ancak ilk ustası 10 yaşında yanında çıraklığa başladığı Âşık Davut Sularidir. Kendisinin 

yanında 2,5 yıl eğitim alarak gelenek, şiir ve türküye ilişkin bilgilerini pekiştirmiştir. Önceleri 

usta malı türküler olarak tabir edilen, ustalara ait türküleri seslendiren Âşık Daimi, daha sonraki 

yıllarda kendi deyişlerine önem vermeye başlamıştır. 1948 yılında “Bir seher vaktinde indim 

bağlara” dizesiyle başlayan ilk şiirini yazmış ve yaşamı boyunca da birçok türkü kazandırmıştır. 

(Çağdaş Erzincanlılar Derneği, 2018) 

Âşıklık geleneğinin önemli temsilcilerini çıkaran Erzincan’da bu kültürün gelişip 

ilerleyebilmesi için herhangi bir etkinlik yapılmadığı görülmektedir.  

ERZURUM VE AŞIKLIK GELENEĞİ 

Türk saz şiirinin en önemli merkezlerinden biri olan Erzurum, yüzyıllar boyunca 

yetiştirdiği aşıkları ve onların çevresi ile oluşan aşıklık geleneği ile dikkat çeken bir 

destinasyondur (Düzgün , 1994, s. 15). Bu bölgede yaşayan aşıklar arasında Aşık Reyhani ve 

Aşık Sümmani’yi örnek vermek mümkündür. Aşık Sümmani’nin icrasıyla ortaya çıkan 

Sümmani kolu aşıklık geleneğinin en önemli kollarından biri olup, Aşık Sümmani’nin etkilediği 

kişiler aracılığıyla genişlemiş hem Erzurum hem de Doğu Anadolu’da oldukça yaygın hale 

gelmiştir.  



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

272 

 

1934 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Aşık Yaşar Reyhani, aşık tarzı şiir geleneğinin 

günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biri olarak görülmektedir. Reyhani mahlasıyla sanatını 

icra eden Aşık Reyhani hem yurt içinde hem de yurt dışında katıldığı yarışmalarda birçok başarı 

elde etmiş, önemli ödüller almış, başarı belgeleri ve takdirnameler kazanmıştır. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde bulunan Michigan Üniversitesi’nde yer alan Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

Bölümü tarafından kendisine 1992 yılında “fahri öğretmenlik” belgesi verilmiştir. Günümüz 

aşıklarından bazı kişilere ustalık eden Aşık Reyhani 2006 yılında vefat etmiştir. Reyhani bu 

başarılarının aynı sıra Erzurum’da yıllardır süre gelen aşıklar kahvesi geleneğinin 

sürdürülmesinde adından söz ettiren kişiler arasında yer almaktadır (Düzgün, 2018).  

Erzurum’da aşıklar kahvesi geleneğinin eski hikayelerden yola çıkılarak yaklaşık 500 

yıllık bir tarihi olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle 19. yüzyılda daha da önem kazanan 

bu kahvehaneler bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir olgudur  (Düzgün , 

1994, s. 15). 2015 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle aşıklar kahvesi 

geleneğinin tekrar hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmış ve Yoncalık bölgesinde bulunan 

65 yıllık Temelli kıraathanesinin bu geleneğin sürdürülmesi ve genç çırakların yetişmesine 

olanak sağlayabilmesi için her hafta Çarşamba günleri aşıklar kahvesi şeklinde hizmet 

vermesine karar verilmiştir (Erzurum Gazetesi, 2015). 

KARS VE AŞIKLIK GELENEĞİ 

Günümüzde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kars yöresi gelenekleri, 

görenekleri, halk hikayeciliği, manileri ve türküleriyle oldukça zengindir. Bu zenginlik 

içerisinde aşıklık geleneği ayrı bir önem arz etmektedir. Karslı aşıklar arasında Aşık Hasan, 

Keşişoğlu, Oba-Aga, Cemal Hoca, Sabit Müdami, Gülistan Çobanoğlu. Murat Çobanoğlu, Şeref 

Taşlıova, Recep Hıfzi, İsmail Azeri, Maksut Koca, İlhami Demir, Rüstem Alyansoğlu ve 

Bayram Denizoğlu gibi isimleri saymak mümkündür (Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

2018). Bu isimler arasından Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova’ya ayrıca değinmek 

gerekmektedir.  

Murat Çobanoğlu uzun yıllar boyunca aşıklar kahvesi işletmeciliği yaparak hem 

sanatkarları dinleyicilerle buluşturmuş hem de kendisi kitlelere ulaşmayı başarmıştır. 

Türkiye’nin önde gelen aşıklarından biri olan Murat Çobanoğlu radyo programları yapmış 

Avrupa’da ve İran’da birçok konser vermiş ve yarışmalara katılmıştır. 1971 yılında Kars’ta 

Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvesini açmış ve bu geleneğin sürdürülmesinde önemli katkılar 

sağlamıştır  (Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). 2005 yılında Çobanoğlu vefat edince, 

“aşıklar okulu” olarak bilinen bu kahve birkaç kez el değiştirmiş, 2016 yılında ise geçmiş 

zamanlarda hareketli olan bölgenin artık daha sakin olması ve iş olmaması nedeniyle satılığa 

çıkartılmıştır. Kars belediyesi Murat Çobanoğlu’nun vefatının ardından onun anısına aşıklar 

bayramı düzenlemeyi gelenek haline getirmiştir, Her yıl Nisan-Mayıs aylarında düzenlendiği 

dönemde yüzlerce aşığa kucak açan bu bayramın 2015 yılında dokuzuncusu düzenlenmiştir ve 

son 3 yıldır maalesef yapılamamaktadır.  

Kars şehrinin önemli aşıklarından biri de Şeref Taşlıova’dır. Şeref Taşlıova, halk 

edebiyatına kazandırdığı hikayelerle kültürümüz için oldukça değerli bir kişidir. Uzun yıllar 

radyo programları yapan Şeref Taşlıova, Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetlerinde konserler 

vererek bu geleneğin yurtdışında tanıtılmasında aktif rol oynamıştır. 157 kadar aşık makamı 

bilen Şeref Taşlıova’nın şiirlerinin bir kısmı Amerikan Indiana Üniversitesi tarafından, türküleri 

ise Almanya Berlin Üniversitesi tarafından derlenmiş ve kitap haline getirilmiştir. Yaşamı 

boyunca önemli ödüllere layık görülen Şeref Taşlıova UNESCO Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan 

İnsan Hazinesi” ilan edilmiştir. Yaşayan İnsan Hazineleri, somut olmayan kültürel mirasın 

yüksek değere sahip olan sanatsal, kültürel ve tarihsel unsurlarını icra edebilen ve yeniden 

ortaya çıkarma konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olan insanları temsil etmektedir.  Şeref 

Taşlıova 2014 yılında hayatını kaybetmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018). 
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Yukarıda bahsedilen şehirler ve aşıklık geleneğinin izinde oluşturulacak rotanın planı şu 

şekildedir; Ankara’dan Doğu Ekspresi ile yola çıkacak olan ziyaretçiler ilk olarak Sivas şehrine 

uğrayacaklardır. Eğer ziyaretlerini Ekim ayında gerçekleştirirlerse, her yıl düzenlenen 

Uluslararası Sivas Aşıklar Bayramı etkinliklerine katılarak buradaki aşıklık geleneğine yakından 

tanıklık ederek tecrübe etme şansı yakalayacaktır. Bunun dışında ziyaretçiler Sivas’ın Sivrialan 

köyünde Aşık Veysel’in vefat ettiği ve günümüzde müze haline gelmiş olan evi gezebilir ve 

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılmış olan Aşık Veysel Sanat ve Kültür 

Merkezi’ni ziyaret ederek aşıklık geleneğinin en önemli isimlerinden birini ve bu geleneği 

yakından tanıma fırsatı yakalayabilir. Sivas’ta aşıklık geleneğinin hala yaşatılıyor olması ve 

ziyaret edilebilecek alanların fazla olmasından dolayı bir gece şehirde konaklayabilir ve ilgili 

etkinliklerin ardından edindiği aşıklık tecrübesiyle ertesi gün Doğu Ekspresi ile rotaya devam 

ederek bir sonraki duraklarına ulaşabilirler.   

Rotanın bir başka durağı olan Erzincan’da aşıklık geleneği olmasına rağmen eskisi 

kadar canlı değildir. Ancak buna rağmen hala aşıklar kahvesi gibi mekanlarda bu gelenek 

sürdürülmektedir. İkinci durakları olarak Erzincan’a uğrayan ziyaretçiler burada günü birlik 

geziler yaparak hem Erzincan şehrinin doğal güzelliklerini hem de aşıklık geleneğinin canlılığı 

için önem arz eden aşıklar kahvelerini ziyaret ederek bu ilde geleneğin nasıl icra edildiğini 

tecrübe edebilir.  

Aşıklık rotasının üçüncü durağı olan Erzurum geleneğin en yoğun olarak hissedildiği ve 

yaşatıldığı illerin başında gelmektedir.  Erzurum’da 500 yıllık tarihi olan aşıklar kahvesinin 

sayıları azalmış olsa da, yapılan çalışmalar sonucunda 2015 yılında Yoncalık’ta bulunan temelli 

kıraathanesi her hafta çarşamba günü bu geleneği yaşatabilmek adına aşıklar kahvesine 

dönüştürülmektedir. Ziryaretçiler burada aşıklık geleneğinin ustalar tarafından nasıl icra 

edildiğini ve gelecek nesillere nasıl aktarıldığını yakından görme fırsatına sahip olacaklardır. 

Ziyaretçiler Erzurum’a geldiklerinde mevsimine göre hem kış turizmi etkinliklerine katılabilir 

hem de kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan aşıklık geleneğinin yaşadığı topraklara bu 

geleneği özümseme şansı yakalayabilirler. Burada gerçekleştirecekleri 1 gecelik konaklamanın 

ardından rotanın son durağına doğru yol almak için doğu ekspresi ile Kars’a hareket edebilir.  

Oluşturulmaya çalışılan rotanın son durağı Kars şehri olacaktır. Kars şehri gerek somut 

gerekse somut olmayan kültürel miras öğeleriyle son yıllarda giderek popüler olan bir şehir 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu ekspresinin son rotası olmasından dolayı ziyaretçilerin 

çoğunun konaklama ve gezme fırsatı yakaladığı bu şehir aşıklık geleneğinin sürdürüldüğü 

yerlerden biri olarakta karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin önemli değerlerinden ve aşıklarından 

olan murat Çobanoğlu tarafından işletilen aşıklar kahvesi günümüzde eskisi kadar faaliyet 

göstermese de aşıkların ramazan ayında burada gösteriler yaptığı bilinmektedir. Bunun dışında 

Namık Kemal Kültür Evi Bahçesi aşıklık geleneği kapsamında uğranması gereken bir yerdir. 

2018 yılında belediyenin katkıları sonucunda Namık Kemal Kültür Evi bahçesine edebiyatımıza 

ve aşıklık geleneğine katkıda bulunmuş olan 18 aşığın heykeli dikilmiştir. ziyaretçiler bu kültür 

merkezini gezip heykelleri inceledikten sonra, Kars’ın diğer doğal ve kültürel miraslarını gezme 

fırsatı da yakalayacaklardır. 

SONUÇ 

Türkiye çağlar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır.  Bu kültürel çeşitlilik 

günümüze kadar ulaşan ve gelecekte de varlığını sürdürecek olan kültürel mirasları yaratmıştır. 

Anadolu topraklarında yaşatılmakta olan önemli kültürel miraslarımızdan biri aşıklık 

geleneğidir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmanın amacı aşıklık geleneğini Doğu Ekspresi turları 

ile bir araya getirmek ve Doğu Ekspresi turlarına aşıklık geleneği ile farklı bir amaç katmaya 

çalışmaktır. 

Aşıklık geleneği konusunda yapılan çalışmalar ve basına yansıyan haberler 

incelendiğinde geleneğin temsilcilerinin giderek azaldığı, gençlerin geleneğe ilgisinin azaldığı 

ve geleneğin bazı değişikliklere uğradığından bahsedilmektedir. Bu kapsamda oluşturulan bu 

rota ile aşıklık geleneğine ve aşıklara olan ilginin artması amaçlanmaktadır.  
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Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars aşıklık geleneğinin sürdürüldüğü en önemli 

destinasyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu destinasyonlarda geleneğin sürdürülmesinde 

önem arz eden hususlarda bazı eksiklikler göze çarpmaktadır. Geçmiş dönemde var olan aşıklar 

kahvelerinin azalması ya da tamamen kapatılmış olması, Kars’ta düzenlenen aşıklar bayramının 

son 3 yıldır düzenlenmemesi ve Erzincan bölgesinde aşıklık geleneğine yönelik aktivitelerin 

olmaması bu konuya yönelik eksiklikler olarak görülebilir. Görülen bu eksiklerin yanı sıra 

konuya yönelik olumlu yönlerde söz konusudur. Sivas’ın müzik alanında UNESCO Yaratıcı 

Şehirler Ağı’na başvuruda bulunmuş olması, Aşık Veysel’in anısına açılmış olan kültür evi ve 

her yıl düzenlenen Uluslararası Aşıklar Bayramı bu geleneğin gelecek nesillere taşınmasında 

önem arz eden unsurlardır. Bu kapsamda oluşturulan bu rota ile Aşıklar kahvesinin tekrar 

canlanması sağlanabilir, rotaya dahil olan şehirlerin yaratıcı şehirler ağı kapsamında edebiyat 

alanında başvuru yapması için çalışmalar başlatılabilir, aşıklık geleneğinin gelecek nesillere 

aktarılması içi kalkınma ajansları, belediyeler ve kültür ve turizm bakanlığı daha fazla tanıtım 

çalışmasında bulunabilir. Ayrıca Doğu Ekspresi turlarına farklı bir boyut kazandıracak bu rota 

ile edebiyat ve turizmin kesişim noktası olarak aşık edebiyatı ve aşıklar rotası bu geleneğin 

geleceğe taşınmasında önemli bir rol üstlenebilir. 

Doğu Ekspresi, günümüzde popülerlik kazanmış ve gençler arasında yoğun talep gören 

bir rota olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-

Kars  istikametinde ilerleyen Doğu Ekspresinde, bu çalışma sonucu oluşturulmaya çalışılan rota 

ile turun bir kısmının aşıklık geleneği için ayrı bir destinasyon haline getirilmesi amaçlanmıştır. 

Böylece bahsi geçen şehirlerden sadece transit olarak geçiş değil, her bir şehirde aşıklık 

geleneğinin izlerini keşfetme ve bu geleneği yakından tanıma fırsatı doğacaktır. Bu durum 

kültürel mirasın yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına,  bölgelerde var olan turizm 

hareketliliğinin artmasına ve bölgesel kalkınmaya destek olacaktır. Doğu Ekspresi ve benzer 

turlar kültürel miraslarımızın yok olmasını önlemek gibi önemli roller üstlenebilecek 

potansiyeldedir. Bu sebeple Doğu Ekspresi gibi turlar yok olmaya başlayan çeşitli kültürlerin 

varlıklarını sürdürebilmeleri, yaygınlaşmaları ve gençler arasında tanınırlığının artması 

bakımından faydalı bir araçtır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Aşıklık geleneğinin bilinirliğinin artması için 

konuya yönelik yapılacak projelere verilecek destekler arttırılabilir. Konu hakkında çekilecek 

belgesel, biyografik belgesel gibi çalışmalara destek verebilir ya da çekilmesine vesile olabilir. 

Aşıklık sanatını icra eden aşıkların şiirleri kitap haline getirilebilir, şiirler için video veya ses 

kayıtları gerçekleştirilebilir. 2015 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Zekeriya Kaptan tarafından Sivas’ın aşıklık geleneği belgesel filmi 

çekilmiştir. Bu kapsamda sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da belediyeler değil 

üniversitelerde belgesel çekimlerine destek olabilir. Rota kapsamında olan diğer şehirler için 

ayrı ayrı ya da bir bütün halinde aşıklık geleneğine yönelik bir belgesel çekilmesi ve yabancı 

dillere de çevirisinin sağlanması bu geleneğin hem ulusal hem de uluslararası alanda 

tanınırlığını arttıracak bir unsur olarak nitelendirilebilir.  

Belgesel, film vb. çalışmaların yanı sıra rotayı oluşturan şehirlerde yetişmiş aşıklara 

yönelik müze sayısının da az olduğu gözlemlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

aşıklık geleneğine ya da aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerine yönelik kültür evleri veya 

müzeler açılabilir ya da özel teşebbüslere açılması için destek verilebilir.  
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ANKARA’DA HİZMET VEREN URFA LOKANTALARININ URFA YÖRESEL 

MUTFAĞINI TEMSİL ETME DURUMLARI 

Öğr. Gör. Nağme Şirvan BORAN*  

  ÖZET  

Türk mutfağı zengin içeriği kültürel özellikleri ile turizm endüstrisi için önemlidir. 

Yemek ve kültür kavramını birleştiren gastronomi, turizm alanının gelişmesine katkı 

sağlamaktadır. Günümüzde artık yöresel mutfakların bir turizm ürünü olarak kullanılabileceği 

anlaşılmış ve yöresel mutfaklara yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler önem kazanmıştır. 

Turizm sektöründe yiyecek içecek faaliyetlerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve sunulması 

yerel mutfak kültürünün yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtılması ile mümkündür. 

Urfa’daki restoranların kendi yöresel lezzetlerini üretip satmaya devam ettikleri bilinmektedir. 

Bu nedenle gastromi turizmi açısından, Urfa mutfağı önemli bir çekicilik unsurudur. Bölgenin 

bereketli hilal içinde olması, eski uygarlıkların yemeklerinin çoğunlukla değişmeden günümüze 

taşınmış olması Urfa mutfağının önemli özelliğidir. Yöre mutfağının bozulmadan diğer 

şehirlerde de doğru olarak tanıtılması büyük önem taşır. Bu çalışma, Ankara’da bulunan 

isminde Urfa adı geçen yiyecek içecek sektöründe hizmet veren işletmelerin Urfa yemek 

kültürünü ne derece temsil ettiklerinin değerlendirmesine yönelik bir araştırmadır. Araştırmanın 

evrenini Ankara-Çankaya belediyesine kayıtlı ve ruhsatlı yirmibeş işletme oluşturmaktadır. 

Araştırma da veriler bu özelliği taşıyan on işletme sahibi ile yarı yapılandırılmış anket formuyla 

yüz yüze görüşme yolu ile toplanmıştır. Araştırma ile ilgili verilerin değerlendirilmesi işlemleri 

devam etmektedir. 

Anahtar Kelime; Gastronomi, Yöresel mutfak, Urfa yemek kültürü. 

 

URFA LOCALS OF URFA LOCUSTS SERVING IN ANKARA SITUATIONS 

REPRESENTING THE KITCHEN 

ABSTRACT 

The rich content of the Turkish cuisine is important for the tourism industry with its 

cultural characteristics. Gastronomy, which combines the concepts of food and culture, 

contributes to the development of the tourism field. Nowadays, it is understood that regional 

kitchens can be used as a tourism product and activities to be realized for local kitchens have 

gained importance. The successful preparation and presentation of food and beverage activities 

in the tourism sector is possible only when the local culinary culture is introduced to local and 

foreign tourists in the best possible way. It is known that restaurants in Urfa continue to produce 

and sell their own local flavors. For this reason, Urfa cuisine is an important attraction for 

gastromy tourism. The fact that the region is in the fertile crescent, the majority of the food of 

the ancient civilizations has been moved daily without changing is an important feature of the 

Urfa cuisine. It is very important that the local cuisine is introduced correctly in other cities 

without deterioration. This study is a survey to evaluate the extent to which Urfa restaurants, 

which are located in Ankara, serve in the food and beverage sector represent the Urfa culinary 

culture. The research universe constitutes twenty five enterprises registered and licensed to the 

municipality of Ankara-Çankaya. The study was also collected through face-to-face interviews 

with ten business owners with this feature and a semi-structured questionnaire form. The 

evaluation of the data related to the research is ongoing. 

Keywords: Gastronomy, Local cuisine, Urfa food culture. 
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GİRİŞ 

Turizmin sürdürülebilirliği, turizme neden olan yerel, bölgesel ve ülkesel değerlerin 

bilinmesi, korunması, geliştirilmesi ve çekiciliğinin her dönem devamlılığının sağlanması 

anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilmesinde, turizm-çevre-insan 

etkileşiminin yaşandığı, doğal ve kültürel değerleri içeren tüm kaynakların korunarak gelecek 

nesillere aktarılması önem taşımaktadır. Bu aktarımın başarılması, toplumun değişen tüketim 

anlayışı ve eko turizm ölçütlerine dayanır. Yemek yeme aktivitesi bazı kültürlerde olağan 

olabilirken bazı toplumlarda farklı anlamlar yüklenerek daha önemli bir hale 

büründürülebilmektedir. Bu farklılıklar insanlarda merak uyandırmakta ve yemeklerle ilgili bazı 

tabuları yıkma hissi oluşturmaktadır.  

Bunun sonucunda da insanlar farklı lezzetlerin olduğu yörelere doğru seyahat 

etmektedirler. Bu lezzetleri tatma isteği günümüzde artış göstermektedir. Söz konusu olan 

yemeklerin üretim süreçlerinin başından sonuna kadar incelenmesi ve bu üretim sürecinde 

kullanılan maddelerin sadece o yöreye ya da bölgeye özgü olması, bu bölge dışında dahi aynı 

üretim yapılsa bile aynı damak tadını veremeyeceği konularında bilgiler sunularak bölgenin 

çekiciliğinin artırılması gerekmektedir. Bunun da bölge ya da yörenin tercih edilmesinde önemli 

rol oynayacağı düşünülmektedir. Turistler bir bölge veya yöreyi özel bir yemeğin tadımı veya 

bir yemeğin üretim aşamalarını görmek amacıyla, yöresel veya kırsal alanları, yiyecek 

üreticilerini, restoranları, yemek festivallerini ve özel alanları ziyaret etmektedirler. Yeme içme 

alışkanlığı insanlığın en eski ve büyük zevklerindendir (Barış, 2015) Birlikte yemek yeme 

faaliyetleri insanların sosyalleşmesini sağlayan unsurlar arasında gösterilmektedir.  

Yiyecek-içecek işletmeleri, özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme içme 

ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir. Yapısı, donanımı ve imajı gibi niteliksel değerleri ile 

insanların temel ihtiyacı olan yeme içme ihtiyacını karşılamayı görev olarak kabullenmiş 

ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmış işletmelerdir.(Maviş, 2001). Yiyecek-içecek 

işletmeleri, hizmet endüstrisi içerisinde yer almaktadır. Yapısı, teknik donanımı, konforu ve 

atmosferi gibi nesnel, sosyal değeri ve personelin hizmet kalitesi gibi nitelikleriyle, kişilerin 

yeme içme ihtiyaçlarını karşılamayı meslek olarak kabul eden ekonomik, sosyal ve disiplin 

altına alınmış kuruluşlardır.(Türksoy 2002),Yiyecek-içecek işletmeleri müşterilere hizmet 

veren, yeme içme imkânlarının sunulduğu işletmelerdir (Sökmen, 2005). Son yüzyılda gelişen 

teknoloji ile birlikte haberleşme ve ulaşım kolaylaştıkça farklı kültürler birbirleri hakkında bilgi 

toplamaya, birbirlerini tanımaya ve kaynaşmaya başlamışlardır. İnsanları birleştiren önemli 

etkenlerden biri de yiyecek ve yemek konusu olmuştur(Tütüncü, 2009). Konuyla ilgili olarak 

Lacy ve Douglas (2002), tüm turistlerin damak tadına düşkün olduğunu vurgulamıştır. Bu 

durum günümüzde adından sıkça bahsettirmeye başlayan yiyecek içecek turisti kavramını 

ortaya çıkarmıştır.  

Yiyecek içecek turistleri gidilen destinasyonu tanımak ve yöresel mutfaklar hakkında 

bilgi sahibi olmak istemektedirler. Bu istek ise gastronomi turizmini ortaya çıkararak 

bölgelerin/ülkelerin imaj oluşturma çalışmalarına alternatif bir bakış açısı sağlamıştır. 

Müşterilerin satın alma ve yemek tüketimiyle ilgili belirleyici değişkenlerin karmaşık ve 

kaliteyle ilgili süreçler üzerinde etkileri çok yönlü olabilmektedir. Genellikle kalite fiziksel 

özelliklerle ilgili duyusal algılamalara bağlı olmakla birlikte satın alma ve tüketime yönelik 

değişkenlerin; sağlık, kültür, sosyal, çevre, haz alma, etik yönüyle, psikolojik ve sembolik 

boyutlar itibariyle de değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle,  önceliğin 

müşteri isteklerine verildiği, değişen sosyal ve kültürel eğilimlerin yiyecek içecek tüketimi 

üzerindeki etkilerinin iyi değerlendirilmesi, yemeğin ev içi bir faaliyet olmaktan çıkarak farklı 

etkinliklerle birleştirilerek sunulması gerekmektedir. Yemek aynı zamanda bir modadır. Bu 

nedenle artan ve değişen müşteri eğilimlerini iyi takip etmek gerekmektedir.  

Artan seyahatlerle birlikte yeme içmeye olan talep de artmaktadır. Bu taleple birlikte 

müşteri beklentilerindeki artış da göz önünde bulundurulmalıdır. Müşterinin en önemli 

beklentisinin kalite olduğu gerçeği bilinmelidir (Sözmen, 2001). Günümüzde tüketici eğilimleri; 
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sağlıklı yaşam ve güvenlik ilkeleri, kültürel etkinlikler, gelir düzeyi ve eğitime bağlı olarak 

şekillenmektedir(Tekinay, 2002). Yemeğin kimyasal, fiziksel ve biyolojik kirlenmeden uzak, 

sağlığa uygun, dengeli beslenmeyi sağlaması, güvenilir olması giderek tercih edilen ve aranan 

özelliklerdir. Yeme- içme hizmeti sunan bağımsız işletmelerin çalışma alanlarında her gün yeni 

kavramlar ve eğilimler gündeme gelmektedir. Bu eğilimlerin sonucu etnik restoranlar, balık 

restoranları, mahalli yemek restoranları, yöresel restoranlar vb. ortaya çıkmıştır. Yiyecek-içecek 

sektörünün geçmişi oldukça eski olup, Dünya’nın ilk ticari yiyecek-içecek işletmesinin nerede 

kurulduğuna dair birçok sav bulunmaktadır. Özellikle Mısırlılar, Hititliler, Helenler ve 

Romalıların bu alandaki gelişimleri yiyecek-içecek sektörünün temellerini belirlemiştir 

(Öndoğan, 2014).  

Bir yiyecek-içecek işletmesi; teknik donatımı, yapısı,  bakım ve konforu gibi maddi 

değeri, sosyal değeri ve personelin hizmet kalitesi gibi niteliksel elemanları ile kişilerin yeme-

içme ihtiyaçlarını karşılamayı meslek olarak kabul eden ekonomik, sosyal ve disiplin altına 

alınmış bir işletmedir Yiyecek-içecek işletmeleri sınıflarından biri olan restoran işletmeleri; 

yasal açıdan “belediyeye bağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı restoranlar”, 

yapılanmalarına göre “otel, bağımsız, kurum, havaalanları, istasyon, otogar, ulaşım araçları, 

üyelerine hizmet sunan, endüstriyel işletmelerde yapılanan, alışveriş merkezlerinde yapılanan 

restoranlar”, servis şekline göre “alakart, tabldot, self-servis, hızlı servis sunan, paket servis 

hizmeti sunan restoranlar”, büyüklüklerine göre “küçük, orta ve büyük restoranlar”, diğer 

restoranlar“etnik” (Türk, Osmanlı, Fransız vb.), “spesiyal” (köfteci, kebapçı, lahmacuncu vb.), 

“aile, bar ve kafeler, kokteyl ve ziyafet hizmeti sunan, toplu yemek servisi sunan restoranlar” 

olarak sınıflandırılmaktadır (Denizer, 2012). 

Etnik (milli) restoran işletmeleri, dekoru, menü yelpazesi ile üst ölçekte hızlı hizmet 

sunmaktadırlar. Menüleri, genellikle menşei olduğu ülkede hazırlanan otantik gıdaların yanı sıra 

etnik yemekler de sunmaktadır Tüketici açısından bir yemeğin özgünlüğü, bir ürünün spesifik 

bir yere, bölgeye ya da ülkeye özgü olması anlamına gelir. Gastronomi turizmi, ana motivasyon 

kaynağı özel bir yemeğin tadımı veya bir yemeğin üretim aşamalarını görmek amacıyla, yöresel 

veya kırsal alanları, yiyecek üreticilerini, restoranları, yemek festivallerini ve özel alanları 

ziyaret etmektir”( Aksoy ve Sezgi 2015). Gastronomi turizmini, ''bilinenden farklı bir mutfak 

kültüründeki yiyeceklerin tüketilmesini, hazırlanmasını, sunulmasını ve mutfağını, öğün 

sistemlerini, yeme biçimlerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen turizm şekli''olarak 

tanımlamıştır. Gastronominin konusu; yiyecek ve içecekle ilgili her şeydir. Mutfak kültürü neyi, 

nasıl ve ne şekilde yiyeceğimizin temel belirleyicisidir. Bu bakımdan yemek; kültürün önemli 

bir bileşeni ve tamamlayıcısıdır.  

Yemek kültürü, o yerin kendi öz benliğini oluşturan önemli bir unsurdur (Aksoy ve 

Sezgi,2015). Yemek ve kültür kavramını birleştiren gastronomi, turizm pazarlamasında avantaj 

sağlayan yeni bir turizm alanının gelişmesine katkı sağlamıştır. Türkiye'nin sahip olduğu 

coğrafik ve iklimsel çeşitlilik ve birçok kültüre ev sahipliği yapması sonucunda oluşan kültürel 

etkileşim ile mutfak kültürü çeşitlilik kazanmıştır. Beslenme alışkanlıklarının standartlaşması, 

genetiği değiştirilmiş gıdaların yaygınlaşması, yanlış beslenmeden kaynaklanan hastalıkların 

artması gibi etmenler tüketicileri beslenme konusunda daha bilinçli davranmaya yöneltmiştir. 

Tüketiciler doğal, taze, yerel ve geleneksel gıda ürünlerini tüketmeye başlamışlardır(Aksoy ve 

Sezgi, 2015). Ancak yerel ve geleneksel ürün ve üretimler konusunda kalite ve sağlıkla ilgili 

hususlar aranan özellikler olmaktadır.  

Bu nedenle salt gelenekselin sunulması değil, sağlığa ait gereklilikler konusunda 

iyileşme ve gelişmenin arandığı kalite konusu öne çıkarak daha da önem kazanır.  Gastronomik 

değerler; kültürel, sosyal, tarihi, coğrafi, psikolojik faktörler gibi pek çok unsura dayalıdır. 

Gastronomi turizmi bir kültürü yansıtır ve kültür bütünlük içinde birbirinden ayrılmayacak 

unsurları bir arada oluşturan bir form sergilemektedir(Barış, 2015).İşletmelerin sahip olduğu 

mimari yapılar, tasarım ve renkler hatta çalan fon müziği bile gastronomi turizmini 

etkilemektedir. Şanlıurfa sıra gecelerinde yöreye özgü bir kebap yenirken, Urfa türkülerini 
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dinlemeniz, size tarif edilemeyecek bir keyif verecektir. Bu noktada işletmeler kültürel bütünlük 

ve uyum olayına dikkat etmelidir (Zengin vd, 2018).  

URFA YEMEK KÜLTÜRÜ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat Bölümü’nde yer alan Şanlıurfa Şehri, sahip 

olduğu uzun geçmiş nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır(Şahinalp, 2005) 

.Şanlıurfa şehrinin önemli turistik potansiyelinin ortaya çıkmasında rol oynayan kültürel 

değerler arasında şehir halkının gelenek ve görenekleri ve yemek kültürü de önemli bir yer 

tutmaktadır (Başarangil,2017).Tarihi özelliklerinin yanı sıra yemek kültürü de oldukça zengin 

olan şehir, çok önemli bir gastronomi durağıdır.  

UNESCO’nun belirlediği “Dünya Gastronomi Şehirleri” listesine girmeye aday olan 

Şanlıurfa, son olarak 2017 yılında “Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği” 

(TÜRES) tarafından 24 ayrı kategoride ve 571 bin kişinin katılımı ile düzenlenen Uluslararası 

Lezzet İstanbul Festivalinde “En İyi Gastronomi Şehri” ödülüne layık görülmüştür (Milliyet, 

2017). Kültürü yansıtan en güzel örneklerden biri de yöresel mutfaklardır. Bu konu turizm 

sektörü içinde gastronomi kavramı ve gastronomi turizmi şeklinde önemsenir hale gelmiştir. Bu 

şekilde yemek yeme olgusu sıradan bir ihtiyaç olmaktan çıkarak ihtiyaçların en üst basamağına 

taşınması sonucunu doğurmuştur (Aksoy ve Sezgi, 2015). Bir yöreye ait kültürü ve kimliği 

diğerlerinden ayıran önemli sistemlerden biri yöre mutfağıdır.  

Yemek için “Bir toplumun yaşam biçiminin ifadesi” diye bahseden düşünürler geçmişte 

ve günümüzde mutfağın kültür tanımında önemli yerinin olduğunu ortaya koymuştur( Onur 

vd,2016).Urfa mutfağında bir yemeğe katılan malzemeler şehir merkezinde farklı, ilçelerde 

farklı ve hatta kendine ait pişirme alışkanlıklarından dolayı aileler arasında da farklılık 

gösterebilmektedir( Onur ve ark, 2016). Bu da Urfa özelinde bile yemeğe ait yapım, lezzet ve 

sunum çeşitliliği kazandırır. Ziyaret edilen her yerde biraz benzer ancak birbirinden biraz 

değişkenlik de gösteren bir zenginlik sunar.  

Urfa mutfağı da kendine özgü ve zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.  Bölgenin coğrafi 

konumundan dolayı dışa kapalı yaşamıyla Batı'dan çok fazla etkilenmediği, Batı'ya özgü fast-

food kültürünün izlerini taşımadığı gözlenir. Restoranlarda yöresel lezzetler, üretilip satılmaya 

devam edilmektedir. Bu, gastro turistler için büyük bir çekicilik unsuru oluşturmaktadır. 

Bölgenin bereketli hilal içinde olması, eski uygarlıkların yemeklerinin çoğunlukla değişmeden 

günümüze taşınmış olması, tarihini merak edenler için bir kaynak oluşturmaktadır. Birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve tüm ilahi dinler açısından önemli merkezlerden biri olan 

Şanlıurfa, günümüzde yemek kültürüyle de ön plana çıkan bir şehirdir. (Onur ve ark.2016).  

Şanlıurfa mutfağında günlük yaşamda tüketilen yemekler et ağırlıklıdır ve Urfalılar ”et 

giren yere dert girmez” derler. Yörenin özel yemeklerinden sayılan lahmacun, kebap vb. 

yiyecekler yöre halkının günlük tükettiği olağan yemeklerdendir(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2005). Bunlar hızlı servis edilen çabuk tüketilen yemeklerdir. Şanlıurfa mutfağı Ortadoğu'nun 

tüm lezzetlerini içeren oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Şanlıurfa mutfağının en değerli 

baharatı isottur (Ertaş ve ark,2013).  

Urfalılar asırlardan bu yana damak zevkinin en güzel örneklerini veren zengin çeşitte 

yemekle beslenmesini bilmişlerdir. Yöre yemekleri lezzetli olduğu kadar besin değeri de 

yüksektir. Gelişen ve değişen tüketim alışkanlıklarında kültürel ve geleneksel değerlerin ön 

plana çıktığı görülmektedir. Şanlıurfa mutfağı zengin yerel yiyecek ve içeceklere sahiptir. 

Şanlıurfa mutfağı Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Süryani, Ermeni, Yezidi, Türk, Arap, Kürt vb. 

her milletten ve her kültürden izler taşımaktadır. “Tirit”, “Çiğköfte”, “Keşkek”, “Yahudi 

Köftesi”, “Lebeni”, “Borani” bunlara en güzel örnektir(Algın,2006).Şanlıurfa mutfağı sahip 

olduğu "Frenk Suyu" (salça), "İsot Reçeli" (biber salçası), "Kuru İsot", "Şire" (çekçek, bastık, 

sucuk, kesme), "Ekşili "(sirke), "Nar Pekmezi", "Zeytin", "Kuru Patlıcan", "Domates", "İsot", 

"Dolmalık İsot", "Kabak", "Acur", "Bamya", "Döğme", “Peynir”, "Sadeyağ", "Koruk Ekşisi ", 
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"Gül şurubu", "Limon şurubu"gibi yerel gıdalar ve geleneksel lezzetler Şanlıurfa tarihi kadar 

zengindir (Akalın, 2011).  

Şanlıurfa mutfağına bakıldığında, bir sebzenin veya kesilen bir hayvanın tamamının 

değerlendirildiği görülmektedir. Bir oğlak veya kuzu kesilince etinden kavurma yapılır ve 

misafire ikram edilirken; kellesi ve ayaklarından “Kelle-Paça”; karnından “Kırk Kat” veya 

“Karın Dolması”; bağırsağından “Mimbar”, iç yağından“Lıklıkı”, ciğerinden “Ciğer Kebabı”, 

dalağından “Dalak Dolması”, derisinden “Tuluk”, “Post”, “Kürk” vb. yapılmaktadır. Bu özellik 

aynı şekilde sebzelerde de görülmektedir. Örneğin bir bağ pancarın (pazı) yaprakları sarma, 

sarma yapmaya uygun olmayan parçalanmış yaprakları kavurma, sapından ise borani 

yapılır(Urfa kultur, 2018).  

Büyük bir gastronomik değere sahip olan Şanlıurfa’nın, bu değerlerinin tanıtımının 

yapılması ve sahip çıkılması gerekmektedir. Bu nedenle gastronomik değerlerin kaleme 

alınması, envanterinin hazırlanması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim dünyada yaşanan hızlı 

kentleşme, nüfus artışı ve küreselleşme pek çok alanda olduğu gibi kültürel alanda da etkisini 

göstermekte, yerel kültürel varlıkları ve değerleri tehdit etmektedir. Kültürel birikimin önemli 

bir bileşeni olan gastronomik değerler de bu süreçten olumsuz etkilenmekte ve pek çok yerel 

gastronomik ürün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bununla birlikte ortaya çıkan 

sorunlar, tüketicileri beslenme konusunda daha bilinçli davranmaya yöneltmiştir. Tüketiciler 

doğal, taze, yerel ve geleneksel gıda ürünlerini tüketmeye başlamışladır.  

Bu nedenle aslında birer kültürel varlık olan yerel ürünlerin korunması ve varlıklarının 

devam ettirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla “coğrafi işaretler” bir koruma aracı olarak 

geliştirilmiştir (Aksoy ve Sezgi, 2015).Coğrafi işaretler ürünlerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasının yanında, pazarlanması için de bir farkındalık oluşturmaktadırlar. 

Şanlıurfa ile ilgili, ciğer kebabı, tırnaklı ekmek, haşhaş kebabı, açık ekmek, pencer 

(pazı) boranisi, yumurtalı köfte, isot çömleği, frenk çömleği, üzlemeli pilav, lebeni, su kabağı 

yemeği, zerde ve külünçenin coğrafi işaret tescil belgeli yemeklerdir.(turkpatent.gov.tr,2018) 

Çiğ Köfte tescilli meze grubunda, Şanlıurfa Biberi tescilli sebze grubunda yer almaktadır. 

Bunların yanında tescil edilmeyi bekleyen ürünler ise, Urfa Peyniri, Urfa Yağı, Urfa Kazan 

Kebabı,  Yemeği, Urfa Miftahi Tas Kebabı, Urfa Saç Kavurması, Urfa Soğan Kebabıdır (Aksoy 

ve Çelik, 2017).  

Her topluluk kendine ait geleneksel yemek kültürünü, tarihsel süreç içerisinde 

geliştirerek bugünlere ulaştıran ve tüm bu süreç boyunca devamlılık gösteren, tekrar eden 

kültürel miras, alışkanlık, bilgi, töre ve davranış olarak ortaya koymaktadır (Aksoy, Sezgi, 

2015). Urfalılar misafiri çok seven bir toplumdur, bu anlayışında hiç bir öğünde misafirsiz 

sofraya oturmayan Hz. İbrahim (a.s.)'dan geldiği söylenmektedir. Halil İbrahim Sofrası herkesçe 

bilinen bir deyimdir. Urfalılar hala bugün misafir ağırlamak ve onlara yemek ikram etmekten 

büyük zevk duyarlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005.) 

Yöresel lezzetlerinin yanında Şanlıurfa kültürünün ayrılmaz bir parçası olan ve geçmişi 

400-500 yıl öncesine dayandırılan sıra gecesi geleneği, sohbet, muhabbet, edebiyat, musiki, 

birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, usta-çırak ilişkisi, küçüğe sevgi, büyüğe hürmet gibi 

temel toplumsal özellikleri barındırır (Aslan,2014).  

Kente özgü bir eğlence ve buluşma türü olan sıra geceleri, “Geleneksel Sohbet 

Toplantıları” adı altında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne kabul 

edilmiştir( Değişgel ve Bingöl 2018).Sıra gecesi yalnızca Şanlıurfa'ya has olmamakla birlikte 

Şanlıurfa ile anılan, onunla öne çıkan bir ziyafet ve dostluk biçimidir (Şahinalp, 2005).Urfa’da 

sıra gecelerinin önemli unsurlarından birisi de yemek ve yemek faslıdır. Sırada, müzik programı 

ve söyleşileri bittikten sonra yemek faslına geçilir. Urfa Sıra gecesinin özgün yemeği 

çiğköftedir. Aslında çiğköfte bütün Şanlıurfa yöresinin geleneksel mutfağının başyemeğidir. 

Çiğköfte yapımında kullanılan malzemenin özelliği ve hazırlanması ayrı bir ustalık 

işidir.(Bayuk ve Ofluoğlu,2017). Sohbet sonrasında mırra adı verilen acı kahve servis edilir. 
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Şanlıurfa'nın diğer bir meşhur lezzeti olan şıllık tatlısının Mezopotamya'ya ait bir tatlı olduğu 

söylenmektedir. Tatlı şerbetini oluşturan pekmezin kaynağının, dünyanın yedi harikasından biri 

olan Babil'in asma bahçelerine dayandığı iddia edilmektedir.  

Tüm bu bilinen lezzetlerin yanı sıra sadece Urfalıların bildiği besleyici özelliği oldukça 

fazla olan şöş börek de özel bir yiyecektir. Bunların dışında yeni patent almış olan tirit 

yemeğinin çok eski zamanlara ait olduğu bilinmektedir. Meşhur tarihçi Taberî'nin dediğine göre 

tirit ilk olarak Hz. İbrahim tarafından yapılmıştır (Akkoyunlu, 2012). Yemek kültürü oldukça 

zengin olan Şanlıurfa çiğ köfte, patlıcanlı kebap, lahmacun gibi çok bilinen yemeklerinin yanı 

sıra mırra, şıllık gibi özel tatları ve çok çeşitli yöresel yemekleri ile damağına düşkün turistler 

için pek çok seçenek sunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı Şanlıurfa, Kültür veTurizm 

Bakanlığı’nın Turizm Eylem Planı’nda (2013) “Güneydoğu Anadolu Gurme Aksı”nda yer alan 

illerden birisi olarak tanımlanmaktadır (İnvestsanliurfa, 2018).  

Şanlıurfa’nın sahip olduğu yemek kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve bir sonraki 

kuşaklara aktarılması amacıyla geleneksel Urfa mimarisinin seçkin örneklerinden biri olan 

tescilli Hacıbanlar Evi, 2008 yılında Şanlıurfa Belediyesi tarafından kamulaştırılarak “Mutfak 

Müzesi” olarak hizmete açılmıştır (Değişgel ve Bingöl 2018). Şanlıurfa kentine yönelik olan 

algı ve imaj değişimine gereksinim olduğu ve bunun başarılmasının kentin markalaşma 

çabalarında önemli bir role sahip olabileceği belirlenmiştir (Zorlu ve Keskin,2017 ). 

Yöresel lezzetlerini ön plana çıkarıp “Gastronomi Kenti” olma yolunda çaba sarf eden 

kentte yapılan araştırmalar sonucu kebap, lahmacun, içliköfte, vb. dışında sahip olduğu yemek 

kültürünü tanıtacak lezzetlerin sunulduğu yiyecek-içecek işletmesinin bulunmadığı 

görülmektedir. Şanlıurfa kentine gelen ziyaretçilere sunulan yöresel lezzetlerin bu denli sınırlı 

olduğu göz önüne alındığında, özellikle yiyecek-içecek işletmelerinin menülerini yöresel 

anlamda zenginleştirmeleri için teşvik edilmesi önemlidir(Başarangil, 2017).  

Başarılı bir şekilde tanıtımı yapılmayan bir ürünün/hizmetin çok değerli olsa bile 

markalaşma sansı yok denebilecek kadar azdır. Geçmişten günümüze gelen zengin mutfak 

kültürümüz, günümüz Türkleri açısından korunması gerektiğine inanılan kültürel bir mirastır. 

Bu mirası nesilden nesile aktarabilmek için yöresel mutfakların farklı şehirlerde temsil edilip, 

tanıtılması büyük önem taşır. Ankara’da yaşayan bir kimse için Urfa mutfağından yemekler 

tatmak başka bir kültüre yolculuk gibidir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE KAPSAMI 

Türk mutfağı zengin içeriği kültürel özellikleri ile turizm endüstrisi için önemlidir. 

Yemek ve kültür kavramını birleştiren gastronomi, turizm alanının gelişmesine katkı 

sağlamaktadır. Günümüzde artık yöresel mutfakların bir turizm ürünü olarak kullanılabileceği 

anlaşılmış ve yöresel mutfaklara yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler önem kazanmıştır. 

Turizm sektöründe yiyecek içecek faaliyetlerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve sunulması 

yerel mutfak kültürünün yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtılması ile mümkündür.  

Urfa’daki restoranların kendi yöresel lezzetlerini üretip satmaya devam ettikleri 

bilinmektedir. Bu nedenle gastronomi turizmi açısından, Urfa mutfağı önemli bir çekicilik 

unsurudur. Bölgenin bereketli hilal içinde olması, eski uygarlıkların yemeklerinin çoğunlukla 

değişmeden günümüze taşınmış olması Urfa mutfağının önemli özelliğidir. Yöre mutfağının 

bozulmadan diğer şehirlerde de doğru olarak tanıtılması büyük önem taşır. Bu çalışma, 

Ankara’da bulunan isminde Urfa adı geçen yiyecek içecek sektöründe hizmet veren işletmelerin 

Urfa yemek kültürünü ne derece temsil ettiklerinin değerlendirmesine yönelik bir araştırmadır. 

Araştırmanın evrenini Ankara-Çankaya belediyesine kayıtlı ve ruhsatlı yirmibeş işletme 

oluşturmaktadır. Araştırma da veriler bu özelliği taşıyan on işletme sahibi ile yarı 

yapılandırılmış anket formuyla yüz yüze görüşme yolu ile toplanmıştır.  
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu araştırma, nitel, derinlemesine görüşme örnek olay incelemesidir. Örnek olay 

incelemesi bir konunun bir ya da daha fazla öge kullanılarak derinlemesine araştırılması 

yaklaşımıdır. Niteliksel ölçme aracı olarak görüşme sırasında yarı-yapılandırılmış bir anket 

formu kullanılmıştır. Anket formunun son halini alması amacıyla araştırmanın amacına uygun 

olarak literatür taranmış ve hazırlanan sorular için uzman görüşüne başvurulmuştur.  

Derinlemesine görüşme yapılmasındaki amaç konunun bütün boyutlarını kapsayan daha çok 

açık uçlu soruların sorulmasına ve detaylı cevapların alınmasına imkân veren, yüz yüze, birebir 

görüşülerek bilgi toplanmasına imkân vermesidir. Karşıdaki kişinin duygu, bilgi, tecrübe ve 

gözlemlerine görüşme yoluyla ulaşılabilir. Araştırma verileri Çankaya belediyesinden ruhsatı 

olan ve adında Urfa adı geçen yiyecek içecek işletmelerinden,  on işletmenin sahibi ile yarı 

yapılandırılmış anket yolu ile yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Veriler araştırmacı 

tarafından tablolaştırılarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında yer alan sorular ve katılımcıların yanıtları Tablo 1’te ortaya 

konulmuştur.  

Tablo-1-Ankara’da Hizmet Veren Urfa Lokantalarının Urfa Yöresel Mutfağını Temsil Etme 

Durumları ile ilgili işletmelerle yapılan görüşmenin soru ve cevapları 

SORULAR 

 

       % 

1Kaç yıllık işletmesiniz?  n(10) 

 

1-10 5 50 

10-15 2 20 

15 ve üstü 3 30 

2-Kaç yaşındasınız? n(10) 25-35 3 30 

35-45 1 10 

45 ustu 6 60 

3-Nerelisiniz? n(10) Şanlıurfa 4 40 

Gaziantep 1 10 

Adana 1 10 

Mardin 1 10 

Ankara 1 10 

Kırşehir 2 20 

4-Aşcılarınız nerden geliyor? 

n(10) 

Şanlıurfa 4 40 

Gaziantep 2 20 

Adana 1 10 

Bolu 2 20 

Ankara 1 10 

5-Yemeklerde kullandığınız hammadde ve 

araçları nerden temin ediyorsunuz? n(10) 

Şanlıurfa 3 30 

Ankara 5 50 

Adana 1 10 
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Mardin 1 10 

6-Bu hammaddeler nelerdir? n(30) Baharatlar 

(Özellikle isot) 

9 30 

Bulgur 3 10 

Sebze ve meyve 2 6.7 

Et, ciğer 1 3.3 

Fıstık, ceviz 3 10 

Un 2 6.7 

Kurutulmuş ürünler 2 6.7 

Çiğköfte yoğurma kabı 4 13.3 

Zırhlar 4 13.3 

7-İşletmenizde hangi Urfa yemekleri yapılıyor? 

n(65) 

Urfa kebap 10 15.4 

Çiğköfte 6 9.2 

Yumurtalı çiğ köfte 1 1.5 

Ciğer kebap 5 7.8 

Patlıcanlı kebap 4 6.2 

Domatesli kebap 4 6.2 

Soğanlı kebap 3 4.6 

Lahmacun 10 15.4 

İçli köfte 8 12.4 

Ağzı açık, ağzı yumuk 1 1.5 

Kurutulmuş patlıcan biber 

dolması 

3 4.6 

Lebeniye çorbası 1 1.5 

Lolaz dürüm(börülce, nohut) 1 1.5 

Saç kavurma 6 9.2 

Mumbar dolması 1 1.5 

Şıllık tatlısı 1 1.5 

8-Müşteriler tarafından en çok tercih edilen 

ürünleriniz hangileridir? n(43) 

Urfa kebap 6 13.9 

Çiğköfte 5 11.7 

Ciğer kebap 6 13.9 

Patlıcanlı kebap 6 13.9 

Lahmacun 8 18.7 

İçli köfte 6 13.9 

Kurutulmuş patlıcan biber 

dolması 

2 4.7 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

285 

 

Saç kavurma 4 9.3 

9-Neden Urfa mutfağını tercih ettiniz? 

n(10) 

Memleketimin mutfağı  4 40 

Müşteri Talepleri 6 60 

10-Urfa yemek kültürünü iyi temsil ettiğinizi 

düşünüyor musunuz? 

n(10) 

Evet 3 30 

Hayır 3 30 

Biraz 4 40 

11-Bu konuya ilişkin neler yapıyorsunuz? n(17) 

 

Menude urfa yemeklerine yer 

veriyorum. 

10 58.9 

Lokantada urfa müziklerine 

yer veriyorum. 

3 17.6 

Sıra geceleri düzenliyorum. 3 17.6 

Diğer (Yöresel Yaşam 

Tarzının Hakim Olduğu 

Hizmet Anlayışı kahve mırra 

sunumu yöresel kıyafetler, 

mekan düzeni 

1 5.9 

Yapılan görüşmeler sonucunda, işletmelerin %30 nun 15 yıllık ve üstü işletme olduğu, 

en yaşlı işletme sahibinin 42 yıldır bu işi yaptığı ve 80 yaşında olduğu belirlenmiştir, yine 

işletmelerin % 50 lik bir kısmını da 5 yıldan önce kurulmuş olan yaşları 35 in altı olan işletme 

sahiplerinin işlettiği belirlenmiştir. İşletme sahiplerinin %40lık bir bölümünün Şanlıurfalı 

olduğu bunu sırasıyla Kırşehir, Gaziantep, Mardin, Adana, Ankara illerinin izlediği 

belirlenmiştir. Urfa mutfağını uygulamaya çalışan işletme sahiplerinin % 60lık bir oranının 

Urfalı olmadığı belirlenmiştir. İşletme sahiplerinin çalıştırdığı aşcıların %40 nın Urfa dan 

geldiği diğerlerinin sırasıyla Antep, Bolu ve Adanalı olduğu saptanmıştır. Yapılan görüşmeler 

sonucunda sadece bir işletmenin kendi aşcılarını kendilerinin yetiştirdiği belirlenmiştir. Gerek 

işletme sahiplerinin gerekse işletmede çalışan aşcıların yarıdan fazlasının Urfalı olmaması 

dikkat çekicidir. Yemeklerde kullanılan hammadde ve araçları işletmelerin  %30 Urfa dan temin 

ederken %50lik büyük bir bölümü Ankara dan temin ettiklerini diğerleri ise, Adana ve Mardin 

den temin ettiklerini belirtmişlerdir. İşletmelerin %30 u isotu Urfa dan getirdiklerini 

belirmişlerdir. Memleketten daha çok baharatları, fıstık ceviz gibi kuruyemişleri getirirken, 

işletmelerden sadece birinin hemen hemen tüm ürünleri et dahil Urfa dan temin ettiği 

belirlenmiştir. Ayrıca kullanılan araçlardan çiğ köfte yoğurma kabı ve zırhlar dışındaki araçların 

Ankara dan temin edildiği bunları da sadece dört firmanın Urfa dan temin ettiği saptanmıştır. 

İşletmelerin hepsinde urfa kebabı ve lahmacun un menülerde yer aldığı, bunları 

sırasıyla,%12.4 oranında içli köfte , %9.2 oranında çiğ köfte, saç kavurma,%7.8 oranında ciğer 

kebap,% 6.2 oranında patlıcanlı kebap ve domatesli kebap,% 4.6oranında kurutulmuş patlıcan 

biber dolması, soğanlı kebap, %1.5 oranında da ağzi açık, ağzı yumuk, yumurtalı çiğköfte, içli 

köfte, lebeniye çorbası, lolaz dürüm (börülce, nohut), mumbar dolması, şıllık tatlısı gibi yöresel 

tatların izlediği belirlenmiştir. Urfa nın bu yöresel lezzetlerinin sadece bir işletmenin 

menüsünde bulunduğu belirlenmiştir. Müşteriler tarafından en çok tercih edilen ürünler ise 

sırasıyla, %18.7 lahmacun,%13.9 urfa kebap, ciğer kebap, patlıcanlı kebap, içli köfte,%11.7 çiğ 

köfte,%9.3 saç kavurma, %4.7 kurutulmuş patlıcan biber dolması olduğu saptanmıştır. 

İşletmelerin Urfa mutfağını tercih etme nedenleri%60 müşteri talepleri iken,%40lık orandaki 

işletme sahibi ise, kendi memleketleri olduğu için urfa mutfağını tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Urfa yemek kültürünü iyi temsil ediyor musunuz? sorusuna ise işletmecilerin 

%30u evet derken, %40 biraz, %30 ise hayır yanıtını vermişlerdir.  

Urfa kültürünü yansıtmak için neler yapıyorsunuz sorusuna ise işletmecilerin hepsi 

‘Urfa yemeklerine menünde yer veriyorum’ derken işletmelerin%17.6 Urfa müziklerini 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

286 

 

çaldıklarını, Urfa sıra geceleri düzenlediklerini % 5.9 oranındaki tek işletmede yöresel yaşam 

tarzının hakim olduğu hizmet anlayışına sahip olduklarını belirterek, kahve mırra sunumu 

yöresel kıyafetler, mekan düzenine dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde çok hızlı değişen müşteri istek ve beklentilerine cevap verebilmek adına 

restoran işletmeleri de diğer turizm işletmeleri gibi farklı pazarlama stratejileri uygulamaktadır. 

İşletmeler bu stratejilerden yaralanarak, piyasadaki rakipleri arasında öne çıkmak ve pazardaki 

konumlarını sağlamlaştırmak istemektedirler. Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak isteyen 

restoran işletmelerinin hizmet kalitesi, hijyen, menüde yemek çeşitliliği, yerel lezzet deneyimi, 

atmosfer, özenli personel vb. unsurlar üzerinde önemle durmaları son derece önemlilik arz 

etmektedir. Bu nedenlerle araştırmada yöresel mutfak özelliği taşıyan lokantalar önem 

kazanmıştır.  

Tüketici açısından bir yemeğin özgünlüğü, bir ürünün spesifik bir yere, bölgeye ya da 

ülkeye özgü olması anlamına gelir. Yemek kültürü, o yerin kendi öz benliğini oluşturan önemli 

bir unsurdur (Aksoy ve Sezgi, 2015) .Türkiye'nin sahip olduğu coğrafik ve iklimsel çeşitlilik ve 

birçok kültüre ev sahipliği yapması sonucunda oluşan kültürel etkileşim ile mutfak kültürü 

çeşitlilik kazanmıştır.  

Dünyada yaşanan hızlı kentleşme, nüfus artışı ve küreselleşme pek çok alanda olduğu 

gibi kültürel alanda da etkisini göstermekte, yerel kültürel varlıkları ve değerleri tehdit 

etmektedir. Yöresel mutfaklar kültürlerin tanıtımı açısından büyük önem taşır. Bu nedenle başka 

illerde bir ilin adını kullanarak açılan yiyecek içecek işletmelerinin o ilin doğru veya yanlış 

tanıtılmasında rolü büyüktür. Yapılan bu çalışmada Ankara’da hizmet veren Urfa lokantalarının 

Urfa yöresel mutfağını ve Urfa yemek kültürünü yeterince temsil etmediği kanısına varılmıştır. 

İşletmelerde adında Urfa geçmesine rağmen genel olarak güneydoğu yemekleri bulunduğu 

belirlenmiştir. Onlarında genelde yöresel lezzetlere göre değil de,  müşteri isteklerine göre 

yapıldığı belirlenmiştir. Maalesef sadece bir işletme gerek menüdeki Urfa yemekleri, 

hammaddelerin temini gerek yemek yenilen ortam, gerekse çalınan müzikler ve yapılan 

etkinliklerle diğer işletmelerden bu konularda bir adım öne çıkmıştır. Ama bu yeterli 

görülmemektedir. Bu nedenle belli bir yerin yemek kültürünü ön plana çıkaran yöresel yiyecek 

içecek işletmelerinin aşağıdaki geliştirilen önerilerin yerel(yöresel) restoran yöneticilerine yol 

gösterici olacağı tahmin edilmektedir 

- İşletmelerin sahip olduğu mimari yapılar, tasarım ve renkler hatta çalan fon müziği 

bile gastronomi turizmini etkilemektedir. Şanlıurfa sıra gecelerinde yöreye özgü bir kebap 

yenirken, Urfa türkülerini dinlemeniz, size tarif edilemeyecek bir keyif verecektir. Bu noktada 

işletmeler kültürel bütünlük ve uyum olayına dikkat etmelidir. 

-İşletmelerde çalışan personele gastronominin bilimsel yönüyle ilgili eğitimler 

verilmeli, bağlı oldukları işletmelerin hangi mutfakları sunduğu, bu mutfakların kültürünün ne 

olduğu gibi derin eğitimler düzenlenmelidir. İşletme yöneticilerinin seçeceği personeli işine 

bağlı, temiz, bakımlı, beden dilini iyi kullanabilen, İşini ve mesleğini seven, işletme ihtiyacını 

karşılayacak düzeyde profesyonel iş yapabilen, hizmet içi eğitim kapsamında ise işletmenin 

kendisinden beklenen yetenekleri geliştirmeye açık, işletme içerisinde ekip çalışmasına yatkın 

ve örgüt kültürüne sahip çıkabilen işgörenlerin seçilmesi oldukça önemlidir. Personelin 

hizmetiçi eğitimine gerekli önem verilmelidir. 

-Yöresel yemek işletmelerinde özellikle mutfak ve sunulan yemekler her daim ön 

planda olmalıdır. Kaliteyi standart hale getirmek ve korumak işletme için tüm unsurlardan daha 

önemlidir. İşletme yöneticilerinin yemeklerde kullanılan malzemelerin kalite standartlarını 

koruyarak,  geleneksel lezzeti sürdürmeleri gerekmektedir. 

-Yöresel yemek işletmelerinde müşterilerin karşılanmasından oturmasına, sipariş 

alınmasından fatura ödemeye kadarki her bir hizmet sürecinde özenli davranışlar, işletme 

imajına olumlu etki sağlar. 
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- Yöresel yemek işletmelerinde kökten gelen lezzetlerinin bozulmaması amacıyla paket 

servis dağıtımını sınırlı tutmalıdır. Bu sınırlı dağıtımın yaratılan markayı ve güveni koruduğu 

ileri sürülebilir. 

- Özellikle yöneticiler, üretilen her ürünün lezzetini mutlaka tadarak, lezzet standartlarını taşıyıp 

taşımadığını kontrol altında tutmalı, ürünlerin mutfaktan masaya kadar olan sürecinde belirli 

kontrol noktaları oluşturmalıdır. 

- Yöresel yemek işletmelerinde günümüzde sosyal medyadan, mekân tavsiyesinde 

bulunan web platformlarından ve gurmelerin tavsiyelerinden faydalanmaları gerekmektedir. 

Ayrıca web sitelerini geliştirmeleri tavsiye edilebilir. 

- Şanlıurfa yı temsil eden işletmelerin Urfa kebap,  lahmacun, içliköfte, vb. dışında 

sahip olduğu yemek kültürünü tanıtacak lezzetlerinde bulunduğu menülerini yöresel anlamda 

zenginleştirmeleri büyük önem taşır. Başarılı bir şekilde tanıtımı yapılmayan bir 

ürünün/hizmetin çok değerli olsa bile markalaşma sansı yok denebilecek kadar azdır. Ankara’da 

yaşayan bir kimse için Urfa mutfağından yemekler tatmak başka bir kültüre yolculuk gibidir. 

-Yöresel yemek işletmelerinde otantik atmosferin sağlanmasında yalnızca ısı, ışık, 

müzik, renkler, motifler, dekorasyon, mobilyaların uyumu vb. fiziksel unsurların yeterli 

olmayacağını göz önünde bulundurmalı, bu unsurların tamamlayıcısı olarak yöresel yemek 

deneyiminin önemini de göz ardı etmemelidirler. Yöresel işletmelerin en önemli ürünü olan 

yemek kültürü dekorasyon ve atmosfer ile bütünleştirilmelidir.  

Bu çalışmanın gelecekte uygulanacak nicel araştırmalar için bir kılavuz olacağı 

düşünülmektedir. Bu araştırma on işletmeyle gerçekleştirilmiş olup, elde edilen sonuçların 

genellenebilmesi için gelecek araştırmaların, daha geniş bir örneklem üzerinde nicel 

araştırmalar ile yinelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

-Yöresel mutfağın sergilenmesi bir hizmet sunumuna dönüşerek bu yoğun şehir 

yaşantısının insanların üzerinde yarattığı stres ve baskıya, doğal yasama duyulan özleme ve 

organik beslenebilme imkanlarının sınırlı olmasına paralel olarak yeni ürünler/hizmetler ortaya 

çıkarılabileceği düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA 

1. Akalın, L. (2011). Tandırlıktan Gelen Lezzet (Geleneksel Urfa Yemekleri). Şanlıurfa 

Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları. Şanlıurfa.6-8. 

2. Akkoyunlu, Z. (2012), Türk Mutfağından Kaybolan Kerkük Yemekleri, Motif Akademi 

Halkbilimi Dergisi, 2 (2), 328-336. 

3. Aksoy, M,Muhabbet Çelik(2017) Yerli Turistlerin Gastronomi Turizmine Yönelik 

Tutumları: Şanlıurfa Örneği Gazi University / Turkey Journal of Tourism and Gastronomy 

Studies 5/3 (2017) 422-434 

4. Aksoy, M. ve Sezgi, G. (2015) “Gastronomi Turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Gastronomik Unsurları”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/3 (2015) 79-89, s: 

80, 81, 82, 86, 87 

5. Algın, S. (2006). Yöremizden Sofranıza Urfa Yemekleri, Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü Yayınları, Şanlıurfa, 58-59. 

6. Aslan, Ensar (2014). Ahi Örgütlerinden Urfa Sıra Gecesine Uzanan Bir Kültür Geleneği. 

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayı 1, 2014 

7. Barış, Zafer (2015) Turizm işletmelerinde organik gıda kullanımı algı ve tutumlarının 

araştırılması: Gaziantep ili örneği.   İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans acikerisim.ikc.edu.tr 

8. Başarangil, İlke, Nevin İnam. Restoran Pazarlamasında 7 P: Etnik Bir Restoranda Örnek 

Olay İncelemesi Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/2 (2017) 127-145 

9. Bayuk. Nedim, Merve Ofluoğlu (2017) Kentsel Markalaşma ve Yerel Halkın Kentsel 

MAarkalaşma Algısı; Şanlıurfa Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The 

Journal of International Social Research Cilt: 10 Sayı: 53 Volume: 10 Issue: 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

288 

 

53www.sosyalarastirmalar.com, Issn: 1307-9581, http://dx.doi.org/10.17719/jisr. 

20175334158 

10. Değişgel Sedat,Zekeriya Bingöl(2018),  Şanlıurfa İlinin Gençlik Turizmi Potansiyelinin 

İncelenmesi DOI: 10.26466/opus.399610 http://dergipark.gov.tr/download/article-file 

/441634 

11. Denizer, Dündar. (2012). Yiyecek-İçecek Hizmetleri (Ed. Mehmet Sarıışık). T.C. Anadolu 

Üniversitesi Yayını No: 2540, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1511. 

12. http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allNews/newsDetail?newsId=910Web:  

adresinden 05 ekim 2018'de alınmıştır. 

13. http://www.urfakultur.gov.tr/Eklenti/22145,urfa-mutfagi.pdf?0%20 adresinden 5 ekim 

2018 de alınmıştır 

14. Julia Lacy, William Douglass,(2002) “Beyond Authenticity: The Meaning and Uses of 

Cultural Tourism”, Tourist Studies, Cilt: 2, Sayı: 1, (2002), 5-21 

15. Kozak, Nazmi; Kozak, Meryem A. ve Kozak, Metin. (2014). Genel Turizm İlkeler- 

Kavramlar (16. Baskı), Detay, Ankara. 

16. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2005). Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'Rehberlikte 

Uzmanlaşma Eğitimi'. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Bürosu, 35-53, 114-

115, 241, 295, 413-415. 

17. Maviş Fermani (2001), Servis ve Bar, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2001. 

18. Milliyet. (2017, Ekim 1). Şanlıurfa'ya "En İyi Gastronomi Şehri" Ödülü.Milliyet Gazetesi 

Resmi Web Sitesi: http://www.milliyet.com.tr/sanliurfa-ya-en-iyi-gastronomi-

sehrisanliurfa-yerelhaber-2310341/adresinden alındı 

19. Onur, Neslihan Tufan Süren, Mehmet Güllü (2016)Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of 

Social Science / Yıl: 3, Sayı:7, Haziran 2016, s. 176-183 

20. Öndoğan, Nüket E. (2010). Restoran Pazarlamasında Kullanılan Temel Pazarlama Karma 

Elemanları, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1 (1), (45-67) 

21. Sökmen Alptekin(2005), Ağırlama Endüstrisinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Detay 

Yayıncılık, Ankara, 2005. 

22. Sözmen Ali, (2001)“Değişen Yiyecek İçecek Trendleri: Global Çizgi Nereye 

Gidiyor?”Gastronomi, Cilt:34, (2001), 102-104.173 

23. Şahinalp, Mehmet, S (2005).’Şanlıurfa Şehrinin Kültürel Fonksiyonu’ Marmara Coğrafya 

Dergisi Sayı: 11, Ocak- 2005, İstanbul 

24. Tekinay N. Aslı , (2002)“Gıdadaki Beş Ana Trend”, http://www.capital.com.tr/ gida/ 

gidadaki-5-ana-trend-haberdetay-1936, 1 Temmuz 2002, (erişim tarihi:04.10. 2018).  

25. Türksoy Adnan(2002), Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi, Turhan Kitabevi, Ankara, 

2002. 

26. Tütüncü Özkan (2009), Ağırlama Hizmetlerinde Kalite Sistemleri, Detay Yayıncılık, 

Ankara, 2009 

27. www.investsanliurfa.com adresinden 05 ekim 2018'de alınmıştır. 

28. Zengin Burhanettin, Hande Uyar, Gül Erkol. (2017) Gastronomi Turizmi Üzerine 

Kavramsal Bir İnceleme Journal of Art and Design volume 5, issue 2, April 2017, s: 72, 77, 

80, 81, .86, glerkol@harran.edu https://www.researchgate.net /profile /Burhanettin 

Zengin/publication/286250190_A_Conceptual_Review_on_Gastronomy_Tourism_Gastro

nomi_Turizmi_Uzerine_Kavramsal_Bir_Inceleme/links/566abbce08ae1a797e38e3d6/A-

Conceptual-Review-on-Gastronomy-Tourism-Gastronomi-Turizmi-Uezerine-Kavramsal-

Bir-Inceleme. Pdf, Ülkemiz, 

29. Zorlu, T., Keskin, K. (2017) “Kültür-Konut Etkileşiminde Mahremiyet Olgusu: Geleneksel 

Urfa-Akçaabat/Orta mahalle Evleri Üz/erinden Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Online 

GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİLER 

1. Gökhan Gökmen(46)görüşme tarihi eylül 2018 

2. Şeyhmus Demir(58)  görüşme tarihi eylül 2018 

3. Mehmet Özbek(80) görüşme tarihi eylül 2018 

4. Mehmet Hakkı Açmak(41) görüşme tarihi eylül 2018 

http://dx.doi.org/
http://dergipark.gov.tr/download/article-file%20/441634
http://dergipark.gov.tr/download/article-file%20/441634
http://www.urfakultur.gov.tr/Eklenti/22145,urfa-mutfagi.pdf?0%20%20adresinden
http://www.capital.com.tr/
http://www.investsanliurfa.com/
mailto:glerkol@harran.edu%20https://www.researchgate.net%20/profile%20/Burhanettin%20Zengin/publication/286250190_A_Conceptual_Review_on_Gastronomy_Tourism_Gastronomi_Turizmi_Uzerine_Kavramsal_Bir_Inceleme/links/566abbce08ae1a797e38e3d6/A-Conceptual-Review-on-Gastronomy-Tourism-Gastronomi-Turizmi-Uezerine-Kavramsal-Bir-Inceleme.%20Pdf,%20Ülkemiz
mailto:glerkol@harran.edu%20https://www.researchgate.net%20/profile%20/Burhanettin%20Zengin/publication/286250190_A_Conceptual_Review_on_Gastronomy_Tourism_Gastronomi_Turizmi_Uzerine_Kavramsal_Bir_Inceleme/links/566abbce08ae1a797e38e3d6/A-Conceptual-Review-on-Gastronomy-Tourism-Gastronomi-Turizmi-Uezerine-Kavramsal-Bir-Inceleme.%20Pdf,%20Ülkemiz
mailto:glerkol@harran.edu%20https://www.researchgate.net%20/profile%20/Burhanettin%20Zengin/publication/286250190_A_Conceptual_Review_on_Gastronomy_Tourism_Gastronomi_Turizmi_Uzerine_Kavramsal_Bir_Inceleme/links/566abbce08ae1a797e38e3d6/A-Conceptual-Review-on-Gastronomy-Tourism-Gastronomi-Turizmi-Uezerine-Kavramsal-Bir-Inceleme.%20Pdf,%20Ülkemiz
mailto:glerkol@harran.edu%20https://www.researchgate.net%20/profile%20/Burhanettin%20Zengin/publication/286250190_A_Conceptual_Review_on_Gastronomy_Tourism_Gastronomi_Turizmi_Uzerine_Kavramsal_Bir_Inceleme/links/566abbce08ae1a797e38e3d6/A-Conceptual-Review-on-Gastronomy-Tourism-Gastronomi-Turizmi-Uezerine-Kavramsal-Bir-Inceleme.%20Pdf,%20Ülkemiz
mailto:glerkol@harran.edu%20https://www.researchgate.net%20/profile%20/Burhanettin%20Zengin/publication/286250190_A_Conceptual_Review_on_Gastronomy_Tourism_Gastronomi_Turizmi_Uzerine_Kavramsal_Bir_Inceleme/links/566abbce08ae1a797e38e3d6/A-Conceptual-Review-on-Gastronomy-Tourism-Gastronomi-Turizmi-Uezerine-Kavramsal-Bir-Inceleme.%20Pdf,%20Ülkemiz


TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

289 

 

5. Fuat Durmaz(32) görüşme tarihi eylül 2018 

6. Mesut Aslan( 34)  görüşme tarihi eylül 2018 

7. Mustafa Ülger( 48   ) görüşme tarihi eylül 2018 

8. Osman Şimşek(50) görüşme tarihi eylül 2018 

9. Vural İnanç(30) görüşme tarihi eylül 2018 

10. Polat Cemal(50) görüşme tarihi eylül 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

290 

 

KAPADOKYA KAYA OTELLERİN HİBRİT TURİZM BAĞLAMINDA 

PAZARLANMASI 

Doç. Dr. Duygu EREN* 

 Öğr. Gör. Gülhan SÖZBİLEN* 

ÖZET 

1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya 

Kayalık Sitleri’nin eşsizliği tartışılamayacak bir gerçekliktir. Jeolojik oluşumunun yanı sıra, 

üzerindeki binlerce yıllık yaşanmışlık, kültürel birikim ve buna bağlı olarak gelişmiş olan bir 

yaşam tarzının varlığı bölgenin eşsiz olmasının sebepleridir. Kapadokya’da yaşayan insanlar 

çok eski tarihlerden beri özel jeolojik yapısına bağlı olarak kayaları şekillendirmiş ve buraları 

kendilerine yaşam alanı haline getirmişlerdir. Günümüzde bu sosyal gerçekliğe bağlı olarak 

oluşmuş olan yaşam birimleri, kimi zaman restaurant kimi zaman da konaklama işletmesi olarak 

turizm amaçlı kullanılmaktadır. Bu konaklama işletmeleri de dünyada eşsiz olan “kaya 

otellerinin” doğmasına neden olmuştur. Kaya oteller eski ve yeniyi, doğal ve lüksü bir araya 

getiren yani zıtlıkları bir arada kullanan hibrit bir turistik ürüne dönüşmüşlerdir. Son yıllarda 

lüksü ve doğallığı bir arada sunan ve aynı anda çevre dostu olan pek çok otelin kendilerini hibrit 

otel olarak pazarladıkları görülmektedir. Dünyada elli adet hibrit otel bulunduğu ve sayılarının 

ilerleyen yıllarda artacağı çalışma sırasında tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı kaya otellerin 

son zamanlarda duyulmaya başlayan hibrit turizm bağlamında değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceğini belirleyebilmektir. Bu bağlamda Kapadokya’daki kaya otellerden 20 

tanesinin yetkilisiyle yüz yüze görüşülmüş ve hibrit otel özelliği taşıyıp taşımadıkları 

değerlendirilmiştir. Araştırma neticesinde kaya otellerin pek çok özelliği ile hibrit otel 

sayılabileceği ancak atık sistemi, enerji ve su tüketiminde bazı eksiklerinin bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bu eksiklikler kaya otellerin hibrit otel olarak pazarlanmalarını güçleştireceği gibi 

sürdürülebilirliği de olumsuz olarak etkilemektedir. Belirlenen eksikliklerin giderilmesi halinde 

kaya otellerin uluslararası turizm pazarında yeni bir etiketle pazarlanması mümkün olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hibrit otel, hibrit turizm, kaya oteller, Kapadokya 

 

MARKETING CAPPADOCIA CAVE HOTELS IN THE CONTEXT OF HYBRID 

TOURISM 

ABSTRACT  

The uniqueness of Goreme National Park and Cappadocia Rocky Sites, which were 

taken to the UNESCO World Heritage List in 1985, is an unquestionable reality. Besides 

geological formation, the existence of thousands years of experience, cultural richness and a life 

style developed on this basis are among the reasons why the region is unique. People living in 

Cappadocia have shaped rocks made them a living spaces for them making use of special 

geological structure since ancient times. Nowadays, these life units are sometimes used as 

restaurants and sometimes as accommodation enterprises for tourism purposes. These 

accommodation enterprises have also led to the birth of "cave hotels", which are unique in the 

world. Cave hotels have become hybrid tourist products that combine old and new, natural and 

luxurious, that is, a combination of contrasts. In recent years, it has been seen that many hotels 

that offer luxury and naturalness and that are environmentally friendly market themselves as a 

hybrid hotel. It has been determined in the study that there are fifty hybrid hotels in the world, 

and the number will increase in the following years. The aim of the study is to determine 

whether or not cave hotels can be considered in the context of hybrid tourism.  In this context, 

face-to-face interviews were conducted with 20 executives of cave hotels in Cappadocia and 

whether the hotels have properties that hybrid hotels have.  As a result of the research, it has 
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been determined that many properties of the cave hotels can be regarded as hybrid hotels; 

however, they lack some properties such as waste system, energy and water consumption. These 

shortcomings will not only hamper marketing cave hotels as hybrid hotels but also affect 

sustainability negatively. If the determined shortcomings are eliminated, it will be possible to 

market cave hotels on the international tourism market with a new label. 

Keywords: Hybrid hotel, hybrid tourism, cave hotels, Cappadocia. 

 

GİRİŞ 

Hızla değişen teknoloji ve bunun tetiklediği diğer pek çok sosyal ve ekonomik değişim 

ve gelişim, yaşamın her alanında olduğu gibi, turizm faaliyetlerinde de kendisini göstermiştir. 

Bütün bunlara bağlı olarak değişen insanın turizme yönelik istek ve beklentileri de değişmiştir. 

Gelinen noktada son derece bilinçli, zor beğenen ve sınırlı zamanda olabildiğince çok şeyi 

deneyimlemek isteyen bir turist profili ortaya çıkmıştır. 

Bir taraftan ortalama insan ömrü uzarken diğer taraftan insanlar yaşamlarına daha fazla 

deneyim sığdırma çabası içerisine girmektedirler. Bu bağlamda kısa bir süre öncesine kadar tek 

başlarına adlandırılan, talep edilen ve pazarlanan turistik ürünlerin, artık birlikte ya da geniş bir 

yelpaze şeklinde talep edilmeye ve sunulmaya başlandığı gözlemlenmektedir (Ergüven, Yılmaz 

ve Kutlu, 2015: 246). 

Günümüzde Kapadokya’ya gelen turist tiplerinde de benzer farklılıklara 

gözlemlenmektedir. Artık sadece müzeleri, sit alanlarını ve diğer kültürel öğeleri görmek 

isteyen turist tiplerinden daha farklı istek ve beklentileri olan turistlere rastlamak mümkündür. 

Kapadokya’ya gelen turistler bu kültürel aktivitelerin yanında atlı doğa yürüyüşleri, ATV 

turları, jeep safariler ve balon uçuşlarına katılmayı da isteyen daha maceracı bir profil 

sergilemektedirler. Yani kısa tatilleri sırasında pek çok farklı eğlence ve aktiviteyi bir arada 

yaşamak isteyen ve son zamanlarda hibrit turist olarak ifade edilen, geleceğin turist profili 

olarak belirtilen turist tipini Kapadokya’da da görmekteyiz. 

Dünyada yaşanan değişim ve gelişmelere bağlı olarak, konaklama, seyahat, yiyecek-

içecek gibi turizm ürününü bir araya getiren öğeler farklılaşmaya başlamıştır. Turizm 

endüstrisinin önemli unsurlarından olan ve daha önce sadece turistlerin geceleme ihtiyaçlarını 

karşılamayı amaçlayan konaklama işletmeleri de bu istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda değişime 

uğramış ve sunmuş olduğu mal ve hizmetleri farklılaştırmak durumunda kalmıştır. Turizm 

faaliyetlerine katılan turistler, büyük ve standart konaklama işletmeleri yerine kişiye özel, 

yüksek kalitede hizmet veren, özgün ve daha küçük işletmeleri tercih etmeye başlamışlardır 

(Tuna, Katlav ve Dinler, 2017: 163). 

Kapadokya bahsi geçen bu kişiye özel, yüksek kalitede hizmet veren, özgün ve daha 

küçük işletmelerin en güzel örneklerinden birisine sahiptir. Kapadokya’nın kaya otelleri, özgün 

ve eşiz mimari yapısıyla dünyada benzerine rastlanmayan bir konaklama işletmesi örneği 

oluşturmaktadır. Ancak son dönemlerde balon uçuşları başta olmak üzere, ATV ve jeep safariler 

gibi aktivitelerin Kapadokya’nın bu eşsiz mimarisini ayrıca hem somut hem de somut olmayan 

kültürel özelliklerini gölgede bıraktığı düşünülmektedir.  

Çalışma Kapadokya’nın geniş turistik ürün yelpazesinde yeterince vurgulanmadığı 

düşünülen kaya otellere dikkat çekmek ve bu alanda literatürde var olan eksikliği tamamlamaya 

yardımcı olmak anlamında bir öneme sahiptir. 

Böylece çalışmanın amacı; bu eşsiz ve özgün özelliklere sahip kaya otellere dikkat çekmek ve 

bu işletmelerin pazarlanmasını kolaylaştıracak yeni bir etiket kazanmalarına yardımcı 

olabilmektir. 
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HİBRİT TURİZM VE HİBRİT OTELLER 

TDK’ya göre hibrit, değişik türden hayvan ya da bitkiden üremiş yeni bir tür (kırma, 

metis) ya da değişik ırkta ana babadan doğmuş olan kimse (melez) anlamlarına gelen biyolojik 

bir sıfattır (TDK). İşte kelime anlamı “melez” olan ve günümüzde her alanda karşımıza 

çıkabilen hibrit kavramı, zıt gibi görünen ancak aynı amaca hizmet eden farklılıkların bir araya 

getirilmesi anlamına gelmektedir. Bu kavram son zamanlarda turizm içerisinde yeni bir trend 

olarak da karşımıza çıkmaktadır.  Turizm sektörü içerisinde, birbirlerinden farklı ve hatta zıt 

olan ve daha önceleri ayrı ayrı sunulan pek çok hizmet ve ürünün bir arada sunulması “hibrit 

turizm” olarak ifade edilebilmektedir. 

Doğal ilgi alanlarına sahip bölgeleri ziyaret etme konusundaki artan talep, doğaya dayalı 

turizm, ekoturizm, macera turizmi ve cazibe temelli turizmi ya da bunların bir arada 

kullanılmasıyla oluşan “hibrit” bir turizm türünü önemli ölçüde desteklemekte ve bu turizmin en 

hızlı büyüyen segmentlerinden biri olmaktadır (Tirasatayapitak, Chaiyasain, ve Beeton, 2015: 1-

13). 

Boş zaman, turizm ve iş kavramları her geçen gün biraz daha fazla birbirine 

karışmaktadır. Örneğin; hac, bir turizm biçimi haline gelmekte ve hacılar birer turist olmaktadır. 

Ayrıca popüler kültür yüksek kültür haline gelirken, bunun tersi de geçerli olabilmektedir. Bu 

nedenle tatil planlayıcıları, pek çok farklı faaliyeti ve turizm türünü giderek daha fazla artan bir 

eğilimle bir arada kullanmaya başlamışlardır. Böylece, kliniklerde, akademilerde veya 

müzelerde faaliyette bulunan oteller, el sanatları atölyeleri işleten tatil kulüpleri ve geçici işlere 

sahip kruvaziyerler gibi hibrit düzenlemelerin sayısı her geçen gün artmaktadır (Richards, 2011: 

28).  

Değişen dünya ve değişen insan, belki de en çok ve en şiddetli şekilde turizmi 

etkilemektedir. Pek çok uzman, özellikle “z kuşağının” (Alfa kuşağı olarak da 

adlandırılmaktadır) önümüzdeki yıllarda iş yaşamına girmeye başlamasıyla birlikte turizm 

trendlerinde giderek artan bir değişimin yaşanmaya devam edeceğini öngörmektedir. Ayrıca 

2030 için yapılan öngörülerde, geleceğin turistlerinin “hibrit” olacağı belirtilmektedir (Bayer, 

2015).  

Günümüz turist profilleri incelendiğinde en belirgin özelliklerin, özgürlüğe düşkün 

olma, daha az formalite beklentisi yani daha bireysel tatil yapma isteği olduğu görülmektedir. 

İnsanlar artık kendi özgür tatillerini kendileri planlamakta ve bu tatiller içerisinde farklı 

beklentilerini bir arada bulabilmeyi istemektedirler. Örneğin gittikçe artmakta olan “glamping” 

bu durumun en güzel örneklerinden biridir. Türkçe literatürdeki karşılığı “lüks kamp alanları”, 

doğayla bütünleşik bir tatil imkanı sunan glampingler, sıcak su, elektrik, internet bağlantısı ve 

hatta küçük bir restoran hizmetini de sağlayabilmektedirler. Yani glampingler misafirlerine 

lüks, konfor ve doğanın bir arada bulunduğu bir kamp imkanı sunmaktadırlar 

(www.brandlifemag.com; www.glamping.com).  

Glamping örneğinde görüldüğü gibi, uluslararası konaklama sektörü, son yıllarda 

dünyada değişen pazar yapıları ve konaklama olanaklarına bir tepki olarak ortaya çıkan yeni 

turizm trendlerinin farklı konaklama işletmelerini ortaya çıkarmasına tanık olmaktadır (Tuna, 

Katlav ve Dinler, 2017: 165). Bu bağlamda, eski uygarlıklar tarafından yaşamak için kullanılan, 

sonradan insanın yaratıcı yeteneğiyle yeniden şekillendirilen, doğallığın konforla birleştiği kaya 

otellerin bir hibrit ürün olabileceği düşünülmektedir. Kapadokya kaya otellerinin, otantik ve 

doğal yapısının yanında turistlere her türlü konforu (odalarda jakuzi, havuzlu oda, spa vb…) 

sunan işletmeler olması sebebiyle bu yeni trend içerisinde değerlendirilebileceği 

düşünülmektedir. 

Pek çok farklı alanda olduğu gibi, inşaat sektöründe de son yıllarda hibrit ifadesi 

kullanılmakta ve hibrit binalardan sıklıkla bahsedilmektedir. Bu binalar basit, yalın ve çevre 

dostu olma özelliklerinin yanında en üst düzey rahatlık, konfor ve lüks bir yaşam 

sunmaktadırlar. Japon mimar Shigeru Ban’ın Vancouver için tasarladığı, tamamlandığında 
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dünyanın en yüksek hibrit ahşap binası olacak Terrace House ve British Columbia 

Üniversitesi'ndeki 18 katlı hibrit kütleli bir ahşap konut olan bina buna örnek olarak verilebilir 

(İnce, 2017; Aydın, 2017).  

Hibrit, hibrit turizm ve hibrit bina kavramlarına yönelik olarak yapılan açıklamalardan 

yola çıkarak “hibrit otel” kavramı da açıklanabilmektedir. Farklı mimari yapıları, doğayla 

bütünleşik ve çevre dostu bu oteller, aynı zamanda misafirlerine bu özelliklerle birlikte 

sunulabilecek en yüksek derecede lüks ve konforu da vaat etmektedirler. Bu otellerin lüks ve 

konfor sunmanın yanında, güneş enerjisiyle çalışan bir elektrik sistemi, çevreye duyarlı inşaat 

malzemeleri ve tabii ki geri dönüştürülmüş malzemeler ile çevre dostu olması da 

beklenmektedir. Bütün bunlar, hem göze hitap eden hem de çevreye duyarlı olan eşsiz bir 

karışım sunmaktadır (www.miyakohybridhotel.com). Kapadokya kaya otellerinin hibrit adı 

verilen bu sınıflandırmanın en güzel örneklerini oluşturduğu düşünülmektedir. Yapılan web 

taramasında kendisini hibrit olarak etiketleyen 50’ye yakın otel olduğu tespit edilmiştir. 

KAPADOKYA KAYA OTELLER VE ÖZELLİKLERİ 

Ülkemizde ve dünyada konaklama işletmeleri büyüklük, sunduğu hizmet türü, kuruluş 

yeri ve mülkiyet gibi farklı kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Son dönemlerde bu 

sınıflandırma içerisine, literatüre resmi olarak girmemiş olmasına rağmen, Kapadokya 

Bölgesi’nde “kaya otel” ifadesi de eklenmiştir. Kaya oteller, kuruluş yerinin tarihi ve kültürel 

dokusunu yansıtan, misafirlerine beş yıldızlı otel standartlarının tamamını sağlayacak nitelikte 

hatta bunun da ötesinde daha özel ve bire bir hizmet sunan işletmelerdir. Bu tanımdan da 

anlaşılacağı üzere kaya oteller, butik otel standartlarında hizmet sunan işletmelerdir ve bu 

otellerin dünyada bir benzerini daha bulmak mümkün değildir (Doğan ve Sözbilen, 2014: 96). 

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen çalıştay raporunda Kapadokya 

Bölgesi’ne yönelik olarak gerçekleştirilen SWOT analizinde, bölenin güçlü yönleri arasında 

“kaya otellerin ve pansiyonların” varlığı da belirtilmiştir (Ahiler Kalkınma Ajansı, 2011: 5). 

Türkiye’nin potansiyelinin çok altında turizm geliri elde ettiği ve bunun en büyük sebeplerinden 

birinin de her şey dahil sistemi olduğu bilinmektedir. Kapadokya kaya otelleri bu sistemin 

dışında hizmet veren işletmelerdir. Yani benzersiz yapıları ve sundukları konforun bedeli olarak 

beş yıldızlı otellerden daha yüksek bir fiyata oda satmaktadırlar.  

Doğan ve Sözbilen’nin (2014: 107) yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre; kaya otel 

işletmelerinin en güçlü özelliğinin, kendine özgü mimari yapısı ve dekorasyonuyla diğer 

işletmelerden ayrılması, en zayıf özelliğinin ise, Kapadokya Bölgesi’nin bir sit alanı oluşu ve 

buna bağlı olarak bu eski kaya yapıların otele dönüştürülmesi esnasında yasal sıkıntıların 

yaşanması olduğu belirlenmiştir. Yine bulundukları bölgenin özel coğrafik, kültürel ve tarihi 

dokusu bu işletmelerin sahip olduğu en büyük fırsat olarak belirlenirken, var olan en büyük 

tehdidin artan işletme sayısına bağlı olarak şiddetlenen rekabet olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

analiz sonuçları güçlü yönlerin ve fırsatların, tehditler ve zayıf yönlerden daha güçlü olduğunu 

da göstermektedir. 

Literatürde Kapadokya kaya otellerine yönelik olarak Doğan ve Sözbilen (2014) ile 

Tuna, Katlav ve Dinler (2017) dışında detaylı başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ayrıca 

ilgili mevzuatta kaya otellere yönelik herhangi bir sınıflama veya hangi sınıfa dahil edilmesine 

dair herhangi bir tanım bulunmamaktadır. Yine de aşağıda belirtilen hizmetleri sunan ve yine 

belirtilmiş olan bazı temel özelliklere sahip işletmeler oldukları söylenebilir: 

 Bulunulan jeolojik ve kültürel dokuyla son derece uyumlu konaklama işletmeleridir. Hatta 

uyumlu olmanın ötesinde, bizzat dokunun içinden gelmektedirler. 

 Her biri uzun ve pahalı restorasyon çalışmaları sonucunda hizmete açılabilmektedirler. 

 Otellerin dekorasyonları da bu doğrultuda itinayla tasarlanmıştır. 

 Bundan dolayıdır ki, dünyada başka benzerleri yoktur. 
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 Doğallığı, tarihi ve kültürü yaşamak isteyen misafirlerine, bütün bunların yanında, konfor 

ve rahatlığı herhangi bir beş yıldızlı otelin bile üzerinde sunabilmektedirler. 

 Neredeyse tamamı kişiye özel hizmet sunmaktadırlar. 

 Odalarda internet, jakuzi ve hatta bazılarında özel (oda içi) havuz bulmak mümkündür.  

 Hamam ve SPA gibi hizmetler de sunabilmektedirler. 

“Kapadokya bölgesi kaya otelleri” ifadesiyle yapılan web taramasında, kaya oteller ile ilgili 

aşağıdaki haber ve yazılara ulaşılmıştır: 

 “Tarihin en zorlu zamanlarında bile, peri bacalarında veya toprağın altında yapılan odalar 

bu yöre insanı için bir yaşam alanı oluşturmuş.  Konaklamak için tercihiniz küçük ve butik 

oteller olsun. Bu tarz otellerin öyle nefis, öyle samimi bir tadı var ki… Dünyada başka 

hiçbir yerde bulamayacağınız bir ruhla, bir kokuyla ağırlıyor bu odalar sizi” (Turan, 2017). 

 “Dünyanın hiçbir yerinde mağaraların içinde otel olduğunu duymadım. Mağara devrinde 

otel yoktu. Bugünkü devirde ise, mağaraya otel yapan yok. Kapadokyalılar hariç elbette! 

Mağara devrine gitmeden mağara otelde kalma olanağı, yeryüzünde bir tek Göreme’de... 

Olağanüstü buluşlar ve zevkler... Zerâfet, mağaranın içinde bir başka zerâfet oluyor” 

(Perinçek, 2017). 

 “JRR Tolkien’nin romanlarında, kahramanlar yeryüzünün derinliklerinde ayrıntılı olarak 

gizli yer altı şehirleri bulurlar. Gerçek hayattaki benzerlerini keşfetmek için cüce ya da 

hobbit olmak zorunda değilsiniz. Sadece Türkiye, Kapadokya’ya gidin ve Anadolu’nun 

kalbindeki rüya gibi bir dünyanın gerçekliğine tanık olun yeni jenerasyon oteller sayesinde, 

siz de ilkel insanları anlayabilir ve bir mağara evi deneyimi yaşayabilirsiniz” 

(www.momondo.com.tr) 

 “Kaya evleri 4. ve 5. yüzyıldan kalmadır ama Esbelli Evi tamamen 21. yüzyıl 

konforundadır. Her odada laptop, küvet ve hatta viski durultucu bulacaksınız 

(www.momondo.com.tr).  

 “Göreme Vadisi'nin ihtişamlı manzarasına bakan Göreme Kaya Oteli, konuklarına 

kayaların içine oyulmuş eski bir mağarada yaşadıkları hissini vermek üzere dizayn 

edilmiştir. Otantik unsurlar kullanılarak oluşturulmuş bir ortamın tadını yaşarken, modern 

hayatın gerektirdiği konfor ve fonksiyonlardan da mahrum kalmak istemeyen misafirlerine 

55 oda, 3 süit, 2 geçişli oda ve 1 balayı süiti ile hizmet vermektedir (dorakholding.com.tr). 

 “Her biri uzun ve titizlikle yürütülen restorasyon ve el emeği göz nuru dekorasyonu ile 

adeta birer sanat ve zanaat eseri olan bu oteller, yörenin dünya çapında tanınmasında, 

ziyaretçi sayısının artmasında ve marka olarak değer kazanmasında büyük önem 

taşımaktadır. Doğanın adeta sanatını sergilediği Kapadokya, yüzlerce yıllık tarihin ve farklı 

medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. İnsanoğlu da bu mirasa sahip çıkarak, doğayı ve tarihi 

koruyarak, uzun emekler sonucunda kaya otelleri yaratmışlardır. Yani bu otelleri yapmak 

öyle üst üste tuğla koymaya ve beton dökmeye benzemez” (Boneval). 

Anlaşılıyor ki Kapadokya kaya otelleri eskiyi ve doğallığı, lüks, konfor ve rahatlıkla 

birleştiren, hibrit bir konaklama işletmesidir. Daha önce eşsiz olduğu belirtilen kaya otellerin, 

Kapadokya konsepti içerisinde daha fazla vurgulanması gerektiği düşünülmektedir.  

Dünyada öngörülen değişimlere hazırlıklı olmak ve Kapadokya destinasyonunun 

rekabet gücünü arttırmak adına kaya otellerin son derece önemli olduğu düşünülmektedir. 

Ancak yapılan web taraması sonucunda, yukarıda belirtilen örnekler dikkate alındığında, kaya 

otellerin hibrit ürün olma özelliklerinin yeterince vurgulanmadığı görülmektedir. Daha çok 

büyülü, mistik ve eşsiz oluşları vurgulanmıştır. 
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YÖNTEM 

Hibrit otel ve Kapadokya kaya oteller hakkında literatür taraması yapılmıştır. Henüz 

çok yeni olmasına rağmen geleceğin trendi olarak ifade edilen hibrit oteller hakkında web 

siteleri incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde, hibrit otellere ait olarak beş temel özellik 

belirlenmiş ve bunlar soruya dönüştürülerek bir görüşme formu oluşturulmuştur. Belirlenen bu 

özellikler ile ilgili olarak turizm alanında uzman olan akademisyenlerin görüşleri alınmıştır. 

Hibrit otellere yönelik olarak belirlenen ve görüşme formu üzerinde soruya dönüştürülen 

özellikler aşağıdaki gibidir: 

 Misafirlerine en üst düzeyde lüks hizmet sunmak 

 Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanmak 

 Dekorasyonda kullanılmış, geri dönüştürülmüş ya da doğal malzemelerde imal edilmiş 

malzemeler kullanmak 

 Yapım aşamasında doğayla dost inşaat malzemeleri kullanmak 

 Atıklar için etkili bir geri dönüşüm sistemi uygulamak 

Kapadokya Bölgesinde, büyüklü küçüklü 100’ün üzerinde kaya otel olduğu bilinmektedir. 

Araştırmanın evreni olarak Göreme ve Uçhisar kasabalarında bulunan kaya oteller 

belirlenmiştir. örneklemi ise bu işletmelerden rastgele seçilmiş yirmi işletme oluşturmaktadır. 

Yukarıda belirlenen özelliklerin Kapadokya kaya otellerde olup olmadığını tespit etmeye 

yönelik olarak geliştirilmiş olan yapılandırılmış mülakat formu, yüz yüze görüşme yoluyla bu 

otellerin yetkililerine uygulanmış ve elde dilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.  

BULGULAR 

Nevşehir’in Göreme ve Uçhisar Kasabalarında yer alan 20 adet kaya otelin 

yöneticileriyle yapılandırılmış olan bir form takip edilerek görüşülmüştür.  Formda yer alan altı 

tane soru işletme yöneticilerine sorulmuştur ve alınan cevaplar aşağıdaki gibi olmuştur:  

 “İşletmenizde güneş enerjisi kullanıyor musunuz?” sorusuna işletme yöneticililerinin 

sekiz tanesi “evet”, oniki tanesi “hayır” cevabını vermiştir. Evet cevabını verenler ise güneş 

enerjisini kömür ile birlikte kullandıklarını, özellikle kış aylarında ısınmak için kömürün 

şart olduğunu belirtmişlerdir.  

 “İşletmenizde güneş enerjisini nerelerde kullanıyorsunuz?” sorusuna güneş enerjisi 

kullandıklarını belirten sekiz işletmeden tanesi güneş enerjisinin “sıcak su” temininde, bir 

tanesi de hem ısınma hem de sıcak su temininde kullandığını belirtmiştir. Elektrik üretimi 

için hiçbir işletme güneş enerjisi ya da başka herhangi bir yenilenebilir enerji 

kullanmamaktadır. 

Ayrıca yapılan görüşmeler neticesinde, kaya otellerin tamamında ısınma yöntemi olarak 

kömür kullandığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni de araştırmanın gerçekleştirildiği Göreme 

ve Uçhisar kasabalarına doğalgazın henüz ulaşmamış olmasıdır. Güneş enerjisi için de kaya 

oteller ya yerlerinin olmadığını ya da sit alanı olması sebebiyle her projelerine, doğal 

dokuyu bozabileceği nedeniyle onay alamadıklarını belirtmişlerdir.  

Görüşülen yöneticilerden pek çoğu, ısı pompası adı verilen bir ısınma yönteminden daha 

bahsetmişlerdir. İşletmelerin pek çoğu bu yöntem için görüşmeler yapmış, ancak kaya 

otellerin yapılarının bu tesisatın döşenmesine pek uygun olmaması ve özellikle küçük olan 

işletmeler için maliyetinin yüksek olası nedeniyle vazgeçmişlerdir.  

 “İşletmenizde dekorasyon amaçlı kullanılan malzemelerinizi nasıl temin 

ediyorsunuz/ettiniz?” sorusuyla ilgili olarak farklı yanıtlar verilmiştir. Yöneticilerin altı 

tanesi konsept ve doğal yapıyla uygun özel üretim eşyaları satın aldıklarını, dört tanesi 

otellerindeki eşyaların neredeyse tamamının ikinci el olduğunu, on tanesi de işletmelerinde 

hem ikinci el eşya hem de özel üretim eşyalar olduğunu belirtmişlerdir.  

Özel üretim ve yeni olan eşyaların tamamı ahşap gibi doğal malzemeden üretilmiş olup 

kimyasal boya vb. kullanılmamıştır.   

Ayrıca otellerin pek çoğunda cezveden duvar apliği, kevgirden abajur gibi son derece doğal 

ve ilginç uygulamalar da yapılmıştır.  
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 “Yapım aşamasında doğayla uyumlu olmayan malzemeler (kimyasal boya gibi…) 

kullanmak durumunda kaldınız mı?” sorusuna yöneticilerin tamamı “hayır” yanıtını 

vermişlerdir. Bu oteller ya doğal kayalara oyulmuş ya da bölgenin kendine özgü “sarı 

taş/Nevşehir taşı” gibi isimlerle anılan doğal taştan örülmüş duvarlardan oluşmaktadır. 

Kayadan oyulmuş duvarlardan toz dökülmesini önlemek amacıyla ince bir katman halinde 

sürülen özel bir ciladan başka duvarlarda vb. yerlerde asla kimyasal boya kullanılmamıştır. 

 “Geri dönüşüm (atık) sisteminiz var mı? Atıklarınızı geri dönüşümde 

değerlendirebiliyor musunuz?” sorusu görüşme yapılan bütün yöneticiler tarafından 

“hayır” şeklinde yanıtlanmıştır. 

Yöneticiler atıklarını ayırarak geri dönüşüme gönderemediklerini çünkü konuyla ilgili 

muhatap bulamadıklarını, çöplerin ayrıştırılmadan bile sorunlu toplandığını belirtmişlerdir. 

Birkaç işletme mümkün olduğu kadar yemek artıklarının sokak hayvanlarına vermeye 

çalıştıklarını belirtmiştir. Ayrıca yöneticiler, atık yağların bir süre toplandıklarını ancak 

bunları teslim edecek kimseyi bulamadıklarını da belirtmişlerdir.  

 Görüşme yapılan yöneticilere hibrit otellerin ne olduğuyla ilgili açıklama yapılmış ve 

“sizce Kapadokya kaya otelleri hibrit otel özelliği taşıyor mu?” sorusunu yanıtlamaları 

istenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde üç yönetici “evet ve olabilir” yanıtı vermiştir. Geri 

kalan yöneticilerin tamamı “enerji ve atık sistemi (geri dönüşüm) problemi çözülmeden 

olmaz” yanıtını vermiştir. Bunun için de belediye başta olmak üzere yetkili mercilerden 

destek gerektiğini de belirtmişlerdir. Çünkü Göreme ve Uçhisar kasabaları birinci derece sit 

alanıdır ve bu problemler resmi kanallar tarafından uygun projeler hazırlanarak 

çözülebilecektir.   

SONUÇ 

Çalışma ile ilgili yapılan internet taraması sonucunda, bugün dünyada elli civarında 

otelin, henüz literatüre girmemiş olsa da kendilerini hibrit otel olarak etiketlediklerini ve 

özellikle çevre dostu turistler tarafından tercih edildikleri görülmektedir.   

Hibrit otellere yönelik olarak yapılan bu çalışma sonucunda, yenilenebilir enerji 

kullanan, çevreye duyarlı, doğayla uyumlu malzemelerle inşa edilmiş, doğal eşyalar ve araç-

gereçler kullanan, atık sistemi geliştirebilmiş ve tüm bunlarla birlikte misafirlerine üst düzeyde 

lüks bir hizmet sunan işletmeler olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma, tamamen doğal 

malzemelerle inşa edilmiş, geri dönüştürülmüş ya da doğal olarak imal edilmiş malzemelerle 

dekore edilmiş ve misafirlerine birebir ve lüks bir hizmet sunan kaya otellerin hibrit otel sayılıp 

sayılamayacağını belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma neticesinde, hibrit otellere yönelik olarak belirlenmiş olan beş temel 

özellikten “misafirlerine en üst düzeyde lüks hizmet sunmak, yapım aşamasında doğayla dost 

malzemeler kullanmak, işletmelerin dekorasyonunda doğal malzemeler kullanmak” olan üç 

tanesinin Kapadokya kaya otellerde bulunduğu, “güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 

kullanmak, atıklar için etkili bir geri dönüşüm sistemi uygulamak” olan iki tanesinin ise 

bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca işletme yöneticileri, bölgenin sit alanı olmasından dolayı, 

enerji kullanımı ve atık sistemi sorunlarını yalnız başlarına çözemediklerini, bu konularda 

merkezi ve yerel yönetimlerin desteğinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu tespitler neticesinde, enerji kullanımı ve atık sistemi sorunlarının çözülmesi 

durumunda, kaya otellerin hibrit otel etiketiyle pazarlanabileceği, böylece doğal ve çevre dostu 

bir ortamda, lüks bir hizmet arayan turist tipleri için de cazip bir hale gelebileceği tespit 

edilmiştir. 

Resort Dergisi’nin hazırladığı “Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği” isimli özel 

sayısında (2012) pek çok farklı kuruluşun raporları ve çok sayıda uzman görüşünden 

faydalanılarak geleceğe yönelik öngörülerde bulunulmuştur. Bu öngörülerden bazıları; 

“turizmde hayal gücü daralacak gerçeğe daha kolay ulaşılacak, turizme katılanların % 50’si tek 

kişililerden oluşacak ve çok kültürlü turizm ön plana çıkacak” şeklindedir (Köfteoğlu ve 
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Köfteoğlu, 2012). Unutulmamalıdır ki turizm eğilimlerinde meydana gelen değişimleri takip 

etmek ve bunları birer fırsata çevirmek, destinasyonların rekabet gücünü destekleyecektir.   

Kapadokya’nın hassas yapısı ve öneminden dolayı kitle turizmden uzak, bireysel 

turistlerin bölgeye çekilmesi son derece önemlidir. Geleceğin turistlerinin %50’sinin bireysel 

seyahat edecekleri öngörüsünden hareketle, bu turistlerin bölgeye çekilmeleri koruma adına da 

faydalı olacaktır. Ayrıca gruplara ülke turu içerisinde sadece iki gecelik bir konaklama olarak 

satıldığı göz önünde bulundurulduğunda, Kapadokya’nın bu yanlış pazarlama uygulamasından 

kurtulması için kaya otellerin öneminin büyük olduğu düşünülmektedir. 

Kaya oteller eşsiz ve emsalsizdirler. Buna rağmen hem destinasyonun tanıtımı 

içerisinde hem de uzman araştırmalarında yeterince yer almadığı hatta ihmal edildiği 

düşünülmektedir. Kaya otellere özel tanıtım ve reklam filmleri, belgeseller ve kitapçıkların 

yayınlanmasının son derece etkili olacağı düşünülmektedir. Bu tanıtım çalışmaları içerisinde, 

kaya otellerin eşsiz ve hibrit olduğu daha çok vurgulanmalıdır.  

Kaya oteller kültür turistleri tarafından halihazırda tercih edilmektedirler. Ayrıca 

Kapadokya son zamanlarda balayı çiftlerinin de sıklıkla tercih ettiği bir destinasyon haline 

gelmiştir. Ancak bunların dışında, konfor, rahatlık ve güvenliğin yanında tarih kokan doğal 

yapıları ile kaya otellerin, farklı bir turist tipine (hibrit turist) hitap edebileceği özellikle 

vurgulanmak istenmektedir.  
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Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR*  

Öğr. Gör. Salim KÖKSAL* 

ÖZET 

Bir bölgenin kültürel zenginliği kültürel turizme dönüştürüldüğünde şehrin sosyo-

ekonomik yapısını değiştirmektedir. Bu nedenle kültürel varlıklarının iyi bilinmesi, tanıtılması 

bir yandan şehrin kültürel turizm potansiyelini geliştirirken, diğer yandan da insanlığın aslında 

ortak mirası sayılan kültürel mirasla ilgili insanların bilgi ve kültürlerini artırmaktadır. Bazı 

şehirler kültürel miras bakımından önemli potansiyele sahip olmalarına rağmen bu kültür 

varlıklarının bilinirliği sadece akademik düzeyde veya bölgesel bazda kalmaktadır. Bu durum 

bir yandan var olan turizm potansiyelinin kullanılamamasına neden olurken, diğer yandan 

insanlığa mal olmuş kültürel varlıklarla ilgili bilginin yaygınlaşması sağlanamamaktadır. 

Bu çalışma, gençlerin, Osmaniye’nin kültürel varlıklarını ne ölçüde bildiklerini ve sahip 

çıktıklarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Burada nihai amaç, şehrin bu varlıklarının, sosyo-

ekonomik gelişime ne ölçüde katkı sağlayacağının saptanmasıdır.  

Araştırma kapsamında literatürden faydalanılarak bir anket hazırlanmıştır. Araştırmanın 

evrenini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde okuyan yaklaşık 13.000 öğrenci 

oluşturmaktadır. Anket üniversitede okuyan öğrencilerin 200’üne uygulanmıştır. Anket 

sonuçları istatistik paket programı vasıtasıyla değerlendirilmiş, bulgulara ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Anket sonucunda Osmaniye’de okuyan gençliğin kendi şehirlerindeki insanlığın 

ortak mirası kültür varlıklarını yeterince bilmediği veya ziyaret etmediği ve kültürel mirasla 

ilgili ciddi bilgi eksikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmaniye Kültürel Miras, Kültürel Bilgi, Kültürel Turizm  

 

PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE OF YOUTH: A SURVEY BASED 

EVALUATION FOR OSMANIYE REGION 

ABSTRACT 

When the cultural richness of a region is transformed into cultural tourism, it changes 

the socio-economic structure of the city. For this reason, the well-known and well-known 

cultural assets increase the cultural tourism potential of the city on the one hand, and on the 

other hand increase the knowledge and culture of people related to the cultural heritage of 

humanity. Although some cities have significant potential in terms of cultural heritage, the 

awareness of these cultural assets is only at an academic level or on a regional basis. While this 

situation causes the existing tourism potential not to be used on the one hand, it is not possible 

to spread the knowledge about the cultural assets that have been cost to humanity.  

This study was conducted to determine the extent to which young people know the 

cultural assets of Osmaniye. The ultimate goal here is to determine the extent to which these 

assets of the city will contribute to socio-economic development. 

A questionnaire was prepared by using the literature. The population of the study is 

about 13.000 students studying at Osmaniye Korkut Ata University. The questionnaire was 

applied to 200 of the students studying at the university. The results of the survey were 

evaluated through the statistical package program and the findings were tried to be reached. As 

a result of the survey, it is concluded that the youth who are studying in Osmaniye do not know 

                                                           
*Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF, cihangir@osmaniye.edu.tr 
* Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye MYO, salimkoksal@osmaniye.edu.tr 
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enough about the cultural heritage of humanity in their own cities or do not visit the cultural 

heritage and they lack serious information about cultural heritage.   

Keywords: Osmaniye Cultural Heritage, Cultural Information, Cultural Tourism 

 

GİRİŞ 

Kültürel miras geçmişteki kuşaklar tarafından oluşturulmuş yazılı veya yazılı olmayan 

gelenek, geleneksel üretim yöntemlerini, gösteri sanatları, sosyal yaşam uygulamaları, törenler, 

eğlenceler ile daha da önemlisi tecrübe sonucu oluşan bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır 

(Yılmaz ve diğerleri, 2017:87). Kültürler ve bu kültürlerin oluşturduğu varlıklar tüm topluma 

aittir. Bu varlıklar gelecekte genç kuşakların kültürü görmelerine imkan tanıyan, eserlerin nasıl 

oluştuğunu anlatan birer tanıktır. Bu nedenle insanlığa mal olmuş bu varlıkların korunmaları 

insanlık tarihinin korunması anlamına gelmektedir (Köroğlu ve diğerleri, 2018:99). 

Kültürel miras onu devralan koruyan kişilerce benimsenmesi durumunda değerlenir ve 

değer kazanacaktır. Yaşanmamış ve yaşatılmamış kültürel miras bir gün yok olacaktır. Bu 

nedenle kültürel ve doğal kültür varlıklarının korunması ve davam ettirilmesinin yolu toplumsal 

farkındalıktan geçmektedir (Akkuş ve diğerleri, 2015:72). Bir toplumun var olma gerekçelerinin 

en önemli göstergelerinden birisi yaşanmış ve yaşayan kültürüdür. Kültür insanları bir araya 

getiren, şehirleştiren, ortak güldürüp, ağlatan, birlikte yaşatan, geçmişten günümüze kadar 

uzanan bir köprüdür. Kültür bir toplumun benliği, dimağıdır. Her toplumun bu bağlamda 

kültürüne dolayısıyla kültürün yaşandığı döneme ait mirasa sahip çıkması en elzem konulardan 

birisidir.  

Kültürel varlıkların bilinmesi, tanınması, tanıtılması, gezilip görülmesinin ekonomik bir 

takım sonuçları da bulunmaktadır. Kültürel değerler sadece kültürel değer olarak kıymetli 

değillerdir. Bu paha biçilemez değerlerinin yanında şehre, ülkeye, ekonomik katkı sağlayıcı rolü 

de bulunmaktadır. Kültürel değerler insanlığa mal olmuş, yaşadığımız veya yaşanan topaklarda 

daha önce yaşamış kişi ve medeniyetlerin neler yaptığını görme fırsatı sunarken, diğer taraftan 

bu değerleri tüm halka ve hatta tüm dünyaya açabilmiş şehirler, ülkeler için ekonomik bir 

getirisi de bulunmaktadır. 

Tam bu noktada kültürel mirasın korunması, bilinmesi, tanıtılması, önemsenmesi ve 

halka sunumu oldukça önemli hale gelmektedir. Bu değerlerin hem kültürel bilginin 

yaygınlaşması bakımından hem de yerelde ekonomik gelişime ivme kazandırmak açısından bu 

gün artık önemli bir potansiyel olarak görülmektedir. Kültürel miras turizmi bölgesel kalkınma 

çabalarında şehri ayağa kaldıracak önemli bir güç olarak görülmektedir. 

Kültür varlıklar turizm sektörünün en temel unsurlarındadır. Turizm varlıkları bölgenin 

doğal güzelliklerinden, tarihi eserlerine, müzeler ve anıtlar gibi sonradan yapılmış eserlere, 

park, bahçe ve caddelere kadar birçok unsuru kapsayan bir olgudur. Bu varlıkların geliştirilmesi 

ve yeni yatırımlarla desteklenmesi ile ziyaretlere turizm destinasyonları oluşturulur.  Bu amaçla 

turizmin gelişmesinde kültürel varlıklarla birlikte yeni cazip unsurlarla desteklenerek etkin bir 

ekonomik mal şekline dönüştürülmesi gerekmektedir (Osmaniye İl Turizm Stratejisi Ve Eylem 

Planı). 

Bu bağlamda bir bölgenin kültürel bakımdan zengin olması, kültürel turizmin 

gelişmesini hızlandırmakta ve şehrin sosyo-ekonomik yapısını değiştirmektedir.  

Bazı şehirler kültürel miras bakımından önemli potansiyele sahip olmalarına rağmen bu 

kültür varlıklarının tanıtımını ve katma değere dönüşümünü yeterince 

gerçekleştiremediklerinden geri kalabilmektedirler. Aslında bu durum var olan altın bileziğin 

kullanılamaması anlamına gelmektedir.  

Bu kapsamda Osmaniye ilinde de önemli ölçüde kültürel miras ve turizm alanları vardır. 

Osmaniye ili sınırları içerisinde; M.S. 8.yy’da tarihi Geç Hititlere kadar dayanan bir sınır kalesi 
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olarak kurulmuş olan Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi (Osmaniye İl Turizm Stratejisi ve 

Eylem Planı), Kastabala Ören yeri, kaleler şehri olarak da bilinen Osmaniye’de Toprakkale, 

Çardak Kalesi, Hemite Kalesi gibi çok sayıda kale bulunmaktadır. Ayrıca Osmaniye’de doğal 

turizmde önemli bir yere sahip Kırmıtlı Kuş Cenneti ve Gözlem Evi, dünyaca ünlü Karatepe 

Kilimleri ve şehrin sıcak olmasının belki de bir sonucu olarak önemli ölçüde yayla turizmi 

potansiyeline sahiptir. Kaplıca turizmi açısından da Haruniye Kaplıcası önemli turizm 

bölgelerindendir. Bunların yanında Ağcabey Cami, Ala Cami gibi tarihi camiler de 

Osmaniye’nin önemli kültürel varlıklarındandır. 

Bu çalışma, gençlerin Osmaniye’nin kültürel varlıklarla ilgili farkındalıklarının 

ölçülmesi ve kültürel varlıklarla ilgili bakış açılarının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Kültürel varlıkların kültürel olarak önemli bir yeri olması yanında ekonomik olarak şehre ve 

ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlaması konuyu biraz daha önemli hale getirmektedir. 

Öğrencilerin farkındalıklarının ölçülmesi amacıyla literatürden faydalanılarak anket soruları 

hazırlanmıştır. Anketler 200 öğrenciye uygulanmıştır. 

 LİTERATÜR TARAMASI 

 Bu çalışmada, üniversiteli gençliğin kültürel varlıkları ne kadar bildikleri, özellikle 

üniversiteli gençliğin kültürel miras ve turizm ile ilgili algılarının, bakış açılarının ölçülmesi 

amacıyla yapılmıştır. Bu algı ve bakış açısı anket vasıtasıyla ölçülmeye çalışılmış, konuyla ilgili 

veya konuya yakın daha önceden birçok çalışma ve uygulama yapılmıştır. Çalışma konusu ile 

ilgili olarak daha önceki çalışmalar bu kısımda ele alınacaktır. 

 Ayaz ve diğerleri (2006) tarafından kaleme alınan ve “Yöneticilerin Kültür Turizmi 

Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği” adlı çalışmada kültürel turizmle öne çıkan Safranbolu 

ilçesindeki turizm yöneticilerinin kültür turizmi ve kültürel turistlerin gereksinmeleri ile ilgili 

anket uygulamasıyla bilgi düzeyleri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda otel yöneticilerinin 

kültür turizmi konusunda orta düzeyde bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. 

 Okuyucu ve Somuncu (2012) “Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm Amaçlı 

Kullanılmasında Yerel Halkın Algı ve Tutumlarının Belirlenmesi: Osmaneli İlçe Merkezi 

Örneği” adlı çalışmasında kültürel miras konusunda yerelin öneminden bahsederek, yerel halkın 

kültürel miras algısını ölçmeye çalışmıştır. Yerel halka anket uygulaması yapılarak bulgulara 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre çalışma kapsamında yazarlar tarafından, Anova, Mann 

Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, t testi yapılarak yerel halkın kültürel mirasın korunması 

ve geliştirilmesi yönünde olumlu görüşe sahip oldukları hususu tespit edilmiştir. 

 Karip (2014) tarafından yapılan çalışmada ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin kültürel 

mirası koruma bilincine yönelik araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında anket 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin kültür varlıklarının önemini kavradıkları 

ancak kültür varlıkları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bulgularına ulaşılmıştır. 

 Demirbulat ve diğerleri (2015) tarafından Bursa’nın Somut Kültürel Varlıklarına 

Yönelik Öğrencilerin Algıları: Harmancık MYO Örneği adlı çalışma yapılmış ve Bursa ilinin 

kültürel varlıklarının meslek yüksekokullu öğrencileri tarafından farkındalıkları araştırılmıştır.  

Araştırma kapsamında öğrencilere anket uygulanmış ve anket bulgularına göre araştırmacılar 

somut kültürel varlıklara bakış açıları bakımından memleketi Bursa olan öğrenciler ile 

memleketi Bursa olmayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark tespit etmişlerdir.  

 Yılmaz ve diğerleri (2017) ise Kültürel Miras Farkındalığı: Cumhuriyet Üniversitesi 

öğrencilerine Yönelik bir Uygulama Çalışması adlı çalışmasında; Öğrencilerin yaşadıkları 

şehirdeki kültürel miras algısını ölçmeye çalışarak, öğrencilere daha önce kullanılmış olan ölçek 

geliştirilerek anket uygulanmıştır. Yapılan anket bulgularına göre Sivas’ta üniversitede okuyan 

öğrencilerin kültürel miras alglarının zayıf olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmacılar 

kültürel miras algıları ile ilgili nedenleri tespit edebilmek amacıyla odak guruplar oluşturarak 

bazı istatistiki testler uygulamış ve genel anlamda öğrencilerin kültürel mirasla ilgili algılarının 

düşük olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 
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 Nayim (2017) tarafından “Bartın İli Kapısuyu Köyü’ndeki Yerel Halk, Ziyaretçiler ve 

Yöneticilerin Sürdürülebilir Turizm Planlamasına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi” adlı 

çalışmasında yerel halkın ve yereldeki yöneticilerin sürdürülebilir bir turizm planlamasına 

yönelik algılarının ölçülmesine çalışılmıştır. Çalışma kapsamında alan gözlemleri, literatür 

taraması, harita verileri ile birlikte anket değerlendirilmesi ve güçlü zayıf yönler araştırılmıştır. 

Birden fazla teknik kullanılarak algı ölçümü yapılmış, sonuçlara ulaşılmaya çalışmıştır. Çalışma 

sonucuna göre turizm planlamasının önemli olduğu ve alan çalışması yapılan bölgede planlama 

eksikliği olduğu bulgusuna ulaşıldığı, ayrıca anket sonuçlarına göre yerelde ekonominin 

yeterince gelişmemiş olması turizmi de engellediği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada, 

yerel bağlamda turizmin geliştirilmesi için yapılması gerekenler öneri olarak sunulmuştur. 

 Konuyla ilgili olarak çalışılan bölgede daha önceden yapılmış çalışmalar da 

bulunmaktadır. Tıraş ve Besnek tarafından yapılan “Osmaniye İl’inin Turizm Potansiyeli” isimli 

çalışma kapsamında yazarlar, tarihi ve kültürel turizmin önemine dikkat çekerek gelecekte 

turizmin öne çıkmasının gerektiği vurgusu yapmışlardır. Çalışmada Osmaniye’nin önemli bir 

tarihi geçmişe sahip olduğu ve tarihsel olarak birçok yerleşim yerleri ve kalıntıların bu bölgede 

olduğu ifade edilmektedir. Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerle desteklenen çalışma 

sonucunda, Osmaniye’nin turizm çekiciliğinin yüksek olduğu ancak yöre halkının bu konuda 

bilinçlendirilmesi ve turizm olgusunu kabullenmesi hususunun önemli olduğu ortaya 

konmuştur. Ayrıca çalışmada turizm konusunda kamu ve özel sektör yatırımlarının da 

artırılması tavsiye edilmiştir. 

 ARAŞTIRMANIN UYGULAMASI 

 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

 Araştırma kapsamında bilgiye ulaşmanın ve bilgi iletişim, ulaşım olanaklarının hızla 

arttığı bu dönemde üniversite öğrencilerinin kültürel değerler ve kültürel mirasla ilgili bilgi 

düzeyleri ile bu değerlerin bilinirliliklerinin ölçülmesi ve öğrencilerin kültürel değerlere bakış 

açılarının araştırılması hedeflenmiştir. Bir il veya ilçenin kültürel değerleri, potansiyel olarak 

gelişimine ivme kazandıran etkenlerden biridir. Ayrıca kültür varlıkları yerelde bulunmalarına 

rağmen tüm insanlığa mal olmuş değerlerdir. Dünyaya miras kalmış olarak ifade edilebilir. Bu 

noktada bir bölgenin, bir ülkenin bu değerlerinin turizme dönüştürülmesi, bölge ve ülke 

ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Ülkelerin bölgesel kalkınma hedeflerinden birisi de 

yereldeki turizm değerlerinin tanıtımının yapılarak hem bölgeye hem de Ülke ekonomisine katkı 

sağlamaktır. Ancak bu noktada il ve ilçelerin turizm değerlerinin tam olarak tanıtılmadığı, 

bilinirliklerinin az olduğu, hatta aynı il veya ilçede yaşayan kişilerin dahi farkındalıklarının az 

olduğu ve bu değerlerden yeterince faydalanılamadığı olgusu vardır. Bu çalışma genelde 

Ülkemiz düzeyinde, özelde ise Osmaniye yöresinde bulunan tarihi ve turistik yerlerin 

üniversitemizde okuyan öğrenciler tarafından ne kadar bilindiğini ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

 Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

öğrencileri tarafından doldurulan anketlerle sınırlandırılmıştır. Araştırma sonuçları, araştırma 

anketindeki ifade edilen tutum ve görüşlerle sınırlıdır.  Ayrıca araştırmadaki örneklem sayısının 

200 olması araştırmanın bir başka sınırıdır. 

 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 Araştırma kapsamında anket uygulamasından yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne kayıtlı yaklaşık 13.000 öğrenci oluşturmaktadır. 

Üniversitenin farklı akademik birimlerinde okuyan 200 öğrenci araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur.  

 Araştırmanın Yöntemi 

 Çalışmanın anket ölçeği, öğrencilerin kültürel mirasla ilgili farkındalıklarını ölçmek 

amacıyla Demirbulat ve diğerlerinin 2015’deki, Yılmaz ve diğerlerinin 2017’deki, Akkuş ve 

diğerlerinin 2015’deki çalışmalarında kullandıkları anketlerden de yararlanılarak 
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oluşturulmuştur. Anketler hazırlanırken soruların net anlaşılır ve konunun amacına hizmet 

edecek biçimde olmasına dikkat edilmiştir. Anketin anlaşılır olup olmadığını test etmek 

amacıyla öncelikle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

kayıtlı 30 öğrenciye anket uygulaması yapılarak geri dönüş alınmış ve görülen aksaklıklar 

düzeltilmiştir. Revize edilen yeni anketler bu kez rastgele yöntemle belirlenen 200 öğrenciye 

uygulanmıştır. Örneklem seçiminde gerekli hassasiyet gösterilerek evreni en iyi temsil etmesi 

ve yansız olması hedeflenmiştir.  

Anket yapılan öğrencilerin soruları ve anketi doğru algıladıkları, ankete düşüncelerini 

yansıttıkları varsayılmıştır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler SPSS istatistik 

paket programı aracılığıyla analize tabi tutulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

 ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

 Yapılan anket uygulaması kapsamında anketi dolduran kişilere demografik özellikleri 

kapsayan sorularla birlikte, ülkemizdeki belli başlı kültürel mirasların ve yerelde Osmaniye 

ilindeki tarihi ve turistik yer ve değerlerin bilinirliliğinin ölçülmesine yönelik sorular 

sorulmuştur. Aşağıda uygulanan anketin sonuçları paylaşılmıştır.  

 Verilerin Analizi 

 Öncelikle, anket sorularının uygulanan tüm öğrenciler tarafından aynı şekilde 

anlaşılabilir olup-olmadığını ölçmek amacıyla araştırma verileriyle güvenilirlik analizi 

yapılmıştır. Anketin genel güvenilirlik testi sonucunda Cronbach's Alpha katsayısı 0,702 olarak 

bulunmuştur. Bu katsayı değeri 0.70 ≤ ɑ < 0,90 aralığında olduğundan iyi derecede bir ölçek 

olarak ifade edilmektedir(Kılıç, 2016:47)  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Değeri N of Items 

,702 23 

 Betimleyici İstatistikler 

 Çalışmaya ilişkin betimleyici istatistikler aşağıda verilmektedir. 

Y
a
ş 

F
rek

a
n

s 

% 

C
in

siy
et 

F
rek

a
n

s 

% 

18-22 178 89,0 Kadın 79 39,5 

23-35 19 9,5 Erkek 121 60,5 

36-48 3 1,5 Toplam 200 100,0 

Toplam 200 100,0    

Ailenin ikameti 

(Mülki) 

F
rek

a
n

s 

 

   % 

Ailenin 

oturduğu il 

F
rek

a
n

s 

 

% 

Büyükşehir 29 14,5 Osmaniye'de 125 62,5 

İl merkezi 
101 50,5 Osmaniye'ye 

komşu ilde 

53 26,5 

İlçe merkezi 44 22,0 Diğer illerde 22 11,0 

Köy/belde 26 13,0 Toplam 200 100,0 
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Toplam 200 100,0    

Osmaniye’de 

oturma suresi 

F
rek

a
n

s 

   

   % 

 

Ailenin geliri 

F
rek

a
n

s 

 

   % 

   0-2000 133 66,5 

1 yıldan az 53 26,5 2001-3500 36 18,0 

1-5 yıl arası 24 12,0 3501-6000 21 10,5 

5 yıldan fazla 123 61,5 6001'den fazla 10 5,0 

Toplam 200 100,0 Toplam 200 100,0 

Okulu 

kazanmadan 

önce 

Osmaniye’de 

mi 

oturuyordunuz

? 

F
rek

a
n

s 

 

% Kastabala 

Antik Şehrine 

en az bir kere 

gittim. 

F
rek

a
n

s 

 

% 

Evet 124 62,0 Evet 59 29,5 

Hayır 76 38,0 Hayır 138 69,0 

Toplam 200 100,0 Toplam 197 98,5 

   Missing System 3 1,5 

    200 100,0 

Hiç kültürel 

geziye 

katıldınız mı? 

F
rek

a
n

s 

 

   % 
Osmaniye kent 

müzesine 

gittiniz mi? 

F
rek

a
n

s 

 

   % 

Evet 85 42,5 Evet 98 49,0 

Hayır 115 57,5 Hayır 102 51,0 

Toplam 200 100,0 Toplam 200 100,0 

Hiç müzeye 

gittiniz mi? 

F
rek

a
n

s 

 

%  

  

Evet 159 79,5    

Hayır 41 20,5    

Toplam 200 100,0    

Ankete katılan öğrencilerin betimleyici istatistiki verilerine göre öğrencilerin %89’unun 

18-22 yaş aralığında oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet dağılımında ise %60,5 erkeklerin 

ankete katılımının daha fazla olduğu söylenebilir. Ankete katılan öğrencilerinin ailelerinin 

büyük bir kısmının (%50,5) il merkezlerinde oturduğu, %22’sinin ilçelerde, %13’ünün ise 

köy/beldelerde ikamet ettikleri tespit edilmiştir.  Anket sonuçlarına göre ankete katılan 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun Osmaniye’de oturduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ankete 

katılan öğrencilerin ailelerinin gelirleri analiz edildiğinde 0-2000 TL aralığında (%66,5) gelir 

elde ettikleri tespit edilmiştir. 
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Osmaniye’nin ve hatta dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kastabala 

Antik Şehrine gidenlerin oranı %29,5 olduğu, doğal olarak girmeyenlerin oranı ise %69 olduğu 

gözlemlenmiştir. Ankete göre öğrencilerin büyük çoğunluğu Osmaniye’de veya Osmaniye 

çevre illerinde oturuyor olmalarına rağmen bu müzeye gidenlerin oranı hayli az gözükmektedir.  

 Araştırmanın Hipotezleri 

 Araştırma kapsamında öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutumları ile ilişkili 

aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

H
1
:  Yaşanılan yerin büyüklüğü ile kültürel miras algısı arasında bir farklılık bulunmaktadır. 

H
2
: Öğrenci ailelerinin Osmaniye’de ikamet edip etmemeleri kültürel mirasa bakışları arasında 

farklılık bulunmaktadır. 

H
3
: Öğrencilerin Osmaniye’de ikamet süreleriyle kültürel mirasa bakışları arasında farklılık 

bulunmaktadır. 

H
4
: Ailelerin gelirleri ile kültürel mirasa bakışları arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. 

Söz konusu hipotezleri test etmek amacıyla Varyans Analizi kullanılmıştır.  

Bilindiği üzere varyans analizi yapılabilmesi için temelde iki varsayımın olup 

olmadığına bakılmaktadır. Bunlardan biri verilerin normallik varsayımı olup, verilerin normal 

dağılım gösterdiği varsayımıdır. Diğer varsayım ise, verilerin homojen dağıldığı varsayımıdır. 

Bu nedenle öncelikle normallik testi yapılmış ve aşağıdaki değerlere ulaşılmıştır. 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ORT ,085 200 ,001 ,964 200 ,000 

Normalite testinde veri sayısının özellikle 50’nin üzerinde olduğu durumlarda dikkate 

alınan Kolmogorov-Smirnov Normalite Testi verilerin normal dağılmadığını göstermiştir. 

Ancak uygulamada non-parametrik verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin 

saptanması için sadece bu test ile yetinilmemekte daha ileri testlere bakılmaktadır. Normallik 

testine uygun olmayan verilerde veya testin yapılamaması durumlarında, kurtosis ve skewness 

değerlerine bakarak verinin normal dağılım gösterip göstermediği hakkında yorum yapmak 

mümkündür. Verideki tüm değişkenler için, skewness ve kurtosis değerleri -2,0,+2,0 güven 

sınırları içindeyse, veri normal dağılıyor kabul edilebilir.2 Çalışmamızda verilerin, skewness 

değeri 0,596 ve kurtosis değeri 1,919 olduğundan güven sınırları içerisinde normal dağılım 

gösterdiği varsayılmıştır.  

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

 

 

 

 

Mean 2,5773 ,02821 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2,5216  

Upper Bound 2,6329  

5% Trimmed Mean 2,5651  

                                                           
2 Daha detaylı bilgi için kaynak: tabachnick and fidell, 2013 b.g tabachnick, l.s. fidell using multivariate statistics (6th 

edition) pearson, boston (2013)  
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ORT 

Median 2,5600  

Variance ,159  

Std. Deviation ,39896  

Minimum 1,54  

Maximum 4,20  

Range 2,66  

Interquartile Range ,40  

Skewness ,596 ,172 

Kurtosis 1,919 ,342 

Nitekim aşağıdaki histogram verilerin normal dağılıma yakın olduğunu göstermektedir. 

 

Belirtildiği üzere ikinci varsayım homojenlik varsayımıdır. Söz konusu test ANOVA 

Testi içerisinde yapılmış olup verilerin homojen olduğu görülmüştür. Önemlilik derecesi 

0,05’den büyük olduğundan varyanslar arasında farklılık bulunmayıp,  varyansların homojen 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

 

 

ORT 

Based on Mean ,256 3 196 ,857 

Based on Median ,156 3 196 ,926 

Based on Median and 

with adjusted df 

,156 3 189,032 ,926 

Based on trimmed 

mean 

,222 3 196 ,881 
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 Hipotezlerin Test Edilmesi 

 Söz konusu hipotezlerin test edilmesi için Tek Yönlü ANOVA Testi kullanılarak 

varyans analizi yapılmış ve aşağıdaki sonuçları elde edilmiştir. Anova testi için likert ölçeğinin 

ortalaması alınarak değişken tek değişkene dönüştürülmüştür. Test sürecinde aşağıdaki 

hipotezler test edilmiştir.  

 H
1
: Yaşanılan yerin büyüklüğü ile kültürel miras algısı arasında bir farklılık 

bulunmaktadır. 

 H
1
 hipotezinin test edilmesi sonucunda öğrencilerin kültürel varlıklara ilişkin algıları ile 

yaşadıkları yerin büyüklüğü arasında bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Anova Analizi 

sonucunda (p=0,555>0,05); öğrencilerin kültürel mirasa bakış açıları ile öğrencilerin yaşadıkları 

yerin büyüklüğü arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Bu sonuca göre H
1 

hipotezi 

reddedilmiştir. 

 H
2
: Öğrenci ailelerinin Osmaniye’de ikamet edip etmemeleri ile kültürel mirasa 

bakışları arasında farklılık bulunmaktadır. 

 Öğrencilerin ailelerinin Osmaniye’de ikamet edip etmedikleri ile kültürel mirasa bakış 

açıları arasında farklılık olup olmadığı Anova testiyle araştırılmıştır. Yapılan test sonucunda 

p=0,938 bulunmuştur. Analiz sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde öğrencilerin ailelerinin 

Osmaniye’de ikamet edip etmedikleri ile kültürel mirasa bakışları arasında bir farklılık yoktur. 

Bu sonuca göre H
2
 hipotezi reddedilmiştir.  

 H
3
: Öğrencilerin Osmaniye’de ikamet süreleriyle kültürel mirasa bakışları 

arasında farklılık bulunmaktadır. 

 H
3
 hipotezinin test edilmesi amacıyla Anova testi kullanılmıştır. Öğrencilerin 

Osmaniye’deki ikamet süreleri ile kültürel mirasa bakış açıları arasında bir farklılık olup 

olmadığı test edilerek analiz sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde p=0,58 olarak bulunmuştur. 

p=0,58>0,05 olduğundan bu hipotez reddedilmiştir. 

 H
4
: Ailelerin gelirleri ile kültürel mirasa bakışları arasında anlamlı bir farklılık 

söz konusudur. 

 Öğrencilerin ailelerinin gelirleri ile kültürel mirasla ile ilgili düşünceleri arasında bir 

farklılık olup olmadığının araştırılması amacıyla hipotez analiz yapılmıştır. Anova analiz 

sonucuna göre p=0,55 olarak bulunmuştur. Buna göre p değeri %5 anlamlılık düzeyinde p>0,05 

olduğundan ailenin gelir düzeyi ile kültürel bakış açısı arasında anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. 

 SONUÇ 

 Bu çalışmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerinin kültürel mirasa bakış 

açılarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında çeşitli istatistiki veriler ile 

sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.  Çalışma kapsamında öğrencilerin bu algısını ölçmek 

amacıyla betimleyici istatistiki sonuçlar ile konuyla ilgili olarak kurulan hipotezler test 

edilmiştir. 

 Öğrencilere yapılan anket sonuçlarına göre betimleyici istatistiki verilere göre ankete 

katılan öğrencilerin ailelerinin büyük bir çoğunluğunun Osmaniye’de ve Osmaniye’ye komşu 

illerde oturuyor olmalarına rağmen, Osmaniye’nin ve hatta dünyanın en önemli turizm 

merkezlerinden birisi Kastabala Antik Şehrine gitmedikleri (%69) gözlemlenmiştir.  

Öğrencilerin kültürel müzelere gitme oranlarının da düşük olduğu görülmüştür.  Öğrencilerin 

kültürel gezilere ayıracakları bütçe açısından önemli etkenlerden biri olan öğrenci ailelerinin 

gelirlerinin dağılımına baktığımızda, öğrenci ailelerinin %66,5’inin 0-2000 TL arasında gelir 
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elde ettikleri tespit edilmiştir. Bu gelir düzeyinde sosyal ve kültürel harcamalara bütçe ayırma 

zor gözükmektedir. 

 Araştırma kapsamında öğrencilerin kültürel mirasa yönelik tutumları ile ilişkili dört 

hipotez geliştirilmiştir.  Bu hipotezlerin test edilmesi için Tek Yönlü Anova Testi kullanılarak 

varyans analizi yapılmıştır. Araştırmada dört hipotez test edilmiştir. Buna göre; yaşanılan yerin 

büyüklüğü ile kültürel miras algısı arasında bir farklılık gösterip göstermediği(H
1
) test edilmiş 

test sonucunda ailenin yaşadığı yerin büyüklüğü ile kültürel miras algısı arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin ailelerinin Osmaniye oturup 

oturmadıkları ile kültürel miras algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. (H
2
), 

3.Hipotez olarak ( H
3,
) öğrencilerin Osmaniye’de ikamet süreleriyle kültürel mirasa bakışları 

arasında farklılık olup olmadığı araştırılmış ve test sonucunda bir farklılık bulunamamıştır. 

Araştırma kapsamında son hipotez (H
4
) ise, ailelerin gelirleri ile kültürel mirasa bakışları 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda öğrenci 

ailelerinin gelirleri ile öğrencilerin kültürel mirasa bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak; araştırma kapsamında ikameti Osmaniye olan öğrencilerle ikameti il 

dışında olan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  Öğrencilerin aynı ilde olmalarına 

rağmen birçok kültürel varlığı ziyaret etmedikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamında 

Osmaniye’de kültürel varlıkların ekonomik bir değer olarak turizme katkı sağlayacak çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. 

Çalışma sadece Osmaniye Korkut Ata üniversitesinde 200 öğrenciye anket uygulaması 

yapılmıştır. Zaman ve maliyet açsısından kısıtları olan bu çalışmanın tekrarlanması 

gerekmektedir.  Öğrencilerin il veya ilçelerdeki kültürel mirasla ilgili gezi, tur gibi araçlarla 

öğrencileri kültürel varlıkları tanıtılması ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
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BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ NAHÇIVAN EDEBİ ORTAMINA DAİR BAZI NOTLAR 

Ph. D. Aygün ORUCOVA* 

ÖZET 

Çok eski tarihe ve zengin edebiyata sahip olan Azerbaycan`ın ayrılmaz bölgelerinden 

biri olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yeraltı ve yerüstü doğal servetleri kadar bilim, edebiyatı 

ile de her zaman diğer ilçeler içerisinde öncül, hatta örnek olmuştur. Nahçıvan tarihen 

Azerbaycan`ın, Doğu`nun ve Türk-Müslüman dünyasının en eski kültür merkezlerinden biri 

olmuştur. Makale`de Azerbaycan`ın 1991 yılında bağımsızlık kazanmasından bugüne kadar 

olan dönemde Nahçıvan edebi ortamının önde gelen üyelerinin edebi mirası, yaratıcılıklarının 

esas fikir, konu ve ahate çevresi ele alınmıştır.  

1990 yılların karmaşık olaylarının, kanla tarihimize yazılmış azatlık mücadelesinin sanatsal 

yansıması, en büyük derdimiz - Karabağ konusu, 20 Yanvar faciasının ağrı-acıları, halkın 

“Olum ya ölüm?” tehlikesiyle yüzleşmesi, siyasi lider, önder, peygamber, zamanın sahibi 

arayışları, ulu öndere ümumhalk sevgisi ve d. Azerbaycancılık, vatanperverlik bakımından 

yazılmış şu eserlerin esas ana hattını oluşturmuştur. Ana dilinin saflığının korunması, 

sınırlarımızın düşmandan muhafazası ve d. içtimai yönlü, devlet ehemiyetli konular 

Nahçıvan`da edebiyatın bölge edebiyatı sınırlarını aşdığını doğrulamaktadır. Sonuç olarak şu 

zengin edebi ortamın bazı üyelerinin hayatı ve edebi irsi birçok kitap ve monografilerin 

konusunu teşkil etmiş, etraflı incelenmiştir.  Bu dönemde edebiyatın Azerbaycan halkı 

karşısında en büyük hizmetlerinden biri onun milli karakterinde, demokrasiye çağırış ruhunda 

olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bağımsızlık, Vatanseverlik, Mücadele, Düşman, Milli 

 

SOME NOTES ON THE LİTERARY CİRCLES OF NAKHCHİVAN İN THE 

INDEPENDENCE PERİOD 

  ABSTRACT 

The Nakhchivan Autonomous Republic, one of the integral regions of Azerbaijan with 

very ancient history and rich culture, has always been an leading, even example, with its science 

and literature, as its underground and surface natural resources. The city of Nakhchivan is 

historically one of the oldest cultural centers of Azerbaijan, the Middle East and the Turkic 

world. The paper deals with the literary heritage, basic conceptions of creativity, topics and 

environment of the Nakhchivan literary circles leading representatives from the period of 

finding independence in 1991 until the present time.  

The main red line of these works written on the topics of patriotism and Azerbaijanism 

are: the complex events of the 1990s, the artistic reflection of the struggle for freedom, added in 

blood to our history, our greatest pain – the Karabakh topic, the 20 January tragedy bitterness, 

the mortal danger facing the people, the search for a political leader, prophet, able to master 

time, national love to the great leader and other issues. Topics as protecting the native language 

purity, protecting our borders, and other topics of social and state importance confirm that the 

Nakhchivan literature has exceeded the limits of a regional phenomenon. As a result, we were 

investigated in detail the life and literary heritage of some representatives of these fruitful 

literary circles that in turn became the subject of numerous books and monographs. One of the 

greatest merits of the literature to the people of Azerbaijan in this period is that it has acquired 

the national character and the spirit of striving for freedom. 

Keyword: Independence, Patriotism, Struggle, Enemy, National 
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GİRİŞ 

XIX yüzyıl Azerbaycan edebiyatında maarifcilik harekatının yaranıp inkişaf ettiği ve 

edebiyatta bunun tecessümü olarak realizmin ilk aşaması olan maarifci realizmin yarandığı bir 

dönemdir. “Maarifcilik Azerbaycan edebiyatına XIX. yüzyılın başlarından gelmiştir. Abasgulu 

ağa Bakıhanov, Mirze Şefi Vazeh, İsmayil bey Gutgaşınlı ve başkaları Azerbaycan`da maarifci 

fikirlerin ve edebiyatın temelini koymuşlar. Mirze Feteli Ahundzade`nin simasında Azerbaycan 

maarifci realist edebiyatı  kendi zirvesini feth etmiştir” (Habibbeyli, 2015: 266-267). 1831 

yılında Ordubat`ta Şeyhali han Kengerli tarafından “Encümenü-şüera” edebi meclisi 

yaratılmıştır. Bu edebi mecliste şiirler okunup tartışılmış, şiir yarışmaları düzenlenmiş, edebi 

sürece kontrol edilmiştir. Bir süre bu meclise Hacıağa Fegir Ordubadi (1836-1886), sonra 

Mehemmed Tağı Sidgi (1854-1903) rehberlik etmiştir. Güdsi Venendi, Mehemmedgulu Salik 

Ordubadi, Mirze Hüseyin Bikes, Meşedi Hasan Debbağ ve diğer şairler bu meclisin üyeleri 

olmuş, burada yetişmiş ve tanınmışlar. XIX. yüzyılın I. yarısında Nahçıvan`da Ehsan han 

Nahçıvanski`nin kızı Gönçebeyim`in şerefine “Gönçeyi-ülfet” edebi meclisi oluşturulmuştur. 

“Azerbaycan`ın kadın şairleri içerisinde kendine özgü yeri olan romantik talihli Gönçebeyim`in 

şiirlerinde zamanın ağır gerdişinden şikayet, halkın ulvi keyfiyetlerine ehtiram sedaları ucalır. 

Gönçebeyim`in çağdaşı ...Hayran hanımın eserleri de milli keyfiyetlerle, içtimai motiflerle 

zengindir” (Hebibov,1985: 7).  

XIX yüzyılın 80-90-lı yılları Nahçıvan`da edebiyat, medeniyet, ilim sahalarında intibah 

devri gibi karakterize olunur. Profesör Yaşar Garayev`in “iki asrın geçiş dönemi” (Qarayev, 

1980: 138) gibi algıladığı bu yıllar maarifcilik herekatının çok geniş kapsam aldığı bir devirdir. 

Böyle ki, ilk dünyevi okulların açılması, tiyatronun temelinin koyulması, maarifcilik herekatı, 

ilk kütüphanelerin açılması, ilk matbaanın yaratılması, milli bilincin oluşturulması, 

vatanseverlik terbiyesi, özgürlüğün, kadın azatlığının tebliği işte bu süreçte Memmed Tağı 

Sidgi, Eyneli bey Sultanov, Gurbanali Şerifzade, Celil Memmedguluzade, Alimemmed Halilov, 

Fereculla Şeyhov, Nesrulla Şeyhov, Mirze Celil Mirzeyev (Şürbi) ve d. ünlü şahsiyetlerin 

gergin emeklerinin neticesi olmuştur. Romantik şair Hüseyin Cavid (1882-1941), tengidi 

realizm edebi ekolunun banisi Celil Memmedguluzade (1869-1932), tarihi romanlar ustadı 

Memmed Seid Ordubadi (1872-1950), kadın azatlığının ilk savunucusu Eyneli bey Sultanov 

(1866-1935), cesur mollanesreddinci şair Aligulu Gemküsar (1880-1919) gibi Azerbaycan 

edebiyatında meşhur olan şahsiyetlerin yetişmesinde hayatlarının Nahçıvan dönemi çok mühim 

rol oynamıştır.  

XX. yüzyılın başlarında toplam yirmi üç ay ömür sürmüş Azerbaycan Halk 

Cumhuriyeti`nin (1918-1920) yaranmasından önce de istiklaliyete aparan yol edebiyat ve 

basından geçmişti. Özellikle de Molla Nesreddin, Füyuzat dergileri etrafında birleşen edebi 

cebhenin halkın milli bilincinin oluşturulmasında, istibdata, köleliğe karşı mücadele hissinin 

aşılanmasında büyük hizmetleri olmuştur. “Sizi deyip gelmişim, ey benim müslüman 

kardeşlerım!”- sloganıyla mücadele meydanına atılan Molla Nesreddin dergisi “Azerbaycanda 

ve Türk-müslüman dünyasında milli bağımsızlık ve demokrasi uğrunda mücadelenin edebiyatda 

ve basındaki komutanı” olmuşdur (Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatı, 2016: 13). 

Ümummilli lider Haydar Aliyev de edebiyatımızın halkımız karşısında en büyük hizmetlerinden 

birinin onun milliliğinde, demokrasiye çağırış ruhunda görmüştür: “Milli kendini tanıma, milli 

oyanış, dirçeliş süreci halkımıza ilk önce edebiyatdan geçmiştir. Bazı eserler var ki, onlar 

doğrudan-doğruya halkımıza milli dirçeliş, oyanış fikirlerini iletmişler: Bahtiyar 

Vahabzade`nin, Halil Rza`nın, başkalarının eserleri” (Azerbaycan Cümhuriyeti`Nin 

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Azerbaycan Yazarlarının X. Kurultay`ında Konuşması,2009: 

107). Büyük önderin 1995. yılında üç şairi – Memmed Araz, Bahtiyar Vahabzade ve Halil Rza 

Ulutürk`ü bağımsız Azerbaycan`ın en yüksek mükafatı olan “İstiklal” ordeni ile mukabele 

etmesi de onların azatlık uğrunda çok büyük cesaret göstererek kalemle mücadelerine verilen 

değerdi. 1991 yılının 18 Ekiminde Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Sovyetinin oturumunda 

“Azerbaycan`ın devlet müstegilliği hakkında Anayasa Yasası” kabul olundu. Şu mühim tarihi 

senetle halkımız uzun yıllardır hasretini çekdiği bağımsızlığına kavuştu. Azerbaycan 
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Cumhuriyeti`nde 1991 yılında 29 Aralıkda halk oylaması geçirildi. Azerbaycan`ın yekdillikle 

devlet bağımsızlığına onay verildi. Bağımsız Azerbaycan çok mürekkep tarihi ortamda faaliyyet 

göstermeğe başlamış, azatlığın ilk yıllarında halkımız yeniden onu kaybetmek tehlikesi ile 

yüzleşmişti. Bir tarafdan Ermenistan ordusunun tecavüzü sonucunda genişlenmiş Karabağ 

savaşı, diğer tarafdan  ülke içinde giden siyasi tartışmalar, Azerbaycan`ı parçalamak girişimleri 

bağımsızlığın koruna bileceğini soru işareti altında koymuştu. Büyük siyasi deneyime sahip 

olan Haydar Alirza oğlu Aliyev`in 1993 yılından devlet başcılığına geçmesiyle şu tehlike 

sovuştu. Bu zaman bütün alanlarda olduğu gibi, edebiyata da devlet bakımı geri getirildi. 

Bağımsızlık dönemi edebiyatın karşısına “halkın, cemiyetin karşısında duran engelleri doğru 

belirlemek” (Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatı, 2016: 13) gibi bir kutsal vazife koydu. 

“Gerçekden de, bütünlükle 1990 yıllarında ve ümumen bağımsızlık devrinde edebiyatın ana 

konusunu ulu önderin uzakgörenlikle belirtdiği gibi, Azerbaycan`cılık kaygıları ve Karabağ 

savaşı konusu oluşturmuştur” (Bağımsızlık dönemi Azerbaycan edebiyatı, 2016: 13). Hem de 

milli lider Haydar Aliyev`in uzakgören, maksadyönlü siyasetinin sonucunda Azerbaycan`cılık 

dünya Azerbaycan`lılarının milli amalına dönüşmüştür. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek 

Meclisinin Sedri Vasif Talıbov da bağımsızlık döneminde edebiyatın esas konusunun 

vatanseverlik olması zeruretini kaydetmiştir: “Bazen polemik açılıyor ki, bağımsızlık döneminin 

edebiyatı nasıl olmalı? Şu devrin edebiyatı, ilk önce, vatanperver edebiyat olmalı. Edebi 

eserlerde `Vatan` sözünü fazla işletmekle vatanperverlik konusunda edebiyat oluşturmak 

mümkün değil. Vatanperverlik yazar ve ya şairin eserlerinin tüm içeriğini belirtmeli, vatandaşlık 

duyğusunun taşıyıcısına dönüşmelidir” (Serk kapısı gazetesi, 2014)  

Bağımsızlık yıllarında Nahçıvan`da yaşayan şairlerin deneyimli, yetenekli 

temsilcilerinden biri Büyük Vatan savaşından sonra – 1947 yılından basında şiirleri yayınlanan, 

1958 yılından SSRİ Yazarlar Birliği'nin, 1959 yılından SSRİ Gazeteciler Birliği`nin üyesi 

olmuş, 1981 yılında Nahçıvan, 1984 yılından Azerbaycan SSR`in Emekdar Sanat Adamı fahri 

adlarına layık görülen şair, yazar, oyun yazarı Hüseyin Razi (1924-1998) olmuştur. 

Yaratıcılığının konu ve ehate dairesi çok geniş olan Hüseyin Razi`nin bağımsızlık yıllarında ve 

ondan önceki azatlık uğrunda mücadele dönemine ait eserleri 1996 yılında yayınlanan Gözün 

Aydın adlanan kitapta toplanmıştır (Razi, 1996). Bu şiirlerden yetmiş yıl Sovyet Rusya`sının 

zülmüne maruz kalan, hayatın her sahasında yasaklarla, milli ve dini zeminde haksızlıklarla, 

ayrımcılıkla karşılaşan gururlu bir halkın en büyük arzusunun, milli ve manevi ülküsünün yalnız 

ve yalnız azatlık olduğunu duyuyoruz: 

Azatlık – hasretim, arzum,  

Ben ömrümün her çağında,  

Efsunların kucağında, 

Hayalimde buldum seni.  

Bir uykusun, nasıl yozum? 

Alaaddin`in çırağında, 

Hoş günlerin sorağında  

Buldum seni.  

 

Uykulara bağlanmışım, 

Azatlığı seven günden. 

Uykularda oyağım ben, 

Mürgüdeyim seher-akşam. 

Dönmerem, ey uyku, senden, 
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Asıl ömür sürmek için, 

Arzuların, emellerin, 

El çatmayan ferehine  

Uykularda geleceğim. 

Yetmek için nisgillerin 

Son dirilik şerefine 

Uykularda öleceğim (Razi, 1996: 42-43). 

Vatansever şairin “Vatan aşkı”, “Toprak”, “Bu yerler”, “Arpaçay vadisinde”, 

“Karabağ`dadır”, “Kardeş”, “Kül olmaz”, “Şübheler çoğalır”, “Asrımız”, “Bütün ömrüm”, “Öc 

kalmıyor kiyamete”, “Öksüz olmak istiyorum”, “Bizi koru, ulu tanrı!”, “Minacat”, “Şehit 

mezarları”, “Büyük ustad”, “Ölmezdir”, “Seni eller hatırlıyor”, “Şehriyar`la konuşma”, 

“Memmed Aras”, “Elesger”, “Oğlankale”, “Elince kayaları”  ve d. şiirlerinde vatan sevgisi, 

abidelerde yaşayan eski, şanlı  tarihimiz,  klasik edebi mirasımıza saygı, en büyük derdimiz - 

Karabağ konusu, 20 Yanvar faciasının ağrı-acıları, 1990 yılların kaos dönemi, halkın “Olum ya 

ölüm?” tehlikesiyle yüzleşmesi, siyasi lider, önder, peygamber, zamanın sahibi arayışları ve d. 

bedii şekilde yansıtılır. “Minacat” adlı on altı heceli, yeddilik formasında yazılmış şiirde klasik 

minacatlardan farklı olarak yaradanı vasfetmek amacıyla değil, halkı çok zor, çıkılmaz 

veziyetden kurtarmak için tanrıya müracaat edilmiştir:  

Cehennem yerdedir, ya rab, beşer kıl köprünün üste,  

Melekler kahr olunmakta, hayatın hükmü ibliste - 

Bütün hakka tapınmışlar demir karmaklı mehbeste, 

Bize behş etdiyin dünya ecelle çarpışan haste, 

Bakışlar yol çekir, ya rab, göz hasretde, kulak seste, 

Bütün sözlerde, ahlarda - bize gayretli bir önder, 

İlahi, kalmışız darda, zamanın sahibin gönder! (Razi, 1996: 124-125) 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti`nin Emektar Medeniyet İşcisi, şair Nahçıvan Yazarlar 

Birliğinin Başkanı Asim Yadigar (1954) Zirve yolu, Unut bu sevdanı, Oğul dağı, Her şeyin 

sonu var, Midiya`nın çöküşü, Kalba Musa çeşmesi, Bahar, Sanatının vurgunu  adlı  kitapların, 

yirmiye yakın poemanın yazarıdır. O`nun “Azerbaycan dünyaya Güneş gibi doğacak”, 

“Azerbaycan bayrağı”, “Bir bayrak altında”, “Döyüş havaları çaldırmalıyız”, “Azerbaycan 

askeri”, “Sengerim benim”, “Hücum emri ver bana”, “Vatan sevgisi”, “Azerbaycan`ım benim” 

ve d. şiirleri vatanperverlik konusundadır. Ümummilli lider Haydar Aliyev`in meşhur sözlerine 

yazılmış “Azerbaycan dünyaya Güneş gibi doğacak” şiirinde hem “her sınakdan üzüağ” çıkan, 

“adaleti bayrak tek başı üste” kaldıran ulu öndere, hem de doğma vatana sonsuz sevgi, 

devletimizin geleceğine inam ifade olunmuştur:  

Yollarında bin tufan, yüz külek esse bile, 

Yağılar yolu üste bin silah düzse bile, 

Şerin kara elleri yolunu kesse bile, 

Onu tanrı koruyor, o zülmeti boğacak. 

“Azerbaycan dünyaya güneş gibi doğacak!” (Yadigar,  2007: 4) 

1999 yılında yazılmış “Oğul dağı” poeması Sederek uğrunda savaşlarda 

kahramancasına şehit olan Minsk Havacılık İnstitusunun öğrencisi Sedi Esgerov`un anısına 

adanmıştır. Poemada herşeyden önce iki oğul dağı görmuş bir babanın simasında tüm şehit anne 

ve babalarının sonsuz kederi özetlenmiştir. Bir elin ağ sakalı – Hacı Sabir üreği kan ağlasa da, 
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şunu hissettirmemeye çalışıyor, çünki onun oğulları vatan uğrunda şehit olmuş, ebediyete 

kavuşmuşlar: 

  Bir elin sayılan ağ sakkalıydı, 

  Herkesi mat koyup dözümü, sabrı. 

  Belki de bir kimse bu güne kadar, 

  Ağlayan görmeyip Hacı Sabiri. 

 

  O ki, el dayağı, el arkasıdır, 

  Çok güzel anlıyor dert,alem nedir. 

  İki oğul yası görüp gözleri, 

  İki oğul dağı yürəğindedir (Yadigar,  2007: 227).   

 Sedi yurt dışında okumasına rağmen, vatanın dar gününde yurda dönen oğullardan 

biridir. Azgın düşmanların hücuma geçmesi haberlerini aldığı günden Sedi vatanı için 

endişeleniyor. Yüreği daima doğma el obası, yurdu ile birge döğünen Sedi vatana dönüyor ve 

doğrudan savaş bölgesine yol alıyor. Üç oğlu Sederek`te savaşlara katılan baba Sedi`nin 

tahsilini devam etmesi için geri dönmeği için ne kadar israr etse de, bunun hiç faydası olmuyor. 

Sedi`nin vatanperverliği, korkmazlığı, düşmandan intikam almak arzusu poemada çok etkili 

şekilde ifade edilmiştir:    

Bizim yaşamaya hakkımız yoktur, 

   Bu toprak uğrunda öle bilmesek, 

   Derdimize gülen bu daşnaklara, 

   Dağ çekip, onlara güle bilmesek, 

   Çetin bağışlaya bu toprak bizi.     

 

   Vatan toprağına, vatan taşına, 

   Kanım çilense de, derdim yok benim. 

   Ben ölüm, düşmanın ayağı altta, 

   Tapdağa dönmesin teki vatanım (Yadigar,  2007: 235).    

Poemada aynı zamanda ermenilerin çeşitli zamanlarda – 1918, 1920 yıllarında Nahçıvan`da 

yaptıkları kanlı facialar hakkında da bilgi verilmiştir.  

Azerbaycan Yazarlar ve Gazeteciler Birliği`nin üyesi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti`nin 

Emektar Medeniyet İşcisi, şair, oyun yazarı  Hesenali Eyvazlı (Eyvazov Hesenali Cahangir 

oğlu) (1950) Şu göç nereye gidiyor, Nedir bu sevgini yaşatan böyle, Ömür yaprakları (2010), 

Ömrün payız duyğuları (2013) şiir toplularının, Hemid Arzulu yaratıcılığında tarihilik, Tarihi 

dramalarda edebi şahsiyet obrazı, Nahçıvan teatrosunun 125 yılına adanmış Nahçıvan teatrosu: 

dün, bu gün (Celil Vezirov`la birlikte) ve s. monografilerin yazarıdır. Hesenali Eyvazlı`nın 

“Gülüstan müqavilesi”, “Unutmayalım o günleri”, “Kendimle konuşma”, “İki asrın hasreti”, 

“Ben Vatanım!”, “Azatlık verilmiyor”, “Şehitlik”, “Şehitlerim”, “Hocalım”, “Kahraman 

Nahçıvan`ım”, “Nahçıvan”, “Nahçıvan`ım”, “Nahçıvan`a gel” şiirleri, 2003. yılında kaleme 

alınmış “Türkmençay”, “Nahçıvan hakkında ballada” (2004) poemasında vatan sevgisi, 

geçmişte doğma yurdun parçalanmasının tüm halkda yaratdığı keder, azatlık, onun uğrunda 

şehid olanlar, genellikle halkın düşmanlarına ve müharibelere nefret sanatsal ifadesini 

bulmuştur. “Nahçıvan hakkında ballada” poemasında vatanın şanlı tarihinden, savaş ve 
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mücadelerinden gururla sözaçılmış, hem de bugünkü inşaat, yapılanma çalışmalarının, günü-

günden güzelleşen simasının sözle portresi çekilmiştir. 1990. yıllardan bahseden bölümde 

“halkının ümidgahı”, “nicat işığı”,  “vatan aşığı”, “tanrının vergisi”, “siyaset aleminin 

serkerdesi” adlandırılan ulu önderin Nahçıvan`da büyük sevinçle karşılanması, bu günün 

Azerbaycan tarihinde yeni bir sürecin başlanğıcı olması son derece içtenlikle belirtilmiştir: 

 Gelirdi halka sarı, 

 O öz dağ gövdesiye. 

  Gelirdi halka sarı, 

 Gülümser çöhresiyle. 

 Siyaset aleminin  

Serkerdesi gelirdi. 

Halkımın ümidgahı, 

Hakkın sesi gelirdi. 

Gelirdi –  

Halka sarı, 

Halkın oğlu gelirdi! 

Kamalı, düşüncesi, 

Halkın ağlı gelirdi!.. (Eyvazlı, 2010: 118).      

 Poemada ümummilli liderin halkımız karşısındakı hizmetleri de gereğince 

aydınlatılmıştır. Haydar Aliyev siyasi kursunun layikli takipçilerinin – Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti`nin Yüksek Meclis Başkanı 

Vasif Talıbov`un yürütdüğü siyaset ve görülmüş abadlaşdırma, yapılanma reformlarının 

sonucunda Nahçıvan`ın gülzarlığa dönüşmesi şairi sevindiriyor, gururlandırıyor: 

  Nahçıvan – ana yurdum, 

  Öz donunu değişir. 

  Günbegün güzelleşir.  

  Bu yükseliş gününde, 

  Arzular aşır-daşır. 

  Qoca Şerk`in kapısı, 

  Günbegün cavanlaşır (Eyvazlı, 2010: 120).     

Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Emekdar sanat adamı, “Şöhret” ordenli şair Hacıyev 

Elman Habib oğlunun (Elman Habib) (1949) Güneş Gatarı (1981), Duzlu Çocuklar (1983), 

Yoluma Çık (1985), Nar ve Gilenar (1988), Ömrümün Gökkuşağı (1998), Hakikat Güneşi 

(1998), Ömrüm, Günüm Benim (1999), Herkesin Kendi İşi (1999), Seven Ömrü (2000), İlham – 

Halkın İlhamı (2008) ve d. şiir kitapları yayınlanmıştır. Onun 1998 yılında yazdığı “Hakikat 

Güneşi” poeması ulu önder Haydar Aliyev`e halk muhabbetinin, güveninin bedii ifadesidir. 

Şairin 1999 yılında basılmış Herkesin  Kendi İşi adlı kitabına önsöz yazmış Profesör Dr. İsa 

Habibbeyli bu eseri yüksek değerlendirmiştir: “Elman Habib Azerbaycan Cümhuriyeti`nin  

cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Haydar Aliyev`in maşakkatlı ve anlamlı hayat yolu, büyük 

milli ve dövletcilik amaçlarına ilişkin “Hakikat Güneşi” poeması ile ülkede geden içtimai-siyasi 

ve tarihi-medeni gelişmeleri tüm dolğunluğu ve realizmiyle ifadeetmek yeteneğini sergilemiştir” 

(Habib,1999: 5). Poema klasik sevgi poemaları gibi önde ulu yaradana müracaatla başlıyor. Şair 

“hakikat güneşi” adlandırdığı, halkın sevgisini kazanmış, arkası-dayağı da halk olan, tüm 
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arzusu, dileği halkının azatlığı, mutluluğu olan, halkın döğünen yüreyi, hakk-adalet carçısı olan 

bu dahi şahsiyet hakkında dastan yazmak için, O`nun Vatan karşısındakı hizmetlerini ebedi 

olarak tarihe bedii dille yazdırmak için Tanrıdan hayır-dua, kalemine küvvet vermesini 

arzuluyor:  

Ulu tanrım, o güneşden, 

Yazmak için.  

Bana güneş küdreti ver, 

Bana güneş cesareti, 

Bana güneş kuvveti ver (Habib, 1999: 6).  

Poemada Sovyet hakimiyeti yıllarında tüm serveti, esas da “siyah altın” olarak 

isimlendirilen petrolü tren tren Sovyetlere taşınan, faşistlerle savaşta hem yiğit oğulları, hem de 

petroluyla mücadele eden, sonuçta kendisi ihtiyaç içinde çırpınan Azerbaycan`ın tarihi, ağrılı-

acılı günleri de canlandırılmıştır.   

2011 yılında genç şair gibi Cumhurbaşkanı ödülüne layık görülen vatansever şair Elhan 

Yurdoğlu (1980) Kızlar Gözlerinde Sevgi Gezdiriyor (2001) adlı ilk şiirler kitabında  “Vatana 

arkadaş olacağım”, “Derd de ressam olarmış” bölümlerindeki şiirleriyle dikkat çekmeyi başardı. 

“Azerbaycan`ın sevincini, kederini kendi yüreğinin başında taşıyan şair”in (Yurdoğlu, 2001: 4) 

“Vatana arkadaş olacağım”, “Nahçıvan`dadır” şiirlerinde doğma vatana sonsuz muhabbet 

orijinal deyim tarzıyla kaleme alınmış, “Ağlayan – ağladan gün”, “Kanlı boyalarla çekilen 

resim”, “Nerelidi şimdi Şuşam?” ve d. şiirlerde bağımsızlığımız uğrunda mücadele döneminde 

ve onun ilk yıllarında baş veren faciaların doğurduğu ümumhalk kederi son derece etkili ve 

samimi şekilde belirtilmiştir:  

  Çiçek açmaz, hoş söz demez, 

  Yaralıdı şimdi Şuşam. 

  Gah bizdedi, gah düşmanda, 

  Nerelidi şimdi Şuşam? 

  Ağı deyir İsa bulağ, 

  Ağısına kulak asak?! 

  Eğlenmek hamıya yasak, 

  Karalıdı şimdi Şuşam (Yurdoğlu, 2001: 18).  

       Elhan Yurdoğlu`nun “Ağlayan – ağladan gün” adlı şiiri 1990 20 Ocak faciasından yedi yıl 

geçmesine rağmen, ağrı-acıların hala bugün yaşanmış gibi tazeliğinden, insanların yüreklerini 

dağlamasından söz açıyor. Şehit analarının hiç kulaklardan gitmeğen yanıklı sesleri uzun zaman 

geçse bile, halkı şehitlerin nigaran ruhlarının rahatlık bulması için intikam almaya sesliyor: 

  Şanlı tarihimin kanlı syfası... 

  Şehit anasının yanıklı sesi, 

  Gocalı, cavanlı – bütün her kesi 

  Gisas duygusuna bağlıyor bugün. 

  Ey aslanlarımı kırdıran gece, 

  Bu kanlı yazıya, de, dözdün nece? 

  Yanvar sözündeki o iki hece 

  İçimde vulkan tek çağlıyor bugün.    
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 Gündüzleri Sübh Şafaklı, Geceleri Nur Çelengli Nahçıvan`ım (2015) kitabında Elhan 

Yurdoğlu`nun Nahçıvan`ın bağımsızlık döneminde hızlı gelişmesini, ilmin birçok sahalarındaki 

esaslı ilerlemeleri, düzenleme ve yapılanma önlemlerinin sanatsal eksi olan “Şu güzellik bizim 

için değilmi?” (2006), ümummilli lider Haydar Aliyev`in anadan olmasının 90. yıldönümüne 

hasrolunan “Yolu var olanların kendisi daim var olur” (2013),  “Gündüzleri sübh şafaklı, 

geceleri nur çelengli Nahçıvan`ım” (2014) poemaları, “Bura can evidir Azerbaycan`ın”, “Karış-

karış Nahçıvan”, “Sen sevgilim, sen anamsın”, “Halkın oğluna”, “Dağ dağa arkadır”, 

“Bayrağım dalgalanıyor”, “Bu can vatan içindir” ve d. şiirler vatanperverlik konulu şiirlerin en 

güzel nümuneleridir. Elhan Yurdoğlu 77 Azerbaycan şairinin Nahçıvan konusunda yazılmış 

şiirlerini Türkiye Türkcesine tercüme ederek Nakş-ı Cihan Nahçıvan (Ankara, 2016) ismiyle 

Ankara`da yayınlamıştır.  

Nahçıvan edebi ortamının genç temsilcilerinden olan Kanun Ümman 2010 yılında 

Nahçıvan Özerk Cümhuriyetinin “Yılın en iyi genç şairi” adına layık görülmüştür. “Ruhumdan 

kalemime” adlı ilk şiir kitabı 2010 yılında basılmıştur. “Vatan sevgisiyle döyünen yürek” adlı 

şiirinde vatan aşkıyla döğünen bir yüreyin herkesde olması için Tanrı`ya dualar ediyor şair: 

  Ümman, tam Vatansız gözleme şöhret, 

  Bütövü bölene, kesene nefret! 

  Kaş ola herkesin göğsüne kısmet, 

  Vatan sevgisiyle döğünen yürek!  (Gahablı, 2013: 8)   

 “Elince” adlı şiirində başı bulutlara değen Elince galasını bir halkın birlik, şeref, geyret, 

namus mücessemesi, vatan, mukaddes yurt, son sığınacak, ümit, penah yeri, ana kucağı gibi 

karşılıksız bir sevgiyle sevildiyini dile getiriyor. Şairin kalbine tesir eden, duygularını oyadan 

galanın yalnızca tarihi kudreti, mübarize azmi, yenilmezlik simvolu olması değil, aynı zamanda 

tekrarsız, füsunkar tabiatı – Badamlık ormanı, Kaplantepe, Toptaş, Ceferdere, Yaşıldere, 

Settardüşen, Plovludağ, Keklikkaya, Biçenek yaylağı, Kızdırma bulağı ve diğer tabii 

gözellikleridir. Elince kalesinde tabiatın yaratdığı esrarengiz manzara ile, yani dış görünüşle iç 

keyfiyetler biri diğerini tamamlıyor. Şairin, dostların kalbindeki en ali hissleri oyadan, vatan 

uğrunda mübarizeye kalkışan igitlerin, erenlerin uyuduğu mekan olan Elince hainlerin, 

topraklarımıza göz dikenlerin gözlerine ok kibi sancılmış, yüreklerini kanatmıştır:   

 Settardüşen, Plovlu dağ dağındı,  

Keklik gaya, Biçenek yaylağındı. 

Zümrüd Püste, Kızdırma bulağındı, 

Sinen üste çay atmısan, Elince! 

Xanegahın, Xoşkeşin`in başısan, 

Sen vügarlı erenlerin taşısan. 

Neiminin sine, hem başdaşısan, 

Yürekleri kanatmısan, Elince! (Elincegala, 2016: 18) 

Nahçıvan edebi ortamının bağımsızlık döneminde yaşayıp yaratmış İbrahim Yusifoğlu, 

Ebülfez Muhtaroğlu, Elbeyi Maksudov, Sehlab, Tofik Kabul, Rahile Devran, Rahile Elçin, 

Gafar Gerib, Kamal Xanegahlı, Nergiz, Tural Ateş, Tural Hasanlı ve d. üyelerinin 

yaratıcılıklarında da vatan konusu esas çizgi olarak geçiyor.     

Yukarda kayıt yaptıklarımızdan şu sonuca varabiliriz ki, Nahçıvan edebi ortamı hiç bir 

zaman bölge, yöre kapsamına sığmamış, Azerbaycan`ın bağımsızlığı, medeni inkişafı, 

ilerlemesi için çalışılmış, burada yaranan edebiyatın esas özellikleri vatanseverlik, millilik, 

beşerilik olmuştur. 
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KÜLTÜREL MİRASIN İZİNDE, SİMİT 

Kevser AYDOĞDU* 

ÖZET 

Özellikle yemek söz konusu olduğunda orijinalinin nerede(n) olduğuna dair çokça 

bilgiye ulaşma şansımız var, mesnetli ya da mesnetsiz. Zaman zaman bunun ülkeler, bölgeler, 

iller arası tatlı atışmalara sebep olduğuna da şahit oluruz. Konumuz olan simit de bunlardan biri. 

Dünya üzerinde simide benzeyen pek çok örnek sayabiliriz: Avusturya kökenli pretzel, Polonya 

kökenli bagel, ortadoğu kökenli ka’ak... Görüntü ve yapılış teknikleri olarak birbirine 

benzemekle birlikte her biri nevi şahsına münhasır yiyeceklerdir. 

Halka biçiminde, has undan yapılmış yuvarlak bir çeşit ekmek türü anlamında simide, o 

dönemlerde kullanılan “halka simid” ya da simid-i halka tanımıyla ilk kez 1593 tarihli Üsküdar 

Şeriye Sicili’nde rastlanıyor.( no:29 s.127 belge no 1297) 1 akçe ve 135 dirhem yani 432 gr 

geliyor. ( artun Ünsal susamlı halkanın tılsımı shf 45 ) Bu tanımlamaya bakarak bunun simitten 

çok bugün halka adı verilen ramazan ayına mahsus bir pide çeşidi olduğunu görürüz. Günümüz 

simidini en çok çağrıştıran ürün 25 dirhemlik (80 gr ) “simid halka” ise 17. yüzyılın ortalarına 

ait. Simit, bugün Türkiye’de kültürel belleği tetikleyen mühim bir yiyecek. Bunun sebepleri; 

kolay ulaşılır olması, ucuzluğu, her vakit yenilmesi ve her yaşa hitab etmesi tüm bu verilerden 

yola çıkıp dünyadaki benzerleri ile kıyaslayarak simidin kültürel miras olarak değerlendirilmesi 

bildirinin ana konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Fırın, kültürel miras, simit, karşılaştırmalı gastronomi. 

 

TRACING THE CULTURAL HERITAGE, SİMİT 

ABSTRACT 

When food in particular is the topic, there are many ways to track where it originates 

from, with or without ground. At times we even witness sweet little conflict between regions, 

cities and countries. Our topic, simit is one of these. There are many examples around the world 

similar to simit: pretzels from Austria, bagels from Poland, ka’ak from Middle East… Although 

they are similar in appearance and their preparation methods, each and every one of them are 

their separate and unique kind of food. 

Simit; which means ‘a type of circle shaped bread, made from refined flour’; made its 

debut in an Üsküdar Şeriye Registry dating back in 1593 and it was called “halka simid” or 

simid-i halka. (No: 29 p. 127 document no 1297) It weighed 1 akçe and 135 dirhem which is 

432 gr (15.2 oz). (Artun Ünsal Susamlı halkanın tılsımı p. 45) By this definition we see that 

rather than today’s simit, it is more like a halka, a type of pita unique to Ramadan. “Simid 

halka” is the one that resembles today’s simit most, dates back to 17th century and weighs 25 

dirhem (80 gr, 2,8 oz) Simit is an important food that triggers the cultural memory of today’s 

Turkey. The reasons are its ease of access, its low price, being eaten any time of the day and 

addresses to every age group. The main subject of this notice is to use these data as foundations 

to evaluate simit as a cultural heritage by comparing it to its peers over the world. 

Keywords: Oven, cultural heritage, simit, comparative gastronomy. 
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GİRİŞ 

 Özellikle yemek söz konusu olduğunda orijinalinin nerede(n) olduğuna dair çokça 

bilgiye ulaşma şansımız var, mesnetli ya da mesnetsiz. Zaman zaman bunun ülkeler, bölgeler, 

iller arası tatlı atışmalara sebep olduğuna da şahit oluruz. Konumuz olan simit de bunlardan biri. 

Dünya üzerinde simide benzeyen pek çok örnek sayabiliriz: Avusturya kökenli pretzel, Polonya 

kökenli bagel, ortadoğu kökenli ka’ak... Görüntü ve yapılış teknikleri olarak birbirine 

benzemekle birlikte her biri nevi şahsına münhasır yiyeceklerdir.  

 Halka biçiminde, has undan yapılmış yuvarlak bir çeşit ekmek türü anlamında, simide, o 

dönemlerde kullanılan “halka simid” ya da simid-i halka tanımıyla ilk kez 1593 tarihli Üsküdar 

Şeriye Sicili’nde rastlanıyor.3 1 akçe ve 135 dirhem yani 432 gr geliyor.4Bu tanımlamaya 

bakarak bunun simitten çok bugün halka adı verilen ramazan ayına mahsus bir pide çeşidi 

olduğunu görürüz. Günümüz simidini en çok çağrıştıran ürün 25 dirhemlik (80 gr ) “simid 

halka” ise 17. yüzyılın ortalarına ait. Bu bilgi aynı zamanda sarayda simit tüketildiğine dair de 

bir kanıt. 

  Narh defterleri dışında İstanbul halkının simitle ilişkisini gözlemleyeceğimiz en iyi 

kaynaklar Evliya Çelebi başta olmak üzere seyyahlar. Bunlardan İngiliz gezgin Fynes Moryson 

1596/97 arasında İstanbul’da kalmış, gezdiği 12 değişik ülkeye ilişkin seyahat notlarını 

derlediği “An Itinerary” kitabında Müslüman sofralarında çörek, pide, simit, poğaça, börek gibi 

yiyeceklerin yaygın olduğunu yazıyor.5 

 Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde, Girit Seferi vesilesiyle düzenlenen törende 

Topkapı Sarayı Alay Köşkü’ne giden padişah IV. Mehmed’in önünden geçen esnafları 

sıralarken,  “Simitçiler için, arabalar üzre furunların dükkânların zeyn idüp araba tekerleği kadar 

simitleri sırıklara geçirip hammallarla götürürler ve hürde simitleri dükkânlarına zeyn idüp ehl-i 

teferrüce simit, halka bezl iderek ubur iderler.”(page 51) 

 Aslen İstanbullu katolik bir Ermeni olan Mouredgea d’Ohsson 1789’da Fransa’da 

yayımladığı “18.yy Türkiye’sinde Örf ve Adetler” başlıklı kitabında ekmek ve narh konusuna 

sıkça değinerek sarayda üretilen has ekmek dışında kent fırınlarında çıkan ekmekleri 

beğenmediğini çünkü bunların iyi öğütülmemiş buğday ve farklı unlar karıştırılarak yapıldığını, 

iyi yoğurulmadığını ve pişirilmediğini anlatır. Bundan dolayı kent halkının ekmek yerine, çörek, 

halka, simit ve börek almayı tercih ettiğini çünkü bunların her zaman iyi kalite undan 

yapıldığını, iyi pişirildiğini ve lezzetli olduğunu anlatır.6 

Simit isminin nereden geldiğine dair pek çok anlatım mevcuttur. Bunlar somut ve 

bilimsel bir dayanaktan çok bazı iddialara dayanmaktadır.  Bunlardan İzmit’in eski isminin 

Smyti olduğu doğuya giden kervanların burada toplanmalarından dolayı Yunanca (sigma işareti) 

                                                           
3 No:29 s.127 belge no 1297 
4 Ünsal, Artun, Susamlı Halkanın Tılsımı s 45 
5 s 45 
6 s 53 
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toplanma anlamına geldiği için kente Smyti dedikleri ve bunun zamanla simide dönüştüğü 

yönünde. 

 Simitle ilgili bunlar olurken, konumuz olan emsallerinde durum nedir? Onlara da bir 

bakalım: 

 Bagel bunlardan biri. Bagelin ilk olarak nerede ve nasıl yapıldığıyla ilgili tıpkı simitte 

olduğu gibi pek çok anlatım mevcut.  

 Her ne kadar bagelin kökeni biraz belirsiz olsa da, 17. yüzyıldan itibaren Aşkenaz 

Yahudi topluluklarında yaygın olarak tüketildikleri bilinmekte.  

 Bagelın ilk bilinen adı 1610'da Krakow , Polonya'daki Yahudi cemaati tarafından 

kullanıldı.7  

 16 ve 17. yy larda bajgiel önemli bir polonya yemeği olmuş ve slav dietinin de bir 

parçası olmuştur. 8 

  Gerek Hristiyanlık gerek Yahudilikteki perhiz ve oruç dönemlerinin tercih edilen 

yiyeceklerinden biridir. Bu da yapımlarında kullanılan malzemeyle alakalı bir durumdur. 

Örneklerimizin karşılaştırılmasında bu konuya detaylıca yer verilecektir  

 19. yy itibarıyla Polonyalı göçmenler yoluyla bagel İngiltere ve ABD’ne getirilmiştir. 

Londra'nın kenarındaki Brick Lane sokağında 19. yy’den beri "beigel" fırınların vitrinlerinde 

tahta sopaya geçirilerek satılmaktadır. 

 New York şehrinde “Bagel Bakers Local 338” adlı işçi sendikası tarafından kurulan 

işletme ile üretim yapmışlardır.  Daniel Thompson’ın 1958 de ilk seri üretim yapabilen bagel 

makinesini yapması ile ABD de 20. yüzyılın son çeyreğinde yaygınlaşmıştır.  Bagel fırıncısı 

Harry Lender, oğlu Murray Lender ve Florence Sender bu teknolojiyi kiralayarak 1960 da 

donmuş bagel ticaretine atılmışlardır.9 

 Japonya ya getirilen ilk koşer bagel 1989 da New York’tan gelmiştir. Senede 3 milyon 

bagel ABD'de Japonya ya ihraç edilmektedir. 

 Amerika da Montreal stili ve Doğu Yakası sitil olmak üzere iki çeşit bagel vardır.10 

 

 Pretzel, ya da bretzel: 

 İlk olarak MS 610yılında İtalyan bir keşişin dua öğretirken çocuklara ödül olarak küçük 

ödül anlamına gelen “pretolia” verdiği ve bunun şeklinin göğüste çapraz bağlanmış kolları 

                                                           
7 Columbia Üniversitesi, New Media Workshop “History of Bagel: The Whole Story” 
8 Balinska, Maria. Yale Üniversitesi Yayınları, 2008 
9 Hevesi, Dennis. “Murray Lender, Who Gave All America a Taste of Bagels, Dies a 81” The New York Times, 

2012.19.04 
10 Bakers Journal, “The Bagel”, 2018.15.07 

http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXNoa2VuYXppX0pld3M
http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXNoa2VuYXppX0pld3M
http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3JhayVDMyVCM3c
http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUG9sYW5k
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anımsatacak şekilde olduğu söyleniyor.11 Başka bir kaynakta Yunan ve Güney Fransa halka 

ekmeğiyle ilgili olabileceği belirtiliyor.12 

 Pretzel adının da kökeni latince bilezik anlamına gelen "bracellus" veya küçük kollar 

anlamına gelen "bracchiola" olabileceği belirtiliyor. 12. yüzyılda güneybatı Almanyada Hortus 

Deliciarium’daki bir resimde pretzelin ilk anlatımı vardır. Ve bu dönemde Almanya’da 

fırıncıların sembolü olarak da pretzel kullanılmış.13. 

        14      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretzelin şeklinin teslis inancını temsil ettiği de anlatılanlar arasında, üç kolundan 

dolayı.  Yumurtasız pretzel yumurta yağ veya süt ürünü yemenin yasak olduğu Lent 

Bayramı’nda da yenebildiği için popüler olduğu varsayılır. Zaman geçtikçe paskalya da 

yumurta yerine pretzel bile kullanılmıştır.15 

 18.  yy sonlarında Amerika’nın Pensilvanya eyaletine gelen Alman ve İsviçreli 

göçmenler tarafından burada yapılmaya başlanıyor. 1861 de Sturgis Pretzel evi Pensilvanya da 

açılıyor. İlk sert pretzel de zaten burada çıkıyor. 16 

 20. yy’de pretzel yaygınlaşmış, Philadelphia Chicago ve New York pretzeli ile ün 

salmış,  1993 yılında Philadelphia’da bir pretzel müzesi açılmış, . 2003’te de 26 Nisan ulusal 

pretzel günü ilan edilmiştir.17 

 Reuters.com. 2008.01.10 tarihli haberine göre bu tarihte ABD pretzel piyasası yıllık 550 

milyon dolardır.18 

 Pretzele Çek Cumhuriyeti preclík, Finlandiya viipurinrinkeli, Slovakya praclík, İspanya 

Fransa bretzel, Hollanda kraeling, Norveç, Danimarka kringle, Polonya precel, Macaristan 

perec adı verilmiştir.19 

Ka’ak 

 Ka’ak ya da kahqa Arapça kek anlamına gelen genellikle nohut mayası ile yapılan 

birkaç farklı türde ürünün genel adı.  Yakın Doğu’da yoğun olarak tüketilen bir sokak 

yiyeceğidir.20 

                                                           
11 Bunch, Bryan. Hellemans, Alexander. “The History of Science and Technology” 
12 http://www.bad-bad.de/restaur/kuechenkunde/brezel.htm 
13 Gruenert, Michael.  "Brezelgeschichte, Brezelhistorie, Brezel, Geschichte, Historie" 2010-08-18 
14 Hortus Deliciarium, 1190 
15 Catholicculture.org 
16 “The History of the Pretzel". Kitchenproject.com. 
17 Ushistory.org 
18 Reuters.com. 2008.01.10 
19 Gruenert, Michael.  "Brezelgeschichte, Brezelhistorie, Brezel, Geschichte, Historie" 2010-08-18 
20 Toine van Teeffelen. 2005 “The Crow Cries”. 
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 Ka’akla ilgili ulaşılan ilk bilgi 13. yüzyılda Ortadoğu mutfağı ile ilgili yazılan “Kitab al 

Wusla il al Habib” de. Ka'ak için üç farklı tariften söz ediliyor.21 

 Genellikle oval şeklinde üzeri susamla kaplanmış 20 cm uzunluğunda simidimsi şekli 

en çok bilinenidir. Humus, zahter ve falafelin en iyi eşlikçisidir.  

Arap Hıristiyanlar ,  aralarında Filistinli Hıristiyanlar (Filistinli diasporada yaşayanlar 

da dâhil ) ve Lübnanlı Hıristiyanlar da dâhil olmak üzere, ka’akı Paskalya kutlaması için 

yapıyorlar ve şekil olarak çelenk ya da Hz İsa’nın başındaki dikenli tacı temsil edecek formu 

kullanıyorlar.22 

 Lübnan’da tatlı bir hamurla yapılır. Tunus Yahudileri de tatlı ve tuzlu arası yapar. 

Mısır’da düğünlerde bademle yapılan "kahk bi loz" olarak servis edilir. 

 

23 

Simit, bagel, pretzel, ka’ak ve dünyadaki diğer benzerlerini ortak noktada buluşturan 

etkenleri sıralayacak olursak 

- Şekilleri / dini ve geleneksel ritüelleri 

- Pişirme teknikleri 

- Göç/satış olgusu 

ŞEKİL/ DİNİ VE GELENEKSEL RİTÜELLERİ 

 Sembolik olarak baktığımız zaman dairesel şekiller tarih boyunca dişilik, doğurganlık, 

bereketi temsil etmiştir. Paskalya bayramında çöreğin üzerine renkli yumurta konması yeniden 

doğuşu, hayatı sembolize etmektedir. Pretzeldeki açık sembolizmden maddeyi anlatırken 

bahsetmiştik; üç halkanın, teslis inancını betimlemesi. 

 Bagelde ise ortasındaki delik açlığı simgelerken, bageli yemek ise o açlığı kaldırmak 

yani açlığı gidermek anlamına geliyormuş.24 

 Halka tarzı ekmek neredeyse pek çok inançta ölüm ve yaşam arasındaki dairesel 

ilişkiyi sembolize eder. Meksika’daki pan del muerto, Suriye’deki ka’ak el safran, 

Anadolu’daki kırk giliği ölülerin ruhu için yapılan halka ekmeklere örnektir ve konumuza 

mevzu olan simit türevlerinin tarihsel benzerleridir.25 

 Şekille ilgili belirtmemiz gereken diğer önemli nokta ortasının delik olmasının 

çubuklara geçirilerek satış kolaylığı sağlamasıdır. 

                                                           
21 “Kitab al Wusla il al Habib” 
22 Karola Saekel, Nisan 2007 
23 Rafet Ürgüplü fotoğraf arşivi, Adapazarı’nın ilk simit fırını 
24 Balinska, Maria. Yale Üniversitesi Yayınları, 2008 
25 s /33-35 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXJhYl9DaHJpc3RpYW4
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGFsZXN0aW5pYW5fQ2hyaXN0aWFucw
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGFsZXN0aW5pYW5fZGlhc3BvcmE
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2hyaXN0aWFuaXR5X2luX0xlYmFub24jRWFzdGVybl9PcnRob2RveA
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PİŞİRME TEKNİKLERİ 

 Öncelikle simit ve benzerlerine üzerindeki dokuyu, çıtırtıyı ve kokuyu veren bir 

reaksiyondan bahsetmeliyiz. Mailard reaksiyonu. Bu reaksiyon çok yüksek ısıda pişme 

sırasında protein ve şekerin birleşerek kahverengimsi renk, nefis koku ve lezzet ortaya çıkarır. 

Simit ve benzerlerindeki protein undaki glüten ve şeker ise pişme sıvısına konulan pekmez ve 

benzerleridir. 

 Bununla birlikte devreye giren başka bir hususta halka şeklinde olmasıdır. Ekmek, kek 

ve benzer ürünlerin hepsinde Mailard reaksiyonu gerçekleşir ama hiçbirinde simitteki doku 

oluşmaz. Zira küçük çaplı ve ortası delik olması daha geniş bir yüzey/kitle oranına sebebiyet 

verdiğinden az hamur, çok kabuk oluşur. Bunun dışında simitte çift fitil, pretzelde üç burgu 

kullanılması pişme sırasında çatlamaya, hamurun arasının açılmasına ve içinin daha iyi 

pişmesine sebep olur. 

 Pişirme tekniği ise simit de sıcak ve soğuk pekmezleme dediğimiz iki yöntem ile 

yapılıyor. Pretzel ve bagel sıcak pişirme yöntemiyle yapılırken ka’ak soğuk pişirmeyle 

yapılıyor. 

 Peki, nedir bu sıcak/soğuk pişirme. Simit için buna sıcak/soğuk pekmezleme diğerleri 

içinse sıcak/soğuk pişirme diyeceğiz. 

 Sıcak pekmezleme ya da pişirme belli bir dereceye gelmiş pişirme sıvısı (simit için 

pekmez ya da şeker karameli, bagel için bal ya da malt sıvısı, pretzel için karbonat ya da lye ) 

içine şekil verilmiş hamur parçalarının atılıp bir süre kaynatılması. Sonrasında simidin susama 

bulanması, diğerlerinin sade olarak fırında ikinci pişirmeye tabi tutulması. 

 Soğuk pekmezleme/pişirme ise susama bulamadan önce şekil verilmiş hamur 

parçalarının belli oranda sulandırılmış pekmez karışımına batırılması, bir süre bekledikten 

sonra susamla karıştırıldıktan sonra pişirilmesi. 

 Türkiye’de susamlı simitlerde Ankara, İzmir, Bursa, Sinop sıcak pekmezleme ve tek 

fitil yöntemini tercih ederken, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve civarı soğuk pekmezleme ve çift fitil 

yöntemini uygulamaktadır.  

 Bunun yanı sıra daha çok bagele benzeyen ve kel simit olarak adlandırılan susamsız 

simitlerde ise sıcak pekmezleme tercih ediliyor. Kastamonu ve Rize’de yapılmaya devam 

etmektedir. 

GÖÇ/SATIŞ OLGUSU 

 

 Simit, bagel ve pretzelin tarihsel süreçlerine baktığımızda karşımıza incelenmesi 

gereken bir göç olgusu çıkar, şöyle ki;  Adapazarı ve İzmit simidi araştırmalarımda simidin 

kent soylu bir yiyecek olmasına rağmen çalışanlarının daima göçmenler olduğunu tespit ettik. 

Bunun en önemli sebebi herhangi bir ustalık ve bilgi gerektirmemesi, fırınlarda yatacak yer 

imkanı sağlanması.( sempozyum başlıkları ). Simidin kent soylu bir yiyecek olmasını Artun 

Ünsal,  susam, pekmez, yerleşiklik ve düzeneğe ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığını 

belirtiyor. 
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 Adapazarı örneğinde bu göçmenlerin 99 depremine kadar Balkanlardan olduğunu tespit 

ederken sonrasında Türkiye’nin doğusundan gelen vatandaşlarımız olduğunu gördük. İzmit 

örneğinde önce Ankara sonrasında Kars’tan olan bir göç dalgası, sebep ise çoğunlukla kan 

davası. 

 Pretzel ve bagelde yine bir göç olgusuyla karşılaşıyoruz ama bu kez tersine bir durum 

söz konusu. Gerek Polonya’dan Amerika ve İngiltere’ye göç eden Yahudiler, gerekse Almanya 

ve İsviçre’den Amerika’ya göç edenler yanlarında geleneksel yiyeceklerini götürüyorlar. Ve 

1950’li yıllardan sonra adeta Amerika’nın milli yiyeceği haline geliyorlar. Simit Sarayı’nın 

kurulmasından neredeyse 55 yıl önce donmuş bagel ve pretzel, fabrikasyon sistem ile 

üretilmeye başlanıyor. 

 V. Uluslarası Orhan Gazi Kocaeli tarihi, kültürü sempozyumunun 15. oturumunda 

Prof. Dr. Türkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili şöyle bir tespit yapıldı: “Simidin özellikle 

tablada, sopaya geçirilerek ya da baş üstü simidinde satıldığı dönemde göçmenler için 

sosyalleşme, içinde bulunduğu toplumu tanıma, dilini öğrenmeyle sonuçlanan bir entegrasyona 

sebep olmuştur.” 

Simit, pretzel, bagel, ka’ak günlük hayattaki yerleri, yaygınlık durumları, 

ekonomik güçleri 

 Her birinin hitap ettiği kitle, tarihi, geçmiş aynı her biri sokakta rahatlıkla 

yenebilecek/satılabilecek, pratik, karın doyurucu, ulaşılması kolay, her yaş ve ekonomik 

durumda kabul gören sihirli halkalardır. 

 Biz simidin yanına çay ve peynir tercih ederken, bageli genellikle enlemesine ikiye 

bölüp hafif kızartıp krem peynirle yemeyi tercih ediyorlar. Pretzelin sadesi kahve ile 

tüketilirken, ka’akın eşlikçisi humus ve falafel. 

 Ka’ak hariç diğerleri zaman içerisinde yerel fırınlardan, endüstriyel fırınlara geçiş 

yaparak önce bulundukları ülkelerde şubeleşirken ardından uluslararası şubeleşmeye devam 

ediyorlar. Örnekleyecek olursak; 

 Bunlardan Lender’s Bagels 1927 in New Haven, Connecticut’da ilk şubesini açıyor.26 

1954 yılından itibaren donmuş bagel üretimine geçen şirket böylelikle işin küreselleşmesi için 

ilk adımı atmış oluyor. Şirket 1984 yılında Kraft Foods'a satıldı ve 2003'ten beri Pinnacle 

Foods'ın bir parçası oldu.  . 2012 yılında, Lender'ın geliri yaklaşık 70 milyon dolardı. 

 Pretzel için Auntie Anne’s markasını incelersek bagela göre daha geç bir tarihle 

karşılaşıyoruz. 1988’de yerel bir pazarda satış yaparken Lancaster Pennsylvania’da ilk dükkânı 

açar Anne f. Beiler.27 Büyümeye devam eden şirket 2005 yılında 853 mağaza ve 200 milyon 

dolarlık meblağla satılır.28 

 Simit için de durum farklı değil fakat tarih emsallerine göre çok yeni 2002 İlk 

markamız Simit Sarayı. Sonrasında pek çok marka çıkıyor. Ama ilk olması sebebiyle Simit 

Sarayı örneklemesinden yola çıkarsak karşımıza çıkan sonuçlar şöyle: 

 2002 yılında ilk dükkân Mecidiyeköy’de ilk mağaza, 2004, 18 mağaza, 2005 te Tübitak 

onaylı ilk simit fabrikası, 2007 de franchise sistemi, 2010, Hollanda’da ilk yurtdışı mağazası, 

2017, 22 ülke 11.000 çalışan. 

 Örneklerde de gördüğümüz üzere küçük mahalle fırınlarında başlayan hikâyeler, 

küreselleşmeyle son bulduğu gibi büyük bir rekabet ve pazar payına da yol açıyor. 

 Simidin kültürel miras olarak değerlendirilmesi 

                                                           
26 lendersbagels.com 
27 www.auntiannes.com 
28 Philadelphia Ticaret Dergisi.31 Aralık 2013. 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTmV3X0hhdmVuLF9Db25uZWN0aWN1dA
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3JhZnRfRm9vZHM
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGlubmFjbGVfRm9vZHM
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGlubmFjbGVfRm9vZHM
http://www.auntiannes.com/
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 Güncel bir tanımlamayla bu kadar popüler olan simit gerçekten hak ettiği yerde 

mi? Yoksa gelişigüzel bir gelişme mi gösteriyor? 

 Türkiye’de Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Marmara, Eskişehir, Ankara, İzmir’de yerel 

fırınlarda halen simit satışı yaygın olarak devam etmektedir. Bunun dışında Türkiye genelinde 

Simit Sarayı başka olmak üzere pek çok kurumsal firma gastronomik deyimle bakery olarak 

simit/pastane formatında hizmet vermeye devam etmektedir. 

2012 tarihi itibarıyla coğrafi işaret tescilli simit, Samsun simididir.29 İzmit simidine coğrafi 

işaret almak üzere çalışmalar başlamıştır. 

Deprem sonrası Adapazarı ve İzmit’te durum iki farklı şekilde gelişiyor. AB şartlarına 

uyum çerçevesi içerisinde tablada satışın yasaklanması Adapazarı’nda taş fırın sayısında 

çoğalmaya İzmit’te ise Belediye onaylı seyyar araçlarla simit satımına sebep oluyor. Her iki ilde 

de deprem sonrası Doğu’dan göç sebebiyle bir şekilde simit satışının çoğalması. 

Bunun yanı sıra İzmit’teki simit fırınlarında gözlenen bir durum da çoğunun Simit 

Sarayı benzeri yapılanmaya dönüşmesi, görüştüğümüz kişiler bunun halkın tercihinden ve 

sadece simit satarak yeterli ekonomik girdi sağlanamamasından kaynaklandığını belirtiyorlar. 

Tıpkı ekmek de olduğu gibi simitte de endüstriyel maya kullanımı, ehil olmayan, işi tam 

anlamıyla öğrenmeden yapanların sayısının çoğalması kalite ve lezzete olumsuz etki ediyor. 

Bunun için bazı ustalar bir simit okulu projesine sıcak bakabileceklerini, en azından bir 

standardın olmasının kaliteyi belli düzeyde tutacağının öngörüyorlar.  

Simit okulu görüşünü destekleyen bir açılım ise coğrafi işaret alma, açıklayacak 

olursak: “Coğrafi işaretler, belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, 

ünü veya diğer karakteristik özellikleri itibari ile coğrafi kaynağına atfedilebilen bir bölgeyi 

işaret eden “Sınai Mülkiyet” hakkıdır. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının kullanılması, 

tüketiciler tarafından o ürünün benzerlerinden farklı özelliklere sahip olduğu şeklinde 

algılanabilir. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yörenin adına duydukları 

güvenle, aynı türdeki diğer ürünlere tercih edebilirler. Bu da bölgesel ekonomideki hareketliliği, 

istihdamı, ihracat ve rekabeti  geliştirmektedir.30 

Coğrafi işaret, tescil, standartlaşmayı sağlayacak simit okulu projeleri her biri simdi bir 

üst aşamaya çıkaracak çalışmalardır.  

Gastronomi turizminin son yıllarda yükselen bir değer olması simidi yeniden ve bu 

gözle değerlendirmemiz için sunulan bilgiler ışığında bir kapı aralayabilir.  Kültürel miras 

olarak değerlendirme noktasında da dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var, simidi nasıl 

tanımlayacağımız ya da gastronomik literatürde nasıl adlandıracağımız.  İşletme iktisadı 

profesörü ve aynı zamanda iyi bir gastronom olan simit sevdalısı rahmetli Arman Kırım’ın şöyle 

bir önerisi vardı: 

Simit özel bir isim ve sadece bu coğrafyaya mahsus, ek tanımlamaya ihtiyacı yok. 

İngilizce çevirilerde sıklıkla rastladığımız sesame bagel, ya da Turkish pretzel gibi illa 

gerekiyorsa sadece sesame ring diyebiliriz ama o sadece simittir… 

Refik Halid Karay’ın bir simit fırını betimlemesiyle konuyu tamamlamış olalım: 

“Aradan yarım asırdan fazla bir zaman, bir ömür geçtiği halde o fırını unutamıyorum. 

Açık duran alevli ağzından sokağa kıpkızıl bir ışık ve bir nebze ısı vurur, havaya yarı kavrulmuş 

susam ve pişkin hamur kokusu sinerdi; insan burada ancak rayihalı ve kırmızı bir kar yağdığı 

vehmine kapılır, içi ve dışı adeta ısınırdı.”31 

                                                           
29 samsunatso.org.tr /16-12-2017 
30 Samsun Ticaret Odası başkanı SalihMurzioğlu 26/6/2012 
31 Karay, Refik Halit. “Mutfak Zevkinin Son Günleri.” İnkılap Yayınları. 2014 s 176. 
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KARTEPE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA 

KARTEPE GASTRONOMİSİ İLE HALK OYUNLARI VE MÜZİK MİRASININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Dr. Öğr. Üy. Tülay ÜZÜMCÜ*  

Öğr. Gör. Ömür ALYAKUT* 

ÖZET 

Kültür turizmi, kültürel kaynaklar üzerine inşa edilmiş bir turizm türüdür. Bu kaynaklar; 

geleneksel el sanatları, mutfak, geleneksel sporlar ve oyunlara kadar sıralanabilir. Kültür 

turizmi, geliştiği yerlerin tarihi ve kültürel mirasını koruduğunda ve sürdürülebilirlik anlayışıyla 

yapıldığında, yerel ve kültürel değerlerin, küreselleşme karşısında korunmasını 

sağlayabilmektedir.  

Bu kapsamda çalışmamızın amacı; 19.04.2018 tarihinde Kocaeli Üniversitesi ve 

Kocaeli/Kartepe Belediyesi işbirliğinde Kartepe kültürel mirasının tespit edilmesine yönelik 

yapılan, Kartepe Kültür Turizmi Çalıştayı’nın sonuçlarını daha fazla kişiye ve akademik 

çevrelere ulaştırmaktır. Çalıştay kapsamında Kartepe Kültürel Mirası konulu oturumlardan;  

Kartepe gastronomisi ile halk oyunları ve müziği örneklem kapsamına alınmıştır. Çalışmada 

Kartepe ilçesinde yaşayan halkların (Çerkez, Gürcü, Laz, Abhaz, Muhacir vd.) temsilcileri ile 

odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler; yazılı, görsel ve ses cihazları ile kayıt 

altına alınmış, ardından transkriptlere dönüştürülmüştür. Bu transkriptler daha sonra içerik 

analizi ile değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonucunda geleneksel yemeklerin envanterinin çıkarılması ve yaşatılması, 

Kafkas dansları gibi konularda projeler oluşturulması ve yeni kuşaklara aktarılması gerekliliği 

öne çıkmıştır. Ayrıca çalıştay sonuçları, Kartepe Belediyesi tarafından kaynak kitap haline 

dönüşeceğinden hem yapılan çalıştayın hem de bu çalışmanın yöre kültürel mirasının 

yaşatılması ve sürdürülmesine katkı sağlayacağı ümit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kartepe, Kültürel Miras, Kültür turizmi, Sürdürülebilirlik 

 

EVALUATION OF MUSIC AND FOLK DANCES WITH KARTEPE GASTRONOMY 

IN THE CONTEXT OF THE KARTEPE CULTURAL HERITAGE WORKSHOP 

ABSTRACT 

Cultural tourism is a type of tourism built on cultural resources. These sources are; 

traditional crafts, cuisine, traditional sports and games. Cultural tourism can ensure that local 

and cultural values are preserved against globalization when it preserves the historical and 

cultural heritage of the places it develops and is built with an understanding of sustainability. 

The aim of our work in this context is to bring the results of the Kartepe Culture 

Tourism Workshop, which was held on 19.04.2018, in order to determine the cultural heritage 

of Kocaeli in the collaboration of Kocaeli University and Kocaeli/ Kartepe Municipality, to 

more people and academic circles. Within the scope of the workshop, the folk dances and music 

samples were taken with the Kartepe gastronomy during the sessions on the subject of Kartepe 

Cultural Heritage. The focus group interview was conducted with the representatives of the 

people living in Kartepe district (Circassian, Georgian, Laz, Abhaz, Muhacir, etc.). Negotiations 

were recorded with written, visual and audio devices and then transcribed. These transcripts 

were then evaluated by content analysis. 
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As a result of the research, the necessity of creating and maintaining the inventory of 

traditional food, creating projects in the Caucasus dances and transferring them to new 

generations came to the forefront. Moreover, since the results of the workshop will be 

transformed into source books by Kartepe Municipality, it is hoped that both the workshop and 

the work will contribute to the survival and sustainability of the cultural heritage of the region. 

Keywords: Kartepe, Cultural Heritage, Culture tourism, Sustainability 

 

GİRİŞ 

 Kartepe ilçesi, 06.03.2008 tarihinde 5747 saylı kanunla Köseköy, Uzunçiftlik, 

Uzuntarla, Eşme, Acısu, Maşukiye, Derbent, Arslanbey, Sarımeşe ve Suadiye ilk kademe 

belediyelerini birleştirmek üzere kurulmuş ve adı “Kartepe” olarak adlandırılmıştır. Kartepe 

ilçesi, İzmit Samanlı Dağları'nın ve Kocaeli Platosu yüksekliklerinin arasında kalır. Kartepe 

ilçesinin bulunduğu coğrafya, tarih boyunca Asya ile Avrupa arasında göç yollarının, ticaret 

yollarının, İpek yolu, askeri ve hac yollarının üzerinde çok önemli bir geçit yeri olarak 

kullanılmıştır (www.kartepebel.tr).  

Kartepe ilçesi, coğrafi konumu, peyzaj özellikleri ve kültürel değerleri ile önemli bir 

turizm potansiyeline sahip olup (Çelik, Üzümcü ve Alyakut, 2012: 2), ilçenin sahip olduğu 

kültürel çeşitlilik ve kültürel değerler ile kültür turizmine olanak sağlayarak, yörenin 

kalkınmasına yardımcı olmaktadır (Yavaş vd., 2017). Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışma, 

19.04.2018 tarihinde Derbent/Kartepe’de, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi 

işbirliğinde yapılan Kartepe Kültür Turizmi Çalıştayı- Kartepe Kültürel Mirası Çalıştayının 

sonuçlarını duyurmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalıştayda Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm 

Yüksekokulu ve Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu akademisyenleri moderatörlüğünde 

sektör temsilcileri, kamu yöneticileri ve akademisyenler ile odak grup görüşmeleri yapılmış ve 

sonuçları betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Kartepe destinasyonu için sektör-

akademi işbirliğinin geliştirilerek, kültür turizmi potansiyelinin artırılması ve sürdürülebilirliği 

bakımından önem taşımaktadır. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Bu bölümde kültür, kültürel miras ve kültür turizmi kavramları ile Kartepe’nin kültür 

mirası kapsamında mutfak kültürü ve müzik-danslarına ilişkin bilgi verilecektir.  

2.1 Kültür ve Kültürel Miras  

Kültür, Latincedeki ‘Cultura’ ya da ‘Colere’ sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Klasik 

Latince’de bu kavram, akmak’ ya da ‘yetistirmek’ anlamına gelmektedir (Usal ve Kusluvan, 

2002; akt.: Uygur ve Baykan, 2002: 32). Türk Dil Kurumu kelimeyi, tarihsel, toplumsal gelişme 

süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere 

iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 

araçların bütünü, hars, ekin şeklinde tanımlamaktadır (www.tdk.gov.tr).  

Zamanla kullanımı değişen kültür ilk kez, Romalı filozof Cicero ve şair Horatius 

tarafından insanın yetiştirilmesi, işlenmesi, eğitilmesi anlamında kullanılmıştır. Kültür genel 

olarak, insan toplumlarının tarihsel geçmişi, gelişme özellikleri, üretim biçimleri, değer ve 

normları, inanç ve tutumları, normları ve toplumsal ilişkileri ile ilgili olup, topluma göre 

değişen bir yaşam biçimidir (Erbil ve Yılmaz, 2018: 277). Kültür, bir milleti diğerlerinden farklı 

kılan yaşam biçimleri olup, her milletin kendisine has değerleridir. Bilgiyi, sanatı, ahlakı, örf ve 

âdetleri, insanın içinde yaşadığı toplumdan kazandığı bütün yetenek ve alışkanlıkları kapsayan, 

atalardan miras kalan maddi-manevi değerler bütünü olan kültür, millet kavramının 

temellerinden biridir (Kolaç, 2009: 20).  

Briggs (2007)’e göre kültür; sembolleri edebiyatı, sanatı, müziği ve bazıları için bunları 

şekillendiren toplumun kurumları, değerleri ve deneyimleri aracılığıyla belli bir toplumun 

http://www.kartepebel.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
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yaratıcı ifadesidir ve bir nesilden diğerine aktarılan kültürel mirası oluşturduğu farz 

edilmektedir. Bu yaklaşıma dayanılarak kültürler; yüksek kültür, köylü kültürü, halk kültürü, 

popüler kültür ve kitle kültürü gibi farklı şekillerde sınıflandırılmıştır (Türker ve Çelik, 2012: 

88). Bir millet olmanın, temel şartları arasında ilk sıralarda millî kültür, halk kültürü, kültürel 

miras ve bunları gelecek nesillere taşıyacak olan dil gelmektedir. Millî varlığın devamı için 

kültürü, halk kültürünü, dili, genel anlamda kültürel mirası korumak, bu konuda bir bilinç 

oluşturmak olduğu açıktır (Artun, 2004; akt.: Kolaç, 2009: 21).  

Kültürel miras kavramı, önceki nesillerin meydana getirdiği ve kuşaktan kuşağa 

aktardıkları maddi ve manevi kültür ürünleri olarak tanımlanmaktadır (Şahin, 2009). Kültürel 

miras, daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna 

inanılan eserlere verilen genel bir isim olup, kapsamı geniştir ve somut kültürel miras ile somut 

olmayan kültürel miras olarak ikiye ayrılmaktadır (Açıcı, Ertaş ve Sönmez, 2017: 54). 

Kültürlerin somut olmayan alanına; diller, dinler, gelenekler, görenekler, töreler, anonim halk 

edebiyatının sözlü ürünleri, seyirlik oyunlar, ritüeller, mitler vd. girmektedir (Artun, 2004; akt.: 

Kolaç, 2009: 21). Somut kültürel miras ise Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması 

Sözleşmesinde üç gruba ayrılmaktadır (Açıcı, Ertaş ve Sönmez, 2017: 54-55):  

 Anıtlar: Bu gruba mimari yapılar, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, 

mağaralar ve eleman birleşimleri girmektedir. Bu grupta yer alan eserler tarihi, sanatsal 

veya bilimsel olarak evrensel değerlere sahiptirler.  

 Yapı toplulukları: Bu gruba giren yapı toplulukları bulundukları konum nedeniyle tarihi 

veya sanatsal veya bilimsel olarak evrensel değerlere sahiptirler.  

 Sitler: Bu gruba giren sit alanları ya insan ürünüdür ya da doğal bir şekilde oluşmuş ya da 

bu ikisinin kombinasyonudur. Bu gruba giren sit alanları estetik, etnolojik ya da 

antropolojik bakımdan evrensel değerlere sahiptirler. 

Somut olmayan kültürel mirası UNESCO sözleşmesinde, toplulukların ve kimi 

durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, 

temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar 

olarak tanımlamıştır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların 

ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde 

yeniden yaratılmakta ve onlara kimlik ve devamlılık duygusu verilmektedir. Somut olmayan 

kültürel mirasın korunması sözleşmesinin temel amacı; kültürel miras unsurlarının korunması 

için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bunu sağlayabilmek için; somut olmayan kültürel mirasın 

önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değer 

birliği ağlamak; uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak; ilgili toplulukların, grupların 

ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek sözleşmenin diğer amaçları 

içerisinde sıralanmaktadır. Bu bağlamda somut olmayan kültürel miras kapsamında (Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, 2003: madde 1; akt:Türker ve Çelik, 2012) 

şu unsurlar ele alınmaktadır:  

• Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü 

gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.),  

• Gösteri sanatları (karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.),  

• Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, nevruz, vb. kutlamalar),  

• Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk 

takvimi, halk meteorolojisi vb.) 

• El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkari, bakırcılık, halk mimarisi).  

2.2 Kültür Turizmi 

Kültür kavramının barındırmış olduğu özelliklerinden dolayı, birçok turist, toplumlara 

ait kültürleri tanıma isteği içinde seyahat etmektedir. Turistlerin bu farklı kültürleri görüp 
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tanımak için yaptıkları seyahat ve konaklamalar kültür turizmi olarak adlandırılmaktadır. 

İnsanlar eski medeniyetlerin ya da kültürlerin izlerini görme isteğinin yanı sıra kendi kültürleri 

dışındaki kültürlere de ilgi duymaktadırlar. Bu nedenle turistler, yöreleri daha çok kültürel 

çekiciliklerini görmek amacıyla ziyaret etmektedirler. Kültür ve diğer turizm kaynakları bir 

araya geldiğinde ise ülkelere birçok açıdan kazanç sağlayabilmektedir (Uygur ve Baykan, 2002: 

32). 

Beeho ve Prentice göre kültür turizmi; bireylerin her zaman ikamet ettikleri yerlerden 

ayrılarak, kültürel ihtiyaçları tatmin etmek ve başka kültürler hakkında bilgi edinmek amacıyla 

kültürel çekiciliklere seyahat etmeleridir. Bu anlamda kültür turizmi; sit alanlarının, olayların, 

çekiciliklerin veya deneyimlerin, ziyaretçinin temel deneyimleri olarak pazarlandığı niş 

pazarlara hitap eden bir turizm türü seklinde tanımlamak mümkündür. Diğer yandan dikkat 

edilmesi gereken diğer nokta da, kültürel turizmin; bireylerde tarih ve kültürel miras bilincini 

artıran bir hatırlatıcı olarak; yerel halkın yasam kalitesini yükseltmeyi ve geleneksel yaşam 

tarzlarını korumayı amaçlayan turizm biçimi olduğudur. Poria, Butler ve Airey (2001, 1047-

1048), kültür turizmini, turizmin bir alt grubu olarak ele alarak; kültür kavramının geniş bir 

anlamı olmasından ve çok farklı unsurlar içermesinden dolayı kültür turizmini de alt gruplara 

ayırmaktadır. Akoğlan-Kozak ve Bahçe (2009) ise, bu kavramı “kültüre dayalı turizm” olarak 

kullanmakta ve kültüre dayalı turizmi, kültürel (miras) turizmi, dark turizm, etkinlik turizmi, 

etnik turizm ve ipek yolu turizmi gibi alt gruplara ayırmaktadır. (Bahçe, 2009: 2-3). 

Turizm yazında turizm kültür ilişkisi pek çok yönüyle değerlendirilmiştir. Smith (2003), 

kültürün içinde barındırdığı zengin tarihsel dokunun, etnik miras ile turizm gelişiminde en 

büyük yenilenme aracı oluğunu belirtmektedir. Harvey (2007) ise, Kültür turizm ilişkisinin 

kentlerin yenilenme anlayışı içerisinde kendine pay bulduğunu ve yenilenme kapsamında 

kentlerin sahip oldukları kültürel alt yapıyı, büyük ziyaretçi kitlelerini zarar görmeyecek şekilde 

karşılamaya yönelik olarak geliştirme çabasına girdiklerini ifade etmektedir. Dolayısıyla turizm 

hareketlerinde kültürün payının arttığını ve turistik istasyonların da bu yönde bir yenilenmeye 

doğru gittiğini söylemek mümkündür (Duran 2011: 297). 

2.3 Kartepe Kültürel Mirası 

Kültürel miras kavramı içerisine tarihi eserler veya kalıntılar gibi somut ürünlerin yanı 

sıra geleneksel sözlü ürünler de yer almaktadır. Halk edebiyatı, törenler, inanış ve uygulamalar, 

yemek kültürü, giyim tarzı, barınma şekilleri, eğlence kültürü vb. gibi pek çok geleneksel 

değeri, kültürel mirasın bir parçasıdır (Şahin, 2009: 53). Kültür turizmi ve miras turizmi gibi 

adlar altında, bir toplumun kültürü, yaşam tarzı, değer yargıları, dini, dili, gelenekleri, sanatı 

icra yolları (müzik, dans ve tiyatro), başka bir ifade ile “bir ülkenin veya halkın yaşam tarzı, 

gelenek görenek, değer yargıları ve alışkanlıklar, din, dil, giyim kuşam, mutfak, mimari ve el 

sanatları” turizm faaliyetlerine dâhil edilmiştir. Dünya Turizm Örgütü kültürel mirası, eğitim, 

sanat, kültür, festival turları, abidelerin, sit alanlarının ve doğal güzelliklerin ziyaretleri, hac 

gezileri gibi özellikle faaliyet alanı kültürel etkinlikler olan ziyaretler olarak tanımlamaktadır. 

Ayrıca kişilerin kültürel gereksinimlerini karşılamak amacıyla, yeni bilgiler edinmek ve 

deneyimler yaşamak üzere yaşadıkları yer dışında kültürel çekiciliklere sahip yerlere yaptıkları 

turizm hareketlerini de kültürel miras olarak tanımlanmaktadır (Özgüç 2003; Akgül 2004; 

akt.:Şahin, 2009: 53).  

Kültürel zenginlik ve toplum üyelerinin kimlik bilincini ve eğitim değerlerini besleyen 

bir alan olarak kabul edilen kültürel miras, turizm faaliyetleri ile farklı anlamlar kazanmıştır. 

Özellikle refah düzeyi yüksek toplumlara mensup ve yabancı ülkelere, halklara ve yerlere merak 

duyan insanların tatil yapmak, dinlenmek, gezmek, farklı deneyimler yaşamak amacıyla 

yaptıkları turistik seyahatlerde sanat eserlerini, müzik tarzlarını, mimari şekilleri ve folklor 

ürünlerini, kısacası kültürel mirası görmek gibi bir amaç gütmeleri kültürel miras-ekonomi 

ilişkisini ve kültürel mirasın pazarlanabilirliğini gündeme getirdiği gibi “kültür turizmi” gibi 

yeni terimlerin oluşumunu da sağlamıştır (Özgüç 2003; akt;  Şahin, 2009: 53). Bu bağlamda 

Kocaeli ili Kartepe ilçesinin hem somut hem de somut olmayan Kültürel Miras potansiyelinin 
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tespit edilerek kültürün sürdürülebilirliğinin sağlanması hem de kültür turizmi kapsamında 

değerlendirilmesi, yöre kültür ekonomisinin canlandırılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda bu 

çalışma Kartepe Kültürel Mirasının tespit edilmesine yönelik yapılan Kartepe Kültür Turizmi 

Çalıştayı, Kartepe Kültürel Mirası oturumundan Kartepe Somut Olmayan Kültürel Mirası 

unsurlarından Mutfak Kültürü ile Müzik ve Danslarına ilişkin bilgileri içermektedir. 

Bir toplumun sahip olduğu kültürel değerler, toplumların yaşam biçimlerini, yeme-içme 

alışkanlıkları üzerinde etkili olup, farklı toplumların, farklı kültürlere sahip olduğu bir gerçektir. 

Türk toplumu da, yemek çeşitleri, tadı, özelliği bakımından diğer topluluklara göre farklılıklar 

göstermektedir. Türk Mutfak kültürü incelendiğinde, 10 ve 11. yüzyıla dayanan Orta Asya’dan 

günümüze gelen tarihsel bir süreç görülmektedir. Asya ve Anadolu topraklarının sunmuş olduğu 

ürünlerin çeşitliliği, tarihsel süreç boyunca diğer kültürlerle yaşanan etkileşim, Selçuklu ve 

Osmanlı saraylarında yeni gelişen tatların varlığı, Mezopotamya’dan kaynaklanan Anadolu 

mutfağının varlığı gibi etkenler Türk mutfağının renkliliğini ve zenginliğini sağlayan 

unsurlardır. Göçebe kültüründen, Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı geçmişine dayanan Türk 

Mutfak kültürü, bugüne kadar gelişmiş ve olgunlaşmıştır ve gastronomi uzmanlarına göre, Türk 

mutfağı dünyanın önemli mutfakları arasında yer almaktadır (Güler, 2010: 24-25). Kartepe 

ilçesi bu zengin kültürün bir temsilcisi olarak bünyesinde; Çerkezler, Gürcüler, Lazlar, 

Abhazlar, Manavlar, Balkan Göçmenlerine ait mutfak kültürünü barındırmaktadır. Bu bağlamda 

somut olmayan kültürel mirasımız olan gastronomik ürünlerin yaşatılması, sürdürülebilirliği ve 

kültür turizmi kapsamında yöre ekonomisine kazandırılması mümkündür. 

Kültürlerin özgünlüğünü pekiştiren gösteri sanatları; halk oyunları, orta oyunları, Köy 

Seyirlik Oyunları, Gölge Oyunu, Çocuk Oyunları, Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve 

Şölenler olarak sınıflandırılmaktadır (Ar, 2015: 20). Burada halk oyunları ve halk müziği 

çalışma kapsamında ele alınacaktır. Bu bağlamda açıklayacak olursak, toplumsal konuşma 

dilinde ne yazık ki halk oyunları ve folklor aynı anlamda kullanılmakta olmasına karşın bu 

yanlış bir ifadedir. Halk oyunları, folklorun içinde yer alan halk mimarisi, halk tiyatrosu, halk 

müziği gibi folklorun kültürel bir öğesidir. Müzikli veya müziksiz belli bir ritme dayalı, 

bedensel olarak ortaya konan forma “oyun” denir. Halk oyunları ise bir ulusun duygu ve 

düşüncelerine dayalı, hareketin, ritmin, müziğin ve kostümün bütünleşmesidir (MEGEP, 2007: 

3). Kartepe ilçesi bünyesinde barındırdığı; Çerkezler, Gürcüler, Lazlar, Abhazlar, Manavlar, 

Balkan Göçmenleri vb. ait kültürel özelliklerden olan halk müziği ve halk oyunları bakımından 

da oldukça zengindir. Kafkas müzikleri ve dansları, Karadeniz müziği ve dansları ile Balkan 

müzikleri ve dansları yörede gerçekleştirilen eğlence, tören, düğün, yemek vb. etkinliklerde 

yaşatılarak yöredeki dernekler ve yaşlılar tarafından sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

Turizmin plansız ve kontrolsüz gelişimi, bu kültürel varlıkların kullanım düzeylerini, 

yani taşıma kapasiteleri üzerinde kullanımlarını artırmaktadır. Kaynakların taşıma 

kapasitelerinin üzerinde kullanılmaları ise, tahrip olmalarına ve hatta yok olmalarına neden 

olmaktadır (Uygur ve Baykan, 2002: 41-42). Bu bağlamda Kartepe kültürel mirasından 

yararlanılarak yapılacak kültür turizmi etkinlikleri sürdürülebilirlik anlayışıyla ve destinasyon 

taşıma kapasitesi dikkate alınmadan yapıldığında, yerel ve kültürel değerlerin küreselleşme 

karşısında korunması mümkün olamayacaktır. Bu sebeple Kartepe ilçesinde kültür turizminin 

planlı ve kontrollü yapılması, yöre kültürel mirasının yaşatılması önemlidir.  

3. ARAŞTIRMA 

Kartepe’de 19 Nisan 2018 tarihinde Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi 

işbirliğinde Kartepe Kültür Turizmi Çalıştayı Kartepe Kültürel Mirası oturumu 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, bu çalıştayı akademik çevrelere duyurmak ve bölgeye ve 

bölgede yapılan kültür turizmine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca çalıştayın 

sonuçlarının akademik bir dille yazılarak, literatüre kazandırılması da bir diğer amacı 

oluşturmuştur.  
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3.1 Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak, katılımcıların deneyimlerinden 

doğan çıkarımların belirlenmesi amaçlanmaktadır (Lincoln ve Guba, 1985).  Bu araştırmada 

nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi uygulanmıştır. Odak (fokus) grup 

görüşmesi, genellikle; bir mal, hizmet ya da olanağın kullanıcılar tarafından nasıl algılandığını 

ortaya çıkarmak için gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla; bir mal, hizmet ya da olanağı, görüş 

bildirecek kadar yakından tanıma fırsatına sahip bireylerden, odak gruplar oluşturulmaktadır. 

Her bir odak grup ayrı ayrı toplanmakta ve gruptaki üyeler araştırma konusuyla ilgili görüşlerini 

bildirmektedirler. Odak grup görüşmeleri, genellikle, verilerin analiz edilebilmesi amacıyla, ses 

ya da görüntü kaydıyla kaydedilmektedir. Odak grup araştırmalarının bulgularının, 

değerlendirilen mal ya da hizmetlerin iyileştirilmesine ışık tutması beklenmektedir. Odak grup 

görüşmelerinin bireysel görüşmelere kıyasla en önemli avantajı, grup dinamiği sayesinde yoğun 

bir beyin fırtınası ortaya çıkmasıdır. Odak grup görüşmelerinin bir diğer yararı, katılımcıların 

tutumlarından çok deneyimlerini ve bakış açılarını ortaya çıkarmasıdır. Ayrıca, fokus grup 

görüşmelerinin veri toplama süreci, bireysel görüşmelerden daha kısa sürmektedir; bu da 

araştırmacıları zaman açısından rahatlatmaktadır (İftar, 2004: 2). 

Bu araştırmada nitel araştırma yönteminin kullanım nedeni, Kartepe Destinasyonu 

Kültürel Mirasının derinlemesine araştırılmak istenmesidir. Bu amaçla, odak grup görüşmesi 

beş grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Her masada bir moderatör akademisyen ve yöre 

halkından her bir etnik kökene ait en az birer kişi olmak üzere toplamda her masada 8-9 kişinin 

görüşleri alınmıştır. Bu çalışmada ise çalıştayda yer alan Gastronomi masası ve Halk Dansları- 

Halk Müziği katılımcıları yer almakta olup, toplamda 18 kişinin görüşü alınmıştır. Odak grup 

görüşmeleri ile ilgili masada, katılımcılara önce bireysel olarak tek tek sorular sorularak 

katılımcılardan yanıtlar alınmış, daha sonra tüm sorularda katılımcılarla beyin fırtınası 

yapılarak, sorunlar ve çözümü üzerinde görüşler ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada her bir masada 

yaklaşık 60-90 dakikalık sürede 4 açık uçlu soruya katılımcılara yöneltilmiştir. Odak grup 

görüşmesi ses kayıt cihazlarına kaydedilerek, bilgisayarda ses kaydı yapılmıştır. 

Konuşmacıların düşüncelerini tam olarak belirleyebilmek için sorulara ek olarak neden, nasıl, 

tam olarak ne demek istediniz, başka bir öneriniz var mı? şeklinde sorular yöneltilmiştir. 

Görüşme kapsamında katılımcılara yöneltilen sorular şunlardır:  

1. Kartepe’de Gastronomik Mirasın/Müzik-Dans Sürdürüldüğünü Düşünüyor musunuz? 

2. Kartepe’de Gastronomik Miras Gastronomik Mirasın/Müzik-Dans ile ilgili yapılan 

etkinlikler nelerdir? Yapıldı ise kimler yaptı/kimler katıldı? 

3. Sizce Kartepe’de Kültürel Mirasının (Gastronomik/Müzik-Dans) Korunması ve Aktarılması 

Hususunda Engeller/Sorunlar/Tehditler Nelerdir?  

4. Kartepe’de Kültürel Mirasın (Gastronomik /Müzik-Dans) Turistik Ürüne Dönüştürülerek 

Turizme Kazandırılmasına yönelik yapılanlar nelerdir? 

Verilerin analizinde, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi uygulanmıştır. 

İçerik analizinde görüşme, gözlem veya dokümanlar yoluyla elde edilen nitel araştırma verileri; 

Verilerin kodlanması, Temaların bulunması, Kodların ve temaların düzenlenmesi, Bulguların 

tanımlanması ve Yorumlanması dört aşamada analiz edilir.  

Uygulanan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonrası transkriptler oluşturulurken, 

katılımcıların sorulan sorulara verdiği cevapların bire bir yazımına özen gösterilmiştir. Ardından 

bu transkriptlere betimsel analiz uygulanarak kategoriler belirlenmiştir. Verilerden belirlenen 

kategorilerin yanı sıra içerik analizleri yapılarak kodlar oluşturulmuştur. “İçerik analizi 

yönteminde birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirilmekte ve okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenlenerek yorumlanmaktadır” (Yıldırım 

ve Şimşek, 2005). Araştırmada elde edilen verilerin kodlanması sürecinde veri seti okunarak 

kodlar ortaya çıkarılmıştır. Burada veriler içerisindeki kavramları anlamlandırmak amacıyla 

kodlama yapılmıştır. Tematik kodlama yapmak için de ortaya çıkan kodların benzerlik ve 
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farklılıkları saptanarak, buna göre birbiriyle ilişkili olan kodlar bir araya getirilerek temaların 

altında yer alan veriler anlamlı bir bütün haline getirilmiştir. Çok sayıda verinin ortak yönü 

ortaya konularak ne sıklıkta oldukları belirlenmiştir. Veriler kodlara ve temalara göre 

düzenleme yapılarak doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Elde edilen veriler açıklanarak 

yorumlanmış ve sonuçlar ortaya konulmuştur. 

3.2 Bulgular 

Araştırmanın evrenini Kocaeli ili Kartepe ilçesinde yaşayan farklı etnik köekenlere 

sahip yerel halk oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Kartepe Kültür Turizmi 

Çalıştayına Katılan her bir farklı etnik gruba ait yerel halk temsilcilere oluşturmakta olup 

gastronomi konusunda 9 kişi ve Halk Müziği ve Halk Dansları konusunda 9 kişi olmak üzere 18 

kişi oluşturmaktadır. Katılan kişilere ait tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo 1: Katılımcılara Ait tanımlayıcı Bilgiler 

Etnik Köken Yasadığı 

Yer 

N % Cinsiyet N % 

Laz Şefkatiye  2 11 Kadın 6 33,3 

Mohti laz Arslanbey 2 11 Erkek 12 66,7 

Laz Maşukiye 1 5,5 Genel 

Toplam 

18 100 

Adige-Çerkez Ketenciler 4 22 Yaş N % 

Adige-Çerkez Maşukiye 3 17 35-45 1 5,5 

Abhaz Derbent 3 17 46-56 7 39 

Gürcü Derbent 1 5,5 57-67 8 44,5 

Muhacir Avluburun 1 5,5 68-78 1 5,5 

Manav Köseköy 1 5,5 79 ve üstü 1 5,5 

Genel Toplam 18 100 Genel 

Toplam 

18 100 

Tablo 1’de araştırmaya katılan yerel halkın kökenleri ve yaşadıkları beldeler yer 

almaktadır. Katılımcıların tamamı Kartepe ilçesi sınırlarındaki belde ve köylerde yaşamakta 

olup, %22 ile en fazla Ketenciler köyünden, sonra % 22,5 Derbent ve % 22,5 Maşukiye’den , % 

11 Şevkatiye köyü (Arslanbey), %11 Arslanbey merkez ve % 5,5 Avluburun ile % 5,5 

Köseköy’den katılım görülmektedir. Katılımcıların %39’u Adige (Çerkez) kökenli, % 27,5’u 

Laz kökenli,  %17’si Abhaz kökenli iken Gürcü, Muhacir ve manavlardan katılım yalnızca 1’er 

kişi olup % 5,5 kadardır. Görüşmecilerin % 33,3’ü kadın iken, % 66,7’si ise erkeklerden 

oluşmaktadır.  Konuşmacıların yaşlarına bakıldığında ise Kartepe kültürel mirası hakkında bilgi 

almak üzere daha çok 50 yaş üstü davet edildiğinden , % 44,5 ‘i 57-67 yaş aralığında,  %39’u 

46-56 yaş,  35-45 yaş arası, 68-78 yaş arası ve 79 yaş üstü her biri % 5,5 aralığındadır.  

Bu çalıştayda farklı kökenlere sahip yerel halk temsilcilerinin yer aldığı Gastronomi ve 

Halk Müziği-Oyunları masalarında katılımcılara dört soru sorulmuş ve sorular temalar halinde 

kodlanmıştır. Bu temalar aşağıda özetlenmiştir.  
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Tablo 2: Kartepe Kültürel Mirasın (Gastronomi-Halk Müziği-Dansları) ve Sürdürülebilirliği 

Tema 1: Kartepe’de Kültürel Mirasın 

Sürdürülebilirliği 
 

Halk Müziği ve Halk Oyunları Gastronomi 

Görüşler   Odak 

Noktalar 

Görüşler   Odak 

Noktalar 

-Eski zamanlarda Çerkez 

oyunları yaşatılıyordu.  

-Karadeniz müziği 

yaşatılmıyor. Sunileştik 

artık müzik aletleriyle 

çalma yok.  

-Aşırı tüketim toplumu 

olduk. Çerkez ailelerinin 

çocukları çok ilgi 

duymuyor.   

-Gençler görmeden 

bilmeden onlardan müzik, 

halk kültürünü yaşatmasını 

bekliyoruz. Yeterli ilgi 

yoktu, aileler ilgi gösterince 

gençlerde ilgi gösteriyor. 

Batı müziği çocuklara daha 

cazip geliyor.  

-Biz evde söyleriz ama 

çocuklara aktarmak için 

imkan yok… Yaşam haline 

gelmesi lazım. Eskiden her 

evde müzisyen yetişirdi 

artık yetişmiyor. Müzik 

kültürü bir yere kadar geldi 

sonra bağlar koptu.  

-Gürcüler de eskiden 

düğünlerde capşiler vardı. 

Hoşlandıkları insanla dans 

eşliğinde oynanırdı.  Ancak 

şu anda o kültür çok 

yaşatılmıyor, yaşanmıyor . 

-Müzisyen yetişmiyor.  

Enstrüman öğrenilmiyor. 

Müziğin (kültürün) yaşam 

biçimi olması lazım….  

Gürcüler de horonlar, 

maniler, danslar vardı. 

Kadın-erkek birlikte 

oyunlar oynanırdı. Son 

yıllarda böyle değil, hiç tad 

alamıyoruz. 

-Müzik 

yaşatılmıyor 

 

 

 

 

 

 

-Gençler ilgi 

duymuyor 

 

 

 

 

 

-Müzisyen 

yetişmiyor 

 

 

 

 

 

-Kültür 

yaşatılmıyor 

 

 

 

-Tad 

alamıyoruz. 

 

 

 

-Kültürel miras tarihsel 

değerdir, durduk yerde 

olmaz. Kültürel miras 

geçmişten gelmektedir. 

-Hepimiz göçlerle geldik ve 

yaşam tarzımız buraya 

geldi. Ancak zamanla 

geçmişten gelen göçlerle 

getirdiğimiz yaşantımız 

kültürümüz erozyona 

uğradı.  

Yaşam tarzımız bozuldu, 

başka kültürlerde 

gördüğümüzü yapmaya 

başladık.  Eskisi gibi birlik 

yok.  

-Sürdürülmüyor, eskisi gibi 

yapılmıyor, uğraşılmak 

istenmiyor. Herşey hazır 

alınıyor.  

-Zamanla satın almalar 

başladı, halk kolaya kaçtı. 

Tüketim toplumu tembellik 

getirdi, hazır alınıyor, 

yiyecekler ucuz gösterildi.  

-Eski yemekler yapılmıyor, 

benimsenmiyor. Kadınlar 

çalıştığı için artık yemek 

yapılmıyor. Eskiden üretim 

vardı, organik ürünler 

vardı, artık bulunmuyor, 

eskilere özlem var. 

-GDO’lu yiyecekler ortaya 

çıktı ve bu yiyecekler 

nedeniyle hastalıklar çıktı. 

Değerlerimiz bozuldu.  

-Kültürel miras 

sürdürülmüyor, dönemsel 

farklılıklar var, dönem 

değişti, sunileştik. 

-Kültürel değerlerimiz 

kalmadı. Ama biz değerlere 

-Kültürel 

miras 

geçmişten 

gelmektedir 

-Göçlerle 

geldik 

 

-Kültürel 

erozyon 

 

-Tüketici 

toplumu 

olduk 

 

 

-Üretim yok 

 

-Yemek 

yapılmıyor 

 

 

-GDO’lu 

yiyecekler 

 

-Sunileştik 

 

-Sürdürmeye 

çalışıyoruz 

 

-Yemekler 

ritüeldi 

 

-Misafir evleri 

vardı  
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-Yaşatmaya çalışıyoruz. 

-Biz Abhazlar olarak 

yaşıyoruz ve yaşatmaya 

çalışıyoruz.  Abhazlar 

düğün, cenaze gibi tören-

merasimlerinde adetlerini 

sürdürüyorlar.  

-Düğünlerde mızıka çalınır, 

kadınlı-erkekli dans edilir 

ve Derbent bölgesinde de 

Abhaz düğün geleneğinin 

etkisi görülür. 

 

 

-Yaşıyoruz, 

yaşatmaya 

çalışıyoruz 

sahip çıkmaya, sürdürmeye, 

yaşatmaya çalışıyoruz. 

-Çerkez yemekleri 

toplumsaldır. Yemekler 

rituel halindeydi ve sırf 

yemek değil birçok bilgi 

paylaşılırdı. Sofranın başına 

evin büyüğü oturur, Ane 

sofra demektir. 

-Evin gücüne göre servis 

değişir. 

-Eskiden misafir evleri 

vardı. 

Eskiden kahvaltıda Tarhana 

çorbası, Papara, Kırıtma 

yenirdi.  

Tüm Kafkasların ana 

malzemesi darıdır.  

Çerkezlerin ilk tatlısı da 

darıdan yapılır. 

Mutfak kültürü 

geliştirilmeli, göçmen 

mutfağı olmalı, ders 

olabilir. 

-Mutfak 

kültürü 

geliştirilmeli 

 

Çalıştayda farklı kökenlere sahip yerel halk temsilcilerinin yer aldığı Gastronomi ve 

Halk Müziği-Oyunları masalarında katılımcılara Kartepe’de Kültürel Mirasın (Gastronomik 

Mirasın/Müzik-Dans) Sürdürüldüğünü Düşünüyor musunuz? sorusuna verilen yanıtlar Tema 1 

(tablo 2) de yer almaktadır. Katılımcılar Kartepe’de halk müziği ve oyunlarının 

sürdürülebilirliği konusunda; eskiden müzik ve oyunların yaşatıldığını ancak şimdi 

sunileşildiğini ve artık müzik aletleri ile müzik yapılmadığı belirtilmekte, tüketim toplumu 

haline gelindiği, gençlerin kültürlerini görmediği, öğrenmediği için yaşatamayacaklarını ve ilgi 

göstermediklerini, batı müziğini benimsediklerini ve kültürün sürdürülebilirliği için yaşam tarzı 

olarak benimsenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Kimi katılımcılar kendi çabaları ile 

kültürlerini yaşatmaya çalıştıkları ve özellikle düğün, merasi gibi özel günlerde sürdürdüklerini 

belirtmişlerdir. 

Odak grup görüşmesinde katılımcıların Kartepe gastronomisinin  sürdürülebilirliği 

konusunda ise;  göçlerle geldiklerini ve yaşam tarzlarını getirdiklerini ancak kültürün erozyona 

uğradığını, başka kültürlerde gördüğüklerini yapmaya başladıklarını belirterek, 

sürdürülmediğini, yemeklerin eskisi gibi yapılmadığını, uğraşılmak istenmediğini,.herşeyin 

hazır alındığını ve halkın kolaya kaçtığını , kadınların çalıştığı için artık pek yemek 

yapılmadığını belirterek, eskiden üretim olduğunu, organik ürünler olduğunu ve artık GDO’lu 

yiyeceklerin ortaya çıktığını ve bu yiyecekler nedeniyle hastalıkların oluştuğunu ifade 

etmişlerdir. -Kültürel mirasın sürdürülmediği, dönemin değiştiği, ancak kendilerinin sahip 

çıkmaya ve sürdürmeye, yaşatmaya çalıştıklarını söylemişlerdir. Özellikle Çerkezler yemek ve 

sofranın bir rituel olduğunu, misafirin önemli olduğunu, kafkasların ana yemek maddesinin darı 

olduğunu belirtmişler, muhacirler ise mutfak kültürünün korunması, geliştirilmesi gerektiğini 

ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3: Kartepe Kültürel Mirası (Gastronomi-Halk Müziği-Dansları) Etkinlikler ve Kuruluşlar 

Tema 2: Kartepe’de Kültürel Mirasın Sürdürülebilmesi Konusunda Yapılan Etkinlikler 

Halk Müziği ve Halk Oyunları Gastronomi 

Görüşler   Odak 

Noktalar 

Görüşler   Odak 

Noktalar 

- Gürcü korosu kurduk.  

-Çerkezler olarak dernek 

adına Ketenceler Çerkez 

Kültür Derneği olarak 

Uzuntarla’da koro kurduk. 

Farklı dillerde şarkılar 

yapılmaya çalışılıyor. 

-Seka Kampta Haluj gecesi 

festivali yapıldı. Dernek 

yaptı, belediyeden destek 

alındı. 

- Gürcü-Çerkez-Abhaz 

Kafkas müzikleri Polifonik 

çok sesli müziktir.  

-Mohti Lazların derneği 

yok ancak istiyorlar.  

- Gürcüce maniler 

söyleniyor. İstanbul Gürcü 

Derneği olarak Gürcü 

korosu kurduk. İstanbul da 

Gürcü kültürünü yaşatmaya 

çalışıyoruz.  

- Kocaeli Abhaz Kültür 

Derneği, Ketenciler Çerkez 

Kültür Derneği var. 

-İstanbul’da Abısta Tiyatro 

Topluluğu var. Ridade Halk 

Dansları Topluluğu ve 

Riraşe Çocuk Halk Dansları 

Topluluğu var. Abhaz 

Derneği 23 Nisan’da 

çocukları ağırlıyor. 

-Güreş şampiyonlarımız ile 

ilgili tanıtım etkinlikleri 

yapılabilir. 

 

-Çerkez 

derneği var 

 

-Kafkas 

müzikleri 

 

-Mohti Laz 

derneği yok 

-Gürcü 

kültürünü 

yaşatma 

çabası 

 

-Dernek var 

-Dans 

toplulukları 

var 

-Kermeslerde geleneksel 

yemekler yapılıyor. 

-Mısır ekmeği tarzı eski 

yemekler yapılıyor. Mısır 

unu Arslanbeyde 

öğütülüyor. 

-Hayvancılık yok, sadece 

köyde un değirmeni var. 

-Kimse bir şey yapmıyor. 

Ot festivali yapılabilir. 

-Özel günlerde (bayram, 

düğün, kutlama vb.) Abhaz 

yemekleri yapılıyor. 

-Muhacirler geleneksel 

yiyecekler yapmakta 

(Yufka, tarhana, Kuskus 

vb.) 

-Uzuntarla’da gelenek-

görenek devam ediyor. 

Kırsalda var, kentlerde yok. 

-Karadeniz’e özgü 

yemekler (ev makarnası, 

lahana, Laz böreği, laz 

tatlısı, Minci vb.) 

bulunuyor ve ailece 

yeniliyor.   

- Kocaeli Kafkas Kültür 

Derneği, Ketenciler Çerkez 

Kültür Derneği var. 

-Buradaki Abhazlar ile 

Abhazya arasında etnik bağ 

var. 90’lı yıllarda savaşa 

buradan destek sağlandı. 

-Geleneksel 

Yemekler 

 

-Kimse Birşey 

yapmıyor 

 

-Dernekler var 

 

-Etnik bağlar 

var 

 

-Kırsalda 

devam diyor 

Tema 2, Tablo 3’de Gastronomi ve Halk Müziği-Oyunları masalarında katılımcılara 

Kartepe’de Kültürel Mirasın (Halk Müziği-Oyun) ile ilgili yapılan etkinlikler nelerdir? Yapıldı 

ise kimler yaptı/kimler katıldı? sorusuna ilişkin yanıtlar yer almaktadır. Katılımcılar Kartepe’de 

Halk müziği ve oyunlarına ilişkin etkinlikler konusunda; korolar kurulduğu, farklı dillerde 

şarkılar yapılmaya çalışıldığı, Haluj gecesi gibi festivaller yapıldığını, bunları derneklerin 

belediye desteği ile yaptığını, tiyatro topluluğu, Halk Dansları Topluluğu ve Çocuk Halk 

Dansları Topluluğu olduğunu, 23 Nisan’da çocukları ağırladıklarını ancak yörede yetişmiş güreş 
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şampiyonları gibi önemli kişileri anma ve tanıtım etkinlikleri yapılabileceğini ifade etmişlerdir. 

Kartepe’de yapılan gastronomik etkinliklere ilişkin ise; kermeslerde geleneksel yemekler 

yapıldığını ancak hayvancılığın kalmadığını ve kimsenin pek birşey yapmadığı ve ot festivali 

gibi etkinlikler yapılabileceği beliritlmektedir. Abhazlar daha çok özel günlerde (bayram, 

düğün, kutlama vb.) geleneksel yemeklerin yapıldığını, Muhacirler ise daha çok kışlık 

geleneksel yiyecekler yaptıklarını, Çerkezler’de köylerinde yaptıklarını ancak kentlerde 

olmadığını belirtirken, Karadenizliler geleneksel yemeklerini yaptıklarını ve ailece yenildiğini 

belirtmişlerdir.  

Tema 3, Tablo 4’de katılımcıların Kartepe’de Kültürel Mirasın Korunması ve 

Aktarılmasında Karşılaşılan Engeller, Sorunlar ve Tehditler Nelerdir? sorusuna verdikleri 

cevaplar ve önerileri yer verilmektedir. Halk Müziği ve Oyunları masası görüşmecilerinin 

belirttikleri sorunlar; en büyük engelin medya olduğunu, yaşatmak için çaba gösterdiklerini, 

okuma-yazma, müzik kursları düzenlendiklerini, ancak imkanların yetersiz olduğunu,  

belediyenin, üniversitenin, muhtarların öncülük yapmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Bir 

diğer sorun olarak da sıkıntının geç evlilikler ve az çocuk sahibi olunmasından kaynaklandığı ve 

zaman zaman da ülkeler arası gerginlikler nedeniyle siyasi birtakım sıkıntıların tehdit 

oluşturduğunu söylemişlerdir. Öneri olarak görüşmeciler; lider ruhlu insanlar olması gerektiğini, 

bu işe koşturacak insanların bir araya getirilmesi gerektiğini, farklı kültürlerin birbirlerini 

öğrenebileceğini, dernekler kurulabileceğini, toplantılar yapılabileceğini, kültür köyleri 

oluşturulabileceğini, kadınlar kooperatifi kurulabileceğini ancak şahsi olmaması gerektiğini ve 

üretime yönelik olması gerektiğini belirterek, bu konuda üniversiteye görev düştüğünü, bu işin 

temelinin eğitim olmalısı gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Tablo 4: Kartepe Kültürel Mirasın (Gastronomi-Halk Müziği-Dansları) Korunması 

Tema 3: Kartepe’de Kültürel Mirasın Korunması ve Aktarılmasında Karşılaşılan 

Engeller/Sorunlar/Tehditler/Öneriler  

Halk Müziği ve Halk Oyunları Gastronomi 

Görüşler   Odak 

Noktalar 

Görüşler   Odak 

Noktalar 

- En büyük engel medya, 

bizi, çocuklarımızı esir aldı.  

-Çerkez derneği olarak 

Çerkezce okuma-yazma 

kursu ve müzik kursu var. 

. Okuma yazma kursu 

düzenliyoruz, yaşatmak 

elimizde fakat imkan 

gerektiriyor.   

-Dernekler kurulabilir, 

toplantılar yapılabilir.  

-Lider ruhlu insanlar 

olmalı….Farklı kültürler 

birbirlerini öğrenebilir.  

-Artık belediye bize öncülük 

yapıp imkanlar tanıyacak, 

muhtarlar öncülük edebilir. 

-Çerkezler olarak biz ortak 

noktada toplanamıyorduk, şu 

anda dernek çatısı altında 

-Engel 

Medya 

 

-Çerkezce 

kurslar 

-Dernekler 

kurulmalı 

 

-Lider 

ruhlu 

inanlar 

olmalı 

-Kurumlar 

öncü olmalı 

Üniversitey

e görev 

düşüyor 

-Kültür 

köyü 

-İnsanlar tembelleşti 

-Yeni nesil öğrenmek istemiyor. 

-Gençler okuyor, çalışıyor. 

-Kolay yemeklere kaçış var. 

-Kentsel dönüşüm var ve 

endüstriyel beslenme tercih 

ediliyor. 

-Katkı maddeli yiyecekler  

-Yapılanlar yeterli değil. 

- Eğitim verilmeli 

-Müzecilik yapılabilir, Örneğin 

Çerkez Müzesi 

-Değişim programları gençler 

için yapılmalı 

-Yapılanlar yeterli değil.  

-Ne belediyelerin ne kamu 

kurumlarının ne de STK 

-Tembellik 

 

-Okumak 

 

-Çalışma 

yaşamı 

 

-Kolay 

yemekler 

 

-Katkı 

maddeli 

yiyecekler 

 

-Yeterli 

değil 
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toplanmaya başladık.  

-Çocuklar okullarda eğitimde 

kopuyor. İmkanlarımız 

yetmiyor.  

-Şu anda sıkıntı geç 

evlilikler, az çocuk 

- Size (üniversite) görev 

düşüyor, bu işin temeli 

eğitim olmalıdır. Bu işe 

koşturacak insanlar bir araya 

getirilmeli… 

Ketenceler Kültür Köyü 

olsun, projeler yapılmalı… 

Ketenceler de kadınlardan 

kooperatif kurulması lazım… 

şahsi bir yer olmamalı, 

üretime yönelik (çiçek, fide, 

seracılık vb.) bir yer, yapı 

olmalı. 

-Gürcistan’ın Abhazya’yı 

tanımaması nedeniyle siyasi 

birtakım engellemeler 

oluyor. Örneğin 23 Nisan’da 

Abhazya’dan çocuk gelişi 

engellendi. 

kurulmalı 

 

-Kadınlar 

kooperatifi 

kurulmalı 

-Siyasi 

engeller 

çalışmaları yeterli değil.  

-Belirli nitelikte insanlarla 

çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin 

Ubuh dili yok oldu, unutuldu 

gitti. 

-Müzecilik 

 

-Kültürel 

etkileşim 

 

-Çalışmalar 

yapılmalı 

Gastronomi masası görüşmecilerinin belirttikleri sorunlar, tehditler ve engeller ise; 

insanların tembelleştiği, yeni neslin öğrenmek istemediği, kolay yemeklere kaçtıkları, gençlerin 

okuduklarını ve sonra çalışma yaşamına girdiklerini, kentsel dönüşüm olduğunu ve endüstriyel 

beslenmenin tercih edildiğini, bu yiyeceklerin katkı maddeli yiyecekler  olduğu ve sağlığı tehdit 

ettiğini belirterek, şu ana kadar  ne belediyelerin, ne kamu kurumlarının, ne de Sivil toplum 

kuruluşlarının çalışmalarının  yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. Katılımcılar bu konuda şu 

önerileri getirmişlerdir; müzecilik yapılabileceğini, değişim programları ile gençlerin kendi 

kökenleri olan topraklara gönderilerek ya da oradan gelen gençlerle kaynaşabilecekleri, kültürel 

paylaşım olabileceği, kendi alt kültürlerine ilişkin eğitim verilebileceğini aksi takdirde tıpkı 

Ubuh dilinin yok olması gibi, kültürel mirasımız olan yemeklerin, mutfak kültürünün, halk 

müziği, halk oyunları hatta halk edebiyatı, dili, gelenek ve görenekleri gibi tüm kültürel mirasın 

bu tehdit altında olduğunu vurgulamışlardır. 

Tablo 5: Kartepe Kültürel Mirasın (Gastronomi-HalkMüziği-Dansları) Turistik Ürüne 

Dönüştürülmesi/Öneriler 

Tema 4: Kartepe’de Kültürel Mirasın Turistik Ürüne Dönüştürülmesi 

Halk Müziği ve Halk Oyunları Gastronomi 

Görüşler   Odak 

Noktalar 

Görüşler   Odak 

Noktalar 

- Turizme kazandırılmasını 

tabii ki isteriz, belki 

torunlarımız istemez ama 

göre göre benimser… 

-Turizme 

kazandırılm

alı 

 

- Olabilir, bende çalışırım. 

Turizme dönüştürülmelidir ama 

sürdürülebilirliğini bozmadan 

yapılmalıdır. 

-

Sürdürülebi

lir olmalı 

-Destek 
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(Lazlar) 

-Şu anda toplumun en 

büyük ilgisi düğünler. gelin 

almalar, bu etkinlikler 

geleneksel müzikler ile 

yapılarak turizm ürününe 

dönüştürülebilir (Çerkezler) 

-Olmalı da insanların 

katılması biraz zor, toplum 

yapısı değişti, daha kapalı 

bir toplum yapısı var 

-Önce sempozyumlar 

yapılmalı, halk, esnaf 

bilinçlendirilmeli, 

-Üniversitenin olması lazım 

 

-Etkinlikler 

geleneksel 

müzikler ile 

yapılmalı 

Turizme açılırsa destek oluruz 

-Gastronomi turizmi yapılmalı 

-Özel geceler yapılmalı 

-AB projeleri yapılmalı 

-Hobi bahçelerinde doğal bitkiler 

yetiştirilmeli 

-Üniversite katkısı olmalı 

-Ot Festivali yapılmalı 

-Müzecilik yapılmalı 

-Yurtdışından ziyaretçi gelmeli 

-Turizme kesinlikle 

dönüştürülmeli ancak DNA’sı 

bozulmadan yapılmalı 

-Ekoturizm yapılmalı 

- Yemek festivalleri yapılmalı. 

oluruz 

 

-

Gastronomi 

turizmi 

yapılmalı 

 

-Üniversite 

katkısı 

olmalı 

-Festivaller 

yapılmalı 

-Müzecilik 

yapılmalı 

-Ekoturizm 

yapılmalı 

Kartepe’de Kültürel Mirasın (Gastronomik/Müzik-Dans) Turistik Ürüne 

Dönüştürülerek Turizme Kazandırılmasına yönelik yapılanlar nelerdir? sorusuna katılımcıların 

yanıtları Tema 4 ve Tablo 5’de yer almaktadır. Halk Müziği ve Oyunları masası katılımcılarının 

bir kısmı, turizme kazandırılmasını istediklerini,  belki böylelikle gelecek neslin 

benimseyebileceğini, şu anda toplumun en büyük ilgisinin düğünler, gelin almalar gibi 

etkinlikler olduğu ve bunun geleneksel müzikler ile yapılarak turizm ürününe 

dönüştürülebileceğini, diğer kısmı ise olması gerektiğini ancak artık insanların katılmasının 

biraz zor olduğunu, toplum yapısının değiştiğini, daha kapalı bir toplum yapısı olduğunu 

belirtmişlerdir. Kültürel mirasın turistik ürüne dönüştürülebilmesi hususunda önce halka yönelik 

sempozyumlar yapılması gerektiğini ve halkın, esnafın bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu, 

bu konuda üniversitenin öncü olması gerektiğine değinmişlerdir. 

Gastronomi masası görüşmecilerine göre ise; gastronomik ürünlerin turistik ürüne 

dönüştürülebileceğini ve kendilerinin de bu konuda çaba göstereceklerini ancak bunun 

sürdürülebilir olması gerektiğini belirtmişlerdir. Yörede gastronomi turizminin yapılabileceğini, 

özel geceler yapılabileceğini, hobi bahçelerinde doğal bitkiler yetiştirilerek turistik ürüne 

dönüştürülebileceği, ot festivali, yemek festivalleri gibi etkinlikler olabileceğini, etnik müzeler 

kurulabileceğini, ekoturizm yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Bunların yapılabilmesi için 

öncelikle üniversitenin olmasının gerektiği, AB projeleri hazırlanması gibi çabaların 

gösterilmesi gerektiğini de vurgulamışlardır. 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde 19.04.2018 tarihinde yapılan 

Kartepe Kültür Turizmi Çalıştayında Kartepe Kültürel Mirası tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda çalıştay kapsamında Kartepe Kültürel Mirası konulu oturum yapılmıştır. Bu 

çalışmada bu çalıştayda yer alan Gastronomi ile Halk oyunları-Müziği masaları ele alınmıştır. 

Çalışmada Kartepe ilçesinde yaşayan halkların (Çerkez, Gürcü, Laz, Abhaz, Muhacir vd.) 

temsilcileri ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Kartepe’de 

yaşayan farklı kökenlere ait halkların geleneksel yemeklerin envanterinin çıkarılması ve 

yaşatılması, Kafkas Dansları-Korosu oluşturulması gibi konularda projeler oluşturulması ve 

yeni kuşaklara aktarılması gerekliliği öne çıkmıştır. Ayrıca çalıştay sonuçları, Kartepe 

Belediyesi tarafından kaynak kitap haline dönüşeceğinden hem yapılan çalıştayın hem de bu 

çalışmanın yöre kültürel mirasının yaşatılması ve sürdürülmesine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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Kartepe’de kültür turizmini canlandırmak, Kartepe’de somut kültürel miras yanında 

somut olmayan kültürel mirasında yaşatılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalıştayda, farklı 

kökenlere sahip yerel halktan kökenlerine ve kültürlerine ait elde edilen bilgiler doğrultusunda 

şu sonuçlar elde edilmiştir: 

Katılımcıların tamamı Kartepe ilçesi sınırlarındaki belde ve köylerde yaşamakta olup, 

sırasıyla Ketenciler Derbent, Maşukiye’den, Şevkatiye köyü, Arslanbey, Avluburun ve 

Köseköy’den katılmışlardır. Katılımcıların Adige (Çerkez), Laz, Abhaz, Gürcü, Muhacir ve 

Manavlardan oluşmakta, katılımcıların 1/3’ünü kadınlar 2/3’ünü de erkekler oluşturmaktadır.  

Konuşmacıların yaşlarına bakıldığında ise Kartepe kültürel mirası hakkında bilgi almak üzere 

daha çok 50 yaş üstü davet edildiğinden tamamına yakınını 50 yaş üstü oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada ele alınan çalıştay konularından Gastronomi ve Halk Müziği-Oyunları 

katılımcıları Kartepe’de Kültürel Mirasın (Gastronomik Mirasın/Müzik-Dans) Sürdürülebilirliği 

konusunda katılımcılar, eskiden müzik ve oyunların yaşatıldığını ancak şimdi sunileşildiğini ve 

artık müzik aletleri ile müzik yapılmadığı, tüketim toplumu haline gelindiği, gençlerin 

kültürlerini görmediği için yaşatamayacaklarını ve batı müziğini benimsediklerini ifade 

etmişlerdir. Kimi katılımcılar ise kendi çabaları ile kültürlerini yaşatmaya çalıştıkları ve 

özellikle düğün, merasi gibi özel günlerde sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Gastronomi 

konusunda ise;  göçlerle geldiklerini ve yaşam tarzlarını getirdiklerini ancak kültürün erozyona 

uğradığını, başka kültürlerde gördüğüklerini yapmaya başladıklarını belirterek, kültürlerinin 

sürdürülmediğini, yemeklerin eskisi gibi yapılmadığını, uğraşılmak istenmediğini, herşeyin 

hazır alındığını ve halkın kolaya kaçtığını, kadınların çalıştığı için artık pek yemek 

yapılmadığını belirterek, eskiden üretim ve organik ürünler olduğunu ancak artık GDO’lu 

yiyeceklerin ortaya çıktığını, bu yiyecekler nedeniyle hastalıkların oluştuğunu ifade etmişlerdir. 

Kültürel mirasın sürdürülmediği, dönemin değiştiği, ancak kendilerinin sahip çıkmaya ve 

sürdürmeye, yaşatmaya çalıştıklarını söylemişlerdir.  

Katılımcılar Kartepe’de Halk müziği ve oyunlarına ilişkin etkinlikler konusunda; 

korolar kurulduğu, farklı dillerde şarkılar yapılmaya çalışıldığı, Haluj gecesi gibi festivaller 

yapıldığını, bunları derneklerin belediye desteği ile yaptığını, tiyatro topluluğu, Halk Dansları 

Topluluğu ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu olduğunu, 23 Nisan’da çocukları ağırladıklarını 

ifade etmişlerdir. Kartepe’de yapılan gastronomik etkinliklere ilişkin ise; kermeslerde 

geleneksel yemekler yapıldığını ancak hayvancılığın kalmadığını ve kimsenin pek birşey 

yapmadığı ve ot festivali gibi etkinlikler yapılabileceği beliritlmektedir. Abhazlar daha çok özel 

günlerde (bayram, düğün, kutlama vb.) geleneksel yemeklerin yapıldığını, Muhacirler ise daha 

çok kışlık geleneksel yiyecekler yaptıklarını, Çerkezler’de köylerinde yaptıklarını ancak 

kentlerde olmadığını belirtirken, Karadenizliler geleneksel yemeklerini yaptıklarını ve ailece 

yenildiğini belirtmişlerdir.  

Kartepe’de Kültürel Mirasın Korunması ve Aktarılmasında Halk Müziği ve Oyunları 

masası görüşmecilerinin belirttikleri sorunlar; en büyük engelin medya olduğunu, yaşatmak için 

çaba gösterdiklerini, okuma-yazma, müzik kursları düzenlendiklerini ifade etmişlerdir. Bir diğer 

sorun olarak da sıkıntının geç evlilikler ve az çocuk sahibi olunmasından kaynaklandığı ve 

zaman zaman da ülkeler arası gerginlikler nedeniyle siyasi birtakım sıkıntıların tehdit 

oluşturduğunu söylemişlerdir. Gastronomi masası görüşmecilerinin belirttikleri sorunlar, 

tehditler ve engeller ise; insanların tembelleştiği, yeni neslin öğrenmek istemediği, kolay 

yemeklere kaçtıkları, gençlerin okuduklarını ve sonra çalışma yaşamına girdiklerini, kentsel 

dönüşüm olduğunu ve endüstriyel beslenmenin tercih edildiğini, bu yiyeceklerin katkı maddeli 

yiyecekler olduğu ve sağlığı tehdit ettiğini belirterek, şu ana kadar ne belediyelerin, ne kamu 

kurumlarının, ne de Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yeterli olmadığını ifade 

etmişlerdir.  

Kartepe’de Kültürel Mirasın Turistik Ürüne Dönüştürülerek Turizme Kazandırılmasına 

yönelik Halk Müziği ve Oyunları masası katılımcılarının bir kısmı, turizme kazandırılmasını 

istediklerini,  belki böylelikle gelecek neslin benimseyebileceğini, düğünler-gelin almalar gibi 
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ilgi çeken etkinliklerin geleneksel müzikler ile yapılarak turizm ürününe dönüştürülebileceğini, 

diğer kısmı ise olması gerektiğini ancak artık insanların katılmasının biraz zor olduğunu, toplum 

yapısının değiştiğini, daha kapalı bir toplum yapısı olduğunu belirtmişlerdir. Gastronomi masası 

görüşmecileri ise; gastronomik ürünlerin turistik ürüne dönüştürülebileceğini ve kendilerinin de 

bu konuda çaba göstereceklerini ancak bunun sürdürülebilir olması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Kartepe Kültürel Mirasının korunmasını, yeni nesillere aktarılmasını ve yaşatılmasını 

sağlamak, kültür turizmine kazandırmak ve kültürel miras öğelerini araştırmak kayıt almak 

üzere yapılan çalıştay sonucunda, katılımcılar tarafından şu öneriler getirilmiştir: 

 Muhacirler mutfak kültürünün korunması, geliştirilmesi gerektiği, 

 Yörede yetişmiş güreş şampiyonları gibi önemli kişileri anma ve tanıtım etkinlikleri 

yapılabileceğini, 

 Kültürleri yaşatmak için düzenlenen okuma-yazma, müzik, halk oyunalrı vb. kurslara 

belediyenin, üniversitenin, destek olmaları gerektiğini, 

 Kültürel mirasın korunması, yaşatılması için yapılacak işlerde lider ruhlu insanlar olması 

gerektiğini, bu işe koşturacak insanların bir araya getirilmesi gerektiğini, farklı kültürlerin 

birbirlerini öğrenebileceğini,  

 Dernekler kurulabileceğini, toplantılar yapılabileceğini,  

 Kültür köyleri oluşturulabileceğini, kadınlar kooperatifi kurulabileceğini ancak şahsi 

olmaması gerektiğini ve üretime yönelik olması gerektiğini,  

 Üniversiteye önemli görev düştüğünü, bu işin temelinin eğitim olmalısı gerektiğini,  

 Müzecilik yapılabileceği, etnik müzeler kurulabileceğini, 

 Değişim programları ile gençlerin kendi kökenleri olan topraklara gönderilerek ya da oradan 

gelen gençlerle kaynaşabilecekleri, kültürel paylaşım olabileceği, kendi alt kültürlerine 

ilişkin eğitim verilebileceğini, 

 Kültürel mirasın turistik ürüne dönüştürülebilmesi için önce halka yönelik sempozyumlar 

yapılması gerektiğini, 

 Halkın, esnafın bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu, üniversitenin öncü olması 

gerektiğini, 

 Yörede gastronomi turizminin yapılabileceğini,  

 Özel geceler yapılabileceğini,  

 Hobi bahçelerinde doğal bitkiler yetiştirilerek turistik ürüne dönüştürülebileceği,  

 Ot festivali, yemek festivalleri gibi etkinlikler olabileceğini,  

 Ekoturizm yapılabileceğini, 

 AB projeleri hazırlanması gibi çabaların gösterilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Kartepe kültürel miras çalıştayı sonucunda özet olarak varılan sonuç, kültürel mirasımız 

olan yemeklerin, mutfak kültürünün, halk müziği, halk oyunları hatta halk edebiyatı, dili, 

gelenek ve göreneklerin yeni nesil tarafından benimsenmediği, kalan yaşlılar ve gönüllüler 

tarafından yaşatılmaya çalışıldığı, korunup kayıt altına alınmadığı takdirde unutulma hatta yok 

olma tehditi altında olduğu anlaşılmaktadır. 
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ÖZET 

Türk Mutfak Kültürü; aynı coğrafi bölgedeki farklı kültürel yapıların kendi gelenek 

görenekleri korunarak, birbirleri belirli ölçülerde harmanlanarak bugüne kadar gelmiştir ve 

dolayısıyla bir bütün olarak ele alınmaktadır. Her kültürün kendi ülke mutfaklarına 

kazandırdıkları farklı gastronomik değerler olsa da ortak paylaşılan sistem olarak adlandırılan 

folklor olgusu altında tek paydada birleşen olgular da mevcuttur. Bahsedilen bu değerlerden biri 

Osmanlı Döneminde çorba olarak da adlandırılan “Aşure” tatlısıdır. Osmanlı Döneminde her yıl 

Muharrem ayında pişirilen aşure içerisine konan malzemelerin çeşitliliği; aşureyi 

hazırlayanların kültürel farklılığı ve maddi durumları anlamında iki boyutta incelenebilir. 

Bu çalışmada; Türk Mutfak Kültürü içinde önemli bir yere sahip olan aşure, bölgesel 

kültür, gelenek, görenek farklılığı ile ele alınacak olup, ortak kültürel miras paydasında birleşen 

bu çeşitli kültürlerin hâkim olduğu bölgelerde yer alan reçetelerin karşılaştırılmasıyla 

farklılıklarını saptamaktır. Aşurenin gastronomik açıdan ele alındığı bu çalışma farklı 

reçetelerinin incelenmesi yoluyla Türk Mutfağının yazılı kaynak eksikliğine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Aşure, gastronomi, gastronomik değer, mutfak kültürü, Türk 

Mutfağı 

 

TRADITIONALS OF ASHURA IN TURKISH CUISINE CULTURE 

ABSTRACT 

 Turkish Cuisine Culture; different cultural structures in the same geographical 

region have been preserved and fused until today. Although there are different gastronomic 

values that each culture brings to their own country cuisine, there are also cases that unite under 

the common denominator of folklore. One of these values is the Osmanlı Ashura değer dessert, 

also called a soup in the Ottoman period. The variety of materials put into the ashura cooked in 

Muharrem every year during the Ottoman period; the cultural differences and the material 

conditions of those who prepare the Ashura can be examined in two dimensions. 

In this study; Ashura, which has an important place in Turkish Culinary Culture, will be 

handled with regional culture, tradition and tradition differences, and it is determined by 

comparing the repices in the regions dominated by the common cultural heritage. It is thought 

that this study, which is discussed in terms of gastronomic terms, will contribute to the lack of 

written resources of Turkish Cuisine by examining different recipes. 

Keywords: Ashura, culinary culture, gastronomy, gastronomic value, Turkish Cuisine 

 

GİRİŞ 

      Toplumların yeme-içme alışkanlıklarının şekillenmesi farklı kültürlerle karşılaşmaları 

ve neticesinde zenginleşerek gelişmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla Türkler gibi göçer bir 

topluluğun mutfağının farklılaşmasında etken rol oynayan unsurlar vardır (Güler, 2010). Türk 

Mutfağının oluşumunda Türklerin en eski topluluklardan olması, bulundukları yerlerin coğrafik 

konumu gereği göç vb. eylemlerinin sonucu olarak birçok toplumla karşılaşılması mutfağın 
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gelişmesi açısından önemlilik arz etmektedir (Aktaş ve Özdemir, 2007). Dolayısıyla ortaya 

zengin bir mutfak kültürü çıkmış olup dünyanın sayılı mutfakları arasında yerini almıştır 

(Seyitoğlu ve Çalışkan, 2014).  

Toplumların kültür, gelenek ve göreneklerinde ortak paylaşılan birtakım değerler vardır. 

Bu değerler folklor olarak da anılmakta olup paylaşılan ana değer anlamında toplumların 

tarihlerinde ortak olan değerlerin sürdürülebilirliğini devam ettirmektedir (Oğuz, 2007). Bu ana 

değerler arasında bazı yiyecek ve içeceklerin ön plana çıktığı görülmekte olup Aşure, birçok 

toplumun ortak geleneği olarak yüzyıllar boyunca süregelmiştir. Aşurenin kelime anlamında 

bakıldığında; Arapça dizinlerde on anlamına gelen “aşr/aşir/aşara” sözcüğünden türemiş, başka 

bir deyimle Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü anlamına geldiği öne 

sürülmektedir (Baş, 2004). Bu günde önemli ve insanlığın kaderini etkileyen, geleceğine yön 

veren olaylar gerçekleşmiştir. Örneğin; Adem peygamberin tövbesinin kabul edildiği, Halil 

peygamberin Nemrut'un ateşinden kurtulduğu, Hz. Musa'nın kavmini Firavun'un zulmünden 

kurtardığı, Yunus peygamberin balığın karnından kurtulduğu, Eyüp peygamberin dertlerine şifa 

bulup yaralarının iyileştiği, Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuştuğu ve gözlerinin açıldığı, 

Nuh peygamberin gemisinin karayı oturduğu gündür.  Aşure yiyecek olarak ele alındığında 

farklı isimlerde anılmasına vesile olan farklı kültürel sembollere dikkat çekmektedir. Bunlar; 

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde Muharrem aşuresi; Kerbela vakasının sene içerisinde denk 

geldiği günde yapılırken hüzne, Sefer aşuresi ise Peygamber neslinin sürdürülebilmesiyle ilgili 

olup sevince işaret etmekte ve günümüzde bu geleneğin İstanbul’da Kadirihane’de 355 yıldır 

devam ettiği bildirilmektedir. (Özlü, 2011). Aşure farklı geleneklerde farklı günlerde yapılsa da 

genel olarak Muharrem ayı ile birlikte anılmakta olup, Muharrem ayı aşure ayı olarak dile 

getirilmektedir (Baysal, 1990). 

Bu çalışmada; Türk Mutfak Kültürü açısından önemli bir gastronomik değer olan 

aşurenin bölgeler arasındaki kültür, gelenek ve görenek farklılıklarının kullanılan malzemeler, 

yapılış yöntemi ve takdimi açısından ele alınmıştır. Araştırmada TAŞPAKON (Tüm Aşçılar ve 

Pastacılar Konfederasyonu)’a bağlı 31 şef ile nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğiyle 

veriler toplanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmada aşure geleneği, araştırmanın yöntemi ve 

kısıtlarının aktarılmasıyla birlikte elde edilen bulguların değerlendirilmesi ilgili literatür 

anlamında yorumlanmıştır. Aşure geleneği etrafında incelemelerin yapıldığı bu çalışmanın 

yazılı kaynak açısından eksik olduğu düşünülen Türk Mutfağının sürdürülebilirliği ve mutfak 

kültürünün farklılıkların bilinmesi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

AŞURE GELENEĞİ 

Aşır-aşura-âşûrâ; yazılı olarak anlatıldığı ilk kaynak Evliya Çelebi’nin (1611-1685) 

Seyahatnamesi’nde “Mâh-ı Muharrem'de âşûrâ bişirüp fukarâya bezl ederler” şeklinde 

geçmektedir. Aşure için verilen bilgiler Nuh’un gemisinden karaya çıkışta pişirilen ve on 

Muharreme rastlayan günle ilgili olan kısımlar, Hz Hüseyin’in Kerbelâ’da öldürülmesiyle ilgili 

kısımlar, 10 Muharrem’de aşure pişirilip zenginlere ve fakirlere, gençlere ve yaşlılara 

dağıtılması ile ilgili kısımlar olarak açıklanmıştır (Dağlı ve ark., 2006). 1899’da yayımlanan 

Kâmus-ı Türkî’de âşûrâ yahut aşûrâ “Muharremin onuncu günü ki kable’l-islâm dahi resmi bir 

gün idi. Yevm-i mezkûrda pişirilip dağılması mu’tâd olan ma’rûf bir tatlı ki döğülmüş buğdayla 

meyve ve hubûbâtın ekserinden birer mikdâr karıştırılmağla yapılır” şeklinde yer almaktadır.  

Aşura;  Muharrem ayının onuncu gününü belirtmekte ve günümüze değin halk dilinde 

“aşure” olarak ifade edilmektedir (Top, 2001; Özlü, 2014). Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem 

ayının onuncu günü Müslüman topluluklarca “Âşura Günü” olarak kabul edilmiştir. Âşura günü 

için bazı rivayetler de vardır; bu günde Cenâb-ı Hakk’ın on peygamberine, on çeşit ikramda 

bulunarak kutsiyetini arttırdığına inanılan olaylar şunlardır:  Hz. Âdem’in tövbesi, Hz. 

İbrahim’in ateşte yanmaktan kurtulduğu, Hz. Yakup’un, oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı 

kapanan gözleri o gün görmeye başladığı, Hz. Eyyûb hastalığından o gün şifaya kavuşmuştuğu, 

Hz. Musa’nın denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömdüğü, Hz.Yunus’un baığın 

karnından kurtulduğu, Hz. İsa’nın o gün dünyaya geldiği, Hz. Nuh’un gemisinin 40 gün 40 gece 
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su içinde kaldıktan sonra, tufandan kurtulup sular çekildiğinde Cudi Dağı’na oturduğu o gündür. 

(Baş, 2004). Aşurenin çıkış noktasının Hz. Nuh’un gemisi ve ona inananlarla tufandan 

kurtulduktan ve gemi karaya oturduktan sonra gemide kalan yiyecekleri bir araya toplayıp bir 

yemek pişirmeleri olarak belirtilmektedir (Sadri Sema, 2008). 

Aşurenin farklı anlamlar içermesinden kaynaklı olarak farklı isimlendirmeleri de 

mevcuttur. Aşure; farklı Müslüman topluluklarda farklı şekilde kutlanmakta kimi zaman 

Ramazan ayında oruç tutmanın önemi hatırlanırken, kimi zaman da oruç dendiğinde Kerbela 

olayıyla birlikte yas olarak da anılan Muharrem orucu gelmektedir. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da 

şehit edilmesi ile bağdaştırılan aşure gününün yas olarak anıldığı ve bu sebeple aşureye “Matem 

Çorbası” da dendiği ve tatlı değil tuzlu olduğu bilinmektedir. (Dedekargınoğlu, 2014).  

Türk Mutfak kültüründe aşure geleneği geniş şekilde sürdürülmüş olup Osmanlı’da 

aşure Sefer ve Muharrem aşuresi olmak üzere iki farklı anlamda gerçekleştirilmiştir. Muharrem 

aşuresi hüznün temsilcisi olurken, Sefer aşuresi ise kutlama anlamında ortaya çıkmıştır (İşli, 

2003; Özlü, 2011). Sarayda mutfağında Muharrem ayının her onuncu gününde yapılan aşurenin 

içerisinde kullanılan malzemelerin ülkenin her yerinden temin edilen en iyi malzemelerle 

yapıldığı bilinmekte ve geleneksel aşurenin buğdaylı, baklagilli, şekerli ve bol kuru üzümlü bir 

tatlı olduğu ve bu temel tarifin beş yüz yıl boyunca hiç değişmeden günümüze kadar geldiği 

bildirilmektedir (Ünsal, 2003; Özlü, 2014). Aşureye bir nevi tatlı, yemişli bir çorba denebilir. 

İçine konanlar temel olarak; buğday, pirinç, nişasta, nohut, fasulye, ceviz içi, badem gibi şeyler 

bazılarının bunlara kuru incir, bir cins kuru beyaz hurma, çekirdeksiz üzüm de ilave etmiştir. 

(Bekir, 2012). Aşurenin süzme denen kibar bir nevi de var olup bu yalnız dövülmüş 

(helmelenmiş) buğday, biraz pirinç ve badem, bir miktar nohut ile pişirilip soğumaya başlayınca 

içine yeterince misk eklenerek yapıldığı bilinmektedir. Her iki tip aşurenin buğday ve diğer 

malzemesi ayrı ayrı pişirilir, sonra birbirleriyle karıştırılır, yeterince şeker ilave edildikten sonra 

tekrar pişirilerek hazırlanmaktadır. (Abdülaziz bey, 1995). 19.yüzyılda sarayda Kuşhane’de 

yapılan ve padişah ile haremine dağıtılan bu şekline süzme miski aşure denmektedir. (Koçu, 

2015). 

Literatürde aşure geleneğiyle ilgili olarak genellik kazanan tanımlamalar olsa da söz 

konusu görüşlerin karşıtlığını bildiren görüşler de mevcuttur. Yavuz (1991) çalışmasında aşure 

günüyle ilgili aktarılanların rivayet olduğu, bilimsel olarak doğrulanmasının mümkün 

olmadığıyla birlikte konuyla ilgili yanlışlıkların olabileceği savunulmaktadır. Konu ile ilgili 

rivayetleri işaret eden bir başka görüşte ise; aşure gününün Muharrem ayının onuncu gününde 

gerçekleşmesinin dayanak gösterilebilecek herhangi bir kaynağının olmadığı belirtilmekte olup 

ilgili konunun gününün yerine mevcut gün ile anılan olayların düşünülmeden kullanıldığı 

olumsuz yönde eleştirilmektedir.  

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  

    Bu çalışmanın amacı; Türk Mutfak kültürüne ait bir gastronomik değer olan aşurenin 

bölgeler arasındaki gelenek, görenek farklılıklarının saptanmasıyla birlikte bölgelerdeki 

reçetelerin içerisinde kullanılan malzemelerin farklılıklarını saptamaktır. Araştırmada 

TAŞPAKON’a bağlı olarak faaliyet gösteren 31 adet şefle görüşülmüştür. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemleri içerisinde yer alan ve elde edilmesi istenilen verilerin sözlü iletişim 

yoluyla sağlandığı teknik olan (Karasar, 2016) görüşme tekniği kullanılmıştır. Önceden 

hazırlanan yarı yapılandırılmış sorularla gerçekleştirilen görüşmeler şeflerin uygun oldukları 

gün ve saatlerde gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma anlamında ilgili 

çevredeki algı ve düşüncelere ilişkin verilerin toplandığı nitel araştırma yönteminin (Lecomple 

ve Goetz, 1984; Yıldırım ve Şimşek, 2010) seçilmesinin sebebi gastronomi gibi süreçsel bir 

düzeni ifade eden sistemde faaliyet gösteren kişilerden derinlemesine bilgi toplanmasının 

istenilmesidir (Miles ve Huberman, 1994; Yılmaz, 2015).  

Çalışmada görüşülen şeflerin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan kartopu 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu örneklemede çalışma hedefleri anlamında çokça 

bilgiye sahip olduğu düşünülen ve ulaşılan ilk kişinin önerileriyle diğer kişilere ulaşma tekniği 
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kullanılmıştır (Patton, 1987, Girmen, 2012). Çalışmada aşure geleneğiyle ilgili olarak literatürle 

desteklenerek oluşturulmuş soru formu kullanılmıştır. İlgili soru formunda aşure geleneğinin 

bölgelerdeki yansımalarının farklılıklarını bulgulamaya yarayacak belirli sorular yöneltilmiştir. 

Şekil 1’de çalışma kapsamında ki verilerin elde edilmesinde araştırılan şehirler verilmiştir. 

Şekil 1: Araştırılan şehirler 

 

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın hedefleri doğrultusunda elde edilen bulgulara 

yer verilecektir.  

Araştırma bulguları değerlendirilirken aşurenin içerisine konan malzemelerin dikkate 

alınmasında Osmanlı Dönemi mutfak kültürü dikkate alınmıştır. Aşure içerisinde kullanılan 

malzemeler; buğday, şeker, zencefil, tarçın, kokulu elma, üzüm, incir, kayısı, zerdali, badem, 

fıstık, çağla, nar ve armut (Bilgin, 2003; Özlü, 2014) şeklinde ifade edilmektedir. Söz konusu 

örneğin verilmesinin sebebi ise Osmanlı Dönemi mutfak kültürünün Türk Mutfağı açısından 

öneminin büyük olmasıdır (Güler, 2010). 

Çalışma verileri her bölgeden toplandığından bölgelerin tasnif edilmiş şekli 

sunulacaktır.  

Karadeniz Bölgesi 

Bölgede aşurenin içerisine ilave olarak süt, yeşil mercimek, zerdeçal, ayva, çam fıstığı, 

erik, gül suyu, nişasta, dolmalık fıstık ve tuz konmaktadır. Sütün konmasının sebebi ise aşure 

renginin açık olması, tuz konmasının sebebiyse Alevilerin aşureyi Muharrem ayında 9 gün 

boyunca tuzlu tüketmeleri şeklindedir. Bölgede aşureye şeker yerine pekmez de 

konabilmektedir. Aşurelerin yapımında kullanılan malzeme sayısının 7 olduğu elde edilen bir 

diğer bulgudur. Bölgede aşurenin yapımı Muharrem ayıyla birlikte mevlüt, bayram ve çeşitli 

davetlerde gerçekleştirilme olup tencerelerde pişirilmektedir. Renk verici malzemelerin en son 

eklenmesi aşurenin yapımıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktadır. Bunun sebebi ise 

aşurenin renginin korunması olduğu görüşüdür. Bölgede yer alan Aleviler adakları gereği 

kurban kesip hem etinden hem de kanının yarım çay bardağı kadarını aşureye ekledikleri 

bulgusuna ulaşılmıştır.  

İç Anadolu Bölgesi 

Bölgede aşurenin içerisine ilave olarak portakal kabuğu ve vanilya konmaktadır. Aşure 

yapımında kullanılan malzemelerle ilgili olarak ‘’aşurenin bereket’’ olduğu ve ‘’elde ne varsa’’ 

konduğu belirtilmiştir. Aşurede kullanılan malzemelerde dikkat edilmesi gereken nokta 

malzemelerin sırasına göre konması olup özellikle incirin aşurenin rengini karartmaması için 

sonradan konduğu bulgulanmıştır. Bölgede aşurenin yalnızca Muharrem ayında yapıldığı 

belirtilmiştir. Aşurenin kazanlarda yapıldığı dile getirilen bir diğer bulgudur.  
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Bölgede aşurenin Muharrem ayı dışında düğünlerde de yapıldığı aktarılmıştır. Aşureye konan 

malzemelerin sırasına dikkat edilmekte ve bu bölgede de incirin aşureye en son konulduğu 

dikkat çekmektedir. Aşurenin pişirilmesinde bölgeye has olarak odun ateşi ve güveç kullanıldığı 

dile getirilmiştir. Bölgeye has olarak aşureye tat verici olarak şeker konmaktadır.  

Ege Bölgesi 

Bölgede aşure malzemelerine ilave olarak gülsuyu, çam fıstığı ve susam konulmaktadır. 

Aşureye konan malzeme sayısının 7-9 arasında olması gerektiği bulgulanmıştır. Bölgede aşure 

yalnızca Muharrem ayında yapılmaktadır. Aşureye konan malzemelerde ürün kalitesinin yüksek 

olma gerekliliğiyle birlikte aşurenin odun ateşinde bakır kazanlarda keşkek gibi pişirildiği 

aktarılmıştır.  

Akdeniz Bölgesi 

Bölgede aşurenin malzemelerine ek olarak susam, çörekotu, süt, yaş elma, ayva, 

portakal, kuru dut, karanfil, gülsuyu ve Antep fıstığı konulduğu aktarılmıştır. Ayrıca aşurenin 

içerisine pişmiş ve kurutulmuş kurban eti konulmaktadır. Bölgede aşure yalnızca Muharrem 

ayında yapılmaktadır. Aşurenin içerisine konan malzeme sayısının ise en az 8 çeşit olması 

gerektiği bölgeye has olarak bir bulgu olarak aktarılırken, aşureye konacak malzemelerin de 

tazelik ve kalitesinin önemli olduğu aktarılmıştır. Aşurenin bölgede hem odun ateşinde hem de 

ocaklarda pişirildiği bulgusuna ulaşılmıştır.  

Doğu Anadolu Bölgesi 

Bölgede aşureye ‘’den’’ denilen buğday ürünüyle birlikte farklı olarak gülsuyu, pirinç 

ve Hindistan cevizi konulmaktadır. Bölge içerisinde aşure Kurban ve Şeker bayramlarıyla 

birlikte Muharrem ayında ve tüm bunların dışında sürekli olarak evlerde yapılmaktadır. 

Aşurenin pişirilmesinde ise tencereler kullanılmaktadır.  

Marmara Bölgesi 

Bölgede aşurenin standart malzemelerine ek olarak mısır konulmaktadır. Aşurenin 

servis yoğunluğunun ise sulu şekilde olduğu belirtilmiştir. Bölgede aşure bakır tencerelerde 

pişirilmektedir.  

SONUÇ   

Türk Mutfak Kültürü; Türklerin göçebe bir topluluk olması sebebiyle karşılaştıkları 

yerlerin mutfak kültürleriyle harmanlanan ve karşılaşılan bu toplulukların değerleriyle 

gelişimini devam ettiren bir kültür havuzudur. Her toplumda olduğu gibi Türk toplumunun da 

mutfak kültürü anlamında sahip olduğu ve ortak paydada buluşulan yiyecekleri vardır. 

Bunlardan biri aşuredir. TAŞPAKON’a bağlı şeflerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen 

bulgularda aşure kültürünün bölgeler arasında çeşitli farklılıklar gösterdiği sonucu ortaya 

çıkmıştır. Bu farklılıklar bölgelerde yaşayan toplulukların çeşitli inanış biçimleriyle şekillenmiş 

olup özellikle ortak değer olan aşurenin reçetesinde yer bulan malzemelerin farklılıklarına işaret 

etmektedir. İnanış farklılıklarının aşureye olan etkisine bakıldığında özellikle Karadeniz Bölgesi 

Çorum iliyle Akdeniz Bölgesinin Isparta ilinde yer alan farklılıklar göze çarpan bulgular 

arasındadır. İlgili bölgelerde ve iller çevresinde aşure içerisine Çorum ilinde kurban eti ve kanı 

koyulurken, Isparta ilinde ise pişirilmiş ve kurutulmuş kurban eti ilave konulmaktadır. 

Karadeniz Bölgesinde ise aşure içerisine süt konulduğu sebebinin ise aşurenin rengini açıcı 

özelliğinin bulunması olarak açıklanmıştır. Bölgelerin geneli itibariyle aşurenin işlenmesinde 

dikkat edilen noktalarda malzemelerin konuluş sırasının belirginliği dikkat çekmektedir. Şefler 

tarafından özellikle dile getirilen kısım ise; aşureye incirin son aşamada konulması olmuş olup 

nedeni ise aşurenin rengini koyulaştırma etkisi olarak açıklanmıştır. Aşurenin bölgelerde genel 

anlamda Muharrem ayında pişirilen bir yiyecek olduğu belirtilmiştir ve içine konan 

malzemelerin belli bir sayıda olma koşulu sorusuna Karadeniz Bölgesinde 7, Ege Bölgesinde 7 

ile 9 arası, Akdeniz Bölgesinde ise en az 8 çeşit malzemenin konulduğu elde edilen diğer 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

350 

 

bulgulardandır.  Aşurenin pişirildiği ekipman ve pişirilme yöntemi olarak ise bölgeler arasında 

genel anlamda tencerenin olduğu bildirilirken, Marmara Bölgesinde bakır tencere, Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde ise güveç kullanıldığı belirtilmiştir.  

Aşure dendiğinde akla; aynı toprak parçasında yaşayan farklı kültürler ve içerisinde 

kullanılan çeşitli malzemeler gelmektedir. Muharrem ayında yaşadığımız aşure geleneğimiz, 

toplumumuzun birlik ve beraberliğinin açık bir göstergesidir. Aşure ise paylaşmanın, 

dayanışmanın, birlikteliğin simgesi olmuştur. Mutfak kültürümüzün ortak değeri olan aşure 

aşındaki farklı nimetler gibi aslımızı muhafaza edip topluma o aşure aşındaki kıvamı ve tadı 

vermeliyiz. Çalışmanın yazılı kaynak açısından eksikliği düşünülen Türk Mutfak literatürüne ve 

gelecek çalışmalara katkı yapacağı düşünülmektedir.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ 

Dr. Öğr. Üy. Levent KARADAĞ* 

ÖZET  

Sürdürülebilirliği sağlama ve turistik ürün değerliliğini yükseltebilme adına, turizm ile 

ilgili son yıllarda ortaya önemli fikirler atılmaktadır. Bu fikirlerin başında Türkiye’nin geniş 

coğrafi yapısı içerisinde yer alan önemli tarihi ve kültürel varlıkların turistik ürün olarak, 

turizmin tüm yıla yayılması ve turizmde farklı ürünlerin sunulması amacıyla kullanılması 

gerekliliği gelmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir turizmin gelişmesi açısından Türkiye’nin 

sahip olduğu kültürel mirasın korunması ve turistik ürün olarak ziyaretçilere açılması 

gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması için kültürel 

mirasına önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla detaylı literatür taraması yapılmış ve elde edilen 

bilgiler derlenerek sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, sürdürülebilir turizm, kültür, alternatif turizm 

 

IMPORTANCE OF CULTURAL HERITAGE IN TERMS OF SUSTAINABLE 

TOURISM 

ABSTRACT 

In order to ensure sustainability and to increase the value of touristic product, important 

ideas about tourism have been introduced in recent years. At the beginning of These ideas are 

Turkey's wide geographical structure located in an important historical and cultural heritage of 

tourist products, all year spread of tourism and tourism in order to provide the use of different 

product requirements is to come. In terms of sustainable tourism development in this context 

that Turkey has the protection of cultural heritage and must be opened to visitors as a tourist 

product. The aim of this study is to reveal the importance of cultural heritage for sustainability 

in tourism. For this purpose, a detailed literature review has been made and the obtained 

information is presented. 

Keywords: Cultural heritage, sustainable tourism, cultur, alternative tourism. 

 

GİRİŞ 

Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilirlik olgusunu takip eden süreç içerisinde, sürekli 

tüketim eğiliminde olan günümüz toplumlarında sıklıkla araştırılan bir konu olarak dikkat 

çekmektedir. Birbirinden farklı perspektiflerden yola çıkılarak hazırlanan ulusal ve uluslararası 

yazında özgün ve değerli çalışmalar görülmektedir (Weaver, 2018; Dwyer, 2018; Bristow & 

Jenkins, 2018). 

Üretimde kullanılan ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal kaynakların zaman içerisinde 

tamamen tükenme noktasında geleceği kaçınılmaz bir son olarak beklenmektedir. Böylesi bir 

tükenme başta üretim sektörleri olmak üzere turizm gibi hizmet sektörlerini de olumsuz 

etkileyecektir. Bu noktadan hareketle, sürdürülebilir turizmin sağlanması hususunda turistik 

ürünlerin çeşitlendirilerek geliştirilmesi gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle turizm sektöründeki 

tüm paydaşların kitle turizminden alternatif turizm türlerine yönelmesi dolayısıyla farklı 

kaynakların da eşit tüketilmesinin sağlanması zorunlu bir çözüm olarak görülmektedir 

(Marangoz & Karadağ, 2017: 30). 

Türkiye’nin turizm pazarı açısından sahip olduğu farklı kültürel, tarihi ve sosyal 

kaynaklar düşünüldüğünde alternatif turizm ürünü üretmede oldukça avantajlı durumda olduğu 

aşikardır (Marangoz & Karadağ, 2017: 30). 

                                                           
* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, leventk@mu.edu.tr 
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Bu bakış açısından hareketle turizmde sunulan ürünlerin değerliliğini ve turizmde 

sürdürülebilirliği sağlama adına turizm alanında özgün ve farklı fikirler üretilmeye devam 

etmektedir. Türkiye için sıklıkla dile getirilen husus ise geniş coğrafi ve kültürel yapı içerisinde 

yeni cazibe merkezlerinin oluşturularak turizm olgusunun tüm yıla yayılmasının sağlanmasıdır 

(Duman ve ark, 2007: 206-207). 

Tablo 1. Geliş Nedenlerine Göre Yabancı Ziyaretçi Sayıları 

Geliş Nedenleri 2017 2016 2015 

(Milyon) 

Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler 17.9 13.9 22.7 

Beraberinde giden 4.5 3.2 4.7 

Akraba ve arkadaş ziyareti 4.7 3.6 3.2 

İş amaçlı  1.5 1.5 1.9 

Diğer 1.3 1.2 1.2 

Alışveriş 1.4 1.1 1.1 

Sağlık ve tıbbi nedenler 0.3 0.2 0.2 

Eğitim, staj 0.08 0.08 0.1 

Dini/hac 0.02 0.04 0.07 

Transit 0.02 0.02 0.04 

Toplam 32 25 35 

Kaynak: TÜİK Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi 

Tablo 1 incelendiğinde ülkemize giriş yapan ziyaretçilerin hangi amaçla seyahat 

ettiklerine yönelik veriler yer almaktadır. Verilen yanıtlara göre, gezi, eğlence, sportif ve 

kültürel faaliyetler seçeneğinin son üç yıldır ilk sırada tercih edildiği görülmektedir. Yine dini 

seyahatlerin de az bir oranda bile olsa seçildiği dikkat çekmektedir. Özellikle din temelli sahip 

olunan tarihi eserler ve bölgelerin daha fazla tercih edilirliğinin sağlanarak kültürel mirasın 

turizme katkısına destek verilebilir.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

Sürdürülebilirlik hususunun tartışılması ile birlikte birbiriyle ilintili farklı alanların da 

sürdürülebilirlikleri üzerine araştırılmaya başlanmıştır. İlk zamanlarda yalnızca kalkınma 

konusu üzerinde incelenen sürdürülebilirlik teması zaman içerisinde tarım, turizm ve çevre ile 

birlikte de araştırılmaya başlanmıştır (Karadağ, 2016: 1). 

Sürdürülebilir turizm konusu incelenmeye başlandıkça farklı tanımlamalar yapıldığı 

görülmektedir.  Turizmde sürdürülebilirlik ifadesi ekonomik açıdan incelendiğinde, gelir 

kazanmak için bir yandan turizm üretiminin yapılmasını ve bir yandan da çevresel kaynakların 

mümkün olan en iyi derecede korunması olarak açıklanmaktadır (Jayawardena vd., 2008: 258-

259). 

Garrod ve Fyall (1998: 201) ise çalışmalarında sürdürülebilir turizmi, yöre, yöre halkı 

ve ziyaretçiler arasında kurulan ilişkiyle çevrenin etkin kullanıldığı ancak kaynakların da 

korunarak bölgeni n zarar görmediği sürek arz eden bir süreç olarak tanımlamıştır. 

Dünya Turizm Örgütü de sürdürülebilir turizmi yöre halkının, çevresel değerlerin ve 

turistlerin istek ve gereksinimlerini karşılarken gelecekteki etkileri de dikkate alan yeni bir fikir 

olarak açıklamaktadır (UNWTO, 2016). 



TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

354 

 

Sürdürülebilir turizm, süreç içerisinde yer alan paydaşların hepsinin birlikte hareket 

ettiği bir turizm yaklaşımıdır. Paydaşlar içerisinde yer alan herhangi bir uyumsuzluk, 

sürdürülebilirlik hususunda sorun teşkil edecektir. Buradan hareketle gerek sektördeki bütün 

süreçlerde gerekse de bölgelerin dinamikleri içerisinde yer alan unsurlarda ilk olarak çevresel 

değerlerin ön planda tutulması, kültürel varlıklar ile tarihi yansıtan dokuların korunarak gelecek 

kuşaklara aktarılması gerekliliği görülmektedir (Sarkım, 2008: 4; Birkan, 2001: 17). 

Tablo 2. Sürdürülebilir ve Sürdürülebilir Olmayan Turizm Faaliyetleri  

Sürdürülebilir Turizmi İçeren 

Turizm Faaliyetleri  

Sürdürülebilir Turizmi İçermeyen Turizm Faaliyetleri  

Ekolojik Turizm  

Kültürel Turizm  

Kırsal Turizm  

Sosyal Turizm  

Kitlesel Turizm  

Çevreye Zarar Verecek Faaliyetlere Yönelik Turizm 

Çeşitleri  

Hassas Çevreye Yapılan Kitlesel Seyahatler  

Cinselliğin ön planda tutulduğu seyahatler  

Kaynak: Swarbrooke, J., (1999), Sustainable Tourism Management, CABI Publishing, 

CABI International, New York, s. 27.  

Tablo 2 incelendiğinde, sürdürülebilir turizmin faaliyetleri kapsamında bakıldığında 

kültür, doğa ve kültürel faaliyetleri içeren turizm çeşitlerinin ağırlık kazandığı görülmektedir. 

Sürdürülebilir turizmi faaliyetleri dışında kalanların ortak noktası ise kitlesel turizm 

hareketlerinin sonucu oluşan turizm faaliyetleri olduğu dikkat çekmektedir. 

KÜLTÜREL MİRAS 

Kültürel miras konusu ortaya çıktığı andan itibaren gelişerek ve farklı anlamlar da 

kazanarak günümüze kadar gelmiştir. Çıkış noktasında tarihi yapıların korunması olan kültürel 

miras kavramı günümüze yaklaştıkça farklı tarihi ve bireysel yapıları, özellikle kırsal alandaki 

değerleri ve gerek kültürel gerekse de sanatsal eserleri de kapsayan bir kavram haline gelmiştir 

(Korumaz, 2015: 14). 

UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 17 

Ekim-21 Kasım l972 tarihleri arasında Paris'te toplanan on yedinci oturumunda, aşağıdakiler 

maddelerde yer alan varlıkları "kültürel miras" olarak kabul etmiştir. 

 Anıtlar 

 Yapı toplulukları 

 Sitler 

Bu noktadan hareketle kültürel miras, bir bölgenin sahip olduğu, “tarih, sanat veya 

bilim açısından istisnaî evrensel değerdeki mimari eserler, heykel ve resim alanındaki 

şaheserler, arkeolojik nitelikte eleman veya yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman 

birleşimlerini” anıtlar; 

“Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya 

bilim açısından istisnaî evrensel değere sahip ayrı veya birleşik yapı topluluklarını”, yapı 

toplulukları; 

“Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî evrensel değeri olan 

insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik sitleri kapsayan alanları”, 

sitler başlığında altında kültürel miras olarak tanımlamıştır (UNESCO, 2018). 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi’nin 2013 bildirgesine 

göre Kültürel miras, “geçmişten bugüne ulaşmış, insanların sahiplik bağı içinde olmaksızın 

sürekli değişim halinde olan değerlerinin, inançlarının, bilgilerinin ve geleneklerinin bir 

yansıması olarak betimlenen somut ve somut olmayan tüm varlıklardır”. Ayrıca kültürel miras 
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kavramsal olarak, kişiler ile mekânlar arasında süreç içerisinde oluşan ve günümüze kadar 

gelebilmiş bütün etkileşimlerden doğan özellikleri de içermektedir (ICOMOS, 2013: 2). 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ 

Kültürel varlıkları ziyaret eden mevcut ve potansiyel turistlerin bu ziyaretlerdeki ana 

amaçları, yeni yerler görmek, keşfetmek, farklı kültürler ve yeni insanlar ile tanışmaktır.  

Amaçları doğrultusunda seyahat eden turistleri söz konusu ziyaretlere iten güdüler, turist 

davranışı, deneyimi ve beklentileri konusunda etkin rol oynamaktadır (Confer, 2002:7). Kültürel 

miras varlıkları, bu noktada devreye girmekte ve turistlerin seyahat motivasyonunda belirleyici 

olmaktadır. 

Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması Türkiye gibi deniz kum güneş ekseninde 

turizmin gerçekleştirildiği ülkelerde bir zorunluluk haline gelmiştir. Deniz kıyılarında, plajlarda 

ve sahillerde görülen kirlilik, yetersiz taşıma kapasitesi ve altyapı ile doğal ve çevresel tahribat 

gibi problemler kaynakların tükenme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla farklı 

turizm türlerinin üretilmesi bu anlamda kaynakların daha elverişli kullanılmasına olanak 

sağlayacaktır (Karadağ, 2016: 2).  Bu bağlamda kültürel miras unsurları turizme kazandırılarak, 

Türkiye’de turizm kaynaklarının daha etkin kullanılması sağlanabilir. 

Sektörel bazda bakıldığında turizm, mevsimselliğin belirgin bir problem olarak 

yaşandığı bir alandır. Mevsimsellik, ziyaretçi sayısı, turizmden elde edilen gelir ve istihdam 

konularını direkt olarak etkileyen ve ilgili konularla birlikte incelenmesi gereken önemli bir 

sorun olarak dikkat çekmektedir. Özellikle iş gören devir hızının yoğun olarak hissedildiği 

turizm sektöründe, mevsimselliğin ana etken olduğu görülmektedir (Çakmak ve Ömer, 2018: 

268). Kültürel miras ile birlikte geliştirilebilecek yeni alternatif turizm türleri sayesinde 

mevsimsellik sorununa efektif bir çözüm geliştirilebilir. 

SONUÇ 

Dünya turizm hareketlerindeki değişimin klasik turizm anlayışından farklı turizm 

türlerine yöneldiği görülmektedir. Bu değişimdeki ana motivasyon unsurları arasında turizm 

bölgelerinin sahip oldukları çekicilikler ile yörelerin sahip olduğu kültürel varlıklar yer 

almaktadır.   

Küresel ekonominin sürdürülebilir olması, kaynakların verimli kullanılması ile doğru 

orantılıdır. Bununla birlikte ülke ekonomileri ile bölge ekonomilerinin kalkınması sürdürülebilir 

turizm ile destek bulacaktır. Tam da bu noktada turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması 

hususunda kültürel varlıkların turizm sektörüne korunarak kazandırılması gerekmektedir.    

 Bölgesel kalkınma, yörenin özellikle istihdam ve turizm geliri konularında gelişimi ile 

birlikte ortaya çıkacaktır.  Söz konusu gelişim, kültürel etkileşim ile birlikte turizmde 

sürdürülebilirliğin oluşumunu sağlayacaktır. 

Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması bir yandan farklı kaynakların etkin kullanımını 

sağlarken bir yandan da kültürel varlıklar gibi korunarak gelecek nesillere de aktarılması 

gereken değerlerin muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Bu bakımdan kültürel varlıkların, doğru 

ve etkin bir planlama ile turizm sektöründe potansiyel ziyaretçilere açılması önem arz 

etmektedir. 

Türkiye sahip olduğu coğrafik ve iklimsel özellikleri ile deniz kum güneş turizminin sık 

kullanıldığı bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Bu turizm türünü yoğun olarak tercih eden 

turistlerin her yıl sayıları artarak Türkiye’yi tercih etmesi de kaçınılmazdır. Ancak özellikle her 

şey dahil turizmin gelişimi ile birlikte ilgili turizm türünden elde edilen gelir seviyesi ve 

Türkiye’yi ziyaret eden turist profilinde belirgin bir düşüş görülmektedir. Kültürel varlıklar, 

dolayısıyla kültür turizmi aracılığı ile gerçekleşen turizm faaliyetlerinde gerek turist profili 

açısından gerekse de elde edilecek gelir seviyesi açısından daha büyük bir beklenti oluşacağı 

aşikardır. Bu bağlamda nitelikli turist profili oluşturma ve yüksek turizm geliri sağlama 

noktasında kültürel varlıkların etkin bir rolü olacağı düşünülmektedir. 
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BİR KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONU OLARAK MAKEDONYA BÖLGESİ 

BAŞKENT ÜSKÜP ŞEHRİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

Buse ÇELİK* 

ÖZET 

Günümüzde iletişim-ulaşım araçlarındaki gelişmeler ve küreselleşme insanların farklı kültürleri 

görme, öğrenme, tanıma merakını uyandırmış bu merak duygusu da kültürel turizmin ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Her yerin, kendine özgü bir kültürel kimliği ve geçmişi vardır, dolayısıyla hiçbir yerin 

kimliğini bir diğeriyle karşılaştırılmak pek söz konusu değildir. Mevsim koşullarına bağlı kalmaksızın 

turizmi tüm yıla yaymak, turizme bir dinamizm kazandırmak, ülke kültürünü yerli ve yabancılara 

tanıtmak, korumak, geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak için kültürel turizmin geliştirilmesi önemli bir 

avantaj sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere, Balkanların önemli bir parçası olan Makedonya toprakları Balkan savaşlarına 

kadar Osmanlının önemli ve doğal bir parçasını oluşturmaktaydı. Bir şehri keşfetmenin en iyi yolu, o 

şehri yürüyerek gezmek ve Üsküp bunun yapılabileceği bir şehirdir. 

Kültür turizminin en önemli duraklarından biri olan Makedonya’nın tanınması, Osmanlıdan önce 

ve sonra olan yapıtları, köklü kültürel mirası, yöresel yemekleri ve insanların sıcaklığını tanıtma amacıyla 

yapılan bu çalışmanın konusunu, gerek doğal güzellikleri gerekse zengin kültürü nedeniyle turizm 

potansiyeli yüksek olan Üsküp şehri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise; bir balkan ülkesi olan 

Makedonya’nın Üsküp şehrinin tanınırlığını arttırıp, kültürel miras değerlerinin bilinirliğini arttırmaya 

yönelik bir kavramsal değerlendirme ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Kültürel Miras, Kültür Turizmi 

 

MACEDONIA REGION AS A DIVISION OF CULTURAL TOURISM 

A STUDY ON THE CAPITAL CITY SKOPJE 

ABSTRACT 

Today, development and globalization in the means of communication-transportation have 

widened the curiosity of people to see, learn and recognize different cultures, and this curiosity has also 

led to the emergence of cultural tourism. Every place has its own unique cultural identity and history, so it 

is hardly possible to compare anybody's identity with any other. Cultural tourism development provides 

an important advantage in spreading all kinds of tourism without resorting to seasonal conditions, to 

provide tourism with a dynamism, to promote and protect the country's culture with native and foreigners, 

to preserve the past and future. 

Macedonia, an important part of the Balkans, was an important and natural part of the Ottomans 

until the Balkan War. The best way to explore a city is to walk around that city and this can be done very 

well in Skopje. 

Macedonia, one of the most important stops of cultural tourism, in the city of Skopje, which has 

high tourism potential due to its natural beauty and rich culture, with the aim of introducing works of art 

before and after the Ottoman Empire, deeply rooted cultural heritage, local food and warmth of people. 

The aim of the study is; to increase the recognition of the city of Skopje and to raise the awareness of 

cultural heritage values in Macedonia, a Balkan country. 

Keywords: Balkans, Cultural Heritage, Cultural Tourism 
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TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK VE TURİZM İLİŞKİSİ: TROYA MÜZESİ ÖRNEĞİ 

      Doç. Dr. Şefik OKAN MERCAN*  

Arş. Gör. Damla DEMİR HARPUTLUOĞLU* 

ÖZET 

Müzeler, kültürel mirasın korunduğu ve gelecek kuşaklara aktarıldığı, sergilendiği, eğitim amaçlı 

kullanıldığı kurumlardır. Müzeler, somut kültürel mirasa ait unsurların sergilendiği yerler olarak turizm 

açısından önem arz etmektedir. Turizm ile müzeler arasında birbirini destekler nitelikte bir ilişki söz 

konusudur. Kültürel çekiciliklere olan talebin artmasıyla öne çıkan müzeler ve müzecilik turizm için 

önemli bir yere sahiptir. Genelde Türkiye’de müzeciliğin mevcut durumunu özelde ise Troya yılında 

(2018) açılacak olan Troya Müzesi’nin açılış amaçlarını ve kapsamını değerlendirmek amacıyla 

hazırlanan bu çalışmada, TUİK’in yayınlamış olduğu istatistiki veriler ve Turizm İl Müdürlüğü’nden 

alınan veriler kullanılacaktır. Bu çalışma, Ağustos 2018 itibari ile Türkiye’de toplam 197 müzeden biri 

olan ve Troya yılında açılacak olan Troya Müzesi’nin bilinirliğini arttırmak ve önemini vurgulamak 

açısından önem taşımaktadır. Troya Müzesi henüz açılmadığı için çalışmada müzenin açılış amaçları ve 

turizm ilişkisi üzerinde durulacaktır. Bu çalışmayı takip eden ikinci bir çalışmada ise söz konusu müzenin 

açılış amaçlarının ne düzeyde gerçekleştirildiğinin değerlendirilmesi düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Turizm, Troya Müzesi, Troya Yılı, Çanakkale.  

 

MUSEOLOGY AND TOURISM RELATIONS IN TURKEY: TROY MUSEUM EXAMPLE 

ABSTRACT 

Museums are the institutions where cultural heritage is preserved and transferred to future 

generations, exhibited, used for educational purposes. Museums that are places where concrete cultural 

heritage elements are exhibited are important in term of tourism. There is a relationship supporting each 

other between tourism and the museum. Museums and museology standing out with the increasing 

demand for cultural attractions have important place for tourism. In this strudy that prepare to evaluate in 

general, current situation of museology and museum tourism in Turkey and in particular, objective and 

scope of Troia Museum that will open in Troya year, the statistical data of the TUİK and the data taken 

from the Tourism Provincial Directorate will be used. The study is important in terms of increasing the 

awareness of the Trojan Museum that is one of the museum of 197 listed as of August 2018 in Turkey 

and which will open in Troia year emphasizing its importance. Because Troy Museum has not yet been 

opened, in this study it will continue over opening aims of the museum and tourism relationship. In a 

second study following this study, it is considered to eveluate the extent to which the opening aims of the 

museum in question are realized.  

Keywords: Museum, Tourism, Troia Museum, Troia Year, Çanakkale.  
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KÜLTÜR TURİZMİ VE ÖNEMİ: İSTANBUL ANTİKA PAZARLARINA YÖNELİK BİR 

ÇALIŞMA 

YL. Öğr. Özlem YILDIRIM* 

ÖZET    

Son yıllardaki sosyal değişmeler, kültür turizminin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Modern yaşamın insanın sadece günlük gereksinimlerini karşıladığı ve geçmişle ilgili deneyimler 

kazandıramadığı ileri sürülmektedir. Bu nedenle insanlar kendi geçmişleri kadar diğer ülkelerin 

geçmişlerine de ilgi duymaya başlamışlardır. Bu kültür turizminin talep yönüyle ilgili bir gelişmedir. 

Ulaşım ve iletişimin gelişmesiyle küçülen dünyada yeni yerleri tanıma, eski ve farklı kültürleri yeniden 

keşfetmek ve turistlerin hizmetine sunmak için çalışmalar ise arz olanaklarını genişletmektedir. Özellikle 

gelişmiş ülkeler 1980'lerden sonra kültür turizm ile ilgili politikalar üretmeye başlamışlardır. Çünkü her 

yerin kendine özgü bir kültürel kimliği ve geçmişi vardır. Hiçbir yerin veya ülkeninki bir diğeriyle 

karşılaştırılamaz. Turistlerin kültürel mirasa ilgileri sonucu gelişen kültür turizmi, tarihsel yerlerin, 

müzelerin, kalıntıların, fuar ve festivallerin ziyaret edilmesi ile gelişmeye başlamıştır. Kültür turizminin 

ürünleri geçmişe ve günümüze ilişkin olarak farklılaşmaktadır. Geçmiş medeniyetlere ilişkin kalıntılarla 

birlikte, yaşam biçimleri, gelenek, görenekler, festivaller, müzik ve eğlence türleri, el sanatları, yemek 

türleri ve alışkanlıkları kültür turizminin en önemli ürünleri arasında küreselleşen dünyada giderek önem 

kazanmaktadır. Ancak her kültürel ürün, müze ya da tarihi bir alan belirgin bir turizm çekiciliği 

yaratmayabilir. Kültürel çekiciliği turistik ürün haline getirmek, imaj ve marka yaratmak planlama ve 

tanıtım çalışmalarını gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı kültür turizminin önemini vurgulayarak 

İstanbulda’ki antika pazarlarının uygulana-bilirliğini kavramsal çerçeve de değerlendirmeye sunmaktır. 

Bu bağlam da çalışmanın ilk bölümünde kültür turizmi ile ilgili bilgilere yer verilmiş ve son bölümde 

İstanbulda’ki antika pazarlar incelenerek öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antika Pazarlar, Kültür, Kültürel Turizm 

 

CULTURAL TOURİSM AND THE PREFACE: A STUDY ON THE ANTIQUE MARKETS OF 

ISTANBUL 

ABSTRACT 

Social changes in recent years have played an important role in the development of cultural 

tourism. Modern life is just the daily necessities of man and experiences about the past. For this reason, 

people are also as much interested in their past. This culture is a development related to the demand 

direction of tourism, recognizing new places in the shrinking world with the development of 

transportation and communication. If they work to rediscover cultures and bring them to the service of 

tourists. It is expanding in developed countries, especially after the 1980s, because everywhere has its 

own unique cultural identity and history. No place or country can be compared to another. It started to 

develop because of tourists' cultural heritage interest in developing cultural tourism, visiting historical 

places, museums, residences, fairs and festivals. The products of cultural tourism are related to the past 

and are varied, along with the remains of past civilizations, life styles, traditions, customs, festivals, 

music and entertainment types, handicrafts, food styles and habits culture. Among the most important 

products of tourism is becoming increasingly important in the globalizing world. But not every cultural 

product, museum or historic area can create a distinctive tourism attraction. Cultural making 

attractiveness into tourist products requires creating images and brands, planning and promotional 

activities. This study emphasizes the importance of cultural tourism and the antiques in Istanbul to 

evaluate the application-awareness of their markets in a conceptual framework. In this context, in the first 

part of the study, information about cultural tourism was given and in the last part in Istanbul’s antique 

markets were examined, and suggestions were developed. 

Keywords: Antique Markets, Culture, Cultural Tourism 
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ARKEOLOJİK KAZI ALANLARININ TURİZME KAZANDIRILMASINA YÖNELİK 

DEĞERLENDİRMELER 

Dr. Öğr. Üy. Bilcan GÖKCE * 

Dr. Öğr. Üy. Gülşen BAYAT*  

Restoratör-Konservatör Sinan ARAS* 

ÖZET 

Arkeolojik miras hassas ve yenilenemeyen bir kültürel kaynak olup toplumlara çeşitli olanaklar 

sunan çok boyutlu bir kavramdır. Bu bağlamda Anadolu, içerisinde barındırdığı doğa, tarih ve kültürel 

zenginlikler açısından ülkemizi uluslararası platformda söz sahibi bir konumda olmasını sağlamıştır. 

Arkeolojik miras: kazı alanlarını korumak ve yaşatmak için önemli fırsatlar barındırırken aynı zamanda 

turizmde yeni yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. Arkeolojik kazı alanlarının doğru bir biçimde 

yapılacak planlama ve değerlendirmeleri, ekonomide yeni bir hareketliliğin oluşmasına katkı 

sağlayacaktır. Nitekim kültür turizminde ekonomik değer söz konusu olduğunda ilk akla gelen seçenekler 

arasında arkeolojik kazı alanları yer almaktadır. Arkeolojik kazı alanlarının konservasyon çalışmalarına 

ağırlık vermek arkeolojik mirası geleceğe de taşıyacaktır. Yine arkeolojik kazı alanlarının birer açık hava 

müzesi olması için gerekli olan tüm yöntemler değerlendirilmelidir. Keza bu süreçte merkezi yönetsel 

organların, yerel yönetimlerin, turizm sektörünün ve yerel halkın birlikte hareket etmesi, etkin ve 

sürdürülebilir bir kültür turizmi için kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğe işlerlik kazandırılması 

gerekmektedir. Bunların yanı sıra söz konusu alanları yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanınabilir 

kılacak organizasyonlar, arkeolojik alanlara erişimi kolaylaştıran ulaşım ağı, yaygın bir kullanım alanı 

bulunan sosyal medya, reklam ve yayınlara ağırlık vermek gerekmektedir. Bu aşamada ilk iş ise 

üniversiteler ve bunlara bağlı arkeoloji bölümlerine düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Kazı, Kültürel Miras, Turizm.  

 

EVALUATION TO INTENDED GAINING TO TOURISM OF THE ARCHEOLOGICAL 

EXCAVATION SITES 

ABSTRACT 

 The archaeological heritage is a sensitive and non-renewable cultural resource and a 

multidimensional concept that offers societies various possibilities. In this context, Anatolia, in terms of 

the nature, history and cultural richness it hosts, has made our country to be in a position of speaking on 

the international platform. The archaeological heritage includes important opportunities for preserving 

and preserving the excavation sites while at the same time introducing new approaches in tourism. The 

planning and evaluation of archaeological excavation sites in a correct way will contribute to the creation 

of new mobility in the economy. As a matter of fact, archeological excavation sites are among the first 

choices that come to mind when economic value is concerned with cultural tourism. Concentrating on 

conservation work of archaeological excavation sites will carry the archaeological heritage to the future. 

Again, all the methods necessary for archaeological excavation sites to be open air museums should be 

evaluated. Likewise, central governmental bodies, local governments, tourism sector and local people 

should act together in this process, and public-local-civil-private co-operation should be enabled for 

effective and sustainable cultural tourism. In addition to these, it is necessary to emphasize social media, 

advertisements and publications that have a common use area, local network, national and international 

recognizable organizations, transportation network that facilitates access to archaeological sites. At this 

stage, the first jobs fall into the universities and their archeology departments. 

Key words: Archaeology, Excavation, Cultural Heritage, Tourism. 

 

 

 

                                                           
* Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, bilcan.g@gmail.com 
* Iğdır Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, gulsen.bayat@ığdır.edu.tr 
* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, aras.sinan@hotmail.com 

mailto:bilcan.g@gmail.com


TÜRKBİLİM ARALIK 2018 
 

362 

 

GAZİANTEP’İN KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üy. Belma SUNA* 

 Öğr. Gör. Ceyhun UÇUK* 

ÖZET  

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildikten sonra popülerliği daha da artan Gaziantep ili, 

Türk Mutfağının kalbini oluşturan zengin mutfağının yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleri ile de ön 

plana çıkmaktadır. Gaziantep çoğunlukla mutfak turizmi, gastronomi turizmi ya da gurme turizmi gibi 

yöreye has tatların keşfi amacını taşıyan turizm türleri ile anılsa bile, şehre gelen birçok turist yerel 

tatların yanı sıra ilin zengin tarihi geçmişi ve coğrafik konumunun getirdiği kültürel zenginliğini de merak 

etmektedir. Bu nedenle ile özgü kültür turizmine dahil edilecek turizm unsurları önem arz etmektedir. 

2017 yılı haziran ayı verilerine göre UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edildikten sonra şehre gelen 

ziyaretçi sayısının yaklaşık %30 oranında artmış olması şehrin kültür turizm potansiyelinin ortaya 

konulmasını gerektirmiştir. Gaziantep’in kültür turizmi potansiyelinin ortaya konulmasının amaçlandığı 

bu çalışma derleme niteliğinde olup, araştırma için Gaziantep İl Turizm Müdürlüğü istatistiki 

bilgilerinden, yerli ve yabancı yazında yer alan çalışma sonuçlarından faydalanılmıştır.  

Yapılan SWOT analizi sonuçlarına göre, Zeugma Mozaik Müzesi’nin varlığı, Gaziantep ilinin 

Kurtuluş Savaşı’ndaki öneminin yanı sıra çok sayıda hanlar ve kiliselere sahip olması güçlü yönleri 

arasında yer almaktadır. Şehrin zayıf yönleri ise, tarihi ve kültürel dokuya gereken özenin gösterilmemesi, 

yeterli tanıtım yapılmamasıdır. Gaziantep’in bir gastronomi şehri olarak anılması sayesinde şehre gelen 

turistlerin kültür turizmine yönlendirilebilmesinin kolay olması şehrin fırsatları arasında 

nitelendirilebilirken, Suriye sınırına yakın olmasının bir sonucu olarak savaş tehdidi ile karşı karşıya 

olması ve yine aynı sebeple çok fazla göç alması tehditler arasında yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Gaziantep, SWOT Analizi 

 

ASSESSMENT OF CULTURAL TOURISM POTENTIAL OF GAZIANTEP BY SWOT 

ANALYSIS 

ABSTRACT 

The city of Gaziantep, which has grown in popularity since being included in the UNESCO 

Creative Cities Network, is also at the forefront with its rich and varied cultural heritage as well as the 

rich cuisine of the Turkish culinary art. Although Gaziantep is often remembered for its tourism types that 

aim to discover local flavors namely culinary tourism, gastronomic tourism or gourmet tourism, many 

tourists who come to the city are interested in the cultural richness brought by the rich history and 

geographical location of the province as well as local tastes. For this reason, tourism elements that are 

included in city-specific culture tourism are important. According to the data of June 2017, the number of 

visitors coming to the city after being included in UNESCO Creative Cities Network increased by about 

30%, necessitating the city to reveal the cultural tourism potential. This study aimed at revealing the 

cultural tourism potential of Gaziantep is a compilation, statistical databases of Gaziantep Provincial 

Directorate of Culture and Tourism and, the findings achieved by international and national studies have 

been utilized in the paper.  

According to the results of the SWOT analysis, the presence of the Zeugma Mosaic Museum, its 

importance in the War of Independence, numerous inns and churches are among the strengths of the 

Gaziantep province. The weaknesses of the city are that the necessary care is not given to the historical 

and cultural texture, and there is not enough publicity. Even if Gaziantep is considered as a city of 

gastronomy, it is easy to be able to direct tourists coming to the city to cultural tourism. This situation can 

be considered as one of the opportunities of the city. On the other hand, there exists few threats such as 

facing war danger, and having too many migrants as consequences of being close to the Syrian border. 

Keywords: Cultural Tourism, Gaziantep, SWOT Analysis 
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EDİRNE’NİN RENKLİ KÜLTÜREL MİRASI: HIDIRELLEZ VE KAKAVA 

Dr. Öğr. Üy.  Ebru Z. BOYACIOĞLU* 

ÖZET 

Kültürel miras, geçmişle gelecek arasında bağlantıyı kuran anahtar konumundadır. Kültürel 

miraslarının korunmasına katkı sağlamak toplumların ve ülkelerin kimliklerini açıklayan bir araç olmakla 

kalmamakta, aynı zamanda sosyo-ekonomik gelişmelerine yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Kültürel miras 

kentlerin markalaşmasına da katkı sağlayan bir unsurdur. Kent markalaşmasını belirleyecek unsurlar; 

kültürel miras, ekonomik ve politik koşullar, kentin coğrafyası ve yerli halk olacaktır. Son yıllarda farklı 

kültürleri tanımak isteyen tüketici talebinde artış vardır. 

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne kültür turizmi açısından önemli destinasyonlardan 

birisidir. Edirne; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen Trakya Kültür Koridorunda yer 

almakta ve kültür turizmi canlandırılarak marka kent oluşturulması planlanan 15 kentten biridir.  Kent; 

farklı kültürleri, farklı dönemlerde bünyesinde barınmış kendisine özgü bir kültürel dokuya sahiptir. 

Kentin Kültürel Miras öğelerinden birisi de çok renkli kültür mozaiği olan Hıdırellez ve Kakava 

Şenlikleridir. 

Çalışmada Somut olmayan Kültürel Miras öğelerinden kabul edilen Hıdırellez ve Kakava 

şenlikleri incelenmiş, kente sosyo-ekonomik katkısının boyutu ile Edirne’nin, kültür turizminde yeni bir 

destinasyon ve marka kent hedefi olabilirliği üzerinde durulmuştur. Çalışmada “Keşfedici Araştırma” 

yöntemi kullanılarak incelenen konu tüm yönleri ile ele alınmış, Kültürel miras öğelerinin kentlerin 

kalkınmasına katkısının incelenmesi konusunda planlanan ampirik çalışmalara bir zemin oluşturması 

hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Edirne, Marka Kent, Hıdırellez, Kakava. 

 

EDİRNE'S COLORFUL CULTUREL HERITAGE: HIDIRELLEZ AND KAKAVA 

ABSTRACT 

Cultural heritage is the key link between the past and the future. Contributing to the protection of 

cultural heritage is not only a means of explaining the identities of societies and countries, but also 

provides new opportunities for socio-economic development. Cultural heritage is also an element of 

branding for cities. The factors determining the success in city branding will be cultural heritage, 

economic and political conditions, the geography and the local inhabitants. In recent years there has been 

an increase in consumer demand for recognizing different cultures. 

Europe's border to Turkey; Edirne is one of the important destinations in terms of cultural 

tourism. Edirne;  is located in Trakya Cultural Corridor determined by the Ministry of Culture and 

Tourism and is one of the 15 cities planned to create a “Brand City” by reviving cultural tourism. Edirne 

has its own unique cultural heritage sheltered in different periods and different cultures. One of the 

cultural heritage items of the city is the Hidirellez and Kakava festivals, which are multicolored cultural 

mosaics. 

In this study, Hidirellez and Kakava festivals which were accepted as Intangible Cultural 

Heritage items were researhed. In additioni; The socio-economic contribution of Hıdırellez and Kakava to 

the city and new brand city destination probability of Edirne in terms of culture tourism is emphasized. In 

this study, "Exploratory Research" method was handled in all aspects of the subject and it was aimed to 

form a ground for the empirical studies planned to be done in future studies about contributions of 

cultural heritage items to the development of cities  

Keywords: Cultural Heritage, Edirne, Cıty Brand, Hıdırellez, Kakava.  
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MOĞOLISTAN KAZAKLARININ KÜLTÜREL MIRASI VE TUZRIZMIN GELIŞIMI 

Öğr. Gör. Manar YESENTAI*  

Prof. Dr. Bakhytgul MOLDAGALI* 

ÖZET 

Moğolistan turizm sektörün gelişmesine katkısı olan, Bay Ulke bölgesinde yaşayan Kazakların uzun 

tarihi geçmişinde unutulmadan korunan, nesilden nesile gelenek görenek, göçebe hayatı üzerine bir 

araştırma.  

Aynı zamanda bölgede inanılmaz yedi güzel ve doğal doğa mühteşem güzelliğini görmek isteyen 

turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor ve ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli katkıda bulunuyor.  

 Anahtar Kelimeler: Göçbelihayat, Adet, Gelenek, Görenek, Kültürelmiras, Turizm, Turistler, 

Ülke Ekonomisi 

 

МОҢҒОЛИЯ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ МƏДЕНИ МҰРАСЫ  ЖƏНЕ ТУРИЗМ САЛАСЫНЫҢ 

ДАМУЫ 

ТҮЙІНДЕМЕ 

МақаладаМоңғолияның туризм саласы дамуына бірден бір өз үлесін қосып отырған, Бай- 

Өлке аймағында  өмір сүретін қазақтардың ұзақ тарих бойында ұмытылмай сақталған,ұрпақтан-

ұрпаққа жалғасқан салт- дəстүрі, əдет- ғұрыптары, көшпенді өмірімен қатар  Бай- Өлке 

аймағындағы таңғажайып 7 сұлу да əсем табиғат көрінісін тамашалауға  келетін туристердің саны 

жылдан жылға  көбейіп, ел экономикасының дамуына айрықша үлесін қосып отырғаны жайында 

баяндалады.  

Кілт сөздер:көшпелі өмір, əдет- ғұрып, мəдени мұра, салт-дəстүр, туризм, туристер, ел 

экономикасы 

 

THE CULTURAL HERITAGE OF THE MONGOLİAN KAZAKHS AND THE DEVELOPMENT 

OF TOURISM 

ABSTRACT 

Includes the 7 most popular, amazing, and beautiful nature locations of the Bayan Ulgii region, 

which contributes to the development of Mongolia's tourism industry. This region has been preserved for 

a long by Kazakhs living in Bayan Ulgii. This has been continuing from generation to generation 

throughtheir special traditions, customs, and nomadic lifestyle. The number of tourists who want to see 

the 7popular locations grows year by year and makes a significant contribution to the development of the 

country's economy as well as people who want to experience the Mongolian Kazakhs special traditions, 

customs, and nomadic lifestyle  

Keywords: Nomadic Life, Tradition, Cultural Heritage, Traditions, Tourism, Tourists, Country 

Economy 
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THE ROLE OF TAX INCENTIVES IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN 

TOURISM SECTOR. WORLD PRACTICE 

PhD. Can. Konul M. NURIYEVA* 

ABSTRACT  

In today’s globalized economy, few countries can remain competitive without foreign 

direct investment (FDI). With the potential benefits including technology transfer, employment 

gains, skills upgrading, and growth, it is not surprising that many governments offer investment 

incentives. 

The use of investment incentives to attract capital finance is common to both developed 

and developing countries. This article (a) examines the reasons why investment incentives are 

offered, (b) describes the main characteristics of these incentives and (c) suggests guidelines for 

the use of such incentives to promote tourism development. Although this analysis is related 

primarily to developing countries, much of the comment is pertinent to developed countries. 

Governments may see such incentives as a necessary measure to compete with other 

host countries, and to signal government commitment to an open investment environment 

(Moran, 1998). 

Many administrations feel that not offering incentives could put them at a disadvantage 

and continue to offer programs. If this is the case, it is important that any associated distortions 

and costs related to these tools are minimized. The paper will assist in this goal through an 

analysis of best practice in the area of investment incentives. It will focus on developing 

countries in particular, as their circumstances may be very different to those of developed. The 

paper will start with an overview of what investment incentives are, giving an idea of the 

breadth and diversity across countries. It will also look at some of the trends in incentives 

schemes, and the benefits and costs related to them.  

Keywords: Tax Incentives, Capital, Tourism, World Practice 
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MUTFAK KÜLTÜR MİRASININ GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Afitap BULUT* 

ÖZET 

İnsanlar en temel fizyolojik ihtiyaçlardan biri olan yeme içme ihtiyaçlarını karşılarken 

bulundukları yerin iklimi, coğrafi özellikleri, toplumun ekonomik, sosyo kültürel özelliklerinden 

etkilenmektedir. Yeme içme faaliyeti zamanla temel ihtiyacın yanı sıra kültürel bir olgu haline gelmiştir. 

İnsanlar günlük yaşamlarında, düğün, bayram, cenaze gibi çeşitli tören ve kültürel etkinliklerinde, bazen 

de sosyal sınıf kaynaklı yaşam tarzlarında yeme içme faaliyetlerini önemsemeye ve geliştirmeye 

başlamıştır. Farklı kültürlerde farklı yiyecek ve içecekler, farklı pişirme metotları, pişirme kap ve 

malzemeleri, sunum şekilleri, öğünler, yiyecek ve içecek saklama usulleri kullanılmaya devam edilmiştir. 

Dolayısıyla bir toplumun kültürel değerleri arasında önemli pay alan mutfak kültürü o toplumu yansıtan 

bir unsur haline gelmiştir. 

Bu çalışmanın amacı kültürel bir miras unsuru olan mutfak kültürünü Zonguldak İli örneği 

kapsamında incelemek, gastronomi turizmi açısından Zonguldak ilinin önemini vurgulayarak, ilde 

gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Çalışma kapsamında literatür 

çalışmasının yanı sıra Zonguldak merkez ve ilçelerinde yüzyüze görüşmeler yapılarak veriler 

toplanmıştır. Çalışmada Zonguldak mutfak kültürüne özgü ürünleri olan Uğmaç Çorbası, Malay, Mancar, 

yaprak sarma, keşkek, cevizli gömeç, zılbıt, beyaz baklava ve Devrek simidine yer verilmiştir. Endüstri 

kültürünün ve coğrafi özelliklerin etkilediği yemek kültürü, ilin gastronomi turizmi açısından 

değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi turizmi, mutfak kültürü, kültürel miras 

 

THE EVALUATION OF THE KITCHEN CULTURAL HERITAGE UNDER THE 

GASTRONOMY TOURISM: SAMPLE OF ZONGULDAK 

ABSTRACT 

People are affected by the climate, geographical characteristics, economic and socio-cultural 

characteristics of the place where they meet their eating needs, which is one of the most basic 

physiological needs. Eating and drinking activities have become a cultural phenomenon in addition to 

basic needs. People have begun to care and develop their eating and drinking activities in their daily lives 

and in various ceremonies and cultural events such as weddings, festivals, funerals and sometimes social 

class-based lifestyles. Different foods and beverages in different cultures, different cooking methods, 

cooking utensils and ingredients, presentation methods, meals, food and beverage storage methods were 

continued to be used. Therefore, the culinary culture, which has a significant share among the cultural 

values of a society, has become a factor reflecting that society. 

The aim of this study is to examine the culture culture which is a cultural heritage element within 

the scope of Zonguldak Province and to emphasize the importance of Zonguldak province in terms of 

gastronomy tourism and to offer suggestions for the development of gastronomy tourism in the province. 

In addition to the literature study, face to face interviews were conducted in Zonguldak city center and 

districts. In this study, Uğmaç Soup, Malay, Mancar, leaf wrap, kashkaya, walnut kecil, cilantro, white 

baklava and Devrek bagel are given. The food culture, which is influenced by industrial culture and 

geographical characteristics, is evaluated in terms of gastronomy tourism of the province and suggestions 

are presented. 

Keywords: Gastronomy tourism, culinary culture, cultural heritage 
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ŞANLIURFA KENT İMAJI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üy. Ali Rıza MANCI* 

Bil. Uzm. Kamile DOĞAN* 

Arş. Gör. Hamza YALÇIN* 

  ÖZET 

Günümüz ekonomik şartlarında firmalar pazar payını arttırmak için yoğun rekabet içerisinde 

bulunmaktadır. Son yıllarda, pazar şartları yalnızca firmalar ve ürünlerinin değil ülkelerin ve şehirlerin 

yatırım çekmek, turizm gelirlerini arttırmak, alt yapı ve üst yapı hizmetlerini süratle karşılamak, nitelikli 

insan kaynaklarını kendi bünyesine katmak, yaşam kalitesini arttırmak için rekabet etmektedir. Bu 

bağlamda, marka ve imaj, mamul mallarda olduğu kadar ülkeler ve şehirler açısından da çok önemli 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa’nın kent imajını ve onu etkileyen faktörleri yerli turist 

gözüyle belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla, 300 kişi ile yüz yüze anket yapılmıştır. Ziyaretçilerin 

demografik özelliklerinin yanı sıra 5’li Likert ölçeği kullanılarak kentin imaj unsurları belirlenmiştir. 

Buna göre, Balıklıgöl ilk akla gelen çekiciliktir. Kent hakkında en başta gelen bilgi kaynağı daha önce 

ziyaret etmiş olmaklıkdır. Kenti çoğunluğunun genç ve orta yaşlılardan oluşan ve alt-orta gelir grubu 

ziyaret etmektedir. Tarihi zenginlikler kentin avantajı sayılırken, eğitimsizlik, tutuculuk ve geleneksellik 

soyut imaj unsurlarıdır. Belirli aralıklarla imaj çalışmalarının yenilenmesi, tüm paydaşların çözümlemeye 

dahil edilmesi gelecek araştırmalar için önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Marka, İmaj, Pazarlama, Destinasyon, Şanlıurfa 

 

A STUDY ON THE IMAGE OF SANLIURFA 

ABSTRACT 

Companies in today's economic conditions are in intense competition to increase their market share. In 

recent years, market conditions have been competing not only for companies and products but also for 

countries and cities to attract investment, increase tourism revenues, meet infrastructural and 

superstructure services rapidly, add qualified human resources to their own fields, and improve quality of 

life. In this context, the brand and image are very important in terms of countries and cities as much as 

they are in manufactured goods. The aim of this study is to try to determine the urban image of Şanlıurfa 

and the factors that affect it, with the attention of the local tourist. For this purpose, a face-to-face survey 

was conducted with 300 people. In addition to the demographics of the visitors, the image of the city was 

determined using the Likert scale of 5. Accordingly, Balıklıgöl is the first attractiveness that comes to 

mind. The most important source of information about the city is to have visited before. The majority of 

the city visits the lower-middle income group, consisting of young and middle-aged. While historical 

riches are considered the city's advantage, lack of education, conservatism and tradition are abstract 

image elements. Renewal of image studies at specific time intervals may be recommended for future 

research to include all stakeholders in the analysis. 

Keywords: Brand, Image, Marketing, Destination, Sanliurfa 
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TURİZM POTANSİYELLERİNİN KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA ETKİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Mohammad Reza Eyvazi GHARAMALEKİ* 

Mortaza KARAMİ* 

ÖZET  

Turizm potansiyeli, her ülkenin ve bölgenin benzersiz sermayesi olarak kabul edilmektedir, bu 

nedenle bunların tanınması, sınıflandırılması ve programlanması, turizm gelişiminde yadsınamaz bir 

öneme sahiptir. Gerçekten de, turizm endüstrisinin gelişimi kapsamlı ve verimli bir planlama 

gerektirmektedir. Bu bakımdan İran, eşsiz özellikleri ve yetenekleri sayesinde turizm de kayda değer bir 

kapasiteye sahiptir. Kentsel turizm, turistleri çekmeye yönelik güçlü potansiyeli nedeniyle kentsel 

gelişimde son derece etkili bir unsurdur. İran'ın kuzeybatı bölgesinde bulunan Tebriz gibi kentler, uygun 

iklim ve özel kültürleri göz önüne alındığında, turistleri çekme potansiyeline sahiptir. Mevcut araştırma 

çalışmasının amacı, kent turizmi potansiyellerinin toplumsal, fiziki, çevresel ve ekonomik özellikler de 

dahil olmak üzere kentsel sürdürülebilir kalkınmanın 4 değişkeni üzerindeki etkilerini incelemek ve bu 

konuyla ilgili olarak Tabriz'in 346 turizm beklentisi konusundaki görüşlerini dikkate almaktır. Araştırma 

betimsel bir analitik yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel testlerin sonuçlarına göre, 

Tebriz'deki kentsel turizmin gelişimi, kent yönetimine meydan okuyarak, kent turizminin gelişiminde 

daha yüksek esnekliğe yol açmıştır. Ek olarak, turizm sırasıyla sosyal sürdürülebilir kalkınma ve 

ekonomik sürdürülebilir kalkınma üzerinde azami ve minimum etkilere sahip olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Sürdürülebilir Kalkınma, Tebriz, Turizm, Kent Turizmi 

 

THE STUDY ON THE EFFECTS OF TOURİSM POTENTİALS ON THE URBAN 

SUSTAİNABLE DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

Tourism potentials are considered as unique capitals of every country and region, therefore their 

recognition, categorization and programing are of undeniable importance in tourism development. Indeed, 

the development of tourism industry requires comprehensive efficient planning. In this regard, Iran enjoys 

considerable capacity in tourism thanks to its matchless features and capabilities. Urban tourism is an 

extremely effective element in urban development owing to its strong potential to attract tourists. The 

cities located in north western region of Iran, such as Tabriz, possess high potential to absorb tourists, 

given their proper climate and special culture. The aim of the present research work was to study the 

effects of urban tourism potentials on 4 variables of urban sustainable development including social, 

physical, environmental and economic attributes, considering the opinions of 346 tourism expect of tabriz 

on Tabriz on the issue. the research was carried out using a descriptive analytical approach. According to 

the results of statistical tests, the development of urban tourism in Tabriz has effectively resulted in 

higher resilience of the city while challenging urban management. In additıon, tourism could have the 

maximum and the minimum influences on the social sustainable development and economic sustainable 

development respectively 

Keywords: Urban Sustainable Development, Tabriz, Tourism, Urban Tourism 
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KÜLTÜR TURLARINA KATILAN TURİSTLERİN BAHŞİŞ VERME EĞİLİMİ İLE TUR 

REHBERLERİNİN HİZMET VERME YATKINLIĞI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ; ŞANLIURFA 

ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Merve OFLUOĞLU*, Arş. Gör. Sema KÜÇÜKALİ*  

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK, Arş. Gör. Merve ÖZ 

ÖZET 

Ağırlıklı olarak soyut hizmet üreten/sunan turizm endüstrisinin başarısı büyük ölçüde tur rehberlerinin 

her bir destinasyondaki performansına bağlıdır.  Tur lideri olarak yer alan tur rehberleri, turun sağlıklı 

sürdürülmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Öyle ki, turizm endüstrisinin başarısında ve ev sahibi 

destinasyonun imajında tur rehberlerinin kaliteli hizmet sunmaları esastır. Hizmet verme yatkınlığı, işgörenle-

rin hizmet verme isteği, becerisi, yeteneği ve hizmet vermekten duyduğu memnuniyet ile ilgilidir. Tur boyunca 

gelen müşteriler ile etkileşim içinde olan tur rehberlerinin hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini, müşteri 

sadakatini ve dolayısıyla bahşiş verme eğilimini belirleme açısından çok önemli olduğu genel olarak kabul 

edilmektedir. Bahşiş davranışını etkileyen çok sayıda faktör olmasına karşın bunların büyük çoğunluğu 

çalışanların kontrolü dışındadır. Genel literatür incelendiğinde, bahşiş verme eğilimi daha çok yiyecek içecek 

işletmeleri üzerinden incelenmiştir. Tur rehberlerinin hizmet verme yatkınlığının müşterilerin bahşiş verme 

eğilimi üzerindeki etkisinin ele alınması bu açıdan da özgünlük taşımaktadır. 

Araştırmada, tur rehberlerinin hizmet verme yatkınlığı ile müşterinin bahşiş vermesi arasındaki ilişki 

incelenmektedir. Araştırma çerçevesinde Nicel Araştırma yaklaşımı kullanılmış olup, veriler anket tekniği ile 

toplanmıştır. Araştırmanın örneklemine dahil edilecek rehberli tura katılan turistler amaçsal örnekleme yöntemi 

ve gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmiştir. Örnekleme alınacak katılımcıların bölgede en az 1 rehberli tura 

katılmış ve 18 yaşından büyük olması, düşünce, görüş ve deneyimlerini paylaşmaya gönüllü olması gibi 

ölçütler çerçevesinde belirlenmiştir. Bu bağlamda belirtilen ölçütler doğrultusunda 300 katılımcıya ulaşılmış, 

araştırmanın içeriği ve amacı kısaca anlatılmış ve araştırmaya katılıp katılmayacağı sorulmuştur. Bu kapsamda, 

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren tur rehberleri ile de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Tur Rehberi, Kültür Turları, Hizmet Verme Yatkınlığı, Bahşiş, Şanlıurfa 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TIP TREND OF CULTURAL TOURISTS 

AND SERVICE ORIENTATION OF TOUR GUIDES; THE EXAMPLE OF ŞANLIURFA 

ABSTRACT 

The success of the tourism industry, which produces predominantly abstract services, largely depends 

on the performance of tour guides in each destination. The tour guides, who are tour leaders, play a very 

important role in maintaining the the tour clearly. So that it is essential the quality of the tour guides for the 

success of the tourism industry and the image of the host destination. The tendency to provide services is 

related to the satisfaction of the employees to serve, the skill, the ability and the service. It is generally accepted 

that tour guides interacting with customers during the tour are very important in terms of determining service 

quality, customer satisfaction, customer loyalty and hence the tendency to tip. Although there are a number of 

factors affecting tip-off behavior, the vast majority of these are outside the control of employees. When the 

general literature is examined, the tendency to tip is mostly examined through restaurants establishments. It is 

also unique in this regard to address the impact on the tendency of tour guides to serve customers to tip. 

In the study, the relationship between the tendency of tour guides to give service and the tip of the 

customer is examined. Quantitative research approach was used in the framework of the research and data were 

collected by questionnaire technique. Tourists participating in the guided tour to be included in the sample of 

the research were selected on the basis of the objective sampling method and volunteerism. Participants to be 

sampled were included in at least one guided tour in the region, and they were 18 years old, and were 

volunteered to share their thoughts, opinions and experiences. In this context, we reached 300 participants in 

line with the criteria stated, and the content of the research was briefly explained and asked whether to 

participate in the research. Within this scope interviews were also held with tour guides operating in Şanlıurfa 

province. 

Keywords: Tour guide, cultural tours, service orientation, tip, Şanlıurfa 
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MİLAS’TA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜREL MİRAS YANSIMALARI 

Dr. Öğr. Üy. Abuzer KIZIL* 

ÖZET 

Milas ve çevresi kültürel çeşitlilik açısından ülkemizin önemli bölgelerinden birisidir. Milas ilçe 

merkezinde arkeolojik yapıların yanısıra, Menteşe Beyliği, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi 

yapıları ile de zengin bir kültürel mirasa sahiptir. 2010 yılında bulunan kral Hekatomnosun mezarı 

yüzyılın önemli arkeolojik keşifleri arasında yer almaktadır. Bu keşif aynı zamanda Milas’ın bundan 2400 

yıl önceki siyasi tarihinin önemine de işaret etmektedir. Antik çağda “Beyaz Sütunlar Şehri” olarak 

anılması başta tapınaklar olmak üzere mermerle inşa edilmiş yapılarının çokluğunu göstermektedir. Bu 

antik dönem zenginliğinin yansımasını köklü bir geleneğin yansıması olarak Türk dönemi yapılarında da 

görmekteyiz. Pek çok binanın cephesi tıpkı bir tapınak cephesi şeklinde düzenlenmiştir. Konsollar hemen 

binlerce yıl öncesini hatırlatır. Bacaların çoğu podyumlu mezarları, ya da Gümüşkesen mezarının 

piramidal çatısını hatırlatır. Çomakdağ köylerindeki evlerin örgüsü Labranda kutsal ananındaki 

andornlardan neredeyse farkedilmez. Bütün bunlar kültürlerin birbirinin devamı olarak birbirinden ne 

kadar etkilendiklerini göstermektedir. Ancak ne yazık ki son zamanlarda bu halka kopmak üzere. 

Bakımsızlık, veraset, ekonomik zorluklar, bilinçsizlik gibi nedenler bölgedeki mimari kültürel mirasın 

yavaş yavaş yok olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada bu sorunlar üzerinde somut örnekler verilerek 

durulacak ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelime: Milas, Karia, Kültür, Miras 

 

REFLECTIONS OF CULTURAL HERITAGE IN MILAS FROM PAST TO PRESENT 

ABSTRACT 

Milas and its vicinity comprise one of the important regions of our country in terms of cultural 

diversity. The city center of Milas has a very rich cultural heritage including the buildings of Menteşe 

Beyliği, Ottoman, and the Turkish Republican Periods in addition to the archaeological remains. The 

Tomb of Hecatomnus that was found in 2010 is among the most important archaeological discoveries of 

this century. This discovery also represents the importance of the political history of Milas in 2400 BP. 

Being named “the City of White Columns” in antiquity shows the abundance of the buildings made of 

marble, the temples in particular.  We can see this reflection of the wealth of the antiquity in the Turkish 

Period buildings as a mirror of the deep-rooted tradition. The façades of numerous buildings are 

constructed like in temples. While some cantilevers remind us the traditions of thousands of years, many 

of the chimneys are the imitations of the raised tombs (with podiums) or the pyramidal roof of the 

Gümüşkesen Tomb. The masonry of the houses in the villages of Çomakdağ is almost indistinguishable 

from the androns in the sanctuary of Labraunda. All above-mentioned facts indicate how cultures affect 

each other, as they are the continuation of other cultures. Unfortunately, this chain of culture becomes 

very fragile that it is about to break off. Several factors such as estrepement, inheritance, economic 

difficulties, and unconsciousness cause this cultural heritage, especially the architectural heritage to 

disappear slowly. This study will dwell on these issues by giving examples and try to offer solutions. 

Keywords: Milas, Caria, Culture, Heritage 
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KÜLTÜREL MİRAS VE İNANÇ TURİZMİNİN YEREL KALINMADAKİ ÖNEMİ: MİDYAT 

ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Şeyhmus DEMİRCAN * 

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN* 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında ortaya çıkan teknolojik, siyasal, sosyal, çevresel ve 

ekonomik değişimler ve dönüşümler çerçevesinde diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe tüketim 

kalıpları da değişmektedir. Bu değişimler sonucunda hem gelişmemiş hem de gelişmekte olan ülkelerin dünya 

turizm pazarından aldıkları payı yükseltebilmeleri, alternatif turizm çeşitlerini geliştirebilmeleri ile mümkün 

olabilmektedir. Bununla birlikte insanların seyahate çıkarken farklılaşan değişiklik ve özgürlük istekleri, tatil 

süreçlerinde deniz-kum-güneş (3S) turizminden farklı olarak alternatif turizm çeşitlerine yönelmelerine bunun 

sonucu olarak da yeni cazibe merkezlerinin oluşumuna etken olabilmektedir. Bir toplumun geçmişine ait 

değerlerine sahip çıkması ile birlikte ortaya çıkan kültürel mirasın önemi insanlar için evrensel değer 

taşımasından kaynaklanmaktadır. Bu önemden dolayı bölgede var olan mirasın birçok ziyaretçi tarafından 

yerinde görülmesi, tanıtılması ve ziyaret edilmesi bölgenin tanıtılması ve bölgede turizmin geliştirilmesi ile 

mümkün olabilmektedir. Dinler ve diller şehri olarak bilinen Mardin’in Midyat ilçesinde 6 etnik grubun 

bulunması bölgenin kültürel miras açısından önemini arttırmakta ve bununla birlikte bu varlıkların aynı 

zamanda inanç merkezleri olarak var olmaları bölgede inanç turizminin önemini de açıkça ortaya koymaktadır. 

Midyat ilçesi inanç turizmi açısından birçok önemli değere sahip olmakla birlikte gelişmişlik düzeyi olarak 

diğer bölgelere göre az gelişmiştir. Bu çalışmanın amacı da, kültürel miras ve inanç turizmi açısından birçok 

değere sahip olan Midyat ilçesinin sahip olduğu değerleri ortaya koyarak kültürel mirasın inanç turizmi 

açısından önemini değerlendirilmesinin yanında Midyat ilçesinin kültürel mirasın inanç turizmi kapsamında 

bölgenin yerel kalkınmadaki önemini ortaya koymaktır. Bu açıdan yöredeki turizm işletmelerinin yöneticileri 

ve yerel yönetimde bulunan üst kademe yöneticilerden oluşan 31 kişiye yarı yapılandırılmış mülakat 

gerçekleştirilmiş ve bu mülakat sonucunda yörenin yerel kalkınmasındaki inanç turizmi ve kültürel mirasın 

önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular Midyat ilçesinde inanç turizminin yerel kalkınma için 

çok önemli katkılar sağlayabileceğini, bununla birlikte kamu/özel sektör işletmelerinin girişimlerinin 

çeşitlenerek artması ve tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Kültür Turizmi, İnanç Turizmi, Yerel Kalkınma, Midyat. 

THE IMPORTANCE OF LOCAL DEVOLOPMENT TO CULTURAL HERITAGE AND RELIGIOUS 

TOURISM: A STUDY IN MİDYAT 

ABSTACK 

As technological, political and socioeconomic changes emerge in other sectors as a result of 

increasing competition environment with globalization, consumption behaviors in the tourism sector are also 

changing. As a result of these changes, it is possible that both undeveloped and developing countries can 

increase their share of world tourism market by developing alternative types of tourism. However, the 

differentiated wishes of the people who leave on vocation can be different from the tourism-sand-sun (3S) 

tourism in holiday time. They tend to experience alternative tourism types and this can be a factor for the 

formation of new attractive destinations. The prominence of the cultural heritage that emerges with the 

recognition of the values of a society's past is due to its universal value for humans. Therefore, it is necessary to 

promote and to develop tourism in the region so that the existing heritage of the region can be seen, introduced 

and visited by many visitors. The presence of 6 ethnic groups in the Midyat, sub-province of Mardin, known as 

the city of religions and tongues, increases the significance of the region in terms of cultural heritage, and the 

existence of these beings as belief centers at the same time clearly demonstrates the importance of faith tourism 

in the region. Midyat has many important values in terms of faith tourism but it is relatively less developed 

than other regions. The purpose of this study is to evaluate the importance of cultural heritage in terms of faith 

tourism by revealing Midyat’s values and reveal its importance on local development. Forum this purpose, 

semi structured interviews were done to 31 persons consisting of government executives and tourism 

enterprises in local. Research findings have shown that faith tourism can provide a great contribution to local 

development but the number of public/private partnership enterprises should be diversified and increased and 

more importance should be given to the promotion. 

Keywords: Cultural Heritage, Cultural Tourism, Faith Tourism, Midyat. 
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TEBRİZ ŞEHRİ’NİN TURİSTLER VE GEZGİNLER TARAFINDAN TERCİH EDİLMESİNDE 

SOSYAL MEDYANIN ROLÜ 

Dr. Mohammad Reza Eyvazi GHARAMALEKİ* 

Mortaza KARAMİ* 

ÖZET 

Her geçen gün küresel ekonomide turizmin payının artması, bu sektörün temel mekanizmasına 

yeni bir döngü katmaktadır. Bu sektörde başarılı için turistik çevreye ve turistik yerlere sahip olmanın 

yanı sıra, turistlerin ilgisini çekmeyi, tesis ve koşullarını küresel turizm pazarlarına tanıtma 

planlanmalıdır. Reklamı faaliyetleri ve tanıtım fırsatları yaratılmayan Tebriz turizm endüstrisi,  kimliği 

olmayan, planlanmamış bir olay haline getirildi. Bu araştırma, şu temel soruyu yanıtlamak için 

tasarlanmıştır: Sosyal medya, Tebriz'i hedef olarak seçerken turistleri ne kadar etkiliyor? Tebriz’deki 

reklamcılık ve medya turizmin sorunlarını çözecek mi? Araştırmanın metodu tanımlayıcı-analitikdir. 

Araştırmanın istatistiksel nüfusu, 2017'de Tebriz'de turist olan 840348 kişidir. Cochran modeline göre 

örnek olarak 384 kişi seçilmiştir. Bu bağlamda SPSS yazılımında istatistiksel yöntemler, tek örneklem, 

pearson korelasyon katsayıları ve T testleri kullanılmıştır. Sonuçlara göre, modern medyanın Tebriz’e 

turist çekilmesindeki rolü geleneksel medyaya göre beklenenden daha azdır. Geleneksel medyanın 

turistleri çekenlerle pozitif ve doğrudan bir ilişkisi vardır. T = 86/035 katsayısına ve önemli bir t = 0/00 

seviyesine göre, r = 0.696 olan yeni medyanın dayanışma düzeyinin tersine r = 0.696'nın yüksek 

korelasyonu r = 0 / 152'dir. Yüz yüze reklam gibi tanıtım yöntemleri, turistleri Tebriz'e çekmek için en 

etkili yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Reklam, Turizm Destinasyonu, Tebriz 

 

STUDY THE ROLE OF SOCİAL MEDİA İN CHOOSİNG TOURİSM DESTİNATİONS BY 

TRAVELERS AND TOURİSTS İN CİTY OF TABRİZ 

ABSTRACT 

Every day, increasing the share of tourism in the global economy adds a new cycle to the 

fundamental mechanism of this ındustry. To succeed in this industry ın addition to having a touristic 

environment, tourist destinations, ıt should seek to plan for the attraction of tourists and promote their 

facilities and conditions to global tourism markets. Not paying attention to the proper function of the 

advertisement and the exploitation of promotional opportunities, has made the tourism industry of Tabriz, 

It's still an unplanned event without an identity. The present research is designed to answer this 

fundamental question, that: To what extend do social media affect tourists in choosing Tabriz as the 

destination? And will advertising and media solve the problems of tourism in Tabriz? The research 

method was descriptive- analyticaly and survey and the statistical population of the research is 840348 

people who are tourists in Tabriz in 1395. Based on the cochran model, 384 people were selected as 

samples. In this regard the statistical methods, one- sample, pearson correlation coefficients and T-tests 

were used in SPSS software. According to the results, the role of modern media in attracting tourists to 

Tabriz unlike other major tourist destinations, it is less than expected as well as the role of old methods 

and traditional media better and more effective than modern media. Traditional media have a positive and 

direct correlation with attracting tourists. According to the coefficient of t= 86/035 and a significant level 

of t= 0/00 as well as high correlation of r=0.696 in contrast to the level of solidarity of the new media 

r=0/152 ıt seems like that traditional promotional methods like face-to-face advertising is the most 

influential method of attracting tourists to Tabriz. 

Keywords: Social Media, Advertising, Tourism Destination, Tabriz  
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TÜRKİYE’DE AFYONKARAHISAR İLİ ‘NDE TERMAL REHABİLİTASYON İÇİN 

KÜLTÜREL MIRASIN ÖNEMİ 

Doç. Dr. Zuhal KUNDURACILAR* 

Öğr. Gör. Afitap BULUT* 

ÖZET 

Afyonkarahisar olarak da bilinen il, Ege denizi ile Anadolu'nun iç bölgeleri arasında bir geçit 

olarak yer almakta olup, Türkiye'nin 3 farklı bölgesininkesişme noktasında yer almaktadır. 

Afyonkarahisar ili, hem jeotermal kaynaklar hem de ulaşım ve konaklama tesisleri için ideal bir 

konumdadır. Afyon'un tarihi M.Ö. 3000 yılına dayanmaktadır. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, 

Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar'a ev sahipliği yapmışlardır. Afyon'un dört 

farklı Termal Turizm Bölgesi'nde çok büyük bir termal potansiyeli vardır. 1- Gazlıgöl, 2- Sandıklı – 

Hüdai, 3- Ömer-Gecek, 4- Bolvadin Heybeli ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde 

termal havuzları içeren büyük bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği vardır. Son yıllarda rekreasyon 

veya iyileştirme amaçlı yeraltı kaplıca sularından oluşan termal turizm, hızla gelişen turizm 

destinasyonlarındandır. Termal turizm faaliyetlerinin, şehirlerin sahip olduğu özgün değerleri kullanma 

imkanı vermelerinin yanı sıra, istihdam sağlama, eşit gelir dağılımı ve kırsal alanların kalkınmasına da 

büyük katkısı vardır. 

Anahtar Kelimeler: Termal Turizm, Kültürel Miras, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

 

THE IMPORTANCE OF CULTURAL HERITAGE FOR THERMAL REHABILITATION IN 

AFYONKARAHİSAR CITY IN TURKEY 

ABSTRACT 

The province, known also as Afyonkarahisar, is located as a gateway between the Aegean 

sea and inner regions of Anatolia, locating at the crossroads of 3 differentregions of Turkey. 

Afyonkarahisar province is located ideally for both geothermal resources as well as transportation and 

accommodation facilities. The history of Afyonkarahisar dates back to 3000 BC. It was home 

to Hittites,  Phrygians, Lydians,  Persians, Greeks, Romans, Byzantines, Seljuks and Ottomans.Afyon has 

a very big thermal potential in four different Thermal Tourism Area.  1- Gazlıgöl, 2- Sandıklı – Hüdai, 

3- Ömer-Gecek, 4- Bolvadin Heybeli and also there is a big Physical Therapy and Rehabilitation Clinic 

including thermal pools in Afyonkarahisar Unıversity of Health Science. During recent years thermal 

tourism consisting of using subterranean hot spring waters for recreational or healing purposes has been a 

rapidly developing destination of tourism. Apart from providing opportunities for using the unique values 

of cities, thermal tourism activities make great contribution to providing employment, equal distribution 

of income and the development of rural areas.  

Keywords: Thermal Tourism, Culturel Heritage, Pysiotherapy and Rehabilitation  
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NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİ’NDE TURİZMİN GELİŞMESİNDE TARİHİ VE 

KÜLTÜREL ANITLARIN ROLÜ 

Prof. Dr. İsmail HACIYEV* 

ÖZET 

Dünyanın medeniyet merkezlerinden biri olan Nahçıvan beş bin yıllık antik şehir kültürüne 

sahiptir. Bölgenin doğal ve coğrafi olarak elverişli konumu, tarihi ve kültürel anıtların varlığı, zengin 

doğa, şifalı sular ve doğal tedavi merkezleri, turizmin gelişimi için büyük fırsatlar sunmuştur. 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin tarihi ve kültürel anıtlarının zenginliği, turistlerin dikkatini bu 

topraklara çeken başlıca faktörlerdir. Özerk Cumhuriyet’e kayıtlı 1.200'den fazla tarihi eser 

kaydedilmiştir. Son yıllarda yaklaşık 70 tarihi ve kültürel eser restore edilmiştir. Bu anıtlarda dünya 

çapında anıtlar da vardır. 

2016 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde turizmin geliştirilmesine yönelik Devlet 

Programı’nın kabul edilmesi, turizmin gelişiminde yeni bir aşama için temel oluşturdu. Nahçıvan’da çok 

sayıda mescidtler, medrese, türbe, cami, köprü, kervansaray, kale, hamam, sivil yapılar ve buz tepeleri 

vardır. 

Nahçıvan’a gelen turistler “Ashabi-Kehf”, Karabağlar Türbesi ve Hanegah (Culfa Bölgesi) Anıt 

Kompleksi, Mumine Hatun, Yusuf Kuseyir oğlu, Gülistan ve Nuh’un mezarüstü türbeleri, Nahçıvan'daki 

“Came” mescidi, Nehram Camisi, Ordubad Came Mescidi, Nehram, Nahçıvan ve Hanlıklar 

İmamzadeleri, Yengice ve Şark Hamamı, Elincekale, Keyseriye, Nahçıvan hanlarının saraylarını büyük 

bir zevkle izlemekte, onların tarih ve aktivitelerine ilgi duymaktadırlar. Nahçıvan’da tarihi ve kültürel 

turizm gelişmekte, halkımızın meydana getirdiği tarihi ve kültürel eserler turistlerin dikkatini çekmekte ve 

ilgisine neden olmaktadır.   

Anahtar kelimeler: Nahçıvan, turizm, tarihi ve kültürel anıtlar, doğal tedavi merkezleri, camiler 

THE ROLE OF HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS IN THE DEVELOPMENT OF 

TOURISM IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

ABSTRACK 

Nakhchivan city has five thousand years city culture and it is one of the main center of the world 

civilization. The region is located in a favorable natural-geographically position. Existence of the 

historical-cultural monuments, rich nature, jolly waters, natural treatment centers has created enormous 

opportunities for the development of tourism. Nakhchivan Autonomous Republic is rich with historical-

cultural monuments and these are the main factors attracting tourists to this area. More than 1200 

historical monuments were passported and registered in the autonomous republic. Latest years about 70 

historical and cultural monuments have been restored. There are also world-wide monuments among 

these monuments. 

In 2016th year State program on tourism development in Nakhchivan Autonomous Republic is 

adopted. This fact laid the foundation for a new stage in the development of tourism. There are many 

mosques, madrasas, tombs, imamzadas, bridges, caravanserais, towers, baths, civil constructions, ice-

houses in the territory of Nakhchivan.  

The tourists who travels Nakhchivan tries to visit "Ashabi-Kahf Pilgrimage" Religious Cultural 

Monument Complex, Garabaghlar tomb and Khanagah (situated in Julfa region ) Monument Complexes, 

the cemetery tomb as Momina khatin, Yusif Kuseyir oglu, Gulustan and Prophet Noah, The "Jame" 

mosque in Nakhchivan city, Nehram mosque, Ordubad Jame mosque, imamzadas situated in Nakhchivan 

city, Nehram and Khanliglar villages, Yengija and Sherg baths, Nakhchivangala, Alinjagala, Geysariyya 

and the Palace of Nakhchivan khans. The tourists are interested with the history and activity of them. The 

history and culture tourism is developing in Nakhchivan. Historical and cultural monuments are attracts 

the attention and interest of the tourists. 

Keywords: Nakhchivan, tourism, historical and cultural monuments, natural treatment centers, 

mosques 
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FRİĞ VADİSİ’NİN TURİZMDEKİ YERİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZA KATKISI  

 Öğr. Gör. Dr. Zekeriya BİNGÖL* 

Dr. Öğr. Gör. Levent KARADAĞ* 

Mertcan SÖNMEZ* 

GİRİŞ 

Frig uygarlığının tarihi boyunca siyasi ve kültürel açıdan en güçlü, en etkili oldukları bölgeye 

günümüzde Frig Vadisi denmektedir. Bu bölge genel olarak Yukarı Sakarya Vadisi’nde başlayarak 

Eskişehir, Afyon ve Kütahya illeri arasında kalan bölgedir. Burada bulunan birçok kale, mağara, 

peribacası, kiliseler ve yapı kalıntıları Kapadokya bölgesindeki oluşumlara benzemektedir. Fakat 

Kapadokya bölgesinden farklı olarak kayalara kazınmış kabartma şeklinde hayvan ve tanrıça resimleri de 

bulunaktadır.  

Günümüzde Frig Vadisi Eskişehir, Afyon ve Kütahya, ili sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Friglerin, bu bölgede M.Ö. VIII. yüzyıl ile VI. yüzyılın ilk yansı içinde birçok Frig kale tipi yerleşmeleri 

kurmuşlardır.  Burada bulunan höyüklerdeki yapılan arkeolojik kazılarda Frig yerleşim tabakalarına 

rastlanmıştır. Bu kazılar esnasında Frig dönemine ait ev temel kalıntıları, teras duvarları, birçok çanak 

çömlek bulunmuştur.  

Ayrıca yine bu bölgede, Friglerin taptıkları baş tanrıçaları Ana Tanrıça Kibela için büyük – küçük anıtsal, 

altar ve nişlerden oluşan gizemli kült anıt ve tapınaklar bulunmaktadır. Çoğu Açıkhava tapınağı olan 

Anadolu Kültür Tarihi'nin bu eserleri, Frig kültür ve sanatının, kaya mimarisinin, en çarpıcı örneklerini 

oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelime: Frig Vadisi, Antik Kent, Kibele, Tapinak, Afyon, Eskişehir, Kütahya  

 

FRİG VALLEY'S PLACE IN TOURISM AND CONTRIBUTION TO OUR CULTURAL 

HERITAGE 

ABSTRACT 

The Phrygian Valley is called the Phrygian Valley, which has the strongest political and cultural 

influence throughout the history of the Phrygian civilization. This region is generally located between the 

cities of Eskişehir, Afyon and Kütahya starting in Upper Sakarya Valley. Many of the fortresses, caves, 

fairy chimneys and churches are similar to the ones in Cappadocia. However, unlike the Cappadocia 

region, there are animal and goddess paintings in the form of reliefs engraved on the rocks. Today the 

Phrygian Valley is located within the boundaries of Eskişehir, Afyon and Kütahya. The Phrygians, M.O. 

VIII. In the first half of the 19th century, many Phrygian fortress settlements were established. In the 

archaeological excavations found in the mounds, Phrygian settlement layers were found. During the 

excavations, the Phrygian period, the main ruins, terrace walls and many pottery were found. These works 

of Anatolian Cultural History, which are the most open-air temples, constitute the most striking examples 

of Phrygian culture and art, rock architecture.  

Keywords: Frig Valley, Ancient City, Cybele, Tapinak, Afyon, Eskişehir, Kütahya 
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YİYECEK İÇECEK MENÜLERİNDE YÖRESEL MUTFAĞIN KULLANIMI: IĞDIR İLİ 

ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üy. Gülşen BAYAT*   

ÖZET 

Yeme İçme olgusu insanın hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu ihtiyaçlar arasındadır. 

Yeme içme süreci insanlık tarihinden beri devam etmektedir. Beslenme sürecindeki mecburiyet, yemekle 

ilgili bazı kurallar geliştirilmesine neden olmuştur. Bu kurallar zamanla toplumun kendi yapı ve değerleri 

ile birleşerek, o toplumların mutfak kültürünü yaratmıştır. Anadolu’nun sahip olduğu tarihi ve kültürel 

zenginlik, turizm amaçlı seyahat eden turistler için tarih boyunca ilgi odağı olmuştur.  Bir yöreyi ziyaret 

edenler yöresel mutfak deneyimleri yaşamak isterler. Bu araştırmada yerel mutfağın tanınmasında önemli 

bir yere sahip olan yiyecek içecek işletmeleri ele alınmıştır Bu çalışmanın amacı Iğdır yöresinde yiyecek 

içecek hizmeti sunan işletmelerin yiyecek- içecek menülerinde yöresel yemeklerin ne derece 

kullanıldıklarının tespitini sağlamaktır. Araştırma verileri işletme yöneticilerine yöneltilen yapılandırılmış 

anket sorularından elde edilmiştir. Araştırma sonucunda işletme yöneticilerinin yöresel yemeklere yönelik 

görüşlerine yer verilmiştir. İlaveten Iğdır İli’nde öne çıkan yöresel yemekler belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Menü, Yöresel mutfak, Yeme- İçme, yerel restoran, Iğdır 

 

USE OF LOCAL CUISINE IN THE FOOD AND BEVERAGE MENUS: EXAMPLE OF IĞDIR 

PROVINCE 

 ABSTRACT 

 The phenomenon of eating and drinking is a necessity for people to continue their lives. The 

process of eating has been going on since the human history. Obligation in the nutrition process led to the 

development of some food-related rules. In time, these rules combined with the structure and values of 

society, created the culinary culture of those societies. The historical and cultural richness of Anatolia has 

been the focus of interest for tourists traveling for tourism purposes. Visitors to a region want to 

experience local culinary experiences. The purpose of this study is to determine the extent to which local 

foods are used in food and beverage menus of food and beverage services in the region of Iğdır. Research 

data were obtained from structured survey questions directed to business managers. As a result of the 

research, the opinions of business managers about local foods were given. In addition, local dishes were 

identified in Iğdır Province. 

 Keywords: Menu, Local cuisine, Food & Drink, local restaurant, Iğdır 
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MİZAH PENCERESİNDEN TURİZME BAKIŞ: MİLAS TURHAN SELÇUK KARİKATÜRLÜ 

EVİ 

Öğr. Gör. Kadir BAYSAL* 

Öğr. Gör. Nermin AYAZ* 

ÖZET 

Kültür turizmi hem tarihsel, hem de güncel olan konuları kapsamakla beraber, geniş bir 

tipolojiye sahiptir. Görsel sanatlar, el sanatları, gösteri sanatları, özel ilgi faaliyetleri, kültür ve sanat 

festivalleri, yöresel ve uluslararası etkinlikler, sanat mekânları kültür turizminin önemli kaynaklarıdır. 

Sanat ve kültür birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Bu kapsamda sanat turizmi kavramının kültür 

turizmi içerisinde bir alt başlık olarak ortaya çıktığını belirtmek yanlış değildir.  

Temelinde mizah anlayışı olan karikatür sanatı; görselliğinin yanında, toplumla ilgili kültürel 

zenginliği de sunmaktadır. Karikatür halkın yaşanmışlıklarına ayna tutan evrensel bir sanat dalıdır. 

Çalışmada Milas’ ta bulunan Turhan Selçuk karikatürlü ev ve Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür 

Yarışmasının sanat turizmi açısından önemi incelenmiştir. Araştırmada, ilgili kaynakların taranması, 

internet web tabanlarının incelenmesi, yerinde gözlem, yöneticiye yöneltilen yarı yapılandırılmış sorular 

aracılığıyla konuya ilişkin gereksinim duyulan veriler elde edilerek, sonuç ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sanat Turizmi, Karikatür, Mizah, Turhan Selçuk, Milas 

 

OVERLOOK TO TOURISM FROM THE WINDOW OF HUMOUR: MİLAS TURHAN SELÇUK 

CARTOON HOUSE 

ABSTRACT 

 Cultural tourism covers both historical and current issues, and has a broad typology. Visual 

arts, handicrafts, performing arts, special interest activities, cultural and art festivals, local and 

international events, art venues are important sources of cultural tourism. Art and culture can not be 

considered separately from each other. In this context, it is not wrong to state that the concept of art 

tourism has emerged as a sub-topic in cultural tourism. 

 Cartoon art with a sense of humor, offers cultural richness related to society, in addition to its 

visuality. Cartoon is a universal art branch that mirrors the lives of the people. In this study, the 

importance of Turhan Selçuk Cartoon House and and International Turhan Selçuk Cartoon Competition 

in Milas were examined in terms of art tourism. In this research, the necessary data about the subject were 

obtained by scanning related sources, examining internet web bases, on-site observation, and semi-

structured questions directed to the manager, results and results, suggestions were made. 

 Keywords: Art Tourism, Cartoon, Humour, Turhan Selçuk, Milas 
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