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Cradle of Civilization: Aydın 
Aydın located on the Menderes Basin of Aegean Region is one of nation-wide prominent tourism 
centres thanks to its museums, cultural and artistic activities as well as proper climate conditions, 
natural beauties and tourism facilities to be likely spread throughout whole year especially in 
health and sun-sea-culture tourism. 

Hosting many civilisations from ancient ages up to date Our province Aydın is also the richest city 
in the world with its ancient cities like Tralleis, Aphrodisias, Nysa, Alinda, Magnesia, Priene, Miletus 
etc, in terms of ruins. 

Fertile lands irrigated by Great Meander River, mountains where you can see all tones of green, 
Dilek Peninsula where the natural texture has not been destroyed, Paşa Plateau and Madran 
Plateau where you can take a fresh breath Güzelçamlı National Park, beaches of Kuşadası, Didim 
where the joy of sea, sun, sand is experienced until satiated come into prominence as places where 
you can explore the unique nature of Aydın. In terms of all these tourism and cultural richnesses 
that have been mentioned, Aydın is unquestionably the culture and tourism capital of the Aegean 
Region.

The beautiful city of our Turkey, Aydın, which impresses with its nature and historical heritage, 
is a city with potential also in terms of traditional culture elements. Handicraft point laces, hair 
tent making, boot manufacturing, ceramic manufacturing, manufacturing of cura and stringed 
instrument which are among the important instruments of the Turkish music and many more 
Ottoman handicrafts are being put into practice in Aydın with traditional methods, as it used to 
be hundreds of years ago.

We wish success for Aydın Culture and Tourism Magazine, which has been published by Provincial 
Directorate of Culture and Tourism of Aydın with the first issue in an attempt to introduce 
historical, cultural and natural values of our city inland and abroad more greatly and desire that 
its journey gets long-running.  

EDITORIAL BOARD
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Medeniyetler Beşiği: Aydın 
Ege Bölgesi’nin Menderes Havzası’nda yer alan Aydın, doğal güzellikleri, uygun iklim 
koşulları, başta sağlık ve güneş-deniz-kültür turizmi olmak üzere tüm yıla yayılabilecek 
turizm imkanlarının yanı sıra müzeleri, kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile ülkemizin önde 
gelen turizm merkezlerindendir. 

İlk çağlardan günümüze kadar pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Aydın İlimiz, 
Tralleis, Afrodisias, Nysa, Alinda, Magnesia, Priene, Milet vb gibi antik kentleriyle ören yeri 
bakımından da dünyanın en zengin kentidir.

Büyük Menderes Nehri’nin suladığı bereketli toprakları, yeşilin her tonunun görülebileceği  
dağları, doğal dokunun tahrip edilmediği Dilek Yarımadası, nefes aldıran Paşa Yaylası ve 
Madran Yaylası, Güzelçamlı Milli Parkı, denizin, güneşin, kumun keyfinin doyasıya yaşandığı 
Kuşadası, Didim plajları Aydın’ın eşsiz doğasını keşfedebileceğiniz değerler olarak ön plana 
çıkar. Bütün bu saydığımız kültür ve turizm zenginlikleri bakımından Aydın, Ege Bölgesi’nin 
tartışmasız kültür ve turizm başkentidir. 

Doğası ve tarihi mirası ile kendine hayran bırakan Türkiyemizin güzel kenti Aydın, geleneksel 
kültür öğeleri bakımından da potansiyeli olan bir kenttir. El emeği göz nuru iğne oyaları, kıl 
çadırcılığı, çizme yapımcılığı, seramik yapımcılığı, Türk musikisinin önemli çalgılarından cura 
ve saz yapımı ve daha birçok Osmanlı el sanatı Aydın’da, yüzyıllar öncesinde olduğu gibi 
geleneksel yöntemlerle hayata geçirilmektedir.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün kentimizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yurt 
içinde ve yurt dışında daha çok tanıtmak adına ilk sayısını yayınladığı Aydın Kültür Turizm 
Dergisi’nin başarılı olmasını diliyor, yolculuğunun uzun soluklu olmasını temenni ediyoruz.

YAYIN KURULU
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Haber / News
Presentation of Aydın with fig in 

Berlin
Aydın attracted dense intention in International Berlin ITB Tourism 

Fair, one of the most important tourism fairs of the world, held in Berlin, 

Germany. In International ITB Tourism Fair held between 9 and 13 March 2011, 

Aydın was represented by Provincial Director of Culture and Tourism Nuri Aktakka 

on behalf of the Governor of Aydın and Domestic Professional Tourist Guides Branch 

Manager Ahmet Demir. Minister of Tourism and Culture Ertuğrul Günay who visited the 

stand of Aydın together with Deputy 

Undersecretary of the Ministry of Tourism 

and Culture Özgür Özarslan and General 

Director of Promotion Cumhur Taşbaşı 

stated that he was delighted with the 

presentation of figs prepared by Aydın 

Chamber of Commerce and offered to 

guests.  In the fair which was visited 

by thousands of people in five days, 

total five thousand CD, brochures, 

travel folder and booklets were 

distributed and figs, symbol 

of the city, were offered 

to participants. 

Berlin’de incirli
Aydın sunumu   

Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen dünyanın en 

önemli turizm fuarlarından Uluslararası Berlin ITB Turizm 

Fuarı’nda Aydın ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 9-13 Mart 

2011 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası 

ITB Turizm Fuarı’nda Aydın’ı, Aydın Valiliği adına 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Nuri Aktakka ile 

Ülkesel Profesyonel Turist Rehberi Şube Müdürü 

Ahmet Demir temsil etti. Aydın standını Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür 

Özarslan ve Tanıtma Genel Müdürü Cumhur 

Taşbaşı ile birlikte ziyaret eden Kültür ve Turizm 

Bakanı Ertuğrul Günay, ziyaretçilere ikram edilen, 

Aydın Ticaret Borsası tarafından hazırlanan in-

cirlerin sunumunu çok beğendiğini dile getirdi. 

Beş gün süresince binlerce kişinin ziyaret ettiği 

fuarda, toplam beş bin adet CD, broşür, depliyan 

ve kitapçık dağıtıldı, kentin simgesi incirler 

katılımcılara ikram edildi.

Balık tutarak stres atın
 Balık meraklıları olta balıkçılığı ile yorgunluk atıyor. Amatör olta balık-

çıları için Didim’in Akbük Beldesi’nden hareket eden özel tur tekneleri 

hafta sonları dolup taşıyor. Denizli, Aydın, Tire, Ödemiş başta olmak 

üzere hafta boyunca iş stresi yaşayan değişik meslek gruplarından 

kişiler, hafta sonunu iple çektiklerini belirtiyor. Sabah 05.00’te özel tur 

tekneleriyle olta balıkçılığı için denize açılan balıkçılık tutkunları, keyifli 

bir hafta sonu yaşıyor. Son yıllarda müşteri yelpazesinin her geçen gün 

daha da yaygınlaştığını söyleyen tekne kaptanları, olta balıkçılığı ile bir 

kez tanışanların, bir daha kopamadıklarını söylüyor. Turlara katılan olta 

balıkçıları, hem yemeklik çipura, levrek, mercan gibi balıkları tutmanın, 

hem de temiz havada güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor. 

Let Off Steam with Fishing  
Fishing enthusiasts are relaxing with hand-line fishing. The special tour 

boats for amateur anglers, which depart from the town of Akbük in 

Didim, overflow on weekends. Individuals with different occupations 

from Denizli, Aydın, Tire, and Ödemiş state that they cannot wait for the 

weekend after experiencing a stressful week at work. Fishing enthu-

siasts sail out to sea via special tour boats at 5 am in the morning for 

hand-line fishing, and experience a pleasant weekend. Captains of the 

tour boats state that in recent years the spectrum of customers interest 

in hand-line fishing has gradually grown, and express that after their 

first hand-line fishing experience they will come back for more. Anglers 

that participate in the tours enjoy catching fish to eat such as sea bre-

am, sea bass, and red sea bream, as well as spending an enjoyable day. 

Kavaklı Köyü 
turizmle canlanacak 
Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından Yörük Ali Efe’nin köyü olan 

Sultanhisar’a bağlı 2 bin 500 yıllık tarihî Kavaklı Köyü turizme 

kazandırılacak. Özel şarabı ve doğası ile turizm potansiyeli yüksek 

olan Kavaklı Köyü’nün tanıtım atağının başlatılması için Aydın 

Valisi Hüseyin Avni Coş başkanlığında bir toplantı gerçekleştiril-

di. Toplantının açılışında konuşan Sultanhisar Belediye Başkanı 

Ertegün Ünal, “Sultanhisar’ın ve Nysa Antik Kenti’nin tarihçesini 

incelediğimizde, Kavaklı Köyü’nün bir cazibe merkezi olduğunu, 

Şarap Tanrısı Dionysos’un Nysa’da büyüdüğünü, Kavaklı Köyü’nde 

bağcılık ve şarapçılık yaparak, başka devletlere gönderdiğini, bu-

rada termal kaplıca ve tedavi merkezlerinin olduğunu görüyoruz. 

Tüm bu zenginliklerimizi turizme ve ekonomiye kazandırmak için 

neler yapabiliriz diye konuşmak için bu toplantıyı gerçekleştiriyo-

ruz.” dedi. 

The Village of Kavaklı to liven up with tourism     
The 2500-year old Village of Kavaklı, located in Sultanhisar, the home 
town of swashbuckler Yoruk Ali, one of the heroes of the War of 
Independence, is opening for tourism. A meeting was held under the 
presidency of Hüseyin Avni Coş, the Governor of Aydın, in order to get 
efforts underway to promote the Village of Kavaklı, which has great 
tourism potential because of its special wine and nature. In his opening 
speech at the meeting Ertegün Ünal, the Mayor of Sultanhisar, said, 
“When we analyse the history of Sultanhisar and the Ancient City of 
Nysa, we can see that the Village of Kavaklı is an attraction centre, that 
Dionysos, the God of Wine, grew up in Nysa, made viniculture in Village 
of Kavaklı and sent its viniculture products to other states, and that the 
region has thermal springs and treatment centres. We are gathered here 
to discuss what can be done to convert these riches into tourism and 
economical assets.” 
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Sultanhisar’ın 
kekik suyu ünleniyor 

Sultanhisar Belediyesi öncülüğünde başla-
tılan “Nysa Sultanları” projesi ile unutulmaya yüz 
tutan asırlık şifa kaynaklarından biri olan kekik suyu da 
gün yüzüne çıkarıldı. Projenin ilk yılında tanıtım amaçlı 
üretilen kekik sularına ülkenin her yerinden talep geliyor. Kekik 
suyunun tarihten bu yana şifa kaynağı olarak kullanıldığını 
ancak gelişen teknoloji ile birlikte bazı doğal ilaçların yok olmaya 
yüz tuttuğunu belirten Sultanhisar Belediye Başkanı Ertegün Ünal, 
“Birçok derde deva olarak bilinen kekik, bölgemizde doğal ortamlar-
da çokça yetişmesine rağmen bu değerin uzun zamandır kullanıl-
madığını gördük. Bunun üzerine bir proje ile öz ellikle ev hanımla-
rımızın kekik suyu üretimi yapmasını teşvik ettik. Belediyemizin de 
katkıları ile bu kekik sularının tanıtımını yaptık. Gerçekten büyük ilgi 
gördü. Bundan sonra Nysa Sultanları markası ile Sultanhisar’da 
çilek reçelinin yanında kekik suyu da üretilecek.” dedi. Mikrop 
öldürücü özelliğinin yanı sıra kekik suyu, kolesterol ve şekeri 
azaltıcı, hazmı kolaylaştırıcı, spazm çözücü, kan dolaşımını 
düzenleyici, cilt temizleyici özellikleriyle de biliniyor.

2 bin 300 yıllık 
lahit bulundu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Beldesi’nde 

Hellenistik Çağ’a ait olduğu sanılan 2 bin 300 yıllık lahit bulun-

du. Yazıkent Beldesi’ne bağlı Kızılçakır Mahallesi’nde arazide bulunan 

taşları temizlemeye çalışan bir çiftçi lahit mezar kalıntılarıyla karşılaştı. 

Bölgede ilk incelemeyi yapan Aydın İl Turizm Müdürlüğü yetkilileri, lahit 

içinde incelemelerde bulundu. Yetişkin ve çocukların olduğu birden fazla kişiye 

ait olduğu sanılan iskeletler üzerinde ve oda şeklindeki mezarda inceleme yapan 

Aydın Müzesi yetkilileri, 

bulunan bronz, cam ve 

toprak kapların, Hellenistik 

çağa ait olduğunu, geniş 

bir inceleme sonucunda 

daha sağlıklı bilgi topla-

nabileceğini belirtti.

A 
2300-year old 

tomb has been discovered  
A 2300-year old tomb, thought to belong to 

the Hellenistic Era, has been uncovered in the Town 
of Yazıkent, in the Bozdoğan district of Aydın. A farmer, 

trying to clean the stones in a field in the Kızılçakır Neighbour-
hood of the Town of Yazıkent, came face to face with the ruins of 

a grave tomb. Authorities from Aydın Provincial Tourism Directorate 
carried out the first assessments in the region, and examined the tomb. 

Authorities from the Museum of Aydın, who examined the room-like 
grave and the skeletons, thought to belong to a number of individuals, 
both young and old, stated that the bronze, glass, and terracotta pots 
discovered belong to the Hellenistic Era, and that they will have healthier 
information after carrying out a more detailed study.

Thyme juice is 
getting famous by the 

minute in Sultanhisar   
Thyme juice, an age-old cure on the verge of being 

forgotten, has been unearthed thanks to the “Nysa 
Sultanları” (The Sultans of Nysa) project, initiated under the 

leadership of Sultanhisar Municipality. Requests from all over the 
country are being received for the thyme juice produced for promoti-

on purposes during the first year of the project. Ertegün Ünal, Mayor of 
Sultanhisar, expressed how thyme juice used to be used as a cure since 

the ancient times, and how some natural cures are now being forgotten 
together with developing technology, and went on to say, “Even though 
Thyme, known to cure many illness, is found in abundance in our region’s 
natural environment, we have realised that it has not been used for a 
while. After realising this, we initiated a project, directed at housewives 
in particular, to encourage thyme juice production. We promoted the 

said thyme juice with contributions from our municipality. It attrac-
ted great attention. From now on, thyme juice will be produced 

under the Nysa Sultanları brand alongside strawberry jam.” 
As well as killing germs, thyme juice reduces cholesterol 

and blood sugar, it helps digestion, it is an anti-
spasmodic, it regulates blood circulation, 

and helps to cleanse skin. 

Haber / News
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Wind of Aydın blows 
in Netherlands  
Historical and natural beauties of Ay-
dın were introduced at Utrecht Tourism Fair, which 
is one of the most important tourism fairs of the world organised 
in Netherlands. The authorities of the Culture and Tourism Directo-
rate of Aydın, who participated in Utrecht Tourism Fair organised 
in Netherlands in representation of the Governorship of Aydın 
between 11-16 January 2011, introduced the city at all points. The 
values of Aydın on the branches of sea, sand, sun, nature, health, 
culture, sports, congress, plateau, hunting, yacht, bird watching, 
underwater diving and botany were represented to the visitors 
with written and visual materials, for six days. The stand, where 
the Director Nuri Aktakka and Tourism Branch Director Ahmet 
Demir and sector representatives took charge in the name of the 
Provincial Directorate of Culture and Tourism, was also visited by 
the Ambassador of Netherlands, Uğur Doğan. While the stand of 
Aydın, which was represented within the Turkish stand of 745 squ-

are meters, att-
racted an intense 
attention from the 
participators, the 
stand visitors were 
also served fig, the 
symbol of the city. 

Zeytinyağı 
makinelerinde lider marka

Polat Makina’nin yeni malaksör cihazları Zeytinyağı 

Fuarı’nda tanıtıldı. Kontinü sistem zeytinyağı makinelerini üre-

terek yurtiçi ve yurtdışına pazarlayan Polat Makina A.Ş.’nin yeni model 

malaksörleri 2012 yılından itibaren pazara sürülecek. 1993’te anonim şirket 

olan Polat Makina, yeni makinalarını 3-6 Mart 2011 tarihleri arasında İzmir’de 

düzenlenen Türkiye’nin tek zeytin ve zeytinyağı fuarı olan Olivetech 2011’de 

tanıttı. Yeni nesil kırıcı ve malaksörler benzerlerinden daha ekonomik bir fiyatla pi-

yasaya sürülecek, zeytinyağı üretim aşama-

sında daha az hava teması sağlanacağından 

yağ kalitesi de artmış olacak. Aydın, ASTİM 

Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleş-

tirdiği üretiminin yüzde 40’ını yurtdışına 

ihraç eden Polat Makine Yönetim 

Kurulu Üyesi Mustafa Polat, dünya 

markası olmak için büyümeye ve 

gelişmeye devam ettiklerini 

belirtti.

Leading brand 
in olive oil machines 

New agitator devices of Polat Makina are 
introduced in Olive Oil Fair. Polat Makina A.Ş which 

produces continuous system olive oil machines and 
markets them to domestic and foreign markets will release 

its new brand agitators by 2012. Polat Makina that became 
incorporated company in 1993 introduced its new machines in 

Olivetech, single olive and olive oil fair of 
Turkey, held in İzmir between March 3-6 
2011. New generation crushers and agita-
tors will be released to markets with more 
economic prices. As less air contact will be 
provided in olive oil production process, 
the quality of the oil will increase. Mustafa 
Polat, member of the Executive Board of 
Polat Makina which exports %40 of its 
production conducted in Aydın, ASTIM 
Organized Industrial Zone to the 
abroad stated that they continue 
to grow and develop to be a 
world brand.

Haber / News

Hollanda’da Aydın rüzgarı esti
Hollanda’da düzenlenen dünyanın en önemli turizm fuarlarından 

Utrecht Turizm Fuarı’nda Aydın’ın tarihî ve doğal güzellikleri tanıtıldı. 

11-16 Ocak 2011 tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenen Utrecht 

Turizm Fuarı’na Aydın Valiliği’ni temsilen katılan Aydın İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü yetkilileri, kenti her yönüyle tanıttı. Aydın’ın deniz, 

kum, güneş, doğa, sağlık, kültür, spor, kongre, yayla, av, yat, kuş gözlem-

ciliği, su altı dalış ve botanik dallarında sahip olduğu değerler altı gün 

boyunca ziyaretçilere yazılı ve görsel materyallerle anlatıldı. Aydın İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına Müdür Nuri Aktakka ve Turizm Şube 

Müdürü Ahmet Demir ile sektör temsilcilerinin görev aldığı standı, Hol-

landa Büyükelçisi Uğur Doğan da ziyaret etti. 745 metrekarelik Türkiye 

standında içerisinde temsil edilen Aydın standı katılımcılardan yoğun 

ilgi görürken, stant ziyaretçilerine kentin simgesi incir de ikram edildi.
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Röportaj / Interview

Aydın, Türkiye’de turizmin baş-

ladığı ilk kentlerden biri olarak ka-

bul ediliyor.  Kuşadası ve Didim’in 

pırıl pırıl kumlu plajları, mavinin her 

tonunu görebileceğiniz denizi ile 

kavuştu bu haklı üne Aydın. Ancak 

Ege’nin güzel kenti Aydın’ın, doğal 

güzelliklerinin yanında Türkiye’de 

ve dünyada öne çıkabilecek 

farklı zenginlikleri de bulunuyor. 

Binlerce yıl değişik medeniyetlere 

ev sahipliği yapmış 21 antik kenti 

olmasının Aydın için bulunmaz bir 

fırsat olduğunu dile getiren Aydın 

Valisi Hüseyin Avni Coş, gerçekleş-

tirdikleri yatırımlarla Aydın’ın adını 

tüm dünyaya duyurma hedefinde 

olduklarını söylüyor. Turizmi 12 aya 

yaymak adına turizmin çeşitlen-

dirilmesi için de çeşitli projelere 

imza attıklarını vurgulayan Vali Coş, 

“ Termal turizm bölgesi ilan edilen 

yerler ve Kuşadası’na yapılacak 

kongre merkeziyle kongre ve 

termal turizminde de söz sahibi 

olacağız.” diyor. 

Aydın is deemed as one of the 
first cities where tourism started in 
Turkey,  Aydın gained this deserved 
fame with the brilliant sand 
beaches of Kuşadası and Didim 
and its sea where you can observe 
any and every shade and tone of 
blue. But Aydın, this beautiful city 
in the Aegean region, possesses 
a diversity of richness besides its 
natural beauties that can make 
it prominent in Turkey and in the 
world.  The Governor of Aydın, 
Hüseyin Coş, pointed out that 
the presence of 21 ancient cities 
that hosted various civilisations 
throughout thousands of years, 
constitutes an unprecedented 
opportunity for Aydın and they 
made it to their goal to publicize 
Aydın all over the world with the 
investments realised.  Remarking 
that they brought various projects 
to completion so as to extend 
tourism activities over a period 
of 12 months, Governor Coş said: 
‘’We will also have a say in the 
convention and thermal tourism 
with new sites proclaimed as 

thermal resorts and the congress 
centre to be built in Kuşadası.’’

 Dear Governor, what does 
flash through your mind when 
Aydın is mentioned? Can you tell 
us about Aydın shortly?

Governor of Aydın, the Este-
emed Hüseyin Avni COŞ: With 
the determination of Evliya Çelebi 
that is still valid today and says 
“Oil flows off its mountains and 
honey flows off its plain”; Aydın is 
one of the precious provinces of our 
country. With its natural sources, 
history, touristic places, economic 
and humane potential, it is in an 
important position not only in 
the Aegean, but also in Turkey. 
Directing the politics and country 
administration in Turkey with the 
privileged persons it has raised, 
primarily the deceased Adnan 
Menderes, it has made a name in 
the “Turkish Democracy History”. 
Our province, which is settled on 
an area of 8007 km2 on the fertile 
plains of Great Meander Basin, has 
a population of 989.862. 

Turizmin kalbi 
Aydın’da atacak

The heartbeats of tourism felt in Aydın 

Hüseyin Avni 
Coş, the Governor 
of Aydın, states 
that they wish to 
promote Aydın, 
an enviable city 
with its cultural, 
historical and 
natural beauties, 
with new 
investments and 
intense publicity 
initiatives.  

Aydın Valisi 
Hüseyin Avni Coş, 

kültürel, tarihî ve 
doğal güzellikleri 

kıskandıran 
Aydın’ın 

zenginliklerini, 
yeni yatırımlar ve 

tanıtım ataklarıyla 
dünyaya 

duyurmak 
istediklerini 

belirtiyor. 
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 Sayın Valim Aydın denince 
aklınıza ne geliyor ? Kısaca Aydın’ı 
anlatır mısınız?

Aydın Valisi Sayın Hüseyin Avni 
COŞ:  Evliya Çelebi’nin bugün de 

geçerli tespiti ile “Dağlarından yağ, 

ovalarından bal akan” Aydın, ülke-

mizin nadide illerinden birisidir. 

Doğal kaynakları, tarihi ve turistik 
mekanları, ekonomik ve beşeri 
potansiyeli ile sadece Ege’de değil, 
Türkiye’de de önemli bir konumda-

dır. Başta rahmetli Adnan MENDE-

RES olmak üzere yetiştirdiği seçkin 

insanlarla Türkiye’de siyasete, ülke 
yönetimine yön vererek “Türk 

Demokrasi Tarihinde” de isim yap-

mıştır. Büyük Menderes Havzasının 

verimli ovaları üzerinde 8007 km2 

alan üzerine kurulu İlimizin nüfusu 

989.862’dir. 

 Sayın Valim  nasıl bir Aydın 
hedefliyorsunuz?

Aydın Valisi Sayın Hüseyin 
Avni COŞ:  Aydın şu anda birçok 

gösterge açısından 81 il arasında 

ilk 20 Sıradadır. Bizim 2023’e yöne-

lik hedefimiz, ilk 10’a girmektir. Bu 

göstergeler yaşam kalitesiyle ilgili 

göstergelerden tutun da, geliş-

mişlik göstergelerine kadar birçok 

göstergeyi kapsamaktadır. Zaten 

gelişmişlikle yaşam kalitesi göster-

geleri arasında güçlü bir bağlantı 

vardır. Ekonomik büyüklük, millî 

gelir, üretim kapasitesi, istihdam 

hacmi, aktif  nüfusun ürettiği 

değerler ve özellikle ilde üretilen 

gayri-safi millî hasıla açısından ilk 

10 arasına girmeyi hedefliyoruz. 

Kısacası; kaynaklarını, potansiyelini 

daha iyi değerlendirebilen bir 

Aydın’ı hedefliyoruz.

 Sayın Valim Aydın’ın kültür 
ve turizmdeki mevcut durumu 
nedir?

Aydın Valisi Sayın Hüseyin 
Avni COŞ:  Binlerce yıl önce Büyük 

Menderes Irmağının suladığı 

bereketli ovalar üzerine kurulmuş 

olan Aydın ilimiz doğanın kültürle 

kucaklaştığı ve Türkiye’de turizmin 

başladığı ilk illerden biridir.

Aydın ilimiz; deniz, kum, güneş, 

doğa, sağlık, kültür, tarih, spor, 

kongre, yayla, av, yat, kuş gözlem-

ciliği, su altı dalışı, tarım ve botanik 

dallarında sahip olduğu yüksek 

potansiyelin yanı sıra;  Kuşadası, 

Didim, Güzelçamlı, Akbük, Davut-

lar ve Millipark plajları, Milliparkın 

 Dear Governor, what is your 
target regarding Aydın?

Governor of Aydın, the Estee-
med Hüseyin Avni COŞ: Aydın is on 
the first 20 rank among 81 provinces 
now, in terms many indicators. 
Our target regarding 2023 is to be 
ranked among the first 10. From the 
indicators concerning life quality to 
the indicators of development, these 
indicators contain many indicators. 
There is already a strong connection 
between the development and life 
quality indicators. We aim to be 
ranked among the first 10, in terms 
of economic size, national income, 
production capacity, employment 
volume, values produced by the 
active population and especially 
national income produced in the 
province. In short; we aim an Aydın 
that can evaluate its sources and 
potential much better. 

 Dear Governor, what is the 
present situation of Aydın in cultu-
re and tourism?

Governor of Aydın, the Este-
emed Hüseyin Avni COŞ: The 
province of Aydın, which had been 
established on the fertile plains 
irrigated by Great Meander River 

thousands of years ago, is one of the 
first provinces where tourism started 
in Turkey and nature embraces 
culture. 

As well as the high potential it 
has in the branches of sea, sand, 
sun, nature, health, culture, history, 
sports, congress, plateau, hunting, 
yacht, bird observation, scuba 
diving, agriculture and botanics; 
our province of Aydın has wonder-
ful natural beauties and unique 
coasts also with Kuşadası, Didim, 
Güzelçamlı, Akbük, Davutlar and 
National Park beaches, characte-
ristics of rare and endemic plant 
existence of the National Park, and 
its unique-quality ancient cities 
and temples, Didim-Apollo, Tralleis, 
Nysa, Afrodisas. 

 Due to its geographical position, 
the city has hosted various civili-
sations and each civilisation has 
left their own traces in the region. 
Aydın, which had raised philosop-
hers like Thales, Anaksimender and 
Anaksimenes, who were born in the 
primary cities of the ancient age 
such as Afrodisias, Tralleis, Milet, 
Alinda, Didyma, Nysa, Priene and 
Magnesia, the historian and geog-
rapher Hekatais, the city planner 
and architect Hippodamos and 
İsidoros, is among the leading cities 
of Turkey in terms of tourism, with 
its coastal districts such as Kuşadası 
and Didim. 

Following the agriculture, the 
second important income source of 
our province is tourism. Cultural and 
tourism assets have an important 
place in the province economy. Our 
province has 8 museums (Aydın 
Museum, Afrodisias Museum, 
Milet Museum, Yoruk Ali Efe House 
Museum, Karacasu Ethnography 
Museum, Çine National Forces 
Museum, Çine Apiculture Museum, 
Nazilli City Museum) and 21 impor-
tant ruins. It also has 766 registered 
cultural assets.  
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nadir ve endemik bitki varlığı 

özellikleri, Didim-Apollon, Tralleis, 

Nysa, Afrodisas gibi  eşsiz nitelik-

teki antik çağın kent ve tapınakları 

ile muhteşem doğal güzelliklere 

ve eşsiz sahillere  sahiptir.

 Kent coğrafi konumundan ötü-

rü çeşitli uygarlıklara ev sahipliği 

yapmış ve her bir uygarlık bölge-

de kendi izlerini bırakmıştır. Antik 

çağın Afrodisias, Tralleis,Milet, 

Alinda, Didyma, Nysa, Priene, 

Magnesia gibi önde gelen kent-

lerinde doğan filozofları Thales, 

Anaksimender ve Anaksimenes’i, 

tarihçi ve coğrafyacı Hekatais’u, 

şehir plancısı ve mimar Hippoda-

mos ile İsidoros’u yetiştirmiş olan 

Aydın; Kuşadası ve Didim gibi 

sahil ilçeleriyle turizm açısından 

Türkiye’nin önde gelen kentlerin-

den biridir.

İlimizin tarımdan sonraki ikinci 

önemli gelir kaynağı turizmdir. İl 

ekonomisinde kültür ve turizm 

varlıkları önemli yer tutmaktadır. 

İlimizde 8 müze (Aydın Müzesi, 

Afrodisias Müzesi, Milet Müzesi, 

Yörük Ali Efe Evi Müzesi,Karacasu 

Etnoğrafya Müzesi,Çine Kuva-

yı Milliye Müzesi,Çine Arıcılık 

Müzesi,Nazilli Kent Müzesi) ve 21 

önemli ören yeri vardır.766 tescilli 

kültür varlığı mevcuttur.

Bünyesinde 20’nin üstünde 

antik kent bulunan bir başka il 

sadece Türkiye’de değil, dünyada 

da yoktur. Bu zenginliğin, bölge 

zenginliğine dönüştürülmesi, 

yani refah getirecek pozisyona 

getirilmesi gerekiyor.

 Sayın Valim Aydın’da son yıl-
larda kültür ve turizmle ilgili ne 
gibi yatırımlar yapıldı ve devam 
eden yatırımlarınız var mı?

Aydın Valisi Sayın Hüseyin 
Avni COŞ: Son yıllarda ilimizde 

turizm alanında özel sektör ve 

kamu yatırımları hız kazanmıştır. 

There is no other province that 
contains over 20 ancient cities, not 
only in Turkey but also in the world. 
This richness needs to be converted 
into a region richness; in other 
words, it needs to be enabled to 
bring prosperity. 

 Dear Governor, what kind 
of investments have been made 
in Aydın in respect of culture and 
tourism in recent years and do 
you have ongoing investments?

Governor of Aydın, the Estee-
med Hüseyin Avni COŞ: Private 
sector and public investments 
have accelerated in the field of 
tourism in our province during 
recent years. Concerning this issue, 
our government has transferred a 
significant amount of resource. The 
construction of the tourism roads 
of Selçuk- Söke, Kuşadası-Güzel-
çamlı, Söke-Didim, which is one of 
our most important investments 
and used by the tourists intensely, 
has been completed and our 
tourists have now been enabled to 
travel comfortably and safely. The 
construction of the tourism road of 
Karacasu-Afrodisias, on the other 
hand, is proceeding rapidly.  

The constructions of Aydın 
Didim Milet Museum and Nazilli 
Cultural Centre, which are among 
our important investments, have 
been completed. Openings of both 
investments will be carried out in 
the forthcoming days. The required 
fund has been supplied for the 
construction of AYTER Archaeo-
logy Museum in the Centre of our 
Province, which is very important 
for our Aydın and planned to be 
constructed in order to exhibit the 
artefacts that are obtained from 
our ruins and kept in stores, and it is 
on the stage of bidding right now. 
The Registered Provincial Public 
Library building of our Aydın, which 

has been waiting to be restored 
for years, has been put in tender in 
an attempt to be reorganised as a 
modern library. We will follow the 
completion of both the museum 
and library within this year. 

11 excavation works have been 
sustaining throughout our provin-
ce, 6 of which are local (Sultanhi-
sar Nysa, Germencik Magnesia, 
Aydın Centre Tralleis, Çine Tepecik 
Tumulus, Kuşadası Kadıkalesi, Çine 
Alabanda), 5 of which are foreign 
(Karacasu Afrodisias, Didim, Milet, 
Priene and Karpuzlu Alinda); the 
funds of our local excavations are 
appropriated by the Ministry of 
Culture and Tourism, the funds of 
our foreign excavations are app-
ropriated by their universities under 
sponsorship.  

Rich mineral-content thermal 
water springs have been explored 
as a result of the latest drillings per-
formed in Kuşadası Davutlar. Da-
vutlar Municipality was enabled to 
obtain the usage right of thermal 
springs. By means of a company 
that will be established, the whole 
region will be enabled to use the 
thermal springs under the coope-
ration of local administrations and 
real sector; they will be given the 
usage of touristic facilities. By this 
way, we will enable a widespread 
and efficient thermal tourism in 
Kuşadası. Being described as one 
of the largest congress centres of 
Europe, Kuşadası Congress Centre 
(KOMER) will be put into service this 
year. This great investment, which 
has many halls and exhibition 
centres that will enable 10.000 
people to conduct activities all at 
once, will develop the congress 
tourism not only in our Province, 
but also in our Country. By this way, 
Kuşadası will be able to provide 
service for tourism in 12 months of 
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Bu konuda hükümetimiz önemli 

kaynak aktarımında bulunmuştur. 

En önemli yatırımlarımızdan bir 

tanesi turistlerin yoğun olarak kul-

landıkları Selçuk- Söke,Kuşadası-

Güzelçamlı,Söke-Didim  turizm 

yolları yapımı tamamlanmış olup 

şu anda turistlerimizin rahat ve 

güvenli bir seyahat yapmalarına 

imkan sağlanmıştır. Karacasu-Afro-

disias turizm yolu yapımı ise hızla 

devam etmektedir.

Önemli yatırımlarımızdan Aydın 

Didim Milet Müzesi ve Nazilli 

Kültür Merkezi yapımı  tamamlan-

dı. Önümüzdeki günlerde her iki 

yatırımın da açılışı gerçekleşecek-

tir. Aydınımız için çok önemli olan, 

ören yerlerimizden elde edilerek 

depolarda muhafaza edilen 

eserlerin sergilenmesi amacıyla 

yapılmasını planladığımız İlimiz 

Merkezindeki AYTER arkeoloji 

müzesi yapımı için gerekli ödenek 

sağlandı ve şu anda ihale aşa-

masındadır. Aydınımızın yıllardır 

restore edilmeyi bekleyen tescilli İl 

Halk Kütüphanesi binasının, çağ-

daş bir kütüphane olarak yeniden 

düzenlenmesi için ihalesi yapıldı. 

Hem müze hem de kütüphanenin 

bu yıl içerisinde bitirilmesinin 

takipçisi olacağız.

İlimiz genelinde 6’sı yerli 

(Sultanhisar Nysa, Germencik 

Magnesia, Aydın Merkez Tralleis, 

Çine Tepecik Höyüğü, Kuşadası 

Kadıkalesi, Çine Alabanda), 5’i 

yabancı (Karacasu Afrodisias, 

Didim, Milet, Priene ve Karpuzlu 

Alinda) olmak üzere 11 kazı çalış-

mamız devam etmekte olup yerli 

kazılarımızın ödenekleri Kültür 

ve Turizm Bankalığınca, yabancı 

kazıların ödenekleri ise kendi üni-

versitelerinden sponsorluk yoluyla 

yapılmaktadır.

Kuşadası Davutlar’da son 

yapılan sondajlarla zengin mi-

neral içerikli termal su kaynakları 

bulunmuştur. Termal kaynakla-

rın kullanım hakkının Davutlar 

Belediyesi tarafından alınması 

sağlanmıştır. Kurulacak bir şirket 

vasıtasıyla yerel yönetimler ve reel 

sektörün ortaklığında tüm bölge-

nin termal kaynaklardan yararlan-

ması sağlanacak, turistik tesislerin 

kullanımına verilecektir. Böylece 

Kuşadası’nda yaygın ve etkin bir 

termal turizm yapılabilmesini 

mümkün kılacağız. Avrupa’nın en 

büyük kongre merkezlerinden 

birisi olarak nitelendirilen Kuşadası 

Kongre Merkezi (KOMER ) bu yıl 

hizmete girecektir. Aynı anda 

10.000 kişinin etkinlik yapmasına 

imkan verecek bir çok salon ve 

teşhir merkezine sahip olan bu 

büyük yatırım sadece İlimizde 

değil Ülkemizde kongre turizmini 

geliştirecektir. Böylece Kuşadası; 

sağlık ve kongre turizmi yoluyla 

yılın 12 ayında turizme hizmet 

verilebilecektir. 

Didim’de yatırımcılar için 11.200 

ha geniş bir alan “Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan 

edilerek, planlı ve sistemli bir 

yapılaşmaya ayrılmıştır. Ege sahil-

lerinde artık bu ölçekte bir alan 

bulmak çok zordur. Bu bakımdan 

the year by means of health and 
congress tourism.  

A wide area of 11.200 ha has 
been declared “Protection and 
Development Region of Culture 
and Tourism” in Didim for investors 
and allocated for a planned and 
systematic structuring. It is no 
longer possible to find such scale of 
area on the Aegean coasts. In this 
respect, we evaluate the fact that 
Protection and Development Regi-
on of Culture and Tourism of Didim 
supports ideal opportunities for 
those who want to build facilities. 
Once this project is implemented, 
it will be a considerably great 
acquisition both for Didim and 
Turkey tourism. Again by means 
of this project, the development of 
Didim tourism will be enabled and 
the district of Didim will be allowed 
to come to the forefront as a brand 
city among the world destinations 
through enabling the integration 
with the new tourism tendencies 
experienced in the world. 

“Tralleis Thermal Tourism Deve-
lopment Region”, which includes 
“Buharkent Thermal Tourism 
Development Region” in Buharkent 

and İmamköy in Central Aydın has 
been declared within the scope 
of diversifying the tourism in our 
province. Planning works of the 
region are managed by the Ministry 
of Culture and Tourism. Thermal 
tourism investments to be made in 
the region are very important for 
the tourism of Aydın. 

 Dear Governor, what is the 
point aimed by Aydın in culture 
and tourism and what kind of 
works do you have regarding this 
subject?

Governor of Aydın, the Estee-
med Hüseyin Avni COŞ: We aim 
to spread tourism not only to some 
certain months of the year, but also 
to twelve months. Accordingly, as 
well as sea, culture, nature tourism, 
we also have accelerated the activi-
ties of diversifying tourism in fields 
such as thermal, congress, nature, 
sports tourism. We are making an 
intense effort to introduce our pro-
vince at both inland and abroad 
fairs. Regarding the introduction 
of our province, we participated in 
the tourism fairs of İstanbul Emitt, 
Ankara, Aegean Provinces, Berlin, 
Moscow, Dubai, Milano, Utrecht 
and London during 2010-2011. 

15
AYDIN   Nisan - Mayıs / April - May 2011



tesis yapmak isteyenler için Didim 

Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgesinin ideal fırsatlar 

taşıdığını değerlendirmekteyiz. Bu 

proje hayata geçirildiğinde hem 

Didim hem de Türkiye turizmi için 

oldukça büyük bir kazınım olacak-

tır. Yine bu proje sayesinde Didim 

turizminin gelişimi, dünyada 

yaşanan yeni turizm eğilimleri ile 

bütünleşmenin sağlanarak Didim 

ilçesinin dünya destinasyonları 

arasında bir marka şehir olarak 

öne çıkması sağlanmış olacaktır.

İlimizde turizmin çeşitlendi-

rilmesi çalışmaları kapsamında, 

Buharkent’te “Buharkent Termal 

Turizm Gelişim Bölgesi” ve Aydın 

Merkezde İmamköyü de içine alan  

“Tralleis Termal Turizm Gelişim 

Bölgesi” ilan edilmiştir. Bölgenin 

planlama çalışmaları Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca yönetilmek-

tedir. Bölgede gerçekleşecek olan 

termal turizm yatırımları Aydın 

turizmi açısından çok önemlidir.

 Sayın Valim Aydın’ın kültür 
ve turizmde hedeflediği nokta 
nedir, bu konuda ne gibi çalış-
malarınız vardır?

Aydın Valisi Sayın Hüseyin 
Avni COŞ: Turizmi sadece yılın 

belirli aylarında değil, on iki aya 

yaymayı hedefliyoruz. Bu doğrul-

tuda Deniz, kültür, tabiat turizmi-

nin yanı sıra termal, kongre, doğa, 

spor turizmi gibi alanlarda turizmi 

çeşitlendirme faaliyetlerine hız 

verdik. Gerek yurt içi gerekse yurt 

dışı fuarlarda ilimizi tanıtmak için 

yoğun çaba gösteriyoruz. İlimizin 

tanıtımına yönelik olarak 2010-

2011 yıllarında İstanbul Emitt, 

Ankara Ege İlleri, Berlin, Moskova, 

Dubai, Milano, Utrecht ve Londra 

turizm fuarlarına katıldık. Bu yıl da 

özellikle uluslararası turizm fuarla-

rında ülkemizi ve ilimizi tanıtmak 

için ilimiz turizm potansiyelini 

anlatan deplian, broşür, CD, v.b. 

materyaller ve yetişen ürünlerden 

numuneler dağıtıyoruz. 

Bu faaliyetlerin yanında mevcut 

yatak kapasitemizi 100.000’e ulaş-

tırmayı hedefliyoruz. İlimizi 2010 

yılında yaklaşık 4,5 milyon yerli ve 

yabancı turist ziyaret etti. Bu yıl da 

bu sayının artmasını bekliyoruz.

En önemli hedefimiz, Aydın 

ilimizi sadece Türkiye’ de değil 

dünyada en önde gelen, turizmin 

her çeşitliliğinin yaşanabildiği, 

barınma ve ulaşım sorunlarının 

olmadığı kentlerinden birisi haline 

getirmektir.

 Sayın Valim görev yapar-
ken sizin olmazsa olmazlarınız 
nelerdir?

Aydın Valisi Sayın Hüseyin 
Avni COŞ: Ben disipline, düzene, 

hukuka ve çalışanların verimli-

liğine, halkımızın beklentilerine 

öncelik ve önem veren biriyim. 

Özellikle de kamu kaynaklarının 

isabetli ve verimli olarak kullanıl-

masını son derece önemserim. 

Beraber çalıştığım arkadaşlarımın 

da öncelikle görev yaptıkları alanla 

ilgili mevzuata titizlikle uymalarını 

kesinlikle isterim. 

Her kurumun, görevini yapar-

ken hukuka uygun davranması, 

asla keyfiliğe yönelmemesi ve 

hizmet yürütürken vatandaşa 

odaklı olması, halkın istek ve 

önerilerini dikkate alması gerek-

tiğinin altını önemle çiziyorum 

ve görevim gereği bunu titizlikle 

takip ediyorum.

 Sayın Valim boş vakitlerinizi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aydın Valisi Sayın Hüseyin 
Avni COŞ: Kurum ve kuruluşları-

mızın çalışmalarına azami ölçüde 

destek vermek mecburiyetinde 

kalmam nedeniyle hemen hiç boş 

vaktim olmuyor. Ama süreli ve 

süresiz yayınları okumayı, halkımı-

zın arasına karışıp sohbet etmeyi, 

onların nabzını tutmayı seviyor ve 

mümkün olduğunca da yapmaya 

çalışıyorum.  

This year, on the other hand, we 
are distributing materials such 
as deplians, brochures, CDs, etc, 
which introduce tourism potential 
of our province, and samples of 
the growing crops, for the purpose 
of introducing our country and 
province especially at international 
tourism fairs. 

Besides these activities, we also 
aim to increase our present bed 
capacity to 100.000. Our province 
was visited by approximately 4,5 
million local and foreign tourists in 
2010. We are expecting this number 
to increase this year as well. 

Our primary target is to make 
Aydın one of the leading cities not 
only in Turkey but also in the world, 
where all kinds of tourism could 
be experienced, accommodation 
and transportation problems do 
not exist. 

 Dear Governor, what are 
your prerequisites in the line of 
duty?

Governor of Aydın, the Este-
emed Hüseyin Avni COŞ:  I am 
a person who gives priority and 

importance to discipline, order, 
law, productivity of workers and 
expectations of our public. I attach 
a particular importance to the right 
and efficient use of public sources. 
I want my coworkers to primarily 
obey the legislation regarding the 
field in which they serve carefully. 

I am overemphasising that 
each institution shall behave in 
accordance with the law, never 
incline towards arbitrariness while 
they do their duty and focus on the 
citizen, take the requirements and 
suggestions of the public into con-
sideration while they give service 
and I am carefully following this, as 
required by my duty. 

 Dear Governor, how do you 
evaluate your spare time?

Governor of Aydın, the Estee-
med Hüseyin Avni COŞ: Since I am 
supposed to support the works of 
our agencies and institutes in maxi-
mum, I barely have spare time. But 
I like reading periodical and non-
periodical publications, mingling 
freely with the crowd, chatting with 
them and feeling their pulse and I 
try my best to do these.  
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Gezi /

Aydın’a 71 kilometre uzaklıkta 

bulunan Kuşadası, yabancı turistle-

rin Türkiye denince akıllarına gelen 

ilk tatil adresi oldu yıllar boyunca. 

Böyle olmasının da bir sebebi vardı 

çünkü Kuşadası, Türkiye’yi turizmle 

tanıştıran bir ilçeydi. İlk kruvaziyer 

gemilerinin durağı Kuşadası Limanı 

oldu Türkiye’de ve yıllar geçtikçe 

artan turist sayısını bugün milyon-

ları buldu. ‘Küçük bir sahil kasabası’ 

imajını 20-30 yıllık bir süreçte, 

birçok ülkeden turistin tercih ettiği 

bir turizm ilçesi görünümüne 

dönüştürmeyi başardı Kuşadası.

Adını önündeki Güvercin 

Adası’ndan alan ilçe, Türkiye’de 

turizmin başladığı yer olarak kabul 

ediliyor. Kuzeyde Selçuk ve Pamu-

cak, güneyde Dilek Yarımadası ile 

sınırlanan Kuşadası; Efes, Meryema-

na, Milet, Didim, Pamukkale, Mar-

maris, Bodrum gibi önemli turistik 

merkezlerin de odağında bulunu-

yor. Kuşadası, yat limanı, çok sayıda 

plaj, otel, motel, kamping, tatil 

köyü ve eğlence yerleriyle, özellikle 

yaz aylarında çok canlı ve renkli bir 

yaşantı sergiliyor. 

Kuşadası, that is 71 km away 
from Aydın has been the first travel 
destination of foreign tourists for 
years when asked about Turkey.  
There is a reason for being so since 
Kuşadası is a town that makes Tur-
key meets with tourism. Kuşadası 
Port has become the stopping place 
of first cruiser ships in Turkey and 
its number of tourist increasing 
year by year has reached millions.  
Kuşadası, while ‘a small seaside 
town’, succeeded to transform its 
image to a tourism district preferred 
by tourists from various countries in 
a 20-30 year period. 

The district that takes its name 
from the Pigeon Island opposite of 
it, is considered as the place where 
the tourism started in Turkey.  Ku-
şadası that is bordered with Selçuk 
and Pamucak from the north and 
Dilek Peninsula from the south, 
is also located in the centre of 
important tourism centres such as 
Ephesus, The house of Virgin Mary, 
Miletus, Didim, Pamukkale, Marma-
ris, Bodrum. Kuşadası exhibits a very 
lively and colourful living especially 
in summer months with its yacht 
port, a number of beaches, hotels, 
motels, camping, holiday resort and 
entertainment places.   

In Kuşadası where the joy of sea is 
experienced unlimited, blue flagged 
Pygale, Women Sea, Güvercinada, 
Yavansu and Aslanburnu beaches 
come to the forefront.  On the other 
hand, tourists that prefer the island 
can do rafting in Aqua park, being 
the largest water park of Europe, 
can swim with sea creatures and 
also watch crocodiles in the man-
made river.  Çıban (Yavansu), Venüs, 
Güzelçamlı and Davutlar thermal 

Türkiye’de 
turizmin 
başlangıç 

noktası
The starting point of tourism in Turkey

KUSADASI

With its sea, 
market, castle, 
entertainment 

places Kuşadası, 
being the place 

where the tourism 
in Turkey started, 
is among the most 
preferred districts 

of tourists. 

Denizi, çarşısı, 
kalesi, eğlence 
mekânlarıyla 

Türkiye’de 
turizmin ilk 
başladığı yer 

olan Kuşadası, 
turistlerin en 

çok tercih ettiği 
beldelerimiz 

arasında 
bulunuyor.

Travel Fotoğraflar / Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun - Süleyman Duman - Ferzan Yapkuöz
Kuşadası Ticaret Odası Arşivi
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‘Küçük bir sahil kasabası’ imajını 
20-30 yıllık bir süreçte, birçok 
ülkeden turistin tercih ettiği 
bir turizm ilçesi görünümüne 

dönüştürmeyi başardı Kuşadası.

Kuşadası, while ‘a small seaside town’, 
succeeded to transform its image to a 
tourism district preferred by tourists 
from various countries in a 20-30 

year period. 
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springs and Aslanlı and Zeus caves 
are the places that need to be seen 
in the region. 

Pygela- first health 
city of the world

Pygela Ruin Area, located three 

kilometres north of Kuşadası,  

according to the legend was 

founded by the soldiers of the King 

of Argos Agamemnon. The King 

Agamemnon founded Pygale in 

Kuşadası and Agamemnon in İzmir 
in order to rest this tired soldiers and 
to repair this navals during 10-year 
lasting Trojan War.   Both of the 
cities with the healing waters near 
them succeed to restore the morals 
and deteriorating health of the sol-
diers.  Pygale Health City and Port 
then became the place of leisure 
and entertainment for the soldiers 
of Alexander the Great that came to 
Ephesus.  Pygela about which some 
researchers state that it is rooted 
back to Protogeometric Age is 
accepted as the first city founded as 
a city of health.  If you have special 
interest in archaeology, we advise 
you to visit Pygela ruins although 
not so many remnants are left.  

Meeting centre 
of Ionian cities

The centre of half-religious and 
half-political Paionion Union that 
12 Ionian cities made was in “Kari-
on- Automatic Hill” that lies inside 
Natural Park in Dilek Peninsula in 
Kuşadası. About 700s B.C. delegates 
of 12 city states were gathering in 
Panionion in certain days of the 
year and were taking political deci-
sions. The aim of the famous ritual 
sacrifices conducted in this holy are 
made by Ionian unions in the name 
of the God of Sea Poseidon who is 
commemorate with the name of 
Helikonios,  was to provide the dis-
cussion of the problems of the city 
and giving advices to one another 

and moreover to take common 

decision on important matters.  

Panionion was also known as a 

good prophecy centre. The lungs of 

the sacrificed animal were required 

to be wholly submitted to the God 

in order to make a prophecy. 

Looking the island 
from Snaky Cape 

It is supposed that Neopolis 
located on the road from Pigeon 
Island to Women Sea was the first 

Deniz keyfinin sınırsız yaşandığı 

Kuşadası’nda mavi bayraklı Pygale, 

Kadınlar Denizi, Güvercinada, 

Yavansu ve Aslanburnu plajları ilk 

sırada geliyor. Ayrıca adayı tercih 

eden tatilciler, Avrupa’nın en büyük 

su parkı olan Aquapark’ta rafting 

yapıp, deniz canlılarıyla yüzebiliyor, 

yapay nehirde timsahları izleyebili-

yor. İlçede Çıban (Yavansu), Venüs, 

Güzelçamlı ve Davutlar kaplıcaları 

ile Aslanlı ve Zeus mağaraları da 

görülmesi gereken yerler arasında. 

Dünyanın ilk 
sağlık şehri Pygela 

Kuşadası’nın yaklaşık üç kilomet-

re kuzeyinde yer alan Pygela Ören 

Alanı, efsaneye göre Argos Kralı 

Agememnon’un askerleri tarafın-

dan kurulmuştur. Kral Agamem-

non, 10 yıl süren Truva savaşları 

sırasında, yorgun düşen askerlerini 

dinlendirmek, hem de savaş gemi-

lerini onarmak için Kuşadası’ndaki 

Pygale ve İzmir’deki Agamemnon 

şehirlerini kurmuştur. Her iki şehir, 
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settlement of Kuşadası and was 

founded by Ionians.  There are some 

remnants of walls on Snaky Cape 

on which until now no serious 
archaeological study has been con-
ducted.  The cape is worth seeing 

not only because of its historical 

value but also due to the unique 

beauty that it adds to island’s view 

as it is laid parallel with Pigeon 
Island to the sea.  

Ilıca Hill

The ruins in Ilıca Eleven Hill where 
Achaeans first settled in the first 
years in the Western Anatolia when 

they emigrated are clear evidences 
that Kuşadası had settlement even 

before three thousand years ago.  

Walls constructed from large stones 
remained until present day. 

Pirate Castle 
should be seen

Pigeon Island connected to the 
land through a mole during the 
construction of the port, consists 
Byzantine castle constructed over 
cliffs.   During Peloponnesus revolt 
during Ottoman Empire, the island 

which acted as an outstation aga-

inst the attacks from the islands is 

known as “Pirate Castle” among the 

locals. Castle surroundings where 

there resides also a cistern was re-

arranged by being restored in 1999 

and was made as an open place 

in accordance with the historical 

texture of the archaeological site.  

Stop of Caravans

Historical buildings in Kuşadası 
are being restored for historical 
purposes and opened to usage. On 
of these buildings that is explicitly 

yakınında bulunan şifalı sularla 

askerlerin bozulan sağlıklarını ve 

yıpranan morallerini geri getirmeyi 

başarmıştır. Pygale Sağlık Kenti ve 

Limanı, daha sonra Efes’e gelen 

Büyük İskender’in askerlerine de 

dinlence ve eğlence yeri oldu. Bazı 

araştırmacıların Protogeometrik 

Çağa kadar tarihinin uzandığını 

söylediği Pygela, dünyada sağlık 

şehri olarak kurulan ilk kent olarak 

da kabul ediliyor. Arkeolojiye özel 

bir ilgi duyuyorsanız çok fazla 

kalıntı bulunmamasına rağmen 

Pygela ören alanını gezmenizi 

öneririz. 

İon şehirlerinin 
toplantı merkezi

12 İon şehrinin oluşturduğu yarı 

dini, yarı siyasi Paionion Birliği’nin 

merkezi de Kuşadası sınırları 

içerisindeki Dilek Yarımadası’ndaki 

Milli Park sınırları içinde kalan, 

“Karyon - Otomatik Tepe” idi. Mi-

lattan Önce 700 yıllarında 12 şehir 

devletinin delegeleri, yılın belirli 

günlerinde Panionion’da toplanıp, 

önemli politik kararlar alıyordu. 

Helikonios yan adı ile anılan Deniz 

Tanrısı Poseidon’un adına, İon 

birlikleri tarafından oluşturulan bu 

kutsal alanda yapılan ünlü kurban 

törenlerinde amaç, kentlerin so-

runlarını tartışıp şehir devletlerinin 

birbirine önerilerde bulunmalarını 

sağlamak, ayrıca önemli konularda 

ortak kararlar almaktı. Panionion, 

aynı zamanda iyi bir kehanet 

merkezi olarak da tanınıyordu. 

Kehanette bulunmak için kurban 

edinen hayvanların akciğerlerinin, 

Tanrı’ya bütün olarak sunulması 

gerekiyordu.

Yılancı Burnu’ndan 
adaya bakış 

Güvercinada’dan Kadınlar 

Denizi’ne giden yol üzerinde 

bulunan Neopolis’in Kuşadası’nın 

ilk yerleşim yeri olduğu ve İonlar 

tarafından kurulduğu sanılıyor. 

Şu ana kadar ciddi bir arkeolojik 
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araştırmaya konu olmamış Yılancı 

Burnu üzerinde bazı duvar kalın-

tıları mevcut. Burun sadece tarihî 

değeri ile değil, aynı zamanda 

Güvercin Ada ile paralel bir şekilde 

denize uzanması nedeniyle adanın 

manzarasına kattığı eşsiz güzelli-

ğiyle de görülmeye değer. 

Ilıca Tepe 

Akaların, Batı Anadolu’ya ilk göç 
ettikleri yıllarda yerleştikleri yer 
olan Ilıca Onbir Tepe’deki kalıntılar, 
Kuşadası’nın bundan üç bin yıl 
öncesinde bile yaşanılan bir kent 
olduğunun kanıtıdır. Büyük taştan 
yapılmış olan duvarlar bugüne 

kadar ayakta kalmıştır.

Korsan Kalesi görülmeli 

Limanın inşaatı sırasında bir 

mendirekle karaya bağlanan Gü-

vercinada, sarp kayalar üzerine inşa 

edilmiş bir Bizans kalesini de içinde 

barındırıyor. Osmanlı İmparator-

luğu zamanında, Mora isyanı sıra-

sında adalardan gelecek saldırılara 

karşı bir ileri karakol görevi gören 

ada,  halk arasında “Korsan Kalesi” 

olarak da anılıyor. Bir su sarnıcı 

da bulunan kalenin çevresi, 1999 

yılında restore edilerek yeniden 

düzenlendi ve sit alanının tarihî 

dokusuna uygun olarak kamuya 

açık bir mekân haline getirildi. 

Kervanların durağı

Kuşadası’nda tarihî binalar farklı 

amaçlarla restore edilerek kullanı-

ma açılıyor. Bu tarihî binalardan biri 

de yerli-yabancı turistlerin ilçede 

mutlaka ziyaret ettiği ya da konak-

ladığı tarihî Kervansaray. 

Kervansaray, Sadrazam Öküz 

Mehmed Paşa tarafından 1618 

yılında, deniz ticareti için yaptırıl-

mış, iki katlı, avlulu bir yapı. Öküz 

Mehmed Paşa Kervansarayı’nda 

burç ve mazgal delikleri, kalenin 

zamanında ne denli şiddetli 

muharebelere maruz kaldığının bir 

göstergesi. Kervansarayda, avlunun 

either visited of stayed by both 
domestic and foreign tourists is the 
Caravanserai.

Caravanserai is a two – story 
building with a courtyard gotten 
built for naval trading by Grand 
Vizier Öküz Mehmed Pasha in 1618. 
The bastions and battlements from 
Öküz Mehmed Pasha Caravanserai 
are the indictor of what severe 
battles the castle had undergone 
in past. Environment of the court 
is surrounded by the porches and 
rooms at both floors. Existence of 
this caravanserai shows that the 
commercial commodities sent 
from inner sections of the country 
used to be exported from this 
seaport found at the one end of the 
caravan pack trails, Kuşadası during 
Ottoman Period. The eye catching 
architecture of the caravanserai 
has also been narrated in details in 
his effort named “Travel Book” by 
Evliya Çalabi, the famous traveller. 
The building has been rented and 
restored by a private company and 
opened to the service as a Touristic 
Accommodation Facility in 1966. 
With its rooms decorated by the 
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texture of history and all luxuries 
of modernity’s integrated, Öküz 
Mehmed Pasha Caravanserai has 
been serving to Turkish tourism. 
From the downstairs of the hotel, a 
sales division selling souvenirs and 
carpet has also been considered. 
From the caravanserai at garden 
of which cafeteria and restaurant 
service is being given, the worldwide 
famous Turkish Nights are also being 
organised. Furthermore, from the 
caravanserai that also serves for the 
cultural function of town, the pain-
ting and art exhibitions are being 
executed and activities of NGOs are 
being arranged. 

The photographs of too many do-

mestic and foreign stars stayed from 
Öküz Mehmed Pasha Caravanserai 
being the favorite of the tourists are 
being exhibited at ground floor of 
the hotel. One more detail leading 
to a smile is the room names rarely 
come across from other hotels. 
Above the room doors, do not get 
surprised if you see the interesting 
names like Cici/Popsy, Çabuk/
Prompt, Fıkra/Episode, Hayat/Life, 
İşsiz/Jobless, Gaga/Bill.

The most glorious 
mosque of the island 

In-Castle Mosque was built 
together with the caravanserai by 
Öküz Mehmed Pasha during 17th 
century. It is the sole eye catching 
mosque of Kuşadası. Its square – 
shaped primary worshipping space 
is covered a great dome. The main 
walls rising in two steps end in flat 
moulding. The timber-work style – 
narthex of mosque was added upon 
repair made in 1830. 12 – arched 
dome trimmers above square space 
has been reinforced by featheredged 
beams. The wings of the main gate 
to the mosque have been decorated 
by geometrical interlocks and pearl 
indents. 

While even İlyas Ağa, the Flag 
Officer of Muğla has provided 
necessary aid for construction of a 
bookcase, he has equipped this pla-
ce with both scientific and Islamic 
works issued and then opened it to 
the service of the people as well. 

Kuşadası linkage door

There used to be three main doors 
from the ramparts made in Kuşa-
dası during Christians period. These 
doors were coated by 5 – mm steel 
sheets riveted upon being dressed 
on very thick timbers. Current castle 
door is the last one survived out of 
three castle doors. According to the 
belief, those passing through this 
door failed to leave Kuşadası and 
have become habitants of Kuşadası. 

En başarılı 
kruvaziyer limanı  

Türkiye’nin en yoğun kru-
vaziyer limanı olan Kuşadası 
Limanı, Ege Ports (Ege 
Liman İşletmeleri) tarafında 
işletiliyor. Her gün binlerce 
turist taşıyan dev kruvaziyer 
gemilerinin yanaştığı Kuşa-
dası Limanı, bugüne kadar 
birçok uluslararası ödül aldı. 
Dünyada denizcilikle ilgili 
yayınlar arasında en eski ve 
prestijli yayın olarak kabul 
edilen Lloyd’s List tara-
fından düzenlenen Lloyd’s 
List Türkiye Denizcilik 
Ödülleri’nden “Yılın Tu-
ristik Yolcu Limanı”, “Altın 
Çıpa”, Skalite’07 ödüllerine 
layık görülen Ege Ports, 
dünyanın en önemli turizm 
örgütü Uluslararası Kruvazi-
yer İşletmecileri Birliği’nden 
de “Dünyanın En Güvenli 
Limanı” unvanını aldı. 
Yılda yaklaşık 700’e yakın 
kruvaziyer geminin yanaştığı 
Kuşadası Limanı’na yıllık 
ortalama 800 bine yakın 
yolcu ayak basıyor. 

The most successful 
cruiser port 

Kuşadası Port, the most de-
manded cruiser port in Turkey 
is managed by Aegean Ports 
(Aegean Port Management). 
Kuşadası Port where each day 
huge cruiser ships carrying 
thousands of passengers anchor 
has been awarded with many 
international awards until 
today.  Aegean Port which was 
awarded with “Touristy Pas-
senger Port of the Year”, “Golden 
Anchor Crown”, and Skalite ‘07 
from Lloyd’s List Turkey Naval 
Awards” organized by Lloyd’s 
List that is considered as the 
oldest and the most prestigious 
naval publication of the world, 
has also been awarded with 
“The Most Secure Port of the 
World” by the International 
Cruiser Entrepreneurs Associa-
tion, one of the most important 
tourism organisation in the 
world.   Kuşadası Port to which 
about 700 cruiser ships berth 
each year, welcomes approxima-
tely 800 thousand passengers 
each year.  
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çevresini her iki katta da revak 

ve odalar sarar. Bu kervansarayın 

varlığı, Osmanlılar zamanında 

Kuşadası’nın kervan yolların-

dan birinin sonunda ülkenin iç 

bölümlerinden gönderilen ticari 

malların ihraç limanı olduğunu 

gösterir. Mimarisi ile dikkat çeken 

kervansaray, ünlü seyyah Evliya 

Çelebi’nin “Seyahatname” eserinde 

de ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Yapı, 1966 yılında özel bir şirket 

tarafından kiralanıp restore edilerek 

Turistik Konaklama İşletmesi olarak 

hizmete açıldı. Her türlü konforun 

ve modernliğin tarihî dokuyla 

kaynaştırılarak dekore edildiği 

odalarıyla Öküz Mehmed Paşa Ker-

vansarayı, Türk turizmine hizmet 

ediyor. Otelin alt katında turistik 

eşya ve halı satan bir satış bölümü 

de düşünülmüş. Bahçesinde 

gece-gündüz kafeterya ve restoran 

hizmeti verilen kervansarayda, 

haftanın belirli geceleri dünyada 

ünlenen Türk Geceleri de organize 

ediliyor. Ayrıca şehrin kültür merke-

zi işlevini de gören kervansarayda, 

resim ve sanat sergileri açılıyor, sivil 

toplum örgütlerinin etkinlikleri 

düzenleniyor. 

Yerli ve yabancı turistlerin 

gözdesi olan Öküz Mehmed Paşa 

Kervansarayı’nda şimdiye kadar 

kalan pek çok ünlünün fotoğrafları 

otelin giriş katında sergileniyor. 

Otelde gülümseten bir başka 

detay da, diğer otellerde pek 

rastlayamayacağınız ilginç oda 

isimleri. Oda kapılarının üstünde 

Cici, Çabuk, Fıkra, Hayat, İşsiz, Gaga 

gibi enteresan isimler görürseniz 

şaşırmayın. 

Adanın en 
görkemli camisi

Kale İçi Camii, kervansarayla 

birlikte yine Öküz Mehmed Paşa 

tarafından 17. yüzyılda yaptırılmış. 

Cami, Kuşadası’nın görkemli tek 

camisi olarak göze çarpar. Kare pla-

nı, esas ibadet mekânını büyük bir 

kubbe ile örter. İki kademe halinde 

yükselen beden duvarları, düz 

silmelerle son bulur. Camiin kuzey 

cephesindeki bağdadi stildeki son 

cemaat yeri 1830 yılında yapılan 

onarımdan sonra eklenmiştir. Kare 

mekân üzerinde 12 kemerli kubbe 

kasnağı, dört köşede, kenarlı 

payandalarla desteklenmiştir. Ca-

minin ana giriş kapısının kanatları 

geometrik geçmeler ve sedef 

kakmalarla süslenmiştir. 

Muğla Sancak Beyi İlyas Ağa da, 

bu camiye ilave olarak, bir kitaplık 

inşası için gereken yardımı yaptığı 

gibi, burayı o zamana kadar çıkan 

hem ilmi, hem de İslami eserlerle 

donatarak halkın hizmetine açmış.

Excessive population increase rein-
forces adoption of this belief. 

Curing Roman Bath

Human adopted to live nested 
with nature from the ancient times 
and they tried to find the cures of 
many illnesses in the nature by exa-
mining them with careful observa-
tions.  And so in Ionian and Roman 
periods, Pygela and Roman baths 
provided healing for the humans in 
Kuşadası and its environs. Although 
Roman Bath which was construc-
ted over healing water sources 
that was good for any kind of skin 
diseases in the magnificent period 
of Ephesus looks neglected on the 
hillsides of Ilıca Hill, it is still worth 
seeing due to the historical respect.  

Influences from 
Byzantine architecture  

Kurşunlu Monastery is located 
on a place of approximately 600 
meters of height from the sea on 
a hill behind Davutlar where there 
is a panoramic view of the bay.  In 
the region which was exposed to 
dense Christian immigration in the 
eight century, many monasteries 
near Ephesus are good examples of 
Byzantine architecture.   The reason 
why the monastery is so far away is 
both to prevent it from the attacks 
of pagans and that it is used for 
educational purposes. 

Aqueducts carrying 
water to Ephesus

In the ancient times, drinking 
water to Ephesus was being carried 
through aqueducts from Kuşada-
sı. Kinkirdos water coming from 
Değirmendere was arriving to Ep-
hesus via these aqueducts passing 
through a road of 45 kilometres 
of hillsides and channels. In the 
Ottoman period, aqueducts were 
constructed by Öküz Mehmed Pas-
ha to bring water from Burgaz to 
Kuşadası. Many of these aqueducts 
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Kuşadası’na 
bağlayan kapı 

Kuşadası’nda Hıristiyanlar dö-

neminde, kare formunda yapılan 

surların üç ana giriş kapısı vardı. 

Bu kale kapıları, çok kalın kalaslar 

üzerine geçirilerek perçinlenmiş, 

5 milimetre kalınlığındaki saçlarla 

kaplı idi. Şu anda mevcut olan 

kale kapısı, üç kale kapısından 

ayakta kalanların sonuncusudur. 

İnanışa göre, bu kapının altından 

geçenler bir daha Kuşadası’nı terk 

edemez ve Kuşadalı olurlarmış. 

Nüfusun son yıllardaki aşırı artışı, 

bu inanışın sahiplenildiğini kuv-

vetlendirir.

Şifa dağıtan 
Roma Hamamı 

İlk çağlardan beri insanlar, doğa 

ile iç içe yaşamayı ilke edinmiş ve 

pek çok hastalığın çaresini büyük 

bir gözlemle araştırarak doğada 

bulmayı başarmışlardır. İşte İon ve 

Roma uygarlıklarında, Kuşadası ve 

çevresindeki insanlara da Pygela 

ve Roma hamamları şifa dağıt-

mıştır. Efes’in parlak döneminde, 

cilt hastalıklarının her çeşidine iyi 

gelen şifalı su kaynağının üzerine 

inşa edilen Roma Hamamı, Ilıca 

Tepe’nin eteklerinde bugün biraz 

bakımsız dursa da yine de tarihe 

saygı nedeniyle görülmeye değer. 

still welcomes the tourists that 
come to the town.

Andız Tower

Andız Tower is located on Ataturk 
road going from Kuşadası to Aydın 
on the hillsides of Pilav Mountain. In 
2000s B.C. a small group comprising 
of Carian Legeles and Lydians sett-
led to this area having emigrated 
from central Anatolia. Unfortuna-
tely there are no remnants from the-
se tribes who lived for long years by 
being occupying with agriculture. 
It is thought that also Andız Tower 
had a watch-tower from Hellenistic 
period.  

Dilek Peninsula

Dilek Peninsula Natural Park 
spread over an area of 11 tho-
usand acres which is one of the 
most beautiful areas of the town is 
known as, apart from interesting 
geomorphologic structure, hosting 
plants that are rarely seen in the 
Mediterranean region. Among the 
occupants of Natural Park, where 
one can see 209 endangered bird 
species, mainly Dalmatian pelican 
and pygmy cormorant, there are 
also many kinds of reptiles, mam-
mals, many fish kinds and Medi-
terranean seal.  There are four bays 
one more beautiful than the other 
inside the Natural Park which is one 
of the reasons why Natural Park 
should definitely be seen during 
your holiday to Kuşadası.  Içmeler, 
Aydınlık, Karasu and Kalamaki bays 
welcomes domestic and foreign 
tourists as beaches and picnic areas 
between April and October.  It is one 
of the rare places where one can see 
bays with sparkling sea, and blue 
nested with green.  

The heart of nightlife

Apart from all mentioned histo-
rical and natural beauties, there are 
unlimited alternatives in Kuşadası 
for those who see vacation as en-
tertainment. And sometimes even 
the name of Bar Street transcends 
the name of Kuşadası.  Bar Street 
to which youth, those who feel 
young, those who wonder as to 
see “For which thing is this street so 
famous?” rush into, consists of two 
different streets.  Bars which one 
can enter from the castle door are 
mostly preferred by English and Irish 
tourists.  You can see more domestic 
tourists in the street below.  There 
are places that symbols of Turkish 
entertainment culture such as 
taverns apart from bars and discos 
in the street that is mostly preferred 
by domestic tourists.  There are also 
many tattoo and piercing places in 
the Bar Street whose most crowded 
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Bizans 
mimarisinden esintiler 

Kurşunlu Manastırı, Davutlar’ın ar-

kasındaki tepede denizden yaklaşık 

600 metre yüksekte, körfezi kuşbakışı 

gören bir konumda yer alıyor. Seki-

zinci yüzyılda yoğun Hıristiyan göçü-

ne maruz kalan bölgede, Efes’e yakın 

pek çok manastır, Bizans mimarisinin 

güzel bir örneğidir. Manastırın bu 

kadar uzak olmasının sebebi ise, 

hem putperestlerin saldırılarından 

kurtulmak, hem de eğitim amaçlı 

kullanılmış olmasındandır.

Efes’e su taşıyan kemerler

Çok eski çağlarda Efes’e içme 

suyu, Kuşadası’ndan su kemerleriyle 

taşınıyordu. Değirmendere’den çıkan 

Kinkirdos suyu boğazlar ve yamaçlar 

boyunca tam 45 kilometrelik yolu 

aşarak Efes’e bu kemerler aracılığıyla 

ulaşıyordu. Osmanlılar Döneminde 

ise Öküz Mehmed Paşa tarafından 

Burgaz’dan Kuşadası’na su getirmek 

için su kemerleri yapılmıştır. Bu kemer-

lerin büyük kısmı halen ayakta selamlar 

ilçeye gelenleri.

Andız Kulesi 

Andız Kulesi, Kuşadası’ndan Aydın’a 

giden Atatürk yolu üzerinde, Pilav Dağı 

eteklerindedir. Milattan Önce 2000 

yıllarında, İç Anadolu’dan göç eden 

Karyalı Legel ve Lidyalılar’dan oluşan 

küçük bir grup bu bölgeye yerleşmişti. 
Uzun yıllar tarımla uğraşarak yaşamları-
nı sürdüren bu topluluktan, günümüze 
ulaşmış bir buluntu yok maalesef. 
Bölgede yer alan Andız Kulesi’nin de, 
Hellenistik devirden kalma bir gözetle-

me kulesi olduğu sanılıyor. 

Dilek Yarımadası 

11 bin hektar alan üzerine yayılan 

ilçenin en güzel alanlarından Dilek 

Yarımadası Milli Parkı, ilginç jeomor-

folojik yapısının yanı sıra, Akdeniz 

bölgesinde ender görülen bitki 

türlerine ev sahipliği yapmasıyla da 

tanınıyor. Soyları tükenmekte olan 

Tepeli Pelikan ve Cüce Karabatak 

başta olmak üzere 209 kuş türüne 

rastlayabileceğiniz Milli Park’ın sakin-

leri arasında çok sayıda sürüngen, 

memeli hayvan, birçok balık çeşidi 

ve Akdeniz foku yer alıyor. Kuşa-

dası tatilinde Milli Park’ın mutlaka 

Önemli bir liman şehri 

Kuşadası çağlara göre değişen yerleşimlerden oluşmuş bir 
ilçe. İlk yerleşim olan Neopolis, “Yılancı Burnu” denilen 
yerde İonyalılar tarafından kurulmuş. Ortaçağ’da Pilav 
Dağı eteklerinde “Andız Kulesi” denilen alandaki yerleşim, 
deniz ulaşım güçlükleri nedeni ile bugünkü Kuşadası’nın 
bulunduğu “Scala Nouva” adlı kente kaymıştır. Milli 
Park’ın kuzeydoğusundaki Dilek Tepesi’nin eteğinde, 
on iki İon kenti birliğinin toplanma yeri olarak bilinen 
Panionion’un sur duvarları ve meclis binasının kalıntıları 
günümüze ulaşan kalıntılar arasında. 

Kuşadası’nın adını verdiği Kuşadası Körfezi ve yakın 
çevresi, sanat ve kültür merkezleri olarak da bilinmek-
tedir ve ilk çağlardan beri birçok farklı medeniyeti 
barındırmıştır. Milattan Önce üç bin yıllarında 
Lelegler, Milattan Önce 11. yüzyılda 
Aioller, Milattan Önce 9. yüzyılda İonlar 
bölgede hakim olmuşlardır. Büyük 
Menderes ve Gediz ırmakları arasın-
da kalan alan, antik çağlarda İonia 
adını alır. Tüccar ve denizci olan 
İonlar, denizaşırı ticaret sayesinde 
kısa zamanda zenginleşmişler ve 
üstün bir politik güce sahip olmuş-
lardır. Tarihte “İon Kolonileri” adını 
alan 12 şehir kurmuşlardır.

Kuşadası, antik çağlarda Anadolu’nun 
Akdeniz’e açılan başlıca limanların-
dan biriydi aynı zamanda. O devirde 
Neopolis adı ile anılıyordu. Milattan Önce 
7. yüzyılda başkentleri Sardes olan Lydialı-
lar, Milattan Önce ikinci yüzyılda ise Romalılar 
yöreye egemen oldular. Hıristiyanlığın ilk yıllarında, 
Meryem Ana’nın ve Hz. İsa’nın havarilerinden St. John’ın 
Efes’e gelip yerleşmesiyle ise burası bir dinî merkez haline 
de gelmiştir. 

Kuşadası, ortaçağda korsanlar tarafından kullanılan bir 
liman haline gelmiştir. 15.yüzyılda, Venedikliler ve Cene-
vizliler zamanında şehir “Scala Nuova” adını alır.

1086’da ise Birinci Süleymanşah’ın bölgeyi Selçuk 
Devleti’ne katmasıyla adada Türk egemenliği başlar. 
Bölge, bu devirde kervan yollarının Ege’ye açılan bir 
ihraç kapısı olmuştur. Ancak Selçuk Devleti’nin ege-
menliği birinci Haçlı Seferleri nedeniyle kısa sürer ve 
ada yeniden Bizans’ın eline geçer. 1280’lerin sonunda 
Menteşeoğulları’nın, 1397-1402 arasında Osmanlıların 
egemenliğine girer Kuşadası. 1402-1425 arası yeniden 
Aydınoğulları’nın eline geçtiyse de 1425’te Osmanlılar 
bölgeyi kesinlikle ele geçirir.

Bu tarihten sonra, şehir tamamen Türklerin elinde kalmış 
ve Türklerin yaptığı eserlerle dolmaya başlamıştır. 
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hours are between 23.00 o’clock at night 
and 04.00 o’clock in the morning. Some 
tourists have a permanent or temporary 
tattoo done in order to keep their vacation 
is Kuşadası as a memory.  

It is very close 
to Samos Island

Another characteristic of Kuşadası is 
that it is very close to Samos Island.  There 
are regular boats of various sizes travelling 
between Samos Island and Kuşadası. By 
taking these boats you can make a trip to 
Samos Island without the need to take a 
visa if you have passport with you.  

What to eat?

As it is a coastal town in Aegean, the 
response to the question “What to eat in 
Kuşadası?” is primarily sea foods. You can 
find many fish taverns on the seaside, 
opposite of Caravanserai,  where you can 
taste delicious fish such bass and cupra 
and sea foods like prawn and octopus 
which are reasonable for any budget.  If 
you like Turkish traditional foods or kebap 
tastes, places near Post office and Kemer 
are just for you. 

Of course also do not forget to eat 
grilled meet on wooden skewers that has 
become the local food of Aydın, in Ortaklar 
location in the road towards Kuşadası 
after you leave Aydın.  It is impossible that 
you forget the tastes of grilled meets on 
wooden skewers that you ate in Aydın.  

How to go?

If you will go with your private car, you 

can arrive Kuşadası in 90 minutes via 
Aydın highway towards Torbalı- Selçuk. 
Those coming from İstanbul can go via 
Balıkesir – Manisa – İzmir from Bandırma 
where IDO ferries arrive.  You will cover 
a distance of 350 kilometres between 
Bandırma and Kuşadası and a distance 
of 665 kilometres to arrive Kuşadası from 
Ankara via Afyon-Salihli- İzmir. If you prefer 
airways, however, the closest airport to 
Kuşadası is İzmir Adnan Menderes Airport. 
It is 80 kilometres away from Kuşadası. 

Do not return 

- Without taking photographs of Güver-
cin Adası (Pigeon Island),

- without going out in Bars Street,
- Without buying authentic objects from 

shops in Öküz Mehmet Pasha Caravan-
serai,

- Without watching Kuşadası Golden 
Pigeon Song Contest,

- Without tasting olive oil dishes unique 
to Aegean Region, delicious figs, grapes 
and any kind of citric products,

- Without buying bitter orange, straw-
berry and fig jams, 

- Without tasting even one delicious 
fish kinds primarily being sea bream, grey 
mullet, red sea bream and red mullet, 

- Without visiting elegant boutiques 
that sell souvenirs such as carpet, rug, 
leather clothes, jewels etc. 

- Without swimming on the unique 
beaches of Kuşadası,

- Without eating snow halva,
- without easting chawarma and well 

tandoor kebap, 
- Without swimming in mythological 

yet so cold pool of Zeus Cave. 

An important port town

Kuşadası is a town that is formed by the settlements transformed 
with the ages.  The first settlement Neopolis was founded on a 

region called “Snaky Cape” by Ionians. The settlement on the area 
called as “Andiz Tower” over foothills of Pilav Mountain in the 

middle ages was moved to the city calles “Scala Nouva” where 
today’s Kuşadası is located, due to the difficulties encountered in 

the sea transport. Remnant of assembly building and city walls of 
Panionion situated on the foothills of Dilek Hill in the north-
eastern of Natural Park and known as the gathering place of 

twelve Ionian city unions, are among the ruins that have reached 
to present day.  

Kuşadası Bay and surroundings that gives its name to 
Kuşadası are also known as art and culture centres 
and there lived many different civilizations from 

ancient times.  About 3,000 BC Leleges, Ai-
olles in 11th century B.C., and Ionians in 

the 9th century B.C. were prevailing in 
the region.   The region between Büyük 

Menderes and Gediz rivers takes the 
name of Ionia in the ancient times.  

Ionians who were craftsmen and 
seamen became rich in a short time 
thanks to their overseas trade and 

acquired a superior political power.  
They founded 12 cities named as “Ion 

Colonies” in history.

Kuşadası at the same time was one of 
the main ports of Anatolia that opened up 

to Mediterranean in ancient times.  Then it 
was called with the name Neopolis. Sardis which 

was the capital of Lydians in 7th century B.C.  was 
dominated by the Romans in the 2nd century B.C. .The 

fact that in the first years of Christianity Virgin Mary and St. 
John, one of the apostles of Jesus Christ, settled in Ephesus made 

this place a religious centre.   

Kuşadası became a port used by the pirates in the middle ages. In 
the 15th century, during Venetian and Genoese period the city took 

the name of “Scala Nuova”.

Turkish dominion started when Suleymansah the First conquered 
the region and added to the Seljuk State in 1086.  Region became 
the export gate of pack trails that opens to Aegean.  However the 

dominion of Seljuk lasted very short due to the First Crusade and 
the island was again acquired by the Byzantium.  Kuşadası came 
under the dominion of Menteşeoğulları Beylic at the end of 1280s 

and became under Ottoman domination between 1397 and 1402. 
Although Kuşadası came under the sway of Aydınoğulları again 
between 1402 and 1425, Ottomans conquered the region lastly 

in 1425. 

From then, this city was completely under Turkish domination 
and started to be full of art works made by Turks.  
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görülmesinin nedenleri arasında 

içinde yer alan birbirinden güzel 

ve bakir dört koy da yer alıyor. 

İçmeler, Aydınlık, Karasu ve Kala-

maki koyları, plaj ve piknik alanı 

olarak Nisan- Ekim ayları arasında 

yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. 

Tertemiz denizli koylar, yeşil ve 

maviyi iç içe görebileceğiniz 

ender yerlerden biri. 

Eğlencenin kalbi

Saydığımız tüm tarihî ve doğal 

güzelliklerin yanı sıra, tatili eğlence 

ile özdeşleştirenler için de sayı-

sınız alternatif var Kuşadası’nda. 

Hatta öyle ki Barlar Sokağı’nın adı 

Kuşadası’nın bile önüne geçiyor 

kimi zaman. Akşam saatlerinde 

gençlerin, kendini genç hisseden-

lerin bir de “Nesi ünlüymüş bu 

sokağın?” diyen meraklıların akın 

etmeye başladığı Barlar Sokağı, 

iki farklı sokaktan oluşuyor. Kale 

kapısından girilen sokaktaki barları 

daha çok İngiliz ve İrlandalı turistler 

tercih ediyor. Alt sokakta ise daha 

çok yerli turiste rastlıyorsunuz. Yerli 

turistlerin tercih ettiği sokakta bar-

ların, diskoların yanında haliyle fasıl, 

meyhane gibi Türk eğlence kül-

türünün simgesi mekânlar da yer 

alıyor. Gece 23.00 ile sabah 04.00 

arası en kalabalık saatlerini yaşayan 

Barlar Sokağı’nda, birçok tatoo ve 

piercing adresi de bulunuyor. Kimi 

turistler geçici ya da kalıcı dövme-

lerle Kuşadası tatillerini bedenle-

rinde bir anı olarak saklıyor. 

Sisam Adası’na çok yakın 

Kuşadası’na has bir diğer özellik 

de Sisam (Samos) Adası’nın çok 

yakın olması. Sisam Adası ile 

Kuşadası arasında sürekli olarak 

çeşitli boyuttaki tekneler hareket 

halinde. Bu teknelere binerek, 

yanınızda pasaportunuz varsa, 

vize almadan da, Sisam Adası’na 

bir gezi yapabiliyorsunuz. 

Ne yenir?

Ege’de yer alan bir sahil ilçesi 
olması sebebiyle “Kuşadası’nda 
ne yenir?” sorusunun cevabı ilk 
başta deniz ürünleri oluyor. Sahil 
kenarında, tarihî Kervansaray’ın 
karşısında her keseye uygun levrek, 
çupra gibi lezzetli balıklarla karides, 
ahtapot gibi deniz ürünlerini tada-
bileceğiniz sayısız balık lokantası 
bulabilirsiniz. Türk ev yemekleri 
veya kebap tatlarını seviyorsanız 
Postane civarı ya da Kemer arkası 

civarı tam size göre.

Tabii ki bir de Ortaklar mevkiin-

de yani Aydın’dan çıktıktan sonra, 

Kuşadası’na sapan yolda, mutlaka 

Aydın’ın milli yemeği haline gelen 

çöp şiş yemeyi ihmal etmeyin. 

Aydın’da yenilen çöp şişlerin tadını 

unutmanız mümkün değil. 

Nasıl gidilir?

Özel araçla gidecekseniz Aydın 

otoyolundan Torbalı- Selçuk yö-

nünde 90 dakikada Kuşadası’na va-

rılıyor. İstanbul’dan gelenler, İDO fe-

ribotlarıyla ile varılan Bandırma’dan 

Balıkesir – Manisa - İzmir üzerinden 

gidebilirler. Bandırma - Kuşadası 

arası 350 kilometre, Ankara’dan, 

Afyon - Salihli - İzmir karayolundan 

Kuşadası’na gelmek için de 665 ki-

lometrelik bir yolu kat ediyorsunuz. 

Tercihiniz havayolu ise, Kuşadası’na 

en yakın havaalanı İzmir Adnan 

Menderes Havaalanı. Kuşadası’na 

uzaklığı 80 kilometre. 

Yapmadan dönmeyin!

- Güvercinadası’nın fotoğrafını 

çekmeden,

- Barlar Sokağı’nda eğlenmeden, 

- Öküz Mehmet Paşa Kervan-

sarayı’ndaki dükkanlardan otantik 

objeler satın almadan, 

- Kuşadası Altın Güvercin Şarkı 

Yarışması’nı seyretmeden,

- Ege Bölgesi’nin özgün 

zeytinyağlı yemeklerinden, nefis 

incirlerinden, üzümlerinden, her 

türlü narenciye ürünlerinden 

tatmadan,

- Turunç, çilek ve incir reçeli 

almadan,

- Başta çipura, kefal, mercan ve 

barbunya olmak üzere nefis balık 

türlerini bir kez olsun tatmadan,

- Halı, kilim, deri giysiler, mücev-

herat vb. hatıra eşyaları satan zarif 

butiklere uğramadan,

- Kuşadası’nın eşsiz plajlarında 

denize girmeden,

- Kar helvası yemeden,

- Çevirme ve kuyu tandır kebabı 

yemeden,

- Cesaret edip Zeus Mağarası’nın 

mitolojik ancak bir o kadar soğuk 

havuzuna girmeden dönmeyin. 
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Müze / Museum

Görsel zenginliğiyle kendisine 

hayran bıraktıran Aydın’da binler-

ce yıllık geçmişin izlerini yaşatmak 

amacıyla müze kurma fikri, 1948 yılına 

uzanıyor. Aydın Valiliği o yıllarda müze 

kurulması talebi ile Maarif (Milli Eğitim) 

Bakanlığına başvurur. 1950 yılında 

Öğretmen Hüseyin Hilmi Bayındır ve 

Sami Ersoy’un tekliflerine olumlu yanıt 

veren Bakanlık, eserlerin Erkek Sanat 

Enstitüsünde toplanması için ödenek 

göndererek, ilk adımı atar.

Aydın’da ilk müze Aydın Halkevi’nin 

bir kolu olarak açılmıştır. Ancak halkev-

lerinin 1951 yılında çıkarılan kanunla 

kapatılması ile Aydın Halkevi Müzesi-

nin de kapılarına kilit vurulmuştur. Ara-

lıksız süren müze kurma çabaları 1959 

yılında sonuç vermiştir. Eski Eserler ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü, Öğretmen 

Kemal Moral’ın müze memurluğuna 

getirilmesiyle Aydın Müzesi’ni depo 

statüsünde kurmuştur. 1962 tarihin-

de Zafer İlkokulu’na taşınan Aydın 

Müzesi, 1966 yılında Arkeolog Ahmet 

İlhan Akşit’in atanmasıyla memurluk 

seviyesine yükseltilmiştir. 1969 yılında 

ise Arkeolog Şakire Erkanlı’nın müze 

müdürlüğüne atanmasıyla Aydın Mü-

zesi, Aydın Müzesi Müdürlüğü ismini 

almıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

kuruluşun 50. yılı olan 23 Nisan 1973’te 

özel bir törenle ziyarete açılan Aydın 

Müzesi teşhir salonları 2003 yılında 

yenilenirken aynı zamanda genişletil-

miştir. Yeni teşhiri ile 2003 yılından bu 

yana ziyaretçilerini ağırlamaktadır. 

Aydın Müzesinin sorumluluk alanı 

içerisinde yer alan Magnesia, Nysa, 

Tralleis, Anaia (Kadıkalesi) Antik Kenti 

ve Tepecik Höyük’te ülkemizin farklı 

üniversitelerine mensup bilim adamla-

rı tarafından gerçekleştirilen kazılardan 

çok sayıda kültür varlığı Müzenin 

koleksiyonlarına katılmaktadır.

Back room of the rich Aydın

Zengin Aydın 
tarihinin 

arka odası

In order to 
comprehend the 
historical wealth 
of Aydın, which is 
the archaeological 
and ethnographical 
work-rich city of 
the Aegean, your 
first address must be 
Aydın Museum.  

Ege’nin 
arkeolojik ve 

etnografik 
eser zengini 

kenti Aydın’da, 
kentin tarihî 
zenginliğini 

anlamak için ilk 
adresiniz Aydın 

Müzesi olmalı. 

Fotoğraflar / Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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Arkeolojik buluntular, 
Aydın’ın Milattan Önce 4 bin 

500 yıllarına uzanan köklü 
tarihine ışık tutuyor. 

Archaeological findings light the 
way for the deep-rooted history 
of Aydın that dates back to the 4 
thousand 500s, Before Christ.  

31
AYDIN   Nisan - Mayıs / April - May 2011



Roma imparatorlarının 
sikke koleksiyonu 

Aydın Müzesinin çekirdeğini 
Halkevi Müzesinin eserleri oluş-
turur. Bugün, özellikle etnografya 
seksiyonundaki yöreye özgü 
etnografik eserler, arkeoloji seksi-
yonundaki Tralleis kökenli pişmiş 

toprak eserler ve sikke seksiyonuna 

ait defineleriyle Aydın Müzesi haklı 
bir övünç kaynağıdır kent için. 
Özellikle Roma devrine ait gümüş 

sikke koleksiyonu olan Kızıldere 

Definesi, her müzenin sahip olmak 

istediği bir definedir. Kızıldere 

Definesi, Milattan Sonra 40 ile 270 

yılları arasında görev yapan 29 im-

parator ve dokuz imparatoriçenin 

sikkelerinden oluşan çok özel bir 

koleksiyondur.

Aydın Müzesi bugün 53 bin 450 

adet envanterli esere ev sahipliği 

yapıyor. Geniş bir bahçe içerisinde 

yer alan müze binasında, Aydın 

Müzesi sorumluluk alanında yer 

The idea of establishing a 
museum in Aydın, which impres-
ses people with its visual wealth, 
in order to keep the traces of the 
historical past of thousands of 
years alive dates back to 1948. The 
governorship of Aydın applied to 
the Ministry of National Education 
with the request for the establish-
ment of a museum, during those 
years. The Ministry, which replied in 
the affirmative of the offers of the 
Teacher Hüseyin Hilmi Bayındır and 
Sami Ersoy in 1950, took the first 
step through sending an allowance 
for collecting the works at the Art 
Institute for Boys.

The first museum in Aydın was 
opened as a branch of Aydın 
Community Centre. However, after 
the community centres were closed 
with a law introduced in 1951, the 
doors of Aydın Community Centre 
Museum were locked, as well. The 

continual efforts of establishing a 
museum gave result in 1959. After 
the Teacher Kemal Moral was made 
the museum officer, the General 
Directorate of Ancient Arts and Mu-
seums established Aydın Museum 
at the status of a store. Aydın Muse-
um, which was moved to the Zafer 
Elementary school in 1962, was 
brought to the level of public service 
together with the assignment of the 
Archaeologist Ahmet İlhan Akşit in 
1966. In 1969, on the other hand, 
together with the assignment of the 
Archaeologist Şakire Erkanlı as the 
museum director, Aydın Museum 
took the name of Aydın Museum 
Directorate.

Show rooms of Aydın Museum 
which were opened to visits with a 
special celebration on 23 April 1973, 
that was the 50th anniversary of the 
establishment of the Turkish Grand 
National Assembly, were renovated 
and also extended in 2003. It has 
been welcoming visitors with its 
new show rooms, since 2003.

A wide range of cultural asset 
from excavations that have been 
performed in Magnesia, Nysa, 
Tralleis, Ancient City of Anaia (Kadı-
kalesi) and Tepecik Tumulus, which 
are located within the responsibility 
area of Aydın Museum, by scientists 
who are the members of different 
universities of our country is added 
to the collections of the Museum. 
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alan Tralleis, Magnesia, Alinda, 

Alabanda, Nysa, Panionion, Anaia, 

Amyzon, Piginda, Harpasa, Myus, 

Pygela, Orthosia, Mastaura gibi 

antik kentlerden gelen çeşitli 

dönemlere ait taş eserler sergile-

niyor. Bu eserler içerisinde Tralleis 

terakotaları başta olmak üzere 

çeşitli tanrı ve tanrıçanın yanı sıra 

mitolojik konuların işlendiği heykel 

ve kabartmalar, mozaikler, lahitler, 

sütun ve sütun başlıkları, altarlar, 

mezar stelleri, İslâmi mezar taşları, 

mil taşları, yazıtlı ve kabartmalı 

stellerle çeşitli mimari parçalar en 

dikkat çekici eserler arasında yer 

alıyor. 

Kent merkezinde rahatlıkla ula-

şılabilecek bir konumda bulunan 

Aydın Müzesi, arkeolojik, nümiz-

matik (sikke) ve etnografik eserlerin 

sergilendiği birbiriyle bağlantılı üç 

bölümden oluşuyor. 

Arkeolojik Eserler Bölümü

Bu bölümde eserler kronolojik 

bir sıraya göre sergileniyor. Pre-

historik dönemden itibaren tarih 

öncesi ve sonrasının Hellenistik, 

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 

döneminin en güzel örneklerini 

müzede görmek mümkün. El 

baltaları, kesici ve delici aletler, 

Coin collection of the 
Roman emperors 

The core of Aydın Museum is 
formed by the works of the Com-
munity Centre Museum. Today, 
especially with its ethnographic 
works peculiar to the region in the 
ethnography section, Tralleis-origin 
terracotta works in the archaeology 
section and treasures of the coin 
section, Aydın Museum is a justified 
pride for the city. Kızıldere Treasure, 

which has a silver coin collection 
of particularly the Roman period, 
is a treasure to be owned by every 
museum. Kızıldere Treasure is a 
very special collection consisted of 
the coins of 29 emperors and nine 
empresses who had served between 
40 and 270, A.D. 

Aydın Museum hosts artefacts 
with 53 thousand 450 inventories 
today. In the museum building 

that is within a wide garden, stone 

artefacts of various periods that 

were brought from ancient cities, 

such as Tralleis, Magnesia, Alinda, 

Alabanda, Nysa, Panionion, Anaia, 
Amyzon, Piginda, Harpasa, Myus, 
Pygela, Orthosia, Mastaura which 
are within the responsibility area 
of Aydın Museum are exhibited. 
Among these works, primarily the 
Tralleis terracottas, various gods 

and goddesses, mythological sculp-
tures and reliefs, mosaics, tombs, 
columns and column headings, 
altars, grave steles, Islamic tomb-
stones, milestones, steles having 

tablets and reliefs and various 

architectural pieces are by far the 

most remarkable works. 

Having a position that enables 
the access in the city centre, Aydın 
Museum is consisted of three 
interrelated sections where archa-
eological, numismatic (coin) and 
ethnographic works are exhibited. 

Section of Archaeological Works
In this section, the works are 

displayed in a chronological order. 
It is possible to see the best examp-
les of pre/post-history Hellenistic, 
Roman, Byzantine, Seljukian and 
Ottoman periods that start from 
the prehistoric age in the museum. 
Hand axes, cutters and drillers, idols, 
loom weights, terracotta ceramic 
samples, oil lamps, masks and 
statuettes, glass objects, gold, silver 
and bronze jewels, medical devices, 
cosmetics and guns are presented 
to the fanciers in the Section of 
Archaeological Works. 

In Aydın Museum, you can 

also see the best samples of the 

Hellenistic-period Tralleis sculptors. 

Even the bust of Athena, statues of 
Nike, Satyr, various sculptures and 
reliefs are adequate causes to visit 
Aydın Museum at discretion… On 
the other hand, many terracottas 
(pots, crocks, jugs etc), oil lamps, 
unguentariums (glass bottles) and 
toy figurines that were obtained as 
a result of the retrieval excavations 
performed in the Tralleis necropolis 
are exhibited as a special collection.   

Section of 
Numismatic (Coin) Works

Gold, silver, copper and bronze 
coins that belong to various 
periods, such as Greek, Hellenistic, 
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idoller, ağırşaklar, pişmiş toprak 
seramik örnekleri, kandiller, mask 
ve heykelcikler, cam objeler, altın, 
gümüş ve bronzdan yapılmış 
takılar, tıp aletleri, makyaj mal-
zemeleri ve silahlar Arkeolojik 
Eserler Bölümü’nde meraklılarına 
sunuluyor.   

Aydın Müzesinde Hellenistik 
dönem Tralleis heykeltıraşçılığının 
da en güzel örneklerini görebi-
liyorsunuz. Athena büstü, Nike 
heykeli, Satyr heykeli, çeşitli heykel 
ve kabartmalar bile Aydın Müze-
sine mutlaka uğramak için yeterli 
nedenler... Tralleis nekropolünde 
yapılan kurtarma kazılarında elde 
edilen çok sayıda terakota (çanak, 
çömlek, testi vb), kandil, ungu-
entarium (cam şişe) ve oyuncak 
figürinler ise özel bir koleksiyon 

olarak sergileniyor.  

Nümizmatik (Sikke) 
Eserler Bölümü

Grek, Hellenistik, Roma, Bizans, 
Selçuklu, Osmanlı gibi çeşitli 
dönemlere ait altın, gümüş, bakır 
ve bronz sikkeler sergileniyor. 
Bu bölümün en ilgi çeken parçası 
kuşkusuz, Roma imparatorlarının 
sikke koleksiyonlarından oluşan 

Kızıldere Definesi. 

Etnografik Eserler 
Bölümü

Etnografik Eserler Bölümü’nde, 
bölgenin zengin halk sanat ürün-
leri sergileniyor. Halı, kilim, cicim, 

sumak gibi dokuma örnekleri, 

efe kıyafetleri, sırmalı simli kadın 

kıyafetleri, oyalı yazmalar, tepelik, 

kemer, kolye, bilezik, küpe ve 

yüzük gibi gümüş takılar, hamam 

takımları, el yazması Kuran-ı Kerim 

ve kitaplar, sigara ağızlıkları, kalyen-

ler, tas, lenger, sahan, ibrik, sefer 

tası, kazan ve sini gibi bakır mutfak 

kapları, dibek, kahve değirmeni, 

kahve soğutacağı, takunya gibi 

ahşap eserler, kılıç, kama, çakmaklı 

tüfek, tabanca gibi silahlar Aydın’ın 

tarih sürecindeki sosyo-kültürel 

yaşamına dair ipuçları veriyor.   

Roman, Byzantine, Seljukian and 
Ottoman, are being exhibited. The 
most remarkable piece of this secti-
on is no doubt the Kızıldere Treasure 
that is consisted of coin collections 
of the Roman emperors. 

Section of 
Ethnographic Works

In the Section of Ethnographic 
Works, rich public art works of the 
region are being exhibited. Weaving 
samples such as carpet, rug, cicim, 

sumac, swashbuckler costumes, 
brocaded silvery women dresses, 
pinked scarves, silver jewels such 
as combs, belt, necklace, bracelet, 
earring and ring, Turkish bath suits, 
manuscript Koran and books, ciga-
rette holders, copper kitchen utensils 
such as kalyen, basin, copper dish, 
plate, pitcher, mess tin, boiler and 
tray, mortars, wooden works such 
as coffee grinder, coffee cooler, 
sabot, guns such as sword, dagger, 
flintlock gun, revolver give clues 
about the socio-cultural life of Aydın 
within the historical process.  
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Ören Yeri / Ruins

 HASİBE AKAT İSLAM
Arkeolog  /  Archaeologist

Antik Çağın en büyük tarih-

çilerinden, aynı zamanda “Tarihin 

Babası” olarak bilinen Anadolulu 

Heredot, kitabında bölgemiz için 

“Panionion’da toplanan İyonlar, 

kentlerini bizim yeryüzünde bil-

diğimiz en güzel gökyüzü altında 

ve en güzel iklimde kurmuşlardır. 

Güneyden başlayarak ilk kentleri 

Miletos’tur. Hemen sonra Myus ve 

Priene gelir.” demiştir. Milet, Didim 

ve Priene antik kentlerinin yer 

aldığı bölge, Anadolu’nun en güzel 

bölgelerinden birisidir. Menderes 

Nehri’nin getirdiği alüvyonların 

denizi doldurması öncesinde Söke 

Ovası koy şeklinde bir deniz olup, 

Milet, Myus ve Herakleia antik 

kentleri gibi, Priene antik kenti de 

bu koyun kenarında yer almak-

taydı.

Kuruluşundan beri halkının 

denizcilikle uğraştığı Priene, Söke 

İlçesi’ne 13 kilometre uzaklıktaki 

Güllübahçe Kasabası’nda yer alır. 

Priene’nin kelime anlamı Luwi 

dilinde (Anadolu’nun güneybatı 

kıyılarında yaşamış yerli kavim) 

“Hisar Yurdu” anlamına gelir. Priene, 

İyonların en erken yerleşmelerin-

den biridir. Kentin ilk kurulduğu 

yer bilinmemekle birlikte, Milattan 

Önce 8. yüzyılda kurulduğu rivayet 

edilmektedir. Ancak bir yarımada 

üzerinde ve iki limanının olduğunu 

biliyoruz. Bu limanlardan birisi 

Naulochos’dur. Yeri kesin olarak 

bilinmemektedir. M.Ö. 494 yılında 

İyon birliği ile Persler arasında yapı-

lan Lade Deniz Savaşı’na Prieneliler 

12 gemi ile katılmışlardır. Savaş 

sonunda İyon donanması yenilgiye 

uğrayınca diğer İyon kentleri gibi 

Priene de yakılıp yıkılmıştır. 

Büyük İskender’in Anadolu’yu 

Pers istilasından kurtarmasından 

sonra, kent M.Ö. 330 yıllarına doğru 

yeniden inşa edildi. Hippodamos 

planına göre inşa edilen kent; arke-

olojide Hellenistik çağın en güzel 

kentlerinden birisi olarak bilinir 

ve “Anadolu’nun Pompeisi” olarak 

adlandırılır.

İyonya’nın siyasal ve dinsel mer-

kezi olan Panionion da, Priene top-

rakları içinde kalmaktaydı. Buradaki 

törenleri Prienelilerin yönetmesi 

kentin önemini daha da artırmıştır. 

M.Ö. 6. yüzyılda Priene’de antik 

çağın yedi bilgesinden birisi olan 

filozof, hukukçu Bias yaşamıştır. 

Bias’ın “Çoğunluk kötüdür” ve 

“Kaba kuvvet ile değil, ikna ederek 

kazanın” sözleri tarihe geçen ünlü 

Concerning our region, Herodo-
tus of Anatolia, who is among the 
greatest historians of the Ancient 
Age and also known as the “Father 
of History”, writes in his book, “The 
Ions gathering in Panionion had 
established their cities under the 
most beautiful sky that is known 
on earth and in the best climate. 
Starting from the south, their first 
city is Miletos. And then comes 
Myus and Priene.” The region which 
includes the ancient cities of Milet, 
Didim and Priene is one of the most 
beautiful regions of Anatolia. Before 
the alluvions brought by the Men-
deres River filled the sea, Söke Plain 
was a bay-shaped sea and just like 
the ancient cities of Milet, Myus and 
Herakleia, the ancient city of Priene 
was located along this bay, as well. 

Priene, where the people had ear-
ned their living through seafaring 
since its establishment, is located in 
Güllübahçe Town which is 13 kilo-
metres distant from the District of 
Söke. The word meaning of Priene 
connotes to “Country of Fortress” in 
Luwi language (a native tribe who 
had lived on the south-western 
shores of Anatolia). Priene is one of 
the earliest settlements of Ions. The 
first settlement place of the city is 
not known, however, it is rumoured 
to have been settled during the 
8th century, Before Christ. But we 
know that it is on a peninsula and 
it has two harbours. One of these 
harbours is Naulochos. Its location 
is not known accurately. The Prienes 
joined the Battle of Lade, which was 
made between the Ionian union 
and the Persians during 494 B.C., 
with 12 ships. At the end of the war, 
when the Ionian armada was defe-
ated, Priene was devastated just like 
other Ionian cities.  

After Anatolia was rescued from 
the Persian invasion by Alexander 
the Great, the city was reconstruc-
ted around 330, B.C. Being construc-
ted according to the Hippodamos 
plan; the city is known as one of the 
most beautiful cities of the Helle-
nistic period in archaeology and is 
called the “Pompei of Anatolia.”

Anadolu’nun ‘Pompei’si: 
‘Pompei’ of Anatolia: 

Priene 

Being one of the 
most beautiful 
cities of the 
Hellenistic period, 
Priene welcomes 
its visitors with its 
beautiful houses, 
temples and rich 
remnants. 

Hellenistik 
çağın en güzel 

kentlerinden biri 
olan Priene, güzel 
evleri, tapınakları 

ve zengin 
kalıntılarıyla 

ziyaretçilerini 
ağırlıyor.

Fotoğraflar / Photographs: Süleyman Duman

36
AYDIN   Nisan - Mayıs / April - May 2011



37
AYDIN   Nisan - Mayıs / April - May 2011



cümleleridir. M.Ö. 2. yüzyılda yaşa-

yan ünlü mimar Hermogenes’in de 

Prieneli olduğu kabul edilir.

Antik adı Mykale olan dağın 

(Bugünkü Samson Dağı) etekle-

rinde kurulan Antik Priene Kenti, 

önemli yapılarıyla ünlü olduğu gibi 

evleri ve caddeleriyle de ünlüdür. 

Priene evleri arkeolojide önemli 

bir yer tutar. Kentte dört büyük 

cadde vardır. Caddeler 4,5 metre, 

sokaklar 3,5 metre genişliğindedir. 

Dört büyük caddenin en güzeli ve 

en işlek olanı Batı Kapısı caddesiy-

di. Etrafı tamamen surlarla çevrili 

olan kentte girişi sağlayan üç kapı 

bulunmaktaydı. Bunlar; “Batı Kapısı”, 

“Kaynak Kapısı” ve “Doğu Kapısı” dır.

Menderes Nehri’nin getirdiği 

alüvyonlarla denizin dolması 

sonucunda Priene Kenti, deniz-

den uzaklaşmıştır. Kentin etrafı 

bataklık hale gelmiş ve deprem 

sonucunda 13. yüzyıldan sonra 

tamamen terk edilmiştir. Yaklaşık 

M.Ö. 330 yıllarında kurulan kentte 

sırasıyla Hellenistik, Roma ve Bizans 

medeniyetleri hüküm sürmüştür. 

Ortaçağda bugünkü Güllübahçe 

Kasabası’nın olduğu yerde Samson 

adlı bir kasabanın olduğunu, 

Sabbas Asidenos adlı bir kişinin 

yöneticilik yaptığını biliyoruz. Daha 

sonraki Rum yerleşmesi kentin 

kuzeydoğusunda yer almıştır. Bu 

kasaba Gelebeç olarak adlandırıl-

mıştır. 

Priene’de kazıları; 1765-1769 ta-

rihleri arasında İngilizler, 1895-1898 

tarihleri arasında C. Hummann, T. 

Wiegand ve H. Schrader başkan-

lığında Almanlar yapmışlardır. 

Bulunan eserlerin çoğunluğu 

Panionion, which was the poli-
tical and religious centre of Ionia, 
was within the territories of Priene, 
as well. The fact that ceremonies 
were managed by the Prienes 
increased the importance of the 
city even further. The philosopher, 
lawyer Bias, who is one of the seven 
scholars of the ancient era, lived in 
Priene during the 6th century, B.C. 
The quotes of Bias, which follow as 
“Majority is bad” and “Win through 
persuasion, not brute force” are 
the famous statements that have 
passed into history. The famous 
architect Hermogenes who had 
lived during the 2nd century B.C. is 
admitted to be from Priene.

The Ancient City of Priene, which 
is located at the foot of the moun-
tain which is known as Mykale in 
ancient culture (Samson Mountain 
of today), is famous with its houses 
and streets, as well as important 
structures. Priene houses have an 
important place in archaeology. 

The city has four large streets. The 
streets have a width of 4,5 meters 
and roads have a width of 3,5 
meters. The best and the busiest 
of the four streets was the Western 
Gate Street. In the city, which was 
completely surrounded by walls, 
there were three gates enabling the 
access. These are, “Western Gate”, 
“Source Gate” and “Eastern Gate”. 

The City of Priene became distant 
from the sea, when the sea was 
filled with alluvions brought by the 
Menderes River. The city got surro-
unded by swamp and as a result of 
an earthquake, it was completely 
abandoned after the 13th century. 
In the city which was established 
around the 330s B.C., respectively 
Hellenistic, Roman and Byzantine 
civilizations reigned. We know that 
during the Medieval Period, there 

used to be a town named Samson 
in the place where Güllübahçe 
Town is located now and that a 
person called Sabbas Asidenos 
held the management. The latter 
Rum settlement occurred in the 
northeast of the city. This town was 
named Gelebeç.

The excavations in Priene were 
performed by; the English between 
1765-1769 and the Germans betwe-
en 1895-1898 under the presidency 
of C. Hummann, T. Wiegand and H. 
Schrader. Majority of the artefacts 
that were found was taken to 
Germany. The excavations in Priene 
started to be regenerated by the 
Germans in 1998. 

In the Ancient City of Priene, Bou-
leuterion (Building of City Council), 
Prytaneion (State Office), Sacred 
Stoa (Gallery), Agora (Market Place), 
Gymnasiums (Sport Schools), 
Stadium and Alexander’s House are 
important structures you can see in 
the area today. 

TEMPLE OF ATHENA: It was 

built in the name of the goddess 
Athena by Pytheos, who is the 
architect of Halikarnassos (Bod-
rum) Mousoleum that is one of 
the seven wonders of the world. It 
is the oldest and most important 
structure of Priene, which had 
started to be constructed with the 
establishment of the city. It was 
built as an Ionian-style peripteral 
having 6x11 columns, during the 
middle of the 4th century, B.C. It 
has Mykale marbles. The statue of 
Athena in the section of Sella was 
measured to be 6,5 meters. A part 
of the temple was completed by 
Alexander the Great. On a tablet in 
the temple writes the statement, 
“The King Alexander presented 
the Temple to Athena Polias”. The 
tablet is in the British Museum 
today. The reliefs of the temple 
which are dated 2nd century B.C. 
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Almanya’ya götürülmüştür. Prie-

ne’deki kazılar 1998 yılında Alman-

lar tarafından yeniden yapılmaya 

başlanmıştır.

Bugün Priene Antik Kenti’nde, 

Bouleuterion (Belediye Meclis 

Binası), Prytaneion (Resmi Daire), 

Kutsal Stoa (Galeri), Agora (Pazar 

Yeri), Gimnazyumlar (Spor Okulları), 

Stadyum ve İskender Evi yüzeyde 

görebileceğiniz önemli yapılardır.  

ATHENA TAPINAĞI: Tanrıça 

Athena adına, dünyanın yedi ha-

rikasından biri olan Halikarnassos 

(Bodrum) Mousoleumu’nun mima-

ri Pytheos tarafından yapılmıştır. 

Priene kentinin kuruluşu ile inşa 

edilmeye başlanmış en eski ve en 

önemli yapısıdır. M.Ö. 4. yüzyılın or-

talarında İyon tarzında 6x11 sütun-

lu bir peripteros olarak yapılmıştır. 

Mermerleri Mykale mermeridir. 

Sella kısmındaki Athena heykelinin 

6,5 metre boyunda olduğu hesap-

lanmıştır. Tapınağın bir bölümünü 

Büyük İskender tamamlatmıştır. 

Tapınakta bulunan bir yazıtta “Kral 

İskender, Tapınağı Athena Polias’a 

sundu” cümlesi vardır. Yazıt bugün 

British Museum’da bulunmaktadır. 

Tapınağa ait M.Ö. 2. yüzyıl tarihli 

kabartmalar İstanbul Arkeoloji 

Müzesi’nde sergilenmektedir. Antik 

Dönemde Priene yakınlarındaki 

tuzlalar Athena Tapınağı’na aitti. 

are exhibited in İstanbul Archaeo-
logy Museum. During the Ancient 
Period, the salterns near Priene 
used to belong to the Temple of 
Athena. Salterns were very impor-
tant income sources for the temple. 
Except for the Athena Temple, there 
are also the Sacred Area of Zeus 
Olympios, Temples of the Egyptian 
Gods Temenosu, Demeter and 
Kibele in Priene. 

THEATRE: Priene Theatre is the 
best and strongest of all Hellenis-
tic-era theatres in Anatolia. In the 
theatre of 6 thousand 500 people, 
the people’s assembly used to gat-
her as well. Orchestra has the shape 
of a semi-circle in the middle. The 
ground is made of rolled earth. An 
altar of Dionysos and stone chairs 
made by a person called Nysios are 
seen near the orchestra. The roots 
of theatre and plays are based on 
the plays and rituals made in the 
name of Dionysos, god of wine and 
grapery. Two-storey skene (theatre 
building) has the measures of 15 
x 5.80 meters. Only downstairs of 
the building, which used to be used 
as setting in theatre plays, have 
survived today. The theatre was also 
used during the Roman period. 

Houses of the rich

These houses, which have caused 
Priene to be called “Pompei of 
Anatolia”, are present as a separate 
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Tuzlalar, tapınak için çok önemli 

gelir kaynağıydı. Priene’de Athena 

Tapınağı dışında, Zeus Olimpios 

Kutsal Alanı, Mısır Tanrıları Temeno-

su, Demeter ve Kibele Tapınakları 

da vardır.

TİYATRO:  Priene Tiyatrosu Ana-

dolu’daki Hellenistik çağ tiyatroları-

nın en güzeli ve en sağlam olanıdır. 

6 bin 500 kişilik olan tiyatroda aynı 

zamanda halk meclisi toplanıyor-

du. Orkestra ortada yarım daire 

şeklindedir. Tabanı sıkıştırılmış 

topraktandır. Orkestranın kena-

rında Dionysos’a ait bir sunak ile 

Nysios isimli kişinin yaptırdığı taş 

koltuklar görülür. Tiyatro ve tiyatro 

oyunlarının kökeninde; şarap ve 

bağcılık tanrısı Dionysos adına 

yapılan oyun ve ayinler vardır. İki 

katlı olan skene (sahne binası) 15 

x 5.80 metre ölçülerindedir. Tiyatro 

oyunlarında dekor olarak kullanılan 

binanın bugün sadece alt katı 

ayaktadır. Tiyatro Roma dönemin-

de de kullanılmıştır.

Zengin evleri 

Priene’nin “Anadolu’nun 

Pompei’si” olarak adlandırılması-

na neden olan bu evler; Athena 

Tapınağı’nın kuzeyinde ayrı bir 

mahalle olarak bulunmaktadır. Bü-

yüklükleri, güzellikleri ve günümü-

ze kadar çok iyi korunmuş olarak 

gelmeleri nedeniyle Pompei evleri 

ile kıyaslanmaktadır. Çoğunlukla 

Erken Hellenistik Dönem özellikleri 

gösterirler. Dışarıdan içerisi görül-

quarter in the north of the Temple 
of Athena. They are compared 
with Pompei houses because of 
their magnitude, beauty and the 
fact that they have been protected 
very well and survived today. They 
usually depict the characteristics 
of the Early Hellenistic Period. They 
are constructed in such a way that 
the inside cannot be seen from the 
outside. Their tiled roofs are made 
with using stones and adobe bricks 
in such a way to receive ample 
sunlight and air. They generally are 
two-storey and their facades face 
south. Floorings are mostly made of 
clayed soil. Stucco (gypsery) traces 
are found on the walls of some 
houses. Household goods, such as 
bronze bedstead pieces, earthen-

ware braziers were obtained during 
the excavations carried out in the 
houses.  
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meyecek şekilde inşa edilmiştirler. 

Çatıları kiremitli, bol ışık ve hava 

alır şekilde, taş ve kerpiç kullanarak 

yapılmışlardır. Genelde iki katlı 

olup, cepheleri güneye bakmak-

tadır. Döşemeler çoğunlukla killi 

topraktandır. Bazı evlerin duvarla-

rında stucco (alçı süsleme) izlerine 

rastlanmıştır. Evlerde yapılan arkeo-

lojik kazılar sırasında bronz karyola 

parçaları, toprak mangallar gibi ev 

eşyaları ele geçmiştir. 

Bizans dönemi yapıları 

Bizans Döneminde piskoposluk 

merkezi olan Priene’de birkaç 

Bizans yapısı görülebilmektedir. 

Bunlar; kentin doğusunda bulunan 

Bizans Kalesi, tiyatronun bitişiğinde 

bulunan Büyük Kilise ve Priene 

kentinin hemen kuzeyindeki 

yüksek tepenin üzerindeki Bizans 

Kalesi’dir. Bizans Döneminde 

Toleneia olarak adlandırılan tepe, 

kentin aynı zamanda akropolüdür. 

Adını Teleon adlı bir Prieneli kah-

ramandan alır. Günümüzde kaleye 

ait sadece sur duvarlarını görmek 

mümkündür.  

Structures of 
the Byzantine period 

Several Byzantine structures 
could be seen in Priene, which was 
the episcopacy centre during the 
Byzantine Period. These are; the 
Byzantium Castle located in the 
east of the city, the Great Church 
next to the theatre and the Byzan-

tine Fortress on the high hill that is 
located right in the north of the city 
of Priene. The hill which was called 
Toleneia during the Byzantine 
Period is also the acropolis of the 
city. It takes its name from a hero of 
Priene, called Teleon. It is possible 
to see only the walls of the castle 
today.   
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Söyleşi  / Interview

Bir kente ilk defa gidiyorsanız 

öncelikle ne yaparsınız? Bir şehir 

rehberi edinir, danışma bürosuna 

başvurup kentin tarihiyle, gidilecek 

yerleriyle ilgili bilgi alırsınız değil 

mi? Aydın’a yolunuz düştüğünde 

Ramazanpaşa Mahallesi’ne gidin, 

Orhan Erdem’i sorun. Gencinden 

yaşlısına, kadınından erkeğine her-

kes kendi evi gibi gözü kapalı tarif 

eder Erdem’in mağazasını. “Sadece 

sevilen bir insan” sıfatı taşımıyor 66 

yaşındaki Orhan Erdem. Onlarca 

ülke gezmesine rağmen aynı he-

yecanla geri döndüğü kentini çok 

seviyor, gelişmesi için çabalıyor, 

insanları da motive ediyor. 

 Sizi tanımakla başlayalım…
ERDEM: 1945 Aydın doğumlu-

yum. İlk ve orta tahsilimi Aydın’da 

yaptım. 1967’de Bursa Eğitim 

Enstitüsü edebiyat bölümünden 

mezun oldum. İki yıl edebiyat 

öğretmenliği yaptım. Sonra tekrar 

üniversite sınavına girdim ve 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesini kazandım. 1973’te me-

zun oldum. Öğretmenlik, yüksek 

tahsil nedeniyle 8-9 yıl ayrı kaldım 

tabii Aydın’dan. Emekli olduktan 

sonra Aydın’a dönüp ticarete 

başladım.

 Edebiyat ve siyasal bilimlerin 
ardından neden ticareti seçtiniz? 

ERDEM: Ailem ticaret kökenli… 

Ticaret insanı özgür kılıyor. Ben 

de özgürlüğüme çok düşkünüm. 

1974’ten beri beyaz eşya ve 

mobilya ticareti yapıyorum. Belki 

Aydın’dan başka bir şehirde yaşa-

saydım her şey farklı olurdu. Çünkü 

Aydın’ın kendine has bir cazibesi 

vardır. Çeker insanı… Doğası, 

kültürel zenginlikleri, folkloruy-

la… Aydınlı yaşamayı sever. Artı 

Bodrum, Kuşadası, İzmir, Didim, 

Marmaris gibi cazibe merkezlerine 

yakındır. Ege Bölgesi’nin güzel 

yaşanabilir kentlerindendir. Kala-

balık değildir, burada ‘yaşadığınızın’ 

farkına varırsınız. Büyük kentlerde, 

kent sizi yönlendirir, Aydın’da birey, 

birey olduğunun farkına varır. Yı-

ğınlar içerisinde bir parçacık olarak 

kalmazsınız. Yarım saatte en güzel 

denizlere ulaşır, 20 dakikada eşsiz 

yaylalara çıkarsınız. 

“Aydın, 
yüzükte pırlantadır”

 Siz nasıl görüyorsunuz 
Aydın’ın zenginliklerini? 

ERDEM: Çok zengin bir tarihsel 

havzada yaşıyoruz. Aydın’ı Men-

What do you do first if you 
visit a city for the first time? You 
retain a city guide, apply to the 
information office and obtain 
information about the history and 
destinations of the city, don’t you? 
Visit Ramazanpaşa Quarter when 
you pass by Aydın and ask about 
Orhan Erdem. Young and old, 
women and men alike, everyone 
will describe the shop of Erdem 
with their eyes closed, as if it is their 
own house. The 66-year-old Orhan 
Erdem carries not only the title of “a 
beloved person”. Although he has 
visited tens of countries, he loves 
his city where he has returned with 
the same excitement very much, 
he strives for its progress and also 
motivates the people. 

 Let’s start with knowing 
you…

ERDEM: I was born in Aydın, in 
1945. I received my primary and 
secondary education in Aydın. 
I graduated from the literature 
department of Bursa Education 
Institute in 1967. I made literature 
teaching for two years. Then I took 
the university exam once again and 
gained the right to go to Ankara 
University, Faculty of Political Scien-
ces. I graduated in 1973. Of course, 
I remained separate from Aydın 
for 8-9 years, due to teaching and 
high education. After retirement, I 
have returned to Aydın and started 
commerce. 

 Why did you choose com-
merce after literature and political 
sciences?  

ERDEM: My family is commer-
ce origin… Commerce makes a 
person free. I am very fond of my 
freedom. I have been doing the bu-
siness of white goods and furniture 
since 1974. Everything would pro-
bably be different if I lived in a city 
other than Aydın. Because Aydın 
has a specific affinity. It attracts the 
person… With its nature, cultural 
richnesses and folklore… People 

Ayaklı şehir rehberi 
Walking city guide 

Orhan Erdem is a 
name who has been 
performing the 
work of a tradesman 
in the same city and 
the same shop for 40 
years. When you ask 
him about Aydın 
and ask Aydın about 
him, you see that 
he has such a depth 
that you may get lost 
in its cloisters.  

Orhan Erdem 40 
yıldır aynı kentte, 

aynı mağazada 
esnaflık yapan 
bir isim. Onu 

Aydın’a, Aydın’ı 
ona sorduğunuzda 

anlıyorsunuz, 
nasıl da 

dehlizlerinde 
kaybolacağınız 

bir derinliğe sahip 
olduğunu. 

Röportaj ve Fotoğraflar / Interview and Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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deres Havzası ile birlikte değerlen-

dirmek gerekir. Havzayı bir yüzük 

kabul edersek, Aydın bu yüzükteki 

bir pırlantadır. Tralleis, Magnesia, 

Didim, Afrodisias, Nysa, Karia 

medeniyetinin merkezi Alinda, 

Alabanda gibi medeniyetler beşiği 

antik kentlerimiz var. Mesela Efes 

limanı Tralleis’in limanıdır aslında. 

Bütün kervanlar Tralleis’e gelir, 

gümrük önü dediğimiz -Osmanlı 

zamanında bankaların kuruldu-

ğu- yere mallarını indirir, satışlar 

burada yapılır, sevkıyat için Efes 

limanı kullanılırmış. Bu ortaçağda 

da böyle olmuş. Tralleis henüz ören 

yeri statüsü kazanmadığı için tarih-

sel önemi geniş kitleler tarafından 

bilinmiyor. 

Osmanlılardan kalma külliyeler 

de ciddi tarihî miraslarımız… Ci-

hanoğlu ve Nasuh Paşa Külliyeleri 

restore edilip faal hale getirildi. 

Kervanların gelip konduğu Zincirli 

Han ve 1629 Sokak bütünleşti-

rilince, bir de Tralleis tamamen 

ortaya çıkarılınca Aydın’ın açık hava 

müzesine dönüşeceğini düşü-

nüyorum. Gelecek olan turistler 

geçmişi ve bugünü kent merke-

zinde yaşayabilecek. Türkiye’nin 

sosyo-ekonomik kalkınmasıyla da 

bağlantılı bu anlattıklarım. Milli 

gelir düşük, sosyal hayatı zayıf olan 

bir toplumun turizmi canlandırma-

sı mümkün değil. 

Yaylalarımız da turizme ka-

zandırılabilecek güzellikte. Paşa 

Yaylası, Madran Yaylası mesela. 

Tralleis’i, külliyeleri gezen bir turist 

20 dakika sonra yaylalara çıkarılıp, 

doğayla buluşturulabilir. Bu her 

şehirde göremeyeceğiniz büyük 

bir potansiyeldir. 

 Aydınlı farkında mı peki 
kentinin potansiyelinin? 

ERDEM: Farkında değil aslında. 

Beyin göçü veren bir kentiz. 

Okuma yazma oranımız ve kültürel 

seviyemiz yüksektir ancak iş ve 

hizmet alanı kısıtlı olduğu için gi-

den gelmez. Giden nüfusun yerine 

de başka illerden emekli nüfusu 

geliyor Aydın’a. Burası bir emekli 

kenti kimliğine doğru gidiyor. 

Bence insan burada yaşamak ister. 

Aydın insanının rahatına düşkün 

olması da, riskli olarak gördüğü 

turizm sektörüne girmemesinde 

etkilidir. Aydınlı yaşamın güzellik-

lerini yakalamaya çalışır. Bireysel 

yaşar, tavırları da öyledir. Bireysellik 

özgürlükler adına güzel olsa da, 

kolektif tavır sergilenmesi gerekli 

durumlarda sıkıntı yaratıyor. Tabii 

biraz da kültürümüze dayanıyor. 

Mesela zeybek hep tek başına oy-

nar. Çocukluğumuzda düğünlerde 

zeybek oynanırdı. Eğer sizin has-

mınız da sahneye fırlayıp zeybek 

oynarsa, çalgıcılara gider “müziği 

kes” dersiniz. Müzik kesildiğinde de 

düğün birbirine girer. 

 30 yıl önce nasıl bir Aydın’da 
yaşıyordunuz? 

ERDEM: 80 bin nüfuslu bir 

şehirdik. Ticari hayat kapalıydı ama 

Türkiye’de vergi sıralamasında 

sekizinci sırada yer alacak kadar 

da iyiydi ekonomimiz. Bugün 

çok daha gerilerdeyiz. Aydın 

of Aydın love to live. Additionally, it 
is close to attraction centres, such 
as Bodrum, Kuşadası, İzmir, Didim, 
Marmaris. It is one of the beautiful, 
livable cities of the Aegean Region. 
It is not crowded, you realize that 
you are ‘alive’ here. In large cities, 
the city directs you, in Aydın, on the 
other hand, a person realizes that 
s/he is an individual. You do not 
remain as a particle among the 
bundles. You reach to the best seas 
in half an hour and go up to the 
unique plateaus in 20 minutes. 

“Aydın is 
a brilliant on a ring”

 How do you consider the 
richnesses of Aydın? 

ERDEM:  We live on a very rich 

historical basin. Aydın shall be 
assessed together with Menderes 
Basin. If we consider the basin as 
a ring, Aydın is a brilliant on that 
ring. We have ancient cities that 
are cradles of civilization, such as 
Tralleis, Magnesia, Didim, Afrodisias, 
Nysa, Alinda, the centre of Caria, 
Alabanda. For instance, Ephesus 
Harbour is actually the harbour 

of Tralleis. All the caravans used to 

come to Tralleis, unload their goods 
in a place called customs front – 
where the banks were established 
during the Ottoman period, sales 
were made here and Ephesus Har-
bour was used for shipment. It was 
this way during the Middle Ages, as 
well. Since Tralleis has not obtained 
the status of ruin, its historical 

Aydın aşığı Orhan Erdem, 
“Tarihe ve doğaya ihanet 

ederseniz, onlar da size eder” 
diyor.

Being an admirer of Aydın, Orhan 
Erdem says, “If you betray the 

history and nature, then they will 
betray you back.”
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yerleşim alanı olarak batıya, sanayi 

açısından doğuya doğru gelişti. 

Modern manada batıda bir kent 

doğdu. Şu anda bulunduğumuz 

Ramazanpaşa Mahallesi bizim 

ticari merkezimizdir 50 yıldır. Yeni 

alışveriş merkezleri açılınca haliyle 

merkezin ticari canlılığı biraz azaldı. 

İnsanlar artık büyük alışveriş mer-

kezlerini tercih eder oldu.  

 Aydınlıların kentli profili 
nasıldır? 

ERDEM: Aydınlı genellikle 

seyahat etmeyi sevmez. Neden? 

Gittiği yerlerde görebilecekleri-

nin zaten kendi şehrinde oldu-

ğunu düşünüyor. 1980’de Yalova 

yolundan Aydın’a dönerken 

trafik polisi durdurdu. “Beye-

fendi ne işiniz var burada, 10 

yıldır burada görev yapıyorum, 

ilk defa Aydın plakalı bir araç 

görüyorum.” dedi bana. Biliyor-

sunuz Türkiye’de ilk demokrasi 

hareketi Aydın’da başlamıştır. 

Siyasi olarak değil, demokrasiyi 

bir özgürlük rejimi olarak kabul 

edersek Aydın burada başı çeker. 

Ne yapmıştır? CHP’nin tek parti 

olduğu dönemde Fuat Köprülü, 

Adnan Menderes ve Celal Bayar, 

çoğul demokrasiye geçiş için 

önerge vermişlerdir. Bu yüzden 

Aydın’da demokrasi önemlidir. 

Aydınlı dayatmayı sevmez. Efelik, 

zeybeklik nereden geliyor? Da-

yatmalara karşı başkaldırmaktan... 

İnsanlar özgür yaşar, hoşgörü 

hakimdir. Sokakta kavga gürültü 

göremezsiniz. Dışarıdan gelenler 

de şehrin yapısına uyum sağlıyor. 

Kılık kıyafetten tutun da davranış 

biçimlerine kadar… 

importance is not known by large 
masses yet.

The social complexes remaining 
from the Ottomans are among our 
important historical heritages, as 
well… Cihanoğlu and Nasuh Paşa 
Social Complexes have been resto-
red and reactived. Once Zincirli Inn 
and 1629 Street where the caravans 
used to come and settle are unified 
and besides, Tralleis is completely 
brought to light, I think that Aydın 
will be transformed into an open air 
museum. The forthcoming tourists 
will be able to experience the past 
and today at the city centre. These 
things I am talking about are also 
related with the socio-economic 
progress of Turkey. It is not possible 
for a society that has a low national 
income and a weak social life to 
enliven tourism.  

Our plateaus are as beautiful as 
to be brought in tourism, as well. For 
instance, Paşa Plateau and Madran 
Plateau. A tourist, who visits Tralleis 
and social complexes, could also be 
taken to the plateaus 20 minutes 
later and brought together with 
nature. This is such a great potential 
that you cannot see it in every city.  

 So, are the people of Aydın 
aware of the potential of their city? 

ERDEM: They actually are not 
aware. We are a city that gives brain 
drain. We have a high percentage of 
literacy and a high level of culture, 
however, since the working and 
service areas are limited, the people 
who leave do not return. The leaver 
population is replaced by the retired 
population from other provinces in 
Aydın. This city is making towards 
the identity of a city of retirees. In my 
opinion, a person would like to live 
here. The fact that people of Aydın 
are self-indulgent is also effective on 
staying behind the tourism sector 
which is considered to be risky. 
The people of Aydın try to seize the 

beauties of life. They live individually 
and their manners are that way, 
as well. Although individualism is 
good for freedoms, it causes trouble 
when collective manners are to be 
displayed. Of course, it is based on 
our culture at the least. For instance, 
zeibek always dances alone. During 
our childhood, zeibek used to be 
performed at weddings. If one of 
your hostiles springs on the stage 
and performs zeibek, then you go 
to the musicians and say “stop the 
music.” Once the music stops, the 
wedding gets mixed up.  

 How was your life in Aydın 30 
years ago?  

ERDEM: We were a city having a 
population of 80 thousand. Com-
mercial life was closed but our eco-
nomy was as good as to be rated 
eighth in the tax ranking in Turkey. 
Today, we are much more behind. 
Aydın has progressed towards west 
in terms of settlement and towards 
east in terms of industry. In the 
modern sense, a city has been born 
in the west. Ramazanpaşa Quarter, 
where we reside right now, has been 
our commercial centre for 50 years. 
When new shopping centres were 
opened, naturally the commercial 
liveliness of the centre slightly 
decreased. People prefer shopping 
malls now.   

 How is the urban profile of 
the people of Aydın? 

ERDEM: The people of Aydın ge-
nerally do not like travelling. Why? 
Because they think that the things 
they might see in places where they 
go are already present in their own 
city. In 1980, a traffic police stopped 
me as I was turning towards Aydın 
from Yalova highway. He told me, 
“Sir, what are you doing here, I have 
been carrying out my duty here for 
10 years, this is the first time that 
I see a vehicle having a number 
plate of Aydın.” As you know, the 
first democracy movement in 
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 Seyahat etmiyorsunuz ama 
Kuşadası vazgeçilmez adresiniz 
gibi…

ERDEM: Evet yazlık sefamız var. 

Kuşadası, Aydın’ın sosyal hayatın-

da önemli bir yerdedir. Nüfusun 

yüzde 25’i haziranda adaya gider, 

eylülde döner. Hem avantaj 

hem dezavantaj aslında. Sosyal 

hayatımızda kopukluk yaratıyor. 50 

yıl evvel Kuşadası, 50 bin nüfuslu 

küçük, fakir bir beldeydi. Bugün 

binlerce turisti ağırlayan bir turizm 

merkezi. Kuşadası’nda beni üzen 

tek şey yanlış yapılaşma politikası 

oldu. Bu konuda Antalya’yı örnek 

almalıyız diye düşünüyorum.

 Siz tersine seyyah bir ruha 
sahipsiniz sanırım…

ERDEM: Evet ben çok gezerim. 

Dünyayı dolaştım diyebilirim. Ama 

hiçbir ülke Aydın kadar güzel gel-

medi bana. Dubai’ye gittim. Çölde 

gökyüzünü izledim ama anladım 

ki kentimin gökyüzü Heredot’un 

dediği gibi en güzeliymiş. Ya da 

sit alanı olarak korunan yeşilin her 

tonunu görebileceğiniz Dilek Ya-

rımadası. Yarımadanın ucunda yer 

alan Güzelçamlı da doğa gezileri 

yapılabilecek çok güzel bir alandır. 

Yılkı atları, yaban domuzları dolanır 

özgürce. Antik kentlerin üstün-

de yükselen Beşparmak Dağları 

bir başka zenginlik… Dağdaki 

Mersinbelen Köyü’nde güneşin 

doğuşunu izlemek ayrı bir keyiftir. 

Sayamadığım çok daha fazla çekici 

unsurlara sahipken, nasıl Aydın’dan 

güzel bir şehir olabilir ki?

 Ticaretle uğraşan bir insan 
olarak adınızın kente bu kadar 
yayılmasını nasıl açıklarsınız?  
ERDEM: Babam Ramazanpaşa 

Mahallesi’nde bakkal işletiyordu. 

Benim de çocukluğum burada 

geçti. Evimiz de aynı bölgede, 

Hasan Efendi Mahallesi’ndeydi. 

Yaşım 66, hala bu caddede ticaret 

yapıyorum. Babam hep “Ticaret ka-

nattır. Halka hizmet ederseniz, halk 

da karşılığını sevgi olarak geri verir, 

ticari hayatınızı da geliştirir.” derdi. 

Ben de ticari hayatımı kar üzerine 

değil, halkın sevgi ve sempatisi 

üzerine kurdum. Hiçbir zaman ha-

yata meteliğin deliğinden bakma-

dım. Tüm bu düşünceler sayesinde 

ticarette bu kadar büyüyebildik. 

Girmediğimiz ev nadirdir Aydın’da. 

40 yılı doldurdum işimde. Tabii 

halkla da diyalogum iyidir. Mağa-

zadan içeri girenlere müşteri değil, 

dost, kardeş gözüyle bakarım. 

Turkey started in Aydın. If we accept 
democracy as a freedom regime 
rather than a political regime, 
then Aydın will take the lead here. 
What did it do? During the period 
when CHP was the single party, 
Fuat Köprülü, Adnan Menderes 
and Celal Bayar entered a motion 
for a transition to the pluralistic 
democracy. Therefore, democracy is 
important in Aydın. People of Aydın 
do not like insisting. What is the 
origin of swashbucklers, zeibeks? 
The rebellion against insistencies… 
People live freely, the tolerance rules. 
You cannot see brawls in the streets. 
The people who come from outside 
harmonise with the structure of the 
city, as well. From appearance to 
the patterns of behaviour…

 
 You do not travel, but Kuşa-

dası seems to be your indispen-
sable address…

ERDEM: Yes, we have seaside 
delight. Kuşadası has an important 
place in the social life of Aydın. 25 
percent of the population goes to 
the island in June and they return 
in September. It actually is both an 
advantage and a disadvantage. 
It creates a disconnection in our 
social life. Kuşadası was a small, 

poor town with a population of 50 
thousand 50 years ago. Today, it 
is a tourism centre that welcomes 
thousands of guests. The only thing 
that upsets me in Kuşadası has 
been the misleading structuring 
policy. I think that concerning this 
subject, we need to take Antalya as 
an example. 

 On the contrary, I suppose 
you have a traveller spirit…

ERDEM: Yes, I travel a lot. I can 
say that I have travelled around 
the world. But no country seemed 
to be as beautiful as Aydın for me. I 
went to Dubai. I watched the sky on 
the desert, but I understood that as 
Herodotus said, the sky of my city 
is the most beautiful of all. Or Dilek 
Peninsula which is protected as a 
protected area and where you can 
see all tones of green. Being located 
at the far end of the peninsula, 
Güzelçamlı is a very pleasant area 
where you can have nature tours, as 
well. Jades and wild boars ramble 
freely. Beşparmak Mountains which 
rise over the ancient cities form yet 
another richness… Watching the 
sunrise in Mersinbelen Village that 
is located on the mountain is a 
distinct pleasure. While it has such 
a great number of features that I 
cannot even count, how could there 
possibly be a more beautiful city 
than Aydın? 

 As a merchant, how do you 
explain the fact that your name 
has spread in the city this much? 
ERDEM: My father used to keep a 
grocery in Ramazanpaşa Quarter. I 
spent my childhood here. Our house 
is also located in the same region, 
in Hasan Efendi Quarter. I am 66 
now and I still deal with commerce 
in this street. My father always 
used to say, “Commerce is a wing. If 
you serve for the public, the public 
responds with love, it will enhance 
your commercial life as well.” I have 
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“Doğadan kopmamalıyız”

 İşinizi düzgün yapmanızın 
da etkisi büyüktür…

ERDEM: Evet hayata bakış 

açımı işimde de uygularım. 

İsrafı sevmem, tüketim hastalı-

ğından hoşlanmam. İnsanların 

tüketerek statü sağlamasının 

karşısındayım. Çünkü aslo-

lan tevazudur. 40 yıldır Koç 

Grubu’yla çalışıyorum. Rahmetli 

Vehbi Koç’un tavsiyelerini çok 

dinledim. Her platformda şöyle 

derdi Vehbi Koç: “İstesem en 

lüks hayatı yaşardım, fakat 

çalışanlarıma, arkadaşlarıma ve 

çocuklarıma kötü örnek olmak 

istemedim.” Lüks bir toplum, 

insanı bozar. Önemli olan sade 

yaşamak, doğadan kopma-

maktır. İnsanın bozulma süreci 

doğadan kopmasıyla başlar. 

Sonra toplumdan, en son da 

kendinden uzaklaşır, iç dünyası 

yıkılır. İnsanın doğadan öğrene-

cek çok şeyi vardır. Doğaya ve 

tarihe ihanet ederseniz, onlar da 

sizi affetmez. Ben meraklıyımdır 

doğaya, keşfetmeye. Zaman za-

man Aydın’ın dağlarına çıkarım. 

  “Bunu da yapmak istiyorum” 
dediğiniz bir şey kaldı mı?

ERDEM: Okuyamadığım kitaplar 

var sadece. Artık işlerimi oğluma 

devredip, eşimle dünyayı gezmek 

istiyorum. Beş yıl boyunca yerel 

gazetelerde köşe yazarlığı yaptım. 

Tüm yazılarımı kitaplaştırmak da 

bir diğer isteğim. Aydın’a katkıda 

bulunmuş, işini güzel yapan insan-

ları, gevrekçiyi, gazeteciyi, doktoru 

anlattım. Sokakları, caddeleri yaz-

dım. O insanları kitapla ölümsüz-

leştirmek niyetindeyim.   

established my commercial life 

on the love and sympathy of the 

public, rather than profit. I have 
never looked at life from the hole 

of the penny. We have been able 

to expand in commerce this much, 
thanks to all these thoughts. We 
have entered almost every house 
in Aydın. I have completed 40 
years in my business. Of course, 
my dialogue with the public is very 
good, as well. I consider the people 
who step in the shop as a friend or 
brother, rather than a customer.  

“We should not break our 
connection with nature”

 The fact that you do your 
work right must have a great 
effect, too…

ERDEM: Yes, I practice my view 
of life in my job, as well. I do not 
like wastage and consumption 
sickness. I oppose that people 
acquire status through consu-
ming. Because humility is what 
is essential. I have been working 
with the Koç Group for 40 years. I 
paid a considerable attention to 
the advices of the deceased Vehbi 
Koç. On every platform, Vehbi Koç 
used to say: “I would have lived 
the most luxurious lifestyle if I had 
wanted to, but I did not want to 
be a bad example for my emplo-
yees, friends and children.” A luxu-
rious society spoils a person. What 
is important is to lead a simple life 
and stay connected with nature. 
The spoilage process of a person 
starts when s/he breaks her/his 
connection with nature. Then s/
he gets alienated to the society 
and finally to her/himself and her/
his inner world collapses. A person 
has a lot to learn from the nature. 
If you betray the history and 
nature, then they will betray you 
back. I am keen on the nature and 
exploration. I climb the mounta-
ins of Aydın from time to time. 

  Is there anything left, about 
which you say “I want to do this, 
too”? 

ERDEM: I just have unread books. 
I want to hand my works down my 
son and travel around the world with 
my wife now. I had written columns 
for local newspapers for five years. 
Collecting all of my articles into a 
book is my another desire. I narrated 
the people, bagel sellers, journalists, 
doctors who contribute to Aydın and 
do their works right. I wrote about 
roads, streets. I intend to eternize 
those people with a book.    
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Nasuh Paşa Külliyesi, Aydın’ın 

Köprülü Mahallesi’nde 1629 

Sokak’ta yan yana dizilmiş, “Zincirli 

Han”, “Nasuh Paşa Medresesi” ve 

“Paşa Hamamı” adlarıyla anılan ya-

pılardan oluşur. Külliyenin 1708’de 

Nasuh Paşa tarafından yaptırıldığı 

ve Cumhuriyet Dönemi’ne kadar 

hanı, medresesi ve hamamıyla 

kentteki eğitim, ticaret ve sosyal 

yaşama hizmet ettiği bilinmektedir. 

20. yüzyıl başlarına ait 

kent planında külliyenin 

kenti doğu-batı yönünde 

kesen ana aks üzerinde yer aldığı, 

ancak Cumhuriyet Dönemi’nde 

oluşturulan yeni kent planında 

Batı Gazi Bulvarı’nın ana aks ilan 

edilmesiyle külliyenin kentteki 

konumuyla arka planda kaldığı gö-

rülmektedir. Külliye yapıları zaman 

içinde özgün işlevlerini kaybeder. 

Bugün onarımı tamamlanan med-

rese kent yaşamına kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Han ve hamam ise 

yeniden eski görkemine kavuşaca-

ğı onarım sürecini bekliyor. 

Osmanlı Dönemi’nde kent içi 

külliyelerinin cami, medrese, han, 

hamam gibi çeşitli yapılarla hem 

mahalle sakinlerine hem de dışa-

rıdan gelen ziyaretçilere hizmet 

Mimari / Architect

Nasuh Pasha Social Complex 

is consisted of structures, which 
are arranged together in 1629 
Street in Köprülü Quarter of Aydın 
and which are called “Zincirli Inn”, 
“Nasuh Pasha Madrasah” and 
“Pasha Turkish Bath”. It is known 
that the social complex was built 
by Nasuh Pasha in 1708 and served 
for the educational, commercial 
and social life in the city with its 
inn, madrasah and Turkish bath 
until the Republic Period. In the 
city plan of the beginning of the 
20th century, it is seen that the 
social complex was located on the 
main axle which cuts the city in the 
direction of east-west, however, in 

the new city plan formed during the 
Republic Period, the social complex 
stayed in the background with its 
position in the city, together with 

Osmanlı’nın eşsiz mirası: 

Nasuh Paşa Külliyesi
Unique inheritance of the Ottoman: 

Nasuh Pasha Social Complex 

Aydın’ın merkezinde tüm 
görkemiyle yükselen Nasuh 

Paşa Külliyesi, kentin 
geçmişinde 300 yıldır aktif 

bir rol oynuyor. 

Rising with at the 
bottom of its glory at the 
centre of Aydın, Nasuh 

Pasha Social Complex has 
been playing an active role 

in the past of the city for 
300 years.  

Fotoğraflar / Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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Nasuh Paşa Külliyesi, 
Osmanlı’dan günümüze 

korunarak kalabilen ender 
külliyelerden biri.

Nasuh Pasha Social Complex is 
among the rare complexes which could 
have been protected and has remained 
from the Ottoman period until today.  

49
AYDIN   Nisan - Mayıs / April - May 2011



veren merkezler olduğu düşü-

nülürse, Nasuh Paşa Külliyesi’nin 

kentte önemli bir sosyo-ekonomik 

çekirdek olduğu söylenebilir. Kül-

liyede en doğuda çift avlulu plan 

şemasıyla Han, ortada “U” planlı 

avlusuyla Medrese ve en batıda 

Hamam yer alır. Avlular etrafında 

sıralanan odaları ve revaklarıyla, 

sokağa açılan dükkânlarıyla Külliye 

yapıları, hem yapı içlerinde hem 

sokak cephelerinde çeşitli mekân 

türleri ve kullanımları sunmaktadır. 

Moloz taşla birlikte yer yer tuğla 

parçalarının kullanılmasıyla inşa 

edilen han ve medrese cepheleri 

1629 Sokak’a özgün bir görünüm 

kazandırmaktadır. Adını ana giriş 

kapısı üzerindeki zincirden aldığı 

bilinen Zincirli Han, külliyenin en 

doğudaki yapısıdır. 300 yıl önce-

sinde inşa edilen han dükkânları 

izlenerek, sivri kemerli han 

kapısından avluya ulaşılır. Avluda 

dört tarafı oda sıralarıyla çevrili, 

bugün var olmayan ahşap çatı 

ve ahşap revaklarıyla han harap 

görünümdedir. Aydın’ın ve kent sa-

kinlerinin yaşadıklarının izlerini han 

duvarlarında izlemek mümkündür. 

Kenti 19. yüzyılda ziyaret eden 

the declaration of the Western Gazi 
Avenue the main axle. Structures of 
social complex lose their peculiar 
functions in the course of time. 
The madrasah, whose restoration 
has been completed, is tried to be 
brought in the city life today. Inn 
and the Turkish bath, on the other 
hand, are waiting for the restorati-
on process by which they will regain 
their former glory.

Considering the fact that during 
the Ottoman Period, urban social 
complexes were centres performing 
service for both the neighbourhood residents and external visitors with 

various structures such as mosque, 
madrasah, inn, Turkish bath, it co-
uld be said that Nasuh Pasha Social 
Complex is an important socio-eco-
nomic core in the city. In the social 
complex, the Inn is located in the 
farthest east with its double-yard 
plan schema, Madrasah is located 
in the middle with its “U” planned 
yard and the Turkish bath is located 
in the farthest west. With their ro-
oms and porches arranged around 
the yards and shops opening to the 
street, the structures of the Social 
Complex present various residence 
types and usages both within the 
structure and street facades.

The inn and madrasah facades 
which are constructed by using 
rubble stones and brick pieces from 
place to place bring a peculiar 
look for the 1629 Street. Zincirli 
Inn, which is known to have been 
called after the chain on the main 
entrance gate, is a structure of the 
social complex in the farthest east. 
Following the shops of the inn that 
was constructed 300 years ago, 
the yard is accessed through the 
sharp-point arched inn gate. In 
the yard, with its wooden roof and 
wooden porches that do not exist 
today, the inn which is surroun-
ded by room ranges on all sides 
appears to be ruined. It is possible to 
observe the traces of Aydın and the 
city-dwellers on the walls of the inn. 

Han, medrese ve 
hamam bölümlerinden 
oluşan külliye, mimari 
yapısıyla ilgi çekiyor. 

Being consisted of the 
sections of inn, madrasah 

and Turkish bath, the 
social complex attracts 

attention with its 
architectural structure.  
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Considering the 
inn portrayed by 
the English architect 
Thomas Allom who 
had visited the city 
in the 19th century, it is 
inevitable to think how the 
commercial life and the inn were 
vivid and colourful in the past. The 
second yard is accessed through the 
passageway in the south-eastern 
corner of the yard and this yard 
is surrounded by three shops on 
the street facade. The inn was 
planned to have double yards and 
two storeys that would enable 
the traveller merchants to spend 
the night securely and unlade the 
valuable products they would bring 
along. With these characteristics, 
Zincirli Inn is a structure which has 
invaluable architectural features in 
the city today. 

In the western 
part of the inn is 

the Nasuh Pasha 
Madrasah which 

has recently been restored by the 
Regional Directorate for Foun-
dations of Aydın. The madrasah 
is accessed through the main 
entrance gate which is approxi-
mately 1,50 meters above the road 
elevation. The semi-circle arched 
main entrance gate opens to the 
yard which is restricted by rooms 
that are arranged like “U” and 
surrounded by porches. Considering 
the fact that madrasah provides 
the services of both education and 
accommodation for students as an 
Ottoman Period educational struc-
ture, it could be said that the rooms 
of Nasuh Pasha Madrasah, which 
generally have two sets of windows 
one of which opens to the yard and 
the other opens to the outside, a 
niche and an oven, present residen-
ces where students could conveni-
ently lodge. In the north-western 
part of the yard is a small mosque 
which is approximately 1-1,5 meters 
above the yard and includes a 
square indoor. Collecting materials 
are found in the structure which is 
constructed through using rubble 
stones and brick pieces from place 
to place. Prayer place is accessed 
through the semi-circle arched 
space on the western facade and 
the kiblah wall has a mihrab niche 
which is adorned with seven-sided 
stalactites. 

İngiliz mimar Thomas Allom’un 

resmettiği han düşünüldüğünde, 

kentin ticaret yaşamının ve hanın 

geçmişte ne kadar canlı ve renkli 

olduğunu düşünmek kaçınılmaz-

dır. Avlunun güneydoğu köşesin-

deki koridordan ikinci avluya geçilir 

ve bu avlu sokak cephesi üzerinde 

üç dükkânla çevrilidir. Han, gezgin 

tüccarların güvenle geceleyebile-

cekleri ve yanlarında getirdikleri 

değerli ürünleri indirebilmelerine 

olanak verecek şekilde çift avlulu 

ve iki katlı olarak düşünülmüştür. 

Bu özellikleriyle Zincirli Han bugün 

kent içinde çok değerli mimari 

özelliklere sahip bir yapıdır.

Hanın batısında Aydın Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü tarafından yakın 

tarihte onarımı yapılan Nasuh 

Paşa Medresesi bulunmaktadır. 

Medreseye yol kotundan yaklaşık 

1,50 metre yukarıdaki ana giriş ka-

pısından ulaşılmaktadır. Yarım daire 

kemerli ana giriş kapısı, revaklarla 

çevrili “U” şeklinde sıralanmış odala-

rın sınırladığı avluya açılır. Osmanlı 

Dönemi eğitim yapısı olarak med-

reselerin öğrencilere hem eğitim, 

hem de konaklama hizmeti verdiği 

düşünülürse, Nasuh Paşa Medrese-

si odalarının genellikle biri avluya, 

diğeri dışarıya açılan ikişer pence-

resi, nişi ve ocağıyla öğrencilerin 

rahat konaklayabileceği mekânlar 

sunduğu söylenebilir. Avlunun ku-

zeybatısında avludan yaklaşık 1-1,5 

metre yüksekte kare iç mekâna 

sahip mescit yer alır. Moloz taş ve 

yer yer tuğla parçalarının birlikte 

kullanılmasıyla inşa edilen yapıda 

devşirme malzemeye rastlanmak-

tadır. Kuzey cephe üzerinde yarım 

daire kemerli açıklıktan ibadet 

mekânına ulaşılır ve kıble duvarı 

üzerinde yedi kenarlı stalâktitlerle 

bezeli mihrap nişi bulunmaktadır. 

Avluda bugün mevcut olan şa-

dırvan ise Cihanoğlu Külliyesi’ndeki 

şadırvanın kopyasıdır. Vakıflar Böl-

ge Müdürlüğü tarafından bir sivil 

toplum kuruluşuna kiraya verilen 

Nasuh Paşa Medresesi bugün kut-

lama, düğün gibi çeşitli etkinlikler 

için de kullanılır. Yapının, mevcut 

kullanımının yanında gerek kent 

sakinlerinin gerekse kente dışarı-

dan gelenlerin ziyaretine sürekli 

açık olması kenti tanımak, tanıtmak 

ve anlamak için çok değerlidir.  

“Paşa Hamamı” adıyla bilinen 

yapı, medresenin batısında ve ze-

min kotu yol seviyesinden yaklaşık 

1,5 metre yüksektedir. Soyunmalık, 

ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden 

oluşan hamamın sıcaklık planı 

Osmanlı hamamlarına özgü 

genel plan şemasının dışındadır. 

Sıcaklığın hacimsel bütünlüğü 

bozulmadan mekân dört köşede 

ince duvarlarla özel hücrelere ayrıl-

maktadır. Tromplara oturan kubbe, 

sıcaklığı örtmektedir. 
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Nasuh Paşa Külliyesi’ni Osmanlı 

Dönemi mimari yaklaşımı çerçeve-

sinde değerlendirirsek, külliyenin 

sadece geometrik biçimlenmesiyle 

değil, kademelenmiş avlular ve 

farklı seviyelerdeki yapı girişleriyle 

topografyaya yerleşimi açısından 

belirli tasarım mantığı çerçeve-

sinde şekillendirildiğini söylemek 

mümkündür. Kurtuluş Savaşı sıra-

sında neredeyse tamamen yıkılan 

ve yakılan kentten, günümüze 

ulaşan ender Osmanlı Dönemi kül-

liyelerinden olması, mekânsal özel-

likleriyle Osmanlı Dönemi kenti 

hakkında eşsiz bilgiler sunması ve 

dönemin belgesi olması sebebiyle 

çok değerlidir. Yapılarda malze-

me ve kullanım sorunları, ihmal 

gibi çeşitli sorunlar izlenmesine 

rağmen, külliyedeki her yapı, Aydın 

kent merkezi özelinde mimari 

özellikleriyle farklı potansiyellere 

sahiptir ve yeni kullanım olanakları 

sunmaktadır.   

On the other hand, the water 
tank which is available in the yard 
today is a copy of the water tank 
in the Cihanoğlu Social Complex. 
Nasuh Pasha Madrasah, which 
has been let out by the Regional 
Directorate for Foundations to a 
non-governmental organization, is 
also used for activities such as ce-
lebrations, weddings today. As well 
as the present usage of the structu-
re, the fact that it is always open to 
visits of both the city-dwellers and 
the foreigners is very valuable, in 
terms of knowing, introducing and 
understanding the city. 

The structure, which is known as 
“Pasha Turkish Bath”, is in the west of 
the madrasah and approximately 
1,5 meters above the road level of the 
ground level. The heat plan of the 
Turkish bath, which is consisted of 
the sections of changing, warmness 
and hotness, is outside of the general 
plan schema that is special to the 
Ottoman baths. The place gets sepa-
rated into special cells on four corners 
through thin walls, without spoiling 
the volumetric integrity of the heat. 
Placing into the squinches, the dome 
covers the heat.  

Assessing the Nasuh Pasha 
Social Complex within the frame 
of the Ottoman Period architec-
tural approach, it is possible to 
say that the social complex is 
formed not only by the geomet-
rical formation, but also within 
the frame of definite design logic, 
in terms of its placement into the 
topography with the echeloned 
yards and various-level structure 
entrances. It is very valuable 
due to the fact that it is among 
the rare social complexes of the 
Ottoman Period that has reached 
today from a city which was 
almost completely destroyed and 
burned during the Independence 
War, it presents unique informa-
tion about the Ottoman Period 
city with its spatial characteristics 
and it is the document of the peri-
od. Although various problems 
are observed on the structures, 
such as the material and usage 
problems and negligence, each 
structure in the social complex 
has different potentials with their 
architectural characteristics in 
the special city centre of Aydın 
and they present new opportuni-
ties of usage.  
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Balat (Eski Balat), Aydın’ın Didim 

ilçesi’nde yer alan, Miletos antik 

kentinin içinde bulunduğu bir 

yerleşimdir. Miletos da tarihinde 

önemli uygarlıkları barındırma-

sı, kehanet merkezi Apollon 

Tapınağı’na olan yakınlığı ve 

birbiri ile bağlantısı, deniz ticareti 

gibi özellikleri bakımından Batı 

Anadolu’nun önemli noktaların-

dandır. Şehir, 13. yüzyılın sonla-

rında Türklerin eline geçmesinin 

ardından Palatia/Balat şeklinde 

adlandırılmış, 16. yüzyıla kadar 

görkemli günler yaşamış, yabancı 

uluslarla (yoğunlukla Venedik) 

deniz ticareti gerçekleştirilmiş, 

kültürel hayatta önemli eserler 

Türkçeye çevrilmiştir. Ancak 16. 

yüzyılın sonlarından itibaren İzmir 

limanının öne çıkması, salgın 

hastalıklar ve benzeri nedenlerle 

canlı hayatından uzaklaşmış, 1955 

depreminden sonra halkın Yeni 

Balat Köyü’ne taşınması ile son 

bulmuştur. Eski Balat, artık yalnızca 

Alman arkeologlar tarafından kazı-

ların sürdürüldüğü, yerli ve yabancı 

insanların gezdiği bir antik kent, 

koyunların otladığı sessiz bir alan-

İnanç Turizmi / Belief Tourism 

Balat (Old Balat) is a settlement 
located in Didim town in Aydın 
in which ancient city of  Miletos 
is situated.  Miletos is one of the 
important places of Western 
Anatolia due to its properties such 
as settlement of important civili-
zations, its closeness and connec-
tion with prophecy centre Apollo 
Temple and naval trade. After the 
city was conquered by Turks at the 
end of 13th century, it was named 
as Palatia/Balat and there lived 
magnificent days until 16th century 
and naval trade was carried out 
with foreign nations (mainly with 
Venetians) and culturally important 
works were translated into Turkish. 

But, at the end of 16th century, the 
settlement has moved away from 
its lively nature due to the rise of 
İzmir port, epidemics and similar 

Balat 
İlyas Bey Camii

Crown of Menteşeoğulları Beylic: 
Balat, İlyas Bey Mosque

Göz alıcı mimari detay-
larında sakladığı toplumsal 
mesajlarıyla İlyas Bey Camii, 
Menteşeoğulları Beyliği’nin en 
ihtişamlı ibadet yapısı sıfatını 
fazlasıyla hak ediyor.

İlyas Bey Mosque with the 
social messages that it hides in the 
attractive architectural details 
deserves fully the title of the most 
magnificent worship building of 
Menteşeoğulları Beylic.

Fotoğraflar / Photographs: Süleyman Duman

Menteşeoğulları 
Beyliği’nin Tacı: 
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Caminin Türk sanatında 
ayrı yeri olmasının bir sebebi 

de kubbe çapının geniş 
tutulmasıdır.

Another reason that the 
mosque has a special place 
in Turkish art is that the 

diameter of its dome is large. 
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dır. Balat’ı veya Miletos’u dolaştığı-

nızda tiyatrosu, Faustina Hamamı, 

limanı, stoası, hamamları, hanları, 

camileri ile eski yaşamı hissetme-

nize karşın İlyas Bey’in inşa ettirdiği 

cami ile karşı karşıya geldiğinizde 

durup bakakalırsınız. Uzaktan bile 

haşmetini hissettiğiniz bu eser, iki 

hamamı, medresesi ile içinde yer 

aldığı külliyeyi inşa ettiren İlyas 

Bey’in, diğer bir deyişle Menteşe-

oğulları Beyliği’nin Balat’taki tacı 

olarak karşınızdadır.

İlyas Bey Camii’nin adı halk 

arasında “Koca Cami”, kaynaklarda 

“Cuma Camii” olarak da geçer. Ku-

zey cephesinde, girişin alınlığında 

bulunan kitabesindeki hicri tarihin 

miladi karşılığı 11 Mayıs - 9 Haziran 

1404’tür. Sultan, imaretin inşaatına 

kendisi temel taşını koymuştur. 

Tamamlanma tarihî belli değildir. 

Yapıda yarım bırakılan süslemeler 

ve külliyenin diğer binalarındaki 

uygulamalar inşaatın 1410 yılına 

kadar bitirilebileceğini düşündür-

mektedir. Sultan Şücaeddin İlyas 

Bey, Menteşeoğullarının başına 

babası Mehmed Bey öldükten 

sonra geçmiştir (1364-1389). İlyas 

Bey’in 1421 yılında vefat ettiği 

ve Balat’taki camisinin yanına 

gömüldüğü öne sürülmektedir. 

Mevcut belgeler, camiin işlevini 19. 

yüzyıla kadar sürdürdüğüne işaret 

etmektedir.

Camii, aynı alan içinde ortak 

avluyu paylaştığı U şemalı medre-

sesi ve iki adet hamamı ile ibadet, 

temizlik ve eğitim faaliyetlerini 

toplumun hizmetine sunmuştur. 

Öğrenciler yüksek eğitimlerini bu-

rada tamamlayarak ülkenin birçok 

yerinde görev yapmış, çok sayıda 

öğrenci yetiştirmişlerdir. İlyas Bey’e 

ithaf edildiği düşünülen İlyasiye 

isimli bir tıp kitabının Şirvanlı 

Mehmed bin Mahmud tarafından 

Türkçe’ye çevrildiği kaynaklarda yer 

almaktadır. 

1905 yılından başlamak 

üzere 1955-1972, 1991-1992, 2007-

2009’da yapılan onarımlar, kazılar 

ve restorasyona yönelik çalışmalar-

la külliye hakkında ayrıntılı bilgiler 

edinilmiş, külliyenin etrafındaki 

hazire meydana çıkarılmış, cami, 

medrese ve hamamların etrafı 

temizlenmiş, tabanlarında kazılar 

yapılmış, üstlerindeki ahşap mal-

zemelerle koruma altına alınmıştır. 

Cami birkaç kere onarım görmüş, 

restore edilmiştir. 

reasons, and its golden age has 
ended when the residents have mo-
ved to the Yeni Balat (New Palatia) 
village after the earthquake in 1955.  
Old Balat was now only an ancient 
city where German archaeologists 
conduct excavations, and expedited 
by locals and foreigners, a quiet 
field where the sheep are fed on 
the grass. While wandering around 
Balat or Miletos, despite of feeling 
the old way of life with its theatre, 
Faustina Baths, port, stoa, its baths, 
inns and mosques, you will stop at 
amaze when you see the mosque 
constructed by İlyas Bey. Showing 

its awe even from far away, this 
monuments stands right in front 
of you as the crown of Menteşeo-
ğulları Beylic, or İlyas Bey in other 
words, who constructed the social 
complex containing two baths and 
madrasah (theological school of 
Islam) within which the mosque is 
located. 

The common names used for 
İlyas Bey Mosque include “Koca 
(Big) Mosque” and “Cuma (Friday) 
Mosque”.  The equivalent of the 
Islamic calendar date written on 
the inscription located on the fron-
tal plate of the entrance in north 
facade in Gregorian calendar is 
May 11 - June 9, 1404.  Sultan 
himself has placed the foundation 
stone of the imaret. The date of 
completion is not available. When 
the incomplete ornaments on the 
building and other applications 
on the other buildings of the social 

complex are taken in considerati-

on, the construction is estimated 

to have ended until 1410. Sultan 

Şücaeddin İlyas Bey has came to 

power in Menteşeoğulları after 

his father Mehmed Bey has died 

(1364-1389). İlyas Bey is rumoured 

to have died in1421 and to have 

been buried next to his mosque in 

Balat. Existing documents state 

that the mosque has continued its 

function until 19th century. 

The mosque has presented 
religious services, cleaning and 
education activities to the public 
with its U-shaped madrasah, and 
two baths that it is located in the 
same complex with sharing the 
same court. The students who have 
completed their higher education 
here served in various parts of the 
country and raised a lot of students 
after them. The sources state that a 
medical book named İlyasiye con-
sidered to be dedicated to İlyas Bey 
is translated to Turkish by Mehmed 
bin Mahmud. 
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Detailed information on the 
social complex were revealed with 
repairs, excavations and restorative 
studies started in 1905 through 
1955-1972, 1991-1992 and 2007-
2009, the hazire (a grave area 
surrounded by walls) surrounding 
the social complex has been 
revealed, surroundings of mosque, 
madrasah and the baths have been 
cleared, excavations on their floors 
have been carried out, and the 
woodworks on these buildings have 
been taken under protection with 
materials. The mosque has been 
repaired and restored a few times.  

The Dome attracts
attention 

İlyas Bey Mosque is classified 
as “square planned, single domed 
mosques” group among Beylics pe-
riod mosques in Art History science. 
This plan type is adopted and used 
in architectural examples in Middle 
Asia and several monuments in 
various areas of Islamic architecture 
and in Anatolia. Another major 
feature of İlyas Bey Mosque that 
makes it an important monument 
of Turkish Architecture is the di-
mensions of its dome. The mosque 
has a special place among the 
“dome expansion works (gathering 
religious activities under one roof 
due to the expansion of the dome)” 
with its 14 meter dome in diameter. 
When it’s considered that the dome 
represents the sky and the universe 

in abstract sense, its meaning can 
be customized in wider senses. The 
brick dome of the monument sits 
on a two-phased trimmer.  The 
minaret was destroyed in the eart-
hquake of 1955; it’s been partially 
rebonded in order to give an idea in 
later restorations. A great entrance 
welcoming and embracing people 
is located at the north of the mos-
que, the thick walls of which were 
covered in marble in order to utilize 
the marble used in monuments 
of the ancient city which were 
previously scattered around, and 
to gain magnificence. Effusive from 
the facade to outside, the entrance 
is located in a wide lancet arched 
niche, and two marble grated 
windows were located in both sides.  
The portal tradition of Seljuk has 
been continued with the existence 
of altars in side wings and the 
effusion from facade, but the search 
and innovation effort of Beylics 
Period has been represented with 
the different allocation. Windows 
with openwork marble railings 
have both provided the privacy 
of religious activities and added a 
different aesthetic to the entrance.  
The ornaments on the pediments 
of these windows reflect the feeling 
of infinity with octagonal stars 
and zigzag figures in geometrical 
pattern, and almost the details 
of a crown are established with 
turquoise blue ceramic inlays and 
engraved coloured stones. Despite 

Kubbesi dikkat çekiyor

İlyas Bey Camii, Sanat Tarihî bili-

minde, Beylikler Dönemi camileri 

arasında “kare planlı, tek kubbeli 

camiler” grubundadır. Bu plan tipi 

Orta Asya’daki mimari örneklerde, 

Anadolu’da ve İslam mimarisinin 

yayıldığı birçok alandaki eserde be-

nimsenerek kullanılmıştır. İlyas Bey 

Camii’ni Türk Sanatı içinde önemli 

kılan uygulamalardan birisi de kub-

besinin büyüklüğüdür. 14 metrelik 

kubbesi ile döneminin “kubbeyi 

genişletme çalışmaları (kubbenin 

genişlemesine bağlı olarak ibadet 

merkezinin bir mekân altında 

toplanması)” içinde özel bir yere 

sahiptir. Kubbenin soyut anlamda 

gökyüzünü, evreni sembolize ettiği 

düşünülürse anlamı daha geniş 

boyutlarda da özelleştirilebilir. 

Eserin tuğla kubbesi iki kademeli 

kasnağa oturmaktadır. Minaresi 

1955 depreminde yıkılmış, sonraki 

çalışmalarda fikir vermesi amacı ile 

kısmen örülmüştür. Antik kentin 

eserlerinde kullanılan ve dağınık 

halde bulunan mermer malzemeyi 

değerlendirmek, daha fazla ihtişam 

kazandırmak amacıyla kalın duvar-

ları mermerle kaplanan camiin ku-

zeyinde adeta insanları kucaklarca-

sına ve hoş geldin dercesine büyük 

bir girişi mevcuttur. Cepheden dışa 

doğru taşıntı yapan giriş, geniş sivri 

kemerli bir nişin içine yerleştirilmiş, 

sağına ve soluna mermer şebekeli 

birer pencere açılmıştır. Yan kanat-

lardaki mihrabiyelerin bulunması, 

cepheden dışa taşması yönü ile 

Selçuklunun taçkapı geleneği sür-

dürülmüş ancak farklı düzenlemesi 

ile Beylikler Döneminin arayışları, 

yenileşme gayretleri ortaya konul-

muştur. Mermerden ajur teknikli 

korkuluklara sahip pencereler hem 

ibadetin mahremiyetini sağlamış 

hem de girişe farklı bir estetik 

katmıştır. Bu pencerelerin alınlıkla-

rındaki süslemeler, sonsuzluk duy-

gusunu geometrik düzende sekiz 

kollu yıldız ve zikzak motiflerine ak-

settirmiş, firuze renkli çini kakmalar 

ve hakkedilen renkli taşlarla adeta 

bir tacın detayları oluşturulmuştur. 

Bazı işlemelerin yarım kalmasına 

rağmen süslemedeki zarafet, alın 

terini akıtan ustanın maharetini ve 

yapımını isteyen banisinin zevkini 

de ortaya koymaktadır. 

Doğu, güney ve batı cephelerin-
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deki açıklık düzeni simetrik şekilde 

ele alınmıştır. Alt ve üst seviyelere 

yerleştirilen pencerelerin zengin 

çerçeveleri, alınlıkları, yazıları 

toplumsal mesaj verir niteliktedir. 

Yarım kalan çerçeveler yolunda 

gitmeyen bir aksiliği düşündürse 

de süslemelerdeki incelik sabrın 

ve sanatın önemini, dinsel içerikli 

yazılar ise toplumsal öğütleri 

ifade eder. Yazıların içeriklerine 

baktığımızda hadislerden oluştu-

ğunu görmekteyiz; hepsi de öğüt 

niteliğinde sözlerdir.   

İlyas Bey Camii’nin iç kısmı da 

en az dışı kadar görkemlidir. Tuğla 
kubbesinin yuvarlağına dört köşe-
de, içleri birer sıra halinde Türk üç-
geni, mukarnas dişleri ve istiridye 
kabuğu motifi ile doldurulan, sivri 
kemerli tromplarla geçilmektedir. 

Kubbenin büyüklüğü, Osmanlı 

camilerindeki gibi olmasa da, 

döneminin kubbeye verdiği önemi 

göstermesi bakımından durup 

dikkatli bakmayı gerektirmektedir. 

O anda yanı başınızdakiler “Bunu 

nasıl yaptılar, ne büyük bir kubbe!” 

sözlerini fısıldamaktadır. Tuğlaların 

böyle büyük bir alanda yarım 

dünya şeklinde büyük bir ustalıkla 

yerleştirilmesi, iskele kurularak dö-

şense bile, hiç de kolay olmamalı 

elbet. 

Pencereler ve mihrap da büyük 

bir başarı ile yapılmıştır. Pencerele-

rin alınlıkları ile tavanları geometrik 

ve bitkisel motiflerle bezenmiş, 

yazılarla tezyinata zenginlik 

katılmıştır. İzleyene yine sonsuzluk 

duygusu verilmiş, yazıların içeriğin-

de ise Hz. Muhammed’in sözleri 

sunulmuştur. 

Mermer mihrabı, Anadolu-

Türk Sanatı içindeki en görkemli 

örneklerden birisidir. Mukarnas 

kavsaralı mihrabının sütuncelerinin 

yanlarındaki küçük mihrabiyeleri, 

bitkisel ve geometrik süslü bor-

dürleri, üstteki asma kandil motifi 

ve palmet şeklindeki tepelikleri ile 

zengin işçilik ön plandadır. Asma 

kandil, kutsal ışık/nuru sembo-

lize etmektedir. Mezar taşlarının 

çoğunda bu motife sıkça rastlan-

maktadır. Palmet biçimli tepelikler, 

mihrabın bir taç görünümü alması-

nı sağlamış, yazılar mihraba uyum 
katmıştır. Ustasının ismi bilinme-
mekle birlikte araştırmacılar farklı 
yorumlar yapmaktadır. Bilinen bir 
şey, Anadolu’daki mimari eserlerin 

çoğundaki gibi burada da yerli ve 

yabancı ustaların birlikte çalıştığı, 

dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin 

doğruluk, toplumsal hizmet için bir 

arada bulunulduğudur. 

İlyas Bey Camii, bulunduğu ko-

numu, yapısal ve süsleme özellikleri 

ile Menteşeoğulları Beyliği’nin Ba-

lat’taki tacıdır. Günümüzde ibadete 

açık olmasa da kültür varlığı niteliği 

ile yalnızca devlet tarafından değil 

insanlar tarafından da korunması 

ve gelecek nesillere aktarılması bir 

görev addedilmelidir.  

the fact that some ornaments are 
incomplete, the elegance of orna-
ments shows the skill of the artist 
and the sophisticated taste of the 
constructor. 

The span allocation of east, 
south and west facades has been 
worked in a symmetrical manner. 
The rich frameworks, pediments 
and inscriptions of the windows 
located in lower and upper levels 
give a social message. Despite that 
the incomplete framework may 
indicate a problem, the elegance 
of the ornaments articulates the 
importance of patience and art, and 
religious inscriptions represent social 
recommendations. When we look 
at the content of the inscriptions, we 
see that they are hadiths (sayings 
and deeds of the prophet Muham-
mad); they are all words of advice.   

The inside of the İlyas Bey Mosque 
is as magnificent as its exterior. 
The passage to the round up of 
brick dome is provided with lancet 
arched tromps filled with Turkish 
triangle, muqarnas teeth and oyster 
shell motives The size of the dome 
deserves to be observed with atten-
tion, since it shows the importance 
attached to the dome in the period, 
although to a lesser extent than 
Ottoman mosques. You may hear 
the people around you whispering, 
“How could they construct this, a 
great dome like this!” Placing the 
bricks in a half moons shape in such 

a wide area with competence 
should not be easy, even with a 
scaffold.  

The windows and mihrab are 
also constructed with great suc-
cess. The pediments and ceilings 
of the windows were ornamented 
with geometrical and plant mo-
tives, decorations were enriched 
with inscriptions. The feeling of 
infinity is given to the spectator 
again, and the wisdom of the 
Prophet Muhammad is presented 

in the content of inscriptions. 

The marble mihrab is one of 
the most magnificent examples of 
Anatolian-Turkish art. The rich craft-
smanship steps forward with the 
small mihrabs located at the sides of 
the pillars of its muqarnas half do-
med mihrab, its borders ornamented 
with plant and geometrical motives, 
suspended lamp motive on the top 
level and palmet shaped cap stones. 
Suspended lamp symbolizes the holy 
light/heavenly light. This pattern is 
commonly used in most of the grave 
stones. Palmet shaped cap stones 
give the appearance of a crown and 
inscriptions add harmony to the 
mihrab. Though the name of the 
constructor is not known, the rese-
archers make different comments on 
this subject. A known fact is that lo-
cal and foreign constructors worked 
together here as in most of the arc-
hitectural monuments in Anatolia 
and got together for accuracy and 
social service regardless of language, 
religion or racial differences.  

İlyas Bey Mosque is the crown of 
Menteşeoğulları Beylic in Balat with 
its geographical location and its 
structural and ornamental features. 
Even if it’s not open for religious ac-
tivities today, it should be protected 
by people as well as the government 
as an assignment and transferred 
to the future generations with its 
cultural existence quality.  
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Aydınlı her kadının çeyiz 

sandığında başköşededir iğne 

oyalı örtüler, danteller, havlular… 

Başköşededir çünkü düğüm 

düğüm işlenen, sabrın ve inceliğin 

ürünüdür. Dünya literatüründe 

“Türk danteli” olarak bilinen iğne 

oyalarının mazisi çok eskilere 

dayanır. Bazı kaynaklar, iğne oyaları 

ile yapılan örgülerin 12. yüzyılda 

Anadolu’dan Balkanlar’a, oradan 

İtalya yolu ile Avrupa’ya yayıldığını 

belirtiyor. Küçük bir iğneyle ilmek 

ilmek işlenen oyalar, süslenmek 

ve süslemenin dışında, taşıdıkları 

mesajlarla bir iletişim aracı olarak 

da kullanılan ve tekniği örgü olan 

bir el sanatı olarak tanımlanıyor. 

İğne oyalarının çıkış amacı, 

Aydın’ın geleneksel kültüründe kilit 

taşı niteliğindeki efelerin, heybetli 

duruşlarına iliştirilen estetik bir 

öğe olarak belirtiliyor kaynaklarda. 

Düzene başkaldıran, isyankâr ruhlu 

yiğitlerin görkemine, incelik mesa-

jını da ekler iğne oyaları. 

Yapımında genellikle ipek 

kullanılan iğne oyaları, daha çok 

yaprak, ağaç ve çiçek motifleri 

olarak karşımıza çıkar. Küçük bir 

iğneye geçirilen ipek ipliklerin 

yerini bugün maliyetleri nedeniyle 

floş iplikler alsa da, iğne oyaları 

zarafetinden hiçbir şey kaybetmez. 

Çünkü hala geleneksel yöntemle, 

günler-gecelerce işlenerek ortaya 

El Sanatları / Handcraft

Veils, lacings and towels with 
point laces have the seat of honour 
in the wedding chest of every 
woman in Aydın… They have the 
seat of honour because they are the 
products of patience and elegancy 
embroidered in knots. The past of 
point laces, known as the “Turkish 
lacing” in the World literature, dates 
back to very old times. Some sour-
ces indicate that knittings made 
with point laces had spread from 
Anatolia to the Balkans and then 
to Europe through Italy during the 
12th century. Being embroidered 
in knots with a small needle, the 
laces are described as a handicraft 
which is used as a communication 

medium with the messages they 
carry, apart from being used for 
decoration and their technique is 
knitting.

İpekle iğnenin
zarif dansı

Elegant dance of silk and needle  

Yüzyıllardır süren bir 
gelenektir göz nuru 
iğne oyaları. Kimi 
zaman bir efenin 
başlığını süsler, kimi 
zaman masum bir 
gelinin duvağını…

Eye-straining point lace is a 
tradition that has been maintained 

for hundreds of years. Sometimes 
it embellishes the heading of a 

swashbuckler and sometimes the 
veil of an innocent bride… 

Yazı ve Fotoğraflar / Article & Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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Eski ihtişamlı günlerine 
döndürülmeye çalışılan 

iğne oyaları, modern 
yaşantıya rağmen geleneksel 

değerlerinden kopmayan 
Aydın’ın simgesi. 

Point laces, which are tried to be 
brought back to the old magnificent 

days, are the symbol of Aydın 
which does not break away from its 

traditional values, in spite of the 
modern life. 
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çıkar. Aydın’ın geleneksel yaşamın 

nispeten korunduğu ilçeleri Kara-

casu, Bozdoğan ve Yenipazar’da 

geçmişte yapılan eyer takımları, 

kese, kın ve mühürlüklerde işleme 

sanatının en zarif özellikleri görülür.

Efelerin kıyafetlerinde başlıkları 

süsleyen iğne oyalarının yolcu-

luğu, genç kızların en güzel, en 

masum göründükleri gelinlikler 

ile sürer. Düğünlerde, ‘Ya nasip!’ 

diyen ata binmiş taze gelinlerin 

duvaklarından, iğne oyalı kreplerle 

örülü gelin başları süzülür. Bugün 

hala köy düğünlerinde gelenekseli 

sürdürme gayretinde olan aileler, 

kızlarını at üstünde, iğne oyalı du-

vaklarla gelin eder, tıpkı eskisi gibi.

Yoğun bir emeğin döküldüğü 

iğne oyalarının, kullanım alanı 

gitgide genişler. Her kadının çeyiz 

sandığının “olmazsa olmazı” iğne 

oyalı işlerdir artık. Rengarenk iğne 

oyalı havlular, masa örtüleri, dantel 

takımlar, para keseleri, haklı bir 

gururla dizilir sandığa. Düğün ve 
sünnet evlerinde de serilir çeyizler, 
ki en hayranlıkla izlenenler de iğne 
oyalı işler olur. 

 

İğne oyaları ilginç isimleri ile 

de dikkat çeker. Şeytan bacağı, 

menekşe, küpeli, hercai, bülbül 

tükürüğü, lale, Namrun gülü, ge-

lincik, bıyık, efe oyası (büyük oya), 

dağ oya isimlerinden bazılarıdır.  

Kullanım alanları              
genişledi

İğne oyalarının kullanım 

alanının bir dönem sadece efe 

oyalarıyla sınırlı kalması üzücü 

bir tablo yaratsa da, günümüzde 

popülerliğini yeniden kazanması 

sevindirici bir gelişme oldu. Bu-

gün iğne oyaları, yine efe başlıkları 

başrolde olsa da, broş, fular, toka, 

para kesesi, dekoratif ürünler, 

örtüler, takılar, yemeniler gibi çok 

farklı alanlarda da kullanılabiliyor. 

Artık sadece gelinleri, efeleri değil; 

genç kızların boyunlarını kolye, 

evlerini dekoratif ürünlerle süslü-

yor iğne oyaları.

İğne oyasının memleketi 

Aydın’da gönüllü kuruluşlar, 

geleneksel el sanatlarını canlan-

dırmak amacıyla düzenledikleri 

kurslarda iğne oyasına da ayrı 

bir önem veriyor. Aydın Halk 

Eğitim Merkezinin açtığı ücretsiz 

kurs da bu çabanın en güzel 

Emergence purpose of 
point laces is indicated to be an 
aesthetical element attached 
to the solemn attitude of the 
swashbucklers who have the 
characteristics of a keystone in 

the traditional culture of Aydın in 
the sources. Point laces also add 
messages of elegancy to the glory 
of the rebellious heroes who revolt 
against the system. Point laces, 
which are generally made with 
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örneklerinden biri. Hafta içi her 

gün düzenlenen, yaklaşık 20 kur-

siyerin katıldığı kursun, genç bir 

de eğitmeni var. Babaannesinin 

dizlerinde iğne oyasıyla tanışan 

Süheyla Güldal, bu geleneksel sa-

nata merakını yine Halk Eğitim’in 

açtığı kursa giderek pekiştirmiş. 

Kursun sonunda aldığı sertifikayla 

eğitmen olmaya hak kazanan 

Güldal, bilgilerini, tecrübeleri-

ni şimdi kendi kursiyerleriyle 

paylaşıyor. “İğne oyası nakış gibi, 

ince ince işlenir” diyen Güldal, 

geleneksel teknikten uzaklaşma-

dan iğne oyasını nasıl öğrettiğini 

şöyle anlatıyor:

“Eskiden oyayı sertleştirmek, 

muntazam durmasını sağlamak 

için at kılı ve yumurta akı kullanı-

lırmış. Bu yolla sabitleştirilen oya 

yıllarca sandık beklese de bozul-

mamış. Tabii şimdi yeni yöntemler 

kullanıyoruz. Kolalama, jelatin 

kullanma gibi.”

En sessiz iletişim aracı 

Güldal, babaannesinden duy-

duklarıyla iğne oyasının nasıl bir ile-

tişim aracı olduğunu da anlatıyor: 

“İğne oyası iletişim aracı olarak 

da kullanılıyormuş eski zaman-

larda. Gelin kaynanasına küserse 

farklı oya, kocasına küserse farklı 

renkte oya takarmış. Mesela ko-

casıyla dargınsa siyah, arası iyiyse 

kırmızı oya takarmış ki eş-dost 

bilsin.” 

Kursun tecrübelilerinden Melek 

Bulut ise, keyifle yaptığını söylüyor 

iğne oyalarını. Bir çiçek motifini 

dört saatte ancak bitirebildiğini dile 

getiren Bulut, iğne oyası yaparken 

gözlük kullanmaya başlasa da ha-

linden memnun. Havlu kenarlarına 

oya işlemeyle başlayan Bulut, şimdi 

yemeniler ve efe oyaları yapıyor. El 

emeği, göz nuru iğne oyaları, ipek 

ve iğnenin sanatına dönüşüyor 

Bulut’un elinde. 

silk, are mostly seen as leaf, tree 
and flower patterns. Although the 
silk yarns that are threaded in a 
small needle have been replaced 
by floss yarns due to their costs 
today, point laces lose nothing 
about their elegance. Because 
they are still produced through 
being embroidered day and night 
with the traditional method. The 
most elegant features of embro-
idery are seen on the saddleries, 
bags, sheaths and signet cases 
that were made in the past in the 
districts of Aydın where traditi-
onal life is relatively protected, 
such as Karacasu, Bozdoğan and 
Yenipazar.

The journey of point laces 
which embellish the headings of 
the swashbucklers continues with 
bridal gowns in which the young 
ladies look the most beautiful and 
innocent. At the weddings, bridal 
headings knitted with point lace 
crepes emulge from the veils of 
young brides who mount a horse 
and say, ‘God grants me!’ Today, 
the families that endeavour to 
maintain the traditions at village 
weddings still give their daugh-
ters as brides on horses and with 
point lace veils, just like in the old 
days. 

The usage area of point laces, 
for which an intense effort is 
made, gradually extends. The 
‘absolute must’ of the wedding 
chest of every woman is the point 
lace works now. Colourful point 
lace towels, table cloths, lacing 
sets, purses are arranged in the 
chest with a proper pride. Dowe-
ries are also exhibited in wedding 
or houses, in which circumcision 
feast is celebrated, where the most 
awe-inspiring works are the point 
lace works. 

Point laces also attract 
attention with their interesting 

İğne oyasını 
dünyaya tanıtıyor  

Gülcan Kılavuz ise 
Bozdoğan’lı bir ev kadını. 
Ancak klasik bir ev kadınının 
aksine, kentinin değerlerini 
tanıtmak adına şaşırtıcı işlere 
imza atıyor. Aydın’ın en 
maharetli iğne oyası 
ustalarından biri 
olan Kılavuz, 
Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı 
tarafından 
verilen ISO 
9001 Kalite 
Eğitimini başarı 
ile tamamlayarak iğne 
oyalarını tescilleyerek, yurtiçi 
ve yurtdışında düzenlenen 
fuarlarda Aydın’ı temsil etmeye 
başladı. Bir zamanlar genç 
kızların çeyiz sandıklarında 
hiç eksik olmayan ve her Türk 
kadının ustalıkla yaptığı el 
emeği göz nuru iğne oyalarının 
bugün neredeyse unutulma 
noktasına gelmesine üzüldüğü-
nü söyleyen Kılavuz, “Ço-
cukluğumdan beri iğne oyası 
yaparım. Gençlerin bu sanatı 
bilmediğini görünce Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
açılan kurslara katılıp başarı 
ile tamamladım. Şimdi Kültür 
Bakanlığı bünyesinde hizmet 
veren Döner Sermaye İşletme-
leri (DÖSİM) desteğiyle yerel 
ve ulusal fuarlara katılarak, iğne 
oyasını yaşatmaya ve tanıtmaya 
çalışıyorum. Türkiyemizin 
tanıtımı açısından önemli 
olan bu çalışmalarla gönüllü 
olarak ilgileniyorum. Tanıtım 
broşürleri basarak, fuarlara ka-
tılıp geçmişimizi, geleneğimizi 
yaşatmak istiyorum.” diyor.

She presents the 
point lace to the world  

Gülcan Kılavuz is a housewife from 
Bozdoğan. However, in contrast 
with a classical housewife, she puts 
her signature under amazing works 
for the sake of introducing the values 

of her city. Being one of the 
most proficient point 

lace masters of 
Aydın, Kılavuz 
has started 
to represent 
Aydın at the 
fairs organised 

inland and 
abroad, through 

successfully comple-
ting ISO 9001 Quality 

Training given by the Ministry of 
Culture and Tourism, and registe-
ring the point laces. Saying that she 
feels sorry for the fact that handicraft 
point laces, which never lacked in the 
wedding chests of young girls and 
were skilfully made by every Turkish 
woman once upon a time, have 
almost come to the point of oblivion 
today, Kılavuz says, “I have been 
making point laces since my child-
hood. Seeing that the youth is not 
acquainted with this art, I attended 
the courses opened by the Ministry of 
Culture and Tourism and completed 
these courses successfully. Now I am 
trying to keep the point lace alive 
and introduce it through participa-
ting in local and international fairs 
with the support of the Circulating 
Capital Enterprises (DÖSİM) that 
serve within the body of the Mi-
nistry of Culture. I am voluntarily 
interested in these works that are 
important in terms of presenting 
our Turkey. Printing advertisement 
brochures and participating in fairs, 
I want to keep our past, tradition 
alive.”
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names. Devil’s leg, violet, ring, 
capricious, nightingale’s spit, tulip, 
Namrun rose, poppy, moustache, 
swashbuckler’s lace (great lace), 
mountain lace are some of point 
lace’s names.   

Usage areas 
have extended

Although the fact that the usage 
area of point laces were just limited 
with swashbuckler’s laces for a peri-
od created an upsetting image, it’s 
regaining the popularity has been a 
pleasing development today. Even 
though the swashbuckler headings 
play the leading role again, point 
laces could be used in very different 
areas, such as brooch, scarf, 
hairclip, purse, decorative products, 
cloths, jewels and kerchiefs today. 
Point laces embellish not only the 
brides, swashbucklers, but also the 
necks of young girls with necklaces 
and their houses with decorative 
products.  

In Aydın, which is the mother-
land of the point lace, voluntary 
agencies also attach a particular 
importance to the point lace 
during the courses organized 
in order to boost the traditional 
handicrafts. The free course opened 
of Aydın Public Education Centre is 
one of the best examples of this ef-
fort. The course, which is organized 
every week day and participated 
by approximately 20 trainees, has 
a young instructor. Süheyla Güldal, 
who had been acquainted with 
the point lace on the knees of her 
grandmother, has strengthened 
her interest in this traditional art 
by attending the course opened by 
the Public Education. Gaining the 
right to be an instructor with the 
certificate she had obtained at the 
end of the course, Güldal shares 
her knowledge and experiences 
with her own trainees right now. 

Stating, “Point lace is embroidered 
finely, just like embroidery”, Güldal 
tells about how she teaches the po-
int lace without diverging from the 
traditional technique, as follows:

“The old used to use horse hair 
and white of egg in order to stiffen 
the lace and make it look neat. 
The lace, which was fixated by 
this way, did not get spoiled even 
if it had been kept in the chest 
for years. Of course, we use new 
methods now. Such as stiffening or 
using gelatin.” 

The quietest 
communication medium 

From what she had heard from 
her grandmother, Güldal also tells 
about the fact that point lace is a 
communication medium: 

“In the good old days, point lace 
used to be used as a communi-
cation medium, as well. The bride 
used to wear a different colour lace 
when she became angry with her 
mother-in-law or her husband. For 
example, if she was angry with her 
husband, she used to wear black 
lace and if she was good with her 
husband, she used to wear red 
lace, so that acquaintances would 
know it.”

Melek Bulut, who is among the 
experienced trainees of the course, 
tells that she makes the point laces 
with pleasure. Stating that she can 
finish a flower pattern within merely 
four hours, Bulut says that she is 
content with her situation although 
she had started to use glasses as 
she was making point laces. Bulut, 
who started to embroider laces on 
the side of towels, makes kerchief 
and swashbuckler laces now. Han-
dicraft point laces are transformed 
into the art of silk and needle in the 
hands of Bulut.   
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Geleneksel Kültür /

Adlarına nice efsaneler 

yazılmış, artlarından nice ağıtlar 

yakılmış yiğitlerdir onlar. Vatanla-

rını cansiperane korumak uğruna 

eline silahı alıp kendini dağlara 

atan, eşkıyalık değil, köyünün gizli 

kahramanlığını yapan…

Aydın denince ilk akla gelen-

lerdendir efeler. Hemen hemen 

her etkinlikte, ince işçiliğin ürünü 

yöresel kıyafetleriyle kuşanıp, 

hayranlıkla izlediğiniz zeybek 

oyunlarıyla heybet saçarlar. Oysa 

efelik, ‘efelenen’ gençlerin oyun-

larından çok daha fazlasıdır. Efelik 

kültürü, bir şehrin kurtuluşunda 

başrol oynayan, kiminin adı sınırları 

aşan, kimi isimsiz kahramanların 

hikayesidir.

Efelerin hikayesini dinlemek için 

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği 

Başkanı Muhsin Aydoğdu’nun 

kapısını çaldık. 2008 yılında kurulan 

derneğin kurucu isimlerinden Ay-

doğdu, Aydın’ın Karpuzlu ilçesinin 

Hatipkışla Köyü’nde dünyaya gel-

miş. Akademisyenlerin, bürokratla-

rın, yerel yöneticilerin de aralarında 

They are the brave men in the 
name of whom many legends had 
been written and after whom a 
good deal of mourning had been 
made. They who had grabbed their 
guns and thrown themselves at the 
mountains for the sake of protec-
ting the motherland wholehear-
tedly, are the ones who had been 
the secret heroes of their village, 
rather than bandits…

When the subject is Aydın, 
swashbucklers are what comes 
to mind first. Putting on the local 

clothings which are the elaborate 
products, they scatter solemnity 
with zeibek dances you watch with 
admiration at almost every activity. 
In fact, swagger is even further 
than the dances of the ‘defying’ 
youngsters. The culture of swagger 
is the story of heroes who play the 
leading role in the salvation of a 
city, whose names get beyond the 
borders and who are sometimes 
nameless heroes.

In order to listen to the story of 
swashbucklers, we applied to the 
Head of Aydın Yoruk Swashbuck-
ler Culture Association, Muhsin 
Aydoğdu. Being one of the founder 
names of the association which 
was established in 2008, Aydoğdu 
was born in Hatipkışla Village of 
Karpuzlu District of Aydın. They had 
elected the 58-year-old Aydoğdu 
as the head, in other words the 
swashbuckler of the association, 
which has 130 members among 
which there are academicians, 
bureaucrats, local administrators 
as well. Although Aydoğdu claims “I 
have been elected with a democ-

Dağların gizli kahramanları

Secret heroes of 
mountains: 

EFELER

Swashbucklers

The culture of 
swagger is the 

essence of the 
Anatolian culture. 
The swashbuckler 

protects and 
watches, he 

would give you 
the food off his 

hand and the shirt 
off his back. The 
swashbuckler is 
an elder brother 

(agabey), in other 
words, he is both 
a ‘landlord(aga)’ 

and a 
‘master(bey)’.  

Anadolu 
kültürünün 

özüdür efelik 
kültürü. Efe korur 

kollar, yemez 
yedirir, giymez 

giydirir. Efe, 
ağabeydir, yani 

hem ‘ağa’dır, hem 
‘bey’dir. 

 Traditional Culture

Röportaj / Interview: Çiğdem Askeri Coşkun
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ol-

du-

ğu 130 

üyeli derneğe, 58 

yaşındaki Aydoğdu’yu başkan, 

yani efe seçmişler. Aydoğdu her 

ne kadar “demokratik yöntemle 

seçildim” dese de, aslında onu 

da tıpkı dağlardaki usulle başa 

getirmişler; mütevazılığı, cesurluğu 

ve babacan tavrından dolayı… 

Aydoğdu’nun misafirini karşılaması 

bile anlatıyor aslında efelik ruhunu 

ne kadar iyi taşıdığını. Evini, sof-

rasını 40 yıllık dost gibi, 

sıcak bir ‘merhaba’yla 

açan Aydoğdu, efelik 

kültürünü, ünlü efeleri 

anlatıyor o yıllara alıp 

götürerek:  

“Efe, koruyan kollayan, 

ağabey anlamında bir sözcüktür. 

Zulme başkaldıran, vatanını seven 

memleketini korumak adına devle-

tin aciz kaldığı zamanlarda ortaya 

çıkan yiğitlerdir. Efe zeybeklerin 

başıdır, lideridir. Peki, ne zaman or-

taya çıktı efeler? Osmanlı’nın çöküş 

döneminde, Çanakkale Harbi’nden 

sonra efelerin sayısı artmış. Kendi 

obalarını, hayvanlarını, memleket-

lerini korumak için silahlanmışlar, 

zeybek olmuşlar dağda. İşte 

zeybeklerin liderlerine efe diyoruz. 

Zeybekler arasından en baba-

yiğit, en güvenilir, özü sözü bir 

ratic election”, he had actually been 
brought to power just like in the 
procedure on the mountains; due to 
his modestness, courage and pater-
nal attitude… Even the way Aydoğ-
du greets his guests tells so much 
about how well he carries the spirit 
of swagger. Opening his house and 
dining table with a warm ‘hello’ just 
like a friend of 40 years, Aydoğdu 
tells about the culture of swagger 
and famous swashbucklers through 
taking us back to those years: 

“The word swashbuckler means 
protector, the elder brother. They are 
the brave men who revolt against 
the cruelty, love their motherlands 

and appear for the protection of the 
motherland when the government 
becomes impotent. The swashbuck-
ler is the head and leader of zeibeks. 
Well then, when did the swash-
bucklers emerge? The number of 
swashbucklers increased during the 
collapse period of the Ottomans, 
after the Çanakkale War. They 
armed and became zeibeks on the 
mountain, in order to protect their 
own nomad groups, animals and 
the motherland. You see, we call the 
leaders of zeibeks the swashbuckler. 
Among the zeibeks, the bravest, the 
most trustful and straightforward 
person had used to be selected as 
the swashbuckler, in other words 
the boys had used to select them. 
Or the swashbuckler had used to 
recommend their group the next 
swashbuckler before he died. It had 

not been the way the democratic 
elections used to be. A person 
who was accepted and relieved 
by everyone had used to be the 
swashbuckler.”

We ask about the famous swash-
bucklers of Aydın and the Swash-
buckler Muhsin immediately puts 
in order: “Swashbuckler Yoruk Ali, 
Swashbuckler İsmail of Danişment, 
Swashbuckler Demirci Mehmet, 
Swashbuckler Mestan of Kozalak”. 
Additionally, Aydın also had a 
female swashbuckler who had 
passed into history: Swashbuckler 
Ayşe, or rather, the Çete Ayşe. She 
who had left her two daughters at 
home, grabbed her gun, stood out 
against the enemy and trailed all 
the women of the village when she 
was just 23…

Swashbuckler Yoruk Ali

Among the names mentioned 
by the Swashbuckler Muhsin, 
the Swashbuckler Yoruk Ali has a 
special place. Having taken the 
lead in the struggle during the 
Independence War, the Swash-
buckler Yoruk Ali is fairly the father 
of the swashbucklers of Aydın… 
When the swashbucklers of that 
time threatened Aydın due to the 
fact that the Ottoman soldiers 
could not use guns because of the 
Mondros Armistice Agreement, 
as the enemies had entered İzmir, 
he had said ‘stop’ to the enemy. 
Swashbuckler Yoruk Ali had led the 
other swashbucklers. Yoruk Ali was 
a young, audacious, consistently 
successful, patriotic swashbuckler 
and a man of his word who had 
not performed banditry. Yoruk Ali 
was such a ‘swashbuckler’ that he 
had shot his own daughter for the 
sake of chastity, when she had paid 
a compliment on the daughter of a 
house they had gone on a visit. Yo-
ruk Ali, whose father had been killed 
by their adversaries, was defamed 
with robbery by his adversaries for 

Efelerin görkemli 
kıyafetlerini, yavuklularının 
işlediği iğne oyaları süslüyor.  

The gorgeous clothings of 
swashbucklers are adorned 

with point laces embroidered 
by their fiances.   
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olan insan efe seçilirmiş, kızanlar 

onu seçermiş yani. Veyahut efe 

ölmeden önce kendisinden sonra 

gelecek efeyi tavsiye edermiş 

gruba. Demokratik seçimler gibi 

olmazmış. Herkesin kabullendiği, 

içine sinen bir kişi efe olurmuş.”

Aydın’ın ünlü efeleri kimdir diye 

soruyoruz? Muhsin Efe sıralıyor 

hemen: “Yörük Ali Efe, Danişmentli 

İsmail Efe, Demirci Mehmet Efe, 

Kozalaklı Mestan Efe” Bir de kadın 

efesi varmış Aydın’ın tarihe geçen: 

Efe Ayşe, daha doğrusu Çete Ayşe. 

Henüz 23 yaşındayken, iki kızını 

evde bırakıp, silahını alıp düşmanın 

karşısına atılan, köyün tüm kadınla-

rını da peşine dizen…

Yörük Ali Efe

Muhsin Efe’nin saydığı isimler 

arasında Yörük Ali Efe ayrı bir yerde 

duruyor. Kurtuluş Savaşı’ndaki 

mücadelede başı çeken Yörük Ali 

Efe, Aydınlı efelerin piri adeta… 

Zamanın efeleri, İzmir’den düşman 

içeri girip de Osmanlı askerinin 

Mondros Mütarekesi’nden dolayı 

silah kullanamamasından dolayı, 
Aydın’a dayanınca düşmana ‘dur’ 
demiş. Yörük Ali Efe de önderlik 
yapmış diğer efelere. Genç, atak, 

attığını vuran, sözünün eri, vatanını 

seven, eşkıyalık yapmayan bir 

efeymiş Yörük Ali. Misafir gittiği 

evde, evin kızına iltifat etti diye, 

namus uğruna çekip kendi kızanını 

vuracak kadar ‘efe’ymiş. Babası 

hasımları tarafından vurulan Yörük 

Ali, gençken bile cesurluğu ile nam 
saldığı için, hasımları babasının 
intikamını alır diye korkularından 
hırsızlık iftirası atmışlar Yörük Ali’ye. 

Karakola götürülen Yörük Ali, 

izlerini yıllarca vücudunda taşıdığı 

çok kötü bir dayak yemiş. Atılan 

dayağın sızısını hep hisseden Yörük 

Ali, aslında dayaktan değil, iftiraya 

uğradığından küsüyor köyüne, 

askerine ve atıyor kendini dağlara.

Kurtuluş Savaşı sırasında Aydın’ın 

kurtarılmasında Yörük Ali Efe ve 

diğer efelerin rolü çok büyük. Efelik 
ettikleri zeybekleri eğiten, halkı ko-
ruyan efeler, zulme başkaldırırken, 
mazlumun da yanında olmuşlar 

daima. 

“Efelik basit bir olgu değil. Silahlı 

eşkıya gibi görülüyor efeler. Oysa 

efelik Anadolu kültürünün özüdür.” 

diyor günümüzün efesi Muhsin 

Aydoğdu. 

Günümüz efeleri

Efeliğin bugün ne kadar özüm-

senebildiğini de merak ediyoruz. 

Muhsin Efe gururla söylüyor “Biz 

varız” diye. “Biz efeyiz, efelikte 

fear that he would take the revenge 
of his father, since he was famous 
with his courage even when he was 
young. Being taken to the police 
office, Yoruk Ali had terribly been 
beaten and had carried the scars of 
that incident on his body for years. 
Always feeling the pain of the beat 
given to him, Yoruk Ali had become 
stunted with his village and soldiers, 
actually due to being slandered, 
rather than the beat and he had 
thrown himself at the mountains. 

Swashbuckler Yoruk Ali and other 
swashbucklers played a signifi-
cant role in the salvation of Aydın 

during the Independence War. The 
swashbucklers, who had disciplined 
the zeibeks they swaggered and 

protected the public, had always 

revolted against the cruelty and 
stood by the suffering.

“Swagger is not a simple pheno-
menon. The swashbucklers are seen 
as armed bandits. In fact, swagger 
is the essence of the Anatolian 
culture. ” says the swashbuckler of 
today, Muhsin Aydoğdu. 

Swashbucklers of today

We also wonder about to what 
extent the swagger could be inter-

69
AYDIN   Nisan - Mayıs / April - May 2011



Aydın’ı temsil ediyoruz” diyen 

Aydoğdu, neler yaptıklarını hiç 

bırakmadığı mütevazı tavrıyla 

anlatıyor:

“İki yıl oldu derneği kuralı. 

Birçok şehirdeki kurtuluş şenlikle-

rinde gösteriler yapıyoruz. Geçen 

yıl Yörük Şöleni düzenledik. Amaç 

kültürümüzü yaşatırken, efelik 

ruhuna yakışır şekilde mağdura 

yardım da etmek. Şenlikte Yörük 

geleneklerine göre düğün yapa-

lım, hatta gerçekten evlenmek 

isteyen ancak maddi durumu iyi 

olmayan genç çiftlerimizi evlen-

direlim istedik. Bütün muhtarlara 

haber verdik ama bulamadık öyle 

bir çift. Biz yine de sürdürüyoruz 

çabamızı. Efelik böyle bir şey 

işte. Fakir insanı evlendireceğiz, 

elimizden geldiğince yardımcı 

olacağız muhtaçlara. Öğrencilere 

burs vermeye çalışıyoruz. Bu devir-

de silahlanıp da dağa çıkmamıza, 

zabitlik yapmamıza gerek yok. 

Artık askerimiz, polisimiz var. İm-

kanlar dahilinde koruma-kollama 

görevini başka şekillerde yapmaya 

çalışıyoruz. Gerçek bir efe bu dav-

ranışları sergiler zaten. Gücümüz 

varsa bizim, gücümüz yoksa yetkili 

makamları harekete geçirmek 

bizim görevimiz. Aydın’ı ve Yörük 

insanını tanıtmak, değerlerimizi 

korumak da diğer görevlerimiz. 

Yörük Ali bizim örneğimiz. Aslında 

herkesin örneği olmalı.”  

Kültürel miraslarına sahip çıkmak 

adına Aydınlı efelerin bir projeleri 

de var hayata geçirmeyi düşün-

dükleri: Gerçek bir Anadolu köyü 

kurmak istiyorlar. Efe kıyafetlerinin 

sergilendiği, ocaklarında Anadolu 

yemeklerinin piştiği, keçi besleyip, 

yoğurt elde edecekleri, koyun bes-

leyip peynir üretecekleri bu sayede 

köylünün de kazanacağı bir köy. 

Sadece üretimin değil, turizmin 

olduğu bir köy. Hem gezilebilecek 

hem konaklanabilecek turistik bir 

tesis işlevinin de olacağı köyde 

Muhsin Efe, “En az 100 kişiye gelir 

kapısı yaratacağız. İşte bunu ger-

çekleştirirsek bizim efeliğimizden 

bahsedilir.” diyor. 

Muhsin Efe’nin kimi zaman hü-

zünlenerek, kimi zaman heyecanla 

anlattıkları elbette ki bu sayfalara 

sığmıyor. Muhsin Efe’ye efelik 

kültürünü anlattırmak, onu can 

kulağıyla dinlemek gerek. Bir de 

yazdığı şiirlerin coşkusuna ortak 

olmak:

“Zulme başkaldırır efeler

Vatanı koruyan kurtaran yiğitler

Aydınlıyız özümüz Yörük’tür

Yörük’ün özü Türkoğlu Türk’tür.”   

nalised today. The Swashbuckler 
Muhsin tells with pride, “We are 
here”. Stating, “We are the swash-
bucklers, we represent Aydın in 
swagger”, Aydoğdu tells about what 
they do with his pudent manner he 
never leaves off:

“It has been two years since 
we established the association. 
We perform shows at indepen-
dence festivals of many cities. We 
organised the Yoruk Feast last 
year. The purpose is to keep our 
culture alive, as well as helping 
the sufferer in such a way that it is 
suitable for the spirit of swagger. 
We wanted to make weddings 
according to the Yoruk traditions 
at the festival, in fact, we wanted 
to match young couples who really 
wished to get married, but did not 
have a good financial situation for 
this. We informed all the headmen, 
however we could not find such a 
couple. Nonetheless, we still sustain 
our struggle. That’s the way the 
swagger is. We will match those in 
need and try to help the poor as far 
as possible. We are trying to give 
scholarship to the students. We do 
not need to get armed, take the 
hills and be officers in these times. 
We have soldiers, police officers 

now. We are trying to perform 
the duty of protection in different 
ways within possibilities. After all, 
a real swashbuckler displays these 
behaviours. If we do not have the 
power, it is our duty to motivate the 
competent authorities. Introducing 
Aydın and the Yoruk people, and 
protecting our values are among 
our other duties. Yoruk Ali is an 
example for us. He actually has to 
be an example for everyone.”

The swashbucklers of Aydın also 
have a project to be actualised, for 
the sake of protecting their cultural 
heritages: they want to establish a 
real Anatolian village. It is a village 
where the Swashbuckler clot-
hings will be exhibited, Anatolian 
foods will be cooked on the ovens, 
they will breed goats and obtain 
yoghurt, breed sheep and produce 
cheese and by this way, the villagers 
will earn. It is a village of not only 
the production, but also the tou-
rism. Concerning the village which 
will also have a touristic facility for 
both visiting and accommodation, 
the Swashbuckler Muhsin says, “We 
will create an income channel for at 
least 100 people. If we manage this, 
then our swagger will be mentio-
ned.”

The stories told by the Swash-
buckler Muhsin in both a sorrowful 
and spirited way do not fit into the-
se pages for sure. The Swashbuckler 
Muhsin shall be made tell about the 
culture of swagger and then every 
word he would say shall be hanged 
on. Additionally, the enthusiasm of 
his poems shall be participated in, 
as well: 

“Swashbucklers revolt against 
the cruelty

The brave men who protect and 
save the motherland

We are the people of Aydın, we 
are originally Yoruks

The essence of the Yoruks is 
Turkish.”   
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Anadolu coğrafyasının 
birbirinden renkli yüzlerce tö-
rensel uygulamalarından biridir 
deve güreşleri. Konuyla ilgili 
bilgisi olmayanların ilk etapta 
‘şiddet içeren bir oyun’ sandık-
ları deve güreşleri, aslında çok 
eğlenceli, tehlikesi olmayan 
geleneksel bir oyundur. 

Türkiye’de geleneksel olarak 

sürdürülen deve güreş-
lerinin ilk defa bundan iki 

yüzyıl kadar önce Aydın’ın İn-
cirliova ilçesine bağlı Hıdırbeyli 
Köyü’nde yapıldığı söyleniyor. 
Aydın’la özdeşleşen ve kentin 
simgelerinden biri haline gelen 
deve güreşleri, bugün Ortak-
lar, Köşk, Kuşadası, İncirliova, 
Germencik, Yenipazar, Kuyu-
cak, Nazilli, Çine, Bozdoğan, 
Ömerbeyli, Haydarlı - Pamukö-
ren, Turanlar Köyü, Atça - Işıklı 
ve Kurtuluş - Çalışlı’da her yıl 
binlerce kişinin katılımıyla 
düzenleniyor. 

Camel wrestling is one of the 
hundreds of colourful ceremonial 
applications of the Anatolian 
geography. Presumed to be a ‘game 
containing violence’ by those who 
are not informed about the subject 
at first, camel wrestlings are actu-
ally very entertaining, dangerless 
traditional games. 

Camel wrestlings, which are 
maintained in a traditional way in 
Turkey, are rumoured to have been 
performed in Hıdırbeyli Village from 
İncirliova district of Aydın about 
two hundred years ago for the first 

time. Camel wrestlings, which have 
been identified with Aydın and 

‘Tülü’ler  salınır meydanda! 
‘Tülüs’ waving on the square! 

200 yıl 
önce deve 

güreşlerinin 
doğuşuna sahne 

olan Aydın, 
geleneksel 

oyunu renkli 
festivallerle 

yaşatıyor.  

Aydın, which 
witnessed the 
birth of camel 
wrestlings 200 
years ago, keeps 
this traditional 
game alive 
with colourful 
festivals.  

Geleneksel Kültür / Traditional Culture
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Deve güreşleri, devecilerin 
kendi aralarında yaptıkları iddi-
alı kış eğlenceleri olarak ortaya 
çıkmış. Ancak halkın yoğun 
ilgisi de eklenince, ilk başta 
“şanları yürüsün” diye develerini 
güreştiren hayvan sahipleri, gü-
nümüzde güreşlere hummalı 
bir şekilde hazırlanıyor.    

Genellikle kent dışında geniş 
alanlarda yapılan deve güreşle-
rinde sahneye önce meydanın 
en renkli kişisi olan ‘cazgır’lar 
çıkar. Bir boks maçı öncesi ringe 
çıkan sunucu gibi halkı coştu-
ran cazgırlar, güreşecek ‘tülü’leri 
manilerle tanıtır meydana. 
Deve güreşleri, tek hörgüçlü 
dişi “yoz” develer ile “buhur” 
adı verilen çift hörgüçlü erkek 
develerin çiftleşmesinden 
meydana gelen ve “tülü” adı 
verilen erkek develer arasında 
yapılır ve bu develer yalnızca 
güreş için “savran” denilen deve 
bakıcıları tarafından yetiştirilir. 
Soya dayalı seçilen güreş deve-
lerinin, tıpkı atlarda olduğu gibi, 
güreşçi develerin kanından 
olmasına özen gösterilir. Orta 
hakem tarafından yönetilen 
güreşlerde, masa hakemleri 
sonucu belirler. Develeri ayır-
mak için oluşturulan onar kişilik 
gruplara urgancı, develerin 
ağzını bağlayan iki kişilik ekibe 
de ağız bağcı denir. Tülüler 
güreşirken havut adı verilen 
semer takılır ve develerin fazla 
güç kaybetmemeleri için gü-
reşler 10’ar dakikalık sürelerde 
yapılır. 

Deve güreşleri ayak, orta, 
başaltı ve baş olmak üzere dört 
boyda yapılır ve galibiyetler 
kaçırtarak, bağırtarak ve yıkarak 
elde edilir. Develer tıpkı diğer 
güreşlerde olduğu gibi “pehli-
van” olarak adlandırılır. 

 
Develer yaptıkları güre-

şe göre isim alırlar. Sağdan 
güreşen develere sağcı, soldan 
güreşene solcu, ayak oyunları 
yaparak rakibinin ayağına 
çengel atıp oturan develere 
çengelci, rakibinin başını, dö-
şünün altına alıp oturan bağcı, 
rakibini yıkmak ve kaçırmak 
için yan yana gelip ittiren ve 
başıyla ayaklarını yoklayan 
develere tekçi denir. İçlerinde 
en değerli olan rakiplerini yıkan 
ya da meydandan kaçıran tekçi 
develerdir. 

become one of the symbols of the 
city, are organized in Ortaklar, Köşk, 
Kuşadası, İncirliova, Germencik, 
Yenipazar, Kuyucak, Nazilli, Çine, 
Bozdoğan, Ömerbeyli, Haydarlı - 
Pamukören, Turanlar Village, Atça 
- Işıklı and Kurtuluş – Çalışlı, with 
the participation of thousands of 
people every year today. 

Camel wrestlings had emerged 
as challenging winter entertain-
ments performed between the 
cameleers. However, since the great 

interest of the public is added as 
well, the animal owners who used 
to wrestle their camels to keep their 
“fames going” at first prepare for the 
wrestlings in a febrile way today. 

During camel wrestlings, which 
are generally performed in large 
fields outside of the city, primarily 
the ‘announcers’ who are the most 
colourful people of the square 
get on the stage. Announcers, 
who enthuse the people just like 
a presenter that gets on the ring 
before a boxing match, introduce 
the competitor ‘tülüs’ to the square 
with Turkish poems. Camel wrest-
lings are made between the male 
camels called “tülü”, that originate 
from the coupling of one-humped 
female camels called as “yoz” and 
two-humped male camels called 
“bactrian” and these camels are 
raised by camel keepers called 
“savran”, only for wrestlings. Just like 
horses, wrestling camels which are 
chosen according to their origin are 
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Şenlik alanı

200 yıllık mazisi olan 
geleneksel oyunda davul 
ve zurnanın da ayrı bir yeri 
vardır. Davul-zurna sesi, deveyi 
coşturup, aynı zamanda şenlik 
olduğunun ilanını eder. Davul-
cular bu coşkuyu güçlendirmek 
için tüm hızları ile Köroğlu 
türküleri çalarlar. Bu sesi duyan 
develer coşar ve rakibiyle daha 
iyi güreş yapacak hale gelir. 
Güreşen develer birbirleriyle 
kıyasıya güreşir. Olası tehlikeleri 
önlemek amacıyla da develerin 
ağzı, bağcılar tarafından bur-
nunun dört parmak üstünden 
iple bağlanır ve diğer ekipçe 
denetlenir. 

Rakibini dört yöntemden biri 
ile yenen galip deve, gururlu bir 
şekilde salınır meydanda. Dört 
ayağını bir araya getirerek dö-
vünür ve başı dik tüm heybetiy-
le alanı terk eder. Güreşte galip 
gelen develere halı verilmesi ise 
bir diğer adettir. Havutuna halı 
atılan deve, galip geldiğini bir 
kez daha sezinler.   

Tüm bu renkli ritüelleri 
ile yüzyıllardır süren deve 
güreşleri, her yıl binlerce yerli 
ve yabancı turisti meydanlara 
çekiyor. Deve güreşleri, tarihî 
dokusuyla hayran bıraktıran 
Aydın’ın görülmesi için size bir 
sebep daha yaratıyor.

paid particular attention to be from 
the blood of wrestling camels. In the 
wrestlings, which are managed by 
the referee, scorekeepers determi-
ne the results. The groups of ten 
people that are formed in order to 
separate the camels are called the 
rope-keepers and the team of two 
that binds the mouth of the camels 
is called the mouth-binder. As the 
tülüs wrestle, a saddle called havut 
is fixed and wrestlings are made in 
periods of 10 minutes at a time for 
camels not to lose much power. 

Camel wrestlings are performed 
at four sizes which are foot, centre, 
under-head and head and victories 
are obtained through running, 
yelling and destroying. Just like in 
other wrestlings, the camels are 
called “wrestlers”.

Camels are named according 
to the wrestling they perform. The 
camels wrestling on the right are 
called rightist, the ones wrestling 
on the left are called leftist, the ones 
that make foot tricks and sit thro-
ugh throwing hook on the foot of 

his rival are called hooker, the ones 
that sit through taking the head of 
his rival under his chest are called 
binder and the camels that come 
side by side with his rival, push and 
try his feet with his head in order to 
destroy and run him are called sing-
le. Among them, the most valuable 
ones that destroy his rivals or make 
them run away from the square are 
the single camels.  

Festival area

Drum and clarion have a spe-
cial place for the traditional game 
which has a past of 200 years. The 
sound of drum-clarion enthuses the 
camel and also declares that there 
is a festival. In order to intensify this 
enthusiasm, the drummers play 
Köroğlu folk songs at full speed. 
Hearing this sound, the camels 
get enthused and become more 
suitable to wrestle with their rivals. 
The wrestling camels wrestle with 
one another ruthlessly. In order to 
prevent the possible dangers, the 
mouths of camels are bound with 
a rope four fingers above the nose 
by the binders and checked by the 
other team. 

The winner camel which defeats 
his rival with one of the four met-
hods waves on the square proudly. 
Gathering his four feet together, he 
beats himself and leaves the area 
with all his solemnity and his head 
high. Giving carpet to the winner 
camels in the wrestling is another 
tradition. Having a carpet put in his 
saddle, the camel senses once again 
that he has won. 

Camel wrestlings, which have 
been maintained for hundreds of 
years with all these colourful rituals, 
attract thousands of domestic and 
foreign tourists to the fields every 
year. Camel wrestlings create yet 
another reason for you to see Aydın, 
which impresses with its historical 
texture.   
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Ekoturizm  / Ecotourism 

Kuşadası-Söke yolu üzerinde, 

Kuşadası’na 11 kilometre uzaklıkta 

bir köy Kirazlı Köyü. Adı her yıl 

düzenlenen Kiraz Festivali ile anılsa 

da, Kirazlı’nın zihinlerde yer etme-

sinin bir başka sebebi Türkiye’nin 

ilk eko-köy pazarına sahip olması. 

Bu başarının tamamen köylülerin 

çabasına dayanması, Kirazlı’nın 

takdir edilmesinin asıl gerekçesi 

belki de. 

549 haneli, bin nüfuslu bir köy 

Kirazlı. Dört bir yanı yeşil dağlar-

la çevrili, kiraz, üzüm ve zeytin 

yetiştiriciliği başta olmak üzere 

halkı tarımla geçinen, Kuşadası’nın 

en büyük köyü… Azmi ve 

zekasıyla şaşırtan bir de muhtarı 

var Kirazlı’nın; “köyün şansı” desek 

haksızlık etmeyeceğimiz bir isim, 

Hüseyin Fırat. 

İki dönemdir Kirazlı Köyü’nün 

muhtarlığını sürdüren Hüse-

yin Fırat, köyünün ekoturizmle 

canlanacağı fikriyle çıkmış yola. 

Yine kendisinin başkanlık yaptığı 

Kirazlı Köyü Sulama Kooperatifi 

ve bu amaçla kurdukları Kirazlı 

Ekolojik Yaşam Derneği ile 2005 

yılında organik tarımı başlatmış 

Fırat. İlk etapta 10 kişiyle başla-

mışlar organik tarıma. Projeye 

maddi kaynak sağlamak amacıyla 

da aynı yıl Birleşmiş Milletler GEF 

Küçük Destek Programı’na (SGP) 

başvurmuşlar. BM’den gelen 37 

bin dolarlık hibe desteği can suyu 

olmuş Kirazlı Köyü’nün. Gönderilen 

fonla organik fidelerin yetiştirildiği 

üç sera yapılmış, paketleme tesisi 

ve güneş kurutma fırınları kurul-

muş. Marka tescili de aynı parayla 

yapılmış ve Kirazlı’nın ilk ismi olan 

Küplüce markasıyla köyün ürünleri 

yavaş yavaş yeşermeye başlamış. 

Üç yıllık organik tarım sürecinin 

ardından projeye sıcak bakanların 

sayısı 50’yi bulmuş. Yerel ürünleri-

nin diğer şehirlerdeki pazarlarda 

alıcı sayısının artması kendi pazar-

larını kurma düşüncesini tetiklemiş 

Kirazlı’nın. Kuşadası’nın duayen 

turizmcilerinden Hasan Tonbul’un 

maddi-manevi destekleriyle köy 

meydanına kurduğu 14 tane stant-

la, Türkiye’nin ilk eko-köy pazarı da 

hayata geçmiş. 

Kirazlı Eko-Köy pazarının mimarı 

Muhtar Fırat, “Başardık” edasıyla 

değil, “Daha çok yolumuz var” der-

cesine anlatıyor kat ettikleri yolu: 

Kirazlı Village is a village being 
11 kilometres distant from Kuşadası 
on the Kuşadası-Söke road. Even 
though it is remembered with the 
Cherry Festival that is organised 
every year, another reason for Kirazlı 
to leave a mark in minds is that it 
has the first eco-village bazaar of 
Turkey. The fact that this success is 
completely based on the endeavour 
of villagers is probably the principal 
reason for Kirazlı to be appreciated.

Kirazlı is a village having 549 
houses and a population of one 
thousand. It is the largest village 
of Kuşadası, being surrounded by 

green mountains and having a 
public that makes their living with 
agriculture, primarily cherry and 
olive cultivation… Kirazlı also has 
a headman that amazes with his 
ambition and intelligence; Hüseyin 
Fırat is a name who deserves to be 
called “the luck of the village”. 

Hüseyin Fırat, who has been the 
headman of Kirazlı Village for two 
periods, had started out with the 
idea that his village would liven up 
with ecotourism. Fırat started the 
organic agriculture with Irrigation 
Cooperative of Kirazlı Village, which 
is also presided by him, and Kirazlı 
Ecological Life Association, which 
has been established with this 
purpose, in 2005. At the first stage, 
they started the organic agriculture 
with 10 people. In order to provide 
pecuniary resource for the project, 
they applied to the United Nations 
GEF Minor Support Program (SGP) 
within the same year. The grant 
support of 37 thousand dollars 
from the UN has become a life 
line support for Kirazlı Village. 
Three glasshouses where organic 
seedlings were raised, a packaging 
facility and solar drying ovens 

Kadın elinin değdiği marka: 

The trademark touched by the woman hand

KUPLUCE

Firstly jam, olive 
jars and then fresh 
Aegean herbs are 
aligned carefully. 
Productive women 
of Kirazlı take the 
point laces in their 
hands and take the 
helm of their stand in 
the sincerest organic 
marketplace of 
Turkey.   

Önce reçel, zeytin 
kavanozları 

diziliyor özenle, 
ardından taze Ege 
otları. Kirazlı’nın 
üretken kadınları 
ellerine alıp iğne 

oyalarını, geçiyor 
standının başına, 

Türkiye’nin en 
samimi organik 

pazarında.  

Yazı ve Fotoğraflar / Article & Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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“Organik tarıma geçerken Adnan 
Menderes Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinden her ay bir hocamız 
gelip meyve ağaçlarının dikimin-
den, zararlılarla mücadeleye kadar 
organik tarımın süreçlerini bilimsel 
olarak anlattı. Bir de organik tarım 
danışmanımız var. Hangi ilaçları 
kullanmamız gerekiyor, organik 
tarımdaki güncel gelişmeler neler 
gelip anlatıyor.”  

Kirazlı Köyü’nün gerçek anlam-
daki organik pazarı her pazar günü 
kuruluyor aynı heyecanla. Yaz 
aylarında yerli-yabancı turistlerin 

were established with the help of 
the fund that was sent. Trademark 
registration was also made with 
the same money and the products 
of the village started to bush out 
with the trademark Küplüce, which 
is the first name of Kirazlı, step by 
step. After the organic agriculture 
process of three years, the number 
of people who leaned towards the 
project has become 50. The increase 
of the purchaser number of their 
local products in the bazaars in 
other cities triggered the idea of 
establishing their own bazaar for 
Kirazlı. The first eco-village bazaar 
of Turkey was actualised with 14 
stands, which were established at 
the village square with the moral 
and material support of Hasan 
Tonbul, who is one of the doyenne 
tourism enterprisers of Kuşadası. 

The architect of Kirazlı Eco-Vil-
lage bazaar, the Headman Fırat 
tells about the distance they have 
covered with a manner of “We have 
a greater distance to cover”, instead 
of “We made it”: “While setting up 
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merakla gelip, mutlulukla ayrıldığı, 

güler yüzlü Kirazlı kadınlarının ev 

sahipliği yaptığı pazarda neler yok 

ki! Osmancık üzümü ile kara-ki-
razdan yapılmış meyve kuruları, 
pekmez, sirke, sarma-yaprağı, çeşit 

çeşit reçel ve kompostolar, yerli 

pembe domates salçası, alaca-dil-

me sofralık şehir zeytini, tarhana, 

erişte, kuskus, hurma, hamades 

(zeytin ezmesi), hakiki sızma 

taş-baskı zeytinyağı, karnıkara bö-

rülce kurusu, oturak kuru fasulye, 

kurutulmuş beyaz bamya, bük 

nohut, baharatlar, turp otu, cibez 

gibi lezzetli otlar,… Yöreye has her 

şeyi bulmak mümkün Kirazlı köy 

pazarında... Elbette bir de unutul-

maması gereken el işleri. Aydın’ın 

meşhur iğne oyaları, dantelleri, 

örtüleri, siz alışverişinizi yaparken 

standın arkasında narin ellerde 

hayat buluyor sabırla.  Küplüce 

ürünleriyle tanışabilmek için illa 

ki Kirazlı’ya gitmeniz gerekmiyor. 
En hareketli turizm adreslerinden 

Küplüce’ye vefa borcu 

Ege’nin otantik köylerinin 
havasının solunduğu Kirazlı 
Köyü, 15. yüzyılda üç aile ta-
rafından kurulmuş. Eşeoğul-
ları, Köseoğulları 
ve Efendi-
oğulları 
aileleri, 
yerleş-
tikleri 
bu 
bölgede 
eski za-
manlardan 
kalma çok sayı-
da küp bulduklarından, 
yerleştikleri ve yurt edindik-
leri bu köye “Küplüce” adını 
vermişler. Daha sonraları 
köyün de içinde bulunduğu 
ovadaki arazilerin oldukça 
verimli olması, köyün adının 
“Akçaova” olarak adlandırıl-
masına neden olmuş. Köyde 
her türlü meyve ağacı ile 
beraber, ağırlıklı olarak kiraz 
ağaçlarının bulunması ise 
Cumhuriyetin ilk yıllarından 
itibaren köyün “Kirazlı” 
ismini almasına sebep olmuş.  
Kirazlı Köyü 2005 yılından 
bu yana Ekolojik Tarım pro-
jesi geliştiriyor ve yürütüyor. 
Proje ile hedeflenen; köyün, 
yaşamsal tüm unsurları ile 
beraber tasarlanmış, doğa ile 
uyumlu, bütünleşik ve ileri 
bir geleceğe kadar sürdürüle-
bilir bir yerleşime dönüştü-
rülmesi. Bu amaçla kurulan 
Kirazlı Köyü Ekolojik 
Yaşam Derneği de, projenin 
gelişmesi ve yaygınlaşarak 
tüm köy halkının ve tarım 
arazilerinin dahil edile-
bilmesi için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Duty of loyalty for Küplüce 

Kirazlı Village, where the air 
of authentic Aegean villages is 
breathed, had been established 
by three families during the 

15th century. Since 
the families of 

Eşeoğulları, 
Köseoğul-
ları and 
Efen-
dioğul-
ları had 

found many 
antique cubes 

in this region they 
settled, they named this 

village, where they settled and 
accepted as motherland, “Küp-
lüce”. In the course of time, the 
village was named “Akçaova” 
since the lands on the plain, 
within which the village was 
also included, were very fertile. 
The fact that as well as all 
kinds of fruit trees, the village 
mainly has cherry trees has 
caused the village to be called 
“Kirazlı”, since the very first 
years of the Republic. Kirazlı 
Village has been developing 
and performing the project of 
Ecological Agriculture since 
2005. What is aimed with 
the project is to; transform the 
village into a settlement, which 
is designed with all its vital 
elements, friendly with nature, 
integrated and which could be 
sustained until a far future. 
Ecological Life Association of 
Kirazlı Village, which has been 
established for this purpose, 
is sustaining their studies in 
order to develop, and spread the 
project and include the whole 
village public and agricultural 
lands. 
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Kuşadası’nın yanı başında bu kadar 
doğaya dönük kalabilmiş bir yerin 
mutlaka görülmesi gerektiğinin 
de altını çizelim. Gidemeseniz de 
Küplüce’nin leziz ürünleri ayağınıza 
kadar gelebiliyor. Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden sipariş aldıklarını 
söylüyor Muhtar Fırat ve uzun 
vadedeki hedeflerini sıralıyor:

“Eko-köy pazarımız tanıtımlarla 
bir noktaya geldi. Köyümüzün 
tamamen ekoturizmle anılması 
için ise herkesin organik tarım 
yapmasını ve ev pansiyonculuğu-
nu hayata geçirmemiz lazım. Köye 

gelenler konaklamalı. Konaklama 

projesini de hayata geçirebilirsek, 

Kirazlı gerçek anlamıyla bir eko-köy 

olacak. Ev pansiyonculuğunda da 

organik tarımda olduğu gibi yine 

küçük bir grup başlamak istiyoruz 

ki diğer köylüleri özendirelim. 

Böyle güzel bir köyümüz varken, 

evlerimizi neden turistlere açma-

yalım?”   

organic agriculture, a master 

from the Agricultural Faculty 

of Adnan Menderes University 

used to come and tell about the 

processes of organic agriculture 

scientifically, from the planting of 

fruit trees to the struggle with the 

harmful insects every month. We 

also have a consultant of organic 

agriculture. He comes and tells us 

about which pesticide to use and 

about the current developments 

in organic agriculture.”

The real organic bazaar of 
Kirazlı Village is established on 
every Sunday with the same ent-
husiasm. You can find anything 
in the bazaar, where local-foreign 

tourists come impatiently and leave 
with a smiling face in summer months, 
and which is hosted by the smiling 
women of Kirazlı! Dried fruits made 
from Osmancık grape and black-cherry, 
grape molasses, vinegar, grape-leaf, 
various jams and compostes, local pink 
tomato sauce, mottled-sliced edible 
urban olive, soup with dried yoghurt, 
noodle, couscous, betel nut, olive paste, 
real extra virgin stone-pressed olive oil, 
karnikara dried kidney bean, oturak 
dry bean, dried white gumbo, crooked 
chickpea, spices, delicious plants such 
as radish herb, cibez… It is possible 
to find anything indigenous in Kirazlı 
village bazaar… Of course, handworks 
shall not be forgotten, as well. The 
famous point laces, laces, covers of 
Aydın spring to life in slender hands 
with patience behind the stand, as you 
make shopping. 

You do not necessarily need to go 
to Kirazlı in order to get acquainted 
with Küplüce products. We should 
also underline that this place, which 
has managed to remain so natural by 
the side of Kuşadası that is one of the 
most active tourism addresses, should 
definitely be seen. Even if you cannot go 
there, the delicious products of Küplüce 
can come to you themselves. Headman 
Fırat tells that they receive orders from 
different cities of Turkey and arranges 
their long-term targets: 

“Our eco-village bazaar has come 
to this point with the help of introduc-
tions. Everyone should make organic 
agriculture and actualize home pension 
business in order to make our village be 

remembered completely with ecotou-

rism. The visitors of the village should 

accommodate. If we manage to actua-

lise the accommodation project as well, 

Kirazlı will fairly become an eco-village. 

Just like in organic agriculture, we want 

to start with a small group in home 
pension business as well, so that we can 
encourage other villagers. Why shouldn’t 
we open our houses to tourists, while we 
have such a beautiful village?   
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Yüzde yüz Türk yemeği unva-

nıyla çöp şiş, yapılışından masanıza 

gelene kadar iştah açıcı bir süreçle 

hazırlanıyor. Aydın denince akla 

çöp şişin gelmesi ise Ortaklar Belde-

si sayesinde oldu. 

Tatilcilerin güzergâhında yer alan 

Ortaklar, davetkar kokulu resto-

ranlarıyla turistleri ağırlıyor. Hatta 

çöp şişin şanını duyan birçok kişi, 

sadece bu haklı gururu test etmek 

için Aydın yollarına düşüyor. Bugün 

Ortaklar’ın çöp şiş konusundaki ünü 

değişmese de, en iyi çöp şişçilerin 

adresleri arasında artık Söke, Çine 

ve Aydın merkez de 

sayılıyor.  

Mazisinin bin yıl öncesine 

dayandığı rivayet edilen çöp şişin 

bu ünü nereden kaynaklanıyor? 

Aslında çöp şiş, kullanılan malzeme 

ve pişirim tekniğiyle oldukça basit 

bir yemek gibi görünüyor. Ancak 

elbette ki müdavimler yaratan çöp 

şişin püf noktaları var. Bu lezzeti 

Aydın’da tadanların ‘lokum gibi’ diye 

nitelendirdiği çöp şişin hangi etten 

yapılması gerektiği farklı görüşle-

re göre değişiyor. Kimisine göre 

hafif yağlı olması sebebiyle kuzu 

eti değil, dana etidir çöp şişin ana 

malzemesi. Bazılarıysa yumuşaklığı 

sebebiyle kuzu etinin çöp şişe daha 

çok yakıştığını düşünüyor. Metabo-

lizmanıza güveniyorsanız tercihiniz 

kuzu etinden çöp şiş olabilir.  

Mutfak Kültürü / Cuisine Culture

With its appellation of one 
hundred percent Turkish food, cop 
shish is prepared with an appetizing 
process, from its preparation to 
being served on your table. On the 
other hand, the fact that it reminds 
of cop shish once the name Aydın 
is mentioned has been enabled 
thanks to Ortaklar Town. 

Ortaklar, which is located on the 
route of the vacationists, welcomes 
the tourists with its restaurants that 
have inviting smells. In fact, hearing 
the fame of cop shish, many people 
take to the roads of Aydın only to 
test this proper pride. Although the 
fame of Ortaklar concerning cop 
shish does not change today, Söke, 
Çine and central Aydın are also 
considered the best addresses of 
cop shish restaurants now.

What is the source of the fame of 
cop shish, whose past is rumoured 
to date back a thousand year? With 
the material being used and the 
technique of cooking, cop shish 
actually seems to be a very simple 
food. However, cop shish which 
creates veterans has some delicate 

yıllık Türk lezzeti 
A millennia Turkish flavour 

Aydın’ın 
millî yemeği 

haline gelen çöp 
şiş, müptelası 
olunabilecek 

bir tat. 

Cop shish, which 
has become the 
national dish 
of Aydın, is a 
flavour to be 
addicted to.  

1.000
Yazı ve Fotoğraflar / Article & Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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Kuzu ya da dana eti olsa da, etin 

dinlendirilmiş olması işin sırrı. Bir 

de kullanılan etin, hayvanın sırt 

kısmından olması, yani bonfile 

olması gerekiyor. Süt kuzu ya da 

süt dananın eti, en az üç dört gün 

dinlendirilmeli ki, çöp şişe yakışa-

cak noktaya gelsin. Terbiyesinde 

hiçbir sos ya da baharat kullanılma-

yan et, dinlendirildikten sonra tavla 

zarından biraz daha fazla büyük-

lükte tike etler halinde doğranarak 

15 santimetrelik kargılara diziliyor. 

Etlerin dizilimi bile çöp şişin pişme-

sinde etkili. Aydın’da genellikle dört 

tike etin arasına bir yağ parçası ko-

nuyor. Kimilerinin zararlı diye tercih 

etmediği yağ parçaları, aslında çöp 

şişe lezzetini veren bir diğer unsur. 

Yağlı et, pişerken yağını diğer 

etlere geçiriyor böylece çöp şiş çok 

daha lezzetli oluyor. 

Görselliğiyle daha pişmeden 

iştah kabartan çöp şişler, ızgara 

veya mangal ateşiyle buluşuyor. 

Çok harlı olmayan kömür ateşinde 

beş-on dakika gibi kısa sürede 

pişen çöp şişlerin üzerine birkaç 

damla da zeytinyağı damlatılıyor, 

parlak bir görünüm kazanması 

için… İyi bir çöp şişçi, eti hafif 

sulu pişirmeli ki, ustalığı anlaşılsın. 

Zaten Aydın’da yediğiniz tüm 

çöp şişler de masanıza bu şekilde 

servis ediliyor. 

Çöp şişin tabaktaki görkemini 

tamamlayan garnitürler de en 

az etler kadar bağımlılık yaratıcı. 

Izgara üstünde renkli görüntüler 

oluşturan acılı soğan kavurması, 

çöp şişin olmazsa olmazlarından. 

Zeytinyağı ve pul biberle harman-

lanan soğan halkaları, en az bir 

saat dinlendirildikten sonra kavru-

luyor. Soğan kavurmanın dışında, 

közlenmiş biber, domates ve yufka 

ekmeği de çöp şişe çok yakışıyor. 

Çöp şişin en güzel içeceği ise, 

Aydın’ın katkısız yoğurtlarından 

elde edilen yayık ayranı. 

parts, by all means. The disputes 
about the type of meat of the cop 
shish, which is described as ‘very 
beautiful’ by those who taste this 
flavour in Aydın, change according 
to different opinions. According to 
some people, rather than lamb, the 
main material of cop shish is veal 
since it has light fat. On the other 
hand, some people think that due 
to being soft, lamb is much more 
suitable for cop shish. If you trust 

your metabolism, you might prefer 
cop shish made from lamb.  

No matter lamb or veal, the trick 
is the aging of the meat. Additio-
nally, the meat being used shall be 
from the dorsal part of the animal, 
in other words, it shall be steak 
fillet. The meat of the milk lamb or 
milk calf shall be aged for at least 
three or four days, so that it will 
become convenient for cop shish. 
The meat, which is not seasoned 
with any sauce or spice, is chopped 
as tag meat which is a bit bigger 
than the skin of a dice after being 
aged and arranged on spears of 15 
centimetres. Even the array of the 
meat is effective upon the cooking 
of cop shish. In Aydın, generally 
a piece of fat is put between four 
tags of meat. Fat pieces, which are 
not preferred by some people due 
to being unhealthful, are actually 
another element that flavours cop 
shish. While being cooked, fat meat 
conveys its fat to other meats and 

Yerli-yabancı turistlerin, 
tatil öncesi ve sonrası lezzet 
durakları, mutlaka sıra sıra 
dizilmiş çöp şişçiler oluyor. 

The flavour stations of domestic-
foreign tourists are definitely the 

paraded cop shish restaurants 
before and after the holiday.  
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so, cop shish becomes much more 
delicious.  

Cop shishes, which whet the ap-
petite with its visuality even before 
being cooked, come together with 
the heat of barbecue or brazier. In 
order to make it look shiny, a few 
drops of olive oil are dripped on 
the cop shish, which are cooked in 
a short time like five-ten minutes 
at a medium coal heat… A good 
master of cop shish should cook 
the meat in a slightly saucy way, 

so that his mastery will be unders-
tood. After all, all cop shishes you 
eat in Aydın are served on your 
table in this way. 

Side dishes that complete the 
splendour of the cop shish on the 
plate are at least as addictive as 
the meat. Spicy onion roasting 
that forms colourful images on 
the barbecue is a must for the 
cop shish. Onion rings which are 
blended with olive oil and chili 
pepper are roasted after being 
aged for at least an hour. Except 
for onion roasting, grilled pepper, 
tomato and wafer bread are very 
suitable for the cop shish, as well. 
The best drink for cop shish is the 
buttermilk obtained from the 
pure yoghurt of Aydın. 

Where to eat?

Once the name cop shish is 
mentioned, the first place to be 
remembered in Turkey has been 
the Town of Ortaklar for years. 
However, the fact that the road in 
front of the cop shish restaurants 
was transformed into a highway 
and vehicles pass in transit has 
moved the addresses of the cop 
shish restaurants to the Söke 
road. Although there are still cop 
shish restaurants in Ortaklar 
which serve in such a way that it 
befits their old dignity, the road 
that stretches from the central 
Aydın, Çine and Söke through the 
direction of Didim has become 
the new address of the cop shish 
restaurants. 

Cop shish is served together 
with salad, buttermilk and onion 
garniture. A portion contains 10 
pieces of cop shish – although 
some places have eight pieces. 
However, no matter what your 
capacity is, the flavour left by the 
cop shish on your palate does not 
allow you to leave the table with 
just a portion.  

Dishes: Akalar Cop Shish 
Master Şahseyin Aka   

Nerelerde yenir?

Çöp şiş denince Türkiye’de 

de akla ilk gelen yer yıllarca Or-

taklar Beldesi oldu. Ancak çöp 

şiş restoranlarının önündeki 
yolun otobana dönüşmesi ve 
araçların transit geçmesi, çöp 

şişçilerin adreslerini Söke yolu-

na kaydırdı. Halen Ortaklar’da 
eski şanına yakışır çöp şişçiler 
hizmet verse de, Aydın merkez, 
Çine ve Söke’den Didim istika-
metine devam eden yol, çöp 

şişçilerin yeni adresi oldu.

Çöp şiş, salata, ayran ve 

soğan garnitürüyle birlikte 

servis ediliyor. Bir porsiyonda 

-bazı yerlerde sekiz şiş olsa da- 

10 çöp şiş bulunuyor. Ancak 

çöp şişin damakta bıraktığı tat, 

kapasiteniz ne kadar olursa 

olsun, bir porsiyonla masadan 

kalkmamanızı sağlıyor. 

Yemekler: Akalar Çöp Şiş 

Şahseyin Aka Usta  
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Sağlık  / Health

“Her şey dahil” sistemiyle bir-

çok otel sınırsız eğlence, sınırsız ye-

me-içme, sınırsız deniz-güneş-kum 

vaat ediyor. Kuşadası Davutlar’da 

bulunan Natur-Med Doğal Tedavi 

ve Termal Kür Merkezi de ‘her şey 

dahil’ bir tatili, doğada var olan, 

doğal olan her şeyle sunuyor. Bol 

oksijenli bir havada, sakin bir or-

tamda son yılların moda terimiyle 

bedeninize ‘detoks’ (vücuttan 

zararlı toksinlerin atılması)  uygula-

manızı sağlıyor Natur-Med. 

Türkiye’nin en ünlü doğal tedavi 

merkezlerinden biri olan Natur-

Med’de sağlık kazanmanızı sağla-

yan en önemli unsur, ‘gençleştirici 

mineral’ olarak bilinen silisyum 

dioksiti ve 30 değişik minerali içe-

ren kaplıcaya sahip olması. Kaplıca 

suyunun tedavide etkili olabilmesi 

için belli özelliklere sahip olması 

gerektiğini vurgulayan Natur-Med 

Sorumlu Hekimi Dr. Yaşar Yılmaz, 

“Natur-Med kaplıca sularının 

çeşitliliği, kullanım alanlarını da 

zenginleştiriyor. Litresinde 6,3 gr 

yoğunluğunda ve 30 değişik mine-

ral içeren kaplıca suyu, Türkiye’de 

nadir bulunan bir sudur. Vücudu 

rahatlatıcı, zindeleştirici, hasta-

lıklara karşı koruyucu etkilerinin 

yanında, 30 farklı mineralle birlikte 

anti-aging minerali olan silisyum 

dioksiti içeren, banyo ve içme suyu 

olarak da sunulan bir kaplıca suyu.” 

diyor. 

 Natur-Med’in diğer kaplı-
calardan ve spa merkezlerinden 
farkları nelerdir?

YILMAZ: Natur-Med bir kür 

merkezi, bir sağlık okuludur. 

Natur-Med Doğal Tedavi ve Termal 

Kür Merkezi konsepti, adından da 

anlaşılabileceği üzere, ne termal 

turizmin “wellness, beauty, spa” 

gibi kategorileriyle, ne “kaplıcaya 

sadece romatizması, kireçlenmesi 

olan gider” tarzındaki geleneksel 

hamam yaklaşımıyla, ne de ilaca-

tahlile-tetkike dayalı modern okul 

tıbbı ile tanımlanabilir. Natur-Med 

tek başına kaplıcaya indirgeneme-

yecek kadar geniş bir konsepttir. 

Bizler burada kaplıcayı, binlerce 

yıl öncesinin Bergama’sındaki 

Asklepion’da kullanıldığı şekilde, 

beş elementin önemli bir parçası 

olarak doğayla, yeşille, havayla ve 

birçok destek doğal tedavi uygu-

lamasıyla bütünleyerek, bilimsel 

bir anlayışla ve kaplıcanın daha 

With “all inclusive” system, 
many hotels offer unlimited 
entertainment, unlimited boarding 
and unlimited sea-sun and sand. 
In Natur-Med Natural Therapy 
and thermal Cure Centre located 
in Kuşadası Davutlar also offer an 
“all inclusive” vacation with the all 
natural things. In an atmosphere of 
abundant oxygen and in a relaxing 
environment, Natur-Med makes 
you apply “detoxification” to your 
body (removing harmful toxics 
from the body) so as to say it in the 
fashionable term of recent years. 

The most important element that 

makes you get well in Natur-Med, 
one of the most famous natural 
treatment centres of Turkey, is that 
it has a spring containing silica 
known as “anti-aging mineral” and 
30 various minerals. Natur-Med Res-
ponsible Physician Dr. Yaşar Yılmaz, 
who stresses that hot spring water 
in order to be efficient in treatment 
has to have some properties, says 
“The diversity of Natur-Med hot 
spring water makes its area of use 
enriched. Hot spring water that 
contains 30 different minerals in 6,3 
gr density per litre is a water that 
can be found rarely in Turkey. Apart 
from its body relaxing, bracing, 
protective from illness effects, it is 
hot spring water that contains silica 
know as “anti-aging mineral” toget-
her with 30 different minerals and is 
used as bath and drinking water”. 

 What are the differences of 
Natur-Med from other thermal 
springs and spa centres?

YILMAZ: Natur-Med is a cure 
centre, a health school. Natur-Med 
Natural Treatment and Thermal 
Cure Centre concept, as can be 
understood from its name, can 
neither be defined with categories 

Doğanın sunduğu 

Health that nature provides
SAGLIK

-

Natur-Med 
Natural Therapy 
and Thermal Cure 
Centre in Davutlar 
that provides a 
different travel 
understanding with 
its rich mineral 
springs indulges 
your body.  

Zengin mineralli 
kaplıcalarıyla 
farklı bir tatil 

anlayışı sunan 
Davutlar’daki 

Natur-Med Doğal 
Tedavi ve Termal 

Kür Merkezi, 
bedeninizi 
şımartıyor. 
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Natur-Med’de 41, 37 ve 26 
derecelik ısılarda üç çeşit 
kaplıca suyu kullanılıyor. 

In Natur-Med, three different 
spring water in 41, 37 and 26 

centigrade temperatures are used. 

önceleri yanlış bir anlayış sonucu 

hiç ilişkili görülmediği rahatsızlık 

durumlarını da kapsayacak şekilde 

uyguluyoruz. 

Klasik ilaçların kullanılmadığı 

Natur-Med kürleri, genelde 1-4 

hafta arası sürmektedir. Kürlerde 

bedensel ve ruhsal arınma ve 

gevşeme, bedenin toksinlerden 

arındırılması, uyku-uyanıklık ritmi-

nin yeniden kazandırılması, pozitif 

duyguların geliştirilmesi ve sağlık 

seminerleri yoluyla kişilere sağlık 

bilinci kazandırılması amaçlanmak-

tadır. 

Günlük Bedensel ve Ruhsal 

Arındırma programımızdaki pratik 

uygulamaların yanı sıra, her sabah 

ve akşam verdiğimiz sağlık semi-

nerleri de kür misafirlerinin sağlıklı 

yaşam konusunda bilinçlenmesini 

ve kazandıkları bu bilinci topluma 

yaymalarını amaçlıyor. Böylece, 

“sağlık dostu” olarak tanımladığımız 

misafirlerimiz 1–4 hafta arası katıl-

dıkları programla sınırlı kalmadan, 

evlerine döndükten sonra da 

Natur-Med uygulamalarından bir 

kısmını devam ettirebiliyorlar. Bu 

açıdan Natur-Med sadece klasik 

anlamda bir termal otel olmayıp, 

doğal tedaviler, insanın nasıl kendi 

kendinin doktoru olabileceği, 

sağlıklı yaşama alışkanlıkları, do-

ğanın olanaklarını sağlığımız için 

nasıl kullanabiliriz gibi konularda 

insanları eğiten bir okuldur.   

  Bedensel ve ruhsal arındır-
ma ile neyi kastediyorsunuz? 

YILMAZ: Hastalıkların tümüne 

yakını, vücutta bozulan asit-baz 

dengesi sonucu oluşan hafif/orta/

ileri düzeydeki asit birikimi “asidoz” 

tablosu üzerinde gelişir. İşte vücu-

du bu asidozdan temizlemenin adı 

bedensel arındırma, bozuk asit-baz 

of “wellness, beauty, spa” of thermal 
tourism nor with the traditional 
Turkish bath approach such as 
“only those who have rheumatism 
or calcification go to the thermal 
spring” and nor with the model 
school medicine based on medici-
ne-analysis-diagnosis. Natur-Med 
is such a wide concept that cannot 
be deduced to a single thermal 
spring.  Here, we apply the thermal 
spring in the way used in Asclepion 
in Bergama thousands of year ago, 
by combining it with nature, air and 
many supporting natural treatment 
application as an important ele-
ment of five elements, in a scientific 
approach and in a way so as to inc-

lude disease that are not considered 
as relevant to the thermal springs 
due to the misconception of the 
thermal springs before. 

Natur-Med cures in which 
traditional medicines are not used 
generally take 1 to 4 weeks. In the 
cures, body and soul relief and 
relaxation, removing toxins from 
the body, regaining sleep-rhythms, 
improving positive emotions and 
making people acquire health cons-
ciousness through health seminars 
are aimed. 

Apart from practical application 
in our Daily Body and Soul Relief 
program, also health seminars held 
every morning and night aim to 
make cure guest be aware of health 
life and to make them spread this 
awareness to the society.  And 
hence, our guests, whom we define 
as “health lovers” can also continue 
Natur-Med application when 
they return to their home without 
being limited to program attended 
from 1 to 4 weeks. In this respect, 
Natur-Med is not only a thermal 
hotel in traditional manner but is 
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dengesinin yol açtığı psişik/mental 

bozukluklardan kurtulmanın adı 

da “ruhsal arındırma”dır. Arındırma 

yöntemleri olarak yürüyüşten ozon 

tedavisine, solunum egzersizlerin-

den gevşeme terapilerine, içme 

kürlerinden kolon-hidroterapiye, 

infraruj tıbbi ısı kabininden alkali 

anti-aging, anti toksik, anti-asidik 

kaplıca banyolarına dek birçok 

uygulama, “Yaşam Ritmi Kürleri” 

olarak, Türkiye’de ilk kez geliştirilen 

özgün bir konseptle, Natur-Med’de 

gerçekleştirilmektedir. Modern 

yaşamın yarattığı stres, hareket-

sizlik, kötü beslenme, iş baskısı, 

hava kirliliği, kısacası doğadan 

ve doğallıktan uzaklaşmamızın 

sağlığımız üzerinde yarattığı tahri-

batları gidermenin, bedenimizi ve 

ruhumuzu yenileyip tazelemenin 

ve yaşam kalitemizi arttırmanın 

yolu, Natur-Med Bedensel ve Ruh-

sal Arındırma Kürleri’ni bir yaşam 

biçimi haline getirmektir. 

  Kürlerinizden kimler yararla-
nabiliyor?

YILMAZ: Natur-Med, akıl 

hastalıkları, ameliyat gerektiren 

hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklar 

hariç, her türlü hastalığın tamam-

layıcı ve bütünsel tıp prensipleriyle 

destek tedavilerinin yapıldığı, 

insanın enerji dengesinin, asit-baz 

dengesinin düzene sokulduğu 

bir doğal tedavi ve termal kür 

merkezidir. Tedavilerimizin 3 hafta 

süren prevensiyon (Hastalıklara 

karşı koruyucu, önleyici, beden 

direncini arttırıcı kür) ve 3-8 hafta 

arasında değişen tedavi edici kür 

olmak üzere iki ayağı var. Yüksek 

tansiyonu, fazla kilosu ve dolaşım 

bozukluğu olanlar, kronik yorgun-

luk sendromu yaşayanlar, uyku 

bozukluğu çekenler, menopoz 

sendromu yaşayan kadınlar, dep-

resyon rahatsızlığı ve psikosomatik 

hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi 

hastaları, şeker hastaları, eklem ve 

kas hastalığı olanlar, sigara ve alkol 

bağımlıları, metabolik hastalıkları 

olanlar (kan yağları, tiroid, şeker vb) 

ve yoğun stres altında yaşayanlar 

hasta profilimiz arasında. Elbette, 

hiçbir rahatsızlığı olmayan sağlıklı 

bir kişi de sağlık bilinci kazanmak, 

beden direncini arttırmak, sağlığını 

korumak ve dinlenmek amacıyla 

Natur-Med’in bedensel ve ruhsal 

arındırma kürlerine katılabilir. 

a school that educates people in 
topics such as natural therapies, 
how the people can be the doctors 
of themselves, health life habitudes, 
how to use nature’s opportunities 
for our health.   

  What do you mean for bo-
dily and soul purification? 

YILMAZ: Almost all the disease 
develops over “acidosis” table- acid 
accumulation on low/middle/ ad-
vanced level as result of corrupted 
acid-base balance of the body.  And 
this removing of the body from 
acidosis is bodily purification and 
the name of removing psychic/
mental defects which are caused by 
corrupted base-acid balance is “soul 
purification”.  Many applications, as 
purification methods, from walking 

to ozone therapy, from breathing 
exercises to relaxation therapies, 
from drinking cures to colon-hydro 
therapy, from infrared medical hea-
ting cabinet to alkaline anti-aging, 
anti-toxic, anti-acidic thermal 
heating baths are implemented 
in Natur-Med in a unique concept 
developed for the first time in Turkey 
as “Life Rhythms Cures”. The way 
to remove the damages of stress, 
stillness, malnutrition, workload, 
air pollution that modern life has 
created, and in short the dama-
ged caused by getting away from 
nature and naturality, to refresh 
our body and soul and to improve 
our life quality makes Natur-Med 
Body and Soul Purification Cures 
life styles. 

  Who can benefit from your 
cures?

YILMAZ: Natur-Med is a natural 
treatment and thermal cure centre 
where supplementary treatments 
to all kind of illnesses, excluding 
mental disease, disease requiring 
operation and infectious diseases, 
with complementary medicine 
principles, where energy ratio 
and acid-base ratio of people are 
balanced. Our treatments have two 
stages namely a 3-week preven-
tion (Prevention against disease, 
inhibitory, body immune system 
improving cure) and treatment 
cure ranging from 3 to 8 weeks. 
Those who have hypertension, 
fatty and circulatory impair, those 
who encounter chronic fatigue 
syndrome, sleep disorder women 
having menopause syndrome, 
those who have depression and 
psychosomatic diseases, immune 
system patients, diabetics, those 
who have muscular and diarthosis 
diseases, cigarette and alcohol 
addictives, those having meta-
bolic diseases (blood fats, thyroid, 
diabetic etc) and those living under 
huge stress are among our patient 
profile. Of course, a healthy person 
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who does not have any disease can 
attend Natur-Med’s body and soul 
purification cures in order to get 
health consciousness, to keep his/
her health and to have a rest.  

  How do your guests see the 
benefits of purification cures?  

YILMAZ: A purification cure 
which is followed wholly enlivens 
your body. For instance, it streng-
thens immune system, increases 
your immunity against diseases, 

allows you to lose weight and your 
rheumatism, calcification and 
fibromyalgia. You survive menopa-
use diseases without feeling them, 
your blood fat and sugar decreases 
and your hyper tension becomes 
in order and it helps to be freed 
from medicine. It solves your sleep 
problem, your stress is taken away 
and your skin rugae and cellulites 
reduce and your osteolysis slows 
down. It helps stomach, intestines 
problems and prostate diseases 
be cured. Cures from which also 
cigarette addictives receive positive 
results, also makes you to get away 
from the urban life and to be relie-
ved from stress and work tiredness, 
provides you to return to the nature 
again, to develop positive emotions, 
to be peaceful with yourself and 
your environment and to enjoy life 
more.  

  Konuklarınız arınma kürle-
rinin faydalarını nasıl görüyor? 

YILMAZ: Tam anlamıyla 

uyulan bir arınma kürü bedeninizi 

canlandırıyor. Mesela, bağışıklık 

sisteminizi güçlendirir, hastalık-

lara karşı direncinizi arttırır, kilo 

vermenizi sağlar, romatizmanız, 

kireçlenmeniz, fibromiyaljiniz 

iyileşir. Menopoz rahatsızlıklarını 

hissetmeden atlatırsınız, kan 

yağlarınız ve şekeriniz düşer, 

yüksek tansiyonunuz düzene 

girer, ilaçtan kurtulmaya yardım-

cıdır. Uyku probleminiz çözülür, 

stresten arınırsınız, cilt kırışıklıkla-

rınız ve selülitleriniz azalır, kemik 

erimeniz yavaşlar. Mide, bağırsak 

problemlerinin, prostat rahatsız-

lıklarının iyileşmesine yardımcıdır. 

Sigara tiryakilerinin de olumlu 

sonuçlar aldığı kürler ayrıca şehir 

hayatından uzaklaşıp stresten ve iş 

yorgunluğundan arınmanızı sağlar, 

yeniden doğaya dönmenizi, pozitif 

duygular geliştirmenizi, kendinizle 

ve çevrenizle barışmanızı, hayattan 

daha fazla keyif almanızı sağlar.  
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Gezi / Travel

Her yıl binlerce yerli yabancı 

turistin uğrak yeri olan Dilek 

Yarımadası Milli Parkı, doğanın en 

cömert davrandığı milli parklardan 

biri. Güzelçamlı beldesi sınırları 

arasında yer alan ve Kuşadası’na 

28 kilometre uzaklıktaki Dilek Yarı-

madası, sayısız bitki türüyle başka 

yerde göremeyeceğiniz güzellikte 

bir botanik bahçesi. Yarımada aynı 

zamanda nesli tükenmekte olan 

cüce karabatak ve tepeli pelikan 

başta olmak üzere 209 kuş türü-

nün de barınağı olma özelliğini 

taşıyor. 

Küçük Menderes ile Büyük 

Menderes arasında kalan Dilek 

Yarımadası, 500 milyon yıllık Men-

deres kütlesinin bir parçası. Doğa 

tutkunlarının en sevdiği yürüyüş 

güzergâhlarından biri olan Yarı-

madanın en yüksek yeri, bin 237 

metre yüksekliğindeki Dilek Tepesi. 

Pek çok derin kanyonla ve vadiye 

bölünmüş akarsularla parçalanmış 

yarımada, vahşi bir görünüm de 

sergiliyor. Ancak bu kanyonlar ve 

vadiler yüzlerce bitki ve hayvan tü-

rünün kendini gizlediği sığınaklar 

da aynı zamanda. Bitki ve hayvan 

çeşitliliği açısından Türkiye’nin en 

zengin milli parklarından olan Di-

lek Yarımadası’nda Ege, Marmara, 

Akdeniz ve Karadeniz kıyılarının 

bitki örtüsünün tümünü bulmak 

mümkün. Kızılçam ve karaçam 

ormanlarının örttüğü yarımadada, 

ormanların altı ise ağaççık halinde 

ve içine girilmeyecek sıklıkta, türce 

zengin bir gelişme göstermiş 

makilerle kaplı.

Doğayı keşfederken, tarihe de 

tanıklık etme olanağı sağlayan 

Dilek Yarımadası, Milattan Önce 

9. yüzyılda 12 İon kentinin kutsal 

toplanma merkezi olan Panioni-

on, antik Thebai kenti, Ayayorgi 

Manastırı, Karina, Hagios Antonios 

Manastırı ve Zeus Mağarası gibi 

turistlerin gözdesi zenginlikleri 

sınırlarında barındırıyor. 

Yerli – yabancı turistler, 

Uluslararası Mavi Bayrak ödüllü 

koyların da keyfini çıkarıyor Dilek 

Yarımadası’nda. İçmeler, Aydın-

The National Park of Dilek 
Peninsula, which is the much 
frequented place of thousands of 
local and foreign tourists every year, 
is one of the national parks that is 
treated by the nature generously. 
Being located within the bounda-
ries of the town of Güzelçamlı and 
having a distance of 28 kilometres 
from Kuşadası, Dilek Peninsula is a 
uniquely beautiful botanical garden 
with countless plant species. The 
peninsula is also a habitation for 
209 species of birds, primarily the 

endangered pygmy cormorant and 
dalmatian pelican. 

Dilek Peninsula, which is located 
between the Greater Menderes 
and Smaller Menderes, is a part of 
Menderes mass that is 500 million 
years old. The highest point of the 
Peninsula, which is one of the most 
favoured walking routes of nature 
lovers, is Dilek Hill having a height 
of 1,237 meters. The peninsula, 
which is fallen to pieces with 
streams that are divided with many 
deep canyons and valleys, also disp-
lays a wild scenery. However, these 
canyons and valleys are also the 
shelters where hundreds of plants 
and animal species hide themsel-
ves. It is possible to find the whole 
vegetation cover of the coasts of 
Aegean, Marmara, Mediterranean 
and Black Sea in Dilek Peninsula, 
which is one of the richest national 
parks of Turkey in terms of plant 
and animal variety. In the peninsula 
which is covered with the calabrian 
pine and black pine forests, the sub-
section of forests is covered with 

DOGAYLA
BAS BASA

The best place in the 
Gulf of Kuşadası, 
where you can see 
the close friendship 
of blue and green is 
the National Park of 
Dilek Peninsula.  

Kuşadası Körfezi’nde 
mavi ile yeşilin 
sıkı dostluğunu 

görebileceğiniz en 
güzel yer Dilek 

Yarımadası Milli 
Parkı’dır.  -

Alone with nature!

Fotoğraflar / Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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maquises that are in the position 
of small trees and are so dense that 
they are impenetrable and have 
showed a development that is rich 
in terms of species.

Dilek Peninsula, which gives 
the chance to witness the history 
while exploring the nature, reserves 
richnesses that are favourite places 
of tourists, such as Panionion which 
was the sacred gathering centre 
of the 12 Ionian cities during the 
9th century Before Christ, ancient 

city of Thebai, Ayayorgi Monastery, 
Karina, Hagios Antonios Monastery 
and the Cave of Zeus within its 
boundaries.

Local – foreign tourists also enjoy 
the bays that are awarded with 
the International Blue Flag in Dilek 
Peninsula. The bays of İçmeler, 
Aydınlık, Karasu and Kalamaki wel-
come the people who want to have 
a swim on untouched coasts and 
sport-lovers during summer. İçmeler 
Bay, which is the prime bay of the 
national park, is 300 meters distant 
from the gateway. Don’t be scared 
if you see boars on the idyllic bay, 
which is ideal for kids since it has a 
shallow sea, towards evening. On 
every bay of the national park, the 
boars hit the bays towards evenings 
and feed themselves among the 
vacationists. 

The longest and most famous 
bay of the peninsula is Kalamaki. 
The meaning of Kalamaki, which 
is a Greek word, is “beautiful vege-
tation cover” which does justice 
to the bay. The fame of Kalamaki 
Bay comes from the fact that it is 
an aquarium-like sea under the 
shade of high plane and pine trees. 
Being also a bay where one of the 
most famous artists of the Turkish 

Doğa yürüyüşü, foto 
safari, olta balıkçılığı, kuş 
gözlemciliği ve botanik 

turu Dilek Yarımadası’nda 
yapabileceğiniz aktiviteler 

arasında. 

Nature walk, photo safari, 
handline fishing, bird 

observing and botanical 
tour are among the 

activities you can make in 
Dilek Peninsula. 

lık, Karasu ve Kalamaki koyları el 

değmemiş kumsallarda denize 

girmek isteyenleri ve su sporları 

meraklılarını ağırlıyor yaz aylarında. 

Milli Park’ın birinci koyu olan İçme-

ler Koyu, giriş kapısına 300 metre 

mesafede. Denizi sığ olduğundan 

çocuklar için ideal olan tertemiz 

koyda, akşamüzeri yaban domuz-

larını görürseniz sakın korkmayın. 

Milli Park’ın her koyunda akşamüst-

lerinde yaban domuzları koylara 

iniyor ve tatilcilerin arasında dola-

şarak karınlarını doyuruyor.

Yarımadanın en ünlü ve en 

uzun koyu ise Kalamaki. Yunanca 

bir kelime olan Kalamaki’nin 

anlamı, koyun hakkını verircesine 

“güzel bitki örtüsü” anlamına 

geliyor. Kalamaki Koyu’nun ünü, 

ulu çınar ve çam ağaçlarının 

gölgesinde, akvaryum gibi bir 

deniz olmasından geliyor. Türk 

Sanat Müziği’nin en ünlü sanatçı-

larından Zeki Müren’in de sürekli 

geldiği bir koy olan Kalamaki, 

birçok Türk filmine de çekim 

mekânı olmuş yıllarca. 
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Dilek Yarımadası’nın tercih 

edilen bir diğer koyu da Karasu 

Koyu. Denizin içine kadar uzanan 

ormanı ile cennetten bir köşe gibi 

duran Karasu’da, Ege’nin sularında 

yüzmek ayrı bir keyif.  

Yürüyüşçülerin adresi 

Aydın çevresinde doğa yürü-

yüşçülerinin en popüler parkurlar 

sıralamasında Sarıkaya Kanyonu 

ilk sıralarda geliyor. Kanyon, Milli 

Park’ın giriş kapısının 6 kilomet-

re ilerisinde, Kalamaki Koyu’na 

varmadan 200 metre geride sol 

tarafta yer alıyor. Yaklaşık 4 -5 

kilometre uzunluğundaki kanyon, 

doğa yürüyüşü yapmak isteyen-

ler için harika bir yer. Derin vadi 

içinde ilerlerken içinize çektiğiniz 

oksijenin hücrelerinizi tazelediğini 

hissedeceksiniz. Vadinin içinden 

akan küçük dere ise yürüyüşlere 

ayrı bir keyif veriyor. Kanyon aynı 

zamanda dağcılık sporu yapanlar 

içinde ideal. 

Tıpkı Zeus gibi 

Milli Park’a gelmeden sol tarafta, 

yarımadanın en çok ziyaret edilen 

yerlerinden Zeus Mağarası bulu-

nuyor. Mağaraya, 20 metre kadar 

kayrak (kaygan) taşlı bir patikadan 

iniliyor. Mitolojide mağaranın 

hikayesi şöyle anlatılıyor:  

“Göktanrısı Zeus, kardeşi 

Poseidon’u kızdırdığında elindeki 

üçlü yabasını kaldırarak dalga-

ları kabartıp, denizi altüst eden 

Poseidon’un gazabından kaçıp 

sakinleşmesini beklemek için 

bu mağaraya sığınır, dinlenir ve 

yıkanırmış.”

Mağaranın içindeki 10 - 15 

metre derinliğindeki su, doğal bir 

havuz da yaratıyor. Kışın yöredeki 

gençlerin, yazın da turistlerin 

yüzme havuzu haline dönüştürdü-

ğü Zeus Mağarası’nda, Güzelçamlı 

sakinleri ve yabancı turistler de, 

denizin çok dalgalı olduğu gün-

lerde tıpkı Zeus gibi burada yüzer, 

o mitolojik havayı teneffüs eder.

Dilek Milli Parkı’nın adından dolayı 

mağaranın sağında ve solunda 

bulunan ağaçlara gelenlerin di-

leklerinin tutması için renkli bezler 

bağlamaları ise renkli görüntüler 

oluşturuyor.

Classical Music, Zeki Müren used 
to come frequently, Kalamaki had 
been a film setting for many Turkish 
movies for years. 

Another favoured bay of Dilek 
Peninsula is Karasu Bay. It is a dis-
tinct pleasure to swim in the waters 
of the Aegean in Karasu which 
resembles a corner of paradise with 
its forest that extends over the sea. 

Address of the walkers

Sarıkaya Canyon is placed near 
the top in the ranking of the most 

popular tracks of nature walkers 
around Aydın. The canyon is 
located 6 kilometres ahead of the 
gateway of the National Park, 200 
meters behind Kalamaki Bay, on the 
left side. The canyon, which has a 
length of approximately 4 – 5 kilo-
metres, is a wonderful destination 
for those who want to make nature 
walks. As you progress within the 
deep valley, you feel will that your 
cells are freshened up by the oxygen 
you breathe in. The small stream 
flowing within the valley, on the 
other hand, gives a distinct pleasure 
to the walkers. The canyon is also 
ideal for those who perform moun-
taineering sport.  

Just like Zeus

On the left side before the Nati-
onal Park is located the Zeus Cave, 
which is one of the most visited 
places of the peninsula. The cave is 
climbed down on a path of appro-
ximately 20 meters that has slate 
(slippery) stones. The mythological 
story of the cave is as follows:

“When the god of sky Zeus anno-
yed his brother Poseidon, he used to 
take shelter, had a rest and a bath 
in this cave, in order to escape from 
the rage of Poseidon, who roughe-
ned and messed the sea through 
lifting his triple hayfork in his hand, 
and wait for him to calm down.”

The water having a depth of 
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Nasıl gidilir?

Aydın ve Kuşadası arasındaki 

56 kilometrelik yolu özel aracınızla 

yarım saatte kat edebiliyorsunuz. 

Kuşadası’ndan Dilek Yarımadası’na 

gitmek için ise 28 kilometrelik bir 

yol daha gidiyorsunuz. Kuşadası-

Söke karayolunu ya da Davutlar 

asfalt yolunu kullanarak yarıma-

daya ulaşılabilirsiniz. 

Yapmadan dönme!

- Zeus Mağarası’nın doğal 

havuzuna girmeden, 

- Sarıkaya Kanyonu’nda 

akciğerlerinize bol bol oksijen 

çekmeden, 

- Tertemiz koylarda yeşile sırtı-

nızı verip kulaç atmadan, 

- Çok nadir görebileceğiniz 

bitki türlerini incelemeden dön-

meyin.  

10 – 15 meters within the cave also 
creates a natural pool. In the Zeus 
Cave, which becomes a swimming 
pool for the youngsters of the regi-
on during winter and for tourists 
during summer, the dwellers of Gü-
zelçamlı and foreign tourists swim 
here on the days when the sea is 
very rough, just like Zeus, and they 
breathe that mythological air. 

When the people tie colourful 
linens on the trees on the right and 
left of the cave in an attempt to 
make their wishes come true, due to 
the name of Dilek (Wish) Penin-
sula, this event creates colourful 
spectrums.  

How to go?

You can cover the distance of 

56 kilometres between Aydın and 
Kuşadası in half an hour by your 
private car. In order to go to Dilek 
Peninsula from Kuşadası, on the 
other hand, you need to cover 
another distance of 28 kilometres. 
You can reach to the peninsula 
through using the highway of 
Kuşadası-Söke or the asphalt road 
of Davutlar. 

Do not return before!

- Swimming in the natural pool 

of the Zeus Cave, 

- Breathing abundant oxygen in 

your lungs in Sarıkaya Canyon, 

- Leaning on the green and 

striking out on idyllic bays, 

- Examining the rare plant 

species.  
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Spor / 

Herkesin arada bir de olsa için-

den geçirdiği bir cümledir “Sıkıldım 

şehir hayatından”. Uzaklaşmak 

isteyip de cesaret edemeyenlerin, 

cesaret edip de hayata geçireme-

yenlerin tekrarladığı… Oysa, kon-

forunuzdan vazgeçmeyip, doğanın 

sizi dinginleştirmesine çok kolay 

ulaşabilirsiniz. Nasıl mı? Elbette ki 

günübirlik yürüyüşlerle… 

Ege’nin güzel kenti Aydın, büyük 

kentler kadar yormasa da insanı, 

arada bir kaçamak yaptıracak çok 

güzel rotalara sahip. Bu rotaların 

birçoğunu üç yıl önce oluşturduk-

ları Aydın Doğa Sporları Yürüyüş 

Grubu ile keşfetmiş Aydınlılar. 15 

günde bir keyifli yürüyüşlere giden 

grup, doğaseverleri maceralı yeni 

parkurlarda buluşturuyor. 

Grubun kurucusu 10 yıldır doğa 

sporlarıyla ilgilenen tam bir doğa 

tutkunu olan Akın Sakallı. Tek başı-

na yürüyüşlerle başladığı gezilerini, 

kamplı yürüyüşler ve yüksek irtifa 

dağcılığı ile tamamlayan Sakallı, bir 

tarafı denize açılan Aydın’da, harika 

manzaralı birçok parkur olduğunu 

söylüyor:

“Denizin esintisinden kaynaklı 

olsa gerek özellikle deniz kenarın-

daki yerlerimiz çam ağaçlarından 

It is a very common sentence 
that everyone occasionally sighs: 
“I am bored with urban life”. It is 
repeated by those who want to get 
away but can not dare to or who 
can dare but can not put it into 
practice… However, you can easily 
access the tranquillity of nature 
without making concession from 
your comfort. How?  Of course with 
daily trekking… 

Aydın, the beautiful province of 
the Aegean coast, features great 
routes that will make you escape 
from the city even though it doesn’t 
exhaust you like other major cities.  
The residents of Aydın explored 
most of these routes with Aydın 
Nature Sports Trekking Group that 
they established three years ago. 

Going out for joyful trekking once in 
15 days, the group introduced new 
tracks to nature lovers. 

The founder of the group is Akın 
Sakallı who is an absolute fan of 
nature with a history of nature 
sports for 10 years. Having started 
off with alone trekking activities 
and ended with camp trekking and 
high altitude climbing, Sakallı says 
that there are many tracks with 
splendid sceneries in Aydın having 
sea on one side:

“Especially the sites that are 
near sea are covered with a flora 
consisting of pine trees probably 
due to the breeze from sea. The 
routes that can be preferred for 
daily trekking are lined on this coast 
for that reason. Moreover, there are 
other tracks that are higher and 
that attract climbers more in the in-
lands. For instance, there you have 
Hacetdede Mountain which is the 
highest mountain of Aydın with an 
altitude of 1937 meters. Paşayaylası 
is another favourite route with an 
altitude of 1600 meters. Featuring a 
hotel that is being operated by the 
Special Provincial Administration, 
Paşayaylası attracts great attention 
in winter months. For instance, 
mountain climbing and trekking 

başka bir parkur 
Another track at each step 

Let nature 
embrace 

you in daily 
trekking 
in Aydın 
which is 

surrounded 
by green 
and blue 

Yeşil ve 
mavinin 

sardığı 
Aydın’da, 

günübirlik 
yürüyüşlerle 

bırakın 
doğa sizi 

kucaklasın. 

Her 
adımda 

Sports Röportaj / Interview: Çiğdem Askeri Coşkun
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Efeler Diyarı Aydın’ın her 
köşesini adımlayan Aydın 

Doğa Sporları Yürüyüş 
Grubu, sizi de doğaya 

çağırıyor. 

Having stepped each corner 
of Aydın – the Land of the 
Efe – Aydın Nature Sports 

Trekking Group invites you to 
nature too. 
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oluşan bitki örtüsüyle kaplıdır. 

Günübirlik yürüyüşler için tercih 

edilebilecek rotalar buralarda sıra-

lanıyor bu yüzden. Ayrıca iç kesim-

lerde yükseklik olarak biraz daha 

fazla ve dağcıların ilgilenebileceği 

parkurlar da var. Mesela Aydın’ın 

1937 metrelik rakımıyla en yüksek 

dağı olan Hacetdede Dağı. Yaklaşık 

1600 metre rakımıyla Paşayaylası 

da en popüler rotalarımızdan. İl 

Özel İdare’ye ait bir otelin bulun-

duğu Paşayaylası, kış aylarında çok 

rağbet görüyor. Mesela İzmir’in 

dağcılık ve yürüyüş kulüpleri, ko-

naklamalı yürüyüş programlarında 

Paşayaylası’nı sıklıkla tercih ediyor. 

Eteklerindeki çam ağaçlarıyla, pati-

kanın bile olmadığı sık ormanlarda 

yürüyebiliyorsunuz.” 

Tarihle iç içe bir parkur 

Aydın’da doğa yürüyüşü 

yapmaya elverişli yerler Dilek 

Yarımadası’ndan başlayıp, Karina’da 

devam ederek Büyük Menderes 

Nehri ile Bafa Gölü’ne kadar uzanı-

yor. Ayrıca, Büyük Menderes Deltası 

Milli Parkı da doğa yürüyüşü için 

ideal bir bölge. Çine Vadisi boyunca 

doğanın eşsiz güzelliği içinde, 

Afrodisias’tan Baba Dağı’na doğru 

tarihle iç içe, Karacasu-Dandalas 
Yaylası’nda, Aydın Merkez Paşa 
Yaylası’nda ve Madran Yaylası’nda 

da yürüyüşler yapılabiliyor.

Dilek Yarımadası’ndaki yeşil 
zenginlik, bölgenin yürüyüşçüler 

için vazgeçilmez bir rota olmasını 

sağlıyor. Henüz gitmediyseniz kısa 

clubs of İzmir frequently prefer 
Paşayaylası in their accommodated 
trekking programs. You can walk 
inside dense forests where there is 
no path under pine trees.” 

A track nested in history  

The places that are suitable for 
trekking in Aydın start from Dilek 
Peninsula, continue through Karina 
and stretch further to Büyük Mende-
res River and Bafa Lake. Moreover, 
Büyük Menderes Delta National 
Park is an ideal spot for trekking. 
You can also enjoy trekking within 
the matchless beauty of Çine Valley 
or within an environment that 
is nested in history starting from 
Afrodisias through Baba Mountain, 
or in Karacasu-Dandalas Plateau, 

Aydın Merkez Paşa Plateau and in 
Madran Plateau.

The richness in respect of plants 
in Dilek Peninsula makes the region 
an indispensable route for the trek-
king fans. If you haven’t been there, 
here is a brief description: Take the 
road through Söke towards Güllü-
bahçe direction, pass Doğanbey 
Village and reach the old Doğanbey 
Village after a bus journey for 60-70 
minutes. After reaching the ridges of 
the mountain, the scenery just takes 
your breath away. Menderes Delta, 
Bafa Lake, Milet Ancient City, Beş-
parmak Mountains, Myus and Azap 
Lake greet you in the north. The 
southern slope, on the other hand, 
is a forested area that is the source 
of oxygen. After climbing a path 
for 2-3 hours, you start descending.  
The flora that consists of pine, wild 
strawberry, laurel, judas tree, storax, 
ryegrass, mastic tree, olive and 
locust bean trees is definitely worth 
seeing.  You can reach the asphalt 
road that stretches within the 
National Park under the shadow of 
Anatolian plane trees next to the 
ever-flowing fountains adjacent to 
one of two cypress forests of Turkey 
through a joyful canyon. Especially 
in autumn, each tone of green and 
yellow is demonstrated just like a 
colour palette in Dilek Peninsula. 
Walking through the paths that are 
not illuminated by sunlight even 
during the day is the most exciting 
part of this activity within the virgin 

forestry. However it should be noted 

that you should visit these places 

with a guide.

Sensitive 
against environment  

Stating that their group doesn’t 
have a definite number of partici-
pants since they are not an associ-

ation or club, Sakallı says that “New 

participants have expectations 

from us and vice versa.”  Sakallı goes 

on as follows: “New participants 
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bir tarif: Söke üzerinden Güllübahçe 

yönüne devam edip, Doğanbey 

Köyü’nü geçince, 60-70 dakikalık bir 

otobüs yolculuğundan sonra eski 

Doğanbey Köyü’ne varıyorsunuz. 

Dağın sırtına vardıktan sonra ortaya 

çıkan manzara harika. Kuzeyde 

Menderes Deltası, Bafa Gölü, Milet 

Antik Kenti, Beşparmak Dağları, 

Myus ve Azap Gölü karşınıza çıkıyor. 

Güney yamacı ise nefes aldıran or-

manlık bir alan. 2-3 saatlik bir patika 

tırmanışından sonra inişe geçiliyor. 

Çam, dağ çileği, defne, erguvan, 

ayı fındığı, sakızlık, delice, zeytin 

ve keçiboynuzundan oluşan bitki 

örtüsü görülmeye değer. Keyifli bir 

kanyonun içinden, Türkiye’deki iki 

doğal servi ormanının birisinin ya-

nında, akan çeşmelerin kıyısından, 

Anadolu çınarlarının gölgesinden, 

Milli Park’ın içinde boylu boyunca 

uzanan asfalt yola ulaşabiliyorsu-

nuz. Özellikle sonbaharda yeşil ve 

sarının tonları, renk paleti gibi önü-

nüze seriliyor Dilek Yarımadası’nda. 

El değmemiş ağaç yapısı içinde, 

gündüz yürüseniz bile günışığının 

girmediği patikalardan yürümek ise 

işin heyecan verici yanı. Bu rotalara 

rehbersiz gidilmemesi gerektiğini 

ise hatırlatmakta fayda var.

Çevreye duyarlılar  

Dernek ya da kulüp olmadıkları 

için gruplarının net bir katılımcı 

sayısı olmadığını anlatan Sakallı, 

“Yeni katılımcıların bizden, bizim 

onlardan beklentilerimiz oluyor 

haliyle.” diyor.  Sakallı, “Yeni katı-

lımcılar, güzellikler görmek, mutlu 

olmak ister. Bizler de tabiata ve 

bu spora gönül vermiş insanlar 

olarak doğaya saygılı olunmasını 

istiyoruz. Grubumuzda katılım-

cılara parkur bilgilerinden sonra 

ilk uyarımız, yanlarında mutlaka 

çöp poşetleri bulundurmalarıdır. 

Toprağa karışan, vahşi hayvanları 

besleyen meyve kabuklarının 

dahi doğaya atılmasına karşıyız. 

Çünkü hayatın bir dengesi var 

süregelen. Biz de bu dengeyi 

bozmak istemiyoruz. Ayrıca grup 

disiplinine uyulması şart. Mesela 

bakir ve karışık yerlerde gruptan 

ayrılınmaması gerekiyor. Katılımcı, 

öncünün önüne geçemez, 

artçıdan geriye düşemez. Çünkü 

sürüden ayrılanı kurt kapar.” diye 

anlatıyor beklentilerini. 

Kuşadası ve Söke gibi turistik 

ilçelerde doğa sporları kulüpleri 

Beşparmak Dağları 
ilk sırada 

Sıcak iklimi ve doğal 
güzellikleriyle Aydın’da, 
adımınızı attığınız her yer 
farklı bir parkur olabilecek 
potansiyele sahip. Yine de 
Akın Sakallı’dan en popüler 
beş yürüyüş parkuru-
nu saymasını 
istedik: 
 Beş-

parmak 
Dağları: 
Aydın’dan 
başlar, 
Milas’ta 
biter. Yağmur 
Tanrısı Leus’un 
evi olarak bilinen 
Tekerlekkaya’nın bölgede 
yer alması, yürüyüşünü-
ze mitolojik bir hava da 
katar. Ancak yuvarlak kaya 
yapısı nedeniyle Beşparmak 
Dağları, kesinlikle rehbersiz 
gidilmemesi gereken bir 
parkur.
 Davutlar- Kurşunlu 

Manastırı 
 Gözpınarı - Karlık Dağı 

(Paşayaylası’nın karşısı) 
 Madran Dağı – Bozdo-

ğan 
 Karacasu 

Beşparmak Mountains 
top the list  

Any spot that you step in 
Aydın has the potential to 
become a different track with 
its warm climate and natural 
beauties. We requested Akın 
Sakallı to list five most popu-

lar trekking tracks: 
 Beşparmak 

Mountains: 
Starts 
from 
Aydın 
and ends 
in Milas. 

The 
presence of 

Tekerlekkaya 
in this particular 

region, known as the house of 
Leus the God of Rain, brings 
a mythological atmosphere 
to our trekking.  However, 
Beşparmak Mountains should 
never be visited without 
a guide due to round rock 
structures.

 Davutlar – Kurşunlu 
Monastery 

 Gözpınarı - Karlık Moun-
tain (opposite to Paşayaylası) 

 Madran Mountain – 
Bozdoğan 

 Karacasu 
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biraz daha aktif olarak çalışıyor. 

Ancak Aydın merkezde de katıla-

bileceğiniz gruplar mevcut. Aydın 

Doğa Dostları, Üniversite Doğa 

Sporları Grubu ve bir de aralarına 

fazla katılımcı almayan Kekikçiler 

Grubu bunlardan bazıları. “Kekik-

çiler sevimlidir, plansız-program-

sız yürürler” diyen Sakallı, kendi 

gruplarının ise yıllık program 

dahilinde yürüdüklerini anlatıyor: 

“15 günde bir yürüyüşe gideriz. 

Aradaki haftada ise keşif amaçlı 

parkur belirlemeye gidiyoruz. 

Farklı noktalardan, zorluk derece-

lerine göre başlayan yürüyüşler 

oluyor. Keşiflerde grupların, 

hemen hemen aynı zamanlarda 

başlangıç noktasına varmaları 

gerekir. Daha önce gittiğimiz bir 

rota olsa bile keşif yürüyüşlerine 

mutlaka gideriz. Parkur belirle-

meye sadece görevliler gider. 

Genelde yürüyüşler özellikle 

malzeme desteğiyle kışın yapılır. 

Çünkü yaz ayları, sıcak olduğu 

için vücut ısısında problem ya-

şanmasından dolayı katılımcılara 

sıkıcı gelir.” 

Aydın Doğa Sporları Grubu’nun 

keşif yürüyüşlerinin bir amacı da, 

her parkura uygun katılımcıyı 

belirlemek. Yaş-cinsiyet ayrımı 

olmadan, kondisyonlarına göre 

gruplar belirleniyor. İlk defa 

yürüyüşe gelenlerin, heveslerinin 

kaçmaması biraz da doğru parkur-

la ilgili... İlk katılımcıların gruba ayak 
uydurmaları için uyarılması, onların 
son yürüyüşü anlamına gelebilir. 
Sakallı “Biz hiç yaşamadık ama 
çok duyduk parkuru yürüyerek 
başlayıp, eşek sırtında bitirenleri…” 

diyerek espri bir dille anlatıyor. 

“Herkesin yapamadığını 
yapmak keyifli”

Sakallı, doğa sporlarıyla ilgi-

lenmenin biraz da insanın ruhsal 

yapısıyla ilgili olduğunu belirtiyor 

ve ekliyor: 

“Mesela ben şehri sevmem, 

yalnız kalmayı çok severim. Dağa 

çıkmak benim için, çadırınıza 

yattığınızda rüzgarın sesinin 

size hissettirdiğidir. Özgürlüğü, 

herkesin yapamadığını yapmayı 

yaşıyorsunuz. Bu yüzden herkesi 

doğaya çağırıyoruz.”  

want to see beauties and be happy. 
And we, as individuals that are fans 
of nature and this particular sport, 
want that everyone respects nature. 
Our first warning to participants, 
after information about the track, 
is to keep garbage bags with 
them all the time. We object to the 
disposal of even fruit skins to nature 
although they feed wild animals 
and recycled in soil. Since life has 
a continuing balance. And we 
don’t want to disturb this balance. 
Furthermore, everyone should obey 
group discipline. For instance, no 
one should depart from the group 
in the virgin and complicated areas. 
Participant should neither get 
ahead of the leader nor fall behind 

the rearguard. Since wolves eat the 
one who straggles.” 

Nature sports clubs in touristic 
towns such as Kuşadası and Söke 
are more active. However, there are 
groups in Aydın city centre in which 

you can participate too. Aydın Na-

ture Lovers, University Nature Sports 

Group and finally Kekikçiler Group, 
which doesn’t accept too many 
participants, are some of such gro-
ups. Stating that “Kekikçiler are cute, 

they walk without any program or 

schedule”, Sakallı relates that their 

group, on the other hand, goes 

trekking according to an annual 

schedule and continues:  

Kaplumbağa misali!

Yürüyüşe giderken giyecek-
leriniz yaşayacağınız olası 
olumsuzlukları minimuma 
indiriyor: 
Rahat, mümkünse 
bileği saran bir 
ayakkabı, 
pamuklu 
kıyafetler 
mesela. 
Yürüyüş 
esnasın-
da ellerin 
boş kalması 
gerektiği için 
her yürüyüşçünün bir 
sırt çantası alması ise olmazsa 
olmazlardan. Sırt çantanızda 
mutlaka ortalama 1,5 litre su 
(Pek fazla uygulanmasa da 
yürüyüş esnasında her yarım 
saatte bir, üç ağız dolusu su 
içilmesinin vücut yıkımını 
engellediği belirtiliyor), hafif-
yağsız yiyecekler, yedek iç 
çamaşır ve çorap, yağmurluk, 
panço benzeri su geçirmez giysi 
ve rüzgârlık da olmalı.

Just like turtles! 

What you put on while going 
for trekking minimizes the ad-
verse incidents that you might 
encounter: 

A comfortable shoe that 
wraps your ankle 

is preferable as 
well as cot-
ton clothing.  
Since hands 
should be 
free during 

trekking, each 
participant sho-

uld carry a backpack. 
You should carry 1,5 litres 

water on average (it is reported 
that drinking three mouth full 
of water once in every half an 
hour during trekking prevents 
body breakdown, even if this 
is not practiced very frequ-
ently), light/non-fat food, spare 
underwear and socks, raincoat, 
water-proof clothing like 
poncho and windbreaker in 
your backpack.

Akın
Sakallı
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Doğru parkuru seçin! 

İlk defa doğayla tanışacak 
katılımcılardansanız, seçe-
ceğiniz parkur çok önemli. 
Çünkü keyifli bir yürüyüş, 
zor bir parkurla başlama-
nız halinde sızlanacağınız 
bir yolculuğa dönüşebilir. 
Yürüyüş sporu 
zorluk derece-
sine göre üç 
kategoriye 
ayrılı-
yor: A 
grubu; en 
fazla 10 
kilometreye 
kadar hafif 
yürüyüş şeklinde, 
fazla molalı, zorlu olmayan 
parkurdur. B grubu; 10 
kilometre ile 20 kilometre 
arası normal performanslı 
sporcuların katılabileceği, 
genel olarak normal mo-
lalı ve fazla zorlu olmayan 
parkurdur. C grubu ise; 20 
kilometreden daha uzun 
mesafeli, zorlu ve perfor-
mansı yüksek sporcuların 
katılabileceği parkurdur. İlk 
kez doğa yürüyüşüne katı-
lacaksanız, A grubu parkur 
önerilir. Zira, B ve özellikle 
C gruplarına katılabilmek 
için öncüden malzeme ve 
kondisyon onayı almanız 
gereklidir.

Choose the right track! 

If you are one of the participants 
that will be acquainted with 
nature for the first time, the 
track is extremely important. 
Since a joyful trekking may 
turn into a journey that will 

make you whine if you 
start with a 

difficult track. 
Trekking 
is divided 
into three 
categories 
according 

to diffi-
culty levels: 

Group A is 
an easy track with 

plenty of breaks like a normal 
walking activity up to 10 km at 
most.  Group B is a track with 
normal number of breaks with 
a relatively easy level in which 
normal performance sportsmen 
can participate with a length of 
10 km to 20 km. Group C is a 
difficult track that is longer than 
20 km in which high perfor-
mance sportsmen can participa-
te. If this is your first time, then 
you are recommended to take 
part in a group A track. Since 
you need to obtain equipment 
and condition approval from 
the leader in order to be able 
to participate in group B and 
especially C tracks.

“We go trekking every 15 days. 
In the week between we go to 
determine new tracks for explora-
tion purposes. There are various 
trekking alternatives divided into 
difficulty levels starting from diffe-
rent points. In explorations, groups 

should reach the starting point at 

around the same time. Even if it is 

an already visited route, we always 

go on exploration trekking. Only 
the authorized members go for 
track determination. We go trekking 
especially in winter with certain 
equipment. Since the months of 
summer are quite hot, participants 
get bored easily due to the prob-
lems in body temperature.”  

Another purpose of exploration 
trekking of Aydın Nature Sports 
Group is to determine the partici-
pant that is suitable for each track. 
Groups are determined according 
to physical conditions without 
age-gender separation. It is very 
important that the right track is 

chosen so that the first-timers are 
not discouraged. Warning the first 
time participants about keeping up 
with the group may cause that this 
is the last trekking of such partici-
pants. Sakallı says, in an ironic way, 
“We have never experienced it but 
heard it very much that people start 
walking but end the track on the 
back of donkeys…” 

“It is very enjoyable to do 
what most people can’t”

Sakallı says that being interested 
in nature sports is also related to 
the mental characteristic of the 
individual and adds: 

“For instance, I don’t like city, I 
love being alone. For me, climbing 
on a mountain means what wind 
makes you feel when you sleep in 
your tent. You experience freedom 
and doing what most people can’t. 
For this reason, we invite everyone 
to nature.”   
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Acil Telefonlar / Emergency Telephone Numbers:

Yangın İhbar / Fire Warning  110

Acil Servis / Medical Emergency Service  112

Su Arıza / Water Problems  185

Tüketici Şikayet / Consumer Complaint 175

Elektrik Arıza / Electrical Breakdown  186

Alo Zabıta / Call Policing  153

Alo Ulaşım / Call Transportation  154

Polis İmdat / Police Department  155

Jandarma İmdat / Gendarmerie 156

Orman Yangınları / Forest Fire  177

Türk Telekom / Turk Telekom: 

Telefon Arıza / Breakdown  121

Bilinmeyen Numaralar / Unknown Numbers  11811

Danışma / Information Service    161 

Uyandırma / Wake Up Service    135 

Fono Tel / Fono Phone    141 

Hastaneler / Hospitals: 

Aydın Devlet Hastanesi / Aydın State Hospital  0256 213 90 00

Aydın 82. Yıl Devlet Hastanesi / 

Aydın 82th Year State Hospital 0256 212 92 20

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi / 

Adnan Menderes University Hospital 0256 444 12 56

Kuşadası Devlet Hastanesi / 

Kuşadası State Hospital  0256 618 24 14

Didim Devlet Hastanesi / 

Didim State Hospital  0256 813 08 97

1 Nolu Sağlık Ocağı / Health Centre No 1 0256 213 67 71

2 Nolu Sağlık Ocağı / Health Centre No 2 0256 214 70 41

3 Nolu Sağlık Ocağı / Health Centre No 3 0256 226 22 05

Kızılay Kan Merkezi / 

Red Crescent Blood Centre 0256 213 77 31

Ulaşım / Transportation:

TCDD Santral / Turkish State Railways Terminal  0256 225 18 24 

Otogar / Terminal  0256 212 50 50

Kuşadası Limanı / Kuşadası Port  0256 612 15 13  

Didim Marina / Didim Marina  0256 813 80 81 

Havalimanı / Airport 0256 225 86 78

I N F O

Turizm Büroları / Tourism Offices:

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / 

Provincial Directorate of Culture and Tourism 0256 212 85 06 

Turizm Danışma / Tourism Information  0256 211 28 42
Kuşadası Turizm Danışma / 

Kuşadası Tourism Information Office  0256 614 11 03
Didim Turizm Danışma / 

Didim Tourism Information Office  0256 811 57 07

Turizm Sektör Temsilcilikleri / Tourism Sector Agencies:

TURSAB Kuşadası BYK / 
TURSAB Kuşadası Regional Executive Committee 0256 614 93 34 
Kuşadası Tanıtma Vakfı (KUTAV) / 
Kuşadası Promotion Foundation 0256 614 93 70
Didim Turizm Derneği / 
Didim Tourism Association 0256 813 61 44
Kuşadası Otel. ve İşlet. Birliği (KODER) / 
Kuşadası Hoteliers & Ent. Ass.   0256 612 70 72
Kuşadası Turist Rehberleri Derneği (KURED) / 
Kuşadası Tourist Guides Association 0256 612 91 18
Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği / 
Kuşadası Tourism Promotion Association 0256 614 11 56
Güzelçamlı Kültür ve Turizm Derneği / 
Güzelçamlı Culture and Tourism Association 0256 646 13 51
Kuşadası SKAL Kulübü Derneği / 
Kuşadası SKAL Club Association 0256 614 40 34

Tiyatrolar / Theatres: 

Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi
Aydın Cultural Centre Hidayet Sayın Stage 0256 212 85 06
Aydın Belediyesi Şehir Tiyatroları / 
Aydın Municipality City Theatres  0256 226 63 80
Muzaffer İzgü Sahnesi / 
Muzaffer İzgü Stage  0256 226 63 80
Şükran Güngör Sahnesi / 
Şükran Güngör Stage  0256 226 41 81
Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi / 
Vali Yazıcıoğlu Cultural Centre  0256 214 38 14 
Aydın Kültür ve Sanat Merkezi / 
Aydın Culture and Art Centre  0256 215 30 40

Sanat Galerileri / Art Galleries: 

İbramaki Sanat Galerisi / İbramaki Art Gallery 0256 612 05 64
Didim Sanat Galerisi / Didim Art Gallery  0256 813 20 94
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AYDIN’DA İKLİM

Aydın’da Akdeniz iklimi 
hüküm sürer. Yazları sıcak 
ve kurak, kışları yağışlı ve 
ılık geçer. Senelik sıcaklık 

ortalaması 17-18°C’dir. 
Kuzey rüzgarları sebebiyle 

Akdeniz bölgesine göre 
daha serindir. Senelik 

yağış miktarı 580-1000 
mm arasındadır. Aydın’da 

en yağışlı mevsim kıştır. 
Yaz mevsiminde yok 

denecek kadar az yağış 
almaktadır. Kar yağışı 

ender görülür. Aydın, özel-
likle batıdan gelen hava 
akınlarına açıktır. Rüzgar 

yönü daha çok doğu – 
güneydoğu yönündedir. 

Bunu güneybatı (lodos) ve 
batı rüzgarları izler.

CLIMATE IN AYDIN 

Mediterranean climate 
prevails in Aydın. The 
province is dry and hot in 
summers as well as warm 
and rainy in winters. An-
nual temperature average 
is 17-18°C. The province is 
cooler than Mediterranean 
Region because of north 
winds. Annual precipitation 
amount ranges 580-1000 
mm. The rainiest season 
of Aydın is winter. There is 
scarcely any precipitation 
in summer season. Snow-
fall is rare. Aydın is bleak 
to especially air currents 
coming from west. Direc-
tion of the wind is mostly 
east-southeast, followed by 
southwest and west winds. 

AYDIN KÜLTÜR VE TURİZM DERGİSİ’NE SİZ DE ABONE OLUN ! 

1 YILLIK ABONELİK 60 TL
Tarih:            /           / 20..........

ADIMA FATURA EDİNİZ
ŞİRKET ADINA FATURA EDİNİZ

ABONE TELEFON (0232) 463 75 40 ABONE FAX (0232) 421 92 24 E-MAİL bilgi@renklikalem.com.tr

.........Yıllık abonelik bedeli olan............................TL yi Halk Bankası Alsancak Şb. Kod. 0731 Hesap No.10260253
RK Renkli Kalem Medya Yapım Turizm Reklam Paz. Tic. Ltd. Şti. hesabına havale ettim.
Not : Lütfen havale dekontunuzu doldurduğunuz abone formu ile birlikte aşağıdaki faks numarasına gönderiniz.

AD,I SOYADI KURUMU GÖREVİ

ADRESİ

ŞEHİR ÜLKE POSTA KODU TELEFON FAX

E-MAIL VERGİ DAİRESİ VERGİ NO
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B U L M A C A
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