
KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE
Yıl / Year: 1   Sayı / Issue: 2    Temmuz - Ağustos / July - August 2011

Üc
re

ts
izd

ir 
/ F

re
e 

of
 c

ha
rg

e

Tanrıça Afrodit’e adanmış bir kent…
A city dedicated to Aphrodite…

Afrodisias 
Tanrıça Afrodit’e adanmış bir kent…
A city dedicated to Aphrodite…

Afrodisias 

Kehanetler ülkesi

DİDİM
The land of prophecies: DIDYMA

Kehanetler ülkesi

DİDİM
The land of prophecies: DIDYMA

Medeniyetler vadisi Aydın
Aydın: The valley of civilizations 
Medeniyetler vadisi Aydın
Aydın: The valley of civilizations 





AYDIN   Temmuz - Ağustos / July - August 2011

1



“Aydın: The best place under the sky”
With its historical, cultural and natural values, 
Aydın is one of the most important tourism 
centers of our country. Numerous scientists, 
artists and wise men were raised in antique 
cities such as Aphrodisias, Milet, Alinda, 
Didyma, Nysa, Priene and Magnesia.  Aydın, 
which has succeeded in bringing history 
to the present with its 3 museums, 21 ruins 
and approximately 766 registered cultural 
heritages, is one of Turkey’s fastest developing 
cities.  

The city of Aydın which has a 150 kilometer 
shoreline and important touristic elements 
such as the Dilek Peninsula National Park 
and beaches in Kuşadası and Didim is one 
of the top tourism centers in the country 
with its climate that gives way to a long 
tourism season.  In our city which is rich in 
protected archeological sites, you can see 
traces of civilizations that date back to 4000 
B.C. such as the Hittites, Ionia, Lydia, Rome, 
Byzantium, the Anatolian Seljuk Dynasty, 
Menteşeoğulları Seigniory and The Ottoman 
Empire. Our city which has a huge potential 
especially for foreign tourism because of 
this historical accumulation maintains its 
sustainability in this sector with health and 
sports tourism applications. 

In recent years, tourism investments of the 
public and private sector have accelerated 
and our government has transferred 
important resources to the sector.  Our 

most important investments have been the 
establishment of the Selçuk- Söke, Kuşadası-
Güzelçamlı and Söke-Didim tourism roads, 
the Milet Archeology Museum and the 
Nazilli Cultural Center.  Works are currently 
underway to build the Kuşadası Ephesus 
Congress Center which will be opened in 
2012, the New Aydın Archeology Museum 
and the Karacasu-Aphrodisias road. Tourism 
investments concerning the development of 
thermal tourism in the city have increased 
compared to the past and the management 
rights of the rich thermal resources that 
were found in Kuşadası-Davutlar were given 
to the Municipality of Davutlar. With the 
establishment of a new company, thermal 
resources will be available to all touristic 
facilities. In addition, 4 thousand new beds 
and modern facilities will be available for use 
after the investments carried out by investors 
in the Didim Touristic Development Region 
are concluded. 

In hoping that the Aydın Culture and Tourism 
Magazine will have a big contribution in 
advertising Aydın’s rich tourism potential, 
scenic beauties and cultural-historical 
heritage to the world, I wish everyone a 
fruitful 2011 tourism season.  

Hüseyin Avni Coş
The Governor of Aydın 
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“Gökyüzünün altındaki 
en güzel yeryüzü: Aydın”

Aydın; tarihî, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ül-
kemizin en önemli turizm destinasyonlarından bi-
ridir. Antik Çağın Tralleis, Afrodisias, Milet, Alinda, 
Didyma, Nysa, Prien, Magnesia gibi önde gelen 
kentlerinde pek çok bilgin, bilge ve sanatçı kişiler 
yetişmiştir. Bugün 5 müzesi, 21 ören yeri ve yakla-
şık 766 tescilli kültür varlığıyla, dünü bugüne taşı-
mayı başarmış olan Aydın, bölgenin ve Türkiye’nin 
en hızlı gelişen illerindendir. 

Aydın İli, 150 kilometrelik sahil şeridiyle; Dilek Ya-
rımadası Millî Parkı, Kuşadası ve Didim plajları gibi 
önemli turizm varlıklarının yanı sıra uzun bir tu-
rizm sezonu yaşamaya imkân sağlayan iklimiyle de 
gözde turizm merkezlerinden  biri konumundadır. 
Arkeolojik sit alanları yönünden Türkiye’nin en zen-
gin yörelerinden biri olan ilimizde, MÖ 6 bin yılının 
sonundan günümüze kadar Hitit, İon, Lidya, Roma, 
Bizans, Anadolu Selçukluları, Aydınoğulları, Men-
teşoğulları ve Osmanlı Devleti’nin izleri sürülmek-
tedir. Bu tarihi birikimi nedeniyle özellikle kültür 
turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olan 
ilimiz, sağlık ve spor turizmi de dâhil birçok turizm 
çeşitliliğini bir arada sunmaktadır. 

Son yıllarda ilimizde özel sektör ve kamunun tu-
rizm alanındaki yatırımları hız kazanmış ve Hükü-
metimiz de bu alana önemli kaynak aktarımında 
bulunmuştur. En önemli yatırımlarımız; turistlerin 
yoğun olarak kullandıkları Selçuk- Söke, Kuşada-
sı-Güzelçamlı, Söke-Didim turizm yolları yapımı 
ve Milet Arkeoloji Müzesi, Nazilli Kültür Merkezi 
yapımları tamamlanmış olup, 2012’de hizmete gir-
mesi beklenen Avrupa’nın en büyük kongre mer-
kezlerinden biri olan Kuşadası Efes Kongre Merke-
zi, Aydın Yeni Arkeoloji Müzesi, Karacasu-Afrodisias 
turizm yolu yapımı ise devam etmektedir. İlimiz-
deki termal turizm gelişim bölgelerindeki termal 
turizmle ilgili özel sektör yatırımları da önceki yıl-
lara göre artış göstermiş, Kuşadası-Davutlar’da son 
yapılan sondajlarla bulunan zengin mineral içerik-
li termal kaynakların kullanım hakkının Davutlar 
Belediyesine verilmesi sağlanmıştır. Kurulacak bir 
şirket vasıtasıyla yerel yönetimler ve reel sektörün 
ortaklığında tüm bölgenin termal su kaynakların-
dan yararlanması sağlanarak, turistik tesislerin kul-
lanımına verilecektir. Ayrıca Didim Turizm Gelişim 
Bölgesinde planlanarak yatırımcılara tahsis edilen 
alanlardaki yatırımların tamamlanmasıyla hem ili-
mize yeni ve modern konaklama tesisleri hem de 
mevcut yatak kapasitesine yaklaşık 4 bin yeni yatak 
kazandırılmış olacaktır.

Aydın’ın bu zengin turizm arzının, doğal güzellikle-
rinin, kültürel ve tarihi mirasının dış dünyaya tanıtı-
mında, Aydın Kültür ve Turizm Dergisi’nin katkıları-
nın büyük olacağı düşüncesiyle, 2011 yılında ilimiz 
turizminin verimli geçmesini diliyorum. 

Hüseyin Avni Coş
Aydın Valisi
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Haber / News

DİTAB contributes to 
Didim’s tourism  

The Didim Tourism Infrastructure Association (DITAB) 
which was founded in order to preserve, develop and adver-

tise Didim’s cultural and natural surroun-
dings and to establish the touristic social 

and technical infrastructure of the town has 
been contributing to the tourism in the resort 

since 2010. DITAB which participated in 3 local 4 
international fairs last year continues its efforts by 
participating in 4 local and 9 international tourism 

expos.  

DITAB president Salih Bankoğlu who points out 
that they are working to advertise Didim locally 

and internationally so that it can take its rightful 
place in popular tourism spots with its natural, 
cultural and historical values says, “We distri-

buted 40 thousand brochures in 6 languages, 
30 thousand maps and promotional items to guests and tourists. 

Besides participating in tourism fairs and advertising works, 
we are organizing meetings with tour operators, travel 

agencies, members of the press and owners of 
touristic facilities.”

DİTAB Didim turizmine 
katkı sağlıyor   

Didim’in kültürel ve doğal çevresinin bütüncül 

bir anlayışla korunmasını, geliştiril-

mesini, tanıtımını, kültür ve turizme 

yönelik sosyal-teknik altyapının 

kurulmasını ve işletilmesini sağla-

mak amacıyla kurulan Didim Turizm 

Altyapı Birliği (DİTAB), 2010 yılından 

bu yana yürüttüğü çalışmalarla Didim 

turizmine katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 

3 yurtiçi, 4 yurtdışı fuara katılan DİTAB, 

bu yıl da 4 yurtiçi ve 9 yurtdışı turizm 

fuarına katılarak tanıtım çalışmalarını 

sürdürüyor.

Didim’in yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması ve sahip olduğu doğa, 

kültür ve tarihi değerleriyle önemli destinasyon alanları içinde 

hak ettiği yeri alabilmesi için çalıştıklarını belirten DİTAB 

Başkanı Salih Bankoğlu, “6 dilde 40 bin broşür, 30 bin harita 

ve promosyon ürünler ziyaretçilere ve turistlere dağıtıldı. 

Fuarlara katılım sağlanarak, tanıtım çalışmaları yanın-

da tur operatörleri, acenteler, basın mensupları 

ve turizm işletmecileri ile görüşmeler ve 

toplantılar yapıyoruz. ” dedi.

Koçarlı’da festival coşkusu 
Aydın’ın şirin ilçesi Koçarlı, Geleneksel 7. Ko-

çarlı Çam Fıstığı Festivali ile şenlendi. 20-21-

22 Mayıs tarihlerinde, zengin bir programla 

düzenlenen festivale ilgi yoğundu. Festival 

kapsamında halk oyunları gösterileri, 

gençlik şöleni, konserler, satranç turnuvası, 

türkü yarışması gibi renkli etkinlikler gerçek-

leştirildi. Cumhuriyet Meydanı ve Yığıntaş 

piknik alanında düzenlenen etkinlikler 

dışında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği 

aktivitelerden biri de yamaç paraşütü göste-

rileri oldu. Gösteriler, Aydın Havacılık Kulübü 

(Ayhavk) ile Koçarlı Belediyesinin işbirliğinde 

Sobuca köyündeki Adnan Menderes Kent 

Ormanı’nda yapıldı. 

Gösterilere, Koçarlı Kaymakamı Ferhat Kurtoğlu, Belediye Başkanı Cengiz 

Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Ayan, Aydın İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Nuri Aktakka, yamaç paraşütü sporcuları ve çok sayıda vatandaş 

katıldı.

The excitement of festival in Koçarlı 
Aydın’s cute borough Koçarlı was the place 
to be during the 7th Traditional Koçarlı Pine 
Nut Festival. Attendance was high during the 
event filled festival held on May 20-21 and 
22. Colorful activities such as folkloric dance 
performances, youth festival, concerts, chess 
tournament and a singing contest were held 
during the festival. Besides the activities carri-
ed out in Republic Square and Yığıntaş picnic 
area, one of the activities that were widely re-
ceived by the visitors was paragliding shows, 
which took place in the Adnan Menderes City 
Forest in the village of Sobuca, sponsored 
by the Aydın Aviation Club (Ayhavk) and the 
Municipality of Koçarlı.  

The kaimakam of Koçarlı Ferhat Kurtoğlu, Chief Magistrate Cengiz Şen, 
Public Prosecutor Mahmut Ayan, Aydın City Culture and Tourism Admi-
nistrator Nuri Aktakka, paragliding pilots and many citizens attended the 
shows. 

6
AYDIN   Temmuz - Ağustos / July - August 2011



AYDIN   Temmuz - Ağustos / July - August 2011

7



Üniversiteler Aydın’da buluştu 
Aydın, Türkiye ve KKTC’nin gözde üniversitelerinin 
temsilcilerini ağırladı. Türkiye ve KKTC’nin bu prestijli 
kurumlarının yetkilileri, üniversiteye girecek gençlerin 
tercihlerinde kendilerine yer bulabilmek amacıyla 14-15 Nisan 
2011 tarihleri arasında Forum Aydın’da düzenlenen Eğitim 
Fuarı’nda buluştu. 
Üniversiteye hazırlanan gençlere, hayallerini kurdukları üniversite-
leri yakından tanıma fırsatı sağlamak, gençlere ve anne-babalara 
yeni bakış açıları kazandırmak, Aydın’ın eğitimdeki başarısını ön 
plana çıkarmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenen Eğitim Fuarı’na, Türkiye ve KKTC’den toplam 19 tanınmış 
üniversitenin temsilcileri katıldı. Yüksel Yalova Güzel Sanatlar ve Spor 
Lisesi Viyolonsel Grubu’nun verdiği mini konser ve Aydın Teknik 
Lisesi Halk Oyunları Topluluğunun zeybek oyunları ile renkle-
nen etkinlikte, “Sınav Stresi ile Baş Etme”, “Gözde Meslekler” ve 
“Etkili İletişim” konularında konferanslar da verildi. Aydın’da 
ilk kez düzenlenen Eğitim Fuarı’na çok sayıda öğrenci, 
öğretmen, veli ve vatandaş katılarak üniversite 
temsilcilerinin açtıkları stantları ziyaret etti.  Fuar, 

Düş Sokağı Sakinleri’nin verdiği konserle 
sona erdi.

Aydın, Ege İlleri Fuarı’nda tanıtıldı
Ankara’da bu yıl 4. kez kapılarını açan Ege İlleri Fuarı’nda 

Aydın Valiliği standı büyük ilgi gördü. 14-18 Nisan 2011 

tarihleri arasında gerçekleşen fuarda Aydın standını ziyaret eden 

konuklara, Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası tarafından 

hazırlanarak sunulan incirler ile Sultanhisar Belediyesince ikram edilen 

çilekler büyük beğeni topladı. Aydın Valiliğince hazırlanan Aydın il 

geneli, Kuşadası, Didim ve 

Davutlar Millî Park broşürleri ve 

Didim Turizm Altyapı Birliğinin 

sunduğu tanıtım broşürü 

ve afişlerinin de dağıtıldığı 

Aydın standı, fuar süresince 

ziyaretçi akınına uğradı. 

Aydın was
 introduced at the Aege-

an Cities Fair  
The fair stand of the Governorship of Aydın 

at the Aegean Cities Fair that was held in Ankara 

for the 4th time was a big hit with the crowd. During 

the fair that took place between the 14th and 18th of 

April, 2011, guests who stopped by the Aydın fair stand 

enjoyed tasting figs presented by the Aydın Commodity 

Exchange and the Aydın Chamber of Commerce and straw-

berries that were put together by the Municipality of Sul-

tanhisar. The stand, at which brochures were distributed of 

the city of Aydın, Kuşadası, Didim and the Davutlar National 

Park prepared by the Governorship of Aydın and brochures 

prepared by the Didim Tourism Infrastructure Association, 

was crowded with visitor through the entire time. 

Universities met in Aydın 
Aydın hosted the most popular universities in 

Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus. 
The authorities of these prestigious establishments met at 

the Education Fair that was held in Forum Aydın on March 14 
and 15th to attract potential college students.  

The fair which was organized to give students the opportunity to learn 
more about their dream colleges, to give new viewpoints to students 

and their parents, to emphasize the city’s educational success and to 
add to the overall publicity of Aydın was attended by the authorities of 19 
universities from Turkey and The Turkish Republic of Northern Cyprus. During 
the activity which took a livelier note with the mini concert performed by 
the cello group of Yüksel Yalova Fine Arts and Sports High School and the 
traditional folk dance show by the Aydın Technical High School dance 

troop, seminars such as “Dealing with the stress of exams”, “High profile 
careers” and “Effective communication” were conducted. Many 

students, teachers, parents and citizens attended the fair that 
was organized for the first time in Aydın and they all had a 

chance to visit the stands that were set up by univer-
sity delegates. The fair ended with a concert 

by the band, Düş Sokağı Sakinleri. 

Haber / News
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Sultanhisar’da bu yıl 42.’si dü-

zenlenen “Uluslararası Nysa Kültür 

ve Sanat Festivali” 29 Nisan - 1 

Mayıs 2011 tarihleri arasında ger-

çekleştirildi. Üç gün boyunca renkli 

görüntülere sahne olan Festival ile 

Sultanhisar kapılarını dünyaya açtı.

Adnan Menderes Bulvarı’nda 

top atışlarının ardından bando 

eşliğinde başlayan “Uluslararası 

Nysa Kültür ve Sanat Festivali” kortej 

yürüyüşüyle devam etti. Yurdun 

dört bir yanından grupların katılı-

mıyla gerçekleşen yürüyüşte, Ad-

nan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 

Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu 

öğrencilerinden oluşan “Muhteşem 

Yüzyıllar” isimli kortej ekibi büyük 

beğeni topladı. 250 öğrenciden 

oluşan ve geçmişten günümüze 

NYSA kültürünü yansıtan ekip, 

değişik dönemlere ait kıyafetler 

sergileyerek konukları zaman tüne-

linde gezintiye çıkardı. 

Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, 

Sultanhisar Kaymakamı Cevdet 

Ertürkmen, ADÜ Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Birincioğlu, İl Kültür 

ve Turizm Müdürü Nuri Aktakka 

ve Sultanhisar Belediye Başkanı 

The festival, which was orga-
nized for the 42nd time this year, 
started on April 29th and ended 
on May 1st. Sultanhisar opened 
its doors to the world during the 
festival that was the staging area of 
colorful events. 

The festival which began with a 
marching band on Adnan Mende-
res Avenue after gun salutes conti-
nued with the march of the cortege. 
During the march which was even-
tuated with the participation of 
groups from all of the country, the 
cortege troop of Adnan Menderes 

University Sultanhisar Vocational 
High School called “Magnificent 
Centuries” was widely received. The 
group made up of 250 students 
reflected the Nysa culture from the 
past to the present and gave the 
visitors a trip down memory lane by 
wearing traditional costumes from 
different eras. 

The festival was attended by the 
Governor of Aydın Hüseyin Avni 
Coş, The kaimakam of Sultanhisar 
Cevdet Ertürkmen, Adnan Menderes 
University Rector Prof. Dr. Mustafa 
Birincioğlu, City Culture and Tou-

Güncel / Actual

Sultanhisarda
NYSA Coşkusu
The excitement of Nysa in Sultanhisar 

Bu yıl 42.’si 
düzenlenen 

“Uluslararası 
Nysa Kültür 

ve Sanat 
Festivali” ile 
Sultanhisar 

kapılarını 
dünyaya açtı.

Sultanhisar 
opened its doors 
to the world with 
the “International 
Nysa Culture and 
Art Festival” that 
was organized for 
the 42nd time this 
year. 
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rism Administrator Nuri Aktakka, 
Sultanhisar Chief Magistrate 
Ertegün Ünal, some MPs from the 
city of Aydın,  mayors of neighbo-
ring towns and resorts, citizens 
and guests. During the opening 
speech, Sultanhisar Chief Magist-
rate pointed out that the festival 
had a long history and added: 
“Our festival is being organized to 
reinforce the bonds of brotherhood 
and friendship, to preserve and 
share the traditions of other cities 
and to introduce the culture, art, 
agriculture and tourism of our 
region. We hosted the city of Edirne 

Ertegün Ünal’ın hazır bulunduğu 

festivale, bazı Aydın milletvekilleri 

ile çevre ilçe ve belde belediye 

başkanları, vatandaşlar ve davetliler 

katıldı. Sultanhisar Belediye Başkanı 

Ertegün Ünal, yaptığı açılış konuş-

masında, festivalin uzun bir geçmişi 

olduğunu belirterek, şöyle devam 

etti: “Festivalimiz başta kardeşlik 

ve dostluk bağlarını pekiştirmek, 

başka illerin kültürlerini korumak, 

paylaşmak ve bölgemizin kültür, 

sanat, tarım ve turizmini tanıt-

mak amacıyla düzenlenmektedir. 

Sultanhisar’ımızda geçmiş yıllarda 

Edirne’yi ağırladık. Bu yıl ise Ordu, 
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Ankara ve Gaziantep’i ağırlıyoruz. 

Bundan sonra ülkemizin bütün 

illerini ilçemizde ağırlamayı amaç-

lıyoruz. Festivalimiz ilk olarak 1941 

yılında Portakal Panayırı olarak 

kutlanmaya başlandı. İlçemizde 

üretimi yapılan ürünlerin çeşidinin 

değişmesiyle yıllar içerisinde Çilek 

Festivali’ne dönüştü. Bugün ise 

Nysa Kültür ve Sanat Festivali adı 

altında kutlamalarımızı sürdürü-

yoruz.”

Yerli ve yabancı halk oyunları 

topluluklarının gösterileriyle süren 

ilk gün programında “Çilek Yetiştiri-

ciliği” yarışmasında dereceye giren-

lerin de ödülleri verildi. Fotoğraf, 

resim ve el sanatları sergilerinin 

açılışıyla devam eden program, 

Nysa Antik Tiyatro’da sergilenen 

“Ömürsün Doktor” adlı tiyatro oyu-

nuyla son buldu. Festivalin ikinci 

günü trap atış yarışması, uçurtma 

şenliği, çilekli pasta yeme yarışı, 

halk oyunları gösterileri, fener şen-

liği ve halk konseriyle renklenirken, 

son gün etkinlikleri geleneksel 

boğa güreşleriyle başladı. Yabancı 

ekiplerin halk oyunları göste-

rilerinin ardından düzenlenen 

Nysa Güzellik Yarışması’nda genç 

kızlar “Zarafet Güzeli” olabilmek 

için yarıştı. Jüri üyeleri tarafından 

yapılan değerlendirme sonucunda 

17 yarışmacı arasından derece-

ye girenlere para ödülü verildi. 

Dopdolu geçen “Uluslararası Nysa 

Kültür ve Sanat Festivali”nin kapa-

nış konserindeyse Mustafa Ceceli, 

Sultanhisarlılarla bir araya geldi. 

Binlerce kişinin coşkuyla izlediği 

Ceceli konseriyle festival sona erdi. 

in Sultanhisar in the past years. This 
year, we are accommodating Ordu, 
Ankara and Gaziantep. Our aim is 
to host all the cities in our country 
in the future. Our festival was first 
organized in 1941 with the name 
The Orange Fairground. It turned 
into the Strawberry Festival in later 
years because of the change in our 
agricultural production. Today, we 
are continuing our festivities under 
the Nysa Culture and Art Festival.”

On the first day of the festival 
which continued with shows from 
local and foreign dance troops that 
displayed traditional dance perfor-
mances, people who were placed 
in the “Strawberry Production” cate-
gory were rewarded. The program 
which continued with photograph, 
painting and handcrafts exhibitions 
ended with the play “Ömürsün Dok-
tor” that was staged on the Nysa 
Antique Theatre. As the second day 
of the festival continued with trap 
shooting, kite festival, strawberry 
pie eating contest, traditional folk 
dance shows, torchlight procession 
and concerts, the last day of the 
festival began with bull fights. After 
the traditional dance shows of 
foreign troops, girls competed to 
become “beauty of grace” during 
the Nysa Beauty Pageant. After the 
jury voted, 17 girls who were placed 
received their awards. At the closing 
concert of the very colorful festival, 
Turkish singer Mustafa Ceceli met 
with the people of Sultanhisar. The 
festival ended with this exciting 
concert which was attended by 
thousands of guests.  

12
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Didim Ticaret Odası Aytaç-Nurullah 

Kocabıyık Kültür Merkezi’nin resmi 

açılışı ve Didim vergi rekortmenleri 

ödül töreni, Aydın Valisi H.Avni Coş, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  

Aydın Milletvekili Mehmet Erdem 

ve merkezin yapımında katkı sunan 

hayırsever işadamı Nurullah Kocabı-

yık ile ilçe protokolü ve kalabalık bir 

vatandaş topluluğunun katılımıyla 

gerçekleştirildi. 

Törenin açılışında konuşan Aydın Va-

lisi Hüseyin Avni Coş, “Böyle bir kültür 

merkezinin inşa edilmesinden ötürü 

Didim Ticaret Odasına, bütün emeği 

geçenlere ve Hayırsever İşadamı 

Sayın Nurullah Kocabıyık beyefendiye 

ayrı ayrı samimi içten teşekkürlerimi 

sunuyorum. İnşallah bu salonun 

güzel hizmetlere vesile olmasını, 

burada ilimin, iktisadi, ticari, sanayi 

ve turizm açısından Didim’in daha 

ileriye gitmesi için önemli toplantılara 

ev sahipliği yapmasını diliyorum. Bu 

vesileyle vatandaşlık vazifesini en iyi 

şekilde yerine getirmiş ve ödül alma-

ya hak kazanmış olan iş adamlarımızı 

da tebrik ediyorum ve başarılarının 

devamlı olmasını diliyorum.” dedi. 

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ufuk Döver ise ‘’4 bine yak-

laşan üyeye ulaştığımız bugünlerde 

bizlere ve odamıza güvenen Didimli 

esnaf ve tüccarımızın güvenini boşa 

çıkartmamak için gecesini gündüzü-

ne katarak çalışan eski başkan ve yö-

neticilerimize ve birlikte çalıştığımız 

arkadaşlarımıza şükran borçluyuz” 

diye konuştu. Kültür merkezinin 310 

koltuklu çok amaçlı ana salon ve birisi 

bilgisayarlı olmak üzere iki sınıftan 

oluştuğunu belirten Döver,  “Sergi ve 

kokteyl düzenleme amaçlı olarak da 

kullanılabilecek çok amaçlı fuaye ve 

gelen sanatçıların rahatça gösteriye 

hazırlanabilecekleri iki adet kulis oda-

ları ile modern bir kültür merkezini 

Didim halkının hizmetine sunmanın 

haklı gururunu çalışma arkadaşları-

mızla birlikte yaşamaktayız.” şeklinde 

konuştu.

The official opening 

of the Didim Chamber of 

Commerce Aytaç-Nurullah 

Kocabıyık Cultural Center 

and the awards cere-

mony for the highest tax 

payers was achieved with 

the participation of the 

Governor of Aydın H.Avni 

Coş, TOBB President M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın 

MP Mehmet Erdem, cha-

ritable businessman and 

sponsor of the cultural 

center Nurullah Kocabıyık, 

the borough protocol and 

a high number of local 

citizens.  Governor Hüseyin 

Avni Coş who spoke at the 

ceremony said, “I would 

like to thank all those 

involved in the opening 

of such a cultural center. I 

hope this center will host 

meaningful events and 

meetings that will help the 

development of Didim in 

terms of science, economy, 

art and tourism. I would 

also like to take the time 

to congratulate all the 

businessmen who have 

fulfilled their patriotic duty 

and deserved this award 

and I wish them continued 
success.” 

And Ufuk Döver, chairman 
of the Didim Chamber of 
Commerce said, ‘’Today, at 
a time when we have re-
ached almost 4 thousand 
members, we owe a lot to 
our former president and 
administrators and our 
fellow workers who have 
worked day and night not 
to disappoint the trades-
men and businessmen of 
Didim who have trusted 
us.” 

Döver who pointed out 
that the center had a 310 
seat multipurpose main 
hall and two salons – one 
with computers- said, 
“We are proud to present 
this modern center to 
the service of the people 
of Didim which also has 
two backstage rooms for 
artists and a multipurpose 
foyer that can be used for 
exhibitions and cocktails.” 

Güncel  / Actual

Didim Ticaret Odası 
Kültür Merkezi açıldı

The Didim Chamber 
of Commerce Cultural 

Center has opened 
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 Aydın’ın merkezinde, 
Köprülü Mahallesi’nde, Osmanlı 

belgelerinde At Pazarı Mevkii 

olarak geçen mahalde, kemerli 

geçidi, heybetli duruşuyla bir 

camii dikkati çeker. Bu, Aydın’ın 

önemli ailelerinden birisi olan 

Cihanoğullarından 

Abdülaziz’in 1756 

yılında inşa ettirdi-

ği eserdir. Avlusunu 

medresesi ile paylaşan 

camiin güney yönünde, geçidin 

hemen bitiminde, sebili ve çeş-

mesi yer alır. Kuzey doğusundaki 

külhan kalıntısının, Cihanoğlu 

ailesine ait konağın yangından 

arta kalan hamama ait olduğu 

düşünülmektedir.  

Medrese ve camiin eğimli arazide 

inşa edilmesi nedeniyle batı 

tarafına kuzey-güney doğrul-

tusunda uzanan revak, camiin 

dıştan mukavemetini sağlamak-

tadır. Geçidin uygulanış biçimi 

Ege Denizi’ndeki adalardan gelen 

ustaların etkisini fazlasıyla ortaya 

koyar.  

Mimari / Architect

A mosque draws attention in the 

center of Aydın, in the Köprülü ne-

ighborhood, an area known as the 

horse bazaar region in Ottoman 

documents, with its arched cros-

sing and grand stance.  This is an 

artwork commissioned by Abdul-

Aziz, a member of one of Aydin’s 

most prominent families, in 1756. 

Right at the end of the crossing, on 

the southern part of the mosque 

is its public fountain and fount. It 

is believed that the remains of the 

broiler located in the northeastern 

area of the complex to be a part 

of the Turkish bath of the family’s 

mansion which was consumed by 

flames.  

The most magnificent artwork of the 
Cihanoğlu family in Aydın
The Cihanoğlu Complex  

Her bir 
taşında ayrı 
bir incelik 

yatıyor 
Cihanoğlu 

Külliyesi’nin. 

Finesse 
lies under 
each stone 

of the 
Cihanoğlu 
Complex. 

Cihanoğlu ailesinin Aydın’daki en görkemli eseri

Cihanoğlu Külliyesi

16
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Camii, medresesi, şadırvanı ile 
Cihanoğlu Külliyesi, heybetiyle 

kente farklı bir hava katıyor. 

Cihanoğlu Complex, with its 
mosque, Madrasah and fountain, 
puts a fresh complexion on the city 

with its grandeur. 
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Külliyenin batı yönündeki eyvan 

şekilli girişi, merdiveniyle ve 

çapraz tonozuyla adeta özel bir 

alana girdiğinizi size hatırlatmak-

tadır. Nitekim avluya geçtiğinizde 

medresenin ve şadırvanın görü-

nümü, camiin fevkani (yükseltil-

miş ) tarzda yapılması, hücreleri, 

derin bir etki bırakır. 

Barok üslubu 
göze çarpıyor 
Ongen planlı mermer şadırvanı 

Yunan işgalinde yanmış, birkaç 

kez onarım geçirmiştir. Burma 

sütunlar, kaideler ve levhalar 

üzerlerindeki kabartma tekniğin-

de yapılmış buket çiçekler, tabak 

içinde meyveler, C ve S kıvrımları 

ile Barok üslubun ustaları tara-

fından başarılı yorumlandığını 

ortaya koyar. 

Camiin alt katındaki mekânların 

bir kısmı estetik ve statik olarak 

düşünülmüş, bir bölümü depo 

olarak kullanılmış, bazısı ise 

çilehane şeklinde işlevlendiril-

miştir. Doğu yönündeki nişlerin 

içine mezar taşları ve şadırvanın 

orijinal parçaları konulmuştur. 

Döneminde camiin etrafında 

bulunan hazireden (camilerin 

kıble tarafında bulunan küçük 

mezarlık) kalan az miktarda me-

zar taşlarını görünce diğerlerinin 

akıbeti için üzüntü duymamak 

elde değildir. 

İnşasında taş, tuğla ve mer-

mer malzemenin kullanıldığı, 

duvarlarının orijinalinde sıvalı 

olduğu eserin son cemaat yeri 

üç gözlüdür ve üzerleri kubbe-

lerle örtülüdür. Eski fotoğrafları 

incelendiğinde şadırvandaki 

süslemenin kalem işi tekniği ile 

burada da uygulandığı anlaşılır. 

1948’lerden itibaren yapılan ona-

rımlar ne yazık ki, bu süslemeleri 

günümüze taşıyamamıştır.  2006 

yılındaki restorasyonda ise içte 

ve dışta onarımlar gerçekleştiril-

miştir. 

Ayrıntılarda gizli 
güzellikler 
Cihanoğlu Camii, kubbesin-

den başlayarak kubbe kasnağı, 

pencereli cephe düzenleri, alt 

kısımdaki hücreleri ile fevkani 

görüntüsünü özellikle kuzey ve 

The portico, which lies to the west 

on the north-south axis because 

the Madrasah and mosque were 

built on an inclined terrain, enables 

to strengthen the mosque from the 

outside. The crossing’s application 

displays the influence of master 

craftsman from the islands of the 

Aegean Sea. 

With its stairs and traverse vault, 

the iwan shaped entrance on 

the southern side of the complex 

makes you realize that you’re 

entering something spectacular. As 

a matter of fact, when you pass on 

to the courtyard the appearance 

of the Madrasah and fountain, 

the fact that the mosque was built 

in an elevated style and the cells 

deeply affect you. 

Baroque Style Stands Out 
Its decagonal planned marble 

fountain was burned during the 

Greek invasion and restored a 

couple of times. Bouquet flowers, 

fruits in bowls and C and S bends 

which have been crafted with bas 

relief technique on spiral columns, 

bases and plaques displays the 

fact that the baroque style was 

successfully interpreted by master 

craftsmen.  Some of the spaces on 

the ground floor of the mosque 

have been used for aesthetic or 

storage purposes; a part was used 

as a depot and some parts were 

functioned as a “çilehane”, a place 

in which a dervish undergoes 

a period of trial and suffering.  

Original pieces of the fountain and 

tombstones can be found in niches 

in the east wing. You cannot help 

feel sorry for the rest when you see 

how few tombstones are actually 

left after seeing the ones that have 

been left over from the cemetery 

that was built around the mosque. 

In the artwork which was built 

with stones, brick and marble and 

had plastered walls originally, 

there is a three part congregation 

center and they are covered with 

domes. When we look at the old 

photographs we can see that the 

decorations on the fountain were 

done with the pen work technique. 

Unfortunately, restorations that 

have been done since 1948’s could 

not be enough for the survival of 
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these decorations. However, repairs 

have been done inside and out 

during the restorations in 2006. 

Beauty that lies 
within the details 
The Cihanoğlu Mosque makes its 

elevated presence intensely felt 

especially on the northern and 

western fronts with its dome, dome 

drum, windowed front formations 

and cells at the bottom.   

The small parts on the north front, 

in the last congregation area, 

which were designed as arched 

niches and used as shoe cupbo-

ards, reflect the finesse and taste 

of the era. The same grace can be 

seen in the beveling on the corners 

of the south front. This method 

was used for aesthetics and easy 

passage, proving that perfection is 

hidden in the details. The entrance 

of the inner courtyard on the north 

is simple and it tells us its history 

with its epigraph. 

When you go into the square 

planned inner area where prayers 

are conducted you are immedia-

tely in awe when you look up and 

admire the craftsmanship. Bouqu-

et flowers, flowers in vases, fruits 

in bowls, C and S bends, twisted 

branches and little flowers that are 

in medallions made in Baroque 

style practically spread the joy of 

spring. Right at that moment, you 

feel more respect for this graceful 

workmanship, for the master 

craftsmen who have created such 

a beautiful thing and those who 

commissioned it. We know that 

Baroque style was applied by the 

craftsmen from the Aegean islands 

from research, the architectural 

buildings in Western Anatolia 

and the Aegean islands and some 

documents related to similar 

buildings. The workmanship of the 

altar has not been finished. While 

we can see the decorations on the 

altar and walls in old photographs, 

it is sad to see that the marble pul-

pit, which had magnificent deco-

rations just like the fountain, could 

not make it to this day. That is the 

moment when you silently curse 

the people who set the city on fire 

and destroy many beautiful things 

including these beautiful structures 

while fleeing the invasion. 

The windows that open from 

the top and bottom of the thick 

walls have made the mosque very 

spacious.  The U shaped women’s 

quarters have been restored to its 

original state during repairs. The 

meeting place called ‘mahfil” is 

accessed through the minaret. This 

application is common in most 

mosques in Aydın. 

batı cephelerinde yoğunlukla 

hissettirmektedir. 

Kuzey cephede, son cemaat 

yerinde, iki yandaki sekilerin 

Bursa tipi kemerli nişler şeklinde 

düzenlenen ve ayakkabılık olarak 

kullanılan küçük bölümleri, döne-

min inceliğini ve zevkini yansıtır. 

Aynı zarafet güney cephesinin 

köşelerinin pahlanmasında görü-

lecektir. Estetik ve geçiş kolaylığı 

sağlamak amacıyla böyle bir yön-

teme gidilerek, mükemmelliğin 

ayrıntıdaki gizliliği ispatlanmakta-

dır. Kuzeydeki harimin girişi sade 

olup, kitabesi ile yaptıranını ve 

tarihini bizlere öğretmektedir. 

Namaz kılınan kare planlı iç 

mekâna (harim) geçildiğinde 

başınızı yukarı kaldırdığınız an 

önce nefesinizi tutar, ardından 

işçiliğe hayran kalırsınız: Barok 

üslupta yapılmış madalyonlar 

içinde buket çiçekler, vazodan 

çıkan çiçekler, tabakta meyveler, 

C ve S kıvrımları, kıvrım dallar, 

küçük çiçekler adeta bahar 

neşesi saçmaktadır. O zaman bir 

kez daha ince işçiliğe, bu işçiliği 

ortaya koyan üstatlara ve yaptı-

ranlarına saygınız artar. Dönemin 

modası olan Barok üslubun Ege 

Adalarından gelen ustalar tarafın-

dan uygulandığı araştırmalardan 

ve Batı Anadolu ile Ege Adala-

rındaki mimari yapılardan ve 

bazı yapılara ait belgelerden de 

anlaşılmaktadır. Mihrabın işçiliği 

yarım kalmıştır. Eski fotoğraflarda 

mihrabın, duvarların yoğun süs-

lemeleri görülmekle birlikte en 

çok üzüldüğünüz, şadırvan gibi 

muhteşem süslemelere sahip 

mermer minberinin günümü-

ze ulaşmaması olur. O zaman 

işgalden kaçarken kenti yangına 

verenlere ve bu yapılar dâhil bir-

çok şeyi yok edenlere, içinizden 

en kötü sözleri söylersiniz. 

Kubbesi nedeniyle kalın tutulan 

duvarlara alt ve üst seviyede 

açılan pencereler, camiin içine 

ferahlık kazandırmıştır. U şekilli 

ahşap kadınlar mahfili (özel 

bölüm), onarımlar sırasında 

izleri bulunduğu şekli ile yeniden 

yapılmıştır. Mahfile minarenin 

içinden çıkılarak ulaşılmaktadır. 

Aydın’da birçok camide bu uygu-

lama söz konusudur. 

Medresesi sade yapıda 
Camiin medresesi yakın dönem-

lere kadar öğrenci yurdu şeklinde 

kullanılmıştır. Şimdilerde özel 

bir cemiyetin eğitim verdiği yer 

olarak işlevlendirilmiştir. U planlı 

medrese, taş ve tuğla malzeme 

kullanılarak dershaneleri tek, 

öğrenci hücreleri çift kat halinde 

inşa edilmiştir. Dershane ve öğ-
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renci odalarının ocaklarının baca-

ları çatı üzerinde farklı formlarda 

uygulanmıştır. Bacaların farklı 

biçimleri, insanlarda her birinin 

farklı tarikatı simgelediğine dair 

fikirleri ifade etmelerine yol aç-

makta ise de gerçekte böyle bir 

şey söz konusu değildir. Hücre-

lerin ve dershanelerin önündeki 

ahşap revaklar yakın zamanlarda 

yenilenmiştir. Eski fotoğrafla-

rında medresenin özellikle alt 

katlarda sütunları bulunduğu ve 

birbirlerine geniş sivri kemerlerle 

bağlandığı görülmektedir.  Ders-

hane mekânlarının üzeri beşik 

tonozlarla örtülüdür; öğrencilerin 

ısınması için birer ocakları, eşya-

larını koymaları içinse ikişer adet 

nişi bulunur. Öğrenci hücrelerin-

de alt kattakiler düz tavanlı, üst 

kattakiler beşik tonozludur. Bu 

birimlerde de ocak ve nişler mev-

cuttur. Hücrelerin sayısı, okuyan 

öğrencilerin de yoğunluğunu 

ortaya koyması bakımından 

önemlidir. 

Sade bir kuruluşa sahip olan 

medresenin, bulunduğu konum 

ve plan açısından değerlen-

dirildiğinde, camiden sonra 

yapıldığı akla gelmektedir. 

Muhtemelen önce 1756 yılında 

camii, ardından medrese inşa 

edilmiş olmalıdır. Buna göre 

medreseyi 18. yüzyılın ikinci 

yarısına tarihlemekteyiz.

Eserin güney yönüne bitişik du-

varda, sokak üzerinde bulunan 

sebil ve çeşmenin diğerlerine 

göre daha geç tarihte inşa 

edildiğini çeşmenin üzerindeki 

kitabeden anlamaktayız. Çeşme, 

Cihanzade Abdülaziz Efendi ta-

rafından Hicri 1197/Miladi 1782 

yılında yaptırılmıştır. Vakfiyesine 

göre sebil, çeşmenin ardından 

Abdülaziz Efendi’nin ikinci eşi 

Ümmühan Hatun tarafından 

inşa ettirilmiştir.  Sebilin girişi 

güneyden verilmiştir ve üstte 

perde motifli tezyinat (süsleme) 

ile ikiz kemer uygulaması döne-

min modasını yansıtmaktadır. 

Üzeri kubbeli sebilin bitişiğindeki 

çeşmesi gerisinde su deposuna 

sahiptir. Halkın sıcak bir iklime 

sahip olan kentte su ihtiyacını 

karşılamak amacıyla sokak köşe-

leri veya bazı yapıların bitişiğine 

çeşmeler, sebiller yapılmıştır. 

Günümüzde tarihî çeşmelerden 

suların akıtılarak, tekrar eski ge-

leneğin canlandırılması yerinde 

olacaktır.    

The Madrasah is simple 
Until recently, the Madrasah of 

the mosque was used as a student 

hostel. Nowadays it is used as 

an education center of a priva-

te community. The U planned 

structure was built using stone 

and bricks. Its classrooms are one, 

student rooms are two storeys. The 

stove chimneys of the classrooms 

and student rooms have been 

built with different formations on 

the roofs. Even though this leads 

to the perception that each type 

of chimney represents different 

religious orders, this is definitely 

not the case. 

The wooden porticos outside the 

student rooms and classrooms 

have just been renewed. In old 

pictures, we can see that there 

were columns on the lower levels 

of the Madrasah and that these 

were connected to each other with 

wide arches.

 The classrooms are covered with 

cradled arches; they have a stove 

to heat their food and two niches 

to store their belongings. The 

student rooms on the lower level 

have straight ceilings while the 

ones on the upper level have crad-
led arches. These units also have 
stoves and niches. The number of 
rooms is important in establishing 

the volume of the students. 

The Madrasah, which is a homely 

structure, gives the impression 

that it was built after the mosque 

when we look at its location and 

plan. Probably the mosque was 

built first in 1756 and then the 

Madrasah followed. According to 

this, we believe that the Madrasah 

was built in the second half of the 

18th century. 

We understand that the public 

fountain and fount that is located 

on the south wall of the comp-
lex facing the street was built 
much later than the other parts, 
according to the epigraph on the 
fount. This was commissioned 
by Cihanzade Abdul-Aziz Efendi 
in 1782. According to its deed of 

trust, the public fountain was 

commissioned by Abdul-Aziz 

Efendi’s second wife Ümmühan 

Hatun.  The entrance of the public 

fountain is from the south and 

the drape motif decoration on the 

top along with the application of 

twin arches reflects the fashion of 

the era.  The fount which is next 

to the domed public fountain has 

a water tank at the back. Many 

public fountains and founts were 

built on street corners or next to 

some buildings to cater to the 

water needs to the public in the 

city which has a warm climate. 

Today, it will be to the benefit of 

the public to resurrect this traditi-

on and revitalize the use of these 

public fountains.  
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Gezi /

53 kilometrelik sahil şeridinin 

üzerinde hemen hepsi kumsal 

olan onlarca koya sahip Didim’in 

dünyaca bilinen plajı Altınkum, 

Kehanet Tanrısı Apollon Tapınağı, 

fotoğrafçıların ilgisini çeken Akköy, 

ilçeyi cazibe merkezi haline geti-

riyor. Didim’de gününüzü keyifle 

doldurabileceğiniz pek çok aktivite 

mevcut. Zamanınızı tertemiz kıyı 

şeridinde denize girerek, büyülü 

Ege maviliklerinde tekne gezisine 

çıkarak, su sporları yaparak ya da 

yöredeki tarihi ve turistik yerlere 

düzenlenen günlük turlara katıla-

rak değerlendirebilirsiniz. Görme-

niz gereken tarihi yerlerin başında 

ise Didim’e ‘kehanetler ülkesi’ sıfatı-

nı veren Apollon Tapınağı geliyor. 

Apollon Tapınağı’nın yanı sıra Balat 

köyündeki Milet Antik Kenti ile bir 

mimari harikası olan İlyas Bey Cami 

ve Priene antik kentleri görülmeyi 

hak ediyor. 

 

Köklü bir tarihi geçmiş 

Her yıl binlerce yerli-yabancı 

turistin gözde tatil merkezi olan 

Didim, Aydın ilçe merkezine 123 

Didim, which has many bays 
along its 53 kilometer sea front has 
many attractions that make the 
borough the center of attention, 
such as the world famous beach 
Altınkum, The Temple of Apol-
lo, the God of Prophecy and a 
photographer’s paradise Akköy. 
There are many fun activities for 
you to enjoy in Didim. You can pass 
the time by swimming in the sea, 
chartering a boat in the magical 
waters of the Aegean Sea, engaging 
in water sports or participating in 

the daily tours to the historical and 
touristic regions in the area. The 
first historical site you must see is 
the Temple of Apollo, which is the 
reason Didim is labeled “the land of 
prophecies.” Besides the temple, the 
Milet and Priene antique cities and 
Ilyas Bey Mosque, an architectural 
masterpiece, are other important 
sites that deserve to be seen.  

A long standing history 
Didim, which is a favorite among 

thousands of local and foreign 
tourists, is located 123 kilometers 
from the city center of Aydın. Didim 
is a settlement located on the south 
of the Big Menderes delta plain, on 
the edge of the Didyma antique city 
close to Altınkum beaches. 

The first traces of settlement in 
Didim date back to the Neolithic 
Era (8000 B.C.). In 16th century B.C. 
we see settlements by colonies like 
Mycenae, Crete and Achaeans. This 
area which was named Caria after 
the Malazgirt War in 1071 after Per-
sians, Romans and the Byzantine 

On the bosom 
of Didyma, the 

land of prophets, 
Didim with its 

breathtaking 
beaches, presents 
its visitors with 

different options 
for a perfect 

holiday. 

Kahinler diyarı 
Didyma’nın 

koynunda, 
dünyayı 

kıskandıran 
plajları ile 

Didim, farklı 
seçenekler sunuyor 

misafirlerine. 

Travel Fotoğraflar/Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun, Süleyman Duman, Aydın Kültür Turizm Müdürlüğü 
(Culture and Tourism Directorate of Aydın), Akbük Belediyesi (Akbük Municipality)  

The land of 
prophecies 

Kehanetler ülkesi

DIDIM

DIDYMA
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kilometrelik uzaklıkta yer alıyor. 

Büyük Menderes delta ovasının 

güneyinde, Altınkum plajlarına 

çok yakın antik Didyma kentinin 

kenarında bir yerleşim Didim. 

Didim ilçesinin ilk yerleşim 

izleri Neolitik Devre (milattan önce 

8000) uzanıyor. Milattan önce 16. 

yüzyılda Miken, Giritliler ve daha 

sonra da Aka kolonilerinin varlığı 

görülüyor.  Persler, Romalılar ve Bi-

zanslıların ardından 1071 Malazgirt 

Savaşı’yla Anadolu’nun kapılarının 

Türklere açılmasından sonra ilk 

olarak Karia olarak anılan bu bölge, 

daha sonra Türklerin eline geçmiş. 

Birinci Haçlı Seferlerinin ardından 

yeniden Bizans’ın hakimiyetine 

giren bölge, 1261 yılından sonra 

Karia’da Menteşe Beyliği’nin kurul-

masıyla bu beyliğin içine alınmış.

Didim, Osmanlı İmparatorluğu 

zamanında varlığını “yeronda – 

yoran” ismi ile sürdürmüş. 1955 

depreminin ardından önceleri halk 

arasında “hisar” olarak da adlan-

dırılan Yoran, devlet tarafından 

yaptırılan afet evlerine taşınmış ve 

“Yenihisar” adını almış. Sonrasında 

isim benzerliğine meyil verme-

mek için dünya üzerinde sadece 

bir yerde bulunan ve kök olarak 

“Didymaion”dan gelen “Didim” 

olarak yenilenmiş. 

9 Mayıs 1990 tarihine kadar 

Didim ve çevresi, Söke ilçesinin bir 

parçası iken bu tarihte yayınlanan 

bir kanunla Yenihisar kasabası 

merkez olmak üzere Akbük, Ak-

yeniköy beldeleri ile Balat, Batıköy, 

Denizköy ve Yalıköy köyleri ve 

Empire, was later on invaded by 
Turks. The region which was again 
invaded by the Byzantine Empire 
after the First Crusade was added 
to the Menteşe Principality after the 
establishment of the colony in Caria 
in 1261. 

Didim was known as “yeronda – 
yoran” during the Ottoman Empire. 
Yoran, which was first referred to 
as “fortress” by the citizens after the 
earthquake in 1955, was moved 
to disaster houses by the state and 

given the name “Yenihisar (New 
Fortress)”. Later on it was changed 
to Didim, which comes from “Didy-
mium”, to avoid people confusing 
it with other regions of the same 
name. 

Up until May 9, 1990 Didim and 
its vicinity was a part of the Söke 
borough but after a law that was 
passed on this date it became a 
county borough with the inclusion 
of city states such as Akbük, Akye-
niköy, villages like Balat, Batıköy, 
Denizköy and Yalıköy with the 
town Yenihisar as its center. In 
1999 the name of the borough 
was changed from Yenihisar to 
Didim.

History and nature go hand in 
hand in Didim. Whether you cho-
ose Didim for vacation or a place 
to live, it makes it obvious that it 
was built on various settlements. 
Milet, Priene and Didim antique 
cities and the Temple of Apollo are 
only a few examples of this rich 
history. 

Akbük
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Milas ilçesinden alınan Akköy ile ilçe 

olmuş. 1999 yılında Yenihisar ilçesinin 

ismi Didim olarak değiştirilmiş.

Didim’de tarih, doğa ile kucaklaş-

mış bir yapıda karşılıyor konuklarını. 

Tatil veya yaşam alanı olarak hangi 

nedenle tercih edilirse edilsin, Didim, 

farklı medeniyetlerin üzerine kurulu 

olmasını her fırsatta hissettiriyor. 

Milet, Priene, Didim antik kentleri, 

Apollon Tapınağı bu zengin geçmişin 

en güzel örneklerinden sadece 

birkaçı.

Miken-Minos 
uygarlığının beşiği: Milet 
Milet ya da Miletos Antik Kenti, 

pek bilinmese de Türkiye’nin en gü-

zel ören yerleri arasında ilk sıralarda 

yer alıyor. Balat köyü yakınların-

daki Milet’te ilk yerleşim, milattan 

önce 2000 ortalarından başlamak 

The cradle of Mycenae-Minos 
civilization: Milet 

Even though not many people 
know about it, Milet or the Miletus 
antique city is one of the most 
beautiful ruin sites in Turkey. The 
first settlements in Milet, near the 
village of Balat, were seen with 
the Mycenae colony in the middle 
of 2000 B.C. Milet was later on 
founded again by the Ionians led by 
Nekus, the son of Greek king Kodros. 
Milet, which is considered to be one 
of the most important port cities 
of Ionia, has four seaports. The city 
had its most glorious days during 
the 6th and 7th centuries B.C. It 
especially grew richer after 650 B.C. 
thanks to the colonies in the Black 
Sea and the Mediterranean. Milet 
which passed into the hands of 
the Persians in 546 B.C. became an 
independent city during the Roman 

Milet
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üzere Miken kolonisi varlığı ile 

görülmüş. Daha sonra Milet, 

Atina Kralı Kodros’un oğlu Nekus 

önderliğindeki İonialılar tarafın-

dan tekrar kurulmuş. İonia’nın en 

önemli şehir limanlarından birisi 

olarak kabul edilen Milet’in dört 

limanı bulunuyor. Antik kent, 

en parlak dönemini milattan 

önce 7. ve 6. yüzyılda yaşamış. 

Özellikle milattan önce 650’den 

sonra Karadeniz ve Akdeniz’deki 

kolonileri sayesinde çok zen-

ginleşmiş. milattan önce 546’da 

Perslerin eline geçen Milet, Roma 

döneminde de bağımsız bir kent 

olmuş. Erken Hıristiyanlık döne-

minde de önemli bir merkez ola-

rak görülen Milet’te, yerleşim yeri 

küçülmüş, 13. yüzyılda Selçuklu 

egemenliğine, daha sonra da 

Osmanlı egemenliğine geçmiş. 

Ören yerinde bu dönemlerden 

kalma; Milet Tiyatrosu, Faustina 

Hamamı, Agora, Tören Caddesi, 

Anıtsal Çeşme, Gymnasium, 

Virgilius Capito, Hamam, Türk Ha-

mamı, Athena Tapınağı Stadium, 

Delphinion, Liman Anıtı, Zeus 

Olympios Temenosu, Boule-

uterion  (Senato Binası), Mısır 

Tanrılarının Temenosu kalıntıları 

bulunuyor.

Milet Antik Kenti’ni gezdikten 

sonra yanı başında ziyarete yeni 

açılan Milet Müzesi’ni de unut-

mamak gerekiyor. 240 sikke ve 

400’e yakın arkeolojik eserin ser-

gilendiği müze, modern ve rahat 

yerleşimi ile keyifle gezilebilecek 

müzelerden. Özellikle heybetli 

Nehirler Tanrısı Meandros Heykeli 

ve bahçedeki açık teşhirde sıra-

lanan antik kentin simgesi aslan 

heykelleri görülmeye değer. 

rule. Settlement areas were decrea-
sed in Milet during the early Chris-
tian era but it was still considered 
to be an important center. In the 
13th century it became a part of the 
Seljuk dynasty and later on a part 
of the Ottoman Empire. There are 
remains in the ruin site from this era 
such as the Milet Theatre, Faustina 
Bath, Agora, Ceremony Street, Mo-
numental Fountain, Gymnasium, 
Virgilius Capito, Bath, Turkish bath, 
The Temple of Athena, Stadium, 
Delphinion, Port Monument, The 
Zeus Olympos Temenos, Bouleute-
rion (senate building) and Temenos 
of the Egyptian Gods. We must also 
mention the newly opened Milet 
Museum next to the Milet antique 
city. The museum which has 240 
ancient coins and close to 400 
archeological artworks on display, 
is a must see with its modern and 

spacious layout. The magnificent 
Meandros statue and the lion 
sculptures which are displayed in 
the garden are worth seeing. 

The Most 
Impressive Monument: 
The Temple of Apollo 
The Temple of Apollo is situated 

in the entrance of Didyma antique 
city in Didim. It is considered to be 
the most archeologically impressive 
and independent monument in 
Western Anatolia. 

Didyma isn’t actually an antique 
city; in fact it’s a holy location. 
Didyma, which is connected to the 
holy road that comes from Miletus, 
is known as the center of prophe-
cies in historical documents. The 
first written record about Didyma 
comes from Herodotus. Herodotus 

Medusa
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En etkileyici anıt: 
Apollon Tapınağı 
Didim’in hemen girişinde yer 

alan Didyma Antik Kenti’nde 

yükseliyor Apollon Tapınağı.  Arke-

olojik olarak Batı Anadolu’nun en 

etkileyici ve bağımsız anıtı olarak 

kabul ediliyor. 

Didyma aslında bir antik kent 
değil, kutsal bir mahal. Miletos’tan 
gelen kutsal yol ile bağlantıya 
sahip Didyma, tarih sayfalarında 
kehanet merkezi olarak geçiyor. 
Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak 
Heredot’tur. Heredot, milattan 
önce 600’lerde Mısır Kralı II. Nekho 
ve Lidya Kralı Kroisos’un, Didy-
ma’daki Apollon mabedine adaklar 
sunduklarını nakleder. Arkaik 
devirde çok ünlü olan Apollon’un 
kutsal yeri, Persler tarafından 
milattan önce 494’te yakılmıştır. 
milattan önce 311’de bölge tekrar 
canlanmaya ve mabet yeniden 
inşa edilmeye başlanır. Seleukoslar 
döneminde planda değişiklikler 
yapılarak, mabedin boyutları 
büyütülmüştür. Artemis, Zeus, 
Aphrodite mabetleriyle diğer bazı 
yapıların da bulunduğu inşaatın 
Roma devrinde de sürdüğü, 
mabet çevresinde ele geçen kita-
belerden anlaşılmaktadır. Milattan 
Sonra 250’den önce mabet önemi-
ni yitirmeye başlamış ve Milattan 
Sonra 385’te Theodosios’un emri 
ile tamamen önemini yitirmiştir. 
Hıristiyanlığın yaygınlaşması ile 
zaten bitirilmemiş olan mabedin 
adytonuna (kutsal oda), bir kilise 

yapılmıştır.

Apollon Tapınağı, Artemis’in ikiz 

kardeşi Apollon adına, Brankhid 

kâhinleri için yapılmıştır. Strabona 

göre, ‘dünyanın en büyük tapınağı’ 

olduğundan, çatısı örtülememiş-

tir. Milattan önce 494’te Persler 

tarafından tahrip edilen, büyük 

Aleksander, Seleukhoslar, Berga-

malılar ve Romalılar zamanında 

yeniden kurulan ve eklemeler 

yapılan tapınak, antik dünyanın en 

ünlü kehanet merkeziydi.

Anadolu’nun 
Pompei’si 
Helenistik çağın en güzel kent-

lerinden Priene, güzel evleri, tapı-

nakları ve zengin kalıntılarıyla ziya-

retçilerini ağırlıyor. Kuruluşundan 

beri halkının denizcilikle uğraştığı 

Priene, Söke ilçesine 13 kilometre 

uzaklıktaki Güllübahçe kasaba-

sında yer alıyor. Priene’nin kelime 

anlamı Luwi dilinde (Anadolu’nun 

güneybatı kıyılarında yaşamış 

yerli kavim) “Hisar Yurdu” anlamına 

geliyor. Priene, İyonların en erken 

yerleşmelerinden biri. Kentin 

ilk kurulduğu yer bilinmemekle 

birlikte, milattan önce 8. yüzyılda 

kurulduğu rivayet ediliyor. Ancak 

bir yarımada üzerinde ve iki limanı-

nın olduğu kaynaklarda yer alıyor. 

Bu limanlardan birisi Naulochos’un 

yeri, kesin olarak bilinmiyor. Milat-

tan önce 494 yılında İyon Birliği 

ile Persler arasında yapılan Lade 

Deniz Savaşı’na Prieneliler 12 gemi 

recounts that Egyptian king Nekho 
II and Lydian king Kroisos had 
offered sacrifices to the Temple 
of Apollo in 600 B.C. Apollo’s holy 
place, which was quite famous 
during the archaic era, was torched 
by the Persians in 494 B.C. The area 
comes to life and the temple is re-
constructed in 311 B.C. The temple’s 
plans have been altered and the 
dimensions of the temple have 
been expanded during the Seleucus 
era. From the epigraphs unearthed 
around the temple, we now know 
that construction continued during 
the Roman reign with the addition 
of other buildings including temples 
dedicated to Artemis, Zeus and 
Aphrodite. The temple lost its 
importance before 250 B.C. and 
was completely abandoned in 385 
B.C. with the order of Theodosi-
us.  A church was built inside the 
sacred room of the temple with the 
widespread of Christianity. 

The Temple of Apollo was built 
for the Brankhid prophets and dedi-
cated to Apollo, the twin brother of 
Artemis. Because it was considered 
“the biggest temple on earth” 
according to Strabo, the roof has 
not been covered. The temple which 
was destroyed by the Persians in 

494 B.C. and reconstructed during 

the reign of Alexander the Great, 
the Seleucus and Romans was the 
most important prophecy center on 
the world. 

The Pompeii of Anatolia 
Priene, one of the most beautiful 

cities of the Hellenistic Era, greets 
its visitors with magnificent houses, 
temples and rich archeological 
remains. Priene, which is a major fis-
hing town, is located in Güllübahçe 
county town just 13 kilometers from 
Söke. Priene literally means “fortress 
city: in the Luwian language. Priene 
is one of the early settlements of the 

Milet, Priene, 
Didyma antik 

kentlerinde yapılacak 
kültür turları, cazip 

seçeneklerden. 

Cultural tours to 
Milet, Priene and 

Didyma antique cities 
are charming options. 

Apollon Tapınağı
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ile katılmış. Savaş sonunda İyon 

donanması yenilgiye uğrayınca 

diğer İyon kentleri gibi Priene de 

yakılıp yıkılmış. 

Antik adı Mykale olan dağın  (bu-
günkü Samson Dağı) eteklerinde 

kurulan Antik Priene Kenti, önemli 
yapılarıyla ünlü olduğu gibi, evleri 
ve caddeleriyle de adını duyurmuş. 
Priene evleri, arkeolojide önemli bir 

yer tutar. Menderes Nehri’nin ge-

tirdiği alüvyonlarla denizin dolması 

sonucunda Priene Kenti, denizden 

uzaklaşmış. Kentin etrafı bataklık 

hale gelmiş ve deprem nedeniyle 

13. yüzyıldan sonra tamamen terk 

edilmiş. Yaklaşık milattan önce 330 

yıllarında kurulan kentte sırasıyla 

Hellenistik, Roma ve Bizans mede-

niyetleri hüküm sürmüş. 

Mimarisi göz alıyor 
Balat’ı veya Miletos’u dolaştığı-

nızda tiyatrosu, Faustina Hama-

mı, limanı, stoası, hamamları, 

hanları, camileri ile eski yaşamı 

hissetmenize karşın, İlyas Bey’in 

inşa ettirdiği cami ile yüz yüze 

geldiğinizde durup bakakalıyor-

sunuz. Uzaktan bile haşmetini 

hissettiğiniz İlyas Bey Cami, iki 

hamamı, medresesi ile içinde yer 

aldığı külliyeyi inşa ettiren İlyas 

Bey’in, diğer bir deyişle Menteşe-

oğulları Beyliği’nin Balat’taki tacı 

olarak anılıyor. 

İlyas Bey Cami’nin adı halk 

arasında “Koca Cami”, kaynaklarda 

“Cuma Cami” olarak da geçiyor. 

Kuzey cephesinde, girişin alınlı-

ğında bulunan kitabesindeki hicri 

tarihin miladi karşılığı 11 Mayıs - 9 

Haziran 1404’tür. Sultan, imaretin 

inşaatına temel taşını koymuştur. 

Tamamlanma tarihi 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, caminin işlevini 

19. yüzyıla kadar sürdürdüğüne 

işaret etmektedir.

Ionians. Although we don’t know 
the place where the city was built, 
it is rumored that it was established 
in 8th century B.C. and that it was 
situated on a peninsula and had 
two seaports. The location of one 
of these ports, Naulochos, is still 

unknown. The people of Priene 
participated in the Lade Sea War 

between the Ionians and the Persi-

ans in 494 B.C. with 12 ships. After 

the defeat of the Ionian naval force 
Priene was destroyed just like the 
other cities of Ionia. 

Priene antique city which was 
established on the skirts of Mount 
Mycale (now known as Mount 
Samson), was known for its im-
portant monuments as well as its 
beautiful houses and streets. The 
houses of Priene have a very special 
place in archeology. 

The city was cut off from the sea 

after the slits from the Menderes 

River filled the shore. The surroun-

ding area became a swamp and 

was completely abandoned after 

an earthquake in the 13th century. 

Hellenistic, Roman and Byzantium 
civilizations ruled the city which 
was built around 330 B.C. 

Eye catching architecture 
Even though you witness the old 

life when you’re touring Balat or 
Miletus and see the theater, Fausti-

Akbük

Akbük
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Altın kumlu plajlar, 
masmavi deniz 
Didim’de anlattığımız tarihi 

zenginliklerin yanı sıra elbette bir 

de tüm dünyanın bildiği doğal 

güzellikler var yaşanacak. Altınkum, 

Akbük, fotoğrafçıların ilgisinin 

yoğunlaştığı Akköy gibi…

Yabancı turistlerin 
gözdesi Akbük 
Akbük, Didim ilçe merkezine 23, 

Aydın il merkezine 106 kilometre 

uzaklıkta. Doğal limana sahip 

belde, 11 kilometre sahil şeridine 

sahip. Muhteşem doğası ve güzel 

sahilleriyle tam bir tatil cenneti 

olan Akbük, farklı mekânlar ara-

yanlar için ideal. Gürültüden uzak, 

havası tertemiz. Denizin mavisi ile 

ormanın yeşilinin buluşma nokta-

sında tatil yapmayı isteyenler için 

bulunmaz bir cennet. 5 bin hek-

tarlık alanı kaplayan Akbük, oteller, 

pansiyonlar, tatil köyleri, barlar, dis-

kolar ve tüm kentsel donanımları 

ile modern bir kent görünümünde. 

Hızlı gelişimi ile bugün önemli bir 

turistik potansiyelin var olduğu Ak-

bük, Avrupalı turistlerin de gözde 

merkezlerinden birisi. 

Akbük doğal avantajlarının 

yanı sıra tarihi ile de dikkat çekici 

bir belde. Burada ilk iskân izlerine 

arkeolojik buluntulara göre, Kat-

kalitik Çağ’da, yani milattan önce 

4000 yıllarında rastlanıyor. Özellikle 

Saplıada ve Kömürlüada arasında 

Tunç çağa ait yani milattan önce 

3000 yıllarına ait buluntular ele 

geçirilmiş. Bu nedenle Akbük, Batı 

Anadolu’nun tarih çağları öncesine 

ait buluntu vermesi açısından da 

önemli bir bölge. 

Akbük’e Söke-Milas karayolun-

dan ya da Didim üzerinden ulaş-

mak mümkün. Ayrıca Milas-Bod-

rum yolundan, Kıyıkışlacık yönüne 

sapıldığında, Akbük’e ulaşan bir 

orman yolu olduğu da söyleniyor. 

Saplı Ada’yı 
yürüyerek keşfedin 
Akbük koyunun tam ortasında, 

denize doğru uzanan bir kaşık gibi 

duruyor Saplı Ada. Onun hemen 

yanı başında ise Kömür Adası var. 

Denizin içinde yürüyerek, her iki 

adaya da gidilebiliyor. Bu adaların 

toprakları ise ayrı bir sırrı gizliyor. 

Milattan önce 1500 yıllarına 

na bath, the port, stoa, baths, inns 
and mosques, you are astonished 
when you come across the mosque 
commissioned by Ilyas Bey. The 
mosque which makes its presence 
known even from afar is known as 
the crown of the Menteşeoğulları 
Principality in Balat with its two 
Turkish Baths, Madrasah and social 
complex.  

Ilyas Bey Mosque is known as 
“The Big Mosque” amongst citizens 
but sources refer to it as the “Cuma 
Mosque”. The Georgian equivalent 
of the Hegira date on the epigraph 
which is located on the head piece 
of the entrance reads May 11 – June 

9, 1404. The Sultan was the one 
to put the foundation block of the 
construction of the alms house. The 
completion date is still unknown. By 
looking at the unfinished deco-
rations on the building and the 
applications on the other buildings 
of the complex suggest that the 
construction could have been 
completed around 1410. Sultan 
Şücaeddin Ilyas Bey became the 

ruler of the Menteşeoğulları Princi-

pality after the death of his father 

Mehmed (1364-1389). It is rumored 

that Ilyas Bey died in 1421 and was 

buried next to his mosque in Balat. 

Current documentation suggests 

Saplı Ada
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kadar uzanan tarihi geçmişe 

ev sahipliği yapan bu adalarda 

zaman zaman seramik parçaları 

görülebiliyor. Ancak, bu kadar 

eski seramik parçaları kadar ilginç 

olan diğer özellik her iki adada, 

toprağın 50 santimetre kadar 

altında, 3-5 santimetrelik bir ‘kül 

tabakası’nın bulunması. Adala-

rın kıyılarında bu kül tabakası 

kolayca görülüyor. Kül tabakası, 

milattan önce 1500 yılında, Ege 

Denizi’nin arkasındaki ‘Santorini 

Adası’nda meydana gelen, çok 

büyük bir volkan patlamasının 

ardından savrulan küllerin biriki-

mi. Bugün bu volkanın küllerinin 

izlerini, halen Saplı Ada ile Kömür 

Adası’nda, kıyı kesitlerinde gör-

mek mümkün. 

that the mosque continued its 
function until the 19th century. 

Golden sanded 
beaches, deep blue sea 
Besides those historical riches 

we have talked about, there are of 
course natural beauties, which the 

whole world knows about, that 

must be witnessed in Didim such 

as Altınkum, Akbük, and Akköy, a 

photographer’s paradise… 

Akbük: A favorite 
among foreign tourists 
Akbük is located 23 kilometers 

from Didim district center, and 106 
kilometers from the city center of 
Aydın. The city state has a natural 
seaport and an11 kilometer seas-
hore. Akbük, which is an excellent 
holiday destination with its magni-
ficent nature and beautiful beaches, 

is ideal for those who are looking 
for different attractions. It is quiet 
and the air is as fresh as it gets. It’s a 
golden opportunity for those who 
want to spend their vacation at the 
meeting point of the blue sea and 
the green forest. Akbük, which occu-
pies a 5000 hectare area, resembles 
a modern city with its hotels, guest 
houses, holiday villages, bars, discos 
and urban fixtures. The area which 
has immense touristic potential is a 
favorite among European tourists. 

Besides its natural advantages, 
Akbük is also an attraction point 
when it comes to its history. The 
first traces of settlement in the area 
can be traced back to the Chalco-
lithic Era, in other words 4000 B.C., 
according to archeological finds. 
Rare finds that could be dated 
back to 3000 B.C. were unearthed 

Altınkum
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Altınkum’da deniz keyfi 
Didim’de zamanın büyük bir 

bölümünün koylarda, sahillerde 
geçirilmesi kaçınılmaz. Oteller Önü 
Plajı, Club Patio (Lookea Didim), 
Büyük Anadolu Didim Resort Ho-
tel, Palm Wings Beach Resort, Altın-
kum Halk Plajı, Üçüncü Koy, Clup 
Tarhan, Caprice Thermal Palace 
Hotel, Akbük Club Patio, Didim’in 
güzelliğinin yanında en güvenilir 
kriterlerden mavi bayrakla tescilli 
plajları. Didim’in en ünlü plajı Altın-
kum, her yıl binlerce yerli ve yabancı 
turisti ağırlıyor. Adını aldığı altın 
kumsalı, ılık ve sığ denizi sayesinde 
gözde bir plaj olan Altınkum, rüzgâr 
sörfü ve diğer su sporları meraklıları 
için de elverişli bir sahil. Plajlarının 
yanı sıra düzenlenen tekne turlarıyla 
Didim’in diğer koylarını da keşfet-
mek mümkün. Haydar Koy, Cennet 
Koy, Gümüş Koy ve Akvaryum gizli 

kalmış cennet köşelerden birkaçı. 

Kerkenezler yuvası Akköy
Arkaik Milet Şehri’nin kuzeyinde 

yer alan Akköy, eski Rum evleri, kuş 

gözlemciliği ve şarap yapımıyla 

ünlü bir köy. Eski evlerin saçak-

larında kendilerine yuva arayan 

kerkenezlerin adresi olan Akköy, 

doğa fotoğrafçıları için de birçok 

malzeme sunuyor. 

Mavi bayraklı marina 
2009 yılında açılışı yapılan Didim 

Marina, 500 bin metrekarelik 

bir alanda yapılmış. Marinada 

bin 150 metrelik ana dalgakıran 

ve 625 metrelik tali dalgakıran 

bulunuyor. Ege Denizi’nden her 

yönde gidiş geliş yapacak yatların 

rotası üzerinde bulunan marina, 

Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Datça, 

Marmaris, Fethiye güzergâhında 

seyredecek yatların da uğrak yeri 

olmuş. Didim Taşlıburun mevki-

sinden başlayan marina, denizde 

bağlama için 450 ve karada park 

için 650 tekne kapasitesine sahip. 

Deniz içerisinde 1,5 kilometreka-

especially between Saplıada and 
Kömürlüada. That is why Akbük is 
an important area when it comes 
to rare finds in prehistoric Western 
Anatolia. 

It’s possible to reach Akbük via 
the Söke-Milas highway or Didim. 
Also, it is said that there’s a forest 
that leads to the area if you turn 
towards Kıyıkışlacık on the Milas-
Bodrum road. 

Discover Saplı Ada on foot 
Saplı Ada (Saplı Island) is located 

right in the middle of Akbük bay 
and resembles a spoon that reaches 
towards the sea. Next to it is Kömür 
Adası (Coal Island). You can reach 
both islands by walking in the sea. 
The lands of these islands harbor 
a different secret. Sometimes 
you can see pieces of ceramic on 
these islands which have hosted a 
history that can be dated back to 
1500 B.C. But the most fascinating 
thing about these two islands is 

that there’s a 3-5 centimeter ash 
layer 50 centimeters below the 
ground. This ash layer is quite 
visible on the shores of the islands. 
The layer is the accumulation 
of the ashes that were scattered 
across the area after a volcanic 
eruption that took place in the 
island of Santorini in 1500 B.C.  It 
is still possible to see the traces of 
these ashes in the shores of these 
two islands. 

Enjoy the sea at Altınkum 
It is inevitable that one devotes 

most of its time in Didim to beaches 
and swimming. Oteller Önü Beach, 
Club Patio (Lookea Didim), Büyük 
Anadolu Didim Resort Hotel, Palm 
Wings Beach Resort, Altınkum Public 
Beach, Third Bay, Club Tarhan, Cap-
rice Thermal Palace Hotel and Akbük 
Club Patio are some of the most be-
autiful and clean beaches in Didim.  
Didim’s most famous beach Altınkum, 
entertains thousands of local and 
foreign tourists each year. Altınkum, 
which is a popular beach with its gol-
den sands, warm and shallow sea, is 
also ideal for those who enjoy surfing 
and other water sports. You can also 
charter a boat and discover the other 
bays of Didim. Haydar Bay, Cennet 
(Heaven) Bay, Gümüş (Silver) Bay and 
Akvaryum (Aquarium) are some of 
the lesser known havens.  

Akköy: Home of kestrels 
Akköy, which is located on the 

north of Milet antique city, is a village 
famous for its old Greek houses, bird 
watching and wine production. 
Akköy which is home to kestrels who 
look for refuge in the fringes of old 
houses is an excellent location for 
nature photography. 

The Marina with the 
“Blue Flag” 
Didim Marina which was opened 

in 2009 was built on a 5000 square 
meter area. There is a 150 meter 
main jetty and a 625 meter secon-

Didim Marina
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relik bir alanı kaplayan limanın, 

kara içerisinde de bin metrekarelik 

tamir-bakım (çekek) ünitesinin 

yer aldığı kapalı alanı bulunuyor. 

Doğuş Grubu tarafından başarıyla 

yönetilen D-Marin Didim Marina 

bünyesinde yacht club, alışveriş 

merkezi ve eğlenceli sosyal yaşam 

alanları da bulunuyor. 

Marketler, butikler, mağazaları ile 

yaz-kış kalabalık insan görüntülerine 

sahne olan Didim’de, güneş uyku-

suna çekildikten sonra ise eğlence 

hayatı başlıyor. Barlar Sokağı, lokaller, 

araç girişine kapatılan sahil yolu 

gezintiye çıkanlarla dolup taşıyor. 

Nasıl gidilir?
Karayolu: Didim’e yaz turizm 

sezonu boyunca ülkenin hemen 

tüm illerinden düzenli otobüs se-

ferleri ile ulaşılabiliyor. Ayrıca, İzmir 

ve Aydın Otobüs terminallerinden 

Didim Birlik ve Didim Seyahat 

acentelerince Didim’e karşılıklı 

olarak gün içinde düzenli otobüs 

seferleri yapılıyor. Otobüs ile 

İzmir’den Didim’e ulaşım yaklaşık 2, 

Aydın’dan ise 1,5 saat. Kış aylarında 

çeşitli şehirlerarası otobüs acen-

telerince, sabah ve akşam olmak 

üzere günde iki kez İzmir, Ankara, 

İstanbul – Didim arasında düzenli 

seferler de yapılıyor. 

Didim Otogar Tel: 
(+90 256) 811 02 20

Havayolu: İzmir Adnan 

Menderes Havalimanı Didim ilçe 

merkezine 140, Bodrum Havaalanı 

ise 90 kilometre uzaklıkta. İzmir 

Adnan Menderes Havalimanı’ndan 

karayoluyla 1,5 saatte, Bodrum 

Havaalanı’ndan ise 45 ila 60 daki-

kada Didim’e ulaşmak mümkün. 

Bodrum Havaalanı Tel: 
(+90 252) 523 01 01

İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı Tel: 
(+90 232) 274 24 24 

Denizyolu: Yaz turizm sezonu 

boyunca Didim-Bodrum, Bodrum-

Datça arasında feribot seferleri 

yapılıyor. Yunan adaları İstanköy 

(Cos) ve Rodos’tan düzenli feribot 

seferleri ile Bodrum üzerinden 

Didim’e ulaşmak da mümkün. 

Bodrum Feribot Acentesi Tel: 
(+90 252) 316 08 82

Bodrum Express 
Deniz Otobüsü:
(+90 252) 316 10 87     

dary jetty in the marina. The marina 
which is on the route of yachts that 
travel to and from the Aegean Sea 
has also become the way port of 
yachts that travel on the Çeşme, 
Kuşadası, Bodrum, Datça, Marmaris 
and Fethiye routs. The marina 
which starts at Taşlıburun, Didim 
has a 650 boat capacity parking 
space on land and 450 on sea. The 
marina which takes up a 1, 5 kilo-
meter area inside the sea also has 
a 1000 square meter closed space 
on land for maintenance. There is a 
yacht club, a shopping center and 
fun social areas within the marina 
which is successfully run by the 
Doğuş Group. 

Nightlife starts at Didim after 
sunset. Barlar Sokağı (Bar Street), 
clubs and the seafront road which 
is closed to traffic at the time is filled 
with people.  

How to get there?
By land: Didim can be reached 

via regular bus trips from all the 
cities in the country during the 
summer season. There are also daily 
alternate bus trips from Izmir and 
Aydın bus terminals organized by 
Didim Birlik and Didim Seyahat tra-
vel agencies. The bus ride from Izmir 
to Didim takes about 2 hours and 1, 

5 if you depart from Aydın. During 
winter, various bus companies 
schedule two trips, one in the mor-
ning and one at night, from Izmir, 
Ankara, and Istanbul to Didim.

Didim Bus Station Telephone: 
(+90 256) 811 02 20

By air: The Izmir Adnan Mende-
res Airport is 140 kilometers to Di-
dim city center and Bodrum Airport 
is 90 kilometers away.  It is possible 
to reach Didim after a 1, 5 hour dri-
ve from the Izmir Adnan Menderes 
Airport and 45- to 60 minutes from 
the Bodrum Airport.

Bodrum Airport Telephone: 
(+90 252) 523 01 01

Izmir Adnan Menderes Airport 
Telephone: (+90 232) 274 24 24 

By sea: Ferryboat trips are 
available all summer long between 
Didim-Bodrum and Bodrum-Datça. 
It is also possible to reach Didim 
out of Bodrum via regular ferry trips 
from Greek islands such as Kos and 
Rhodes. 

Bodrum Ferryboat Agency 
Telephone: (+90 252) 316 08 82

Bodrum Express Sea bus: (+90 

252) 316 10 87    

Don’t return before…

 Visiting the Temple of Apollo 
and the Milet and Priene anti-
que cities, 

 Stopping by the Milet Muse-
um and Ilyas Bey Mosque in the 
village of Balat,

 Sampling local tastes such 
as dishes made with olive oil, 
fishes, figs and grapes, 

 Tasting its world famous 
orange jam and buying one to 
take home,

 Swimming in Altınkum, one 
of the most beautiful beaches 
in Turkey !!!  

Yapmadan dönmeyin!

 Didyma Apollon Tapınağı, 

Milet ve Priene antik kentlerini 

ziyaret etmeden,

 Balat köyünde bulunan Milet 

Müzesi ve İlyas Bey Cami’ne 

uğramadan,

 Bu yöreye has zeytinyağlı ye-

meklerin, balıkların, incirlerin, 

üzümlerin tadına bakmadan, 

 Meşhur turunç reçelinden 

yemeden, hatta hediyelik 

olarak satın almadan,

 Türkiye’nin en güzel plaj-

larından olan Altınkum’da 

yüzmeden dönmeyin !!!
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Röportaj / Interview

Aydın’ın Bozdoğan İlçesi Oluk-

başı köyünde dünyaya gelen 

Nuri Aktakka, yıllarca edindiği 

memurluk tecrübesini artık 

kentinin kültür-turizm vizyonu 

için kullanıyor. Uzun yıllar Milli 

Eğitim’de görev yaptıktan sonra 

son beş yıldır İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünü yürüten Nuri 

Aktakka, tarihi ve doğal güzellik-

leriyle Aydın’ın, yıldızı yükselen 

bir kent olacağını belirtiyor. 

 Aydın’ın köyünde dünyaya 
gelmenizin konumunuza katkısı 
ne oldu? 
AKTAKKA: Aydın’ın Bozdoğan 

İlçesi Olukbaşı köyündenim. Kö-

yümün en önemli özelliği sanat-

tır. Türkiye’deki ender el sanatları 

Nuri Aktakka, who was born in 

the village of Olukbaşı in Aydın’s 

Bozdoğan borough, is now using 

his vast experience for the culture-

tourism vision of the city. Aktakka, 

who has been the administrator 

for the past five years after spen-

ding a large part of his career at 

the Ministry of Education, says that 

Aydin will be a rising star with its 

historical and scenic beauties. 

 What kind of an advantage 
was it that you were born right 
here in Aydın? ’
AKTAKKA: I was born in the village 

of Olukbaşı in Aydın’s Bozdoğan 

borough. The most important cha-

racteristic of my village is art. You 

can see rare handcrafted artworks 

in my village. I have always had an 

interest in culture and art because 

I used to watch local craftworks 

such as bristle tenting, needle la-

cing and needle netting as a child. 

This causes an extra affinity and 

desire for the work I do here. The 

fact that my branch is Turkish Li-

terature is another factor. Because 

literature is the foundation of art. 

A city that rises upon antique 

civilizations 

 How does the fact that the city 
has rich antique civilization ac-
cumulation effect Aydın’s tourism 
potential? 
AKTAKKA: Aydın is the valley of 

civilizations. People have been 

establishing civilizations in the city 

since the beginning of mankind. 

Today, people who want to lead a 

beautiful and healthy life prefer Ay-

dın. Here is what famous historian 

Herodotus has said about Aydın 

“It’s the most beautiful land under 

the sky”. We see civilizations that 

date back to 5000 B.C. Remains 

have been found during the digs 

in the Çine Tepecik tumulus and 

the Deştepe tumulus in the center 

of Aydın that date back to 5000 

B.C. We can see the traces of the 

Hellenistic, Roman and Byzantium 

Medeniyetler vadisi 
Aydın

Aydın: The valley of civilizations 

Nuri Aktakka, 
the Culture 
and Tourism 
Administrator of 
Aydın, a nature 
filled city that makes 
everyone jelous 
with its historical 
heritage, says that 
the city will shine 
brighter with new 
investments. 

Tarihi mirası 
ile kıskandıran, 

doğanın 
cömertliğini 
esirgemediği 

Aydın’ın Kültür ve 
Turizm Müdürü 

Nuri Aktakka, 
kentinin yıldızının 

yeni yatırımlarla 
parlayacağını 

belirtiyor. 
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ürünlerini Olukbaşı köyünde 

görebilirsiniz. Tamamen el emeği 

ile yapılan kıl çadırcılığı, iğne 

oyası, mekik oyası işlemeleri ve 

diğer sanat ürünlerinin yapımını 

küçüklüğümden beri izlemem 

sebebiyle kültür ve sanata karşı 

hep bir ilgim olmuştur. Bu durum 

şu anda bulunduğum görevde 

ilgi ve istek sağlıyor açıkçası. 

Ayrıca branşımın Türk Dili ve Ede-

biyatı olması da önemli. Çünkü 

edebiyat kültürün temelidir.

Antik kentler üstünde 
yükselen bir şehir 

 Aydın’ın antik kent zengini bir 
şehir olması, turizm potansiyeli-
ni nasıl etkiliyor? 
AKTAKKA: Aydın medeniyetler 

vadisidir. İnsanlığın var oldu-

ğu tarihten itibaren insanlar, 

Aydın’da medeniyetler kur-

muşlardır. Bugün de insanların 

sağlıklı ve güzel yaşamak için 

yoğun olarak tercih ettiği bir 

ildir Aydın. Bununla ilgili olarak 

ünlü tarihçi Heredot, Aydın için 

“Gökyüzünün altındaki en güzel 

yeryüzü” demiştir. Milattan önce 

5 binlere kadar giden yaşam izle-

rine rastlıyoruz. Kazıların devam 

ettiği Çine Tepecik höyüğünde 

ve Aydın merkezde bulunan 

Deştepe höyüğünde M.Ö. 5000 

yıllarına dayanan buluntular 

ortaya çıkarılmıştır. Helenistik, 

Roma, Bizans dönemlerinin 

izlerini bütün antik kentlerimizde 

görebiliyoruz. 21 antik kenti olan 

bir il Aydın. Mesela bugün Aydın, 

Tralleis Antik Kenti’nin üzerinde 

yükselir. Yüzyıllar öncesinde ol-

duğu gibi hayat aynı şekilde akıp 

gidiyor. Geyre beldesi Afrodisias 

Antik Kenti üzerinde, Sultanhisar 

ilçesi Nysa Antik Kenti üzerinde, 

Karpuzlu ilçesi Alinda Antik Kenti 

üzerinde, Didim ilçesi Didyma 

Antik Kenti üzerinde kuruludur. 

Roma döneminde Alinda’dan 

Tralleis’e yolculuk ediliyordu, 

şimdi de Karpuzlu’dan Aydın’a 

yolculuk ediliyor. Bu karşılaştırma, 

diğer antik kentler için de geçer-

lidir. Yani bir şey değişmedi, tarih 

yaşıyor. Aydın çağlardan beri 

medeniyetlerin popüler şehri 

olmaya devam ediyor. Menderes 

Vadisi’nin kuzeyine baktığımızda 

Afrodisias, Harpasa, Ortasia, Mi-

let… Güneyinde Priene, Magne-

sia, Tralleis, Nysa… Menderes’in 

güneyi ve kuzeyi bugün olduğu 

gibi tarihte de yerleşim yerleriyle 

kaplıymış. Bunun için Aydın’a 

medeniyetler vadisi diyoruz.

 Aydın ile ilgili genel bir tablo 
çizseniz, ilk önce vurgulayacak-
larınız neler olur?
AKTAKKA: Aydın, tarihi ve 

eras in all the antique cities. Aydin 

has 21 antique cities. For example 

today, Aydin rises upon the Tral-

leis antique city. Life still flows the 

same way as it did centuries ago. 

The Geyre borough has been built 

on the antique city of Aphrodisias, 

the Sultanhisar borough on Nysa 

antique city, the borough of Kar-

puzlu in Alinda antique city and 

Didim on the antique city of Didy-

ma. During the Roman era, people 

were travelling from Alinda to 

Tralleis, now they’re travelling from 

Karpuzlu to Aydin. This is also true 

for the other antique cities. So, not-

hing has changed; history lives on. 

Aydin is still the most popular city 

for civilizations. If we look to the 

north we see Aphrodisias, Harpasa, 

Ortasia and Milet…To the south, 

there is Priene, Magnesia, Tralleis 

and Nysa. The north and south of 

the Menderes Valley was filled with 

settlements in history, just like it is 

today. This is why we call Aydin the 

valley of civilizations.  

 If you were to paint a picture 
of Aydın, what would you first 
emphasize?  
AKTAKKA: Aydın is a very rich 

city when it comes to historical 

and cultural values. It has a big 

potential in terms of public culture 

and ongoing traditions. You can 

witness a different cultural element 

or hand craftsmanship in every 

corner of the city and enjoy them. 

Needle embroidery and Ottoman 

handcrafted artworks in Yeni-

pazar, Dalama, Bozdoğan and 

Köşk, bristle tenting in Bozdoğan, 

hot iron embroidery, ceramics 

and pottery in, Turkish traditional 

instrument manufacturing in Çine, 

traditional boot manufacturing in 

İncirliova, Söke and central Aydın 

are traditional handcrafts that are 

still continued. These handcrafts 

that are made using old techni-

ques still continue mostly because 

they are the livelihood of many of 

the people in the region.  

 So, is your tourism strategy 
based on history?  
AKTAKKA: Actually we don’t want 

to highlight one theme because 

the city has many important cha-

racteristics. Besides the rich cultural 

heritage, nature has been very kind 

to these lands. Kuşadası, Didim, 

Güzelçamlı, Milli Park, Davutlar, 

Akbük and Söke have excellent 

shores which have beautiful 

sand and sea. Because the nature 

and climate is very beautiful we 

have the world’s best agricultural 

products. Rarities such as figs, 

chestnuts, olive and olive oil are 

produced in our city. There 
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kültürel değerler bakımından 

çok zengin bir kent. Hem halk 

kültürü hem de hala yaşatılan 

gelenek ve görenekler açısından 

potansiyeli olan bir şehrimizdir. 

Aydın’ın her köşesinde farklı bir 

geleneksel kültür öğesine, el 

sanatları yapımına rastlayabilir 

ve bunları zevkle izleyebilirsiniz. 

Yenipazar, Dalama, Bozdoğan ve 

Köşk’te iğne oyacılığı ve Osmanlı 

el sanatları, Bozdoğan’da kıl çadırı 

dokumacılığı, Karacasu’da sıcak 

demir işlemeciliği, seramik ve 

çömlekçilik, Çine’de Türk musiki-

sinin önemli çalgıları cura ve saz 

yapımı, İncirliova, Söke ve Aydın 

merkezde efe çizmeciliği halen 

sürdürülen geleneksel el sanatı 

dallarıdır. Geleneksel teknik özel-

liklerden vazgeçilmeden yapılan 

bu el sanatları, hobi olarak da 

değil, yörede yaşayan insanla-

rın geçim kaynağı olduğu için 

halen önemini koruyarak devam 

etmektedir.

 Buradan yola çıkarak turizm 
stratejiniz tarih üzerine mi 
kurulu? 
AKTAKKA: Öne çıkarmak istedi-

ğimiz tek bir başlık yok aslında, 

Aydın’ın öne çıkan pek çok 

özelliği var. Tarihi mirasın yanı sıra 

doğa da çok cömert davranmış 

bu topraklara. Kuşadası, Didim, 

Güzelçamlı, Milli Park, Davut-

lar, Akbük ve Söke’de en güzel 

denizin, en güzel kumun olduğu 

sahiller var. Tabiatın ve iklimin 

çok güzel olmasından dolayı 

dünyanın en güzel tarım ürün-

lerine de sahibiz. İncir, kestane, 

zeytin-zeytinyağı gibi dünyada 

ender yetişen besin maddeleri 

ilimizde üretilmektedir. Kentimiz-

de birçok sporun da rahat-

lıkla yapıldığı doğal ortamlar 

bulunmaktadır. Su altı ve su üstü 

sporları, trekking, dağcılık gibi 

doğa sporları ile yamaç paraşütü, 

kuş gözlemciliği, olta balıkçılığı, 

av gibi birçok farklı spor türleri 

Aydın’da yapılmaktadır. Aydın’da 

turizm çeşitliliklerinin hepsini 

bulabilir ve bu çeşitlilikleri yaşa-

yabilirsiniz. Aydın’ın turizmine 

kaynaklık edebilen tüm unsurla-

rını yurtiçi ve yurtdışı tanıtımla-

rında mümkün olduğunca öne 

çıkarmaya çalışıyoruz. Saydığımız 

bu özelliklerinden dolayı Aydın ili, 

tartışmasız olarak Ege Bölgesi’nin 

kültür ve turizm başkentidir.

“Aydın’ın 
yıldızı yükselecek”

 Yılda kaç turist tatil için 
Aydın’ı tercih ediyor?
AKTAKKA: Geçtiğimiz yıl tespit 

edilebilen 4,5 milyon yerli ve 

yabancı turist Aydın’ı ziyaret etti. 

Ancak ben önümüzdeki beş yılda 

ziyaretçi sayısının ikiye katlanaca-

ğından eminim. 

are many places in our city that 

are suitable for a different variety 

of sports. Under water and above 

water sports, nature sports such 

as trekking, mountain climbing, 

paragliding, bird watching, fishing 

and hunting are carried out in the 

city. You can find and enjoy all the 

varieties of tourism in Aydin. We 

are trying to highlight all the tou-

ristic elements of Aydin with local 

and international advertisements. 

Because of all the characteristics 

we have mentioned, Aydin can be 

considered the culture and tourism 

capitol of the Aegean Region.  

“Aydin will shine brighter”
 How many tourists visit Aydin 

each year? 
AKTAKKA: Last year, 4, 5 million 

local and foreign tourists visited 

the city but I believe this number 

will double in the next five years. 

 What steps will be taken to 
achieve this? 
AKTAKKA: In the upcoming years, 

Aydın should finish its investments 

regarding diversities in tourism 

and general infrastructure. A 

10,000 capacity congress center 

is being built in Kuşadası. This 

project will bring a different dash 

to the tourism of Aydin. After the 

completion of this building, which 

will be the biggest congress center 

in Europe, Kuşadası will be number 

one in terms of congress tourism. 

Besides this, Didim has been picked 

to be a Tourism Development 

Region. Didim will be a rising 

star in Turkish tourism. After the 

completion of golf courses, stay 

for the day facilities and layover 

facilities, Aydin will shine brighter as 

a touristic resort. Another element 

that will help the development in 

tourism in the city is its thermal 

tourism potential. Tralleis and 

Buharkent were declared thermal 

tourism development regions. The 

plans are being undertaken by 

the Ministry. When the subject is 

opened to investments Aydin will 

be a place that offers different and 

exciting options in terms of thermal 

tourism. For now we have thermal 

bath facilities such as Alangüllü 

Spa, thermal tourism facilities in 

Davutlar and the thermal facilities 

in Ortaklar. Thermal tourism, the 
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Kuşadası, Didim, 
Güzelçamlı, Milli Park, 

Davutlar, Akbük ve 
Söke’de en güzel denizin, 
en güzel kumun olduğu 

sahiller var.

Kuşadası, Didim, Güzelçamlı, 
Milli Park, Davutlar, Akbük 

and Söke have excellent 
shores which have beautiful 

sand and sea. 
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 Bu doğrultuda turizmin geliş-
mesi için hangi somut adımlar 
atılacak?
AKTAKKA: Aydın önümüzdeki 

süreçte turizm çeşitliliği ile ilgili 

yatırımlarını ve genel altyapılarını 

tamamlamalıdır. Kuşadası’na 10 

bin kişilik kongre merkezi yapılı-

yor. Bu proje Aydın turizmine ayrı 

bir canlılık getirecek. Avrupa’nın 

en büyük kongre merkezinin 

tamamlanmasının ardından 

Kuşadası kongre turizminde ilk 

sırada olacaktır. Bunun dışında 

Didim, Turizm Gelişim Bölgesi 

olarak planlanmıştır. 

Didim de Türkiye turizminin 

yükselen basamaklarından biri 

olacaktır. Planlanan golf sahaları, 

günübirlik tesisler, konaklama 

tesisleri yatırımları gerçekleş-

tiğinde Aydın, yıldızı daha da 

yükselen bir turizm şehri olacak. 

Ayrıca Aydın’ın turizm gelişimini 

sağlayacak bir diğer unsur, termal 

turizm potansiyelidir. Tralleis ve 

Buharkent, termal turizm gelişim 

bölgeleri ilan edildi. Planlama 

çalışmaları Bakanlıkça yapılıyor. 

Yatırıma açıldığında, termal tu-

rizm açısından da Aydın, değişik 

ve güzel seçenekler sunmuş 

olacak. 

Şu anda İl Özel İdaresinin sahibi 

olduğu ve işletmesini özel 

bir firmanın yaptığı Alangüllü 

Kaplıca Tesisleri, Davutlar’daki 

termal turizm tesisleri, Ortaklar 

Gümüşköy’deki yeni termal 

tesisleri, termal turizmle ilgili 

mevcut tesislerimizdir. Termal tu-

rizm, Didim’deki kültür ve turizm 

koruma ve gelişim bölgesindeki 

yatırım çalışmaları ve Kuşada-

sı’ndaki kongre merkezi Aydın’ı 

atağa geçirecek üç önemli turizm 

projesi. 

“Turizm herkesi 
ilgilendiriyor” 

 Peki kentte yaşayanlar turiz-
me nasıl bakıyor?
AKTAKKA: Turizm bir işletmecilik 

işidir. Aydın’ın insanı son derece 

misafirperverdir. Bu özelliğinden 

dolayı turizme yaklaşımı her 

geçen gün daha da artmaktadır. 

Her kesimden insanın olaylara 

yaklaşımı, bakış açısı turizmle ilgi-

li olmalıdır. Kuşadası ve Didim’de 

turizmi somut olarak görürsünüz, 

dolayısıyla orada yaşayan insan 

da alışıktır o ortama. Herkes, 

“Turistin ilgisini nasıl çekerim” 

düşüncesinde olmalı ki, başarıya 

ulaşalım. İşletmelerimizi turizme 

hitap edecek şekilde kurmamız 

gerekiyor. O bakımdan herkese 

görev düşüyor. İşletmeciler te-

sislerini yenilemeli, insan ilişkileri 

ve iletişim konusunda yetişmiş, 

eğitimli personel görevlendiril-

meli.  

 İkinci sayısını çıkaracağınız 
Aydın Kültür ve Turizm Dergisi 
ile ne hedefliyorsunuz?  
AKTAKKA: Bu dergi ile Aydın’ın 

tanıtımını sürdürülebilir hale 

getirmek istiyoruz. Kentin saydı-

ğımız tüm özelliklerini Türkçe ile 

yerli turiste, İngilizce ile yabancı 

turiste anlatmayı, tanıtmayı 

hedefliyoruz. Turist çektiğimiz 

Avrupa ülkeleri dışında, Aydın’ı 

pek tanımayan ancak turist 

potansiyeli yüksek olan Rusya 

gibi ülkelere de girmek istiyoruz. 

Dergimizi basılı olarak yerli ve 

yabancı turistlere ulaştırırken, 

internet üzerinden e-dergi ola-

rak da çok daha geniş kitlelere 

ulaşmayı hedefliyoruz.  

cultural and touristic investments 

in Didim and the congress center in 

Kuşadası are the three important 

tourism projects that will give Aydin 

the push it needs.  

“Tourism concerns every-
body” 

 So what do the people in the 
city think about tourism? 
AKTAKKA: Tourism is all about 

management. The people of Aydin 

are very hospitable and because 

of that they grow more interested 

in tourism each day. Each person 

needs to have a “touristic” point 

of view. You see regular tourism in 

Kuşadası and Didim so the people 

who live there are more adapted 

to the situation. Everybody should 

be thinking about a way to attract 

tourists and this type of thinking 

will lead us to success. We need to 

establish facilities that are alluring 

to tourists. Therefore everybody 

must work towards this goal. Bu-

siness owners must renew their faci-

lities and employ workers that are 

educated and experienced in public 

relations and communication. 

 What is your goal regarding 
the Aydin Culture and Tourism 
Magazine that you’ll be publis-
hing for the second time? 
AKTAKKA: We are aiming to 

continue the advertising of Aydin 

with this magazine. We are aiming 

to advertise all these characte-

ristics that we have mentioned 

in Turkish to local tourists and in 

English to foreign tourists through 

the magazine. Besides European 

countries where we have the most 

visitors from, we want to publish in 

countries such as Russia, who has 

a high tourist potential. While we 

are publishing our magazine and 

distributing it to local and foreign 

tourist, we want to put it online 

and reach a wider target. 

‘There are many 
places to see in Aydın’ 

 As a local, what are your 
favorite pastimes in the city? 

AKTAKKA: There are so many 
things to mention… Swim-
ming in Didim, watching the 
island of Güvercin in Kuşadası, 
reliving history in Milet, Priene, 
Aphrodisias, Tralleis and Mag-
nesia, creamed Turkish style 
pitas in Yenipazar, Bozdoğan 
and Karacasu, skewered meat 
in Ortaklar – Söke, hiking in 
mountains, walking around 
National park and watching 
handcrafts in Yenipazar are 
some of the activities I enjoy. 

‘Aydın’da 
gidip görülecek çok yer var’ 

 Siz bir vatandaş olarak 
Aydın’da neleri yapmaktan 
keyif alıyorsunuz? 

AKTAKKA: O kadar çok şey 

var ki… Didim’de denize girmek, 

Kuşadası’nda Güvercin Adası’nı 

seyretmek, Milet, Priene, Afrodi-

sias, Tralleis ve Magnesia’da tarihi 

yaşamak, Yenipazar, Bozdoğan 

ve Karacasu’da manda kaymaklı 

pide, Ortaklar - Söke’de çöp şiş, 

Çine’de köfte yemek, dağlarda 

yürümek, Milli Park’ta gezinmek, 

Yenipazar’da el sanatlarının yapı-

lışını hayranlıkla izlemek en çok 

keyif aldığım aktiviteler. 
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Ören Yeri / Ruins

Aydın’ın Karacasu ilçesinin 

Geyre beldesinde bulunan Afrodi-

sias Antik Kenti, Antik Çağın önde 

gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık 

ve tapınma merkeziydi. Geyre’ye 3, 

Karacasu’ya 13, Aydın il merkezine 

98 kilometre uzaklıktaki görkemli 

antik kent, çağlar boyunca farklı 

değerlerin önemli merkezi sayıldı. 

Afrodisias, özellikle Roma çağın-

da Afrodit tapınımı ile ünlenmiş 

bayındır bir antik kent, günümüzde 

ise çok iyi korunmuş anıt yapıları 

ile Türkiye’nin en önemli arkeolojik 

yerlerinden biri. Milattan önce 1. 

yüzyılda Roma İmparatoru Au-

gustus, Afrodisias’ı kişisel koruması 

altına aldı. Bugün ayakta kalan anıt-

lar, ondan sonraki 250 yıl içerisinde 

yapıldı. Tiyatro ve tapınak arasında 

etrafı sütunlarla çevrili iki meydan 

planlandı. Antik dünyanın en iyi ko-

runmuş stadyumu ise kentin kuzey 

ucunda yer alıyordu. Milattan sonra 

The Aphrodisias antique city, 
which is located in the city of Geyre 
within Aydın’s Karacasu borough, 
was one of the most important 
architecture, arts, sculpture and 
worship centers of the antique 
age. The magnificent antique city 
which is 3 kilometers from Geyre, 13 
kilometers from Karacasu and 98 
kilometers from the Aydın city center 
was considered to be the center of 
different values for ages.  

Aphrodisias was a rich and 
cultivated antique city which was 
famous for worshipping Aphrodite 
during the Roman era and today, it’s 
one of the most important arche-
ological sites in Turkey with its well 
preserved monumental structures. 
In 1st century B.C. Roman Emperor 
Augustus put Aphrodisias under his 
personal protection. Today, the mo-
numents that still stand were built 
250 years after his reign. Two forums 

Afrodit’e adanmış bir kent…

A city dedicated to Aphrodite…

Aphrodisias, 
which considered 
the center of 
sculpture, awaits 
you for worship 
or to show its 
magnificent 
works with all its 
mysteries. 

Kimi zaman 
bir tapınma, 
kimi zaman 

eşsiz eserleriyle 
heykelciliğin 

merkezi sayılan 
Afrodisias, tüm 

sırlarıyla orada sizi 
bekliyor. 

AFRODISIAS

Fotoğraflar/Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun, Süleyman Duman
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3. yüzyılın sonlarında Afrodisias, 

Roma İmparatorluğunun Karia 

eyaletinin başkenti oldu. Milattan 

sonra 4. yüzyılın ortalarında da 

kentin etrafı surla çevrildi. Altıncı 

yüzyıldan itibaren de bayındır hali-

ni ve önemini kaybetmeye başladı. 

Afrodit Tapınağı kiliseye dönüştü-

rüldü, küçük kasaba haline gelen 

kent, milattan sonra 12. yüzyılda 

tamamen terk edildi. 

Afrodisias örenyeri içinde bulu-

nan Akropol Tepesi Höyüğünde 

yapılan arkeolojik kazılarda, en eski 

yerleşim olarak milattan önce 4 bin 

600 yıllarına tarihlenen kalkolitik 

seramikler, obsidien aletler çıkarıldı.  

Kült merkezi bir kent 
Afrodisias kazılarında, Akropol 

Tepe Höyüğü ve Afrodit Tapınağı 

çevresinde Demir Çağı, Lidya tipi 

seramik veren tabakalar, arkaik 

ve klasik dönem yerleşimi tespit 

edilmiştir. M ilattan önce birinci 

bin yıl içinde bölgenin en önemli 

antik kenti olan Afrodisias’ta Ön 

Asya kökenli tanrıça İştar Astarte, 

Anadolu kökenli tanrıça Kybele 

ve Grek kökenli tanrıça Afrodit 

kültlerinin birleşmesinden oluşan 

doğa ve bereket tanrıçası nitelikli 

Afrodisias Afrodit’i kültü gelişme-

ye başlamış ve Afrodit tapınağı 

kurularak, şehir bir kült merkezi 

haline gelmiştir. 

encircled with columns were plan-
ned around the theater and the 
temple. The most secure stadium 
in the antique era was located on 
the northern tip of the city. At the 
end of the 3rd century A.D. the city 
became the capitol of Caria, a state 
of the Roman Empire.  The city was 
encircled by walls in the middle of 
the 4th century A.D. It started losing 
its importance at the beginning of 
the 6th century. The Temple of Aph-
rodite was turned into a church and 
the city was completely abandoned 
in the 12th century.  During the digs 
at the Acropolis Hill Tumulus within 

the Aphrodisias ruins, chalcolithic 
ceramics and obsidian tools that 
were dated back to 4600 B.C. were 
uncovered.  

A cult centered city 
During the Aphrodisias digs, 

Lydian style ceramic plates, archaic 
and classic era settlements were 
uncovered around the Acropolis 
Hill Tumulus and the Temple of 
Aphrodite. During 1st century B.C. 
in Aphrodisias, the most impor-
tant antique city of the region, the 
nature and abundance themed 
Aphrodisias Aphrodite cult, which 
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Bizans döneminde Afrodisias, 

Karia bölgesi başpiskoposlu-

ğu haline getirilmiştir. Bizans 

kaynaklarına göre 11–13. yüzyıllar 

arasında bölgeyi 4 kez Selçuklu-

lar ele geçirmişlerdir.  Karacasu 

toprakları, Türkmen boylarınca 

iskân edilmiştir. Böylece bir süre 

Menteşe Beyliği, daha sonra da 

Aydınoğulları egemen olmuşlar-

dır. 1413 tarihinde İkinci Murat, 

Karacasu topraklarını Osmanlı 

İmparatorluğuna bağlamıştır. 1867 

tarihinden itibaren Karacasu, ilçe 

olarak Aydın’a bağlanmıştır. Afrodi-

sias Antik Kentinde ilk araştırmalar, 

1835 yılında “Dilletanti Derneği” 

adına Laborde ve Texier tarafın-

dan gerçekleştirilmiştir. İlk kazılar, 

1904–1905 yıllarında Paul Gaudin 

adlı bir Fransız mühendis ve ama-

tör arkeolog tarafından yapılmıştır. 

1937 yılında İtalyan Giulio Jacopi, 

Afrodisias agorasını kazmıştır. 

1961–1990 yılları arasında New 

York Üniversitesi adına Prof. Dr. 

Kenan Erim tarafından sistema-

tik kazı ve araştırmalar yapılmış 

ve bugünkü kalıntıların büyük 

bir bölümü bu dönemde açığa 

çıkarılarak restore edilmiştir. 1991 

yılından itibaren kazı ve araştırma-

was an amalgamation of the Asian 
Minor goddess Ishtar, Anatolian 
based goddess Cybele and Greek 
based Goddess Aphrodite, started 
to grow and the city was tuned into 
a cult center after the establishment 
of the Temple of Aphrodite.  

During the Byzantium era the 
city was turned into the primacy of 
the Caria area. 

According to Byzantium sources 
the area was conquered 4 times by 
the Seljuk Dynasty between 11-13th 
centuries. The lands of Karacasu 
were inhabited by Turcoman tribes. 

So the Menteşe Seigniory and later 
on Aydınoğulları ruled the area. In 
1413 Murad II added the lands of 
Karacasu to the Ottoman Empire. In 
1867, Karacasu became a borough 
of Aydın. 

The first researches at the antique 
city were undertaken by Laborde 
and Texier in 1835 on behalf of the 
“Society of Dilettanti”. The first digs 
were made by a French engineer 
and amateur archeologist by the 
name of Paul Gaudin between the 
years 1904–1905. In 1937 an Italian 
named Giulio Jacopi found the 
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lara yine New York Üniversitesince 

oluşturulan Prof. Dr. R. R. Roland 

Smith başkanlığındaki kazı ekibi 

tarafından devam edilmektedir.

Zoilos’un paralarıyla 
kurulan şehir 

Afrodisias’ta, milattan önce 

1. ya da 2. yüzyılda ızgara planlı 

olarak (birbirini dik kesen) sokaklar 

kurulmuştur. Şehrin ortasında yer 

alan anıtsal yapıların yapımına, mi-

lattan önce 1. yüzyılın sonlarında 

başlanmıştır. İlk harcamalar, şehrin 

ünlü vatandaşı Zoilos tarafından 

karşılanmıştır. Bu ilk aşamada 

Afrodit Tapınağı, Kuzey Agora ve 

Tiyatro yapılmıştır. Milattan sonra 

1. yüzyılın başlarından ortasına 

kadarki dönemde ise şehrin mer-

kezi, eski agora ile tiyatro arasına 

yerleştirilen ikinci bir meydan 

(güney agora)  ile genişletilmiş-

tir. Ayrıca, yine aynı dönemde 

agoranın doğusunda Sebasteion 

(tanrıça Afrodit ve Roma İmpara-

torluğunun ilk imparatorları olan 

Julia Cladius sülalesine adanmış 

büyük bir tapınak kompleksi) ya-

pılmıştır. Milattan sonra 1. yüzyılın 

sonlarında ve 2. yüzyılda kentte 

halkın kullanımı için pek çok yeni 

bina inşa edilmiştir. Bunlar arasında 

en önemlisi, güney agoranın batı 

kenarına yapılan ve İmparator 

Hadrian’a adanan hamamlardır. Ay-

rıca kuzey agoranın kuzey kenarına 

yaptırılan Bouleuterion (kent mec-

lisi toplantılarının yapıldığı kapalı 

bina) ile Afrodit kutsal alanına girişi 

sağlayan anıtsal kapıyı da anmak 

gerekir. Milattan sonra 3. ve 5. 

yüzyıllar arasında Afrodisias’ta çok 

az yeni yapı ile karşılaşmaktayız. 

Ancak, şehir merkezlerindeki yapı-

ların sürekli kullanıldığı ve gerekli 

agora of Aphrodisias. During the 
digs established by Prof. Dr. Kenan 
Erim on behalf of NYU between 
the years 1961–1990, many of the 
artworks we see today have been 
unearthed and restored. Today, the 
excavation team headed by Prof. Dr. 
R. R. Roland Smith on behalf of NYU 
has been resuming research 1991.

The city that was estab-
lished with the money of 
Zoilos 

In 1st or 2nd century B.C., streets 
with grilled plans were built in 
Aphrodisias. The building of the 
monumental statues that are 
located in the middle of the city 
began at the end of 1st century B.C. 
First expenses were paid by the city’s 
famous citizen Zoilos. 

In this first stage, the Temple of 

Aphrodite, North Agora and the 
Theatre was built. In the beginning 
of 1st century A.D. the center of the 
city was expanded with a second 
forum that was built between old 
agora and the theatre. Also at the 
same time, a huge temple complex 
called Sebasteion that was dedica-
ted to the Julia Claudius family was 
built to the north of the agora. At 
the end of the 1st and during the 
2nd century many new buildings 
were established for public use. The 
most important of these are the 
Turkish baths that have been built 
on the west corner of the south 
agora and dedicated to Emperor 
Hadrian. We also have to mention 
the Bouleuterion (a building which 
housed the council of citizens) 
which was built on the northern 
corner of the north agora and the 
monumental door that leads to the 
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onarımların yapıldığı anlaşılmakta-

dır. Geç Roma devrinin en önemli 

mimari projesi, milattan sonra 

yaklaşık 500 yılında gerçekleştiri-

len Afrodit Tapınağının Hıristiyan 

kilisesine çevrilmesidir.          

 

Afrodisias’ta kazılar sonucu orta-

ya çıkarılan belli başlı anıtsal yapılar 

şunlardır: Afrodit Tapınağı, Tet-

rapylon, Stadyum, Odeon, Felsefe 

Okulu, Piskopos Sarayı, Hadrian Ha-

mamları, Tiberius Portikosu, Agora, 

Bazilika, Tiyatro, Tiyatro Hamamları, 

Tetrastoon ve İmparatorlar Salonu, 

Sebasteion, Martyrion.

Afrodisias Müzesi, 1961’den 

beri sürdürülen kazı çalışmaları 

projesinin ulaştığı en son noktadır. 

İnşaatına 1971-1972 yılında başla-

nan ve 1977 yılında tamamlanan 

müze, 21 Temmuz 1979’da resmi 

törenle ziyarete açılmıştır. 

Sanatın virtüözleri
Afrodisias Müzesi’nin asıl kuruluş 

amacı, yalnızca gün ışığına çıkar-

tılan zengin arkeolojik kalıntıların 

örneklerini ziyaretçilere sunmak 

değil, aynı zamanda, Roma ve 

erken Bizans dönemlerinde 

atölyelerde üretilen heykellerin 

mükemmelliğini ve çeşitliliğini 

vurgulamaktır. Sergilenen eserlerin 

yüksek kalitesi ve bolluğuna bakıl-

dığında, Afrodisias’ın Küçük Asya 

ve Roma Akdeniz’i heykelciliğinin 

ana merkezlerinden biri olduğu 

kolaylıkla anlaşılmaktadır.

Hiç kuşkusuz, yörenin kuzeydo-

ğusundaki Baba Dağ yamaçların-

dan çıkartılan beyaz ve mavi-gri 

renklerdeki mermerlerin varlığı 

bunda rol oynamıştır. İ.Ö. 1. yüzyıl 

ve İ.S. 5. yüzyılın sonları arasında 

Afrodisiaslı heykeltıraşlar, dönem-

leri için oldukça gelişmiş teknikler 

kullanarak, keskileri ile harikalar ya-

holy space of Aphrodite. We see very 
few new structures in Aphrodisias 
between the 3rd and 5th centuries 
but we know that many of the 
buildings in the center of city were 
regularly used and repaired when 
necessary. The most important 
architectural project of the late 
Roman era is the transformation 

of the Temple of Aphrodite into a 
Christian church in 500 A.D. 

Here are some of the monumen-
tal structures that have been une-
arthed after the digs in Aphrodisias: 
Temple of Aphrodite, Tetrapylon, 
Stadium, Odeon, The School of Phi-
losophy, The Pontiff Palace, Hadrian 

Tiyatro
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ratmışlar ve bu sanatın virtüözleri 

olduklarını göstermişlerdir.

Klasik Grek ve Helenistik üslup-

larla da harika heykeller üretmişler, 

aynı zamanda konutları ve resmi 

yapıları süsleyen bir dizi son de-

rece özgün oymalar ve dekoratif 

rölyefler yapmışlardır. Bu heykeltı-

raşların eserleri, özgün bir biçimde 

Grek ya da Helenistik prototipleri 

yansıtmakla kalmaz, (kutsal kişilerin 

portrelerindeki gibi) idealize etme 

eğilimini (vücutların ayrıntıların-

da açıkça görülebileceği gibi) 

gerçekçilik ve süslemecilik şeklinde 

vurgulayarak, karmaşık bir yakla-

şımı da ortaya koyar. Bu eğilim, 

vücut düzeyinin parlatılmasında ve 

aynı zamanda gözlerin, ellerin ve 

giysilerin yapılış biçiminde kendini 

gösteren belirli bir üslup ve hatta 

Barok tarzla bütünleşmiştir.

Afrodisiaslılar, aynı zamanda son 

derece özgün bir biçimde mimari 

dekorasyonda ve “insanlı süsle-

me” örneğindeki gibi, üzerinde 

serpiştirilmiş insan ve hayvan 

figürleri ile akantus kabartmaları 

bulunan sütunlar, duvar kaplaması 

başlıkları, panel büstler, mitolojik 

baths, The Tiberius Portico, Agora, 
Basilica, theatre, theatre baths, 
Peristyle and Emperor’s chambers, 
Sebasteion, Martyrion. The Aphrodi-
sias Museum is the ultimate point 
of the excavations that have been 
going on since 1961. The constructi-
on of the museum which started in 
1971-1972 and finished in 1977 was 
opened to public on July 21, 1979 
with an official reception.  

The virtuosos of art 
The real purpose of the Aphrodi-

sias Museum is not only to present 

its visitors with examples of rich 
archeological finds but at the same 
time to accentuate the excellence 
and variety of the statues that were 
made in the workshops during 
Roman and early Byzantium eras. 
From the quality and abundance 
of the artwork on display, we can 
easily conclude that Aphrodisias 
was once one of the major centers 
of sculpturing in Asia Minor and 
Roman Mediterranean. Surely, the 
existence of white and blue-gray co-
lored marbles that are found on the 
skirts of Mount Baba on the nort-
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konuları anlatan rölyefler gibi, 

binaların süslemesinde kullanılan 

belli başlı elemanların yapımında 

da uzmandılar. 

Afrodisias Müzesi’nin salonları, 

merkezi bir avlunun çevresinde 

yer alır. Giriş salonunun sağından 

başlamak üzere, müze saat yö-

nünün tersine doğru gezilmek-

tedir. Sanat eserleri kronolojik 

sırasından çok, konularına göre 

yerleştirilmiştir. Böylece her bir 

salon Afrodisias heykelciliğinin 

bir yönüne ayrılmıştır. Sırasıyla, 

tarih öncesi buluntularının sergi-

lendiği vitrin ve Tondolar Salonu, 

İmparatorluk Salonu, Zoilos 

Koridoru, Melpomene Salonu, 

Odeon Salonu, Bitmemiş Eserler 

Salonu, Vitrinli Teşhir Galerisi, 

Sevgi Gönül Salonu (Sebastion 

kabartmalarının sergilendiği 

ve 2008 yılında açılışı yapılan 

ek bina), Penthesileia Salonu, 

Afrodite Salonu, Paye Başlıkları 

Koridoru ve İç Avlu bölümleri yer 

almaktadır.  

heastern part of the region played 
an important role in this. Between 
1st century B.C and 5th century B.C. 
the sculptors in Aphrodisias created 
masterpieces using techniques far 
more advanced than their time and 
shown that they were the virtuosos 
of this art.  

They have produced great 
statues using Classic Greek and 
Hellenistic styles and also made 
extremely unique engravings and 
decorative reliefs on houses and 
formal buildings.  The artworks 
of these masters not only reflect 
Greek or Hellenistic prototypes 
uniquely (unlike portraits of holy 
bodies), but they also display a 
complex approach by emphasi-
zing the inclination of idealizing 
through realistic decorations. This 
inclination has become integra-
ted with a unique style and even 
Baroque style that is clearly visible 
in the shininess of the body and 
also the way that the eyes, hands 
and clothes are sculptured.  The 
master sculptors of Aphrodisias 
were also experts in architectural 

decoration, columns that included 
human and animal figures and 
acanthus reliefs, wallboard crests, 
panel busts, reliefs about mytholo-
gical subjects and many elements 
that were used for the decorations 
of buildings.   

The galleries of the museum are 
located around a central court-
yard. Starting from the right of the 
entrance, the museum is toured 
counter clockwise. The artworks 
are displayed according to theme 
rather than chronologically. 
Each gallery is dedicated to one 
aspect of Aphrodisias sculpting. In 
order, the glass case that displays 
prehistoric findings and the Tondo 
Gallery, The Empire Gallery, The Zo-
ilos Wing, The Melpomene Gallery, 
Odeon Gallery, Unfinished Art-
works Gallery, glass cased display 
gallery, Love Gallery (the additional 
building that was opened in 2008 
which displays the bas reliefs of Se-
basteion), the Penthesileia Gallery, 
the Aphrodite gallery, Rank Titles 
Wing and the inner courtyard are 

the parts of the museum.    
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Gezi /

Birçok efsaneyi kuytularında 

barındıran Bafa Gölü, Ege bölge-

sinin güney noktasında, Milas’ın 

sınırları içerisinde, Söke Ovası’nda 

yer alıyor. Günümüzde Beşparmak 

Dağları’nın kuzey kısmı Aydın, 

güney kısmı ise Muğla’nın sınırları 

içerisinde kalıyor. Bir zamanlar 

denize kıyısı olan bu dağın etekle-

rinde yer alan Bafa Gölü’nün de bir 

kısmı Muğla, diğer yarısı ise Aydın 

sınırları içinde. 

Milattan önce 4. yüzyılın 

başlarına kadar Ege Denizi’nin 

bir körfezi olan gölün, Büyük 

Menderes Nehri’nin körfez ağzına 

yığdığı alüvyon sonucunda denizle 

bağlantısı kesilmiş. Halen suyunun 

belli belirsiz tuzlu olduğu göl, yağ-

murlu mevsimin sonlarında geniş 

bir alana yayılıyor.

Bafa Gölü’nde dört küçük ada 

yer alıyor. Menet, Kahvehisar, Kar-

gaasarı ve Kapıkırı adaları. Bu dört 

ada dışında İkizce yarımadasının 

uç kısmı da suların yükselmesi 

sonucunda ada halini alıyor. İkizce 

yarımadasının uç kısmındaki 

Lake Bafa, which harbors 
many legends in its depths, is 
located in the Söke plain within the 
borders of Milas, on the southern 
point of the Aegean region. Today, 
the northern part of the Beşparmak 
Mountain is inside the border of 
Aydın, and the southern part is 
in Muğla. And part of Lake Bafa, 
which is situated on the skirts of this 
mountain that once had seashore, 
is within the borders of Muğla, while 
the other half is in Aydın. 

The lake, which was a bay in the 
Aegean Sea up until the beginning 

of the 4th century B.C., was cut off 
from the sea because of the silt dis-
persed to the entrance of the bay by 
Lake Big Menderes. The lake which 
is partly salty spans out to a wider 
area after rain season. 

There are four islands on Lake 
Bafa: Menet, Kahvehisar, Kargaasarı 
and Kapıkırı islands. Besides these 
four islands the tip of the Ikizce 
peninsula becomes an island when 
the water rises. There is a monastery 
called the “Yediler Monastery” on 
top of the hill located on the tip 
of the peninsula. This monastery, 
which is dedicated to the Virgin 
Mary, gives the lake a whole new 
meaning.

The mystery of Heraclea is 
everywhere 

The most important antique 
settlement around the lake is the 
Heraclea antique city. The city 
which was established in the 7th 
century B.C. was at its peak during 
the Hellenistic era thanks to sea tra-
de. The city which was built on the 
shores of Latmos Bay and Latmos 

Tarihle 
doğanın 

buluşmasını 
es geçmeyin 

Don’t pass 
up on the 
rendezvous 
of history 
and nature 

BAFA GOLU

Lake Bafa, 
on the skirts 
of Heraclea 
antique city 

and in the 
shadows of the 

Beşparmak 
Mountain, is 

one of the best 
alternatives 

for a daily tour 
from Aydın. 

Heraklia Antik 
Kenti’nin 
eteğinde, 

Beşparmak 
Dağları’nın 
gölgesindeki 

Bafa Gölü, 
Aydın’dan 

gidilebilecek 
günübirlik gezi 

alternatiflerinin 
en iyilerinden. 

Travel Fotoğraflar / Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun - Süleyman Duman - Ferzan Yapkuöz
Kuşadası Ticaret Odası Arşivi
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Bafa Gölü, bitki severler, kuş 
gözlemcileri, ressamlar, fotoğraf 
çekmeye ve tarihe meraklı kişiler 

için bulunmaz bir bölge.  

Lake Bafa is an exceptional place for 
plant lovers, bird watchers, painters 
and people who are into photography 

and history.  
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tepenin üst kısmında “Yediler 

Manastırı” olarak bilinen bir ma-

nastır bulunuyor. Meryem Ana’ya 

adanarak yapıldığı belirtilen bu 

manastır da, göle farklı bir değer 

kazandırıyor. 

Heraklia’nın gizemi her 
yerde 

Göl çevresindeki en önemli 

antik yerleşim, Heraklia Antik Kenti. 

Kuruluşu milattan önce 7. yüzyıla 

kadar uzanan kent, Helenistik 

dönemde, deniz ticaretinin de et-

kisiyle en parlak dönemini yaşamış. 

Büyük Menderes Nehri’nin taşıdığı 

alüvyonlarla kapanmadan önceki 

Latmos Körfezi kıyısında ve Latmos 

Dağı’nın (bugünkü Beşparmak 

Dağları) eteklerinde kurulan kent, 

Latmos olarak biliniyormuş. Deniz 

bağlantısının kesilmesi üzerine, ti-

cari önemi kalmayan kentin parlak 

dönemleri de son bulmuş. Ticari 

yolların dışında bulunuyor olması, 

kente doğal olarak ulaşılması güç 

bir özellik kazandırmış. Milattan 

Sonra 7. ve 8. yüzyıllarda bölgenin 

önemli bir dini merkez olmasını 

sağlamış. Gölün 10 kilometre 

ilerisinde yer alan Heraklia, Kapıkırı 

köyü sınırları içinde kalıyor. Köyle iç 

içe geçen tarihi kalıntılar, her adım-

da misafirlerini şaşırtabiliyor. 

Botanik zengini 
Üç tarafındaki dağlardan ve 

özellikle Beşparmak’tan inen sular-

la beslenen Bafa Gölü çevresinin 

hemen büyük bir kısmı, zeytin 

ağaçlarıyla kaplı. Yapılan çalışmala-

ra göre, yaklaşık 2 bin yaşında olan 

ve ülkemizde bilinen en yaşlı zeytin 

ağacı, Bafa Gölü’nün kenarında 

yaşıyor. Zeytin dışında önemli bir 

orkide alanı olarak da kabul edilen 

Bafa Gölü ve çevresinde yaklaşık 20 

değişik orkide türü yetişiyor. Bu da 

alana, botanik açısından büyük bir 

önem katıyor. Orkidelerin dışında, 

Mountain (now known as Beşpar-
mak Mountain) before it was closed 
because of the silt carried by lake 
Big Menderes, was simply known as 
Latmos.  The city’s glory days ended 
after it was cut off from the sea and 
lost its trade privileges. The fact that 
trade routes were outside the city 
naturally made it difficult to access 
it but it made the city an important 
religious center in the 7th and 8th 

century. Heraclea, which is located 
10 kilometers from the lake, is situ-
ated within the borders of Kapıkırı 
village. The historical remains that 
have become a natural part of the 
village can surprise visitors at every 
step of the way. 

Rich in botany 
The lake which is nourished by 

the mountains that surrounds it 

Heraklia
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Akdeniz bitki örtüsünün en iyi 

şekilde görülebildiği gölün çevre-

sinde yaklaşık 500 farklı bitki türü 

bulunuyor. Kıyı Ege ve Akdeniz’in 

karakteristik türlerinden olan 

adaçayı, İzmir kekiği, kara kekik, 

lavanta gibi aromatik türler ve tıbbi 

papatyalar da bu bölgede oldukça 

bol miktarda yetişiyor. Bafa ve 

çevresinin bir diğer özelliği de böl-

genin yenebilir otlar bakımından 

zengin olması. İğnelik, tavukgöğsü, 

sirken, şevketi bostan, kuşkonmaz, 

turpotu, radika ve acıot (sarmaşlık) 

bunlardan birkaçı. 

300 kanatlı 
türünün adresi 
Gölde, sazan, yayın, sarıbalık, 

kızılkanat ve kefal türünden ba-

lıklar yaşıyor. Sığ bir göl olması ve 

zengin florası nedeniyle su kuşları 

yönünden önemli bir barınma 

ve beslenme alanı olan bölge, 

on all three sides, especially by the 
waters of Beşparmak Mountain, is 
mostly surrounded by olive trees. 

According to studies, the 
oldest olive tree in Turkey which is 
estimated to be 2 thousand years 
old lives near Lake Bafa. Close to 20 
types of orchids grow around and 
in the vicinity of Lake Bafa, which 
is considered to be an important 
orchid center besides olive trees 
and this adds enormous importan-
ce to the region in terms of botany. 
Besides orchids, 500 different types 
of plants grow around the lake 
where Mediterranean vegetation 

can best be observed. Characteristic 
coastal Aegean and Mediterranean 
aromatic species such as sage, 
Izmir oregano, black oregano and 
lavender is abundant in the area as 
well as medicinal daisies. Another 
feature of the lake and its vicinity 
is that the region is rich in edible 
plants. İğnelik (pin cushion), tavuk-
göğsü (chicken breast), sirken (wild 
spinach), şevketi bostan (blessed 

thistle), asparagus, wild radish, 
chicory and black bryony are some 
these edible plants. 

The address of 300 win-
ged species 

Fish such as carp, catfish, yellow 
fish, roach and gray mullet live in 
the lake. The lake which is an im-
portant nestling and feeding area 
for waterfowls because of its rich 
flora and shallow waters is at the 
top of the list of international bird 
areas. The lake which was added to 
the list of national parks in 1994 by 
WWF is home to approximately 300 
species of birds. The lake is also a 
reproduction area for nearly extinct 
species such as the sea eagle and 
the dwarf cormorant. 

Tour boats wait along the shore 
for you to discover all these magni-
ficent things. It is possible to charter 
these boats if you want to tour the 
islands. You will also have a chance 
to swim during these enjoyable 
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uluslararası önemli kuş alanları 

listesinde de ilk sıralarda yer alıyor. 

1994 yılında Doğal Hayatı Koruma 

Derneği tarafından Milli Park 

kapsamına alınan göl, 300’e yakın 

kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl, 

ayrıca türü tehlikede olan deniz 

kartalı ve cüce karabatakın da 

üreme alanlarından. 

Bütün bu güzellikleri keşfe-

debilmeniz için ihtiyacınız olan 

gezi tekneleri sahilde bekliyor. 

Bu teknelerle ada turları yapmak 

mümkün. Bu keyifli turlar sırasında 

yüzme molası da veriliyor. Bafa 

Gölü’nde kano, su kayağı gibi 

keyifli su sporları yapılabildiğinin 

de altını çizmek lazım. 

Ne yenir? 
Bafa Gölü, zengin balık çeşit-

leriyle meşhur. Göl kıyısındaki 

lokantalarda levrek ve kefal gibi 

tatlı su balıklarından tadabilirsiniz. 

Deniz balıkları ise Bodrum’dan 

geliyor. Yörede bütün yemekler 

zeytinyağı ile yapılıyor. Fiyat olarak 

da son derece uygun. Ayrıca yolcu-

luk dönüşü Ege’nin zengin mutfak 

kültürüne ait lezzetlerden de 

satın alabiliyorsunuz. Bafa Gölü’nü 

boydan boya geçen karayolunun 

iki yanında kurulan tezgâhlarda 

köylüler, kurutulmuş baharat, 

iğnelik, sirken, kuşkonmaz, turpotu, 

radika ve acıot gibi otlar, adaçayı, 

keçiboynuzu, kekik suyu ve bal 

gibi doğal ürünler satıyor. Satıcılara 

tanımadığınız ot ve baharatları 

sorduğunuzda, doğaya ne kadar 

yabancılaştığınızın bir kez daha 

farkına varıyorsunuz, çünkü her biri 

bir aktar kadar bilgili.  

Nasıl gidilir?
Aydın’dan Bafa Gölü’ne gitmek 

için Milas-Söke karayolunu takip 

etmeniz yeterli. Yaklaşık 1 saatlik 

bir yolculukla eşsiz doğanın 

tarihle nasıl iç içe geçtiğini 

görebilirsiniz. Göle ayrıca Söke 

garajından kalkan minibüslerle de 

ulaşabilirsiniz.  

boat tours. We must also add that 
water sports such as canoeing and 
water skiing can be enjoyed on 
Lake Bafa. 

What to eat? 
Lake Bafa is famous for its fish. 

You can sample the sea bass and 
gray mullet at the restaurants 
on the shores of the lake. The sea 
fish come from Bodrum. All the 
food that is served in the region is 
prepared with olive oil. The prices 
are quite acceptable. Also, you 
can purchase tastes that belong 
to the region’s rich kitchen culture. 
Villagers who have set up their work 
benches alongside the highway 
that runs straight across Lake 
Bafa sell dried herbs, iğnelik, wild 
spinach, asparagus, wild radish, 
chicory and black bryony along 
with natural products such as sage, 
carob, oregano water and honey. 
When you ask the vendors about 
the plants and herbs you don’t 
recognize, you once again realize 

how much you have alienated 
yourself from nature because every 
one of them is as well informed as 
a botanist. 

How to get there?
To get to Lake Bafa from Aydın all 

you need to is follow the Milas-Söke 
highway. After an hour long journey 
you can witness the unison of natu-
re and history. You can also access 
the lake via minibuses that depart 

from Söke bus station.  
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Aydın’ın Yenipazar ilçesinin 8 

asırlık mazisi bulunan Karaçakal 

köyü, her yıl mayıs ayının ilk 

pazar günü olduğu gibi yine 

binlerce Yörük’ü buluşturdu. Ka-

raçakal yaylasında gerçekleştiri-

len şenlikler, yörük geleneklerine 

uygun şekilde yapıldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 

destek verdiği şenliklerde, 

Karaçakal Yörükleri, misafirleri-

ni temsili olarak kurdukları kıl 

çadırlarda ağırladı. 1877 yılında 

zorunlu iskâna tabi tutulan 

Karaçakal Yörüklerinin yerleştiği 

yaylada eski günleri ve gelenek-

leri yaşatmak amacıyla Yenipazar 

ve Karaçakal Yörükleri Eğitim 

Kültür ve Dayanışma Derneği” 

tarafından düzenlenen şenlik, 

renkli etkinliklere sahne oldu. 

Yenipazar’ın en büyük kültürel, 

A settlement that dates back 8 

centuries, the village of Karaça-

kal within the borders of Aydin’s 

Yenipazar borough, was the 

meeting place of thousands of 

Turkish nomads on the first Sunday 

of May, just like it is each year. The 

festivities that were held on the 

Karaçakal plateau were carried 

out in accordance with nomad 

traditions.  

gelenekler canlandırıldı
Turkish nomads came together; 

traditions were resurrected 

6. Karaçakal 
Yörükleri 
Kültür ve 

Tanıtım 
Şenliği, 

ülkenin değişik 
şehirlerinden 

binlerce 
Yörük’ü bir 

araya getirdi.

The 6th Karaçakal 
Nomads Culture 
and Publicity 
Festival 
brought together 
thousands of 
Turkish nomads 
from different 
cities around the 
country.

Geleneksel Kültür / Traditional Culture

Yörükler buluştu,
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Aydın’ın ise ilk Yörük şenliği olma 

özelliğini taşıyan organizasyon, 

2 gün sürdü. Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Veysel Eroğlu’nun konuk 

olduğu şenliğe 10 bin kişi katıldı. 

Milletler tarihleri ile yaşar

Keşkek kazanının başına geçen 

ve tadına da bakan Veysel Eroğlu, 

burada yaptığı konuşmada, bir 

Yörük çocuğu olduğunu belirte-

rek, “Biz Orta Asya’dan geldik ama 

yeni nesil kültürümüzü unut-

maya başladı. Bu kültürümüzü 

yaşatmaya çalışan derneğimize 

çok teşekkür ediyorum. Milletler 

tarihi ile yaşar. Tarih olmadan 

gelecek yazılamaz. Bu bir eğlence 

değil, kültürümüzün tanıtıldığı 

ve yaşatıldığı festivaldir. Yılda 

1 kez de olsa bir araya gelen 

tüm Yörüklerimizi kutluyorum’’ 

dedi. Çevre ve Orman Bakanlığı 

tarafından çıkarılan yeni yasalarla 

köylünün gelirini artıran uygu-

lamalara gittiklerini, fıstık çamı, 

zeytin ve badem gibi ağaçların 

49 yıllığına köy tüzel kişiliklerine 

verilmesi için çalışma başlattıkla-

rını anlatan Bakan Eroğlu, şunları 

kaydetti: ‘’Hazine arazilerimizi 

ağaçlandırarak, vatandaşımızın 

gelirini yükselteceğiz. Aydın, incir 

ve zeytini ile bir markadır. Aldı-

ğımız özel kararlarla bu iki ürüne 

bakanlığımızca teşvik yapılacak, 

ayrıca Yenipazar’daki Katrancı 

Göleti tamamlanarak, sulamaya 

bir an önce hazır hale getirilecek. 

Karacasu Dandalaz Barajımız, 

11.11.2011’de saat 11.00’i 11 

geçe faaliyete geçirilecek.’’ 

Bakan Veysel Eroğlu konuşmasını, 

“Yörük demek; mert, çalışkan, 

hoşgörülü, vatan ve milleti-

ne bağlı insan demektir” diye 

tamamladı.

Her zaman barıştan yana

Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş 

ise milli birlik ve beraberliğin 

teminatı olan gelenek ve göre-

neklerin bozulmaması için Yörük 

kültürünün gençlere anlatıldığı 

bu organizasyonu kutladığını 

söyledi. Coş, ‘’Her geçen gün 

daha büyük desteklerle bu ge-

lenek büyüyerek, devam ediyor. 

Türkiye’nin birçok yerinden gelen 

During the festivities sponsored 

by the Ministry of Culture and 

Tourism, the nomads of Karaçakal 

entertained their visitors in bristle 

tents. Karaçakal, which was sub-

jected to compulsory settlement 

in 1877, was the setting place for 

colorful activities to resurrect old 

traditions in the plateau by the 

Yenipazar and Karaçakal Nomads 

Education, Culture and Cooperati-

on Association.  

This festival which is Yenipazar’s 

biggest cultural and Aydin’s only 

nomad festival lasted for 2 days.  

10 thousand people attended the 

festival along with the Minister of En-

vironment and Forest, Veysel Eroğlu. 

Nations live with their histories 

Minister Veysel Eroğlu who spoke 

at the festival and pointed out that 

he was a nomad child said, “We 

came from Asia Minor but new 

generations have started to forget 

our traditions. I would like to thank 

our association that is trying to 

keep our traditions alive. Nations 

live with their histories. Without 

history there is no future. This not 

just a fun festival, it’s an event that 

depicts our traditions. I congra-

tulate all the nomads who come 

together only if it’s just for once a 

year.’’. The Minister who pointed out 

that they increased the earnings of 

villagers with new laws and that 

were working on leasing pine nut, 

olive and almond trees for 49 years 

to the villagers said: ‘’We will affo-

rest public domains and increase 

the income of our citizens. Aydın 

is a brand with its figs and olives. 

We will abet these two products 

and finish the establishment of 

the Katrancı Pond in Yenipazar for 

irrigation. The Karacasu 
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ve her zaman barıştan yana olan 

misafirlerimize çok teşekkür 

ediyorum” dedi.

Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür 

ve Dayanışma Derneği Başkanı 

Duran Teke de,  etkinliklerle hem 

binlerce kişinin kaynaşmasını 

hem de unutulmaya yüz tutmuş 

gelenek ve görenekleri gençlere 

aktarmaya çalıştıklarını bildirdi.

Köylülerin ve misafirlerin gele-

neksel giysiler giydiği, türküler, 

mani ve güzellemelerin söylendi-

ği şenlikte, çadır içi yaşam kültürü 

misafirlere yaşatıldı. Gece boyun-

ca eğlenen misafirler, bir yandan 

da keşkek, topalak yemeği, ciğer 

kavurması, pilav, yayık ayranı gibi 

geleneksel Yörük yemeklerinin 

hazırlanmasına yardımcı oldu. 

Etkinliğin bir sonraki günün-

de yaklaşık 7 bin 500 misafire 

geleneksel yemekler ikram 

edilirken, çocuklar da Yörüklerin 

günümüzün tahterevalli benzeri 

eski çoban oyuncağı gıncırak ile 

keyifli saatler geçirdi. Oyuncağa 

en iyi binen ilk 10 çocuk, ayrıca 

uçurtma ödülünün sahibi oldu. 

Karaçakal Yörükleri Şenliği kültü-

rel etkinlikler açısından da olduk-

ça zengindi. Tüm aktivitelerde 

misafirlere, konargöçer çadır 

hayatı ve Yörük kültürünün de-

tayları tanıtıldı. Nevzat Arslan’ın 

Karaçakal köylüsünün 250 yıllık 

geçmişini ve Yörük yaşam tarzını 

anlattığı “Karaçakal Yörükleri” adlı 

kitabı ile Şair Murat Ekiz’in yazdığı 

“Yayla Ellerinden Esintiler” adlı şiir 

kitapçığı misafirlere dağıtıldı, kısa 

bir şiir dinletisi de gerçekleştirildi.

Yörük düğünü 
ve gelin getirme
Şenliğin en ilgi çeken bölümü ise 

kuşkusuz, Karaçakal Yörüklerince 

gerçekleştirilen “Yörük düğünü 

ve gelin getirme” sahnesi oldu. 

Köylülerin doğaçlamaları ile 

ilgi çeken gösteride şu ritüeller 

canlandırıldı: 

Dandalaz Dam will be opened in 

11.11.2011’de at 11.11 a.m.’’ 

Minister Veysel Eroğlu ended his 

speech with these words: “Nomad 

means; brave, hard working, 

tolerant and someone who cares 

deeply about his country.” 

Always for peace 
And Governor of Aydın Hüseyin 

Avni Coş stated that they were 

celebrating this organization to tell 

youngsters about nomad culture 

in order to keep traditions that are 

the guarantee of national unity 

alive. Coş said, ‘’this tradition con-

tinues to grow with support each 

day. I would like to thank all our 

guests from all over Turkey who are 

always for peace.” 

The president of the Karaçakal 

Nomads Education, Culture and 

Solidarity Association Duran Teke 

said that their aim was to unite 

thousands of people through this 

festival and teach youngsters 

about traditions that are about to 

be forgotten. 

During the festival where villagers 

and guests dressed in traditional 

clothes and sang local songs gu-

ests were told about the life in tents 

and the details of nomad cult The 

visitors, who has a ball all night, 

helped prepare traditional dishes 

such as keşkek (a dish made of 

meat and wheat), topalak yemeği 

(buckthorn dish), braised liver, rice 

and churned ayran.

. 

While 7500 visitors were served tra-

ditional food on Sunday, children 

had a great time playing with a 

traditional nomad toy called “gın-

cırak”, something that resembles a 

seesaw. The top ten kids that rode 

the seesaw best were awarded 

with kites. 

The festival was also rich in cultural 

activities. During the activities, 

guests were told about the life in 

tents and the details of nomad 

culture. Nevzat Arslan’s book “The 

Nomads of Karaçakal” which tells 

the 250 year story of Karaçakal vil-

lagers and poet Murat Ekiz’s poetry 

book “Winds from the hands of the 

plateau” were given to the guests 

and a poetry reading followed. 

A nomad wedding 
and the arrival of the bride 
The most popular part of the 

festival was no doubt the “Nomad 

wedding and the entrance of the 

bride” scene acted out by the Kara-

çakal Nomads. These rituals were 

enacted during the scene which 

attracted a lot of attention with 

the improvisations of the villagers: 

The flag symbolizes the country 

and nation. While the yellow cloth 

on the flag symbolizes women 

and integrity, the handkerchief or 

fabric on the pole is seen as the 

fruit of the labor of the one who 
58

AYDIN   Temmuz - Ağustos / July - August 2011



‘’Bayrak, vatanı ve milleti temsil 

eder. Bayraktaki sarı yazma, 

kadını ve namusu simgelerken, 

bayrak direğindeki mendil, 

yağlık veya kumaş, bayrakçının 

emeğinin karşılığı olarak görülür. 

Sırığın ucunda kırmızı bir elma ile 

dekor tamamlanır. Bayrakçı, gelin 

alayının önünde elde bayrak 

bekler, bayrağa saygıdan kimse 

önüne geçmez. Oğlan evine yak-

laşıldığında muştu atları gelinin 

geldiğini müjdeleyerek koşturur-

lar, güvey evinde görümce atlara 

mendil bağlar, atlar koşarak alaya 

yeniden katılırlar. Zor adamlar 

damadı oynatarak, su dolu bir 

testi kırdırırlar. Testi kırma, nazar-

dan ve kötülüklerden korunma 

amacı ile yapılır. 

Sonrasında gelin indirmelik ister. 

Kaynana ve kayınbaba mal ve 

altın bağışlar. Damat, gelini indir-

diği esnada kayınbaba bereket 

için gelinin üzerine bir avuç 

“para, şeker, çerez ve buğday” 

saçar. Gelin koyun postuna 

yumuşak huylu olsun denilerek 

indirilir. Tatlı dilli olsun denilerek 

ağzına bal verilir.  Kapı eşiğinden 

yağ dökülerek atlatılır ve işlerinin 

akgın (yolunda) olması dilenir. 

Gelinin kucağına bebek verilerek, 

hayırlı çocukları olması dileği de 

aktarılır.’’

Yörük düğünü canlandırmasının 

dışında kalabalık şenlikte avcı 

sohbetleri de yapıldı, Yenipazar 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Halk Oyunları ekibi tarafından 

zeybek oyunları gösterisi sah-

nelendi. Şenlikte, İzmir Devlet 

Türk Dünyası Dans ve Müzik 

Topluluğu’ndan Türk Halk Müziği 

saz ve ses sanatçıları geleneksel 

türküler söyledi. 

made the flag. The décor is finished 

with a red apple on the tip of the 

pole. The flag holder waits in front 

of the bridal party with the flag 

in his hand and no one can be in 

front of him because of the respect 

they have for the flag. When the 

groom’s house is reached, the hor-

ses start running and the groom’s 

sister in law ties handkerchiefs to 

the horses and they run back to 

the bridal party. The tough guys of 

the village make the groom dance 

and make him smash a jug. This is 

done to keep away evil eyes.

After that, the bride requests some 

form of dowry called “indirmelik”. 

Her in laws donate property and 

gold. While the groom takes the 

bride down from the horse the 

father in law sprinkles a fistful of 

money, sugar, nuts and wheat 

over her head. The bride is set on 

a coat of sheep so that she will be 

a soft hearted wife. They feed her 

honey so that she becomes a sweet 

speaking woman. She jumps over 

the threshold covered with grease 

so that her work is smooth. She 

is then given a baby in the hopes 

that she will become a mother.  

Besides this ritual, conversations 

about hunting were carried out 

during the crowded festival. The 

Yenipazar Educational Center 

Directorate’s folklore troop staged 

the dance of the swashbuckling 

heroes of Aydin and the artists of 

the Izmir State Turkish World troop 

sang traditional songs.  
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Boğa Güreşleri
A tradition in Sultanhisar: Bull fights

Ege Bölgesi’nde 
50 yıldır süren deve 
güreşlerinin yerini, 
artık boğa güreşleri 

alıyor. Karadeniz’de 
de gelenekselleşen 
eğlencelerden biri 
haline gelen boğa 

güreşlerinde mücadele, 
boğa ile boğa arasında 
geçiyor. Yani matador, 

yani sonunda 
ölüm yok.

Bull fights are 
replacing camel fights, 
a 50 year old tradition 

in the Aegean region. 
During these fights 

which have also 
become popular in the 
Black Sea region, the 

competition is between 
a bull – and a bull. So 

there are no matadors, 
no death in the end. 

Boğa Güreşi, matadorun bo-

ğayla mücadelesi ve sonunda bo-

ğayı kılıçla öldürmesi esası üzerine 

kurulu bir gösteri. Ancak ülkemiz-

de düzenlenen güreşler, boğanın 

boğayla mücadelesi şeklinde 

yaşanıyor. Yani Karadeniz’in yanı 

sıra Ege yazlarının da geleneksel 

eğlencelerinden biri haline gelen 

boğa güreşlerinde matador yok.

İspanya denince akla ilk gelen 

turistik unsurlardan olan boğa 

güreşleri, bir süre önce Katalonya 

bölgesinde yasaklanmış olmasına 

rağmen halen İspanyolların sevdiği 

ve önemsediği bir gelenek olmayı 

sürdürüyor. Üstelik Portekiz, Ko-

lombiya, Peru, Ekvator, Venezüella 

ve Fransa’da da oldukça rağbet 

görüyor. Ülkemiz yasalarına göre; 

hayvanları başka bir hayvanla 

dövüştürmek yasak, ancak folklorik 

amaca yönelik, şiddet içermeyen 

geleneksel gösteriler, Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığından ‘uygun’ görüşü, 

il hayvanları koruma kurullarından 

da izin alınmak suretiyle düzenle-

nebiliyor.

Boğa güreşlerinin Türkiye’deki 

karşılığı, boğanın bir başka boğayla 

mücadelesi üzerine kurulu ve böy-

lesi, neresinden bakarsanız bakın, 

A bull fight is about the fight 
between a matador and a bull, 
where the matador kills the bull 
with a sword at the end. But the 
fights in our country are between 
bulls. There are no matadors during 
these fights which have become 
quite popular in the Black Sea and 
Aegean regions. 

Bulls fighting, which is one of the 
first things that come to mind when 
one thinks of Spain are no longer 
allowed in the Cataluña region but 

still remains to be a tradition that 
Spaniards love and cherish. More 
so, bull fighting is also very popular 
in Portugal, Colombia, Peru, 
Equator, Venezuela and France. 
According to our laws, it is forbid-
den to put to animals to fight but 
traditional and non violent folkloric 
shows can be organized if they are 
deemed appropriate by the Ministry 
of Culture and Tourism, with of co-
urse consent from city animal rights 
commissions.  Bull fights in Turkey 
are based bulls fighting against 

Gezi / Travel

Sultanhisar’da 
Bir Gelenek
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Geleneksel Kültür / Traditional Cultureçok daha hakkaniyetli. Güreşler 

sırasında hayvan sahipleri ve saha 

hakemleri hayvanların yaralanma-

ması için büyük çaba gösteriyor. 

Kazanan ise, rakip boğayı boynuz-

larıyla tehdit eden ve arenadan 

kaçıran boğa oluyor. İspanya’da 

olduğu gibi, ‘plazas de toros’ deni-

len çember şeklindeki arenaların bir 

benzeri burada da görülüyor, ancak 

birinden matadorun, diğerinden 

boğaların içeri girdiği, üçüncüsün-

den ise öldürülen boğanın dışarı 

çıkarıldığı bir kapı bulunmuyor.

Nazardan korumak 
için toprak 
Bu yıl Aydın’ın Sultanhisar ilçe-

sinde 42.si düzenlenen Uluslararası 

Nysa Kültür ve Sanat Festivali kapsa-

mında ilçe arenasında düzenlenen 

boğa güreşlerini 5 binin üzerinde 

kişi takip etti. Aydın, İzmir ve Muğla 

başta olmak üzere Ege, Marmara 

ve Akdeniz bölgelerinden yaklaşık 

150 pehlivan boğanın katıldığı gü-

reşlerde, bazı boğalar rakiplerinden 

korkup kaçarken, bazı boğalar ise 

çelik atma, yarım çelik ve bastırma 

adı verilen oyunlar eşliğinde uzun 

süre güreş tuttu. Galip boğanın 

sahibi, geleneğe göre, güreş biter 

bitmez yerden aldığı bir avuç topra-

ğı boğasının üzerine savurarak, onu 

nazardan korudu. Şenlik havasında 

geçen güreşlerde dereceye giren 

boğaların sahiplerine para ve yem 

ödülü verildi. 

Gelirle İçme Suyu 
Şebekesi Yenilenecek
Sezonun ilk güreşini büyük bir 

heyecan, bazen rakibinden korkup 

kaçmaya çalışan bir boğanın 

seyircilerin arasına dalma girişimiyle 

korkulu ifadelerle izleyen 5 binin 

üzerindeki vatandaş, güzel bir geliş-

meye de hizmet etti. Bilet satışın-

dan elde edilen gelir, Sultanhisar’a 

bağlı Malgaç Mustafa köyünün 

içme suyu şebekesinin yenilen-

mesinde kullanılacak. Sultanhisar 

Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 

Belediye Başkanı Ertegün Ünal, 

Ankara Çubuk Belediye Başkanı 

Lokman Özden, Atça Belediye 

Başkanı Mustafa Çınar, Ziraat Odası 

Başkanı Bilal Tarhan’ın da aralarında 

bulunduğu 5 bini aşkın vatanda-

şın izlediği boğa güreşleri, bu yıl 

6. kez düzenlendi.  Sezonun ilk 

boğa güreşlerinin Sultanhisar’da 

yapıldığını belirten Malgaç Mustafa 

Köyü Muhtarı Süleyman Baydar, 

Ege Bölgesi’nde 50 yıldır süren 

geleneksel deve güreşlerinin yerini 

boğa güreşlerinin almaya başladığı-

na dikkat çekiyor. Güreşler sırasında 

hayvanların birbirlerini yaralaması-

na izin vermediklerini de sözlerine 

ekliyor. Üç gün süren festival 

boyunca halk oyunları toplulukla-

rının gösterileri, çilek yetiştiriciliği 

yarışması, resim ve elişi sergileri, 

tiyatro gösterileri, trap atışları, halk 

konserleri gibi çeşitli kültür, sanat ve 

spor etkinlikleri düzenledi. 

bulls and this, we feel, is more just 
than the alternative. During fights 
the owners of the bulls and refere-
es are taking extreme measure to 
ensure that the bulls are not har-
med. The winner of course is the 
bull that threatens the other with 
its horns and drives it away from 
the arena. Just like Spain, there is 
a circular arena here but the three 
doors- one for the bull, one for the 
matador and one for the dead 
bull- don’t exist in Turkey. 

Soil to avoid evil eyes 
5000 people watched the bull 

fights that were organized during 
the 42nd Nysa Culture and Art 
Festival in Sultanhisar. During 
the fights which featured 150 
bulls from Aydın, İzmir, Muğla 
and the Aegean, Marmora and 
Meditarrenean regions, some 
bulls were scared and ran away 

and some wrestled while playing 
traditional games.  The owner of 
the triumphant bull threw some 
soil over his animal right after the 
fight to keep him away from evil 
eyes. The owners of the bulls who 
placed in the competition were 
rewarded with money and food 
for their animals. 

The drinking water plant 
will be renewed with the 
proceeds 

Over 5000 people who watched 
the fights with excitement and 
a little bit if panic – one of the 
bulls tried to escape through 
the crowd- also served a higher 
purpose. The proceeds from the 
fight will be used for the renewal 
of the drinking water plant of 
the Malgaç Mustafa village in 
Sultanhisar.  The bull fights which 
were watched by the Kaimakam 
of Sultanhisar Cevdet Ertürkmen, 
Chief magistrate Ertegün Ünal, 
Ankara Çubuk magistrate Lokman 
Özden, Atça magistrate Mustafa 
Çınar, President of the Chamber 
of Agriculture Bilal Tarhan and 
over 5000 citizens were organized 
for the 6th time this year.  The 
local administrator of the Malgaç 
Mustafa village, Süleyman Baydar 
who stated that the season’s first 
bull fights were being organized in 
Sultanhisar, pointed out that bull 
fights were replacing camel fights, 
a 50 year old tradition in the Ae-
gean region and added that they 
wouldn’t allow the animals to 
hurt each other.  Various cultural, 
sports and art activities were car-
ried out during the three day fes-
tival such as shows by traditional 
Turkish dance groups, strawberry 
production competition, painting 
and handmade artworks exhibiti-
ons, theatre shows, trap shooting 

and concerts.  
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Müze / Museum

Aydın’ın Didim ilçesine tatile 

gidiyorsanız, yolunuz Balat köyüne 

düşmese bile özellikle düşürün. 

Çünkü tarih her yönüyle karşınıza 

çıkacaktır o topraklarda. Balat köyü 

belki de Türkiye’nin en zengin 

kültürel köylerinden. Nasıl olmasın 

ki… Asırlarca farklı medeniyetlere 

ev sahipliği yapmış Milet Antik 

Kenti, yanı başında Menteşeoğul-

ları Beyliği’nin yöredeki  tacı olarak 

adlandırılan, hayranlık duymamanın 

imkânsız olduğu mimari harikası 

İlyas Bey Cami karşılıyor Balat’ta sizi. 

Bir de 27 Mayıs 2011’de, 11 yıl sonra 

kapılarını tekrar ziyaretçilerine açan 

modern Milet Müzesi.  

Milet Müzesi, Milet Antik Kenti ile 

anılan Balat köyüne farklı bir hare-

ketlilik kattı. İlk olarak 1973 yılında 

hizmete açılan müze binası, zaman 

içinde statik açıdan kullanılamaz 

A museum that is fun to see 

Keyifle gezilesi 
bir müze 

The Milet 
Museum, which 
lets you take a 
journey into the 
pasts of Milet, 
Priene and 
Didim antique 
cities, is the key 
to uncovering 
history. 

Milet, 
Priene ve 

Didim antik 
kentlerinin 

geçmişine 
yolculuk 

yaptıran Milet 
Müzesi, tarihi 

keşfetmenin 
anahtarı.  

If you’re going to Aydin, Didim on 
holiday stop by the village of Balat even 
if it’s not on your itinerary because you 
will be greeted by history in all its glory. 
Balat probably is the most culturally rich 
village in Turkey. How can it not be…
When you come to Balat, you will be 
greeted by the Milet antique city, the 
host of many different civilizations for 
centuries and the Ilyas Bey Mosque, an 
architectural wonder known to be the 
‘crown’ of the Menteşeoğulları Princi-
pality. And of course, the Milet Museum 
which reopened its doors to visitors on 
may 27, 2011 after an 11 year absence. 

The museum added a different mo-
mentum to the village which is mostly 
known for the Milet antique city. The 
museum building which had opened to 
public for the first time in 1973 was later 
on closed by the order of the Ministry 
because it was deemed statically unu-
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Müzenin en görkemli 
eseri olan Meandros 
Heykeli, unvanına 

yakışır şekilde kurulduğu 
yerden etrafını izliyor. 

The museum’s most 
magnificent piece, the 
Meandros Statue, is 

watching its surroundings 
proudly.
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hale gelmesi nedeniyle bakanlık 

kararıyla kapatıldı. Eski müze bina-

sının kapatılmasından sonra yeni 

müze binasının yapımı ise 2007 yı-

lında başladı. Bin 200 metrekarelik 

kullanım alanı olan müze binasının 

inşası 2008’de bitirildi. 2010 yılı 

Ocak ayında teşhir tanzim projesi 

hayata geçirilen müze, yoğun bir 

çalışmanın ardından görkemli bir 

törenle yeniden açıldı. 

Milet Müze binası bin metre-

karelik büyük bir teşhir salonuna 

sahip. Üç eser deposu, kütüphane, 

laboratuar, konferans salonu, bilgi-

lendirme odalarının da yer aldığı 

müzede altı arkeolog görev yapı-

yor. Milet Müzesi’nin teşhir salonu 

iki bölümden oluşuyor: Birincisi 

müze binası içindeki kapalı teşhir, 

ikincisi de müze bahçesindeki açık 

teşhir salonu. 

Milet Müzesi sınırlarında üç ören 

yeri var: Milet, Priene ve Didim 

sable. The work for a new building 
began in 2007. The 1200 square me-
ter museum building was finished in 
2008. The museum was reopened in 
January 2010 after the completion 
of the demonstration area. 

The Milet Museum building has a 
1000 square meter display gallery. 6 
archeologists work at the museum 
which has three artwork depots, a 
library, a lab, a conference hall and 
information centers. The display 
gallery of the museum consists 
of two sections: One is the closed 
display gallery inside the museum 
and the other, the open gallery in 
the garden of the museum. 

There are 3 ruins around the 
borders of the museum: Milet, 
Priene and Didim antique cities. The 
works of art that are displayed in 
the museum all come from pieces 
that have been dug up from these 

ruins. 80% of these works are from 
the Milet antique city. There are 
fewer pieces from Priene and Didim 
antique cities.

The Milet works of art periodically 
start with pieces from the Minos or 
Mycenae era. Sources tells us that 
the Mycenaean have arrived from 
Crete in 14th century B.C. There are 
mostly ceramics, glass objects, je-
welry, statues and brankhid statues 
in the closed display area of the mu-
seum. The pieces are displayed both 
chronologically and according to 
their groups. The pieces from Didim, 
Priene and Milet are displayed in 
a separate area. Because there are 
more pieces from Milet, those too 
are displayed chronologically. 

The magnificence 
of Meandros 
The most stunning work of art in 

the Milet Museum is undoubtedly 
the Meandros Statue, the God 
of Rivers. The statue, which was 
unearthed during the digs of the 
Faustina Bath in the Milet antique 
city, underwent some changes in 
the Roman era although it belongs 
to the Greek era.  The statue, which 
is displayed as lying down, sits back 
comfortably in the most important 
place of the museum, as if to reaf-
firm its position as an ancient God. 

Milet’in simgesi aslanlar, 
antik dönemde olduğu gibi 
aynı topraklarda yine heybet 

saçıyor. 

Lions, the symbol of 
Milet, are spreading their 
magnificence on the same 

region, just like they did in 
antique times. 
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240 coins and approximately 400 
archeological pieces are displayed 
in the open area gallery of the Milet 
Museum. This space is one of the 
most important display areas in the 
region. All the pieces are displayed 
in orderly fashion which makes 
the visit all the more comfortable. 
The sarcophagi, reliefs, epigraphs 
and sculpture groups are displa-
yed in a particular system and all 
are displayed on pedestals.  Lion 
sculptures are common in the open 
display area. The extensive usage 
of lion figures on coins and ceramic 
cups indicate a very live fauna on 
the grounds of Milet during the 
antique era. 

There are only eight terracotta 
pieces unearthed during the Ilyas 
Bey Mosque digs when it comes to 
ethnographic works of art. 

Easily toured 
without a guide 
The most important aspect of 

the Milet Museum is that it’s both a 
local and a scientific museum. The 

museum which does not take pie-
ces from other sources, only displays 
pieces that have been unearthed 
from digs around the surrounding 
antique cities. The information 
plaques under the pieces are written 
in a very understandable way and 
prepared by experts. When you’re 
visiting museum you can get all the 
information you need without the 
help of a tour guide or consulting 
a brochure because information 
plaques and the boards which give 
information on the pieces are very 
detailed and compiled from data 
received from archeologists that 
have headed the digs. 

The fact that German archeolo-
gist Prof. Dr. Volkmar von Grave was 
the scientific consultant during the 
establishment of the museum was 
a huge factor in this process. 

The way that the display is set up 
and the spaciousness of the area 
make a trip to this museum all the 
more enjoyable. While you tour the 
museum, you hear a relaxing music 

antik kentleri. Müzedeki eserler de, 

bu üç ören yerinde gerçekleştirilen 

kazılarda elde edilen eserlerden 

oluşuyor.  Eserlerin ağırlığı yüzde 

80 oranında Milet Antik Kenti’ne 

ait. Priene ve Didim antik kentle-

rinde yapılan kazılardan daha az 

sayıda eser müzede sergileniyor. 

Milet eserleri periyodik olarak 

Minos veya Miken dönemi eserleri 

ile başlıyor. Mikenlerin milattan 

önce 14. yüzyılda Girit’ten geldikle-

ri, kaynaklarda belirtiliyor. Müzenin 

kapalı teşhir salonunda genellikle 

seramik, cam eşyalar, ziynet eşya-

ları, heykeller, brankhid heykelleri 

ağırlıklı olarak yer alıyor. Eserler 

hem kronolojik hem de gruplaş-

tırılmış bir sistemde düzenleniyor. 

Didim, Priene ve Milet eserleri ayrı 

bölümlerde sergileniyor. Milet 

eserleri ağırlıkta olduğu için, Milet 

bölümlerinde kronolojik bir düzen 

de izleniyor. 

Meandros’un görkemi 
Milet Müzesi’nin en görkemli 

eseri hiç kuşku yok ki, Nehirler Tan-

rısı Meandros Heykeli. Milet Antik 

Kenti’ndeki Faustin Hamamı’nın 

kazıları sırasında ortaya çıkarılan 

Meandros Heykeli, Grek dönemine 

ait olmasına rağmen, Roma döne-

minde birkaç değişikliğe uğramış. 
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Uzanmış bir şekilde sergilenen 

Meandros Heykeli, Nehirler Tanrısı 

sıfatını hak eder bir edada kurul-

muş müzenin başköşesine. 

Milet Müzesi’nde teşhir salonun-

daki 240 tane sikke ile birlikte 400’e 

yakın arkeolojik eser sergileniyor. 

Açık teşhir alanı, bölgenin en 

önemli teşhir alanlarından biri. 

Bütün eserler belirli bir düzende, 

rahatça gezilebilecek şekilde 

tasarlanmış. Lahitler, rölyefler, 

kitabeler, heykel grupları belirli bir 

sistemde ve hepsi kaide üstünde 

sergileniyor. Bahçedeki açık teşhir 

alanında Milet’in sembolü aslan 

heykellerine sıkça rastlanıyor. Sik-

kelerde, seramik kaplarda da aslan 

figürünün yoğunlukla kullanılması, 

antik dönemde Milet topraklarında 

gelişmiş bir canlı faunaya da işaret 

ediyor. 

Müzede etnografik eserler da-

lında sadece Milet Antik Kenti’nin 

yanıbaşındaki İlyas Bey Camisi’nde-

ki kazılardan çıkarılan sekiz adet 

pişmiş toprak eser yer alıyor. 

Rehbersiz kolaylıkla 
gezilebiliyor 
Milet Müzesi’nin en önemli 

unsuru hem lokal hem bilimsel bir 

müze olması. Dışarıdan eser alın-

mayan müzede, sadece bölgedeki 

antik kentlerden çıkarılan eserler 

sergileniyor. Müzenin belki de en 

önemli ve dikkat çekici özelliği ise, 

eserlerle ilgili bilgilendirme levha-

larının son derece anlaşılır ve uz-

man isimlerce hazırlanmış olması. 

Milet Müzesi’ne ziyarete geldiğiniz 

zaman hiçbir rehber kullanmadan, 

herhangi bir broşüre göz atmadan 

eserlerle ilgili tüm bilgileri elde 

edebilirsiniz. Çünkü bilgilendirme 

levhaları, tek tek numaralandırılan 

eserlerin anlatıldığı panolar, son 

derece içerikli ve kazı başkanların-

dan alınan verilerle hazırlanmış. 

Müzenin kurulum aşamasında 

bilimsel danışmanlığını Milet Kazısı 

Başkanı Alman Arkeolog Prof. Dr. 

Volkmar von Grave’in yapması da 

bu süreçte etkili olmuş. 

 

Sergileme tekniği ve mekânın 

ferahlığı, müze gezisini daha keyifli 

hale getiriyor. Müzeyi gezerken 

fonda rahatlatıcı, kısık bir müzik 

sesi de duyuyorsunuz. Müzikle 

kültür sentezlenerek ziyaretçilere 

sunuluyor. Milet Müzesi’nin bir baş-

ka özelliği de sinevizyon gösterileri. 

Müzeye gelen gruplara bölge ile 

ilgili tanıtıcı, tarihe yolculuk yaptı-

ran 15-20 dakikalık kısa sinevizyon 

gösterileri izletiliyor.

Milet Müzesi uzun bir aradan 

sonra yeniden açılan ama iddiası 

fazla olan bir müze. Lokal kimli-

ğine rağmen Müze Müdürlüğü, 

sergileme teknikleri ile UNESCO’ya 

başvurmayı düşünüyor.  Başta 

Milet Müze Müdürü Arkeolog 

Mehmet Bilici olmak üzere müze 

çalışanlarının büyük bir emeği 

var burada. Her detayı titizlikle 

düşünen ve bizzat hayata geçiren 

müze personeli, 11 yıl sonra yeni-

den açılan müzeyi herkesin gelip 

görmesini istiyor.  

in the background. Music and 
culture synthesized for the joy of 
the visitors. Another characteristic 
of the museum are the cine vision 
shows. Visitors are shown 15-20 
minute short movies that take them 
through a historical journey.

The Milet Museum has just 
reopened after a long time but it 
is very ambitious. Even though it’s 
categorized as a local museum, 
the museum directorate is thinking 
about applying to UNESCO because 
of its display techniques. Museum 
employees, especially director 
Mehmet Bilici, have done enormous 
work on this museum. The person-
nel, who have thought about every 

little detail and put a lot of effort 
into museum, would like everyone 

to come and take a look.  

Modern ve ferah 
dizaynıyla Milet 

Müzesi, benzerlerinden 
ayrılıyor.

The Milet Museum 
stands apart 

from others with 
its modern and 
spacious design.
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Geleneksel Kültür /

Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde sözünü ettiği 

Cevizli Dağ’ın 1200 metresindeki 

Paşa Yaylası, Aydınoğlu Beyliği 

Sultanı Mehmet Bey tarafından 

ikametgâh olarak kullanılmış ve 

yine o dönemlerde ‘Sultan Sayfiye-

si’ olarak adlandırılmış. Çam, çınar, 

ceviz ve ardıç ağaçları arasındaki 

bu sayfiye alanı, Osmanlı döne-

minde Aydın’a atanan mutasarrıf 

(sancakların en büyük mülki amiri) 

paşaların da yaz aylarını geçirmeyi 

alışkanlık haline getirmesi nede-

niyle ‘Paşa Yaylası’ olarak anılmış ve 

günümüze dek bu isimle gelmiş 

Paşa Yaylası’nın, yaklaşık 1650 

The Pasha Plateau which is 

situated on the 1200th meter of 
Mount Cevizli was used as a resi-
dence by Sultan Mehmet Bey of the 
Aydınoğlu Seigniory and called the 
“Summer Resort of the Sultan”. This 
resort spot surrounded by pine, 
sycamore, walnut and juniper trees 
was later on referred to as the “Pas-
ha Plateau’ because the highest 
commanding officers that were 
transferred to Aydın during the 
Ottoman rule were in the habit of 
spending the summers in the area. 
On the peak of the plateau there’s 

a hill called “Imam Baba Hill” and 

on the hill is a tomb dedicated to 

Kavurucu 
yaz aylarında 
misafirlerine 

doğal bir klima 
misali hoş bir 

serinlik, kışları ise 
Uludağ’ı aratmayan 
görüntüsüyle huzur 
veren Paşa Yaylası, 

kentin kuzeyinde 
yer alan cennetten 

bir köşe. 

 Traditional Culture

The Pasha 
Plateau: 

A summer resort 
fit for kings Sultanlara layık sayfiye

Paşa Yaylası The Pasha Plateau which provides 
cool air for its visitors during the 

summer and a peaceful winter with 
its white coat is a piece of paradise on 

the northern part of the city.  
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metre yükseklikte bulunan ve 

‘İmam Baba Tepesi’ olarak bilinen 

zirvesinde, adından da anlaşılacağı 

üzere ‘İmam Baba Yatırı’ bulunuyor 

ve ona bir yangın gözetleme kulesi 

eşlik ediyor. Birçok yatır sakini gibi 

İmam Baba’nın da ne zaman yaşa-

dığı ya da kim olduğu bilinmiyor. 

Kuleden Aydın’ın en yüksek dağı 

olan Hacetdede’yi (1837 rakım), 

Erenler Dağı’nı (1720 rakım) ve 

Bozdağ’ı görmek mümkün. Zirve, 

özellikle fotoğraf meraklıları için 

sunduğu panoramik görüntüsüy-

le de kayda değer.  Paşa Yaylası 

kampçıların, yürüyüşçülerin ve 

dağcıların da ilgisini çekebilecek 

bir alan. Basit doğa yürüyüşleri 

yapılabilmesi yanında sert ve 

zorlu tırmanışlar için de elverişli.  

“Gökyüzünde ne çok yıldız var” 

diyeceğiniz geceleri, kaynak suları, 

tandır ziyafetleri, ceviz ağaçlarının 

altındaki ahşap kameriyelerde 

çekilen deliksiz uyku tüm yorgun-

luğunuzu alıp götürür burada. 

Dönemin valisi merhum Recep 

Yazıcıoğlu tarafından İl Özel İda-

resi kaynaklarıyla yaptırılan, ancak 

işletilemediği için yıllarca atıl kalan 

ve restorasyonun ardından 4 yıl 

önce hizmete açılan Paşa Yaylası 

Oteli’nin de gayet konforlu oldu-

ğunu söylemeliyiz. Kalorifer, sıcak 

su, TV ve mini barın bulunduğu 

odaların en dikkat çekici özelliği ise 

manzarası. Üçgen tarzdaki pence-

relerin hemen önüne yerleştirilen 

fiskos ve koltuk, Aydın Ovası ile 

Cevizli Dağı işbirliğiyle oluşmuş 

manzarayı seyrinize sunuyor. 

Lezzetli yemekleri ve her bütçeye 

uygun fiyatlarıyla bir cazibe merke-

zi haline gelen otelin dışında yöre 

halkına ait yayla evleri, İl Özel İda-

resinden dönemlik kiralanabilen 

karavan ve çadır alanları ile piknik 

alanı yer alıyor. Burada bulunduğu-

nuz süre boyunca doğa yürüyüşle-

ri yapmayı ihmal etmeyin.

Nasıl gidilir?
Aydın-Denizli karayolu üzerinde 

bulunan Astim Kavşağı’ndan 

(bu yöndeki son kavşak) kuzeye 

dönün. Yol ayrımından itibaren 

18 kilometrelik asfalt yoldan önce 

yayla evlerine, oradan da yaklaşık 

500 metrelik orman yoluyla otele 

ulaşılıyor.

Paşa Yaylası Oteli 
Tel: 0.256.226 20 25

Imam Baba and a fire 

observation tower. As 

it is the case for many 

saints, no one knows 

where and when 

Imam Baba lived. It is 

possible to see mounta-

ins such as Aydin’s highest 

mountain Hacetdede (1837 

meters from sea level), Mount 

Erenler (1720 meters) and Bozdağ 

from the tower.  The peak is an 
important space with its magni-
ficent panorama, especially for 
those into photography. The Pasha 
Plateau is also an attraction point 
for campers, hikers and trekkers. It 
is suitable for easy hiking as well 
as tough and difficult mountain 
climbing.  You can forget all about 
stress and exhaustion while loo-
king at millions of stars at night, 
its spring waters, tasty meals and 
naps taken in the wooden gazebos 
under walnut trees.  We must also 
point out that the Pasha Plateau 
Hotel, which was commissioned by 
the late Governor of Aydin Recep 
Yazıcıoğlu, but was inactive for 
years but was opened 4 years ago 
after restorations, is very comfor-
table.  The most important charac-
teristic of the rooms that include 
heating systems, hot water, TV and 
mini bar, is the view. The lounger 
and coffee table that is situated

 near the window enables you to 
fully enjoy the view of the Aydın 
Plain and Mount Cevizli. Besides 
the affordable hotel, three are 
plateau houses that belong to the 
locals, camping and trailer areas 
and a picnic area in the region. 
Don’t forget to take a walk though 
nature while you’re in the area. 

How to get there?
Turn north towards Astim Inter-
section (the last intersection in 
this direction) on the Aydın-De-
nizli Highway. First you will reach 
plateau houses through the 18 
kilometer asphalt road starting 
from the intersection, then it’s 
another 500 meters to the hotel 
through the forest
Pasha Plateau Hotel 
Tel: 0.256.226 20 25

The peak is 

an important 

space with its 

magnificent 

panorama, 

especially for 

those into 

photography.

Zirve, 

özellikle 

fotoğraf 

meraklıları 

için sunduğu 

panoramik 

görüntüsüyle 

de kayda değer.
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Söyleşi  / Interview

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, 

Türkiye’nin en büyük üniversi-

telerinden Adnan Menderes 

Üniversitesi’nin rektörlüğünü 

yapıyor. Memleketi Aydın’ın tarihî, 

doğal ve kültürel zenginliğinin 

farkında olan Birincioğlu, iyi bir 

tanıtım atağıyla kentin dünyanın 

tanıyacağı bir bölge olacağını 

düşünüyor. 

  Aydın’ın zenginlikleri hangi 
başlıklarda yoğunlaşıyor? 

BİRİNCİOĞLU: Aydın’da 22 antik 

kent var. Dünya tarihinde bir dö-

nem önemli yer işgal etmiş şehirler 

bu topraklarda yer almış. Birçok 

önemli kişi bu bölgede yaşamış, 

birçok önemli olay bu bölgede 

yaşanmış. Klasik bir cümle vardır 

bu bölge için hep kullanılan: “Gök-

yüzünün altındaki yeryüzünün 

üstündeki en güzel yer” diye. Bu 

cümleyi söylettiren bir şeyler var 

demek ki. Altyapısı müsait, iklimi 

çok iyi, ulaşım kolay, hem deniz 

yolundan hem karadan. 

Bölgede temel aktör Menderes 

nehri. Nehir, tarihçilerin söylediği-

ne göre Holosen Çağ’dan bu yana 

yılda 6 metre doldurula doldurula 

kapanmış. Ve Menderes Nehri en 

kaliteli toprakları taşıyarak bu ova-

ları oluşturmuş. Ovaların üstünde 

de Aydın şehri kurulmuş. Aydın’da 

4 tane önemli başlık var: Tarım, 

turizm, enerji (jeotermal, güneş ve 

rüzgâr) ve antik kentler. Kenti bu 

dört başlık üstünden değerlendir-

mek lazım. 

Birinci başlığı ele alacak olur-

sak; eğer dünyada incir, zeytin, 

zeytinyağı çilek, kestane, nar ile  

ilgili konuşulacaksa söz sahibi 

Aydın’dır. Ve bu örnekler artırıla-

bilir. Dünyada temiz ve güvenli 

gıdanın gün geçtikçe öne çıktığı 

bugünlerde Aydın bu özellikleri 

ile zaten ön plana çıkacaktır. 10 

yıl sonra şöyle bir Aydın düşlüyo-

rum: Bütün ova konvansiyonel ve 

modern seralarla kaplanmış. Her 

gün binlerce ton sebze ve meyve 

üretiliyor. Ve bu üretimler frigofrik 

TIR’larla Avrupa’ya, Kafkasya’ya, 

Orta Doğu’ya yola çıkıyor. Bir de 

merkezdeki havaalanından kalkan 

uçaklarla sabah toplanan taze 

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu 
is the rector of one of the biggest 
universities in Turkey, the Adnan 
Menderes University. Birincioğlu, 
who is aware of Aydin’s, his home-
town, historical, natural and cul-
tural riches, feels that the area will 
be a hot spot for millions through 
effective advertisement.  

 What are the most important 
characteristics of Aydın? 

BİRİNCİOĞLU: There are 22 anti-
que cities in Aydın. Cities that have 
been important throughout history 
were established on these lands. 

Many important people lived here; 
a lot of historic events took place in 
this region. There’s a classic saying 
for this area: “The most beautiful 
place under the sky and over the 
land”. So there are lots of things that 
justify this saying. Its infrastructure 
is suitable, its climate is excellent 
and it is easily accessible from land 
and sea. The main actor in the regi-
on is the Menderes River. According 
to historians the river was closed 
because it was filled 6 meters each 
year since the Ice Age and it created 
these plains by dragging the most 
quality soils. The city of Aydın was 
built on these plains. There are 4 
main themes in Aydın: Agriculture, 
tourism, energy (geothermal, solar 
and wind) and antique cities. We 
need to evaluate the city in accor-
dance with these four themes. 

If we look at the first theme; 
Aydin is number one when it comes 
to the production of figs, olives, 
olive oil, strawberries, chestnuts and 
pomegranate. And we can add so 
much to these. Aydin will even be 
noticed more with its natural and 

Aydın’da 
yaşamak bir ayrıcalık

It’s a privilege to be living in Aydın 

The rector 
of Adnan 
Menderes 
University 
Prof. Dr. 
Mustafa 
Birincioğlu 
wants people 
who want to see 
lucky citizens to 
come to Aydın.

Adnan Menderes 
Üniversitesi 

Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa 
Birincioğlu, 

şanslı insanların 
yaşadığı bir 

bölgeyi görmek 
isteyenlerin 

Aydın’a 
gelmelerini istiyor.

Röportaj ve Fotoğraflar / Interview and Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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meyvelerimizi akşam Avrupa’daki 

insanlar sofralarında tüketiyor. 

İkinci başlık turizm. Şimdi üniver-

sitemizin de rolünün olduğu ikinci 

bir atılım hamlesi başladı. Efes’ten 

başlamak üzere Didim’in Apollon 

Tapınağı’na kadar olan kıyı şeridin-

de hem yeni kurulacak tesislerle 

hem bu tesislere yapılacak olan 

SPA’larla bölge canlanacak. Turizm 

çeşitlenecek. Sektörün gelişmesi 

için en önemli adımlardan biri, 

havaalanı yapılması. Havaalanı 

hem meyve-sebzeyi uzak ülkelere 

götürmek için, hem de dışarıdan 

turist gelmesi için şart. 

Üçüncü başlık enerji. Aydın 

Türkiye’nin en sıcak ilidir. Çünkü 

hem alttan hem üstten ısıtılıyor. 

Türkiye’nin jeotermal kaynak-

larının yüzde 70’i ayaklarımızın 

altında. Yüzde 30’u Afyon, 

İzmir gibi diğer bölgelerde. Bu 

zenginliği pazarlayabilmemiz 

için 35 tane beş yıldızlı jeoter-

mal otelimiz olması gerekiyor. 

Turizm sektörü müthiş istihdam 

sağlayan bir sektördür. Bire üçtür 

sektörün istihdam gücü. Yani bir 

personel 3 kişiye hizmet eder. O 

yüzden en büyük istihdam turizm 

sektöründe oluşur. Biz üniversite 

olarak sektörü yetişmiş insan gücü 

açısından desteklemek için Kuşa-

dası ve Didim’de var olan, Söke ve 

Davutlar’da da kuracağımız okul-

larla Türkiye’nin en büyük turizm 

kampusunu oluşturmak hedefin-

deyiz. ADÜ’nün amaçlarından bir 

tanesi de turizm eğitiminde marka 

olmaktır. İleride Güzelçamlı’da De-

nizcilik Meslek Yüksekokulu açmak 

da hayallerimiz arasında. 

Üçüncü başlığımız enerji demiş-

tik, devam edelim: Dağlarımızda 

inanılmaz bir rüzgâr potansiyelimiz 

var. Rüzgârın olduğu yere sizin 

pervaneler koymanız gerekir ki, 

enerji elde edebilesiniz. Dağla-

rımızın üstü boş. Söke ovasında 

30 megavatlık bir rüzgâr santrali 

yatırımı var. Bunların sayısı artacak. 

Her yerde hem jeotermalden 

hem rüzgârdan hem de güneşten 

enerji elde edilecek. Bir de antik 

kent zenginliğimiz var. 22 antik 

kentimizin henüz büyük bir kısmı 

gün yüzüne çıkmadı. Onları çok 

iyi tanıtmalıyız. Ve antik kentle-

rimiz arasında güzel bir ulaşım 

ağı oluşturmalıyız ki, gelen turist 

hepsini kolaylıkla gezebilsin. 

Mesela antik kentler arasında 

oluşturulacak tren hattı ringi ile 

nostaljik bir yolculuk yapılabilir. 

Dünyaya bu zenginliklerimizi 

anlatabilmeliyiz. Ben Afrodisias 

gibi muhteşem bir antik kentimi-

zi gördüğümde 40 yaşındaydım. 

Ve Türkiye’deki birçok insanın 

haberi yoktur Afrodisias’tan. 

Oysa en az Efes kadar etkileyici 

bir kent. Milet, Priene, Magnesia, 

Nysa, Afrodisias gibi görkemli 

antik kentlerimize ulaşımı kolay-

quality products now that clean 
and safe foods have taken center 
stage around the world. In 10 years, 
I dream of an Aydın like this: All its 
plains are covered with conven-
tional and modern greenhouses. 
Tons of fruits and vegetables are 
produced every day. And these 
products are exported to Europe, 
the Caucasus and the Middle East 
via refrigerated trucks. And people 
in Europe are consuming our fresh 
fruits at night that have been picked 
in the morning and sent to them on 
a plane. 

The second theme is tourism. 
Now a second development project 
is underway and our university is 
part of it. The region will became 
animated again with new facilities 
and SPAs that will be established on 
the shoreline all the way from Ep-
hesus to Didim’s Temple of Apollo. 
Tourism will be diversified. The most 
important thing for the develop-
ment of the sector is building an 

airport. An airport is crucial if we 
want more foreign tourists and if 
we want to import our fruits and 
vegetables to far away countries. 

The third theme is energy. Aydın 
is Turkey’s hottest city because it is 
heated both from underground and 
over ground. %70 of Turkey’s geot-
hermal sources is under our feet. 
The rest is in cities like Afyon and 
İzmir and other regions. We need 
at least 35 five star geothermal 
hotels to market this richness. The 
tourism sector is an amazing sector 
when it comes to employment. The 
employment power is three to one; 
which means one person serves 
three people. As the Adnan Mende-
res University, our aim is to establish 
the biggest tourism campus by 
establishing schools in Söke and 
Davutlar and supporting the ones 
in Kuşadası and Didim in order to 
aid the sector in terms of educated 
employees. One of the targets of our 
university is to become a brand in 
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laştırırsak bu zenginliklerimizi 

bütün dünyaya pazarlayabiliriz. 

Binlerce değil, milyonlarca turist 

çekeriz. Bunların projelendirilme-

si gerekir. 

 Üniversitenin Aydın’ın geliş-
mesindeki rolünü nasıl görüyor-
sunuz?

BİRİNCİOĞLU: Aydın’da mevcut 

güzelliklerle ilgili şöyle düşünü-

yorum. Bu zenginlikleri işleyecek 

kişileri yetiştirmemiz lazım. Bizim 

ziraat fakültemiz var, tarıma destek 

olur. Dört turizm okulumuz turizm 

sektörüne destek olur, mühendislik 

fakültelerimiz enerji sektörüne 

destek olur. Alternatif enerji kay-

nakları teknikerliği diye bir bölüm 

açıyoruz. 

Arkeoloji bölümünü özellikle 

destekliyoruz. Bölgemizde ören 

yerlerindeki kazılarda ADÜ’nün 

ağırlığı artsın istiyoruz.  Güney Ege 

Kalkınma Ajansı proje ilanına çıktı-

ğında en fazla proje buraya geldi. 

GEKA’ya en çok projeyi veren il ise 

Aydın oldu. Aydın’ın üstünde uzun 

süren bir atalet vardı ancak değiş-

meye başladığını bu hareketlilikten 

görüyoruz. 

Proje sayısının yüksek olmasında 

üniversitenin de katkısı var. Biz 

50’ye yakın projeye danışmanlık 

yaptık, bunun için özel proje ofisi 

açtık. Çevredeki ekonomik hareke-

te nasıl katkı sağladığımızın da bir 

göstergesi diye düşünüyorum.

 Aydın’ı görmeyen insanlara 
nasıl bir mesaj verirsiniz?

BİRİNCİOĞLU: Aydın ayrıcalıklı 

bir kent. Burada yaşayanlar çok 

şanslı. Şanslı insanların yaşadığı bir 

bölgeyi görmek isterlerse buraya 

gelsinler. Burada yaşıyor olmak 

başlı başına bir ayrıcalık. Deniz 

istiyorsanız deniz, termal istiyor-

sanız termal, dünyanın en güzel 

sebze-meyveleri, en güzel iklimi 

burada. Hem içinde yaşayanların 

hem dışarıdaki insanların bu 

güzelliklerin farkında olması lazım. 

Bu farkındalığı sağlamak için de 

hazırlamış olduğunuz derginin 

çok katkısı olduğunu düşünüyo-

rum. Emeği geçen herkesin eline 

sağlık. 

tourism education. We also plan to 
open a Maritime Vocational High 
School in Güzelçamlı.  

Let’s continue talking about 
energy: We have an amazing wind 
potential in our mountains. You 
need to build turbines in windy pla-
ces so you can get energy. The tops 
of our mountains are empty. There 
is a 30 mega watt wind turbine 
investment in the Söke Plain. The 
number of these will increase. We 
will get energy from geothermal, 
wind and solar sources. 

 
And we have the antique cities…

Most of the 22 antique cities in our 
city have not yet been unearthed. 
We must study them very well and 
we must create a transport network 
between all of them so that tourists 
can easily visit them. For example, 
a nostalgic trip can be achieved 
by a train line that could be built 
between antique cities. We must 
find a way to tell these amazing 
things to the world. I was 40 years 
old when I first saw something 
as incredible as Aphrodisias. And 
many people in Turkey don’t know 
that this place exists although it is 
as magnificent as Ephesus. If we 
can make cities such as Milet, Prie-
ne, Magnesia, Nysa and Aphrodisi-
as easily accessible, we can market 
these riches and we can attract not 
thousands but millions of tourists. 
Projects need to be prepared for this 
purpose.  

 What do you think about the 
role of the University in terms of 
the development of Aydın? 

BİRİNCİOĞLU: Here is what I 
think about it: I think we need to 
raise people who will bring life to 

these beauties. We have an agricul-
ture faculty that helps farming. Our 
four tourism schools support the 
tourism sector and our engineering 
faculties support the energy sector. 
We are establishing a department 
called Technicians for Alternative 
Energy. We especially support the 
Archeology department. We want 
to take a bigger part in the excava-
tion works in the region. We want 
the university to be more involved 
and service the city. Fr example, we 
received numerous projects from 

the Southern Aegean Development 

Agency. And Aydin was the city 

which presented the agency with 

the most projects. Aydin was asleep 

for a long time but we see from this 
that this is changing. The university 
is mostly responsible for the high 
number of projects. We consulted 
on over 50 projects and we establis-
hed a special project office for this 
purpose. This is another indication 
of our contribution to the economic 
movement. 

 What is your message to the 
people who have yet to see Aydın? 

BİRİNCİOĞLU: Aydın is a privile-
ged city. People who live here are 
very lucky. If they want to see the 
region where fortunate people live, 
they should come here. It’s a privi-
lege just to be living here. We have 
the sea, the thermal, the world’s 
best fruits and vegetables, the best 
climate. People who live here and 
also the people who are foreign to 
the area must realize how beautiful 
this area is. I think the magazine 
you’re publishing has an immense 
contribution in establishing this 
awareness. I want to thank everyo-

ne involved. 
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Röportaj / Interview

Ege Bölgesi’nin bereketli 

topraklarına sahip Söke’nin sınırları 

içinde yer alan Doğanbey köyü ve 

Karina, yeşil ile mavinin buluştuğu 

dinginliğe açılan bir kapı adeta… 

Eski Rum evleriyle dolu köyde, 

dinginliği tercih eden bazı sanatçı 

ve siyasetçilerin de evleri bulunuyor. 

Burada fotoğraflarınızı çekebilir, 

duygularınızı yazıya ya da resme 

dökebilir ya da en azından kendi de-

neyiminizi doyasıya yaşayabilirsiniz.

Önce köyün geçmişine dönüp, 

yazımıza kısa bir bilgiyle başlayalım:

1912 yılında o dönemdeki adıyla 

Domatia’da yaklaşık 300 Rum yaşı-

yormuş. Kurtuluş Savaşı’nı izleyen 

Cumhuriyetin ilanından kısa bir 

süre sonra mübadele kapsamında, 

Rumların bıraktığı evlere Selanik’ten 

gelen Türkler yerleştirilmiş. Köylüler, 

bulundukları yerin tarlalara uzaklı-

ğının yanında arazinin gelişmeye 

açık olmaması nedeniyle ovada 

Yeni Doğanbey adını verdikleri bir 

köy kurmuş ve böylece Doğanbey, 

1985’te başına ‘eski’ ünvanı eklene-

rek kaderine terk edilmiş. 

The village of Doğanbey and 
Karina which are situated within 
the borders of Söke, a borough 
with fruitful lands in the Aegean 
Region, are almost like a door 
that leads to calmness… There 
are also houses that belong to 

celebrities and politicians who 
prefer a peaceful environment in 
the village which is filled with old 
Greek properties. Here, you can 
engage in photography, write, 
paint or lives your experiences to 
the fullest. 

Dinginliğe ulaştıran rota
Doğanbey-Karina 

The route to peace: Doğanbey-Karina 

Doğanbey, a place unknown to many 
because of its remote location or maybe 

because it was abandoned, greets travel 
enthusiasts with its shoreline called 

Karina.  Doğanbey, a place unknown 
to many because of its remote location 

or maybe because it was abandoned, 
greets travel enthusiasts with its 

shoreline called Karina. 

Bölgenin 
‘ücra’ olarak 

nitelendirilebilecek 
kıyı kesimlerinde 

kaldığından 
ve uzun yıllar 
kaderine terk 

edilmişliğinden 
olsa gerek, çoğu 
kimsenin adını 
bile duymadığı 

Doğanbey, Karina 
adındaki sahiliyle 
gezi sevdalılarına 

kucak açıyor.

Fotoğraflar / Photographs: Ceyda Adar
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Eski Doğanbey köyünde, 

kentsel SİT ilan edilerek koruma 

altına alındığı 1992 yılından bu 

yana eski Rum evleri restore 

ediliyor. Bazısı yıkılmış, bazısı 

olanca gücüyle ayakta kalmaya 

çalışan evler ile restore edilenler 

hep birlikte zamana direniyor. 

Rengârenk çiçeklerle süslü evlerin 

dışında ayakta kalan iki yapı daha 

var ki, bunlardan biri köyün giri-

şindeki şapel, diğeri ise eski okul 

binası. Köyün hemen girişindeki 

Ziyaretçi Tanıtım Merkezi de müze 

odası, sergi salonu kütüphane ve 

bilgisayar odasıyla hizmet veriyor. 

Merkez ayrıca deneyimli ekibinin 

rehberliğinde düzenlediği turlarla 

çevreyi keşfetme imkânı sunuyor.

Güzelçamlı Milli Park sınırları 

içerisinde kalan ve sırtını Dilek 

Yarımadası Mili Parkı’na dayayan, 

önünde Ege Denizi ve Karina 

sahili bulunan Eski Doğanbey 

Köyü, Aydın’ın Söke ilçesine bağlı 

tarihi Priene kenti ile Güllübahçe 

yolunun ilerisinde Tuzburgaz ve 

Atburgaz köylerinin hemen ar-

dındaki son yerleşim yeri. Söke’ye 

37 kilometre uzaklıktaki bu köy, 

Dilek Yarımadası’nın içindeki tek 

köy olma özelliğine de sahip. Bir 

açık hava müzesini andıran köy 

ve Karina’da günbatımının saçtığı 

renklerin ruhunuzun derinliklerine 

yayıldığını hissedebilirsiniz.

Doğayla baş başa huzurlu bir 

kaçamak yapmak isteyenlerin 

First of all, let’s go back and talk 
about the history of the village: 

In 1912, about 300 Greeks used 
to live in the area called Domatia 
back then. After the establishment 
of the Turkish Republic, Turks who 
came from Thessaloniki were set 
up in the houses left from the 
Greeks who returned to their co-
untry after the exchange. Villagers 
set up a new town called Yeni 
Doğanbey in the plain because 
their existing village was far from 
plantations and the area was not 
suitable for farming. After this, 
Doğanbey was abandoned and 
left to its own devices in 1985 and 
referred to “old Doğanbey” 

Old Greek houses in the old 
Doğanbey village are being 
restored since 1992. Rundown 
and abandoned houses along 
with the ones which have been 
restored are trying to stand the 
test of time in unity. There are two 
other buildings which still stand 
besides houses that are adorned 
with colorful flowers; a chapel at 
the entrance of the village and an 
old school. The Visitor Information 
Center at the entrance of the villa-
ge is active with its museum room, 
exhibition hall and library and 
computer room. The center also 
provides tours around the village 
with experienced tour guides.

Bazısı yıkılmış, bazısı olanca 
gücüyle ayakta kalmaya çalışan 
evler ile restore edilenler hep 

birlikte zamana direniyor.

Rundown and abandoned 
houses along with the ones 

which have been restored are 
trying to stand the test of 

time in unity. 
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uğrak noktası olan Karina Sahili, 

1900’lü yıllarda ticaret limanıymış. 

Dilden dile günümüze ulaşan 

hikâyeye göre de dönemin en 

popüler Rum tüccarının kızının 

adı olan Karina, sahile adını 

vermiş. Rumlar, bölgeden topla-

dıkları zeytinyağı, bal, hububat, 

tütün, şaraplık üzüm gibi ürünleri 

buradaki limandan diğer ada-

lara gönderirlermiş. Şimdilerde 

gemilerin yerini balıkçı tekne-

lerinin aldığı sahilde, doğanın 

güzelliklerini paylaştığınız yaban 

ördeklerini de keyifle izleyerek, 

dinginliği doğasıya yaşamak 

mümkün. Burada dilerseniz balık 

tutabilir ya da sahilin tek resto-

ranında balık başta olmak üzere 

pek çok deniz ürününü afiyetle 

yiyebilirsiniz. Karina’da konaklama 

imkânı bulunmuyor, bu nedenle 

geceyi geçirmek isteyenler için 

Doğanbey Köyü’ndeki taş evler-

den dönüştürülmüş pansiyonları 

öneririz.

Ekoturizm imkânı
Dilek Yarımadası ve Büyük 

Menderes Deltası Milli Parkı 

sınırları içinde yer alan Doğanbey 

köyü, yürüyüş parkurları, trekking 

alanları, kuş çeşitliliği, gelişmiş 

florası ve endemik bitki türleriyle 

ekoturizmin de geliştiği bir bölge. 

Doğa sporları için oldukça elverişli 

olan bölgede, Ziyaretçi Tanıtım 

Merkezi etkinlikleri kapsamında 

Olukdere Kanyonu’nda rehber 

öncülüğünde doğa yürüyüş 

turları düzenleniyor.15 kilometre-

lik parkur ile Milli Parkın eşsiz bitki 

örtüsü, dereleri, şelalesi ve harika 

bir manzara eşliğinde benzersiz 

bir deneyim yaşama şansı veriyor. 

Dağ bisikleti sporu tutkunları için 

de doğal stabilize ve az eğimli 

The old Doğanbey village which 
is situated within the borders of 
Güzelçamlı National Park has a 
border to the Dilek Peninsula Nati-
onal Park and the Aegean Sea and 
a shoreline called Karina, is the 
last settlement after the Tuzbur-
gaz and Atburgaz villages at the 

end of the road from the antique 
city of Priene and Güllübahçe. It 
is 37 kilometers from Söke and 
it’s the only village within the 
Dilek Peninsula. In the village of 
Doğanbey, which resembles an 
open air museum and Karina, you 
can feel the colors scattered from 
sundown seep into your soul. 

The Karina shoreline, an 
attractions point for those who 
want a peaceful getaway, used to 
be a trade port at the beginning 
of the 1900’s. According to legend 
the shoreline was named after 
Karina, the daughter of the most 
popular Greek merchant at the 
time. Greeks used to export olive 
oil, honey, cereal, tobacco, and 
wine grapes from the port to other 
islands. Now, you can vacation 
in peace in this area watching 
wild ducks swim freely which is 
filled with fishing boats instead of 
ships. You can either go fishing or 
enjoy the delicacies of the sea at 
the only restaurant on the shore. 
There is no accommodation in Ka-
rina so we recommend the hostels 
built from stone in the village of 
Doğanbey for the night. 

A chance for Eco tourism 
The village which is situated 

within the borders of the Dilek 
Peninsula and the Büyük Mende-
res Delta National Park is a major 
eco tourism area with its walking 
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courses, trekking areas, bird vari-
ety, developed flora and endemic 
plant species. In the area which 
is very suitable for nature sports, 
walking tours to Olukdere Canyon 
are organized by the Visitor Infor-
mation Center. The 15 kilometer 
course offers a unique experience 
with its amazing flora, rivers, 
waterfall and magnificent views. 
There are also alternative courses 
for mountain bike enthusiasts 
with naturally stabilized and low 
steep roads. 

If you prefer to discover the 
various types of plants that nature 
has to offer, botanical tours are 
what you need. There are 804 
types of plants belonging to 95 
families within the flora of the 
National Park. 6 of them are 

endemic species that can only be 
found here in the world. Also you 
can see 31 types of plants that are 
endemic for Turkey. The National 
Park which houses almost all 
types of alive and healthy plants 
of the Meditarrenean lemur flora 
is the only place where trees such 
as Anatolian Chestnut, Kartopu 
(Snowball), Finike Juniper, Hybrid 
Pırnal Oak and Branched Cypress 
grow and form little forests. The 
National park was added to the 
list of “Flora Bio Genetic Reserve 
Areas” by the European Council 
because of the unique plant 
varieties it houses. The botanic 
tour which is organized on a 2 
kilometer special path in Kavaklı-
burun and Karasu is an amazing 
experience for those who love 
nature.  

yolları bulunan alternatif parkurları 

mevcut. 

Tercihiniz doğanın sunduğu 

bitki çeşitliliğini keşfetmekten 

yanaysa düzenlenen botanik 

turları tam size göre. Milli Park flo-

rasında 95 familyaya ait tür, alttür 

ve varyete düzeyinde 804 adet 

bitki bulunuyor. Bunlardan 6’sı, 

dünyada sadece burada görülen 

endemik türler. Ayrıca Türkiye için 

endemik olan 31 adet bitki türünü 

de bölgede görebiliyorsunuz. 

Akdeniz maki florasının hemen 

bütün bitki türlerinin en canlı, 

sağlıklı örneklerinin yer aldığı Milli 

Park, Anadolu Kestanesi, Kartopu, 

Finike Ardıcı, Melez Pırnal Meşesi 

ve Dallı Servi’nin küçük orman 

Şimdilerde gemilerin 
yerini balıkçı teknelerinin 

aldığı bölge, doğa 
sporları için de oldukça 

elverişli. 

The region which 
is now occupied by 

fishing boats is quite 
suitable for nature 

sports. 
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toplulukları meydana getirerek 

yetiştiği tek yer. Milli Park, içerdiği 

benzersiz bitki çeşitliliği nede-

niyle Avrupa Konseyi tarafından 

“Flora Bio Genetik Rezerv Alan” 

ilan edilmiş. Kavaklıburun ve 

Karasu’da günübirlik kullanım 

alanları arasındaki seçilmiş iki 

kilometrelik parkurda düzenlenen 

botanik turu, meraklıları için eşsiz 

bir deneyim. 

 

Nasıl gidilir?
Söke’den Didim-Milas-Bod-

rum karayoluna çıkıp ilerlerken 

birkaç kilometrede Priene ile Eski 

Doğanbey’e işaret eden tabelaları 

göreceksiniz. Bu yoldan devam 

ettiğinizde önce Güllübahçe’ye, 

ardından Didim-Priene sapa-

ğına geleceksiniz. Didim’i takip 

ettiğinizde, önce Atburgazı’nı 

ardından Tuzburgazı-Doğanbey’i 

gösteren tabelalardan saparak, 

Yeni Doğanbey’e ulaşacaksınız. 

Tuzburgazı - Doğanbey arasının 

4 kilometre olduğunu belirtelim. 

Karina Sahil Pansiyon, Doğan-

bey köyünün hemen çıkışında 

bulunuyor. Karina Balık Restoran 

ise Doğanbey’i 8 kilometre kadar 

geride bıraktıktan sonra sizi karşı-

layacak. Burada balık başta olmak 

üzere deniz ürünlerinin mutlaka 

tadına bakmanızı öneririz. 

How to get there?
When you’re traveling along the 

Didim-Milas-Bodrum highway 
from Söke, you will see signs that 
point to Priene and Old Doğan-
bey every few kilometers. If you 
follow this road first you will see 
the Güllübahçe turn and then 
the Didim-Priene turn. You will 
reach Yeni (New) Doğanbey after 

you follow Didim, Atburgazı and 
Tuzburgazı-Doğanbey signs. 4 
kilometers is the distance between 
Tuzburgazı and Doğanbey. The 
Karina Shore Hostel is right at 
the exit of Doğanbey village. The 
Karina Fish Restaurant is 8 kilome-
ters after you pass the village. We 
recommend the fish and other sea 

delicacies at this restaurant.  

Delta, kuş cenneti gibi

Büyük Menderes Deltası’nda 

yaklaşık 256 kuş türü gözlemle-

nebiliyor. Bunların 70’i de deltada 

ürüyor. Nesli tehdit altında olan 

Küçük Karabatak, dünyada 

toplam sayıları 3 bin çift olduğu 

tahmin edilen Tepeli Pelikan, Kü-

çük Akbalıkçıl, Küçük Kerkenez ve 

Akkuyruklu Kartal deltada üreyen 

önemli kuş türlerinden bazıları.

Delta: a bird paradise 

There are nearly 256 species 
of birds in the Büyük Menderes 
Delta. 70 of them reproduce in 
the delta. The almost extinct 
little cormorant, Dalmatian 
pelican, little egret, lesser kest-
rel and white tailed eagle are 
some of the types of birds that 
can reproduce in the delta. 
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Osmanlı İmparatorluğu 

tebaası olarak bilinen Rumlar, 

1922 yılına kadar Osmanlı 

topraklarında yaşadılar. Ancak 

1922 yılından sonra imzalanan 

anlaşma ile büyük mübadeleyle 

Yunanistan topraklarına göç et-

tiler. Mübadele öncesi Söke ve 

çevresinde Rum nüfusu oldukça 

yoğundu. Rumlar tarafından 

inşa edilen ve bugün Kemalpa-

şa Mahallesi olarak adlandırılan 

yerde bulunan Söke Kilisesi, 

1821 yılında inşa edilmiştir. 

Bu kiliseye; Aydın, Didim, 

Doğanbey, Gelebeç, Kuşadası, 

Milas çevresi kiliseleri ve Akbük 

Kilisesi’nin bağlı olduğu, yazılı 

kaynaklarda yer alır. 

Yazımızın konusu olan Akbük 

Rum Ortodoks Kilisesi ise Didim 

ilçesine bağlı Akbük kasabasın-

da yer alır. 1017 parsel üzerinde, 

deniz kenarındaki bir bahçede 

bulunan kilise, küçük bir yapıdır. 

Dıştan bakıldığında kademeli 

yükselen ve en üstünde bir 

kubbenin bulunduğu dikdört-

Sade bir mimari 
anlayışla inşa 

edilen Akbük Rum 
Ortodoks Kilisesi, 

restore edilmesinin 
ardından bugün 

kültürel etkinliklerin 
gerçekleştirildiği mekân 
olarak hizmet veriyor. 

The Akbük Greek Orthodox Church, which has 
a simple architecture, now serves as a place where 

cultural activities are carried out, after its restoration. 

161 yıllık 
mazisi olan kilise 

A church with a 161 year history 

Greeks, who were known to be 

subjects of the Ottoman Empire, 

lived on Ottoman lands until 

1922 but immigrated to Greek ci-

ties after a treaty that was signed 

the same year. Before this, Greek 

population was quite high in and 

around Söke. The Söke Church 

which was built by the Greeks 

in what is known as Kemalpaşa 

district today was built in 1821. It 

is said that the churches in Aydın, 

Didim, Doğanbey, Gelebeç, Kuşa-

dası, Milas and the Akbük Church 

were affiliated with this church.  

The Akbük Greek Orthodox 

Church which is the subject of 

this article is located in Akbük, a 

town in Didim. The church which 

is situated on a 1017 parcel land 

inside a garden on the shore is 

relatively small. It is a rectangular 

structure with a dome that looks 

like it rises gradually when seen 

from the outside. The building 

which has 6, 20 x 13, 50 dimen-

sions was built with stones and 

bricks. 
80
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Deniz kenarında 
yükselen küçük kilise, 

sade bir mimari ile 
yapılmış. 

The little church that is 
built on the shore was 

built with a simple 
architecture. 
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The church was built in 1850 

with a single nave, the dome in 

the middle and vaulted covers. 

The round cupola stands on an 

octagonal base. On the east and 

west sides and in the middle of 

the vaulted covers is the middle 

section where the dome stands. 

On the vaulted part on the east is 

an abscissa and there’s a niche on 

the right hand side of the abscissa. 

The existing walls and portal door 

was built in 1870 but the original 

garden walls no longer exist. 

The building was used for various 

purposes in different eras; some-

times it was used as an elemen-

tary school and sometimes as a 

cafeteria. The building underwent 

small changes depending on what 

it was used for. The building lost 

some of it original paintings after 

it was painted several times during 

different periods. 

The Aydın Preservation Society 

decided that the rundown church 

needed restoration in 2006. The 

church was restored according to 

the approved project and this is 

how it stands today. The church 

which was passed on to the Mu-

nicipality of Akbük in accordance 

with protocols while it was under 

the supervision of the Ministry of 

Culture and Tourism is used as a 

cultural space today. 

One of the things that must be 

seen in the old church, today’s 

cultural center, is the antique 

piano which was built in 1849. 

The original piano, which is said 

to be one of the 100 that is still 

left in Turkey, was donated by Ali 

Bartan, a Turkish citizen living in 

Canada.  

gen yapıdadır. 6,20 x 13,50 metre 

ölçülerinde olan yapıda taş ve 

tuğla kullanılmıştır.

Kilise 1850 yılında tek nefli, 

ortada kubbe, yanlarda ise tonoz 

örtülü olarak yapılmıştır. Yuvarlak 

kubbe, sekizgen bir kaideye otur-

maktadır. Yapının içinde doğu ve 

batı yönlerinde tonozlu bölümle-

rin ortasında kubbenin yer aldığı 

orta mekân görülür. Doğudaki 

tonozlu kısımda apsis, apsisin sağ 

tarafında niş vardır. 1870 yılında 

ise mevcut portal kapısı ve du-

varı yapılmış olup, orijinal bahçe 

duvarı bulunmamaktadır. 

Yapı değişik dönemlerde farklı 

fonksiyonlarda kullanılmış, bazı 

dönemlerde ilkokul bazı dönem-

ler de kafeterya olarak yararla-

nılmıştır. Yapı kullanıldığı her 

dönemde ihtiyaca göre küçük 

mimari değişikliklere uğramıştır. 

İçinin farklı dönemlerde boyan-

masıyla  orijinal resimler kısmen 

yok olmuştur.

2006 yılına kadar bakımsız olan 

kilise ile ilgili Aydın Koruma 

Kurulunca restorasyonunun ya-

pılması yönünde karar verilmiştir. 

Onaylanan proje doğrultusunda 

kilise restore edilerek, bugünkü 

halini almıştır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığına tahsisli iken protokol 

gereği Akbük Belediyesine intikal 

eden kilise, bugün bir kültür orta-

mı olarak kullanılmaktadır.

Eskinin kilisesi, bugünün kültür 

merkezinde görülmeye değecek 

bir diğer unsur da, 1849 yılında 

yapılan tarihi piyano. Türkiye’de 

sadece 100 tane olduğu varsa-

yılan orijinal piyano, Kanada’da 

yaşayan gurbetçi Ali Bartan 

tarafından kültür merkezine 

dönüştürülen kiliseye hediye 

edilmiştir. 
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Ekoturizm  / Ecotourism 

Dokuma sanatı, geçmişte yöre 

insanının temel ihtiyaçlarını karşı-

lamak amacıyla kullandığı en eski 

el sanatlarındandır. Anadolu’nun 

geleneksel el sanatları içinde en 

çok dikkat çekenlerindendir.

Aydın’da geleneklere bağlı 

olarak sürdürülen dokumacılık ve 

diğer el sanatları zaman içinde 

gelişen teknolojiye ve değişen 

ekonomik koşullara bağlı olarak şe-

kil değiştirmektedir. Tek ya da belirli 

sayılarda atkı atılarak yapılması 

gereken dokumalar, otomatik ma-

kineler tarafından dokunamamak-

tadır. Bunun için el tezgâhlarına 

halen ihtiyaç duyulmaktadır. 

Geçmişe göre Aydın’da el 

dokumaları oldukça azalmıştır. 

Yer yer bazı köylerde yaşamını 

sürdürmektedir. Bu yerlerden biri 

de Bozdoğan’ın Olukbaşı köyüdür. 

Karıncalı Dağı eteklerinde bulunan 

bu köyde el tezgâhlarında çadır 

dokunmaktadır. Turistik tesislerin 

bahçelerinde dekor amaçlı kulla-

nılan bu çadırlar, daha çok Suudi 

Arabistan’a ihraç edilmektedir.

Kıl dokumacılığı
Kıl dokumacılığının ham mad-

desi keçi kılıdır. Keçi kılı, keçiden 

yılda bir defa elde edilir. Kıllar 

keçinin sırtından makasla kesilerek 

elde edilir. Buna “kırkım kılı” adı 

verilir. Bir de kesilen keçilerin deri-

lerinde kalan kılların tabakhaneler-

de tabaklanarak sıyrılmasıyla elde 

edilen kıllar vardır. Buna da “tabak 

kılı” adı verilir.

Dokumacılar, çobanlardan ve ta-

bakhanelerden aldıkları kılları el ta-

raklarında ve tarama makinelerin-

de temizleyerek tiftiği kıldan ayırır 

ve kılı çarklarda bükerek ip haline 

getirirler. Temizlenmiş keçi kılları 

ip bükme makinesi olan çarklarda, 

genellikle bayanlar tarafından ip 

haline getirilir. Kıldan elde edilen 

bu iplere “gazıl” adı verilir. Elde 

edilen gazıllarla genellikle erkekler 

dokuma tezgâhlarında harar, çuval, 

heybe, torba, kolan, at çulu, deve 

çulu, çadır, yağ torbası, un çuvalı ve 

yem torbası dokurlar.

Bu ürünler kırsal alanda tarımla 

uğraşanlar tarafından çokça 

The art of weaving is one of the 
oldest crafts in the region which 
was mainly done to cater to the 
basic needs of locals. It is one of the 
most important of the traditional 
Anatolian hand crafts. 

Weaving and other handcrafts 
that are being continued according 
to traditions in Aydın are changing 
with developing technology and 
alternating economic conditions. 
Textiles which have to be manu-
factured by knitting a single or a 

specific number of mufflers cannot 
be weaved on automatic machines. 
Because of this, there is still need for 
handlooms. 

Hand woven textiles have lesse-
ned dramatically in Aydin compa-
red to the past but still continue to 
be made in some villages. Olukbaşı 
is one of those villages. Tens are 
woven on handlooms in this village 
which is located on the outskirts of 
Mount Karıncalı. These tents which 
are used as decorations in the gar-
dens of touristic facilities are mainly 
exported to Saudi Arabia. 

Bristle weaving 
The raw material of bristle 

weaving is goat hair. Goat hair is 
obtained from goats once a year. 
The materials are acquired by 
cutting the hairs from the back of 
the goat by scissors. These are called 
“shearing bristles. Then there are 
the hairs that are obtained after the 
skin of the goat is curried and these 
are called “tan hairs” 

Weavers clean these hairs that 

Bir dağ köyünde 
zamana direnen el sanatı

Kıl Çadır Dokumacılığı
A craft that stands the test of time in a 

mountain village: Bristle Tent Weaving 

In the village of 
Olukbaşı situated 
on the outskirts of 
Mount Karıncalı 
in Bozdoğan, 
a craft still 
manages to live 
on. Villagers are 
weaving tents on 
handlooms.  

Bozdoğan’ın 
Karıncalı Dağı 

eteklerindeki 
Olukbaşı köyünde, 

bir el sanatı 
hâlâ yaşamını 

sürdürüyor. 
Köylüler, el 

tezgâhlarında çadır 
dokuyor.

Yazı/Article: Nuri Aktakka Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü/ 
Culture and Tourism Administrator for the city of Aydın 

Fotoğraflar/ Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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kullanılır. Günümüzde tarımın 

makineleşmesi ve plastik ham 

maddeli ürünlerin yaygınlaşması 

sonucunda harar, çuval, heybe, 

torba, kolan, at çulu, deve çulu, 

çadır, yağ torbası, un çuvalı ve yem 

torbası gibi dokumacılık ürünleri 

oldukça azalmıştır.

Kıl çadır kullanımı oldukça 

yaygındır. Bilhassa yurtdışında 

(Arap ülkelerinde) yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunun sebebi, 

kılın yapısında bulunan özellik-

lerden kaynaklanmaktadır. Kılın 

içyapısındaki hava boşluğu, yalıtım 

sağlamaktadır. Kıldan oluşan 

ipin içinde meydana gelen hava 

boşluğu (kılın içindeki tabii hava 

boşluğundan dolayı), kıl ipinden 

(gazıl) dokunan çadırda da yüzler-

ce kademeden oluşan izolasyonu 

they have obtained from shepherds 
and tanneries with hand combs 
and combing machines, separate 
the mohair from the bristle and turn 
them into strings by bending them 
in cogwheels. This is usually done 
by women. These strings are called 
“gazıl. Huge sacks, gunny bags, 
saddle bags, girths, burlaps, tents, 
oil sacks and food sacks are woven 
from these strings.  

These products are greatly used 
by people who deal in agriculture 
in rural areas. Because agriculture 
is mostly mechanized and plastic 
based products are in abundance, 
the types of products that we have 
mentioned before are rarely found 
these days.

The use of bristle tents is fairly 
common, especially in Arab count-
ries. This is because of the characte-
ristics of the bristle. The air pockets 
within the bristle act as an insulati
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oluşturmaktadır. Böylece kıl 

çadır, içinde barınanları yazın sıcak-

tan, kışın soğuktan korumaktadır.

 

Kıl çadır dokunurken ipler 

arasında küçük gözenekler mey-

dana gelir. Bu gözenekler yağmur 

yağınca iplerin şişmesiyle kapanır. 

Böylece çadır, içeriye yağmur ge-

çirmez. Sıcak havalarda ise ip kurur, 

büzüşür; gözenekler açılır, içeriye 

hava akımı girer, böylece serinlik 

meydana gelir. Bu özellikleri sonu-

cunda kıl çadır, gerek yurtiçinde 

gerekse yurtdışında özellikle Arap 

ülkelerinde rağbet görmekte ve 

kullanılmaktadır.

Kıl dokumacılığının en yaygın 

yapıldığı yerler Bozdoğan ilçesinin 

Olukbaşı, Kızılca ve Dutağaç 

köyleridir.  

on material causing the tent 
to prevent heat in the summer 
and cold during winter.  

When the bristle tent is being 
weaved little pores form between 
the strings. These pores close up 
after the expansion of the strings 
after rain, thus keeping water out 
of the tent. The string dries and 
shrivels up during hot weather; 
the pores open and let the air in, 
making the tent much cooler. 
Because of these characteristics, 
bristle tents are quite popular in 
Turkey and around the world, 
especially in Arab countries.  

Bristle weaving is prevalent 
in the villages of Bozdoğan 
borough, especially in Olukbaşı, 

Kızılca and Dutağaç.  
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Türk insanının en sevdiği lez-

zetlerden lokum, Osmanlıca rahat 

ul-hulküm, yani boğaz rahatlatan 

kelimesinden türetilmiş. Lokumun 

tarihine baktığınızda uzun bir yol-

culuk yapmanız gerekiyor. Yaklaşık 

15. yüzyıldan beri Anadolu’da 

bilinen lokum, özellikle 17. yüzyılda 

Osmanlı İmparatorluğu sınırları 

içinde yaygınlaşmış. Tüm dünyada 

“Turkish Delight” yani Türk Lokumu 

diye tanınmamız ise Avrupa’daki bir 

İngiliz gezgin sayesinde 18. yüzyıla 

kadar uzanıyor. Daha önceleri bal 

ya da pekmez ve un bileşimi ile 

yapılan lokumun, 17. yüzyılda ‘Kelle 

Şekeri’ olarak bilinen rafine şeker ile 

özellikle nişastanın bulunup ülkeye 

getirilmesi sayesinde hem yapımı, 

hem de lezzeti değişti. 

Osmanlı’nın sofrasında kendine 

başköşede yer edinen lokumun 

meşhurları ise İstanbul’la anılan 

Lokum, a favorite taste of the 
Turkish people, takes its name from 
the Ottoman Turkish language, 
“rahat ul-hulküm”, which means 
something that refreshes the pallet. 
If you want to trace the origins of 
lokum, you have to take a long 
journey. Lokum, which was known 
to the Anatolian region since the 
15th century, became widespread 
within the borders of the Ottoman 
Empire in the 17th century. The fact 

that it is known as “Turkish Delight” 
all over the world is because of an 
English traveler in the 18th century. 

The production and taste of lo-
kum, which was a mixture of honey 
or grape molasses and flour, chan-
ged in the 17th century after refined 
sugar and starch was brought into 
the country. 

The most famous types of lokum 
at the Ottoman’s dinner table were 

Mutfak Kültürü / Cuisine Culture

Asırlardır boğaz rahatlatan tatlı

Sabuniye lokumu  
A taste that freshens the palate for centuries: 

The Sabuniye Turkish marshmallow  

Lokum…
Adı bile 

yüzlerde 
tebessüm 

oluşturan Türk 
şekerlemesi, 

asırlardır 
olduğu gibi yine 

Aydın’da ünlü 
Sabuniye lokumu 

olarak ağızları 
tatlandırıyor. 

Lokum, the 
Turkish delight 
…This Turkish 
delight which puts 
a smile on your 
face even upon its 
mention, keeps 
stimulating taste 
buds in Aydın 
as the Sabuniye 
lokum, as it has 
done for many 
centuries.   

Yazı ve Fotoğraflar / Article & Photographs: Çiğdem Askeri Coşkun
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the rose lokum of Istanbul 
and Aydın’s sabuniye lokum. 
It’s nice to still see a 500 year 
Turkish delicacy displayed on 
the shelves in Aydın. 

Even though the young popu-
lation in Aydın doesn’t know about 
this delicacy, the older generations 
look after this taste. Tuğba Kuru-
yemiş, a company based in Aydın 
which has been producing this type 
of lokum for the past 25 years, takes 

a special interest in the Sabuniye 
amongst the other 60 types they 
produce. The company which 
continues production because they 
don’t want this special taste to be 
forgotten produces 150 grams of 
sabuniye a week. It is joyful to see 
that this taste, which is also consu-
med in cities like Izmir and Balıkesir, 
is still remembered and that we are 
keeping our traditions.  

The secret is the butter
So what makes this lokum so 

unique? Actually, the start of the 
production is the same like all the 

güllü lokum ve Aydın’ın sabuniye 

lokumuymuş. 500 asırlık Türk şe-

kerlemesini, Aydın’da hala raflarda 

görebilmek, mutluluk verici bir 

durum.

Aydın’ın yeni nesli pek bilmese 

de, orta ve ileri yaş grubu, gelenek-

sel tatlarına sahip çıkıyor. 25 yıldır 

sabuniye lokumu üreten Aydınlı 

firma Tuğba Kuruyemiş, ürettiği 60 

çeşit lokum arasında sabuniyeye 

ayrı bir özen gösteriyor. Yüzyıllardır 

var olan bir lezzetin zamana yenik 

düşmemesi için üretimini sürdüren 

şirket, haftada 150 kg. sabuniye lo-

kumu üretiyor. Aydın dışında İzmir, 

Balıkesir gibi bazı büyük şehirlerde 

de tüketilen sabuniye lokumunun 

kaybolmaması, değerlerimize sahip 

çıkmak adına sevindirici. 

Sırrı tereyağında 
Peki sabuniye lokumunun farkı 

nedir? Aslında yapım sürecinin baş-

langıcı genel olarak diğer lokumlar-

la aynı işliyor. İşletmelerde, lokum 

yapımında şöyle bir yol izleniyor: 

Önce, şeker çözünebileceği kadar 

su ile birlikte kaynatma kazanına 

konulup, karıştırılarak ısıtılıyor. Bu 

arada sitrik asitte bir başka kapta bir 

miktar suda çözündürülüyor. Kulla-

nılacak suyun geri kalan kısmında 

ise nişasta süspansiye hale getirili-

yor. Sonra nişasta süspansiyonu ve 

asit de şeker çözeltisine eklenerek, 

karışım karıştırılarak kaynatılıyor.

Kitle belirli bir kıvama erişince 

(kazandan alınıp soğutulan bir 

miktar örnek, parmaklar arasında 

yuvarlanıp parmaklar açıldığında, 

örneğin iki parmağa birden yapışıp 

uzamadığı, şeklini koruyarak par-

maklardan birinde kaldığı zaman) 

ateşten indirilip, nişastalı tahta 

tablalara dökülüyor. 12-24 saat 

tablalarda bekletilip dinlendiriliyor. 

Sonra üzerine Hindistan cevizi ya 

da pudra şekeri ve nişasta karışımı 

dökülerek, mermer tezgâhlar üze-

rinde, istenen büyüklük ve şekilde 

İç fıstık, sabuniye 
lokumuna ayrı bir 

tat veriyor. 

Pistachios give 
the lokum a 

distinct taste. 

Sabuniye, bir tür 
nişasta helvası 

anlamına geliyor. 

Sabuniye means a 
kind of starch halva
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other types. Here is what companies 
do when they produce this delicacy: 
First, sugar is heated with enough 
water to make it dissolve and stirred 
in a boiler. In the meantime, citric 
acid is dissolved in another pot with 
water. The rest of the water is used 
for the mixture of starch. Later on, 
mixture of starch and acid is added 
to the sugar solution and boiled. 

When the mass reaches a certain 
consistency (when a cooled sample 

from the boiler doesn’t augment 
and stick to both fingers and retains 
its shape while sticking to only one 
finger) it is taken off the boiler and 
poured into starched wooden trays. 
It is set to rest on trays for 12-24 
hours. Later on, coconut flakes or a 
mixture of icing sugar and starch is 
poured, the product is cut to various 
shapes and sizes on a marble slab 
and packaged after it is dipped in 
icing sugar or coconut flakes. 

The Sabuniye lokum undergoes a 
slightly different process. It has a to-
ugher structure compared to others. 
This is because the boiling process is 
longer. Another secret of the lokum, 
which is the symbol of Aydın, is that 
it’s broiled in butter. The addition of 
pistachio makes the product all the 
more unique and tasty. 

The production of such a delicacy 
as lokum requires experience and 
finesse. But other than being somet-
hing so delicious, we should cherish 
it because it is a part of our social 
culture. The people of Aydın are 
doing just that, they are taking care 
of their lifelong legacy. If you are 
ever in Aydın buy yourself and your 
loved ones a box of sabuniye lokum. 
Give your palate a treat, refresh your 
throat and be happy that you too 

care about a tradition!  

kesilip, pudra şekeri ya da Hindistan 

cevizine bulanarak ambalajlanıyor.

Sabuniye lokumu ise biraz daha 

farklı bir süreçten geçiyor. Sabuniye 

diğer lokumlara göre biraz daha 

sert bir yapıya sahip. Bunun nedeni 

ise daha uzun süre kaynatılma işle-

mine tabi tutulması. Aydın’ın simge-

si sabuniye lokumunun bir başka 

sırrı ise tereyağı ile kavrulmasında 

yatıyor. İçine iç fıstık konulması da 

lokumun lezzetini taçlandırıyor. 

Yapımı tecrübe ve ustalık isteyen 

bir lezzet lokum. Ancak sevilen bir 

lezzet olmasının dışında toplumsal 

kültüre ait olması da sahip çıkılması 

için bir neden. Aydınlılar bunu 

yapıyor, şehirlerinin asırlık değerine 

sahip çıkıyor. Yolunuz Aydın’a düşer-

se, siz de kendinize ya da sevdik-

lerinize bir kutu sabuniye lokumu 

alın. Hem ağzınızı tatlandırın hem 

boğazınızı rahatlatın hem de bir 

değerinizi korumak adına attığınız 

adımla mutlu olun!  

Osmanlı’dan 
günümüze kalmayı 

başarabilen sabuniye 
lokumuna, Aydınlılar 

sahip çıkıyor. 

The people of Aydın 
are looking after the 

Sabuniye lokum which 
has been around since 

the Ottoman rule. 
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Spor / 

Hezarfen Ahmet Çelebi…
Kendi geliştirdiği takma kanatlarla 

uçmayı başaran ilk insanlardandı, 

aynı zamanda Müslüman bir Türk 

âlimiydi. İnsanoğlunun doğa-

sına aykırı tüm bilinmeyenlere 

duyduğu klasik merakla, 1632 

yılında lodoslu bir havada Galata 

Kulesi’nden kuş kanatlarına benzer 

bir araç takıp, kendini boşluğa 

bıraktı. Ve uçarak İstanbul Boğazı’nı 

geçip, 3 bin 358 metre ötede 

Üsküdar’da Doğancılar’a indiği 

varsayılan Hezarfen Ahmet Çelebi, 

Türk havacılık tarihine de adını 

yazdırdı. 

Çelebi’nin cesareti, dönemin 

şartlarına göre oldukça şaşırtıcı 

olsa da, yüzyıllar içinde insanın 

uçma sevdası artarak sürdü. Artık 

özgürlüğün simgesi kuşlar, o kadar 

da kıskanılan canlılar değiller. 

Bugün serbest paraşüt, yelken-

kanat, planör gibi hava sporları var, 

gökyüzü meraklılarını mutlu eden. 

Yamaç paraşütü de bu sporlar-

Hezarfen Ahmet Çelebi…
He was one of the first people to 
fly with the wings he had en-
gineered; he was also a Turkish 
Muslim intellectual. With the classic 
curiosity that the humankind has 
for the unknown, he donned an 
instrument resembling bird wings 
and jumped from the Galata Bridge 
on a windy day in 1632. Hezarfen 
Ahmet Çelebi, who is thought to 
have crossed the Bosporus and 
landed in Doğancılar, Üsküdar 3358 

meters away, became a big name 
in Turkish aviation history.  

Çelebi’s courage, although 
confusing when considering the 
conditions of the era, made people 
want to explore the possibility of 
flying even more in the upcoming 
centuries. Now birds, the symbols of 
freedom, are not envied that much. 

Today, there are air sports such as 
free fall parachuting, hang gliding 
and gliding for those who love the 
sky.  Paragliding is one of them. It’s 
one of the most popular maybe 
because the controls are in the 
hands of the user. The history of pa-
ragliding dates back to the 1940’s. It 
is no longer considered suspicious 
in Turkey as opposed to when it 
first started because paragliding is 
considered to be one of the most 
loved extreme sports in many cities. 
Just like it is in Aydın. 

Paragliding is done in the 
Adnan Menderes City Forest which 

uçtuk semaya…
We became birds and flew to the sky… 

The thing that 
makes you 

feel like this is 
paragliding, 

the safest 
extreme sport. 

Bu duyguları 
yaşatan, en 

tehlikesiz uç 
sporlardan 

yamaç 
paraşütünden 

başka bir şey 
değil. 

Sports Yazı ve Fotoğraflar / Words and Photograph Çiğdem Askeri Coşkun

Kuş olduk,

Gökyüzünde 
süzülmenin 
dayanılmaz 
hafifliği ve 

karaya ayak 
basıldığı ilk an 

tekrar göklere 
çıkma isteği. 

The unbearable 
lightness of 
gliding in the 
sky and the 
desire to go back 
up as soon as 
your feet touch 
the ground. 

92
AYDIN   Temmuz - Ağustos / July - August 2011



Yönlendirdiğiniz 
kanatla 4 bin metre 

yüksekliğe kadar 
çıkabiliyorsunuz. 

You can climb 
up to 4 thousand 
meters with the 
wing you direct. 
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dan bir tanesi. Belki de kontrolün 

çoğunlukla kullananda olması ne-

deniyle en keyiflilerinden. Yamaç 

paraşütünün geçmişi 1940’lara 

uzanıyor. Ülkemizde ilk başladığı 

günlerde olduğu gibi şüpheli ba-

kışlarla karşılanmıyor artık. Çünkü 

birçok şehirde yamaç paraşütü 

en sevilen ekstrem sporlardan biri 

olarak kabul ediliyor. Tıpkı Aydın’da 

olduğu gibi. 

Aydın’da yamaç paraşütü şu 

anda Koçarlı’nın sevimli yerleşimi 

Sobuca köyünün yamaçlarında 

kurulduğu Adnan Menderes Kent 

Ormanı’nda yapılıyor. Türk Hava 

Kurumu Aydın Şubesi’nin merkez-

de yeni bir yamaç paraşütü alanı 

yaratma gayreti içinde olduğunu 

da belirtelim. Kent Ormanı, elverişli 

bir yamaç paraşütü pistine sahip 

olmasının yanı sıra kafeterya, res-

toran, piknik ve balık tutma alanları 

ile donatılmış keyifli bir sosyal pay-

laşım ortamı aynı zamanda.    

Aydın Koçarlı’nın yamaç para-

şütündeki avantajlarına gelince…

Kalkıştan sonra kazanılacak irtifa ile 

kuzeyde Menderes Ovası, batıda 

Ege Denizi, güneybatıda Bafa Gölü 

ve güneyde Beşparmak Dağları 

manzaralı uçuşlar yapılabiliyor. 

Aydın ve Söke’deki yamaç paraşütü 

pilotlarının genel görüşüne göre 

kent ormanı içinde açılan yeni pist, 

ulaşım kolaylığı, hâkim rüzgârlara 

göre konumu, iniş alanlarının ge-

nişliği, termik ve yelken uçuşlarına 

uygunluğu, doğa manzarası ve  

alternatif aktiviteler sunması sebe-

biyle mükemmel bir uçuş bölgesi.

Bu heyecana yerinde tanık 

olmak için biz de Adnan Menderes 

Kent Ormanı’nda paraşütçülere 

katıldık. Geleneksel 7. Koçarlı 

Çam Fıstığı Festivali kapsamında 

yamaç paraşütçüleri ikinci defa 

bir araya geldiler. Aydın Havacılık 

Kulübü’nün (Ayhavk) düzenlediği 

etkinliğe İzmir, Manisa, Denizli, 

Muğla, İstanbul gibi şehirlerle 

is built on the slopes of Sobuca 
village, a cute settlement in Aydın’s 
Koçarlı area. Turkish Aeronautical 
Association’s Aydın branch is also 
trying to build a paragliding area in 
the city center. The city forest does 
not only have a paragliding track 
but it is also a social sharing envi-
ronment with dining, picnicking 
and fishing areas.  

Here are the advantages of Aydın, 

Koçarlı when it comes to paragli-
ding: After takeoff, you can achieve 
flights that lets you see the Menders 
Plain on the north, the Aegean 
Sea on the west, Bafa Lake on the 
southwest and Beşparmak Moun-
tains on the south. According to the 
consensus of paragliding pilots in 
Aydın and Söke, the new track in the 
forest is a perfect flying spot with its 
easy access, position with regards 
to prominent winds, the range of 
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the landing space, panorama, and 
the ability to enable alternative 
activities along with thermal and 
sail flights. 

We caught up with pilots at the 
Menderes City Forest to witness the 
excitement at the spot.  Pilots got 
together for the second time at the 
Traditional 7th Koçarlı Çam Fıstığı 
(Pine Nut) festival. Close to 60 pilots, 
some from Turkish cities such as 

Izmir, Manisa, Denizli, Muğla, and 
Istanbul and some from countries 
such as Germany and the Ukraine, 
participated in the festivities orga-
nized by the Aydın Aviation Club 
(Ayhavk).

“We do this 
because we love life”
People who are involved in 

paragliding are uncomfortable 
with some commonly held beliefs. 

Almanya, Ukrayna gibi ülkelerden 

60’a yakın sporcu katıldı. Motorlu 

yamaç paraşütü olan beş paramo-

tor da etkinlikte yer aldı. 

“Hayatı sevdiğimiz 
için yapıyoruz”
Yamaç paraşütçüleri bazı yaygın 

yanlış inanışlardan rahatsız. Yamaç 

paraşütünün doğru tanıtılmasını 

istiyorlar. Mesela ‘ters rüzgara 

kapılmak’ tabiri onları kızdırıyor. 

Çünkü yamaç paraşütü zaten ters 

rüzgara karşı yapılıyor, hatta rüzgâr 

olmasa da uçulabiliyor. Bir de “Ya-

maç paraşütü ile atlanmaz, kalkış 

yapılır, havada süzülünür” diyorlar. 

Her markaya göre değişse de, bir 

yamaç paraşütünü size bağlayan 

300’e yakın ip var ve her biri ortala-

ma 90 kilogram yük taşıyabilecek 

sağlamlıkta. Yani birçok insanın dü-

şündüğü gibi, ‘İp kopunca düşme 

tehlikesi çok yüksek’ endişesi, çok 

nadir gerçekleşebilecek bir olay. 

Yamaç paraşütçüleri, adrenalin 

bağımlıları ya da hayatını riske atan 

insanlar gibi algılanmaktan da ra-

hatsız. Aksine hayatı çok sevdikleri 

için bu sporu yaptıklarını söyleyen 

sporcular, tüm güvenlik şartlarını 

yerine getirmeden uçmadıklarını 

belirtiyor. Deneyimliler,  iyi eğitim, 

iyi malzeme ve iyi hava koşulları 

ile yamaç paraşütünün bisiklete 

binmekten daha risksiz olduğunda 

hemfikir. 

Pilotla uçuş keyfi 
Bireysel bir spor olsa da, yamaç 

paraşütünün keyfi, birlikte yapıl-

dığında daha çok çıkıyor.  Ayrıca 

bugüne kadar hiç denememiş 

olanlar da bu heyecanı yaşayabi-

liyor. Tandem adı verilen çift kişilik 

paraşütlerde, pilotla birlikte süzü-

lebiliyorsunuz. Yolcunun sadece 

inişte ve kalkışta biraz bacaklarını 

çalıştırması gerekiyor. 

Yamaç paraşütünde yeni 

başlayanlar, bir haftalık bir teorik 

eğitimin ardından pratik kurslara 

geçebiliyor. Amatörlere önce 

paraşüt kumaşından sporun tarih-

çesine, aerodinamikten iplerin nasıl 

bağlandığına kadar birçok konu 

anlatılıyor. Uçuş videoları izletiliyor, 

havada yaşanacak her durum 

simüle ediliyor. Sonra sahada 

paraşütün kaldırılması eğitimine 

geçiliyor. 20–30 metrelik kısa 

mesafeli kalkışlar ilk adım. Eğitmen 

eşliğinde gerçekleştirilen uçuşlar 

belli bir sayıyı geçince, pilot amatör 

Yamaç paraşütünde, 
iyi malzeme, iyi hava 
koşulları ve iyi eğitim 

olduğu sürece tehlike söz 
konusu değil. 

As long as you have 
solid gear, good 

weather conditions 
and efficient training, 
paragliding is totally 

safe. 
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They want paragliding to be 
introduced correctly. For example, 
the term ‘to be caught in a contrary 
wind’ makes them angry because 
paragliding is actually done against 
a contrary wind and you can even 
fly if there’s no wind. 

They also add: “There is no jum-
ping in paragliding; you takeoff and 
glide through the air.” Although it 
changes with each brand, there are 
close to 300 ropes that tie you to the 
paraglide and they are each strong 
enough to carry approximately 90 
kilograms of weight. So the anxiety 
that one will fall if the rope ruptures 
is quite rare. These pilots are also 
uncomfortable about being bran-
ded as adrenaline junkies or people 
who risk their lives. On the contrary, 
people who say that they participa-
te in this sport because they love life, 
establish that they don’t fly unless 

all security measures are taken. Ex-
perienced flyers agree that with the 
right training, solid gear and good 
weather conditions, paragliding is 
even less risky than riding a bike.  

The joy of flying 
with the pilot 
Although it’s an individual sports, 

paragliding is more fun when you 
do it together. Besides, those who 
haven’t tried it can be a part of this 
excitement. You can glide with the 
pilot with these two person parac-
hutes called tandem. The passenger 
just has to work his legs a little 
during takeoff and landing.  

Beginners can go on to practical 
courses after a week of theoretical 
training. Amateurs are told about 
a variety of subjects including the 
fabric of the glide, the history of 
the sport, aerodynamics and how 
to tie the ropes. They are made 

paraşütçünün kendi kanatlarıyla 

uçmasına izin veriyor. Ancak yine 

de tüm süreci başından sonuna 

izliyor. 

Maliyetlere gelince; ekstrem 

sporların tümünde olduğu gibi ya-

maç paraşütünün de ilk imajı çok 

pahalı bir spor olduğu yönünde. 

Oysa rakamlar eskisi gibi değil. Yeni 

malzemeleri yaklaşık 5 bin liraya, 

sağlam ikinci el malzemeleri ise 2 

bin 500- 3 bin liraya alabiliyorsu-

nuz. Yamaç paraşütünde 4 temel 

malzeme var: Kanat denilen yamaç 

paraşütü, harness-uçuş koltuğu, 

kask ve yedek paraşüt. Uçuş 

tulumu, variometre ( yükseklikölçer 
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cihaz), GPS ise edinebileceğiniz 

diğer malzemeler. 

Koçarlı ilçesinin Cumhuriyet 

Savcısı Mahmut Ayan,  10 yıldır 

kendisini göklere bırakıyor yamaç 

paraşütüyle. Üniversitede başlamış 

ilgisi. Özgürlük hissini sonuna ka-

dar yarattığı için seviyor bu sporu. 

Yamaçtan her süzülüşünde aynı 

soruyu soruyormuş kendine Ayan: 

‘Neden buradayım?’ Bu soruyu 

da yaşadığı korku sorduruyormuş 

Ayan’a. Ancak karaya ayağını bastı-

ğı ilk an, tekrar göklere yükselmek 

istiyormuş.  

to watch flying videos and every 
situation that can be encountered 
while flying is simulated. After that, 
training begins on the lifting of 
the parachute. The first step is a 
20-30 meter short ranged takeoff. 
When a certain amount of flying is 
accomplished with the instructor, 

pilots allow amateur gliders to fly 
on their own, but still observe the 
whole flight from start to finish.

When it comes to costs; it is 
believed that paragliding is a very 
expensive sport, just like all extreme 
sports. But the numbers are not 
what they used to be. You can buy 
new equipments for 5 thousand 
Turkish Liras and previously owned 
equipments for 2500-3000 Turkish 
Liras.  There are four basic equip-
ments in paragliding: The paraglide 
that is called the wing, the harness, 
helmet and the backup parachute. 
A jumpsuit, variometer and a GPS 
are other equipments you can buy.   

Koçarlı public prosecutor Mah-
mut Ayan has been paragliding for 
the past 10 years. He first became 
interested in the sport while in 
college. He loves this sport because 
he says it gives him a feeling of 
infinite freedom. He says that he 
asks the same question every time 
he glides off the slopes: “Why am I 
here?” It is fear that makes him ask 
this question he adds. But as soon 
as his feet touch the ground, he says 
he wants to go back up. 

‘It contributes 
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‘Kişisel gelişime 
katkısı var’
Melike Özçam ise 18 yaşında 

başlamış yamaç paraşütüne. 

9 yıldır yapıyor. İnsanın uçma 

eylemine merakının binlerce yıldır 

var olduğunu söyleyen Özçam, 

“Yamaç paraşütü diğer hava araç-

larına göre motorsuz olduğu için 

ve tamamen kendi vücudunuzun 

hükmetmesi nedeniyle daha 

güzel. Tüm hava hareketlerini 

vücudunuzda hissedebiliyorsu-

nuz. Uçaktan atlamak gibi değil. 

Kontrolün tamamen sizde olması, 

kişisel gelişim sürecine de etki 

ediyor. Karar verme, inisiyatif alma 

gibi. Bir de dünyayı yukarıdan 

görmek çok güzel” diye anlatıyor 

hislerini. 

Bir örnek daha var ki, gençleri 

kıskandıracak yaşta. Sobuca Köyü 

Muhtarı Metin Uysal 1945 do-

ğumlu. Geçtiğimiz yıl o da yamaç 

paraşütüyle gökyüzüne uzanmış, 

köyüne yukarıdan bakmış. 66 

yaşındaki Uysal, yaşadığı heyecanı 

şöyle anlatıyor: “Çok şahaneydi. 15 

yıl önce olsaydı ne yapar, ne eder 

tek başıma uçmayı öğrenirdim.”

Aydın Koçarlı’da yamaç paraşütü 

heyecanını yaşamak için bütün 

şartlar mevcut. Belediyenin des-

teğini de unutmamak gerekiyor. 

Koçarlı Belediyesi, hafta sonu gelen 

grupları, etkinlik alanına beledi-

yenin araçlarıyla ücretsiz taşıyor. 

Kendinize ait ekipmanınız varsa 

dilediğiniz zaman gidip Koçarlı’nın 

yeşiliyle nefes aldıran samimi köyü 

Sobuca’da yamaç paraşütü yapabi-

lirsiniz.  

to personal growth’
Melike Özçam, on the other 

hand, has started paragliding at 
the age of 18.  She’s been doing it 
for 9 years. Özçam, who says that 
humanity has been curious about 
the act of flying of centuries, adds, 
“Because the paraglider is unpo-
wered you have to control it with 
your own body and that is what’s 
beautiful about it. You can feel all 

the activities in the air. It’s not like 
jumping off a plane. The fact that 
you have all the control contributes 
to your personal growth, like ma-
king a decision or taking initiative. 
And it’s really nice to see the world 
from up there” 

There is yet another examp-
le which will make youngsters 
envious. Sobuca Village Headman 
Metin Uysal was born in 1945. He 
touched the sky last year with a 
paraglider and looked at his village 
from the sky. Uysal, now 66, tells us 
about this exciting event: “It was 
incredible. 

 If I had been 15 years younger, I 
would have done anything to learn 
how to fly solo.”

All conditions exist in Aydın, 
Koçarlı to experience the thrill of 
paragliding. We must not forget 
the support from the Municipality. 
The Koçarlı Municipality transports 
groups who arrive on the weekend 
free of charge to the area. If you 
have your gear, you can go parag-
liding in the cute village of Sobuca 

anytime you want.  
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Yaz aylarında tatil yollarına 

düşenlerin olmazsa olmazıdır yö-

resel tatlar. Her bölgenin kendine 

has yemekleri önce meraklıları 

davet eder, ardından da damak-

ları lezzetlendirir. Böyle bir lezzet 

arayanlardansanız ve yol haritanız 

Bozdoğan’ı gösteriyorsa, yörenin 

asırlık lezzeti manda kaymaklı pide-

si tam size göre. Bozdoğan’a özgü 

manda kaymaklı pide, yüzyıllık 

geçmişiyle adeta bir geleneğe 

dönüşmüş. Ülkemizin dört bir 

yanında yiyebileceğiniz çeşitte pi-

delerden onu ayıran da, tereyağına 

göre daha hafif ve sindirimi kolay 

olan taze manda kaymağı.

Bozdoğan’da sadece peynirli 

ve tahinli pide manda kaymağıyla 

tatlandırılıyor. İlçeye bağlı Ziya-

retli köyünden gelen kaymaklar, 

pideyle eşsiz bir uyum sergilese 

de manda kaymağını elde etmek 

oldukça zahmetli. Nazlı bir hayvan 

olan mandanın her gün aynı 

kişi tarafından sağılması ve her 

gün dere kenarı ya da çayırda 

otlatılması gerekiyor ki, o manda-

dan sağılan sütten kaymak elde 

edilebilsin. Zahmetli bir süreçle 

Mutfak Kültürü / Cuisine Culture

Traditional tastes are a must for 

people who are travelling during 

the summer. The tastes that are 

specific to each region first invite 

the curious mind and then stimu-

late the pallet. If you are looking 

for such a taste and you’re on 

route to Bozdoğan, the region’s 

long standing taste, Turkish pita 

with ox cream, is just what you 

need. The dish which has a cen-

tury old history is now a tradition 

in Bozdoğan. The difference 

between this dish and all the 

others you can sample around 

Manda kaymaklı pide
A century old taste: Turkish pita with ox cream 

Bozdoğan’ın 
geleneğe 

dönüşmüş 
asırlık lezzeti 

manda kaymaklı 
pide, lezzet 

duraklarının 
vazgeçilmezleri 

arasında.

Turkish pita 
with ox cream, 
a century old 
traditional 
taste from 
Bozdoğan, is 
something you 
must sample 
in the area. 

Yüzyıllık lezzet:
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pidenin üstünü süsleyen kaymağın 

ağızda bıraktığı tat ise vazgeçile-

meyecek türden. Öyle ki, Aydın’ın 

yerlisi kaymaksız tahinli ve peynirli 

pide yemiyor. Farklı bölgelerden 

manda kaymaklı pide yemek için 

ilçeye gelen müdavimler olduğu 

gibi Muğla, Denizli ve Ankara’dan 

Bodrum’a tatile gidenlerin lezzet 

durağı da yine Bozdoğan oluyor.

Hazırlanışı
Hamur incecik açılıyor. Üstüne 

Yenipazar’dan gelen taze tahin 

ve toz şeker serpiliyor. Odun 

ateşinde 4-5 dakikada pişen pide 

fırından alınıyor ve üstüne yine toz 

şeker serpiliyor. En son da pideye 

lezzetini veren manda kaymağı 

konuluyor. 

Peynirli pide de tıpkı tahinli gibi 

kaymakla daha bir lezzetli oluyor. 

Koyun peyniri, yumurta, maydanoz 

ve biraz sütle hazırlanıyor pidenin 

harcı. 10 dakikada pişen pide, 

kaymakla süsleniyor. 

the country is its fresh ox cream, 

which is lighter than butter. 

Only cheese and sesame paste 

pitas are flavored with ox cream 

in Bozdoğan. The cream which 

comes from the village of Ziyaretli 

in the borough is pretty hard to 

make although it goes excellent 

with pita. The ox, a very coy 

animal, has to be milked by the 

same person and fed near the 

river or pasture everyday so that 

cream can be made from its 

milk. But the taste of this cream 

is unforgettable and the locals 

in Aydın never eat their cheese 

and sesame paste pitas without 

the cream. There are people from 

different regions who come to the 

area just to sample this delicacy 

and people who are on route to 

Bodrum from Muğla, Denizli and 

Ankara usually stop at Bozdoğan 

to have some. 

Preparation
The dough is rolled out very 

thinly. Fresh sesame paste and 

castor sugar is sprinkled on the 

dough. The dough which is coo-

ked in a wooden fire oven for 4-5 

minutes is again sprinkled with 

castor sugar. The final step is the 

addition of ox cream which gives 

the pita its unique taste.  

Cheese pita also tastes better 

with cream, just like sesame paste 

pita. The mixture of the pita is 

made with sheep’s cheese, egg, 

parsley and some milk. The pita 

which is cooked for 10 minutes is 

dressed with ox cream. 
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Yaz sıcaklarından bunalan-

lar için sahil yöreleri en iyi kaçış 

alternatifleri arasında yer alır. Tatil 

günlerinde “Kızgın kumlardan 

serin sulara dalmak hem ruha 

hem bedene iyi gelir” diyenlerin 

tercihi denizler, sağlık alanının da 

vazgeçilmezlerinden. Faydaları 

yaz aylarında serinlemekle sınırlı 

kalmayan deniz suyu, günümüzde 

birçok hastalığın tedavi yöntemi 

olarak kullanılıyor. Bilinen adıyla 

Thalassoterapi, tatildeyken de 

sağlığını ciddiye alanların sıklıkla 

başvurduğu yöntemlerden. 

Popülerliği gün geçtikçe artsa 

da, aslında deniz suyu ve deniz 

ürünleri, antik çağlardan beri 

pek çok hastalığın tedavisinde 

rol oynamış. Roma imparatoru 

Augustus’un hastalıktan korunmak 

için deniz yosunu içeren sularla yı-

kandığı, 16. yüzyılda Fransa Kralı III. 

Henry’nin cilt problemlerini tedavi 

etmek için deniz yosunu kullandığı 

biliniyor. 

18. yüzyıla gelindiğinde deniz 

suyu ve termal banyoların önemi 

öne çıkmaya başlamış ve ilk 

Mimari / Architect

Beach resorts are ideal geta-
way spots for those who looking 
to escape the heat. Seas, which are 
the ultimate escape point of people 
who believe that jumping into cool 
waters from hot sandy beaches are 
good for the body and mind, are 
also crucial when it comes to the 
treatment of certain conditions. 

Thalassotheraphy, as it is known 
as today, is one of the applications 
people who care about their health 
turn to on holiday. Although it has 
recently started becoming popular, 

Thalassotheraphy: 
A cure from the antique ages 

Deniz suyu ile 
vücudun ve zihnin 
canlandırılmasına 

yönelik Thalassoterapinin 
popülerliği gün geçtikçe 

artsa da, antik çağlardan 
beri birçok hastalığın 

tedavisinde rol oynuyor. 

Although it has recently 
started becoming popular, 

Thalassotheraphy, an 
application that regenerates 

the body and mind through sea 
water, it has been used in the 
treatment of many conditions 

since the antique ages. 

Keşfi antik çağlardan gelen 

Thalassoterapi
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thalassoterapi merkezi Dr. Luis 

Bagot tarafından Fransa’da açılmış. 

Ardından da 1964’te Fransız bisik-

let yarışçısı Louisan Bobet geçirdiği 

kaza sonrasında uygulanan thalas-

soterapi tedavisiyle yaşadığı iyileş-

me sürecinden sonra ilk modern 

thalassoterapi merkezini Fransa 

Quiberon’da faaliyete geçirmiş.

Denizden gelen sağlık
Thalassoterapi; koruyucu, tedavi 

edici ve/veya kür amaçlı olarak 

tıbbi gözetim ve denetim altında, 

deniz ve çevresine özgü tüm 

yararlı etkenlerin, yani deniz iklimi, 

deniz suyu, deniz çamurları, yosun-

lar, kum ve denizden elde edilen 

diğer maddelerin kombine olarak 

değişik yöntemlerle kullanıldığı bir 

tedavi sistemi. Isıtılmış deniz suyu-

nun tedavi amaçlı kullanımı, antik 

çağlara dayanırken, termalizmde 

yüzyıllar süren doğal evrim, tha-

lassoterapiyi ortaya çıkarmış. Tha-

lassoterapi, zengin vücut ve yüz 

bakım programları ile deniz iklimi 

ve bol güneş sayesinde, vücudun 

ve zihnin tümüyle yenilenmesini, 

güzelleşmesini ve pozitif enerji de-

polamasını sağlıyor. Sadece deniz 

kıyılarında kurulabilen thalassote-

rapi merkezleri de, insan sağlığına 

gerekli olan iyileştirici gücünü 

denizden alıyor. 

Deniz ve ikliminin kür tarzında 

uygulanma yöntemi olan thalasso 

bakımlarını SPA bakımlarından 

ayıran özellik, sıcak deniz suyu ile 

yapılan özel thalasso bakımlarıyla 

metabolizmanın hızlanması ve 

yoğun olarak mineral alımı sağlan-

ması. Metabolizmanın hızlanması 

ve minerallerin vücuda nüfuz 

etmesi sonucunda da vücuttan 

toksin atılıyor. Bu da vücuttaki 

yağ yakımını kolaylaştırarak kan 

dolaşımını hızlandırıcı endorfin 

(mutluluk) hormonunun salgılan-

masını destekliyor ve toksinlerin 

atılmasını sağlıyor. Ayrıca thalasso 

bakımları tam bir motivasyon kay-

nağı olmanın yanında zayıflama ve 

sağlıklı bir vücuda sahip olmada da 

önemli bir unsur.

Thalassoterapi Didim’de
Deniz kıyısında veya deniz 

kıyısından en fazla 1000 metre 

uzaklıkta kurulması gereken tha

Thalassotheraphy, an application 
that regenerates the body and mind 
through sea water, it has been used 
in the treatment of many conditi-
ons since the antique ages. Roman 
Emperor Augustus and French King 
Henry III were some of the famous 
people who used water with sea-

weed for treating skin conditions.  
The advantages of sea water and 
thermal baths were first seen in the 
18th century and the first thalas-
sotheraphy center was opened 
in France by Dr. Luis Bagot.  After 
that, French cyclist Lousian Bobet 
opened the first modern thalassot-
heraphy center in Quiberon, France 
after recovering from a serious bike 
accident in 1964 with the help of 
thalassotheraphy.

Thalassoterapi, zengin 
vücut ve yüz bakım 

programları ile deniz iklimi 
ve bol güneş sayesinde, 

vücudun ve zihnin 
tümüyle yenilenmesini, 

güzelleşmesini ve pozitif 
enerji depolamasını 

sağlıyor.

Thalassotheraphy 
regenerates the body and 

mind, gives the body a 
beautiful glow and helps 
the body store positive 

energy through rich body 
and facial applications 

through sea climate and 
lots of sun.
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lassoterapi merkezlerinden bi-

rine sahip Didim, sağlık turizminin 

de önemli uğrak yerlerinden.  İlçe-

de hizmet veren Caprice Thermal 

Palace, uygulanan thalassoterapi 

yöntemleriyle sağlık ve tatili bir 

arada sunuyor. Sodyum klorür, 

magnezyum, flor, sülfat, bromür, 

kalsiyum gibi mineralleri içeren 38-

40 derece havuzların bulunduğu 

otelde, su içi egzersizler, yosun ve 

çamur kürleriyle gerçekleşen teda-

viler farklı hastalıkların tedavisinde 

olumlu etkiler sağlıyor. Thalassote-

rapide deniz suyuyla tedavi edile-

bilen hastalıklar ise bel ve boyun 

fıtıkları, kireçleme, romatizmal 

hastalıklar, yumuşak doku romatiz-

ması (fibromiyalji), tenisçi dirseği, 

golfçü dirseği gibi yumuşak doku 

problemleri, kırık ve çıkıklar sonrası 

rehabilitasyon, spor yaralanmaları 

ve ortopedik ameliyatlar sonrası 

rehabilitasyon, felç ve omurilik 

yaralanmaları sonrası rehabilitas-

yon, nörolojik hastalıklar, stres ve 

yorgunluk, sedef, egzama gibi deri 

hastalıkları olarak sıralanıyor.

Health from the sea 
Thalassotheraphy is a treat-

ment system which is applied 
with a combination of sea water, 
sea mud, seaweed, sea sand and 
other materials from the sea under 
medical observation and super-
vision for treatment or preventive 
purposes. The use of heated water 
for treatment purposes date back 
to antique ages and the natural 
evolution in thermals has now given 
way to thalassotheraphy. Thalassot-
heraphy regenerates the body and 
mind, gives the body a beautiful 
glow and helps the body store 
positive energy through rich body 
and facial applications through sea 
climate and lots of sun. Thalassot-
heraphy centers which can only be 
established near sea shores take its 
healing power that is needed by the 
human body from seas. What sepa-
rates Thalassotheraphy applications 
from regular SPA applications is that 
the metabolism accelerates during 
special thalassic applications which 
are done with hot sea water and 
the body receives a healthy dose 
of minerals. When the metabolism 
accelerates and the minerals enter 
the body, toxins are released. This 
helps burn the fat in the body and 
supports the release of endorphins.  

Thalassotheraphy applications are 
not only a complete source of mo-
tivation but they help shed weight 
and maintain a healthy body.

Thalassotheraphy in 
Didim 

Didim, which has a thalas-
sotheraphy center that is built in 
accordance with the general rule-a 
maximum of 1000 meters from 
the seashore- is one of the most 
important spots when it comes to 
health tourism. The Caprice Thermal 
Palace in Didim provides an excel-
lent vacation and health services. In 
the hotel which has 38-40 degrees 
pools with minerals such as sodium 
chloride, magnesium, fluorine, 
sulfide, bromide and calcium, help 
patients with their treatments for 
various conditions through water 
exercises and seaweed and mud 
cures. Some of the conditions that 
thalassotheraphy helps treat are: 
herniated disks and necks, arthritis, 
calcifications, fibromyalgia, soft 
tissue problems, rehabilitation after 
breaks and fractures, sports injuries, 
rehab after orthopedic surgeries, 
rehab after paralysis and spine inju-
ries, neurological diseases, stress and 
exhaustion, and skin conditions 
such as nacre and eczema.

Thalasso bakımları tam bir 
motivasyon kaynağı olmanın yanında 
zayıflama ve sağlıklı bir vücuda sahip 

olmada da önemli bir unsur.

Thalassotheraphy applications 
are not only a complete source 

of motivation but they help shed 
weight and maintain a healthy 

body. 
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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

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

I N F O

Didim Turizm Danışma / 
Didim Tourism Information Office  0256 811 57 07

Söke İlçesi Önemli Telefonları

Kaymakamlık / Governor 0256 518 10 21-518 29 71
Belediye / Municipality 0256 518 10 84-518 67 79
Hastane / Hospital 0256 518 23 61
Emniyet / Police Department 0256 518 98 60
Jandarma / Gendarmerie 0256 518 10 41

Turizm Sektör Temsilcilikleri / Tourism Sector Agencies

TURSAB Kuşadası BYK / 
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 Belediyesi Şehir Tiyatroları / 
Aydın Municipality City Theatres  0256 226 63 80
Muzaffer İzgü Sahnesi / 
Muzaffer İzgü Stage  0256 226 63 80/1296
Şükran Güngör Sahnesi / 
Şükran Güngör Stage  0256 226 41 81
Aydın Kültür Merkezi / Aydın Cultural Centre 
Hidayet Sayın Sahnesi / Hidayet Sayın Stage  0256 212 85 06
Aydın Kültür Merkezi / Aydın Cultural Centre 0256 212 85 06
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 612 05 64
Didim Sanat Galerisi / Didim Art Gallery  813 20 94

106
AYDIN   Temmuz - Ağustos / July - August 2011



AYDIN   Temmuz - Ağustos / July - August 2011

107



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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ÖZEL BAŞAK KOLEJİ
Zeybek Mah. Arıkbaşı Mevkii
P.K. 150 - 09020 - AYDIN 
Telefon : 0 256 219 74 46
Fax : 0 256 219 74 48
www.basakkoleji.k12.tr
info@basakkoleji.k12.tr

AYDIN KUYUMCULUK
Merkez : Yeni Camii Mah. 
Köprübaşı No.1 Söke
Tel: 0256 518 22 41 - 512 63 39
www.aydinkuyumculuk.com.tr
 

DOĞUŞ DİDİM MARİNA
Çamlık Mevkii 
3.Koy Didim/Aydın-Türkiye
Telefon: 0256 813 80 81
Faks: 0256 813 14 13
didim@dogusmarina.com.tr
www.dogusmarina.com.tr

DİDİM BEACH RESORT
Parlementerler Sitesi Yolu
3.Koy Altınkum - DİDİM
Tel. 0 256 813 33 13
Faks. 0 256 813 62 01
info@didimbeach.com
www.didimbeach.com

UĞURLU BALIK
İşleme Tesisi 
Atanaj Deresi Mevkii No.25
Denizköy, Didim - AYDIN
Tel: 0256 846 24 12
Faks: 0256 846 24 53

GARDEN OF SUN HOTEL
3.Plaj Altınkum 
Didim - AYDIN
Tel: 0256 813 64 03 - 04
Faks: 0256 813 64 01
rezervasyon@gardenofsun.com.tr
www.gardenofsun.com.tr

KORUMAR HOTEL
Gazi Beğendi Mevkii PK. 18
09400 Kuşadası - AYDIN
Tel: 0256 618 15 30
Faks: 0256 618 11 10
info@korumar.com.tr
www.korumar.com.tr

AYDIN GÖZ HASTANESİ
Muğla Bulvarı 
No.40 AYDIN
Tel: 0256 226 86 86
www.aydingoz.com.tr

ÖZEL BSK ANKA HASTANESİ
Efeler Mah. İzmir Bulv.
No.82 AYDIN
Tel: 0256 212 00 12
Faks: 0256 225 25 41
www.bskanka.com

ATA DURAK OPTİK
Merkez : İstiklal Mah. 1053 
Sokak. No:2 - AYDIN 
Tel: 0256 - 226 94 04
info@atadurakoptik.com.tr  
www.atadurakoptik.com.tr

CTS CROESUS TRAvEL SERvICES
Çamlık Mah. 427 Sok. No:28/A  
Altınkum/Didim
Tel: +90 256 813 72 00-01   
Faks: +90 256 813 72 03
info@croesustour.com
www.croesustour.com

ERDEM HALI
Ramazanpaşa Mah. 
Hükümet Bulv. No.14 
(Yapı Kredi Bankası Üst Köşesi) 
AYDIN
Tel: 0256 225 23 29

ERDEM
HALI

LENA OTO
VOLKSWAGEN YETKİLİ SERVİS
Aydın Muğla Karayolu 3 km 
No.3 AYDIN
Tel: 0256 226 84 30

Lena
MİMAR OTOMOTİV
7 Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı 
No:8 Merkez AYDIN
Tel : 0 256 226 70 61
www.mimarotomotiv.com

NATUR-MED
Dilek Yarımadası
Davutlar - Kuşadası
Tel: 0256 657 22 80
       0256 657 17 41
info@natur-med.com.tr
www.natur-med.com.tr

NYSA DOĞUM HASTANESİ
Adnan Menderes Mah. 533 
Sok. Muğla Bulv. No.2 AYDIN
Tel: 0256 211 28 28
Faks: 0256 211 28 51
www.nysadogumhastanesi.com 

SAKLI BAHÇE RESTORAN
İstiklal Mah. DKY Üzeri No.12 
İsabeyli - Nazilli / AYDIN
Tel: 0256 347 63 34

CLUB MEDUSA & BEACH CLUB
Yalı Cad. Yeni Özel İdare 
Tesisleri Medusa Disco
Didim - AYDIN
Tel. 0256 813 75 20
www.medusadisco.com

EPHESIA HOTELS
Ilıca Mevkii Longbeach
PK 195 09400 Kuşadası-AYDIN
Tel: 0256 633 32 88
Faks:  0256 633 32 96
info@ephesia.com
www.ephesia.com

GRAND BELISH 
Y.Mahalle Özgürcan Gözmen
Sok. No:5
Davutlar/Kuşadası-AYDIN
Tel: 0256 681 54 54
Faks: 0256 681 48 49
www.grandbelish.com
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B U L M A C A

112
AYDIN   Temmuz - Ağustos / July - August 2011






