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DanıĢman: Prof. Dr. ġükran ġAHĠN 

Bu çalıĢmada, Doğanbey Mahalleleri ve yakın çevresi örneğinde, Tarihi Peyzaj 

Karakter Alanları (TPKA) haritalama yöntemi önerilmiĢtir.  Tarihi Peyzaj Karakter 

Analizi (TPKAn) ile üretilen bir TPKA haritası, unutulmaya yüz tutmuĢ antik kent-

peyzaj iliĢkisini ve kaybolan belleği arama çalıĢmaları için bir araçtır. Tez çalıĢmasında, 

toplumların bu bellek alanlarıyla buluĢturacak araçlardan biri olarak turizm ele 

alınmıĢtır. ÇalıĢma alanı bazında TPKA‟nın mekânsal olarak turizm sektöründe 

değerlendirilmesine iliĢkin öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

Bu çalıĢma ile önerilen çok katmanlı TPKA haritaları hem tarihi ve arkeolojik 

dönemleri hem de yeni bir bakıĢ açısı olarak sucul ve karasal ortamlardaki sınır 

değiĢimlerine dayalı Peyzaj Deseni GeçiĢ Alanlarını (PDGA) kapsamaktadır. Doğanbey 

yerleĢimi yakın çevresindeki PDGA‟lar, bölgedeki yerleĢim sahalarının geliĢimini 

etkilemiĢ, hatta tarih sahnesinden silinmelerine neden olmuĢlardır. Bu bağlamda, bir 

TPKA haritalama yöntemi, sahaya özgü doğa-insan etkileĢiminin kanıta dayalı tüm 

zamansal katmanlarını, aynı zamanda Anadolu‟nun uzun jeolojik geçmiĢinin ve akarasu 

dinamiklerinin bir sonucu olan sucul ve karasal ortamlardaki sınır değiĢimlerini 

kapsamalıdır. Deltalar, göller ve akarsu taĢkın yatakları bir peyzajın jeomorfolojik 

belleği olarak tanımlanabilir. 

Tez ile önerilen yöntemin uygulanabilmesi ve yeni tarihsel veriler ortaya çıktıkça 

güncellenebilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısına ve sunduğu 

olanaklara gereksinim bulunmaktadır. Antik kentlerin, tarihsel oluĢum ve 

dönüĢümlerinin sahnelendiği çok katmanlı (palimpsest) arkeolojik ve jeoomorfolojik 

peyzaj özellikleri ile kayıt altına alınması, bu kentlerin kültürel miras değerlerinin ve 

bulundukları yerle etkileĢimlerinin hem daha tutarlı olarak anlaĢılmasına hem de güncel 

peyzaja iliĢkin koruma-kullanım stratejilerinin daha etkin geliĢtirilmesine olanak 

sağlayabilir. 

Eylül 2021, 108 Sayfa 

Anahtar Sözcükler: Doğanbey, Tarihi Peyzaj Karakteri, Arkeoloji, Çok Katmanlı 

Peyzaj 
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ABSTRACT 

Ph.D. Thesis 

HISTORICAL LANDSCAPE CHARACTER ANALYSIS AND ITS EVALUATION 

IN TERMS OF TOURISM: THE EXAMPLE OF OLD AND NEW DOĞANBEY 

NEIGHBORHOODS IN AYDIN SÖKE 

 

Nergiz BELEN 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Science 

Department of Landscape Architecture 

 

Supervisor: Prof.Dr. ġükran ġAHĠN 

 

In this study, the Historical Landscape Character Areas (TPKA) mapping method has 

been proposed in the example of Doğanbey Neighborhoods and its surroundings. A 

TPKA map produced by Historical Landscape Character Analysis (TPKAn) is a tool for 

the search for the ancient city-landscape relationship and lost memory that is about to be 

forgotten. In the thesis study, tourism is discussed as one of the tools that will bring 

societies together with these memory areas. On the basis of the study area, suggestions 

have been developed regarding the spatial evaluation of TPKA in the tourism sector. 

 

The multi-layered TPKA maps proposed in this study include both historical and 

archaeological periods and, as a new perspective, Landscape Pattern Transition Areas 

(PDGA) based on boundary changes in aquatic and marine environments. The PDGAs 

in the immediate vicinity of the Doğanbey settlement affected the development of the 

settlements in the region and even caused them to be erased from the scene of history. 

In this context, a TPKA mapping method should cover all evidence-based temporal 

layers of site-specific nature-human interaction, as well as boundary changes in aquatic 

and terrestrial environments as a result of Anatolia's long geological history and riverine 

dynamics. Deltas, lakes and river floodplains can be defined as the geomorphological 

memory of a landscape. 

 

In order to apply the method proposed by the thesis and update it as new historical data 

emerge, a Geographical Information Systems (GIS) infrastructure and the opportunities 

it offers are needed. Recording ancient cities together with their multi-layered 

(palimpsest) archaeological and geomophological landscape features, in which their 

historical formations and transformations are staged, may allow for a more consistent 

understanding of the cultural heritage values of these cities and their interaction with the 

place where they are located, as well as a more effective development of conservation-

use strategies for the contemporary landscape.  

September 2021, 108 pages  

 

Key Words: Doğanbey, Historical Landscape Character, Archeology, Multilayered 

Landscape 
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1 

1. GĠRĠġ 

Anadolu‟nun tarihi geçmiĢi Göbeklitepe çalıĢmaları ile MÖ 12.000‟lere kadar 

uzanmaktadır. Doğanbey yerleĢmesinin de yer aldığı Ege Bölgesi ise, Prof. Dr. Hayat 

Erkanal‟ın Ġzmir ili Liman Tepe‟de yaptığı kazı çalıĢmaları ile bölge tarihinin MÖ 

4.000‟lere kadar geriye uzandığı ispatlanmıĢtır (Erkanal vd 2019).  Bölgede yapılan 

arkeolojik kazı çalıĢmaları sonuçlarına göre, ayakta kalan Antik Yunan Kent devirlerine 

ait kalıntılar ağırlıklıdır. Bu kalıntıların baĢlangıç tarihi ise MÖ 700‟ler olarak 

verilmektedir. ÇalıĢma alanına baktığımızda Doğanbey yerleĢmesinin ilk baĢlangıç 

tarihi bazı kaynaklarda (Göktuğ 2011) MÖ 700‟ler olarak verilmiĢ olmakla birlikte, 

alanın baĢlangıç tarihinden bugüne kadar geçirdiği yer değiĢimleri nedeniyle kalıntıların 

birçoğuna rastlanılmamaktadır. Birbirine çağdaĢ olduğu düĢünülen Priene, Tebai, Milet, 

Herakleia, Myous, Pyrrha, Ġonia Polis, Panionion, Mykalessos antik kentlerinin 

kalıntılarından yararlanılarak çalıĢma alanı ve yakın çevresinin arkeolojik zaman 

derinliği, varolan literatüre dayalı araĢtırılmıĢtır. Bu araĢtırma Tarihi Peyzaj Karakter 

Analizinde (TPKAn) tarihsel dönemleri belirleyebilmede temel veri sağlamıĢtır.  

Dünya‟da ve Türkiye‟de gerçekleĢtirilen tarihi peyzaj karakter analizi çalıĢmaları 

irdelendiğinde, arkeolojik dönemleri irdelemekle birlikte, çoğunlukla sınırlı bir zaman 

derinliğindeki (çoğunlukla 15 yüzyıldan günümüze) peyzaj ögelerine yer verilmektedir. 

Arkeolojik dönemlerde sucul ve karasal peyzajlardaki mekânsal değiĢimin irdelendiği 

literatüre rastlanmamıĢtır. Oysa bu değiĢimler antik yerleĢimlerin ve doğa-insan 

iliĢkisinin farklılaĢmasında önemli etkenler olmuĢtur. Bu tez çalıĢmasında alanın 

tarihsel derinliği arkeolojik dönemlerden baĢlatılmıĢ, sucul ve karasal ortamlardaki sınır 

değiĢimleri de TPKA haritalarına yansıtılmıĢtır. Bu çerçevede 2700 yıllık bir tarihi 

geçmiĢi olan çalıĢma alanın tarihsel ve arkeolojik süreçlerdeki peyzaj özellikleri elde 

edilebilen veriler kapsamında incelenmiĢtir.  Bölgenin tarihi geçmiĢi incelenirken 

öncelikle antik kaynaklardan yararlanılmıĢtır. Jeolojik devirlerin irdelendiği varolan 

yazın ile alanın doğal peyzaj (peyzaj deseni) değiĢimine değinilmiĢtir. Tarihi ve 

arkeolojik araĢtırmalara dayalı yazınla belirtilen alanın peyzaj karakterindeki yapısal 

değiĢimler alanın çok katmalı tarihi peyzaj özelliklerine ve TKPAn kapsamında tarihi 

dönemlerin belirlenebilmesine ıĢık tutmuĢtur. Yapılan literatür çalıĢmaları, alan 

gözlemleri ve ArcGIS programı yardımıyla gerçekleĢtirilen TPKAn çalıĢmaları ile 



 

 

2 
 

alanın arkeolojik dönemden bugüne kadar olan Peyzaj Karakter Alanları (TPKA) 

haritalanmıĢ, alanın geçirdiği peyzaj değiĢimleri, bu değiĢimlerinin alandaki yerleĢme 

üzerinde olan etkileri araĢtırılmıĢtır. Bunun yanı sıra bu tez kapsamında söz konusu 

TPKA‟nın sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilebilmesi hedeflenmiĢtir. Bu 

amaçla çalıĢma alanı kapsamında TPKA haritasının yönlendirdiği ve belirleyici olduğu 

turizm geliĢimine iliĢkin öneriler ortaya konulmuĢtur. TPKAn‟nin değerlendirilebileceği 

bir sektör olarak turizmin seçilmesinin nedeni, çalıĢma alanına iliĢkin olarak irdelenen 

ulusal kalkınma ve turizm eylem planlarıdır. TPKAn haritaları ile belirlenen turizm rota 

ve duraklar ile kültürel turizmin ziyaretçilerinin alanın tarihi ve arkeolojik geçmiĢinin 

geniĢ zamansal derinliğindeki çoklu katmanlarını bütünleĢik olarak algılayabilmeleri 

sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. GeçmiĢin kalıntılarının birbirinden kopuk materyaller olarak 

algılanması yerine, peyzajdaki değiĢimlerin neden olduğu farklı tarihsel dönemlerdeki 

peyzaj deseninin çizgisel, alansal ve noktasal ögeleri peyzaj değiĢimi geçiĢ alanları ile 

birlikte algılanması hedeflenmiĢtir. Böyle bir yaklaĢım değiĢimin nedenlerine iliĢkin 

farkındalığı ziyaretçinin zihninde canlandırabilecekken, ziyaretçilerin uzun zamansal 

geçmiĢi hızlıca kavrayabilmelerine de olanak verebilecektir. TPKA haritasında yer 

alacak tarihi ve arkeolojik ögeler ne kadar fazla gün yüzüne çıkarılmıĢsa belirtilen 

farkındalık ve kavrayıĢ o derece güçlü olacaktır.      

Tez çalıĢmasının ilk bölüm olan kuramsal temeller kısmında peyzaj karakter analizi, 

tarihi peyzaj karakter analizi, Türkiye‟nin daha önceki stretejik planlama çalıĢmalarının 

neler olduğu, Türkiye ve bölgenin turizm statejik geliĢim dönemleri ve yasal 

dayanakları, kırsal kalkınma politikaları ve bölgesel kalkınma politikaları ile ilgili 

varolan yazın irdelenmiĢtir. Özellikle TPKAn ve TPKA‟nın haritalanmasına iliĢkin 

literatür izlenen yöntem ve haritalama teknikleri kapsamında ayrıntılı ve karĢılaĢtırmalı 

olarak incelenmiĢtir. 

Ġkinci bölümde çalıĢma alanı sınırları belirleme kriterleri, tarihi peyzaj karakteri haritası 

oluĢturma gerekçesi, çalıĢma için izlenen yöntem ve materyal açıklanmıĢtır. 

Üçüncü bölümde ise; öncelikle alana iliĢkin envanter kapsamında doğal, kültürel, 

arkeolojik ve tarihi özellikleri incelenmiĢ, doğal peyzaj değiĢimleri literatüre dayalı 

irdelenmiĢ, sosyoekonomik durumu nüfus değiĢimi araĢtırılmıĢtır. Ardından tezin 
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sonuçlarından biri olarak; tezin özgün katkılarını oluĢturan yöntem ve harita kodlama 

tekniği çerçevesinde TPKAn için gerekli tarihi dönemler belirlenmiĢ ve TPKA haritası 

oluĢturulmuĢtur. Alan özelinde GZOT analizi yapılarak alanın turizm potansiyeli 

irdelenerek tezin diğer sonucunu oluĢturan TPKA‟na dayalı turizm geliĢimi için öneriler 

çalıĢma alanı örneğinde geliĢtirilmiĢtir.  

Sonuç bölümünde ise çalıĢmanın bilime,  TPKA haritalarının turizm sektörü geliĢim 

planlarında kullanımına ve çalıĢma alanına katkıları tartıĢılmıĢtır.   

1.1 AraĢtırmanın Amacı 

Tezin amacı, 

 Doğanbey Mahalleleri ve yakın çevresi örneğinde, Tarihi Peyzaj Karakter Alanları 

(TPKA) haritalama yöntemi önermek,   

 Önerilen yöntem ve yine tez ile önerilecek harita kodlaması sistemiyle ortaya 

konulacak TPKA haritasının hem arkeolojik dönemleri hem de Peyzaj Deseni GeçiĢ 

Alanlarını (PDGA) kapsayacak biçimde çok katmanlı peyzaj özelliklerini yansıtmak, 

 Turizmin toplumları bu bellek ya da kimlik alanlarıyla buluĢturacak araçlardan biri 

olduğunu kabul ederek, TPKA‟nın turizm geliĢiminde değerlendirilmesine iliĢkin 

yaklaĢımın çalıĢma alanı örneğinde önerilmesidir. 

Tez çalıĢması sırasında yapılan literatür incelemesi sonucunda tarihi peyzaj karakteri 

çalıĢmalarında ortak bir terminoloji ve kodlama sisteminin geliĢtirilmediği tespit 

edilmiĢtir. Bu çalıĢma ile terminoloji ve kodlama sistemi konusundaki eksikliğin 

giderilmesi ve önerilen TKAn çerçevesinde TPKA haritalama çalıĢmaları için 

terminoloji ve kodlama sisteminin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. 

Doğal ve kültürel kaynak değerleri ile çok zengin bir coğrafyaya sahip olan Türkiye, 

tarihi geçmiĢte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıĢtır. Türkiye‟nin geçirdiği tarihi 

evreleri daha iyi anlamak için tarihsel süreç içerisinde yer alan kültürel değerleri sağlıklı 

bir Ģekilde arĢivlenmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılması iĢi bir görev ve aynı zamanda 

tarihi bir sorumluluktur.  
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TPKAn ile elde edilen bilginin iki temel iĢlevsel değeri bulunmaktadır. 

 Tarihi Peyzaj Karakter Alanlarına iliĢkin kodlamanın, tarihi peyzaja iliĢkin mekânsal 

ve zamansal veriyi içeren bir arĢiv oluĢturabilmede sistematik bir kataloglamaya 

olanak sağlaması 

 Turizm amaçlı stratejilerin planlamasında, tarihi peyzaj karakter tiplerinin rota ve 

duraklarının belirlemesinde veri sağlamasıdır. 

1.2 AraĢtırma Soruları  

Tez çalıĢması aĢağıda belirtilen sorular araĢtırma ile kurgulanmıĢtır. 

1. Anadolu gibi köklü tarihi ve arkeolojik geçmiĢe sahip alanlar ile ilgili olarak, 

tüm tarihi ve arkeolojik katmanları kapsayan bir haritalama yapmak mümkün 

müdür? Diğer bir anlatımla, tüm tarihi katmanlar hazırlanan bir harita üzerinde 

bir arada sunulabilir mi? 

2. TPKA‟nın haritalamasında tarihin farklı katmanlarını içerecek terminoloji ne 

olmalıdır? 

3. TPKAn çalıĢmaları, ekonomik bir faaliyet olan turizm geliĢimimi için 

yönlendirici olarak nasıl kullanılabilir?  

1.3 AraĢtırmanın Hipotezi 

Literatür çalıĢmaları irdelendiğinde Dünya‟daki TPKAn çalıĢmalarının çoğunlukla15. 

yüzyıl‟dan baĢlatıldığı farketilmiĢtir. Ülkemizde yapılan son çalıĢmalar irdelendiğinde, 

yakın tarihli arkeolojik devirlerin irdelendiği görülmüĢtür, daha eski arkeolojik devirler 

TKPAn haritalarında rastlanmamıĢtır. Bu durum elbette veri noksanlığından ya da 

peyzajın uzun jeolojik devirlere uzanan olası stabil yapıdan kaynaklanabilir. Öte 

yandan, Anadolu, kıta hareketliliği kapsamında önemli bir yeri bulunmaktadır ve 

dolayısıyla peyzaj özelliklerinde değiĢimlerin yaĢanması olağandır (Collins 1997). Bu 

devirlerde insan kolonileĢmesi bulunmasa da örneğin günümüzde anadolu peyzajında 

rastlanan denizel fosillerin nedenini açıklamaktadır. Son buzul evresinden günümüze 

değiĢen deniz seviyeleri de peyzaj değiĢimlerine neden olmuĢ ve insan kolonilerinin 



 

 

5 
 

oluĢumunu etkilemiĢtir (Mustafaoğlu 2010). Deltalar, göller ve akarsu taĢkın yatakları 

bir peyzajın jeolojik belleğidir. Bu alanlarda, akarsular tarafından taĢınan ve erozyon 

süreçleri ile üretilen sedimanlar depolanmaktadır. Deltalar, hem doğal peyzajlar 

üzerinde farklı yerleĢim aĢamalarının etkilerini saptamak hem de yıkıcı sellerin, deniz 

seviyesindeki dalgalanmaların, depremlerin ve diğer doğal olayların sonuçlarını 

belirleyebilmek için mükemmel jeoarĢivler olarak hizmet edebilirler. Hemen bütün 

Akdeniz deltalarında olduğu gibi tez çalıĢma alanı da Türkiye‟nin Ege sahillerinde 

böyle bir peyzajda bulunmaktadır (Brückner et al. 2017). Bu bağlamda, Anadolu ve 

Özellikle Akdeniz ve Ege peyzajlarında yürütülecek TPKAn çalıĢmalarında, denizel 

peyzajdan karasal peyzaja geçiĢlerin ve bu bağlamda tez çalıĢma alanının içinde yer 

aldığı Büyük Menderes ovasındaki antik kentler ya da antik Truva yerleĢiminde olduğu 

gibi ticari iĢleve dayalı liman Ģehirlerinden kırsal tarımsal yerleĢimlere geçiĢin yer 

almasının önemli olduğu düĢünülmüĢtür. Dolayısıyla peyzajın jeomorfolojik 

değiĢimleri, bu bağlamda peyzaj yapısındaki geçiĢler ve insan-doğa etkileĢimi TPKAn 

çalıĢmalarının bir parçası haline gelmelidir. Bu önerme bağlamında tez çalıĢmasının ana 

hipotezi hipotezi aĢağıda verilmiĢtir.  

Ana hipotez: Bir peyzajda bütün arkeolojik ve tarihi katmanları karĢılayan tarihi peyzaj 

karakteri haritalaması mümkündür. Bütün arkeolojik ve tarihi katmanları içerecek bir 

haritalama terminolojisi oluĢturulabilir.  

Tarihi Peyzaj Karakter Analizi (TPKAn) ile üretilen bir TPKA haritaları, unutulmaya 

yüz tutmuĢ antik kent-peyzaj iliĢkisini ve kaybolan belleği arama çalıĢmaları için bir 

araçtır. Toplumların bu bellek alanlarıyla buluĢturacak araçlardan biri turizmdir. 

Dolayısıyla zamansal ve mekânsal olarak peyzajın çok katmanlı yapısını yansıtan 

TKPA haritaları, arkeolojik ve tarihi peyzaja iliĢkin belleğin gelecek nesillere 

taĢınmasında kültürel turizm geliĢimlerinde değerlendirilecek bir araçtır. Bu bağlamda 

tez çalıĢmasının alt hipotezi aĢağıda verilmiĢtir. Alt hipotez: TPKAn haritalarına 

dayanarak belirlenen turizm rota ve durakları kültürel turizmin ziyaretçilerinin alanın 

tarihi ve arkeolojik geçmiĢinin geniĢ zamansal derinliğindeki çoklu katmanlarını 

bütünleĢik olarak algılayabilmeleri için fırsat sağlamaktadır.  
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1.4 ÇalıĢma Alanının Seçilme Nedeni 

Aydın ili Söke Ġlçesinde bulunan, antik dönemde Domatia olarak isimlendirilen 

Doğanbey Mahallesi aynı isimle günümüzde halen yerleĢimdir ve bu yönüyle 

Türkiye‟nin nadir yerlerinden biridir. Ayrıca, Doğanbey YerleĢimi, aynı zamanda çok 

önemli kültürel kaynak değerlerine sahip Büyük Menderes Deltası gibi dünya çapında A 

Sınıfı bir sulak alan özelliklerine bağlı olarak ilan edilen Uluslararası öneme sahip Dilek 

Yarımadası Menderes Deltası Milli Parkı (DYBMDMP) sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Bu kapsamda Doğanbey yerleĢiminin özgün ve iĢlevsel bir kimlik değeri 

olduğu söylenebilir.  

DYBMDMP‟nın çok önemli doğal, kültürel, tarihi ve arkeolojik kaynak değerlerine 

sahip olması çalıĢma alanı olan Doğanbey yerleĢimin yerli ve yabancı ziyaretçiler 

tarafından biliniyor olmasında etkilidir (Yıllık ziyaretçi sayıları ve alana gelen yabancı 

turist sayıları Bölüm 4.3‟de verilmiĢtir) 

Bu alanın seçilmesinin en önemli nedeni ise; Büyük Menderes Deltasının bir zamanlar 

denizken zaman içerisinde alüvyonlarla dolması sonucunda peyzaj değiĢimlerinin 

oluĢması ve bu değiĢimlerin yerleĢmeler üzerine etkilerinin en iyi görüldüğü yerlerden 

birinin Doğanbey YerleĢmesi olmasıdır. Bu nedenle çalıĢma alansal olarak 2 ölçekte 

yapılmıĢtır. Üst ölçekte Büyük Menderes Deltasında TPKA haritalanmıĢtır. Alt ölçekte 

ise, çalıĢma lanı ise Eski Doğanbey yerleĢimini merkez alarak deniz kenarına kadar 3 

km yarıçaplı alandır.  

1.5 AraĢtırmanın Özgün Değeri 

“Tarihi Peyzaj Karakter Analizi değerlendirilmesinin Turizm Açısından 

Değerlendirilmesi: Aydın Söke Eski ve Yeni Doğanbey Mahalleleri Örneği” isimli 

araĢtırma Dünya‟da ve Türkiye‟de yapılan benzer çalıĢmalardan aĢağıda verilen özgün 

değerleri ile ayrılmaktadır. 
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 Benzer TPKA çalıĢmalarından daha geniĢ bir zamansal derinlik (2700 yıllık) 

araĢtırılmıĢ ve farklı dönemlerdeki katmanlara iliĢkin tarihi peyzaj özellikleri aynı 

haritada gösterilmiĢtir.  

 Tarihi peyzaj özellikleri/karakteri tarihi ve arkeolojik ögeler yanısıra peyzaj 

desenindeki deĢimlerle (alan özelinde denizel peyzajdan karasal peyzaja geçiĢ) 

birlikte haritalanmıĢtır.  

 TPKA haritasının oluĢturulmasında etkili zamansal periyodlar alanda izlenen önemli 

doğal ve tarihi değiĢimlere göre belirlenmiĢtir. 

 TKPK harita kodlaması, ġahin ve ark (2014) tarafından gerçekleĢtirilen “Bölge ve 

Alt Bölge Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Teknik 

Kılavuzunda geliĢtirilen peyzaj deseni kodlamayla bütünleĢtirilebilir özelliktedir.  Bu 

bağlamda önerilen TKPAn ve TPKA haritalama yöntem ve teknikleri, ulusal teknik 

kılavuzun tarihi ve arkeolojik peyzaj kapsamında geniĢletilmesinde kullanılabilmesi 

hedeflenmiĢtir. 

 Turzim geliĢiminde turizm rot ve duraklarının belirlenmesinde TPKA haritasının 

kullanımına iliĢkin değerlendirme de çalımanın özgün çıktılarındandır.   
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2. LĠTERATÜR ÖZETĠ 

Bu bölümde peyzaj karakteri ve tarihi peyzaj karakteri, TPKAn yöntemleri ve TPKA 

haritalama tekniklerine iliĢkin literatür irdelenmiĢtir. TPKAn turizm kapsamında 

değerlendirilecek olması nedeniyle Türkiye‟nin stratejik planları, turizm eylem planları, 

yerel planlar ve Türkiye‟nin kırsal kalkınma çalıĢmaları incelenmiĢtir.   

2.1 Peyzaj Karakter Analizi 

Peyzaj karakteri kavramını açıklamak için, öncelikle peyzaj kavramını açıklamak 

gerekmektedir. 2000 yılında Floransa‟da kabul edilen ve Türkiye tarafından 2003 

yılında yürülüğe giren Avrupa Peyzaj SözleĢmesi‟nde peyzaj “insanlar tarafından 

algılandığı Ģekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileĢiminin 

sonucu olan bir alan” olarak tanımlanmıĢtır (Anonim 2003). Bu sözleĢme ile peyzaj, 

modern, zengin ve geniĢ kapsamlı bir yaklaĢım haline gelmiĢtir. SözleĢmeyle, Avrupa 

ülkelerindeki peyzajları ilgilendiren farklı kültürel deneyimler, ulusal ve uluslararası 

yasalar ve mevcut politikalar önem kazanmıĢtır (Scazzosi 2004). 

Peyzaj karakteri ile ilgili araĢtırmacıların yaptığı üç farklı tanımlama aĢağıda verilmiĢtir.  

 Köse ve ġahin (2017)‟e göre “Peyzaj insan ve yer arasındaki iliĢki ile ilgilidir. Peyzaj 

hem kültürel hem de doğal bileĢenlere sahiptir. Peyzaj bu bileĢenlerin birbiriyle 

etkileĢimi ve insanların algılama biçimi ile var olmaktadır. Peyzaj kentsel ve kırsal 

alanlarda sürekli bir değiĢim içerisindedir. Peyzaj tanımlamalarında bu değiĢim 

dikkate alınmalıdır. Diğer bir anlatımla, peyzaj karakter tanımlamaları mekânsal ve 

zamansal olarak yapılmalıdır.” 

  Erdoğan (2014) göre, “Peyzaj karakteri; peyzaj planlama, koruma ve yönetim 

araĢtırmalarında genel ilkelerin belirlenmesi ve ileriye dönük politikaların 

oluĢturulmasında temel veri kaynağını oluĢturmaktadır. Türkiye‟de zengin doğal 

kaynak değerleri ile farklı uygarlıkların kültürel izlerini taĢıyan çeĢitli peyzajlara 

sahiptir. Tarafı olduğumuz Avrupa Peyzaj SözleĢmesinin gereklerini yerine 

getirmek, peyzajların korunması ve gelecek kuĢaklara aktarılması büyük önem 

taĢımaktadır” 
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 Bishop and Phillips (2004) ise “Peyzaj karakter değerlendirmesi doğa korumaya 

katkısı olan bir araç olarak kabul edilen, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerini 

yerine getirmek için akılcı kullanılan bir kaynaktır.”  

Peyzaj karakteri üzerine çalıĢan uzman görüĢlerine göre; peyzaj karakter analizi peyzajı 

daha sistematik ve bilimsel boyutta değerlendirilmesini ve sınıflandırmasını sağlamıĢtır. 

Bu kapsamda Peyzaj karakter Analizinin amacını söyle sıralayabiliriz;  

 Peyzajın sahip olduğu doğal ve kültürel özellikleri sınıflandırmak, 

 Peyzajın değiĢimini tanımlamak ve değiĢimi hakkında bilgi sahibi olmak, (Swanwick 

2006) 

 Alanda bulunan çevresel ve kültürel özellikleri belirlemek, 

 DeğiĢim ve geliĢim için yerelin dikkatini çekmek, 

 DeğiĢim ve geliĢime sebep olacak koĢullarla ilgili bilgi vermek, (GörmüĢ ve Oğuz 

2013) 

 Peyzajın insanlar tarafından nasıl algılandığı ve tecrübe edildiğini anlamak, 

 Karar ve uygulama için kanıt niteliğinde bir temel sağlamak, 

 Entegre bir mekânsal çerçeve sağlamak 

 DeğiĢkenlerin çoğu bize farklı peyzajlar sunmaktadır (Özman 2018). 

Bu çerçeveden bakılınca “peyzaj karakter analizinin, bir alanın geçmiĢten günümüze 

uzanan değerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması” olduğu ifade edilebilir. 

 “Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde peyzaj karakter analizi çalıĢmalarının ulusal ve 

uluslararası düzeylerde 1980‟li yıllarda baĢlamıĢtır. Ancak birliğe üye ve aday ülkelerde 

peyzaj karakter tiplerinin, peyzajın korunmasında yasal gereklilik” olarak kabul 

edilmesi Pan-Avrupa Biyolojik ve Peyzaj ÇeĢitliliği Stratejisi (Pan-European Biological 

and Landscape Diversity Strategy: PEBDLS) (1996) ve Avrupa Peyzaj SözleĢmesi 

(European Landscape Convention: ELC)” ile yasal dayanağını bulmuĢtur (Van Eetvelde 

and Antrop 2007). Bu süreç ile “Avrupa'da yapılan peyzaj karakter analizleri, doğal ve 

kültürel peyzaj özelliklerine göre peyzaj karakter alanlarını ve peyzaj tiplerini sistematik 
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bir analizle belirlemeyi ve mekânsal planlamaya katkılarını geliĢtirmeyi (peyzaj 

politikaları vb.)” kapsamıĢtır (Kim and Pauleit 2007).  

2.2 Tarihi Peyzaj Karakter Analizi 

Antrop (2005)‟e göre; Tarihi peyzaj karakterizasyon çalıĢmaları, tarihi peyzajı eski 

zamanlardan beri yeniden inĢa etmeyi ve yüzyıllar boyunca üretilen değiĢikliklerin 

mevcut peyzajda nasıl olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. 

Turner (2006) ise; Peyzajın tarihi analizi ile TPKAn geleceği planlarken bilgi sunmak 

için belirgin 'arkeolojik' bakıĢ açısını kullanan ileriye dönük bir yaklaĢım sunmaktadır. 

Peyzaj Karakter Analizi, bütüncül bir değerlendirme biçimi olarak sunulmasına rağmen 

çoğunlukla peyzajın görsel, doğal ve kırsal özelliklerini anlamaya uygun olup, peyzajın 

tarihi boyutunu yeterli derinlikte ele alamamaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için tarihi 

peyzaj karakterizasyonu, bir yerin karakterinin belirlenmesine öncelikle arkeolojik ve 

tarihsel boyutların birleĢtirilmesi amacıyla ortaya atılmıĢtır. Alanın bütün tarihsel 

süreçlerini haritalamak üzere geliĢtirilmiĢtir (Turner 2006). 

Bannister‟e göre (2006); Tarihi Peyzaj Karakterizasyonu, çevre ile insan etkileĢimini 

yansıtan ve bunun sonucu olan tarihi ve kültürel özelliklere dayanarak peyzajı 

haritalamanın bir yoludur. TPKAn metodolojisi, önceden tanımlanmıĢ tarihi peyzaj 

tiplerine göre farklı alanları tanımlayan bir haritalama aracı olarak ortaya çıkmıĢtır.  

Turner (2007) Tarihi Peyzaj Karakter analizleri disiplinler arasındaki boĢlukların bir 

kısmını kapatılmasına yardımcı olabilecek peyzajlar üzerinde esnek ancak belirgin bir 

Ģekilde arkeolojik bakıĢ açısı sağlar. Bu tür arkeolojik bakıĢ açıları geliĢtirilerek, 

peyzajlarda neye ve nelere değer verdiğimizi, değer verme nedenlerini ve bugünün 

tarihi peyzajlarını gelecek için nasıl Ģekillendirmeye çalıĢabileceğimiz konularında 

insanları daha iyi bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

Tarihi peyzaj karakter analizi (TPKAn), alanın günümüze kadar uzanan tarihi peyzaj 

karakteri, “günümüz peyzajlarının tüm tarihi karakterini yansıtmakta ve tarihi alan 
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kullanımlarını, günümüze kadar ulaĢan tarihi peyzaj desenleri ve özellikleri hakkında 

bilgi vermektedir. Tarihi peyzaj karakteri, insanın peyzaj üzerinde bıraktığı izlerin tümü 

olarak da tanımlanabilir” (Swanwick 2002; Turner 2006; LANDMAP 2013; Demir 

2017).  

Rouse (2008) TPKAn'yı, bügünün peyzajının tarihi ve arkeolojik boyutlarını 

tanımlamak ve haritalamak için kullanılan arkeolojik bir yöntem olduğunu, Demir and 

Demirel (2017) ise, “geçmiĢte gerçekleĢen insan etkilerinin günümüz peyzaj karakteri 

üzerinde hala süren etkisinin anlaĢılması için geliĢtirilen bir araç olduğunu” 

aktarmaktadır.  

Crow vd (2011) TPKAn projelerinde, belirli bir alandaki belirli özelliklere ve kriterlere 

göre genelleyen haritalama teknikleri kullanmıĢlardır. TPKAn 'nin temel avantajları, 

hızlı ve esnek olması, alanın toplamını kapsaması ve GIS kullanarak diğer veri 

kümeleriyle entegrasyonunun kolay olmasıdır. Diğer disiplinlerde uzun yıllar boyunca, 

örneğin toprak tiplerini göstermek için jeolojide ya da harita habitatlarında ekolojide 

benzer teknikler kullanılmıĢtır. TPKAn projeleri tüm peyzajların “kültürel” olduğunu 

kabul eder. Hepsinin, insanların faaliyetleri ve algılarından kaynaklanan tarihi bir önemi 

vardır. Bu kapsamda bir alanın tarihinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Demir ve Demirel (2018) tarafından TPKAn‟nın, “sadece arkeolojik ve tarihi 

karakterlerinin anlaĢılmasına yönelik değil, aynı zamanda daha büyük bir çerçeveden 

bakıldığında belirgin kentsel, kırsal ve deniz alanlarına odaklanarak var olan arazi 

kullanım değiĢimlerini de gösterdiği” belirtilmiĢtir). 

TPKAn bir alanın tarihi, kültürel, doğal özelliklerinin hepsini kapsadığı için kültürel 

miras alanlarının korunması için önemli bir kaynak oluĢturmaktadır (Özman 2018). 

TPKAn, “günümüz peyzaj desenlerinin aksine zamansal derinliğin arkeolojik izlerini 

taĢıyan ve günümüze kadar ulaĢabilen peyzajları ifade etmektedir. Bu nedenle yapılan 

haritalar, sadece arkeolojik verileri içeren haritalar olmaktan çok günümüzde var olan 

haritalara yardımcı ve destekleyici nitelikte olan modern haritalar içermektedir” (Demir 

ve Demirel 2018). 
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TPKAn ile ilgili olarak uzman görüĢleri incelendiğinde genel görüĢün bir alanın ilk 

yerleĢim gördüğü tarihten günümüze kadar olan süreçteki değiĢimlerinin incelenmesi 

olduğu anlaĢılmaktadır. Bu tez kapsamında da çalıĢma alanının kanıtlarıyla bilinen ilk 

yerleĢim gördüğü tarihten günümüze olan değiĢimleri incelenmiĢtir.  

Demir and Demirel 2017 ile Demir ve Demirel 2018‟e göre TPKAn, alan için sağladığı 

faydalar ise Ģöyle sıralanabilir: 

 “Tarihi peyzajların; anlaĢılmasını, değerlendirilmesini, halkın bilinçlendirilmesini, 

korumasını sağlamaktadır, 

 Bölgesel ve yerel kalkınma planları ile stratejik planlamalar için temel bir rehberdir, 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde doğal ve kültürel miras, yaban hayatı, 

endemik bitkiler, diğer kültürel ve doğal peyzaj değerlerini birlikte değerlendirmek 

için gereklidir, 

 Köy yerleĢimi tasarım rehberleri, yerel, küçük kasaba, köylerin canlanmasında ve 

sağlıklı olarak önemli bir etmen ve belirleyicidir, 

 Kırsal alanların yenilenmesini, peyzaj yönetiminin sürdürülebilirliğini, tarım-çevre 

politika ve programlarının oluĢturulmasını, uygulanacak tarım-çevre politika ve 

programları ile ormanlık alanların geliĢimini, tarımın çeĢitlendirilmesini sağlamaktır, 

 Geleneksel kırsal evlerde ve yerleĢim yerlerinde, arazilerde, ana ve yeĢil altyapı 

sistemlerinde kılavuz tasarımlarının geliĢtirilmesini sağlamaktadır, 

 Turizm stratejileri, yerel eylem planları ve kıyı alanlarının yönetimi için veri 

sağlamaktadır, 

 Doğal koruma alanları, doğal ve arkeolojik miras alanları ve mimari koruma 

alanlarının tarihi geçmiĢi hakkında veri sağlamaktadır, 

 Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte gerçekleĢtirilecek çalıĢmalar ve projeler için veri 

sağlar ve alt yapı oluĢturur.” 

TPKAn ile alandaki geçmiĢin izleri sürülerek, insan süreçleri ve doğal süreçler birlikte 

takip edilmektedir. TPKAn, yerleĢmeleri, tarımsal alanları, kültürel ögeleri ve 

arkeolojik ögelerin hepsini birlikte değerlendirmektedir (Demir and Demirel 2016). 
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TPKAn çalıĢmalarında izlenen genel yöntemi Rouse (2008) beĢ aĢamada 

değerlendirmiĢtir. Bunlar; 

 “Poligonların belirlenmesi, 

 Özniteliklerin kayıt altına alınması (numaralar, tarihler, alanlar, morfolojik desenler, 

morfolojik sınırlar, sınır Ģekilleri vb.), 

 Her poligona geçerli bir TPK tipinin atanması, 

 Her poligona daha önceki TPK tipinin atanması (kaynak, dönem vs. eklenmesi), 

 Poligonların kimliklendirilmesi (örneğin iki farklı poligonun kırmızı-mavi renkte 

olduğunu düĢünelim; büyüklüğü, tarihi, sınır değiĢimi, tarihi önemi gibi 

özelliklerinin girilmesi)”  

Demir ve Demirel (2018) TPKAn aĢamalarını Ģöyle sıralamaktadır: 

 TPKAn sınırflandırma düzeylerinin belirlenmesi  

 Veri kaynaklarının elde edilmesi aĢaması 

 Sınıflandırma aĢaması 

 TPKAn sınıflandırma düzeylerinin belirlenmesi 

 TPKAn karakter tiplerinin haritalanması 

 Arazi formunun oluĢturulması 

Catharina vd‟ye göre (2019) Kültürel peyzajlar, peyzaj özellikleri ve kültürel miraslar 

için değerlidir. Kültürel peyzajların gelecekte nasıl değiĢebileceğini anlamak, kültürel 

peyzajların kalıcılığına yönelik eylemlerin nerede hedefleneceğini belirlemek için 

önemlidir. Ġnsanlar yüzyıllar boyunca, toplumların devamlılığını sağlamak için 

ekosistem hizmetlerinden yararlanarak peyzajları Ģekillendirdiler. DeğiĢen yönetim 

yoğunluğu ekosistemlerin iĢleyiĢini, biyolojik çeĢitliliği ve topluma sağladıkları 

hizmetleri etkilemektedir. Dünyadaki birçok yerde, mevcut peyzajlar, insan etkisi 

olmayan peyzajlardan önemli ölçüde farklıdır. Kültürel peyzajlar, yani insanlar ve 

peyzajlar arasındaki bu uzun etkileĢim geçmiĢinden evrimleĢen peyzajlar, farklı 

peyzajlar karakterleri, kültürel mirasları, onları anlamak için çok önemli ve değerlidir. 

ÇalıĢmanın amacı: Avrupa‟daki toprağın, tarım alanlarının, kırsal alanların değiĢimi 
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hakkında bilgi sahibi olmak ve geleceğe yönelik senaryolar geliĢtirmektir. DeğiĢen 

kırsal alanların kültürel peyzajlar üzerine olan üzerindeki etkileri bulunmaya 

çalıĢılmıĢtır. Avrupa Birliği‟nin (AB) kültürel alanlarında geçmiĢte uygulanan arazi 

kullanım Ģekilleri ile günümüzdeki mevcut kullanımlardan yola çıkılarak gelecekte 

ortaya çıkabilecek arazi kullanım değiĢikliklerinin tanımlanması amaçlanmaktadır. 

2.3 TKPAn ve TPKA ÇalıĢmalarından Ġzlenen Yöntemler 

AraĢtırmanın bu bölümünde Dünya‟da ve Türkiye‟de yapılan TPKAn çalıĢmaları 

incelenmiĢtir. Ġncelenen bu literatüre aĢağıda yer verilmiĢtir.  

Çizelge 2.1 TPKAn – Ankara Evciler Mahallesi (Köse ve ġahin 2017) 

Köse Y ve ġahin ġ 2017. Bir Kırsal YerleĢim Olarak Evciler Mahallesi Peyzaj 

Özellikleri 

Yer Ankara Çankaya Ġlçesi Evciler Mahallesi 

Yöntemi   ÇalıĢma ile peyzaj özelliklerini koruma, alanın yerel kimliğini 

sürdürebilmesini sağlama ve kentin bu alan üzerindeki etkisini inceleme 

amaçlanmıĢtır. Alanda incelemelerde bulunmuĢtur. Arazi incelemeleri 

sırasında kırsal yerleĢimin skeçleri çizilmiĢtir, görüntü kareleri 

oluĢturulmuĢtur. Kırsal yerleĢimin peyzaj özelliklerini ortaya koyacak 

olan matris alan araĢtırması sırasında sözlü görüĢmeler ve gözlemler ile 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Evciler Mahallesi‟nde zamanla süregelen doğal ve kültürel özelliklerin 

yerleĢimin peyzaj karakterini nasıl oluĢturduğu ortaya konulmuĢtur. 

Sonuç  Peyzaj birimlerinin arcgıs ile çakıĢtırılması ve alanın verileri kullanılarak 

uygulanan matris ile yerleĢime ait peyzaj karakteri tanımlanmıĢtır. Bu 

sayede yerleĢimin sahip olduğu karakter korunabilir ve geliĢtirebilir. 

Peyzaj karakterinin tanımlanma amacı bir alandaki değiĢimi yönetme 

sürecine katkı sağlamaktır. Gelecekte yapılacak uygulamalara ve 

yönetimlere göre yerleĢimin peyzaj karakteri de değiĢim gösterecektir. 

Haritalama 

yöntemi 

Kırsal yerleĢimin doğal, kültürel ve algısal peyzaj özelliklerini ve 

potansiyelini ortaya koymak amacıyla “Peyzaj Kimlik Özelliklerini 

Değerlendirme Matrisi” uygulanmıĢtır. 
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Çizelge 2.2 TPKAn – Ġrlanda (Lambrick vd 2013) 

Lambrick vd. 2013 “Historic Landscape Characterisation in Ireland” 

Yer Ġrlanda Bruna Boinne antik yerleĢmesi özelinde de 

değerlendirilmiĢtir.  

Yöntemi  Ġnsanlık tarihinin bütün izlerini peyzajda görmek mümkündür.  Tarihi 

geçmiĢi daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Sonuçların sağlam, 

esnek ve makul olmasını sağlamak ve yürütme konusunda yardımcı 

olmak için HLC'ler tasarlanmıĢtır. 

ÇalıĢma 4 aĢamalı olarak yapılmıĢ. (1) ÇalıĢmanın genel gerekçesinin 

tanımlanması, (2) Haritalama ve açıklamaların yapılması, (3) Analiz 

ve değerlendirme ve (4) Yönetim sorunları ve önerilerin geliĢtirilmesi 

Ģeklinde ele alınmıĢtır. Öncelikle üst ölçekli bir karakter analizi 

çalıĢması yapılmıĢ. Sonra bru na boinne isimli tarihi kent özelinde 

çalıĢılmıĢtır.  

Sonuç  Ġrlanda özelinde peyzaj tiplerinin belirlenmesi ve tarihsel dönemlerin 

anlaĢılması hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda alan tanımlamaları yapılmıĢ 

ve alanın potansiyeli ortaya çıkartılmıĢtır.  

Haritalama 

yöntemi 

Haritalamada renklendirme tekniği kullanılmıĢtır. 

Bir TKPA birimi (arazi parseli) yaklaĢımında hangi Tarihi Peyzaj 

Karakter Türlerinin ayırt edilmesi ve haritalanması gerekli sorusuna 

odaklanılmıĢtır. Temel prensip, tarihsel olarak farklı olan ve pratik 

koruma ihtiyaçlarını anlamaya ve bilgilendirmeye açıkça katkıda 

bulunan form ve özellikleri sergileyenleri ayırt etmektir. Aynı Ģekilde, 

gelecekteki değiĢimi etkilemesi gereken ayırt edici tarihi özellikleri 

ayırt etmemek de aktif olarak yararsız olabilir. Örneğin: Alan 

muhafazasının sınır karakter, Ģekil ve boyutlarının ayrıntılı 

morfolojileri, yönetim ile pratik olarak çok az alakalı olabilir, ancak 

tarihsel önem ve dolayısıyla hassasiyetin belirlenmesinde önemli 

olabilir. 
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ġekil 2.1 TPKA haritası – Ġrlanda (Lambrich vd 2013) 
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Çizelge 2.3 TPKAn - Ġstanbul (BaĢer ve Tunçay 2010) 

BaĢer ve Tuncay 2010 “Understanding the Spatial and Historical 

Characteristics of Agricultural Landscapes in Istanbul” 

Yer Türkiye/ Ġstanbul 

Yöntemi   ÇalıĢma Ġstanbul'un tarımsal peyzaj mozaiğinin ve potansiyellerinin 

belirlenmesi üzerinedir. Tarımsal potansiyeller üzerinde durularak 

mekânsal ve kültür temelli modelleme yaklaĢımı ile Ġstanbul peyzaj 

mozaiği oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

Sürdürülebilir kentsel peyzajı ve kent toplumunun canlılığını korumak, 

bilim ve peyzaj ekolojisi çalıĢma alanındaki arazi kullanım 

dinamiklerini analiz etmeyi hedeflenmektedir. ÇalıĢma dört bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölüm, alanın genel özellikleri ve çevre tanımı, 

Ġkinci bölüm, literatür taraması, alanda yapılan anketler ve alanın 

tarihsel geçmiĢi ve günümüzde var olan durumudur.  Üçüncü bölüm, 

tarımsal arazi kullanımları ile diğer arazi kullanım tipleri ve amaçları 

arasındaki etkileĢimlerdir. Dördüncü bölüm haritalanmasıdır.  

 

Elde edilen bilgiler IKONOS görüntüleri Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 

(GIS) yapılan analizlerde kullanılmıĢtır.  

Sonuç  Kentsel tarım, sürdürülebilir kentsel peyzajı ve kentsel toplumun 

sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir fırsattır. 

Ġstanbul‟da yıllar içerisinde değiĢen tarımsal alanların etkilerinin 

anlaĢılması bakımdan önemlidir. 

Haritalama 

yöntemi 

Renklendirme tekniği kullanılmıĢtır. 

 

 

Çizelge 2.4 TPKAn - Yunanistan Naxos (Crow vd. 2011) 

Crow vd 2011 “Characterizing the Historic Landscapes of Naxos” 

Yer  Naxos 

Yöntemi  Bu çalıĢma uydu görüntüleri ve arĢiv hava fotoğrafları kullanılarak 

Naxos‟un tarihi peyzajlarını keĢfetmek için yapılan bir pilot çalıĢmadır. 

AraĢtırma bir dizi TPKA tanımlamakta ve bunların geliĢiminin Bizans 

döneminden modern zamanlara kadar olduğu düĢünülmektedir. Ek 

olarak, bu verileri kullanarak, Naxos‟un zengin Bizans kiliseleri 

kümesini peyzaj bağlamında belirlemek, orta çağ ve orta çağ sonrası 

kırsal yaĢamın daha dokulu bir açıklamasını sağlamak için kullanmak 

mümkün olmuĢtur. 

Sonuç  Naxos‟un zengin Bizans kiliseleri kümesini peyzaj bağlamında 

belirlemek, orta çağ ve orta çağ sonrası kırsal yaĢamın daha doğru bir 

açıklamasını sağlamaktadır. 

Haritalama 

yöntemi 

Bölgeler renklerle, sınırlar çizgilerle, tarihi mekânlar iĢaretlerle 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 2.2 TPKA haritası - Yunanistan Naxos (Crow vd. 2011) 
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Çizelge 2.5 TPKA - Sevilla (Simal 2015) 

Sobrino Simal 2015 “Los paisajes históricos de la producción en Sevilla. Sevilla: 

Instituto Andaluz” 

Yer Sevilla 

Yöntemi   4 aĢamada yapılmıĢtır 

Bilgi aĢaması 

Analiz aĢaması 

Teklif aĢaması 

Sonuç aĢaması 

Sonuç  Endüstri peyzajları kataloğunun tarihi mirasla olan iliĢkisini tanımak 

Endülüs'ün endüstriyel miras envanteri çerçevesinde üretim alanlarını 

korumak için koruma stratejileri, yeniden canlanma, değerlendirme ve 

katılımı değerlendirilmiĢtir. 

 

 

Çizelge 2.6 TPKAn – Ġngiltere Suffolk (Suffolk County Council 2009) 

Martin and Ford 2008 “The Suffolk Historic Landscape Characterisation 

Map” 

Yer Suffolk  

Yöntemi  Alan üzerinde zamansal derinlikler ile her dönemin özellikleri ve 

alandaki yerleri belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada kriterler aĢağıdaki gibi 

sıralanmıĢtır. 

1. 18. yüzyıl öncesi muhafaza alan 

2. 18. yüzyıl ve sonrası muhafaza alan 

3. 1950 sonrası tarım arazisi 

4. Ortak mera 

5. Çayır veya yönetilen sulak alan 

6. Bahçıvanlık 

7. Ormanlık alan. 

8. ĠyileĢtirilmemiĢ arazi 

9. Ortaçağ sonrası park ve eğlence 

10. YerleĢim alanı 

11. Endüstriyel 

12. Ortaçağ sonrası askeri 

13. Eski anıt 

14. ĠletiĢim 

Haritalamada bu kriterler gösterilmiĢtir.  

Haritalama 

yöntemi 

Haritada renklendirme tekniği kullanılmıĢtır.  
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ġekil 2.3 TPKA haritası - Ġngiltere Suffolk (Suffolk County Council 2009) 

 

Çizelge 2.7 TPKAn - Ġngiltere Hampshire (Graham vd  2011) 

 

 

Graham Fairclough, George Lambrick & David Hopkins 8: “Historic Landscape 

Characterisation in England and a Hampshire case study” 

Yer Ġngiltere Hampshire 

Kapsam    Tarihsel peyzaj karakterizasyonu, mevcut kırsal alanın insanların 

fiziksel çevrelerini nasıl kullandıklarını ve değiĢtirdiklerini ve zaman 

içinde bulundukları ortama nasıl adapte olduklarını yansıtmasıyla 

ilgilidir. Bu durumu, hayatın farklı sosyal, ekonomik, teknolojik ve 

kültürel yönleri ile coğrafyanın, tarihin ve geleneklerin altta yatan 

etkileri açısından değerlendirir (Kırsal Komisyon 1993; 1997; 

Fairclough ve ark. 1999). DeğiĢim kalıplarını, geçmiĢ değiĢimin önemli 

kalıntılarını tanımlamayı, kalıpların tutarlı bir Ģekilde bir yerden 

diğerine nasıl ve neden değiĢtiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Tarihsel peyzaj karakterizasyonunun temel önermesi, planlama, koruma 

alanındaki uygulaması, insan ve çevre arasındaki iliĢkilerin dinamik ve 

sürekli olarak değiĢtiğidir. Kilit politika konusu, toplumun gelecekteki 

değiĢimin yönünü, hızını nasıl etkileyebileceği ve aynı zamanda 

geçmiĢle mevcut olanı zenginleĢtirecek Ģekilde bağlantılarını 

koruyabilmesidir. 
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Çizelge 2.8 TPKAn - Ġngiltere Sussex&Surrey (Bannister 2006) 

 

Bannister  N.R. 2006.  West Weald Landscape Project Sussex&Surrey Historic 

Landscape Characterisation Projects Analysis  

Yer  Ġngiltere Petworth yakınlarında Sussex&Surrey 

Yöntemi   Tarihi Peyzaj Karakterizasyonu, çevre ile insan etkileĢimine dayanan 

ve bunun sonucu olan tarihi ve kültürel özelliklere dayanarak 

hazırlananpeyzaj haritalama yoludur.  HLC Metodolojisi, önceden 

tanımlanmıĢ tarihi peyzaj tiplerine göre ayrık alanları tanımlayan bir 

haritalama aracı olarak ortaya çıkmıĢtır. ÇalıĢma alanının yaklaĢık 

250 yıllık süreci incelenmiĢtir. Bu yapılırken arĢiv fotoğrafları, tarihi 

haritalar, hava fotografları kullanılmıĢtır.  

 

Mevcut hava fotoğrafları ve RAF 1947 mozaikleri de kullanılmıĢtır. 

Sussex‟e ek olarak, yer adları ve AWI, Woodland Ulusal Envanteri 

vb. GIS veri setlerinden de yararlanılmıĢtır. 

Sonuç  Ġngiltere‟nin tarihi bölgelerinin tespit edilmesi ve kırsal alanlarının 

korunması hedeflenmektedir.  Kırsal peyzajlarda meydana gelen 

değiĢimler, insan faaliyetleri ve doğal olaylar ile olan iliĢkileri ve 

tarım arazileri ile Ģehir dıĢı çevre sonuçlarının karĢılaĢtırmalı olarak 

incelenmesini sağlamıĢtır. 

Haritalama 

yöntemi 

Alanın doğal ve kültürel karakterler belirlenmiĢ 1800 öncesi ve 

sonrasi yerleĢimlerinin bulunduğu haritalamalar yapılmıĢtır.  Kırsal 

alanların boĢalma nedenleri incelenmiĢ 
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Çizelge 2.9 “Korunan Alanlarda Tarihi Peyzaj Karakter Analizi: Kazdağı Milli Parkı 

Örneği” (Sengür 2017) 

Sengür 2017. “Korunan Alanlarda Tarihi Peyzaj Karakter Analizi: Kazdağı Milli 

Parkı Örneği” 

Yer Balıkesir Kaz Dağı Milli Parkı 

Yöntemi AraĢtırmada; Tarihi Peyzaj Karakterizasyon yöntem yaklaĢımı 

kullanılarak, 127 yıllık bir zaman derinliğinde, Kazdağı Milli 

Parkı‟nda tarihi peyzaj karakterlerinin tanımlanması, haritalanması ve 

bu veriler doğrultusunda DeğiĢimin Yönü, Nadirlik ve Kırılganlık 

analizleri çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Proje, amacına yönelik olarak, 

beĢ aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci aĢamada, AraĢtırma alanına 

ait veri seti hazırlanmıĢ ardından ArcGIS 10.1 yazılımı kullanılarak 

görsel yorumlama ve ekrandan sayısallaĢtırma tekniği ile GeniĢ 

kapsamlı karakter tiplerine ait poligonlar oluĢturulmuĢ, bu poligonlara 

ait morfolojik analizler (peyzaj deseni, sınır morfolojisi gibi,..) yapılıp 

çeĢitli öznitelikler atanarak Kazdağı Milli Parkı tarihi peyzaj karakter 

tipleri belirlenmiĢtir. Bu süreçte belirlenen karakter tipleri, arazi 

çalıĢması ile doğrulanmıĢ, üçüncü aĢamada ise Tarihi Peyzaj Karakter 

Alanları belirlenmiĢtir. Dördüncü aĢamada, ‗DeğiĢimin Yönü„, 

Nadirlik„ ve Kırılganlık„ analizleri gerçekleĢtirilerek projenin son 

aĢamasında milli park peyzajlarının korunması, yönetimi ve 

planlanması çalıĢmalarına katkı sağlaması amacıyla ilgili 

değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.  

 

1. Kazdağı Milli Parkı„nın tarihi peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi 

1.1. AraĢtırma alanına ait veri setinin hazırlanması 1.2. AraĢtırma 

alanına ait veri setinin analizi 1.3. Tarihi peyzaj karakter tiplerine ait 

poligonların oluĢturulması 1.4. Morfolojik analizler ve tarihi peyzaj 

karakter tiplerinin atanması 2. Kazdağı Milli Parkı„nda arazi çalıĢması 

ile tarihi peyzaj karakter tiplerinin doğrulanması 3. DeğiĢimin yönü, 

kırılganlık ve nadirlik analizleri 4. Genel Değerlendirme Ģeklinde 

olmuĢtur. TPKAn aĢamalarına tiopoljik analizler yanısıra kırılganlık 

ve nadirlik analizleri dahil edilmiĢtir.  

Sonuç AraĢtırma alanının 127 yıllık tarihi geçmiĢine bakılmıĢtır. 

Haritalama 

Yöntemi 

Bu çalıĢmada ArcGIS 10.1 yazılımı kullanılarak görsel yorumlama ve 

ekrandan sayısallaĢtırma tekniği ile geniĢ kapsamlı karakter tiplerine 

ait poligonlar oluĢturulmuĢtur. 
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ġekil 2.4 TPKA haritası -Kaz Dağları Milli Parkı (ġengül 2017) 
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Çizelge 2.10 TPKAn – Trabzon Meryemana Vadisi (Demir 2017) 

Demir ve Demirel  2016 “Korunan Havzalarda Peyzaj DeğiĢimi Ve Peyzaj 

Karakter Analizi Ġle Peyzaj Planlama YaklaĢımı: Meryemana Vadisi Örneği” 

Yer  Meryemana Vadisi Havzası, Trabzon 

Yöntemi  Bu araĢtırma veri toplama, görüntü iĢleme, görüntü sınıflandırma, 

arazi kullanımı/arazi örtüsü değiĢim analizi, peyzaj karakter analizi, 

geleceğe yönelik turizm ve koruma stratejilerinin belirlendiği temel 

analitik süreçlerden oluĢmaktadır.  

Sonuç  84 peyzaj karakteri ve 10 peyzaj karakter alanı belirlenmiĢtir. Bu 

sonuçlar peyzajlara yönelik alınmıĢ olan plan kararlarının olumsuz 

etkilerini azaltmak ve Meryemana Vadis havzasına yönelik turizm 

ve doğa korumaya dayalı sürdürülebilir geliĢimi geliĢtirmek 

amaçlanmıĢ ve bu kapsamda koruma ve sürdürebilir turizm odaklı 

stratejilerin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu stratejiler ve öneriler ile 

çalıĢma alanının doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin korunmasıve 

böylece insan ve doğa arasında sürdürebilir bir iliĢkinin kurulmasına 

olanak sunması beklenmektedir. Böylece turizm aktivitelerinin 

sağladığı ekonomik faydalar, yerel halkın sosyo-ekonomik refahının 

sağlanması, koruma önlemleri ile doğal ve kültürel peyzaj 

değerlerine olan baskıyı minimuma düĢürmesi beklenmektedir. 

Haritalama 

yöntemi 

Koruma alanını havza bazında ele alan ve Meryemana vadisinin 

tarihi peyzaj karakter sınıflandırmasıve değerlendirmesi ile peyzaj 

karakter analizi ve değerlendirmesine dayanan bu araĢtırma yöntemi 

beĢ temel analitik süreç içerisinde gerçekleĢmiĢtir. Bunlar sırasıyla; 

(1) Ofis ve arazi çalıĢmalarından oluĢan doğal, kültürel ve tarihi 

peyzaj değerleri envanterlerinin toplanılmasından oluĢanmekânsal 

veri derleme aĢaması, (2)Tarihi peyzaj karakter değerlendirmesi ile 

peyzaj karakter analizi ve değerlendirilmesinden oluĢan peyzaj 

sınıflandırma ve değerlendirme aĢaması, (3) Her peyzaja özgü 

hassasiyetlerin derecelendiği peyzaj hassasiyetleri aĢaması, (4) 

Geleceğe yönelik koruma stratejileri ile turizmgeliĢim 

stratejilerinden oluĢan peyzaj yönetim planı aĢaması, (5) Doğa 

koruma önlemlerinin ve turizm faaliyetlerinin kontrolüne yönelik 

izleme ölçütlerinin önerildiği izleme aĢaması. ÇalıĢmanın zamansal 

derinliği tarih öncesi arkeolojik dönemleri içermektedir. Bu 

çalıĢmada, TPKA haritalanmıĢ ve ayrıca peyzaj hassasiyetine de 

hazırlanarak çalıĢma alanı koruma ve turizm açısından 

değerlendirilmiĢtir. 
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ġekil 2.5 Meryemana vadisi tarihi peyzaj karakter tiplerinin sınıflandırması (Demir 

2017) 

2.4 ÇalıĢma Alanı Mevcut Turizm ve Kalkınma Hedefleri 

Bu bölümde tez çalıĢmasında TPKAn çıktısının çalıĢma alanı örneğinde turizm 

açısından değerlendirmesine yön verecek ulusal turizm çalıĢmalarına yer verilmiĢtir.  
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Türkiye‟nin turizm potansiyelinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için turizm 

stratejilerin tam olarak belirlenmesi 1990‟lı yıllarda baĢlamıĢtır. Günümüzde 

sürdürülebilir kalkınma ile ilgili kapsamlı raporlar hazırlanmaktadır (Polat 2006).  

2.4.1 Büyük Menderes Deltası kalkınma stratejileri 

Heredot‟un deyimiyle “uygarlıklar vadisi” olan Büyük Menderes Havzası bereketli 

toprakları ve yüzyıllar öncesinden gelen liman kentlerinin ticaret varlığı ile ekonomik 

anlamda gelir kaynağı oluĢturmaktadır Büyük Menderes Havzası bereketli topraklarına 

ve uygun coğrafi koĢullara bağlı olarak yüzyıllar öncesinden/antik dönemlerden itibaren 

liman kentlerine sahip olması ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle, birçok 

yerleĢime ev sahipliği yapmıĢ olup, bölge arkeolojik ve kültürel varlığı ile hem ticaret, 

hem tarım, hem de turizm için ciddi potansiyele sahip bir bölgedir (Büke vd 2013). 

Büyük Menderes Havzası Osmanlı döneminde çok önemli tarım alanlarına sahip bir 

bölgedir. Ülke genelinde ihtiyaç duyulan incir ağaçlarının yarıdan fazlası da bu 

bölgeden sağlanmaktadır (Büke vd 2013).   

Cumhuriyet döneminde Ġzmir Ġktisat Kongresi ve ardından bu bölgede kurulan 

fabrikalar ve sanayi atılımları ülke ekonomisine katkılar sağlamıĢtır.  

Menderes Deltası‟ndan 1960‟larda ve öncesinde tarımdan gelirler sağlanmıĢtır. 

Bölgedeki endüstriyel geliĢmeler bölge ekonomisinin büyütmüĢ ve geliĢtirmiĢtir. 

Böylece ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli mali kaynaklarından biri haline 

gelmiĢtir. 

1980‟lerden itibaren ise Büyük Menderes Deltası alanında turizm geliĢme göstermiĢtir. 

Bu yeni sektör için Menderes Deltası, büyük bir cazibe noktası olmuĢtur.1982 yılında 

yürürlüğe giren Turizmi TeĢvik Kanunu ile ülke genelinde turizmin geliĢmesinin önü 

açılmıĢtır. 

2000‟lerden sonra ise deniz turizmi yerine doğa turizmi, ekoturizm, kırsal turizm 

kavramları gündeme gelmiĢtir. Doğa turizmi, ekoturizm ve kırsal turizm kavramları için 
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de Menderes Deltası büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır (Büke vd 

2013). 2000‟lerden sonraki kalkınma planları ve bölge özelindeki stratejiler sonraki 

bölümde ele alınacaktır. 

2.4.2 Kalkınma Planı, Turizm Eylem Planı ve Uzun Devreli GeliĢme Planı 

kapsamında değerlendirme 

Bu bölümde Türkiye için hazırlanan 11. Kalkınma Planı, Turizm Eylem Planı ve Tarım 

ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan DYBMDMP Revize Uzun Devreli GeliĢim Planında bölge için yapılan 

değerlendirmeler ve stratejiler incelenmiĢtir.  

Türkiye için hazırlanan 11. Kalkınma Planı “Türkiye‟nin kalkınma politikasını 

belirlemek, temel değerlerini ve beklentilerini karĢılamak, Türkiye‟nin uluslararası 

konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olması” 

amaçlanmıĢtır (Anonim 2019a). 

11. Kalkınma Planının genel hedefi ise; “Ġnsan odaklı kalkınma anlayıĢıyla bireylerin 

üreterek gelir elde edebileceği, yeni bilgi ve teknolojilere uyum sağlama becerilerini 

geliĢtirebileceği, sosyo-ekonomik yaĢama daha aktif katılım sağlayabileceği ortamların 

oluĢturulması; toplumsal refahın yaygınlaĢtırılması doğrultusunda kentlerin ve kırsal 

alanların daha iyi iĢ imkânları, yeni fırsatlar ve yaĢanabilir ortamları sunabilir” hale 

getirilmesidir. 

Turizm için belirlenen amaç ise; “DeğiĢen tüketici eğilimleri ile teknolojik geliĢmeler 

doğrultusunda turizmin çeĢitlendirilmesi, geliĢtirilmesi, sezon kullanım süresinin 

uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, daha fazla harcama eğilimi olan 

ziyaretçinin ülkemize çekilmesi ile konaklama süresi, konaklama dıĢı harcamaların 

artırılması, her bir destinasyon özelinde, bölge odaklı anlayıĢ çerçevesinde sektörde 

dönüĢümün gerçekleĢtirilmesi, koruma-kullanma dengesi gözetilerek ekonomik ve 

sosyal kalkınmaya katkı sağlanmasıdır. Koruma kullanma dengesi gözetilerek turizm 

alanlarının taĢıma kapasiteleri tespit edilerek ve alanların belirlenen kapasitesine göre 

yönetileceği konularda hedefler belirlenmiĢtir” (Anonim 2019a).  
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Türkiye Turizm Stratejisi (2023); (Anonim 2007): Turizm sektöründe, Kamu ve özel 

sektörün yönetiĢim ilkesi çerçevesinde iĢ birliğini gündeme taĢıyan ve stratejik 

planlama çalıĢmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını 

hedeflemektedir. Planın katılımcılık ile hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem 

Planı ile üretim, yönetim ve uygulama süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritası 

konularak yönlendirilmesi amaçlanmıĢtır.  

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013 Türkiye‟nin doğal, kültürel, tarihi 

ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm 

alternatiflerini geliĢtirerek ülkemizin turizmden alacağı payın artırılması hedeflemiĢtir.” 

Bahse konu planla, “turizm kaynaklarının noktasal ölçekte planlanması yerine geliĢim 

aksları boyunca turizm koridorları, turizm bölgeleri, turizm kentleri ve ekoturizm 

bölgeleri oluĢturacak Ģekilde ele alınması, bu değerlerin tanıtımı ve kullanım 

kriterlerinin belirlenmesi açısından daha doğru bir yaklaĢım olduğu düĢünülmüĢtür. 

Turizm potansiyeline sahip bulunan bölgelerin alternatif turizm türleri ile bölgenin 

cazibesinin artırılması hedeflenmektedir.” 

Bu plandaki amaç; kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerin markalaĢtırılarak, turizm 

açısından cazip hale getirilmesidir. 

Kıyı kesimlerindeki kitle turizminin yerine, gelen turistlerin ziyaret edilen Ģehri 

gezmeleri, mevcut tesislerin bütün yıl aktif olmasının sağlanması, kıyı turizmi yanı sıra 

diğer bölgelerin de turizme özendirilmesi olarak planlanmıĢtır ( Anonim 2007). 

DYBMDMP UDGP Uzun Devreli GeliĢim Planı (UDGP) göre (Anonim 2019); 

“DYBMDMP Uzun Devreli GeliĢme Revizyon Planı”nın amacı; flora-fauna özellikleri 

ve biyolojik çeĢitliliği ile önemli değerlere sahip Milli Park‟ın, “koruma-kullanma 

dengesini, doğal ekosistem ile insan faaliyetlerinin birlikte yer almalarına olanak 

sağlayacak uygulama koĢullarının, araçlarının ve yöntemlerin geliĢtirmesi” olarak 

belirlenmiĢtir.  
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UDGP‟nin hedefi;  

 “Ekolojik dengenin ve doğal ortamların korunması, devamlılığının sağlanması, 

 Menderes Deltası‟nda doğal su dengesinin yeniden tesis edilmesi ilkesine bağlı 

kalınması çerçevesinde flora ve faunada tür zenginliği ile toprak kalitesinin 

korunması,  

 Toprak varlığının ve su dengesinin kurulmasını sağlayacak önlemlerin alınması,  

 Doğal yaĢam ortamlarının, alandaki türlerin ve habitatların korunması,   

 Bölge halkının ekonomik çıkarları ile arazi kullanma dengesinin korunması,  

 Milli park sınırları içinde devam eden ekonomik faaliyetlerin doğal hayata zarar 

vermeyecek Ģekilde devam etmesinin sağlanması,  

 DYBMDMP bünyesindeki doğal ve kültürel kaynak değerlerinin bozulmadan 

gelecek kuĢaklara bırakılabilmesi,  

 Milli parktaki yerleĢmelerin fiziki geliĢme alanlarının kontrol altına alınması ve bu 

konuda bölge halkının bilinçlendirilmesi,  

 Milli parkın bilimsel araĢtırmalara ve çalıĢmalara imkan sağlayacak altyapı 

olanaklarına kavuĢturulması,  

 Çevre kirliliğinin (hava, toprak, su, görüntü ve gürültü) gerekli önlemler alınarak 

önüne geçilmesi.  

 Antropojenik baskı, diğer kullanımlar ve talepler nedeniyle oluĢan/oluĢacak biyolojik 

çeĢitlilik kayıplarını azaltmada gerekli tedbirleri alınması ve sürdürülebilir kullanım 

olanaklarını tanımlanması,  

 Milli parkın özgün jeolojik-jeomorfolojik özelliklerinin ve peyzaj kaynak 

değerlerinin korunması” olarak belirlenmiĢtir (Anonim 2019). 
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3 . MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu bölümde, araĢtırma kapsamında incelen çalıĢma alanı ile ilgili bilgiler ve çalıĢma 

yöntemi açıklanacaktır. 

3.1 ÇalıĢma Alanı 

Bu araĢtırmanın ana materyali; büyük ölçekte, Ege Bölgesi içinde yer alan Büyük 

Menderes Deltasıdır. Küçük ölçekte ise; Eski Doğanbey‟in denize mesafesi 3 km 

yarıçaplı olan alandır. 3 km yarıçapa sahip alan Aydın Ġli DYBMDMP sınırları içinde 

bulunan Doğanbey Mahalleleri ve yakın çevresidir. (ġekil 3.1)  

 

ġekil 3.1 AraĢtırma alanı konum bilgisi (Orijinal 2021) 

 

Doğanbey yerleĢmesi ve yakın çevresinin zamansal derinliğinin daha net anlaĢılması 

amacıyla Büyük Menderes Deltası‟nın ilkçağda yerleĢim görmüĢ ve deniz kenarında 

konumlanmıĢ olan antik kentler temel alınmıĢtır. 
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Büyük Menderes Deltasının biyoçeĢitlilğinin detaylı incelendiği ve Doğanbey 

yerleĢmelerinin de içinde bulunduğu DYBMD Milli Parkı çalıĢma kapsamında ana 

materyal olarak değerlendirilmiĢtir. Söz konusu milli park 1966 yılında 10.985 hektarlık 

alan 2873 sayılı DYBMDMP Milli Parklar Kanunu‟na göre Milli Park olarak ilan 

edilmiĢtir (Anonim 1997). 

Büyük Menderes Deltası‟nın bir kısmını kapsayan milli park, flora ve fauna açısından 

oldukça zengin olan Menderes Deltasının önemini daha iyi anlatmaktadır. Bu zenginlik 

nedeniyle Dilek Yarımadası, Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Biyogenetik Rezerv 

Alanı olarak ilan edilmiĢtir. Ayrıca, alan Uluslararası Ramsar, Bern, Rio SözleĢmeleri 

ve Barselona Konvansiyonu ile de korunmaktadır (Bingöl 2011).  

3.2 ÇalıĢma Alanı Sınırları Belirleme Kriterleri ve Materyal 

ÇalıĢma alanı sınırlarını belirlerken ele aldığımız ilk ölçüt çok fiziksel ve kültürel 

değiĢimlerin yaĢandığı Büyük Menderes Deltası‟dır. Yapılan incelemede deltanın tarihi 

dönemlerde denizin bir parçası olduğu ve süreç içerisinde Büyük Menderes Nehrinin 

getirdiği alüvyonlarla dolduğudur. Menderes Deltası ile ilgili yapılan çalıĢmalarda tespit 

edilen kıyı kenar çizgisi temel alınarak ve liman kenti olduğu bilinen antik kentlerin 

varlığı düĢünülerek çalıĢma alanı sınırları belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın hedefinin 

Doğanbey yerleĢimleri olması nedeniyle ilk çağ sonrasındaki dönemler için Eski 

Doğanbey merkez olmak üzere, denize olan mesafesi 3 km olması nedeniyle 3 km 

yarıçaplı bir alan ele alınmıĢtır.  

ÇalıĢmanın gerçekleĢtirilmesinde bir CBS yazılımı olan ArcMap‟in sunduğu 

olanaklardan yararlanılmıĢtır. Haritalamada CORINE Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı 

2018 verisi kullanılmıĢ; yol, akarsu, yerleĢim vb. baz veriler OpenStreetMap (OSM) 

(https://www.openstreetmap.org) ve Copernicus (https://land.copernicus.eu) açık veri 

sağlayıcılarından elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan diğer veriler, literatürden 

sayısallaĢtırılarak elde edilmiĢtir. Genel olarak kullanılan veri sınıfları Çizelge 3.1‟de 

verilmektedir. 
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Çizelge 3.1 TPKAn için veri kaynakları 

Tüm dönemleri ve ölçekleri içeren alan ile ilgili literatür ve bu literatüre dayalı 

haritalar 

Antik belgeler, fermanlar 

Literatürdeki tarihi peyzaj karakter sınıflandırması haritalama teknikleri 

Hava fotoğrafları 

Mevcut CBS verileri 

Uzmanların ve halkın yerel bilgileri  

ÇalıĢma alanında gerçekleĢtirilen alan inclemesi sonuçları 

 

 

 

ġekil 3.2 Yöntem (Orijinal 2021) 

 

TPKA‟ların saptanabilmesi amacıyla literatür taraması yapılmıĢ, eski haritalar uydu 

görüntüleri, CORINE Alan Örtüsü/Alan Kullanımı verileri irdelenmiĢ ve sahada 
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incelemelerde bulunulmuĢtur.  Daha sonra TPKA Menderes Deltası‟nın arkeolojik ve 

tarihi dönemlerini içerecek biçimde sınıflandırılmıĢ ve haritalanmıĢtır.   

TPKAn‟nin, analiz ve değerlendirmeler geçmeden önce öncelikle aĢağıdaki çalıĢmaları 

içermesi önerilmektedir. (1) Tarihi Dönemlerin Belirlenmesi, (2) TKPA Haritalama 

Terminolojinin kesinleĢtirilmesi 

 

.  
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4. ARAġTIRMA BULGULARI 

AraĢtırmanın bu bölümünde çalıĢma alanının doğal, kültürel ve arkeolojik envanter 

bilgileri derlenmiĢtir. TPKAn çalıĢmaları sonucunda ortaya çıkan TPKA açıklanmıĢ ve 

bu verilere dayanılarak geliĢtirilen turizm startejileri, tarihi peyzaj rotası ve durakları 

belirlenmiĢtir.  

4.1 AraĢtırma Alanı Doğal ve Kültürel Özellikleri 

AraĢtırma alanının doğal ve kültürel envanter çalıĢmasına baĢlarken öncelikle alanın 

jeolojik özellikleri belirlenmiĢtir. Buradaki temel hedef; Alanın geçmiĢe ait peyzaj 

değiĢimlerini belirlemek için doğal özelliklerinin ve özellikle yerleĢimlerinin çok iyi 

bilinmesi gerekmektedir.  

4.1.1 Jeolojik geliĢim evreleri ve jeomorfolojik yapı   

Menderes Deltası‟nı çevreleyen kayaçlar iki ana grup altında tanımlanmaktadır. 

“Birincisi; Paleozoik-Mesozoik yaĢlı temeli oluĢturan ve Menderes masifi kayaçları 

olarak isimlendirilen baĢkalaĢım kayaçları; Ġkinci grubu oluĢturanlar ise, Senezoik 

(Neojen) yaĢlı karasal tortullardır” (AltınbaĢ vd 1999). 

ÇalıĢma alanının kuzeydeki dağlık bölümünde “Menderes masifinin Paleozoik yaĢlı 

metamorfık serileri (gnays, grano-gnays, Ģist, kuvarsit ve kalkerden oluĢan) yayılıĢ 

gösterirken, güneydoğudaki küçük bir alanda ise Neojen yaĢlı gölsel çökellerden marn 

ve kireçtaĢları bulunmaktadır. Bu iki yükselti arasında kalan düzlükte ise Kuaterner 

yaĢlı kum birikintileri, bataklık alanlar, alüvyonlar, eski alüvyonlar ve taraça depozitleri 

bulunur. Alüvyonların altında ise kalınlığı 300 metreyi bulan Neojen yaĢlı, kil, kum, 

çakıl ve yer yer de kumtaĢı” bulunmaktadır (Göney 1973). 

Milli Park alanı ve yakın çevresi, birinci ve ikinci derece deprem bölgesi içindedir. Alan 

içindeki fayların Söke, Atburgazı, Doğanbey Köyü ve Karine‟den geçtiği bilinmektedir 

(Göney 1973). 
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Alan içinde bulunan Dilek Dağı, “Miyosen döneminde oldukça etkili bir denüdasyonal 

(yüzeysel) aĢınım süreçlerine maruz kalmıĢ ve oldukça belirgin aĢınım yüzeyleri 

bulunmaktadır; ancak Pliyosende baĢlayan çizgisel aĢınma neticesinde bu aĢınım 

yüzeyleri, onların içine geriye doğru aĢınımla sokulmuĢ, dar, derin ve büyük vadilerle 

parçalanmıĢ, bugünkü sarp ve engebeli dağları oluĢturmuĢtur” (Erol 1997). 

Jeolojik geliĢim evreleri: Menderes deltasının jeolojik geliĢim evreleri incelenecek 

olursa; “Kuzeyde Dilek Dağı yükselip Ģekillenirken, güneyde Büyük Menderes çöküntü 

ovası, jeomorfolojik tanımı ile grabeni, onu dengelemek için çukurlaĢmıĢtır. Bu iki 

kesim farklı iĢlevler (fonksiyonlar) göstermekte olup, bu iĢlev ortaya hassas ölçülü bir 

sonuç oluĢturmuĢtur. “Dilek Dağında jeolojik-jeomorfolojik evrim yükseklerden eteğe 

doğru olmuĢtur. Ġlk olarak Orta Miyosen aĢınım yüzeyleri oluĢmuĢ, sonraki süreçte 

sekisistemleri merdiven basamakları gibi yüzeyleri etrafında onu çevrelemiĢtir. Böylece, 

Orta Miyosende baĢlayan bir evrimi Dilek Dağında yukarıdan aĢağıya doğru açık seçik 

bir Ģekilde görülmüĢ, sonunda etekteki en son (Kuvaterner) oluĢumlarına neden 

olmuĢtur” (Anonim 1997). 

Dilek Dağı‟nın jeolojik oluĢum aĢamaları, yukarıda değinildiği Ģekilde gerçekleĢirken, 

Büyük Menderes Deltası‟nın günümüze gelinceye kadar geçirmiĢ olduğu jeolojik 

oluĢum evreleri aĢağıda belirtildiği gibi oluĢmuĢtur. 

Büyük Menderes grabeninde Üst Miyosen ve sonrasındaki geliĢmeler, “Dilek 

Dağı‟ndakine göre ters yönde meydana gelmiĢtir. Dilek Dağı‟ndan ilk aĢındırılan kayaç 

parçaları çöküntü hendekleri içinde en derin yerlerde toplanmıĢ, diğer evrelerde 

aĢındıranlar ise sırayla bunlar üzerinde yer almıĢlardır. Bugün Dilek Dağı‟ndaki son 

evre tortulları Büyük Menderes ovasının en üst katmanlarını meydana getirmektedirler.” 

(Erol 1997). 

 “Alt Paleolitik Dönem 2.6 milyon - 300.000. 

 Orta Paleolitik Dönem 300.000 - 50.000. 

 Üst Paleolitik Dönem 50.000-10.000.”(Erol 1997). 
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Miyosen baĢlarına kadar Dilek Dağı ile aynı yönde geliĢme gösteren Büyük Menderes 

Deltası, Miyosen baĢlarından itibaren yer yer göllerle kaplanmıĢ, yüksek kesimleri 

göllerin seviyesine göre önemli ölçüde aĢınmıĢ ve son derece basık bir topografya 

oluĢmuĢtur. Üst Miyosenden itibaren ise bugünkü Büyük Menderes‟in bulunduğu saha 

çökmüĢ ve çevredeki yüksek yerlerden gelen malzemeler graben tabanında birikmeye 

baĢlamıĢ, Miyosen sonlarında graben sahasında “derin faylanma ve kurak iklim 

koĢullarına bağlı olarak jipsli tortulanma” meydana gelmiĢtir (Erol 1997). 

Alt Pliyosende, suptropikal iklim koĢulları neticesinde graben sahasında flüviyal-gölsel 

çökeller oluĢmuĢ, Üst Pliyosende, graben sahasında gölsel tortulanma ve Milet 

formasyonunun oluĢumu gerçekleĢmiĢtir. Erken Pleistosen‟de ise tekrar faylanmalar 

vuku bulmuĢ, bu hareketlerle eski faylar canlanırken graben kenarlarından uzanan 

depolar faylarla kesilmiĢ ve graben sahası tekrar çökmeye maruz kalmıĢtır. Bu 

hareketlerin akabinde, graben sahasında yeniden çevredeki yüksek kesimlerden 

aĢındırılarak gelen malzemelerin birikim süreci yaĢanmıĢ, çökmelere ve yükselmelere 

bağlı olarak Erken ve Geç Pleistosen‟de, denizel transgresyonlar ve regresyonlar 

meydana gelmiĢtir (Erol 1997). 

Erken Holosen dönemine gelindiğinde ise tekrar Büyük Menderes depresyonundaki 

büyük çökmelere bağlı denizel transgresyonlar meydana gelmiĢtir. Bu durum denizel 

transgresyonun Orta Holosen döneminde Söke‟ye ulaĢmasına kadar devam etmiĢtir. 

Geç Holosen‟de ise “Büyük Menderes Deltası denize doğru ilerlemesini hızla 

sürdürmüĢ, kıyıda lagün ve kıyı kordonları” oluĢmuĢtur (Erol 1997). 

Büyük Menderes grabeni içerisine yerleĢmiĢ bulunan Büyük Menderes Deltası, Würm 

buzul dönemi sonunda Ģimdiki durumuna göre 30-32 km kadar doğuda, Söke ile 

Bağarası arasında bulunmaktaydı. Delta, MÖ 499 ile günümüz arasındaki yaklaĢık 

2,500 yıllık süre zarfında, her asırda yaklaĢık 1 km ya da her yıl yaklaĢık 10 m ilerlemiĢ 

ve bugünkü konumuna ulaĢmıĢtır. Son 300 yıllık döneminde ise 6,000 m kadar ilerleyen 

deltanın güneydoğusunda bulunan Bafa gölü ise buraya kadar uzanan Ege denizine ait 

koyun önünün Büyük Menderes‟in getirdiği alüvyonlarla kaplanması neticesinde 

meydana gelmiĢtir (Göney 1975). Söz konusu değiĢim ġekil 4.1‟de görülmektedir. 
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Büyük Menderes nehri, eğimin azaldığı alanda akması sebebiyle baĢlangıçtan itibaren 

bir o yana bir bu yana sapmıĢtır. Büyük Menderes nehrinin meydana getirdiği 

alüvyonlarla oluĢan delta ise, Holosen baĢından itibaren evreler halinde dolarak denize 

doğru ilerlemiĢ ve bugüne kadar gelmiĢtir. Bu deltanın oluĢumunda, özellikle tektonik 

olaylar, iklim değiĢmeleri ve deniz yüzeyi değiĢmeleri etkili olmuĢtur. Ancak bu delta 

alanında tarih boyunca meydana gelen denizle kara arasındaki yer kapma savaĢı son 

yüzyıldan itibaren deniz lehine dönmeye baĢlamıĢ, bunda insanlar en temel rolü 

oynamıĢlardır. 

Aslında Büyük Menderes nehri 19. ve 20. yüzyıl boyunca hatta 1950 yılına kadar güney 

tarafından akmıĢ ve bu alanda birikintiler ve lagünler oluĢturmuĢtur. Büyük Menderes 

nehri çok miktarda malzeme taĢıdığı için eski yatağını kolaylıkla değiĢtirebilmekte ve 

kendine çok kısa sürede yeni bir akım güzergâhı oluĢturabilmektedir. Bu nedenle 

1950‟ye kadar aktığı güney koldaki akma süresi boyunca pek çok eski yatak ve 

doldurulmuĢ lagünler meydana getirmiĢtir. 1950‟den sonra ise Büyük Menderes nehri, 

güzergahını Lade tepesi (Ģimdiki Lala, Kocamahya, Batmaz ya da Karakol tepesi)‟nin 

kuzeyine doğru kaydırmıĢ ve getirdiği bol miktardaki alüvyal malzemeyi Derin göl ve 

Dil gölü (Karine) gibi lagün alanlarına boĢaltmıĢtır. Derin göl lagününün büyük 

bölümünü doldurmuĢ ve burada denize doğru oldukça büyük bir çıkıntı oluĢturmuĢtur. 

Ayrıca bu süre zarfında Çanak azmağına ġaban azmağı lagünleri de bundan etkilenmiĢ, 

dolarak delta dilimlerine dönüĢmüĢlerdir (Göney 1975). 

Bu delta dilimi, 1955 yılında meydana gelen depremden muhtemelen etkilenmiĢ ve 

çökmeye maruz kalmıĢtır. (Depremden önce Karine gölünü denizden ayıran kıyı 

oklarının ve kordonlarının yüksekliği 5-10 m iken ve üzerinde tarım yapılırken 

depremden sonra 1,5-2 m yüksekliğe inmiĢtir) Ancak yeni delta dilimi oluĢumuna yine 

bu koldan devam etmiĢtir. 1972 yılında ise yapılan su kanalı ile karine lagünü dolmaya 

baĢlamıĢ, bu durum günümüze kadar süre gelmiĢ ve de halen devam etmektedir (Göney 

1975). 

Yukarıda bahsedilen tektonik ve morfolojik geliĢim aĢamaları neticesinde milli park 

sahasının hem Dilek Yarımadası hem de Büyük Menderes Deltası bölümlerinde kendine 

has bir jeomorfolojik görünüm ortaya çıkmıĢtır (Anonim 1997). 
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Büyük Menderes Deltası‟nın en genç kıyı bölümü: Büyük Menderes nehrinin 19. ve 20. 

Yüzyıl‟da doğudan batıya doğru taĢıdığı alüvyonlarla doldurarak kazandığı en genç 

delta bölümüdür. Günümüzde kıyı çizgisi ile doğudaki geniĢ pamuk tarlaları arasında 

bulunan bu alan, kumsalları, sulak alanları ve dalyanları içeren zengin bir doğal 

ortamdır (Sezer 2006). 

Bu genç delta kıyı bölümünün Güney kesimini, Büyük Menderes Nehri 19. ve 20. 

yüzyılın ilk yarısında eski Lade adası (Ģimdiki adı Lala tepesi)‟nin güneyindeki vadi 

oluğundan akarak doldurmuĢ, son 50 yıl sürecinde ise güney ağzını terk ederek kuzey 

ağzından denize dökülmeye baĢlamıĢtır. BaĢlangıçta Derin göle dökülen Menderes 

nehri, bu alanı doldurduktan sonra güney ağızdan kuzeye uzanan büyük kıyı kordonuna 

ulaĢıp onu da aĢarak açık denize dökülmeye baĢlamıĢtır (Sezer 2006). 

Günümüzde güncel delta alanında üç lagün grubu vardır. “Bunlardan kuzeyde olanı Dil 

gölü (eski adı Karine lagünü) en büyük lagündür. Bu lagün, 100-150 m geniĢlikteki 

genç kıyı kordonlarıyla, denizden ayrılır. Dilek Dağından gelen akarsuların tatlı 

sularının Dil gölüne (Karine lagünü) dolmasına bağlı olarak, bu lagünün suyu denize 

oranla daha az tuzludur. Bu lagün halen dalyan olarak kullanılmaktadır (Sezer 2006). 

Milli Park içinde arazinin jeolojik ve morfolojik karakterinden kaynaklanan farklı 

özelliklere sahip iki ayrı yapı vardır. 

 Menderes deltası, 

 Dilek yarımadası, 

Bu iki farklı ekosistemin birleĢme noktasında, bir geçiĢ bölgesi olarak tanımlanabilecek 

alan eski ve yeni Doğanbey köy yerleĢik alanları ve yakın çevresindeki kültür 

arazileridir. (Bingöl 2011). 
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ġekil 4.1  Menderes Deltası Tarihi DeğiĢimi (Bingöl 2011) 

 

4.1.2 Bitki varlığı 

Menderes Deltasının bitki varlığı; DYBMDMP‟nda tespit edilen bitki varlığı ile ortaya 

konulacaktır.  

Dilek yarımadası yeryüzü Ģekillerindeki farklılıklar nedeniyle biyoçeĢitlilik konusunda 

da farklılıklar göstermiĢtir (Göktuğ 2011). Dilek yarımadasının, Akdeniz flora 

bölgesinde yer almasına rağmen Avrupa-Sibiryagrubu türlerini de barındırmaktadır. 

Bunun yanında bitki türlerinin büyük çoğunluğu Akdeniz ve Doğu Akdenizbitki 

türleridir.  

Milli park sınırları içinde 13 vejetasyon tipi bulunmaktadır (Uslu 1985). Bunlar; “Deniz 

Kıyı, Kumul Kıyı, Tuzcul, Tatlı Su, Bataklık, Acı Su, Bataklık Yol Kenarı Ve 

TerkedilmiĢ Tarlalar, Akdeniz Step Tarlalar ve Zeytinlikler, Frigina, Maki, Orman, 

Dere, Kıyı Kayalıkları milli parkın barındırdığı vejetasyon, Dilek yarımadası 

vejetasyonu ve Büyük Menderes Deltası vejetasyonudur. “(Bingöl 2011). Ayrıca 

95 familyaya ait tür, alttür ve varyete düzeyinde 804 takson belirlenmiĢtir. Taksonların 

1. Würm‟den sonraki kıyı çizgisi 

2. MÖ 499 yılındaki kıyı çizgisi 

3. MÖ 494 yılındaki kıyı çizgisi 

4. MS 50 yılındaki kıyı çizgisi 

5. MS 300 yılındaki kıyı çizgisi 

6. MS 1333 yılındaki kıyı çizgisi 

7. MS 1424 yılındaki kıyı çizgisi 

8. MS 17. yüzyıldaki kıyı çizgisi 

9. MS 19-20 yüzyıldaki kıyı 

çizgisi 
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element içeriği, Akdeniz Elementi 163, Doğu Akdeniz elementi 159, Avrupa-Sibirya 

elementi 33, Ġran-Turan elementi 12 ve Endemik tür 30 adettir (Anonim 2021). 

“Yarımada, Akdeniz flora bölgesinde yer almasına karĢılık, Avrupa-Sibirya grubu 

türlerde önemli sayıda bulunmaktadır. Akdeniz maki florasında tüm bitki türleri yanında 

en sağlıklı örnekleri de yeralır. Kuzey Anadolu ormanlarına özgü Anadolu Kestanesi'nin 

ve Türkiyede az yerde bulunan Kartopu, Finike Ardıç, Pirnal MeĢesi ve Dallı Servi'nin 

küçük topluluklar halinde yetiĢtiği tek yerdir” (Anonim 2021).  

“Dilek yarımadasının endemizm oranına bakıldığında, endemik bitki çeĢitliliği 

bakımında çok zengin olduğu görülmektedir.  Yarımada üzerinde 31 endemik bitki türü 

bulunmaktadır. Bu bitki türlerinden altı adedi dünyada sadece bu alanda görülürken, 18 

adedi ise ülkemiz için endemik olan türlerdir. Ayrıca alan içerisinde, ilk kez ülkemizde 

tespit edilen iki adet bitki türü tespit edilmiĢtir.” (Anonim 2021). Alanda bulunan 

bitkilerin bazıları ġekil 4.2‟de verilmiĢtir. 
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 Tüylü Çan Çiçeği (Orijinal 2019)  Nakil Çiçeği (DKMP ArĢivi) 

   

Aydın Ölmez Çiçeği (DKMP ArĢivi)                   Kıyı Sarımsağı (DKMP ArĢivi) 

ġekil 4.2 Doğanbey ve yakın çevresinde bulunan endemik bitki örnekleri 

 

Millipark bu bitki çeĢitliliği nedeniyle Avrupa Konseyi‟nin yürüttüğü Avrupa 

Biyogenetik Rezervleri Ģebekesi tarafından flora Biyogenetik Rezerv Alanı” olarak 

kabul edilmiĢtir (Anonim 2021). 

Bu çalıĢma kapsamında alanın zengin biyoçeĢitliliği GZOT analizi için güçlü yön olarak 

değerlendiriliĢtir. Turizm geliĢimi için önemli bir artı olarak görülmektedir.  
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4.1.3 ÇalıĢma alanının nüfus değiĢimi  

ÇalıĢma alanı olan Doğanbey Mahallerinin nüfus değiĢimleri incelenmiĢtir. Yapılan 

incelemede turizm bölgelerinin mevsimlik nüfus değiĢiminin Çizelge 4.1‟de 

anlaĢılacaği gibi Doğanbey YerleĢmelerinde görülmediği tespit edilmiĢtir (Bingöl 

2011). Çizelge 4.1‟de Doğanbey Mahallesi nüfus bilgileri verilmektedir. 

 

Çizelge 4.1 Nufus Bilgileri (Anonim 2021a, Anonim 2021b) 

YIL MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUSU 

2020 Doğanbey Mahallesi 655 

2019 Doğanbey Mahallesi 651 

2018 Doğanbey Mahallesi 658 

2017 Doğanbey Mahallesi 638 

2016 Doğanbey Mahallesi 634 

2015 Doğanbey Mahallesi 640 

2014 Doğanbey Mahallesi 612 

2013 Doğanbey Mahallesi 670 

2000 Doğanbey Mahallesi 1471 

1997 Doğanbey Mahallesi 1029 

1990 Doğanbey Mahallesi 1230 

1985 Doğanbey Mahallesi 1005 

1980 Doğanbey Mahallesi 967 

 

1980‟lerde Eski Doğanbey halkı köyün tarım arazilerine uzak olması, makineli tarıma 

geçiĢ ile birlikte makineli araçlarla köye ulaĢımın zor olması ve geniĢleyen nüfus 

nedeniyle vadi içinde yeni bir köy kurmuĢlardır (Anonim 2011). 

Eski Doğanbey‟de kalan hanelerin büyük çoğunluğu 1990‟lı ve 2000‟li yıllarda burayı 

terk etmiĢlerdir (Anonim 2011). 
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980‟lerin sonlarında büyük kentlerden gelen bir grup ziyaretçi terk edilen Eski 

Doğanbey‟in mimarisinden etkilenerek burada bir yazlık konut projesi baĢlatmıĢlardır. 

1990‟ların sonuna gelindiğinde ise 40‟a yakın bina restore edilmiĢtir (Anonim 2011). 

4.1.4 Sosyoekonomik durum  

Herodotos bu civarda yaĢayan en eski halkların Karialılar olduğunu, bu kavmin Ege 

adalarında yaĢarken Menderes havzasına göç ettiğini ve bu bölgeye adını verdiğini 

yazmaktadır. Herodotos‟a göre Karialılar, Menderes kenarında Dilek Dağı eteklerinde 

oturan ve kaba konuĢan, ĢavaĢcı karakterli bir halk olduğundan bahsetmektedir.  

Herodotos‟tan sonra yaĢamıĢ olan coğrafyacı Strabon ise Karialılar‟ı “barıĢsever” olarak 

tanımlamıĢtır (Sevin 2001).   

Doğanbey halkının 19. yüzyılda balıkçılık ve tarım yanında küçük çaplı ticaret 

yaptıkları bilinmektedir. Yöredeki baĢlıca tarımsal faaliyetlerin meyvecilik, bağcılık ve 

zeytincilik olduğu bilinmektedir. (Anonim 2011). 

Cumhuriyet döneminde Doğanbey‟e yerleĢen yeni halkın da tarım, hayvancılık ve 

balıkçılık yapmaya devam etmiĢtir. Ġlçelerin geliĢmiĢlik sıralamasında etkili faktörler 

ġekil 4.3‟de verilmiĢtir. Bu bölgede yaĢayan yerel halkın tarımdan elde edilen gelirle 

birlikte turizmden de ekonomik kazanç sağlaması alması hedeflenmektedir.  

Sektörel Dağılım

68%

24%

8%

Tarım Hizmetler Sanayi

 

ġekil 4.3 Ġlçelerin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralamasında etkili faktörler (Anonim 

2004) 
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Günümüzde Eski Doğanbey‟de 46 hane kalmaktadır. Genellikle Ġstanbul, Ġzmir, Ankara 

ve bir kısmı da yurt dıĢında ikamet eden bu haneler genellikle yazları gelmekte, kalıĢ 

süreleri ise değiĢmektedir (Anonim 2011).  

4.1.5 AraĢtırma alanının arkeolojik ve tarihi envanteri 

Büyük Menderes Havzası yerleĢime uygun topografik yapıları, ulaĢım kolaylığı, verimli 

toprakları ve iklim koĢulları ile insanlık tarihi boyunca yerleĢim görmüĢ ve kültürel 

varlığını sürdürmüĢtür. Latmos bölgesi BeĢparmak Dağlarında bulunan kaya resimleri 

ve kaya sığınaklarında bulunan taĢ aletler ile Epipaleolitik dönemde (MÖ 20.000/18.000 

ile 10.000/9.000) bu bölgede yaĢamın baĢladığı bilinmektedir (Akdeniz ve Akkurnaz 

2018). 

Aydın il sınırları dahilinde yapılan incelemelerde ise Ġl‟de birçok höyük ve yerleĢim yeri 

bulunduğu tespit edilmiĢtir. Bunlardan en çok bilineni DeĢtepe diğer adıyla Dedekuyusu 

höyüğüdür. Bu höyüğün tarihlemesi MÖ 4500 olarak tespit edilmiĢtir. Aydın Ġline ait 

ilk tarihi bilgiler Hitit kaynaklarından öğrenilmektedir. Söz konusu kaynaklarda batıda 

Seha isimli Irmaktan ve onun beslediği vadiden bahsedilmektedir.  Bu ırmağın Büyük 

Menderes nehri olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Hitit kaynaklarında; Seha‟nın 

kuzeyindeki bölgeye Lukka ülkesi denilmektedir. Hitit kaynaklarına dayanarak 

“Apasa‟nın Efes, Milavanda‟nın Milet, Pariyana‟nın Priene, Ġlyalanda‟nın Alinda ve 

Waliwanda‟nın Alabanda” olduğu tespit edilmiĢtir (Anonim 2021c) 

Antik dönem yazarlarından Strabon; Aydın, o dönemdeki ismi Tralleis için, Argoslu ve 

Trakyalı Kavimler tarafından kurulduğu belirtmektedir. Sonraki dönemlerde bölge de 

Pers hakimiyeti olduğunu MÖ 400‟lerde Spartalı General Thipron‟un Aydın ve çevresin 

almak için verdikleri mücadeleden ögrenmekteyiz. MÖ 344 yılında Büyük Ġskender 

tarafından Pers egemenliğine son verilmiĢtir. Aydın Ġli Roma Ġmparatoru Neron zamanı 

bitimine kadar “Ceasarec” ismiyle bilinmektedi. MS 1.yüzyıl‟da “Tralleis” ismi ile 

anılmıĢtır. Aydın Ġli, MÖ 260‟da Magnesia Ģavasından sonra Bergama Krallığına 

sonraki dönemde ise Bizans hakimiyetinde olduğu ve kentin piskoposluk merkezi 

olmuĢtur. 12. yüzyılda ise Türk‟lerin hakimiyeti altına geçmiĢtir (Anonim 2021b). 
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Yapılan bilimsel araĢtırmalar Doğanbey yerleĢmesinin konumlandığı Büyük Menderes 

Deltasının Yunan–Roma, Bizans ve Osmanlı dönemleri boyunca yerleĢim görmüĢ bir 

coğrafya olduğudur (Lohmann 2006; Lohmann vd 2009; Özcan 2021). 

ÇalıĢma alanımız olan Doğanbey yerleĢimi ile ilgili yapılan litaratür araĢtırmaları ve 

Ġngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılan yüzey araĢtırmaları sonucunda alanda 4 

adet yerleĢim bulunmuĢtur. Ege tarihine bakıldığında Ġlk Çağ yerleĢmelerinin MÖ 

700‟lerde kurulduğu belirtilmektedir (Anonim 2021d). Doğanbey yerleĢmesinin 

kayıtlarda geçen tarihi ise MÖ 400‟lerdir (Gürses Sögüt 2010).  

Eski Domatia yerleĢmesi: Antik kaynaklar ve Atina Küçük Asya AraĢtırmaları 

Merkezi‟nde bulunan mübadillerin görüĢme tutanaklarında Domatia‟nın Thebai Antik 

kentinin yanında/yakınında yer alan küçük bir köy olarak geçmektedir. Ġngiliz Arkeoloji 

Enstitüsü tarafından yapılan yüzey araĢtırmasında Domatia‟nın yeri tespit edilmiĢtir 

(Gürses Sögüt 2010). 

 Mübadillerin görüĢme tutanaklarında köyün isminden Ntµἁtiα olarak 

bahsedilmektedir. BaĢka görüĢme de Doµἁtiα (Domatia) Domatia‟nın “odalar” 

anlamında olduğunu; bu adı köyün tek odalı küçük evlerinden aldığı belirtilmektedir 

(Gürses Sögüt 2010). ġekil 4.4‟de mübadillerin görüĢme tutanakları bulunmaktadır. 
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ġekil 4.4 Eski Doğanbey Sakinleri ile yapılan görüĢme metni (Gürses Sögüt 2010) 

Domatia YerleĢmesi: Domatia; Eski Domatia yerleĢmesinde yaĢayan halkın daha 

dağlık olan bir konuma yeniden kurduğu yerleĢmedir (Gürses Sögüt 2010). Ġngiliz 

Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılan yüzey araĢtırmasında Domatia‟nın yeri tespit 

edilmiĢtir. ġekil 4.5, 4.6‟da mübadillerin görüĢme tutanakları bulunmaktadır. 
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ġekil 4.5 Eski Doğanbey Sakinleri ile yapılan görüĢme metni (Gürses Sögüt 2010) 

 

 
 

ġekil 4.6  Eski Doğanbey sakinleri ile yapılan görüĢme metni (Gürses Söğüt 2010) 
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Eski Doğanbey Mahallesi: Eski Doğanbey Mahallesi; 2873 sayılı Milli Parklar 

Kanunu‟na göre 1966 yılında Dilek Yarımadası Bölümü, 1994 yılında Büyük Menderes 

Bölümünü kapsayan alanın milli park olarak ilan edildiği alan içinde kalan yerleĢmedir. 

1993 yılında Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

tarafından kentsel sit alanı olarak tescil edilmiĢtir (Gürses Söğüt 2010, Anonim 2011).  

Eski Doğanbey yerleĢmesinin kurulduğu tarih tam olarak bilinmese de Bizans 

Döneminden 1923 yılı Mubadele dönemine kadar Domatia isimli bir Rum Köyüdür 

(Gürses Söğüt 2010). Domatia Köyü evlerin inĢa ediliĢ tarzları genellikle iki katlı olup, 

alt kısımları depo ve dükkân iĢlevi görmektedir. Bu da bu bölgenin liman kasabası 

olduğunu düĢündürmektedir. Köye 1890‟da yapılan hastane köyün geliĢmiĢliğini de 

göstermektedir (Anonim 2011). 

 1980‟lerin sonlarında büyük kentlerden gelen bir grup ziyaretçi terk edilen Eski 

Doğanbey‟in mimarisinden etkilenerek burada bir yazlık konut projesini gündeme 

getirmiĢtir. Ġstanbul ve Ankara kökenli bir grup giriĢimci, akademisyen, turizmci ve 

yazar tarafından Eski Doğanbey‟de köylülerin terk ettiği evler satın alınarak restore 

edilmeye baĢlanmıĢtır. 1990‟ların sonuna gelindiğinde ise 40‟a yakın bina restore 

edilmiĢtir (Anonim 2011). ġekil 4.7‟de Eski Doğanbey fotoğrafları, 4.8‟de uydu 

görüntüsü görülmektedir.  

 

 

 



 

 

49 

    

   

ġekil 4.7 Eski Doğanbey Mahallesi (Orijinal 2019) 

Eski Doğanbey Mahallesinin tarihi geçmiĢini detaylı öğrenmek için antik kaynaklar 

incelenmiĢtir. 

Antik kaynaklarda alan hakkında söylenenler:  

Herodot tarihi: Priene; Miletos‟un kuzeyinde oniki Ġon kentinden birisi, “Panionion‟da 

(tapınaktır) toplanan Ġonlar kentlerini yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında 

ve en güzel iklimde kurmuĢlardır. Güneyden baĢlayarak ilk kent Miletos hemen sonra 

Myus ve Priene gelir.” Miletosun önündeki Lade isimli küçük ada Ģimdilerde denizin 

çekilmesinden dolayı denizden uzakta kalmıĢtır. 

Strabon: “Priene (Güllübahçe), bir Ġon kenti, önce Aipytos sonra Philotas tarafından 

kolonize edilmiĢtir. Maiandros‟un denize döküldüğü yerden sonra, yukarı kısımlarından 

Priene kenti ve yabani hayvanlarla dolu ve ağaçlarla kaplı olan Mykale Dağı‟nın 

bulunduğu Priene kıyısı gelir. Bu dağ, Samos topraklarının yukarısında yer alır ve 

Trogilion denilen dağlık burnun ucundan Samos‟a doğru uzanarak yaklaĢık yedi 
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stadiongeniĢliğinde bir boğaz meydana getirir. Bir Boiotia‟lı olan Philotas tarafından 

kurulduğundan, bazı yazarlar Priene‟ye Kadme demiĢlerdir. Yedi bilge kiĢiden
1
 biri 

olan Bias‟ın anavatanı Prienedir.” Strabon menderes nehri ve kenarındaki antik 

kentlerden detaylı olarak bahsetmiĢtir.  

Evliya Çelebi: Evliya Çelebi Osmanlı döneminin ünlü gezginlerindendir. Dilek 

yarımadası için “KuĢlar yuvası kalesi” olarak bahsetmektedir. Yazdığı kitaplar Ģu an 

coğrafyacılar ve tarihçiler için referans olarak kabul edilmektedir. Evliya Celebi‟nin 

çalıĢma alanımıza Ġzmir üzerinden baĢlayarak gezdiği ve Muğla‟ya doğru gittiği 

bilinmektedir. ÇalıĢma alanımızla ilgili olarak KuĢadasından Muğla‟ya doğru giderken 

birçok köy oldugundan bahsetmektedir. Bu yerler ve yapılarla ilgili detaylı bilgiler 

vermektedir. Eserde bahsettiği köylerden birisinin Doğanbey yerleĢmesinin olduğu 

düĢünülmektedir.   

Evliya Çelebi kazalarla ilgili olarak Ģu bilgileri aktarmaktadır. “Söke kasabası, Ayasluk 

toprağında ve Cezayir Eyaleti kaleminde Sığla Sancağı paĢasının tahtıdır. Sığla Sancağı 

bir ada olup, paĢa ve kaymakamı bu vilâyet ortası Söke'de oturur. PaĢalara mahsus saray 

vardır. Sığla Sancağı PaĢasının padiĢah tarafından hâssı 8 yük akçedir. 2 adet kadırga ile 

Sığla Sancağı PaĢası Kaptan PaĢa ile denizde sefere gider. Alaybeyi, çeribaĢısı ve 

sancağında 600 timar erbabı ve 26 serbest gediklizeamet sahibi vardır. Kanun üzere bu 

timar erbabı cebelüleriile 2 bin pâk silâhlı asker olup sancakbeylerinin sancağı altında 

sefere memurlardır. 150 akçe kazadır ve nahiyesi 40 adet köydür. PaĢası daimaderyada 

gezip kaymakamı 40 bin guruĢ tahsil eder. Yönetimialtında olan kazalar bunlardır ki 

yazılır: Bunlardan beĢ kaza mevleviyet olmuĢtur. Ġzmir kazası, Karaburun kazası, Urla 

kazası, ÇeĢme, Sığacık, Sivrihisar, Eyneâbâd, Cumaâbâd, Kızılhisar, Ayasluk, 

KuĢadası, Balat kazası ve sancak merkezi Söke kazası. Bütün kazaları bunlardır, 

Bundan da kılavuzlar alıp Menderes Nehri kenannca doğuya 3 saat gittik. Sonra 

Menderes Nehri'ni atlar ile karĢı tarafa geçip yine o sahra içinde 3 saat daha gittik. 

Nehrin bu tarafı Eyneâbâd kazası sınırıdır. Ama bu kazada kasaba yoktur, baĢtanbaĢa 

kasaba gibi mamur köylerdir. Kadısı çoğu vakitte köylerindedolaĢmaktadır. Altıncı 

saatte Kürtler Köyü menzili: Eyneâbâd kazasıdır. Kadı çoğu zamandaburada oturur. 

                                                 
1
 Eski çağ dünyasında batıda MÖ 620-559 yılları arasında kanun koyucu devlet adamı ve filozof olarak 

bilinen yedi kiĢiden biridir.  
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Ama özel mahkemesi yoktur. Sığla Sancağıhâssıdır ve zeamettir. Kethüdayeri yoktur, 

ama Kürtoğlu AhmedBeĢe yeniçeri serdarıdır. Bütün halkı ġuran Kürtleridir. Bukentde 

çoğalıp imar etmiĢler. Asla Türkçe söz etmeyip hep harraverre runiti diyerek Kürtçe 

konuĢurlar. 250 adet bağlı ve bahçelitek katlı mamur haneleri vardır. 1 camii ve 20 adet 

dükkânlarıvar. BaĢka imaretten eser yoktur.”  (Çelebi 2003).  

Osmanlı döneminde de Domatia olarak anılan bu köye II. Abdülhamit döneminde 

adalardan gelen halkların yerleĢtiği söylenmektedir (Anonim 2011) 

 1923‟te Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan‟da Mübadele‟yi de içeren Lozan 

AnlaĢma gereğince Domatia‟daki Rumlar burayı terk ederken yerlerine Balkanlardan 

Müslüman kökenli göçmenler yerleĢtirilmiĢtir (Anonim 2011). 

 Cumhuriyet‟in ilk yıllarında Doğanbey, Söke kazasına bağlı bucak statüsüne 

kavuĢturulmuĢ, bucak iĢlevlerini yürüten bir “nahiye müdürlüğü” oluĢturulmuĢ ve 

Osmanlı zamanında hastane olarak kullanılan binada daha sonra bir karakol 

kurulmuĢtur. Bu karakol binası daha sonra 1950‟lerde ilköğretim okulu olarak iĢlev 

görmüĢtür (Anonim 2011). 

 1990 ile 2000‟li yıllarda Eski Doğanbey Mahallesini terketmiĢlerdir. Yerlerine Istanbul 

ve Ankara‟dan gelen kiĢiler evleri restore ederek yerleĢmiĢlerdir (Anonim 2011).   
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ġekil 4.8  Eski ve Yeni Doğanbey Mahalleleri ( Google Earth Görüntüsü) 

Yeni Doğanbey Mahallesi: Bazı kaynaklar, Yunanistanda yaĢayan Müslüman halkın 

bu bölgeye taĢındığı (Anonim 2011) bazı kaynaklarda Selanik‟ten geldikleri (Gürses 

Söğüt 2010) belirtilmektedir.  

1950‟ler sonrası tüm Türkiye‟de kırdan kente göç hareketinin baĢlamasına paralel 

olarak, süreçten Doğanbeyliler de etkilenmiĢ ve köyden kente göç baĢlamıĢtır. 1960‟lara 

gelindiğinde Doğanbey sakinleri radikal bir karar alarak, mülga Ġmar ve Ġskân 

Bakanlığı‟nın yardımıyla Köy YerleĢim Planı kapsamında (Eski) Doğanbeyin iki 

kilometre aĢağısında yeni bir köy kurulmuĢtur. 1990‟lı ve 2000‟lı yıllarda köy halkı 

Eski Doğanbeyi tamamen terketmiĢtir.  Bunun sebepleri köyün tarım arazilerine uzak 

olması, makineli tarıma geçiĢ ile birlikte makineli araçlarla köye ulaĢımın zor olması ve 

geniĢleyen nüfusun vadi içinde yeni bir köy kurmuĢlardır (Anonim 2011).  

Yeni Doğanbey‟in planı, köy bitiĢik düzeni içerisinde bahçe içinde 200 evden 

oluĢmaktadır. Bakanlık destekli kaynakla yüklenici tarafından kaba inĢaatı yapılan 

evler, köylüler tarafından tamamlanmıĢtır. BaĢta tek kat olarak planlanan bu evlerden 

bir kısmının üzerine süreç içinde kat çıkılmıĢtır (Anonim 2011). ġekil 4. 9‟da Yeni 

Doğanbey görülmektedir. 
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ġekil 4.9 Yeni Doğanbey Mahallesi (Orijinal 2019) 

Priene antik kenti: Bu yerleĢimlerden bir olan Antik Priene Kenti‟nin günyüzüne 

çıkarılması çalıĢmaları 20. yüzyılın baĢlarında Weigand and Schrader tarafından 

baĢlatılmıĢtır (Demand 1986). Antik kaynaklar, Priene‟nin ilk yerleĢimini MÖ 700 

olarak vermektedir. Fakat o dönemdeki bu ilk yerleĢimin nerede olduğu henüz tespit 

edilememiĢtir. Menderes nehrinin alüvyonlarla dolması ve önceden deniz kıyısında 

konumlanan kentin kıyıdan uzak kalması nedeniyle terk edildiği bilinmektedir (Demand 

1986, Ġbçi 2017).  MÖ 5. yüzyılın ortalarında Ģimdiki konumunda yeniden kurulduğu 

belirtilmektedir. Aynı antik kaynaklara göre MÖ 6. yüzyılda yedi bilgeden biri olan 

Bias‟ın yaĢadığı yerdir (Anonymous 2021). Heredotos‟un “Historia” adlı eserinde, 

Prieneli Bias olarak geçen kiĢinin Priene‟de yaĢadığı, MÖ 500-494 yıllarında Ġonia 

Ġsyanı olarak geçen eyleme katıldığı ve 12 gemi ile tarihte bilinen Lade SavaĢında 
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Perslere karĢı savaĢtığı anlatılmaktadır. Bu dönemki süreçlerle ilgili yazılı kaynakların 

haricinde MÖ 500‟lü yıllara tarihlenen elektron bir sikke de bulunmaktadır (Ġbçi 2017).  

Antik kentin en önemli yapıları; Athena, Demeter, Zeus ve Mısır tapınakları ve tiyatro, 

agora, yukarı gymnasion, aĢağı gymnasion, Büyük Ġskender‟in evi, konut alanları, 

Bizans kilisesi ve nekropoldür. Kentin tiyatrosunun 5000 kiĢilik kapasiteye sahip 

olduğu ve MÖ 350 yılında yapıldığı bilinmektedir (Anonim 2021d).  

Priene kentindeki son inĢaatın MS 13. yüzyılda olduğu bilinmektedir. O dönem içinde 

yapılan kalenin Türklere karĢı yapıldığı ve sonraki dönemde kentin Türklerin eline 

geçtiği bilinmektedir. Sonraki dönemde yaĢanan su sistemleri sıkıntısı nedeniyle kentin 

terkedildiği tahmin edilmektedir. Kentin günümüze kalan kısımlarının ortaya çıkması 

1673‟de Ġzmir‟e gelen tüccarlar sayesinde olmuĢtur. Antik kentteki ilk araĢtırmalar 1765 

yılı ve 1868-1869 yılları arasında Ġngilizler tarafından yapılmıĢtır. 1895 ve 1899 yılları 

arasında da arkeolojik kazılar yapılmıĢtır (Bekdemir ve Sezer 2008). Priene Antik kneti 

planı ve güncel fotoğrafı ġekil 4.10‟da görülmektedir.  
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ġekil 4.10 Priene antik kent planı ve kentten görüntü (Anonymous 2004) 

 

Thebai Antik Kenti: DYBMDMP sınırları içinde yer alan antik kent, görüĢ alanı 

geniĢliği ile dikkat çekmektedir. Yüksek bir tepe üzerine konumlanan kent, 170 metre 

uzunluğunda 50 metre geniĢliğindedir. Sisam adası ile Priene kentleri arasında tam 

sınırda bulunan ve Sisam‟ın uç kalesi olarak görev yapan Thebai, surlarla çevrilidir.  

Kuzey-güney ve doğu yönündeki sur duvarlarının bazıları 1995 yılında milli parkta 

çıkan yangından sonra tahrip olmuĢtur. MÖ 2 yüzyılda yapılan bir savaĢtan sora Thebai 

antik kenti terkedilmiĢtir (Bingöl 2011; Bekdemir ve Sezer 2008). Kent planı Ģekil 

4.11‟de görülmektedir.  
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ġekil 4.11 Thebai Kent Planı (Bekdemir ve Sezer 2008) 

 

4.2 ÇalıĢma Alanının Tarihi Peyzaj Karakteri Analizi 

ÇalıĢmada CORINE AÖ/AK arazi örtüsü verileri, antik kaynaklar, alana iliĢkin tarihsel 

jeolojik devirlere iliĢkin çalıĢmalar, ġahin vd (2014) peyzaj deseni Düzel 1 ve Düzey 2 

kodları ve incelenen literatür kapsamında kavrayıcı harita anahtarı içerdiği düĢünülen 

Demir (2017) baz alınarak, TPKA orijinal bir kodlama sistemi ile haritalanmıĢtır. Tüm 

verilen ve haritalar ArcGIS yazılımı kullanılarak CBS ortamında  

4.2.1 Güncel peyzaj deseni 

TPKA‟ların temel harita bileĢenlerini peyzaj deseni, literatürden elde edilen denizel 

jeomorfololoji bilgisi ve tarihi dönemler oluĢturmaktadır. Genel olarak bir peyzaj deseni 

envanteri; (1) Zamansal ve mekânsal açıdan alan kullanımı ve biyo-fiziksel koĢulların 
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ortaya koyduğu yapıyı, (2) Alansal, noktasal ve çizgisel peyzaj ögeleri ile (3) Algısal ve 

estetik özelliklerini yansıtmaktadır (ġahin vd, 2014). Bu çalıĢmada peyzaj deseni 

haritalamasında, ġahin vd. (2014) tarafından geliĢtirilen ve Avrupa Peyzaj SözleĢmesine 

dayanılarak hazırlanan, “Bölge- Alt Bölge Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve 

Değerlendirmesi Ulusal Teknik Kılavuzundan” yararlanılmıĢtır. Peyzaj deseninin 

kodlanmasında, sözü edilen Kılavuzda verilen Peyzaj Karakter Tipleri Düzey 1 ve 

Düzey 2 sınıflandırmasında yer alan Peyzaj Deseni sınıfları temel alınmıĢtır.  TPKAn 

çalıĢmalarında güncel baz haritası verisini oluĢturacak olan Peyzaj Deseni haritası, 1990 

ve 2018 yılı CORINE AÖ/AK verileri kullanılarak oluĢturulmuĢtur. Çizelge 4.2‟de 

çalıĢma alanı peyzaj deseni tipleri verilmiĢtir. 

Çizelge 4.2 ÇalıĢma alanında yer alan peyzaj deseni tipleri (ġahin vd 2014‟den 

uyarlanarak) 

Veri Tipoloji  

Peyzaj Deseni 

  

  

  

  

Karasal Doğal Peyzaj  

Sulak Alanlar  

Su Yüzeyler  

Tarımsal Peyzaj  

Yerlesim Peyzajı  

Doğal Bitki Örtüsü ile KarıĢık Tarım Alanları 

 

Büyük Menderes Deltası 1990 yılı Peyzaj Deseni Haritası ġekil 4.12‟de, haritadaki 

desen tiplerine iliĢkin alansal büyüklük ÇizeĢge 4.3‟de verilmiĢtir.  Büyük Menderes 

Deltası 2018 yılı Peyzaj Deseni Haritası ġekil 4. 13‟de, haritadaki desen tiplerine iliĢkin 

alansal büyüklük Çizelge 4.4‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4‟den anlaĢılacağı üzere 18 yıllık bir zaman diliminde bile alan 

üzerinde 6.462 ha bir değiĢim mevcuttur.   
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ġekil 4.12 1990 Peyzaj Deseni (Orijinal 2021) 

Çizelge 4.3 Büyük Menderes Deltası 1990 yılı peyzaj deseni tipleri alansal büyüklükleri 

(Orijinal 2021) 

Peyzaj Deseni-1990 Kod Alan (Ha) 

Doğal Alanlar D 98696.46 

Sulak alan, Bataklık S 11046.57 

Tarımsal Alanlar T 109838.03 

YerleĢim Y 5541.31 

 Toplam   225.122,37 

 

 

 



 

 

59 

 

ġekil 4.13 2018 Peyzaj Deseni (Orijinal 2021) 

 

Çizelge 4.4 Büyük Menderes Deltası 2018 yılı peyzaj deseni tipleri alansal büyüklükleri 

(Orijinal 2021) 

 

 

Peyzaj Deseni-2018 Kod Alan (Ha) 

Doğal Alanlar D 94.792.84 

Doğal Bitki Örtüsü Ġle Birlikte Bulunan 

Tarım Alanları  

DT 18.110.52 

Sulak alan, Bataklık  S 17.544.06 

Su Yapıları  SY 293.95 

Tarımsal Alanlar T 89.176.70 

YerleĢim  Y 11.666.83 

Toplam Alan   231.584,90 
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4.2.2 Arkeolojik dönem sucul ve karasal peyzaj değiĢim haritası 

Bu çalıĢma kapsamında sucul ve denizel ortamlardaki sınır değiĢimleri literatüre dayalı 

araĢtırılmıĢtır. Konuyla ilgili bulgular tezin 4.1. Bölümü olan “AraĢtırma Alanı Doğal 

ve Kültürel Özellikleri” bölümünde yer almaktadır. Ayrınca daha ayrıntılı bilgiye 

ilerideki  “TPKA haritası” baĢlıklı 4.2.5. bölümde de verilmiĢtir. 

4.2.3 Tarihi ve arkeolojik kaynaklar 

Bu baĢlık altındaki bilgiler Tez 4.1. Bölüm olan “AraĢtırma Alanı Doğal ve Kültürel 

Özellikleri” bölümünde yer almaktadır. Ayrınca daha ayrıntılı bilgiye aĢağıdaki “TPKA 

haritası” baĢlıklı 4.2.5. bölümde de verilmiĢtir. 

4.2.4  TPKAn tarihi dönemleri 

ÇalıĢma alanı ana tarihi çağları belirlenmiĢtir.  Avrupa bazlı klasik sınıflandırma 

evrensel denilebilecek bir zamansal dilimleme olarak temel alınabilir olmakla birlikte, 

tarihi peyzajın karakterizasyonu kapsamında yetersizdir. Diğer bir anlatımla insan-doğa 

etkileĢiminin yerle iliĢkilendirilmesinde klasik çağlar farklı peyzajlarda farklı zaman 

dilimlerine karĢılık gelebilir. Ek olarak farklı yerlere özgü tarihsel olaylar, yere özgün 

bellek unsurları olarak tarihi peyzaj karakterizasyonunda önemlidir. Bu nedenlerle, her 

çalıĢılan alan için tarihi-arkeolojik temel zamansal periyodları özel olarak 

belirlenmelidir. 

ÇalıĢma alanı TPKA‟nın haritalanmasında, Alkan‟ın (2009; 2011) bildirimleri ile 

birlikte alanda tarihi derinlikte ceryan eden doğal ve kültürel olaylar esas alınarak 

belirlenen ana dönemler ve alt dönemler esas alınmıĢtır (Çizelge 4.5).  
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Çizelge 4.5 Doğanbey yerleĢimleri ve yakın çevresi TPKAn için dikkate alınan tarihsel 

dönemler  

DÖNEM ALT DÖNEM 

Ġlk Çağ 

(Kanıta dayalı ilk 

yerleĢim tarihi esas 

alınarak) 

 MÖ 700-MÖ 27 (Ġlk yerleĢiminin kuruluĢu- Roma 

Ġmparatorluğunun KuruluĢu) 

Orta Çağ MÖ 27-1176 Roma-Bizans Dönemi   

1176-13. Yüzyıl Selçuklu Dönemi  

13. yüzyıl-1425 MenteĢeoğulları Dönemi  

Yeni Çağ 1425- 1800 Osmanlı dönemi 

19. yüzyıl 1801-1923 Osmanlı dönemi Rum YerleĢimi 

20. yüzyıl 1930-200 Mübadele ile gelenlerin yerleĢtiği dönem 

21. yüzyıl 2001-Günümüz 

 

4.2.5 TPKA haritası 

TPKA haritalanabilmesi için arkeolojik dönemdeki denizel alan sınırları araĢtırılmıĢtır 

ve Peyzaj Deseni GeçiĢ Alanları (PDGA‟lar) tanımlanmıĢtır. Bu amaçla Menderes 

Deltası‟nın alüvyon malzeme ile dolma sürelerinin jeolojik veriler ıĢığında tespit 

edildiği, Müllenhoff et al. (2004) ve Brückner et al. (2017) tarafından yapılan 

çalıĢmadan yararlanılmıĢtır. Akarsu yatağı değiĢikliği için ise Kazancı vd.‟nin (2011) 

çalıĢmaları esas alınmıĢtır.  Böylece elde edilen kıyı sınır değiĢiklikleri ArcMap 

ortamına aktarılmıĢtır. Antik kaynaklardaki (Herodotos, Sophokles ve Strabon) 

verilerden yola çıkılarak da antik dönem peyzajları kesinleĢtirilmiĢtir. Sonuç olarak, 

üretilen TPKA Haritası hem güncel peyzaj desenini hem de dönemsel olarak PDGA‟ları 

kapsamaktadır. Çizelge 4.6, çalıĢma kapsamında TPKA haritalamasında kullanılan 

isimlendirme ve kodlama sisteminin yapısını göstermektedir.  

Yukarıda anlatılanlar bağlamında, tarihsel dönemleri ve TPKA harita kodlamasını 

içeren terminoloji Çizelge 4.7‟de verilmiĢtir. Bu Çizelge‟de kodlanan her tarihi peyzaj 

ögesinin çalıĢma alanında karĢılığı bulunmamaktadır. Ancak, yeni bilgiler elde 

edilebileceği varsayımıyla kodlar haritlamada kullanılabilir. Ayrıca diğer çalıĢmalara 

model olması bakımından da, çalıĢma alanında kanıtlanmıĢ bir verisi bulunmamasına 

karĢın bu kodlar eklenmiĢtir. 
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Çizelge 4.6 TPKA haritalamasında kullanılan kodlama sisteminin yapısı 

Kural Kodlama/Açıklama 

1 TPKA 

Peyzaj 

Deseni 

Kodları 

D: Karasal Doğal Peyzaj 

SY: Su Yüzeyleri 

S: Sulak Alanlar 

T: Tarımsal Peyzaj 

Y: Yerleşim Peyzajı 

ġahin vd,( 2014) Peyzaj Karakter Tipleri Düzey 1 ve Peyzaj 

Birimi Düzey 2 sınıfları önerilmektedir. Böylece Ulusal Peyzaj 

Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Teknik Kılavuzu ile 

eĢleĢme de sağlanmıĢ olacaktır. 

2 TPKA 

Kodlaması 

[GÜNCEL PEYZAJ DESENİ] _[GÜNCEL PEYZAJ DESENİ 

OLUŞMA DÖNEMİ] 

Örnek Kod: Y_ĠÇ 

Kod Açık Adı: Ġlk Çağ YerleĢimi (örn.Doğanbey Ġlk Çağ 

YerleĢimi) 

3 TPKA 

Peyzaj 

Deseni 

GeçiĢ 

Alanları 

[PDGA] 

Kodlaması  

 

[PDGA#]_[GEÇİŞ DÖNEMİ] 

Örnek Kod: Güncel Tarım Alanlarında  PDGA1-2_ĠÇ 

Kod Açık Adı: Güncel Tarım Alanlarında Ġlk Çağ Denizden 

Bataklığa-Bataklıktan Tarımsal Peyzaja GeçiĢ 

 

Denizel peyzajın karasal peyzaj dönüĢtüğü alanlar için: 

PDGA 1: PDGA denizel peyzajdan bataklığa geçiĢ 

PDGA 2: PDGA bataklıktan tarımsal peyzaja geçiĢ 

PDGA 3: PDGA tarımsal peyzajdan yerleĢime geçiĢ  

(Peyzaj deseninde farklı biçimdeki değiĢimlere iliĢkin (örneğin 

tarladan-terkesilmiĢ tarım alanlarına ya da göl peyzajında-

bataklığa vb.) bilgilerin saptanması durumunda yeni PDGA 

numaraları (PDGA 4, PDGA 5 verilebilir.) 

 

Bu alanlar özellikle uzun jeolojik dönemlerde ya da kısa 

dönemde çeĢitli afetlerle oluĢabilecek peyzaj deseni 

dönüĢümünün tanımlandığı alanlardır. 

ĠÇ: Ġlk Çağ 

OÇ: Orta Çağ 

YÇ: Yeni Çağ 

Bu dönemler her çalıĢma alanı için irdelenmeli, özellikle alt 

dönemler doğa-insan etkileĢimini kanıtlayan konumsal ögeler, 

desenler ve/veya olaylar çerçevesinde belirlenmelidir. 
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Çizelge 4.6 TPKA haritalamasında kullanılan kodlama sisteminin yapısı (devam) 

4 TPKA 

Karakteristik 

Doğal, 

Kültürel, 

Tarihi ya da 

Arkeolojik 

Peyzaj 

Deseni 

[GÜNCEL ALT PEYZAJ DESENİ#] _[GÜNCEL ALT PEYZAJ 

DESENİ OLUŞMA DÖNEMİ] 

Örnek Kod: T1_ĠÇ 

Kod Açık Adı: Eski Çağ Zeytinlik Peyzajı (ÇalıĢma alanında 

varlığı tespit edilmiĢse) 

T: Tarımsal Peyzaj, T1: Tarımsal peyzaj içinde karakteristik 

zeytinlik alanlar 

 

ÇalıĢma alanı kapsamında, bu yöndeki tarihsel mekânsal veriler, 

PDGA dıĢında, henüz bulunmamaktadır.  

 

5 TPKA 

PKT Düzey 

1 ve Düzey 

2 Kodları 

Peyzaj Karakter Tiplerinin belirlenebilmesi için, tarihsel zaman 

dilimlerinde, özellikle jeomorfografya (ya da fizyografya) ve iklim 

bilgisine gereksinim bulunmaktadır. Bu çalıĢma bu analizleri 

kapsamadığından ve/veya bu tip veriler henüz bulunmadığından, 

TPKA haritası Peyzaj Desenine ve literatürden elde edilen denizel 

jeomorfoloji bilgilerine dayalı Peyzaj Deseni GeçiĢ Alanlarına 

yürütülmüĢtür.  
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Çizelge 4.7 TPKA için hazırlanan Terminoloji (Orijinal 2021) 

DÖNEM 

(Dünya) 

DÖNEM 

(Bölgesel) 

TARĠHĠ 

ÖĞE/TĠP 

TERMĠNOLOJĠ/KOD* 

 

Ġlk çağ  

(MÖ 3200-375) 

 MÖ 700- 27 

antik dönem 

  

Antik peyzaj 

deseni  

Priene 

kalıntıları  

Thebai antik 

kenti kalıntıları  

Eski domatia 

kenti 

Yağ değirmeni  

Anıtsal mezar 

2 gözlü sarnıç 

Yapı kalıntısı 2 

Y_ĠÇ:   ilk çağ YerleĢim 

T_ĠÇ:  Tarımsal peyzaj 

D_ĠÇ:  Doğal ve Yarı doğal alanlar 

DT_ĠÇ: Doğal Bitki Örtüsü ile Birlikte 

Bulunan Tarım Alanları 

DO_ĠÇ: Ormanla KarıĢık Tarım 

Alanları 

S_ĠÇ: Sulak Alanlar  

SY_ĠÇ: Su Yapıları 

DN_ĠÇ: Deniz 

KY_ĠÇ: kıyı sınırları 

 

Peyzaj GeçiĢ Alanları (Bu alanlar 

güncel peyzaj deseni ögeleri üzerinde 

haritalanmalıdır. Böylece, geçiĢ 

zonunun günümüzde hangi peyzaj 

deseni ile örtülü olduğu 

izlenebililecektir.) 

 

PDGA1_ĠÇ: Peyzaj deseni geçiĢ alanı 

Denizden bataklığa geçiĢ alanı 

PDGA2_ĠÇ: Peyzaj deseni geçiĢ alanı 

Bataklıktan tarlaya geçiĢ alanı 

PDGA3_ĠÇ: Peyzaj deseni geçiĢ alanı 

Tarladan yerleĢime geçiĢ alanı 

SKTMB_Z_ĠÇ Ġlk çağ zeytinliklerinin 

bulunduğu alan 

 

Tarihi ögeler semboller ile 

gösterilecek 
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Çizelge 4.7 TPKA için hazırlanan Terminoloji (Orijinal 2021) (devam) 

DÖNEM 

(Dünya) 
DÖNEM 

(Bölgesel) 
TARĠHĠ 

ÖĞE/TĠP 
TERMĠNOLOJĠ/KOD* 

 

Ortaçağ  

(375-1453) 

20-1176 

Roma/Bizans 

dönemi 

  

Geç Bizans 

dönemine ait 

liman kalıntısı 

Yapı kalıntısı 1 

Yapı kalıntısı 2 

Ev kalıntısı 

yanında çatı 

kiremitleri 

  

Y_OÇ: orta çağ yerleĢim 

Tarihi ögeler semboller ile 

gösterilecek 

T_OÇ: Tarımsal peyzaj 

D_OÇ: Doğal ve Yarı doğal alanlar 

DT_OÇ: Doğal Bitki Örtüsü ile 

Birlikte Bulunan Tarım Alanları 

DO_OÇ: Ormanla KarıĢık Tarım 

Alanları 

S_OÇ: Sulak Alanlar  

SY_OÇ: Su Yapıları 

DN_OÇ: Deniz 

KY_OÇ: kıyı sınırları 

SKTMB_Z_OÇ: Orta çağ 

zeytinliklerinin bulunduğu alan 

PDGA1_OÇ: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı Denizden bataklığa geçiĢ 

alanı 

PDGA2_OÇ: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı Bataklıktan tarlaya geçiĢ alanı 

PDGA3_OÇ: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı Tarladan yerleĢime geçiĢ 

alanı 

 

Peyzaj deseninde farklı biçimdeki 

değiĢimlere iliĢkin (örneğin göl 

peyzajından-kıraç peyzaja vb.) 

bilgilerin saptanması durumunda 

yeni PDGA numaraları (PDGA 4, 

PDGA 5 verilebilir.  

1176-13.yüzyıl 

Selçuklu 

dönemi 

  

 

13.yüzyıl-1425 

MenteĢeoğulları  
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Çizelge 4.7 TPKA için hazırlanan Terminoloji (Orijinal 2021) (devam) 

DÖNEM 

(Dünya) 
DÖNEM 

(Bölgesel) 
TARĠHĠ 

ÖĞE/TĠP 
TERMĠNOLOJĠ/KOD* 

 

Yeni Çağ 

(1453-1789) 

1425- 1800 

Osmanlı 

dönemi 

 Y_O: Rum yerleĢimi 

Tarihi ögeler semboller ile 

gösterilecek 

T_O: Tarımsal peyzaj 

D_O: Doğal ve Yarı doğal alanlar 

DT_O: Doğal Bitki Örtüsü ile 

Birlikte Bulunan Tarım Alanları 

DO_O: Ormanla KarıĢık Tarım 

Alanları 

S_O: Sulak Alanlar  

SY_O: Su Yapıları 

DN_O: Deniz 

KY_O: kıyı sınırları 

SKTMB_Z_O : 19 yüzyıl 

zeytinliklerinin bulunduğu alan 

PDGA1_O: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı Denizden bataklığa geçiĢ alanı 

PDGA2_O: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı Bataklıktan tarlaya geçiĢ alanı 

PDGA3_O: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı Tarladan yerleĢime geçiĢ alanı 

Peyzaj deseninde farklı biçimdeki 

değiĢimlere iliĢkin (örneğin tarladan-

terkesilmiĢ tarım alanlarına ya da göl 

peyzajından-bataklığa vb.) bilgilerin 

saptanması durumunda yeni PDGA 

numaraları (PDGA 4, PDGA 5 

verilebilir. 
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Çizelge 4.7 TPKA için hazırlanan Terminoloji (Orijinal 2021) (devam) 

DÖNEM 

(Dünya) 
DÖNEM 

(Bölgesel) 
TARĠHĠ 

ÖĞE/TĠP 
TERMĠNOLOJĠ/KOD* 

 

19. yüzyıl 

(1801-1900) 

1801- 1923 

Osmanlı 

dönemi rum 

yerleĢimsi 

  

Yapı kalıntısı 

19 yüzyıl 

değirmeni ve 

aquadükt 

Ev kalıntısı 

Su deposu su 

değirmeni 

Kilise 

 

Y_R: Rum yerleĢimi 

Tarihi ögeler semboller ile 

gösterilecek 

T_R: Tarımsal peyzaj 

D_R: Doğal ve Yarı doğal alanlar 

DT_R: Doğal Bitki Örtüsü ile 

Birlikte Bulunan Tarım Alanları 

DO_R: Ormanla KarıĢık Tarım 

Alanları 

S_R: Sulak Alanlar  

SY_R: Su Yapıları 

DN_R: Deniz 

KY_R: kıyı sınırları 

SKTMB_Z_R : 19 yüzyıl 

zeytinliklerinin bulunduğu alan 

PDGA1_R: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı Denizden bataklığa geçiĢ alanı 

PDGA2_R: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı Bataklıktan tarlaya geçiĢ alanı 

PDGA3_R: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı Tarladan yerleĢime geçiĢ alanı 

Peyzaj deseninde farklı biçimdeki 

değiĢimlere iliĢkin (örneğin tarladan-

terkesilmiĢ tarım alanlarına ya da göl 

peyzajından-bataklığa vb.) bilgilerin 

saptanması durumunda yeni PDGA 

numaraları (PDGA 4, PDGA 5 

verilebilir. 
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Çizelge 4.7 TPKA için hazırlanan Terminoloji (Orijinal 2021) (devam) 

DÖNEM 

(Dünya) 
DÖNEM 

(Bölgesel) 
TARĠHĠ 

ÖĞE/TĠP 
TERMĠNOLOJĠ/KOD* 

 

20. yüzyıl 

(1901-2000) 

1930-2000 

mubadele ile 

gelenlerin 

yerleĢtiği 

dönem  

Doğanbey 

yapıları  

 

(Y_M): Mubadele yerleĢim 

Tarihi ögeler semboller ile 

gösterilecek 

T_M: Tarımsal peyzaj 

D_M: Doğal ve Yarı doğal alanlar 

DT_M: Doğal Bitki Örtüsü ile 

Birlikte Bulunan Tarım Alanları 

DO_M: Ormanla KarıĢık Tarım 

Alanları 

S_M: Sulak Alanlar  

SY_M: Su Yapıları 

DN_M: Deniz 

KY_M: kıyı sınırları 

 

PDGA1_M: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı denizden bataklığa geçiĢ alanı 

PDGA2_M: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı bataklıktan tarlaya geçiĢ alanı 

PDGA3_M: Peyzaj deseni geçiĢ 

alanı tarladan yerleĢime geçiĢ alanı 

Yukarıdaki kodlara iliĢkin alanda 

veri yoktur. Ancak bulunması 

durumunda kullanılabilir. Öte 

yandan, peyzaj deseninde farklı 

biçimdeki değiĢimlere iliĢkin 

(örneğin tarladan-terkesilmiĢ tarım 

alanlarına ya da göl peyzajında-

bataklığa vb.) bilgilerin saptanması 

durumunda yeni PDGA numaraları 

(PDGA 4, PDGA 5 verilebilir.) 
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Çizelge 4.7 TPKA için hazırlanan Terminoloji (Orijinal 2021) (devam) 

 

Bu çalıĢma ArcGIS 10.5 CBS yazılımda hazırlanmıĢtır. Bu çalıĢmada CORINE arazi 

örtüsü verileri, literatür bilgileri ve eski haritalar kullanılmıĢ olup, altlık olarak 2018 

CORINE arazi örtüsü çalıĢması kullanılmıĢtır. Ġlk çağ yerleĢmeleri saptanarak Y_ĠÇ 

olarak kodlanmıĢ ve iĢaretlenmiĢtir. Ġlk çağ tarım alanları ise; yerleĢmelerin yürüyüĢ 

mesefesinde olması gerektiği düĢünülerek aĢağıda belirtilen hesaplama yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada kıyı kenar çizgisinin Ģimdiki deniz seviyesinden 30 metre yukarıda olması 

gerektiği ise antik yol geçiĢ yerlerine bakılarak bulunmuĢtur. Doğal alanlar ve sulak 

alanlar ise CORINE AÖ/AK verisinden alınmıĢtır. Antik kaynaklarda geçen sedir ağacı 

ticaretine (Güler 2006) dair bilgilerden yola çıkarak alanın doğal bitki örtüsünün 

ormanlık olduğu düĢünülse de haritalama için gerekli belge sağlanamamıĢtır. 

Ġlkçağ Tarihi Peyzajı: ÇalıĢma alanı Doğanbey ve yakın çevresi olmasına rağmen 

tarihi ve arkeolojik geçmiĢi daha iyi algılanması ve alandaki değiĢimleri net olarak 

DÖNEM 

(Dünya) 
DÖNEM 

(Bölgesel) 
TARĠHĠ 

ÖĞE/TĠP 
TERMĠNOLOJĠ/KOD* 

 

21. yüzyıl 

(2001-2100) 

2001-günümüz 

yeniden 

yerleĢim 

Doğanbey 

yapıları 

Y_21. Yüzyıl yapıları  

21. yüzyıl boyunca peyzaj deseni 

geçiĢ zonlarının oluĢması 

durumunda yukarıda belirtien 

kodlama tekniğinde, bu zonlar 

haritaya iĢilenebilir. Örneğin iklim 

değiĢikliği vb. etkilerle su varlığını 

kaybederek soğal peyzaja dönüĢecek 

bir alan; 

PDGA 4_21. Yüzyıl: Sulak alandan-

kurak otsu alan geçiĢ ya da PDGA 

5_21. Yüzyıl: Su yüzeyinden-kıraç 

peyzaja geçiĢalanı olarak 

isimlendirilebilir. Bu isimlendirme 

çalıĢma alanı peyzajı kapsamında 

geliĢtirilebilir.  

*Bu Çizelge‟de kodlanan her tarihi peyzaj ögesinin çalıĢma alanında karĢılığı 

bulunmamaktadır. Ancak, yeni bilgiler elde edilebileceği varsayımıyla, veri elde 

edildikçe kodlar haritlamada kullanılabileceğinden eklenmiĢtir. 
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görülmesi için çalıĢma alanı sınırı Büyük Menderes Deltası olarak belirlenmiĢtir. Bu 

çalıĢma için kullanılan veriler ve Brückner vd 2017, Güney 2012 Göney 1975, Herda vd 

2017, Herda 2006 kaynaklarından faydalanılarak kıyı kenar çizgisi değiĢimleri 

belirlenmiĢtir.   

Büyük Menderes Deltasında yapılan çalıĢmalarda altlık olan haritalar ġekil 4.14, 4.15 

ve 4.16‟da verilmiĢtir. Bu haritalar bu çalıĢma kapsamında hazırlanan haritalara temel 

oluĢturan niteliktedir. Yapılan tüm çalıĢmalar ile bu tez çalıĢmasının benzerliği tezin 

çıkıĢ noktasının ve yaklaĢımının doğruluğunu desteklemektedir. 

 

ġekil 4.14 Büyük Menderes Deltası DeğiĢimi (Gürses Söğüt 2010) 
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ġekil 4.15 Büyük Menderes Deltası Alan değiĢimi (Gürses Söğüt 2010) 
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ġekil 4.16 Büyük Menderes Deltası kıyı kenar değiĢimi (Brückner vd 2017) 

 

Yukarıda verilen haritalarda Büyük Menderes Deltasının zamanında denizin bir parçası 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca arkeolojik veriler göstermektedir ki Priene, Myus, 

Herakleia, Milet antik kentleri liman kentlerdir.  

Doğanbey ve yakın çevresinin tarihi kalıntılarının tespitini yapan Ġngiliz Arkeoloji 

Enstitüsünün verileri kullanılmıĢtır. Bu veriler ġekil 4.17 ve 4.18‟de görülmektedir. 

ÇalıĢma alanında arkeolojik dönemlerde (Ġlk Çağ) gerçekleĢen denizel/karasl peyzajdaki 

yapısal değiĢim Peyzaj Deseni GeçiĢ Alanlarının (PDGA) belirlenmesinde 

kullanılmıĢtır. Buna göre oluĢtural harita ġekil 4.19‟da verilmiĢtir. 



 

 

73 

 

ġekil 4.17 Doğanbey ve yakın çevresinin yüzey araĢtırması (Gürses Söğüt 2010)  
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ġekil 4.18 Doğanbey ve yakın arkeolojik haritası (Gürses Söğüt 2010) 

 

 

ġekil 4.19 Büyük Menderes Deltası Ġlkçağ Peyzaj Deseni GeçiĢ Alanları (Orijinal 2021) 
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Elde bulgular ıĢığında hazırlanan Ġlkçağ TPKA haritası 4.19‟da verilmiĢtir. 

  

Ortaçağ Peyzajı: Ġlkçağ TPKA belirlerken baz aldığımız Büyük Menderes Deltası 

alanın büyüklüğü ve analizlerini net olamayacağı gerekçesiyle ortaçağ ve sonraki 

dönemler Merkez Eski Doğanbey olmak üzere denize olan mesafesinin 3 km olması 

nedeniyle, 3 km yarıçaplı bir çalıĢma alanı oluĢturulmuĢtur. Bu alanda yapılan analize 

göre; Ortaçağ dönemi alan 20-1176 Roma/Bizans dönemi, 1176-13.yüzyıl Selçuklu 

dönemi, 13.yüzyıl-1425 MenteĢeoğulları olarak 3 alt döneme ayrılmıĢtır. Bu dönemde 

alanda tespit edilen tarihi ögeler; Domatia kalıntıları Geç Bizans dönemine ait liman 

kalıntısı, 1 yapı kalıntısı, 2 ev kalıntısı ve yanındaki çatı kiremitleri yapılan yüzey 

araĢtırmaları ile tespit edilmiĢtir.  Bu dönem için deniz seviyesini ise Bizans dönemi 

liman kalıntısının 24 m de olması nedeniyle kıyı çizgisi 24 m olarak kullanılmıĢtır. 

Yeniçağ Peyzajı: ÇalıĢma alanı Yeniçağ döneminde 1451- 1800 Osmanlı dönemi 

olarak geçmektedir. Bu dönemde Domatia Rum yerleĢmesi olarak devam etmektedir. 

Bölgeden geçen antik yol kalıntısına bakılarak bu dönemde Domatia‟nın denize olan 

seviyesinin/yüksekliğinin yaklaĢık 5 metre olduğu hesaplanmıĢtır. 

 

19. Yüzyıl Peyzajı: 1801- 1923 Osmanlı Döneminde Domatia yerleĢimi olarak 

değerlendirilmektedir. Alanda döneme ait Domatia kalıntıları, Yapı kalıntısı, 19 yüzyıl 

değirmeni ve aquadükt,  Ev kalıntısı,  Su deposu su değirmeni ve kilise tespit edilmiĢtir. 

Buradaki veriler geçmiĢ döneme ait fotoğraflar ve uydu görüntüleri kullanılarak elde 

edilmiĢtir. 

 

20. Yüzyıl Peyzajı: 1930-1960 mubadele ile gelenlerin yerleĢtiği dönem olarak 

geçmektedir. Burada yaĢayan rumların alanı terk edip yerine Selanik göçmenlerini 

yerleĢtiği dönemdir. 1960 Yeni Doğanbeyin kurulduğu dönemdir. Eski yerleĢim yeri 

1990 ile 2000 yılları arasında (Eski Doğanbey) terk edilmiĢ yerine yeni bir köy 

kurulmuĢtur.   Doğanbey ve Yakın çevresinin ortaçağ, yeniçağ 19.yüzyıl ve 20. Yüzyıla 

TPKA‟larını gösteren harita ġekil 4.20‟da verilmiĢtir.  

 

 



 

 

76 

 

ġekil 4.20 Doğanbey ve yakın çevresinin Ortaçağ- 20.yüzyıl TPKA haritası (Orijinal 

2021) 

 

21. Yüzyıl peyzajı 2000 yılından itibaren Eski Doğanbeye Ġstanbul‟dan gelen kiĢilerin 

yeniden yerleĢtiği dönemdir. Ġlkçağ ve 21. Yüzyılda alanın TPKA‟larını gösteren harita 

ġekil 4.21‟de verilmiĢtir.  

 

Elde edilen veriler ıĢığında Büyük Menderes Deltası Tarihi Peyzaj Karakter Alanları 

Haritası (üst ölçek) ve Doğanbey Mahallesi ve Yakın Çevresinin Tarihi Peyzaj Karakter 

Alanları Haritası  (alt ölçek) TPKAn haritası ġekil 4.22 ve 4.23‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.21 Doğanbey ve yakın çevresi ilk çağ ve günümüz TPKA haritası (Orijinal 

2021) 

 

 

ġekil 4. 22 Büyük Menderes Deltası Tarihi Peyzaj Karakter Alanları (Orijinal 2021) 
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ġekil 4.23 Doğanbey Mahallesi ve Yakın Çevresinin Tarihi Peyzaj Karakter Alanları 

(Orijinal 2021) 
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4.3 TPKA Temelinde Turizm GeliĢimi için Öneriler 

AraĢtırmanın bu kısmında, üretilen TPKA haritası ve bilgileri temelinde çalıĢma 

alanında turizm geliĢimleri için öneriler üretilmiĢtir. Bu çalıĢma için izlenen aĢamalar 

aĢağıda belirtilmiĢtir: 

1. ÇalıĢma alanını içeren ulusal turizm hedefleri (ulusal resmi belgeler) 

2. Turizm potansiyeli GZOT analizi 

3. Tarihi peyzaj rotası ve duraklara iliĢkin öneriler 

3. Durakların turizm kapsamında iĢlevlerinin önerilmesi 

4.3.1 ÇalıĢma alanını içeren ulusal turizm hedefleri 

Tez çalıĢma alanını içeren turizm kapsamındaki irdelenen ulusal resmi belgeler tezin 

kaynak özeti kısmında verilmiĢtir. Bu resmi belgeler kapsamındaki, tez çalıĢmasında 

üretilen turizm stratejilerine de temel olan bu bilgiler Çizelge 4.8‟de verilmiĢtir. Özetle 

belirtmek gerekirse incelenen bu resmi belgelere göre çalıĢma alanının Türkiye için 

turizm açısından önemli bir gelir kaynağı olduğu ifade edilmektedir.   

Çizelge 4.8‟deki verilen belgelerin yanısıra, tez kapsamında bölgenindeki ören yerleri 

ve milli park dikkate alınarak mevcut turizm varlığına iliĢkin bilgiler, ören yerleri ve 

korunan alanlar dikkate alınarak ve özellikle pandemi öncesi 2019 rakamlarına 

dayanarak alanı ziyaret eden yerli-yabancı turist sayılarıyla kanıtlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bu doğrultuda, çalıĢma alanı kapsamındaki ören yerleri ve korunan alanların 2019 

ziyaretçileri Çizelge 4.9 ve 4.10‟da verilmiĢtir.  
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Çizelge 4.8 ÇalıĢma kapsamında değerlendirilen ulusal resmi belge özetleri 

Resmi belge adı, hazırlayan 

kurum ve tarih 

ÇalıĢma alanı için üretilen turizm stratejilerine 

temel oluĢturan çıktılar 

Yedinci BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı (1996-2000)  

Ġlk defa “Rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm 

ekonomisinin geliĢtirilmesi, yerel halkın ve turistlerin 

turizmden beklentilerinin karĢılanması, doğal ve 

kültürel değerlerin zenginleĢtirilerek sürekliliğinin 

sağlanması sektörün temel amaçlarıdır.” ġeklinde 

ifade edilerek yerel halk turizm sürecine katılmıĢtır.  

Bu tez çalıĢması da yerel halka ve yerel özelliklere 

dayalı strateji geliĢtirilmektedir. 

Büke vd 2013 Büyük 

Menderes Havza Atlası 

World Wildlife Fund-

Turkey (Doğal Hayatı 

Koruma Vakfı)  

Büyük Menderes deltasının tarihsel geliĢim 

süreçlerinin anlatıldığı bu çalıĢma ile alan özelinde 

GZOT analizinde değerlendirilmiĢtir 

11. Kalkınma Planı 2019-

2023 Türkiye Cumhuriyeti 

CumhurbaĢkanlığı 

Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı 

Ġnsan odaklı anlayıĢ, toplumsal refah, aktif katılım, 

yeni iĢ imkanları ve toplumsal refah ortamı 

öngörmesi ile alan için stratejiler belirlenmesinde  

temel oluĢturmuĢtur. 

ÇaliĢma alanı özelinde GZOT analizinde 

değerlendirilmiĢtir 

Türkiye Turizm Stratejisi 

(2023) Eylem Planı 2007-

2013) Kültür ve Turizm 

Bakanlığı (2007) 

 

 

 

 

Kamu ve özel sektörün yönetiĢim ilkesi çerçevesinde 

iĢbirliğini, alternatif turizm türleri ile bölgenin 

cazibesinin artırılması, kentlerimizin 

markalaĢtırılarak, turistler için bir çekim noktası 

haline getirilmesi ve turizm alanlarının 12 ay 

boyunca aktif olunmasının sağlanması konularında 

çalıĢma alanı stratejilerinin belirlenmesinde 

kullanılmıĢtır. 

Dilek Yarımadası 

BüyükMenderes Deltası Milli 

Parkı UDGP Tarım ve Orman 

Bakanlığı Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü 2019 

Milli Park özelinde flora ve fauna çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Koruma kullanma dengesi içerisinde 

yönetimi için eylem planları ve stratejiler 

belirlenmiĢtir. Turizm için kullanım alanları ve 

aktivitelerin açıklanmıĢtır. 

Bu çalıĢma kapsamında envanter çalıĢmalarına veri 

sağlamıĢtır. ÇalıĢma alanı için belirlenen turizm 

aktiviteleri plandan alınmıĢtır. Ayrıca çalıĢma alanı 

stratejilerinin belirlenmesinde kullanılmıĢtır. 

Eski Doğanbey Köyü 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

(EDKKAĠP) Tarım ve Orman 

Bakanlığı Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü 2011  

Eski Doğanbey mahallesi ve çevresi ile ilgili envanter 

bilgilerinin sağlanması çalıĢma alanı stratejilerinin 

belirlenmesinde temel oluĢturulmasıdır.  
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Çizelge 4.9 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez 

Müdürlüğü 2019 Yılı Müze Ve Örenyeri Ziyaretçi Ġstatistikleri (Anonim 

2021d) 
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Çizelge 4.9 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez 

Müdürlüğü 2019 Yılı Müze ve Örenyeri Ziyaretçi Ġstatistikleri (Anonim 

2021d) (devam) 

 

 

Çizelge 4.10 Korunan Alan ziyaretçi sayıları 

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ziyaretçi sayıları 

2017 535155 

2018 1,145,513 

2019 1,605,299 

2020 1,614,664 

 

 

Çizelge 4.11 TÜRSAB Turist sayısı ve geliri verisi (Anonim 2021f) 

Yıllar Turizm Geliri Ortalama 

Harcama 

Turizm Gelirinin GSYĠH 

Ġçindeki Payı (%) 

2003   13 854 866   850    4,4 

2004      17 076 607   843   4,2 

2005    20 322 111     842   4,1 

2006   18 593 951   803    3,4 

2007    20 942 500    770    3,1 

2008    25 415 067   820    3,3 

2009    25 064 482   783    3,9 

2010   24 930 997   755   3,2 

2011   28 115 692   778    3,4 

2012   29 007 003    795   3,3 

2013  32 308 991   824   3,4 

2014   34 305 903     828 3,7 

2015   31 464 777   756   3,7 
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Çizelge 4.11 TÜRSAB Turist sayısı ve geliri verisi (Anonim 2021f) (devam) 

Yıllar Turizm Geliri Ortalama 

Harcama 

Turizm Gelirinin GSYĠH 

Ġçindeki Payı (%) 

2016   22 107 440   705   2,6 

2017   26 283 656   681    3,1 

2018   29 512 926   647   3,8 

2019   34 520 332   666   4,6 

2020 9 

Aylık 

Veri* 

8 145 561  8 145 561 

 

Tez çalıĢması kapsamında çalıĢma alanı ören yerleri ve korunan alan ziyaretçileri ile 

elde edilen turizm gelirinin yurtiçi gelirindeki payı araĢtırılmıĢtır. Bu durum, saptanan 

gelirin Türkiye yanısıra Ġzmir, Aydın ve Muğla toplam gelirindeki payı ile birlikte 

Çizelge 4.11‟da verilmiĢtir.  

4.3.2 Turizm potansiyeli GZOT analizi 

GZOT kısaltması Güçlü yönleri, Zayıf yönleri, Olanakları ve Tehditleri kelimelerinin 

ilk harfinden oluĢmaktadır (ġahin vd. 2014, Küçüksüleymanoğlu 2008). Genel 

kullanımı ise; zayıflıkları çözümlerken güçlü yönleri en uygun Ģekilde 

değerlendirilmesi; tehditleri çözümlerken güçlü yönleri uygun Ģekilde avantaja 

çevirmektir. (ġahin vd. 2014, Chan 2011).  

Revindranath (1997) tarafından yayınlanan makale ile turizm alanında GZOT 

kullanılmıĢtır, günümüzde de yaygın olarak da kullanılmaktadır (Ghazinoory vd 2010).  

Bu çerçevede alan özelinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü bünyesinde yerel halk, yerel yöneticiler ile yapılan çalıĢtay 

sonucunda elde edilen GZOT analizi geliĢtirilerek aĢağıda verilmektedir (Çizelge 4.12). 
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Çizelge 4.12 GZOT analizi 

Güçlü Yönler Göstergeler Gösterge Kaynağı 

Tarihi Peyzaj Karakter 

Alanlarının zenginliği 

2720 yıllık bir tarihi geçmiĢe 

bakılmıĢtı 66 adet farklı tarihi 

karakter alanları ögesi ortaya 

konulmuĢtur.  

Tez ile ortaya 

konulmuĢtur 

Alanda Milli Park,  

Sulak Alan,  

Doğal Sit,  

Tarihi Sit,  

Arkeolojik Sit Alanı 

varlığı 

DYBMDMP 

Büyük Menderes Deltası A 

sınıfı Sulak Alan ve 1. Derece 

Doğal Sit Alanı 

Eski Doğanbey Mahallesi 

Ġzmir 2 Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 30.06.1993 tarih 

ve 3394 sayılı kararı ile 

kentsel sit alanı ilan 

edilmiĢtir. 

 

 

19/05/1966 yılında 

Milli Park ilan 

edilmiĢtir. 

Uluslararası Sulak 

alanlar 

sözleĢmesi(Ramsar),  

Avrupa'nın Yaban 

Hayatı ve YaĢam 

ortamlarının 

korunmasına yönelik 

sözleĢme(Bern), 

 Biyolojik çeĢitlilik 

anlaĢması(Rio)  

 Akdeniz'in kirliliğe 

karĢı korunması 

sözleĢmesi(Barselona) 

kapsamında, korunan 

alan niteliğindedir. 

UDGP verileri 

Alanın tarihsel ve 

arkeolojik zenginliği,  

 

Alanda 22 adet antik 

yerleĢme bulunmaktadır 

UDGP verileri 

 

Milli Parkın zengin doğal 

ve kültürel kaynak 

değerlerine sahip olması 

95 familyaya ait; tür, alttür ve 

varyete düzeyinde 804 adet 

bitki türü belirlenmiĢtir. Bu 

bitkilerden 6 adedi dünyada 

sadece burada görülen 

endemik türlerdir. 

Ġçinde nesli tehlike altında 

olan çok önemli türlerin 

bulunduğu 256 adet kuĢ türü 

bulunmaktadır. 

UDGP verileri 

Tarım için uygun alanların 

varlığı 

Tarım alanı varlığı Corine Arazi Örtüsü 

Alanın denize yakınlığı 

 

Eski Doğanbey denize 

uzaklık 3 km 

Tez ile ortaya 

konulmuĢtur. 

Yöre halkının alanda 

yaĢaması 

Nüfus bilgileri  

Binaların aslına uygun 

olarak restore ediliyor 

olması  

Sahada restore edilmiĢ yapılar Sahada gözlem 
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Çizelge 4.12 GZOT analizi (devam) 

Güçlü Yönler Göstergeler Gösterge Kaynağı 

Bu binaların bir çoğunun 

yerli ve yabancı 

ziyaretçilerin konaklama  

ihiyaçlarının karĢılanması 

için pansiyon olarak 

kullanılması  

 

Bazı evler yazın kiralanması Belen 2017 

Tarım ve hayvancılığın 

devam ediyor olması  

Tarım ve hayvancılık 

faaliyetleri 

Sahada gözlem 

Tarım ürünleri ve 

hayvancılıktan sağlanan 

et, süt ürünlerinin bölgede 

kurulan köylü satıĢ 

noktaları, yöresel ürün 

pazarlarında pazarlanması 

Kooperatifin kurulması Belen 2017 

 

Zayıf Yönler Göstergeler Gösterge Kaynağı 

Alanın turizm 

merkezlerine  uzak oluĢu 

Uydu görüntüleri  

Zeytin ağaç sayısı fazla 

olmakla birlikte üretimin 

çok düĢük olması, zeytin 

iĢletmeciliği konusunda 

eksikliklerin oluĢu 

 

Zeytinciliğin durumu Belen 2017 

Alanda yer alan doğal ve 

kültürel kaynakların 

korunması konusunda 

halkın bilinç düzeyi  

Koruma bilinci Belen 2017 

Pansiyon sayısı ve 

konaklama yerleri 

yetersizliği   

Yetersiz konaklama Belen 2017 

Alanın tanıtımın yetersiz 

oluĢu  

  

Köylünün geçim 

kaynakları konusunda 

(tarım balıkçılık ve 

hayvancılık) sıkıntıları 

Geçim sıkıntısı Belen 2017 
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Çizelge 4.12 GZOT analizi (devam) 

Olanaklar Göstergeler Gösterge Kaynağı 

Özel ve resmi müzelerin 

varlığı 

Müze varlığı Kültür ve Turizm 

Bakanlığı  

Bodrum, Marmaris, 

KuĢadası gibi turizm 

açısından çekici noktaların 

varlığının potansiyel 

ziyaretçi fırsatı sunması 

 

Ziyaretçi sayıları Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 

Alanın KuĢadası-Söke-

Didim-Bodrum-Marmaris 

güzergahında yer alaması 

nedeniyle turizm durağı 

olabilme potansiyelinin 

olması 

Turizm durağı olma 

potansiyeli 

Tez çalıĢması 

ÇalıĢma alanının 

yakınında olan millipark 

ve ören yerlerinin 

alanlarının ziyaretçilerinin 

potansiyel ziyaretçiler 

oluĢturması 

Mevcut siyaretçi sayıları Tarım ve Orman Bakanlığı 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 

 

Tehditler Göstergeler Gösterge Kaynağı 

Yörede üretilen zeytin için 

pazar kısıtlarının olması  

Gözlem ve çalıĢtay Alan için yapılan çalıĢtay 

verileri Belen 2017 

Eski Doğanbey‟de yerleĢik 

nüfusün kapalı yapısı 

Gözlem ve çalıĢtay Alan için yapılan çalıĢtay 

verileri Belen 2017 

Bodrum, Marmaris, 

KuĢadası gibi turizm 

açısından çekici noktaların 

alana ilgiyi azaltma riski 

Tez kapsamında yapılan 

tur güzergahı 

Tez çalıĢması 

 

ÇalıĢma alanı için yapılan akademik ve kamusal çalıĢmalar incelendiğinde (Bekdemir 

ve Sezer 2008, Bingöl 2011, Göktuğ 2011, Büke ve ark 2011, Anonim 2012, T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı 2018), bölgenin birçok alanda çok yüksek bir potansiyelinin 

bulunduğu görülmektedir.  

 



 

 

87 

4.3.3 Tarihi peyzaj rotası ve duraklar 

ġahin vd (2001) “Sürdürülebilir peyzaj planlama kapsamında Mersin/Tarsus kıyı 

bölgesinin turizm açısından değerlendirilmesi” baĢlıklı çalıĢmalarında, kırsal tarımsal 

karakterde, tarihi-arkeolojik değerlere sahip ve koruma değeri yüksek hassas alanları 

içeren peyzajlarda, turizm faaliyetleri açısından korumaya yönelik stratejiler aĢağıdaki 

üç ana grupta toplamıĢlardır: 

 Tarım topraklarının korunmasına yönelik stratejiler 

 Hassas habitatların korunmasına yönelik stratejiler 

 Yerel sosyo-kültürel ve tarihi özelliklerin korunmasına iliĢkin stratejiler 

Tez kapsamında da yukarıda verilen bu üç grup kapsamında turizm geliĢim önerileri 

tarihi peyzaj rotası ve durakları planı temelinde geliĢtirilmiĢtir. Rota boyunca her 

durağa atanan iĢlevlerin belirlenmesinde GZOT analizi temel alınmıĢtır. GZOT analizi 

ile ortaya konulan ve Çizelge 4.12„de ayrıntılı açıklanan zayıf ve tehditeler, güçlü 

yönler ve olanaklar kapsamında öneriler ortaya knulmuĢtur.  

Turizm potansiyeli belirlenirken; TPKAn çalıĢmalarında belirlenen tarihi geçmiĢ izleri 

temel alınmıĢtır. Büyük Menderes Deltası içinde ulaĢım için Söke ilçesi ile Milet ilçesi 

arası tur güzergahı hattı olarak belirlenmiĢ ve bu hat üzerinde görülebilecek yerler 

iĢaretlenmiĢtir. Ayrıca; Doğanbey ve yakın çevresinde görülebilecek yerler 

belirlenmiĢtir.  
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ġekil 4.24 Büyük Menderes Deltası TPKA içinde yer alan tarihi ve arkeolojik turim 

kaynakları (Orijinal 2021) 
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TPKA haritası ile belirlenen tarihi özellikler ve dokulardan yararlanılarak tarihi bir rota 

ve duraklar belirlenmiĢtir. Bu rota boyunca belirlenen duraklar için turizm geliĢimi 

amacıyla önerilen fonksiyonlar Çizelge 4.13‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 4.13 Tarihi peyzaj durakları ve fonksiyonları (Orijinal 2021) 

Durak Adı Fonksiyonu Güçlü Yön Zayıf Yön 

Söke Ġlçesi 

PDGA2_ĠÇ Y_ĠÇ (ilk 

çağda deniz kenarı 

olup, ortaçağda 

bataklığa geçiĢ olan 

alan 

Tarihi 

Peyzaj tur 

güzergahı 

baĢlangıç 

durağı 

Eskiden beri 

yerleĢim görmesi 

Tarihi doku varlığı 

Denize uzaklık 

Kent merkezine 

uzaklık 

 

Priene Antik Kenti 

PDGA2_ĠÇ Y_ĠÇ (ilk 

çağda deniz kenarı 

olup, ortaçağda 

bataklığa geçiĢ olan 

alan 

Açık hava 

müzesi 

Antik kentin 

varlığı 

Yakında yerleĢim 

olmaması 

 

Atburgazı KöyüSöke 

Ġlçesi 

PDGA2_OÇ 

(Ortaçağda deniz 

kenarı olup, yeniçağda 

bataklığa geçiĢ olan 

alan 

Kırsal 

yerleĢim 

örneği 

Milli parkın 

giriĢinde olması 

Tarım ve 

hayvancılığın 

devam etmesi 

Üretim olmasına 

rağmen pazarın 

olmaması 

Yeni Doğanbey 

Mahallesi 

PDGA3 (ilkçağda 

deniz ortaçağda 

bataklığa geçiĢ, 20. 

Yüzyıl‟dan sonra ise 

yerleĢim görmüĢ alan 

Yeme-içme 

alanı 

Ġnsan 

kaynağı 

Tarihi Peyzaj 

değiĢiminin 

görüldüğü kırsal 

yerleĢim  

 

 

Tarihi dokunun 

olmaması 

Tur güzergahının 

olmaması 

Eski Doğanbey 

Y_R (yeniçağdan beri 

yerlelim gören tarihi 

köy 

Butik otel 

Yöresel ürün 

pazarı 

Tarihi dokunun 

varlığı 

Milli park içinde 

olması 

Tarım ve 

hayvancılığın devam 

etmemesi 

Karina 

Y_R Eski Rum 

yerleĢmelerinden 

Plaj 

Balık 

restorantı 

Eskiden beri 

yerleĢim görmesi 

Tarihi doku varlığı 

Balıkçılığın 

yapılıyor olması 

Yeteri kadar tanıtım 

yapılmaması 

Tur güzergahının 

olmaması 

 

Milet Antik Kenti 

PDGA2_ĠÇ Y_ĠÇ 

Ġlkçağda ada olması  

Açık Hava 

Müzesi 

Antik kentin 

varlığı 

Yakında kıral 

yerleĢme (Balat 

Mahallesi) olması 

Yeterince tanıtımın 

yapılmaması 

Tur güzergahının 

olmaması 
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5. SONUÇ VE TARTIġMA 

Doğanbey Mahalleleri tarihsel süreç içerisinde sürekli yerleĢim görmüĢ, Büyük 

Menderes Deltası içinde yer alan bir yerleĢimdir (Lohmann 2006: Lohmann vd., 2009: 

Özcan 2020). Bu nedenle çalıĢma alanında genel bir etüd yapıldığında dahi tarihsel 

belleği ve kültürel geliĢim süreçlerine iliĢkin varlığı ve izleri algılamak mümkündür. 

Günümüzde teknolojik geliĢmelere paralel olarak inĢaa edilen yeni yerleĢimlere aynı 

Ģekilde bakıldığında geleneksel mimari tarzından, geçmiĢin çizgilerinden ve tarihi 

geçmiĢinden hızla uzaklaĢıldığını hatta geçmiĢten dikkati çeker bir kopuĢ yaĢandığı 

söylenilebilir. Modenizmle birlikte baĢlayan ve günümüzde hala devam eden kentleĢme 

biçimi, kentlileri bir yandan tarihi kültürel bağlarından ve aynı zamanda doğadan 

uzaklaĢtırmaktadır. Bu olumsuz geliĢimlere karĢı geliĢen eylemler arasında kültürel 

mirasın korunması, doğal alanlar kadar ören yerlerinin de turizm destinasyonuna 

alınması ve Tarihi Peyzaj Karakter Alanlarının haritalanması çalıĢmaları da yer 

almaktadır. Bu tez ile geliĢtirilen yöntem çerçevesinde Tarihi Peyzaj Karakter 

Alanlarının (TPKA) haritalanması ve bu harita temelinde turizm stratejilerinin 

geliĢtirilmesi çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Tezde; Önerilen Tarihi Peyzaj Karakter 

Analizi (TPKAn) yöntemi ele alınan zaman diliminin geniĢliği ve önerilen 

haritalama terminolojisi ile orijinaldir. Tezin hipotezinde söz edilen, arkeolojik ve 

tarihi bütün katmanları karĢılayan bu haritalama Bölüm 4.2‟de verilmiĢtir. 

Tarihi peyzajın çoklu katmanlarının tek bir haritada envanterinin oluĢturulması, böylece 

kayıt alınması, bir envanter oluĢturmaktan öte bir alanın geçmiĢine ait hızlı bir mekânsal 

okumaya katkı sağlayacaktır. Böyle bir bilginin insanlarla buluĢturulmasında en etkili 

araçlardan biri turizmdir. TKPA haritalarına dayalı tuzirm geliĢim stratejileri, turistlerin 

ziyaret ettikleri alanın farklı tarihsel katmanlarını bir arada yorumlama, uzun geçmiĢi 

hızlıca algılama olanağı sağlayacaktır.  Böyle bir algı halihazırdaki müze ve ören yeri 

ziyaret anlayıĢının ötesinde, tarihe bütüncül bakabilme ve hatta değerlendirebilme 

bilincini ve yeteneğini kazandırma potansiyeli taĢımaktadır. Bireylerin içinde 

bulundukları mekânda tarihi süreçte olan olayları ve değiĢimleri aynı anda algılamaları, 

olaylara yön veren genel tarihsel yönelimleri; olayların arkasındaki tarihsel nedenleri 

saptamayı hedefleyen eleĢtirel tarih yaklaĢımı ve bu yaklaĢımla kazanılabilecek yüksek 

entellektel düzey için gerekli bir baĢlangıçtır. Eser‟e (2009) göre “3000 yıllık bir 
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geçmiĢin muhasebesini yapamayan kiĢi, günübirlik yaĢar” derken Goethe, tarihe ve 

yaĢanılan olaylara eleĢtirel bir tarih düĢüncesi ile yaklaĢılması gerektiğini vurguladığı 

söylenebilir.  

AraĢtırmada, Ġlk Çağ‟dan günümüze çalıĢma alanında yer alan yerleĢim birimlerinde 

önemli peyzaj deseni değiĢimleri olduğu görülmektedir.  

• Ġlk Çağda Domatia yerleĢimi yer değiĢtirmiĢtir.  

• 19. Yüzyıl‟da mübadele nedeniyle Eski Doğanbey köyü boĢaltılmıĢ ve alana baĢka 

bölgeden gelen insanlar tarafından yerleĢim yeri olarak kullanılmıĢtır. 

• 20. Yüzyıl‟da Eski Doğanbey köyü baĢka bir alana taĢınmıĢ 

• 21. Yüzyıl da Eski Doğanbey köyü yeniden yerleĢim görmüĢtür. 

 

5.1 ÇalıĢmanın Bilime Olan Katkısı 

Yapılan bu çalıĢmanın bilime katkılar sağlayacaktır. Bu katkılar aĢağıda açıklanmıĢtır. 

Benzer çalıĢmalar irdelendiğinde, arkeolojik dönemleri içeren çalıĢmalar bulunmakla 

birlikte çoğunlukla 15. yüzyıl ve sonrasına dayanmaktadır. Sınırlı sayıda çalıĢma 

(Örneğin, Demir 2017) milattan önceki yakın dönemleri kapsamaktadır. Mevcut 

literatürde tarih öncesi devirlere iliĢkin derinlik noksanlığı elbette arkeolojik veri 

noksanlığından ya da alanda insan yerleĢimlerine ya da antik peyzaja iliĢkin verinin 

noksanlığından kaynaklanabilir. Tez çalıĢması, antik döneme iliĢkin arkeolojik ve 

jeolojik bilgilere eriĢilmiĢ olamsından dolayı tarih öncesi dönemleri içermekte ve 

toplamda 2700 yıllık zaman derinliği kapsamaktadır. 

 

TPKAn ve haritalama çalıĢmaları için, tüm çalıĢmalarda kullanılabilecek ve böylece 

ortak haritalama dili oluĢmasına katkı sağlayabilecek kodlama ve terminoloji 

geliĢtirilmiĢtir.  

 

Tez ile TKPAn ve TPKA haritalarının oluĢturulmasında tarihi dönemlere göre 

tanımlanacak ve Peyzaj Deseni DeğiĢim Alanı olarak isimlendirilen yeni bir katman 
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önerilmiĢtir. Bu çalıĢma ile önerilen çok katmanlı TPKA haritaları hem tarihi ve 

arkeolojik dönemleri hem de yeni bir bakıĢ açısı olarak sucul ve denizel ortamlardaki 

sınır değiĢimlerine dayalı Peyzaj Deseni GeçiĢ Alanlarını (PDGA) kapsamaktadır. 

Doğanbey antik kenti yakın çevresindeki PDGA‟lar, Bölgedeki yerleĢim sahalarının 

geliĢimini etkilemiĢ, hatta tarih sahnesinden silinmelerine neden olmuĢlardır. 

Döneminde liman kenti olan antik Doğanbey yerleĢimi, kıyısına konumlandığı denizel 

peyzajın Büyük Menderes Nehri Havzasından taĢınan sedimanlarla dolduğundan kent 

kıyıdan yamaçlara taĢınmıĢtır. Bu bağlamda, bir TPKA haritalama yöntemi, sahaya 

özgü doğa-insan etkileĢiminin kanıta dayalı tüm zamansal katmanlarını, aynı zamanda 

Anadolu‟nun uzun jeolojik geçmiĢinin ve akarasu dinamiklerinin bir sonucu olan sucul 

ve karasal ortamlardaki sınır değiĢimlerini kapsamalıdır. Böyle PDGA, literatüre 

(Kazancı vd 2009, Brückner et al., 2017) dayalı olarak söylenebilir ki, Akdeniz boyunca 

birçok kıyıda oluĢmuĢtur. Troya antik kenti de böyle geçiĢ alanlarını kapsayan antik 

yerleĢimlerden biridir. Keza Gelibolu yarımadası içinde bu yönde literatür (Sakınç ve 

Yaltırak 1997) bulunmaktadır.  

Deltalar, göller ve akarsu taĢkın yatakları bir peyzajın jeomorfolojik belleğidir. Bu 

alanlarda, akarsular tarafından taĢınan ve erozyon süreçleri ile üretilen sedimanlar 

depolanmaktadır. Deltalar, hem doğal peyzajlar üzerinde farklı yerleĢim aĢamalarının 

etkilerini saptamak hem de yıkıcı sellerin, deniz seviyesindeki dalgalanmaların, 

depremlerin ve diğer doğal olayların sonuçlarını belirleyebilmek için mükemmel 

jeoarĢivler olarak hizmet edebilirler.  

Antik kentlerin, tarihsel oluĢum ve dönüĢümlerinin sahnelendiği çok katmanlı 

(palimpsest) arkeolojik ve jeomorfolojik peyzaj özellikleri ile kayıt altına alınması, bu 

kentlerin kültürel miras değerlerinin ve bulundukları yerle etkileĢimlerinin hem daha 

tutarlı olarak anlaĢılmasına hem de güncel peyzaja iliĢkin koruma-kullanım 

stratejilerinin daha etkin geliĢtirilmesine olanak sağlayabilir. 

Tarihi ve arkeolojik peyzaja iliĢkin veriler elde edildikçe PDGA tarihi peyzajların 

betimlendiği haritalarda daha fazla yer alacaktır. Haritalamada güçlük oluĢması halinde 

bu geçiĢ alanları ayrı haritalar biçiminde de verilebilir. Ülkelerin mekânsal açıdan özgün 

karakterleri olduğu gibi tarihi arkeolojik devirlerin tanımlanmasında da özgürdür. Tarihi 
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ve arkeolojik devirler her peyzajda farklılaĢır bu da tarihi peyzaj karakterin bir parçası 

olmalıdır. Ancak bu çalıĢma kapsamında böyle bir durum savunurken tez kapsamına 

alınmamıĢ, Avrupa‟nın yaptığı tarihsel çağlama sistemi kullanılmıĢtır. Her peyzaj için 

kullanılacak bir kodlama değildir. Bu nedenle sonraki çalıĢmanın her ülke için ayrı bir 

tarihsel çağlama sistemi üzerine çalıĢılması uygun olacaktır.   

Tez ile ortaya konulan TPKAn ve TPKA haritalama yöntemi, Belen ve ġahin (2021) 

tarafından hazırlanan “Bellek TaĢıyıcıları Olarak Tarihi Peyzaj Karakter Alanları: 

Priene Antik Kenti Örneği” baĢlıklı makalede yayımlanmıĢtır. ÇalıĢma alanında 

bulunan ve tez çalıĢması veri tabanından yararlanılarak yeniden üretilen TKPA haritası 

ġekil 5.1‟de verilmiĢtir. Bu makale tez ile önerilen yöntemden ve harita kodlama 

sisteminden uyarlanarak hazırlanmıĢtır. ÇalıĢma Priene yerleĢimi TPKA haritası 

olduğundan, antik yerleĢimin bilinen en eski tarihi MÖ 700‟leri içerdiğinden ve bir 

deniz kenarı Ģehri olması dolayısıyla Eski Çağ aralığı bu tarihten itibaren baĢlatılmıĢtır. 

Dolayısıyla bu tarihten önceki peyzajdaki değiĢimleri/geçiĢ alanlarını kapsamamaktadır.  

5.2 TPKA Haritasının Turizm GeliĢiminde Kullanımı: TKPA Temelli Tarihi 

Peyzaj Rota ve Duraklarının Turizm GeliĢiminde Kullanımı 

Memlük vd (2006) çalıĢmalarında, turistlerin 21. Yüzyıl‟ın baĢından itibaren tarihi 

mekânları ve doğal güzellikleri olan yerleri tercih ettikleri belirtilmektedir.  Son yıllarda 

yerleĢmeye baĢlayan bu yeni turizm anlayıĢına göre insanlar, seyahat ettikleri ülkelerin 

doğal ve kültürel kaynakları yanı sıra, tarihi mekânlar ve geleneksel kullanımlara iliĢkin 

o ülkelere ait özgün karakteristikleri ziyaret etmek istemektedirler. Bu kapsamda TKPA 

haritaları ile alanın tarihi geçmiĢinin detaylı olarak ortaya konulmuĢ olması, ülke ve 

bölge turizmi ve turizm planlamaları açısından önemli bir baz veri sağlayabilir 

oluĢturmaktadır. 
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ġekil 5.1 Priene antik kenti ve yakın çevresi TPKA Haritası (Belen ve ġahin, 2021) 

5.3 Doğanbey ve Yakın Çevresi için Katkılar 

Yörede halen yerel halk yaĢamakta olup, yöre halkının büyük bir çoğunluğu tarım, 

hayvancılık ve balıkçılık yaparak geçimini sağlamaktadır. ÇalıĢma kapsamında yapılan 

incelemeler göstermiĢtir ki, Alanın tarımsal değeri kadar önemli tarihsel zenginlikleri 

bulunmaktadır. 

Ancak, 1990 ve 2018 CORINE AÖ/AK verileri analiz edildiğinde alanda bir tarım alanı 

kaybının olduğu görülmektedir. Günümüzde, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi 

döneminde gıda güvenliğinin ve gıda ürünlerinin sağlanmasının ne kadar gerekli 

olduğu, tarımın gerekliliğinin, geliĢmesinin ve stratejik olarak öneminin çok iyi 
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anlaĢıldığı aĢikârdır. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı‟da bile önemli tarım alanı olan bu 

bölgenin kalkınması ve yöre halkının refah seviyesinin arttırılması gerekmektedir. 

Bölge ihtiyaçlarının karĢılanması amacı ile bölge halkının da fiilen yer aldığı planlama 

çalıĢmaları yapılarak titizlikle uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bunu sadece tarım ve 

hayvancılıkla sağlamak mümkün değildir. Ancak, geleneksel tarım 

uygulamaları/organik tarım uygulamaları desteklenerek bölgede yaygınlaĢtırılması 

sağlanırken, alanın doğal kaynak değerleri ile bölgede var olan arkeolojik ve tarihi 

varlıklar birlikte ele alınarak sürdürülebilir kullanımı sağlanmalıdır. Pansiyon, yeme 

içme birimleri, bağ evi, hobi evleri, tıbbi ve aromatik bitki yetiĢtiriciliği gibi 

faaliyetlerle eski yapıların müĢtemilatının turizme kazandırılması ve (zeytin, zeytinyağı, 

incir vb) organik tarım ürünleri ve hayvancılık ürünleri (et ve süt ürünleri) ile yöresel el 

sanatlarının pansiyon, otel ve benzeri turistik tesislerde pazarlanmasına olanak 

sağlanmalıdır. Bu araĢtırmalar yapılırken alanın kaynak değerlerine zarar vermeden, 

korunarak ve koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir kullanımının 

sağlanması gerekmektedir. Bu anlayıĢla hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri Çizelge 

5.1‟de verilmektedir.  

ÇalıĢma alanımız milli park olması nedeniyle korumaya yönelik stratejiler, milli park 

yönetimi kapsamında bulunmaktadır. Tarım topraklarının korunmasına dair stratejiler 

bu tez kapsamında değildir ama alanın ana faaliyet tipidir alt bir proje kapsamında 

değerlendirilebilir.  

Eskidoğanbey‟in turizme açılması çok yerinde bir karar olmakla birlikte, tarihi doku 

korunarak eski binalar restore edilerek turizme açılması, ancak pansiyon ve butik 

otelcilik mantığı ile yapılanması daha uygun olacaktır. Alanın yoğun olarak 

kullanımından ziyade kontrollü ve az yoğunluklu kullanımın sağlanması tarihi dokunun 

korunması bakımından da gerekli görülmektedir. 
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Çizelge 0.1 Sorunlar ve olası çözüm önerileri (Orijinal 2021) 

Sorunlar  Çözüm önerileri 

Alanın turizm rotasında 

olmaması 

Alan için Söke‟den Didim‟e uzanan, ziyaret noktaları 

arasında bu bölgenin de yer aldığı bir destenasyon 

haritası oluĢturulabilir. 

Alanda tarım alanlarının 

giderek azalması  

Tarımı özendirici çalıĢmalar yapılabilir 

Doğal ve kültürel değerlerin 

giderek bozulması 

Koruma bilincinin oluĢturulması bakımından yöre 

halkına farkındalık eğitimi ve gelen ziyaretçilere 

alanın tanıtımına iliĢkin kısa eğitimler verilebilir.  

Yerel halkın ekonomik gelir 

seviyesinin düĢük olması 

Sertifikasyon programı çerçevesinde özgün ve yöresel 

ürünlerin markalaĢması sağlanabilir.  

Turizm gelirlerinden pay alması için ev 

pansiyonculuğu özendirilebilir ve 

desteklenebilir./özendirilmeli ve desteklenmelidir. 

Yerel ve yöresel yemek kültürü geliĢtirilebilir. 

Eski Doğanbey‟in tarihi 

dokusunun yeterince 

korunmaması 

Tarihi evlerin restorasyonu için gerekli çalıĢmalar 

yapılabilir 

Peyzaj deseninin olumsuz 

yönde değiĢimi 

YerleĢim birimleri ve tarım alanlarındaki kontrolsüz 

müdahale ve geliĢmelere bağlı olarak, peyzaj 

deseninde oluĢan olumsuz değiĢimlere son verilerek, 

kaynakların korunması bakımından geleneksel 

yöntemlere geçiĢ ve geleneksel kentleĢme teĢvik 

edilmeli ve desteklenebilir.     

 

Bölge ve bölge kaynakları 

ile ilgili yeterli tanıtımın 

yapılmaması.   

Bölgenin doğal ve kültürel kaynaklarının korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı sağlanarak ülke turizmine 

kazandırılması bakımından bölgeye önelik ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanıtıcı programlar yapılmalıdır.  

 

Kent kimlikleri geçmiĢten geleceğe bir süreklilik içinde algılanmalıdır. Tarihi dokular 

bulundukları dönemin yaĢam koĢulları hakkında bilgi vermektedir. Tarihi dokular ve 

kent kimlikleri o kentin tarihi zenginliğini ve kentin belleğini yansıtmaktadır (BekiĢoğlu 

2002). 

AraĢtırma alanına özgü geliĢtirilen öneriler aĢağıda maddelenmiĢtir.  

 Alanın doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması 

 Alanın kırsal kalkınmasına destek verilmesi 

 Yörede yaĢayan halkın ekonomik olarak desteklenmesi ve nüfus azalıĢının/alandan 

göçün önüne geçilmesi  

 Tarımsal faaliyetlerin devam ettirilmesi 
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 Geleneksel kültürün yaĢatılması  

 Eski Doğanbey özelinde köyün tarihi dokusunun korunması ve geliĢtirilmesi. 

 Tarihi evlerin restorasyonlarının yapılması. 

 Yapılan restorasyon sonrası tarihi yapıların iĢlevlendirlerek yöre, bölge ve ülke 

ekonomisine kazandırılması. 

 Turizm hareketleri/faaliyetleri kapsamında Eski Doğanbeyin önemli bir destanisayon 

merkezi haline getirilmesi.  

ÇalıĢma kapsamında zaman ifadeleri batını ternolojisinden kaynaklanarak yapılmıĢtır. 

Ancak, birçok tarihçi bu sınıflandırmanın doğru olmayacağını bölgesel farklılıkların 

dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Alan özeline bakıldığında da bölgesel 

zaman dilimleri farklılık göstermektedir. Örneğin tarih yazı ile baĢlatılmaktadır. 

Sümerlerin yazıyı bulması MÖ 3000 olark verilirken, yazının Anadolu‟ya gelmesinin 

MÖ 2000 Asur ticaret kolonileri ile birlikte olduğu görülmektedir. Yani arada 1000 

yıllık bir zaman farkı bulunmaktadır. Orta çağ Roma Ġmparatorluğunun parçalanması 

olarak alınırken Anadolu için ortaçağ Osmanlının yükseliĢi ve bilim açısından da 

yükseliĢin olduğu bir dönemi iĢaret etmektedir. Bu nedenle her ülkenin ya da her 

bölgenin kendine has arkeolojik ve tarihi periyodununun baĢka bir çalıĢma ile 

belirlemesi gerekmektedir.  

Alanın korunmasına ve kullanılmasına yönelik olarak yapılacak her türlü çalıĢmanın ve 

planlamaların yöre halkının doğrudan ve etkin katılımı sağlanarak halkın refahının ve 

yaĢam kalitesinin artırılmasına yönelik kararların alınması sağlanmalıdır. Bir plan ve 

program dahilinde turizm faaliyetlerinde kullanılmasına uygun eski yapıların 

restorasyonu/yenilenmesi çalıĢmalarında, pansiyon ve butik otel iĢletmeciliği 

uygulamalarında ve organik tarım uygulamalarında her türlü teĢvik ve devlet tarafından 

gerekli mali destek sağlanmalı ve baĢlangıçtan itibaren uygulamaların plan ve 

programlara uygunluğu denetlenmeli ve uygulanmalara iliĢkin her türlü geliĢmeler 

titizlike izlenmeli ve rapor edilmelidir.  Böyle olması halinde yöre kaynaklarının 

korunması ve sürdürülebilir kullanımı sağlanarak, turizm aktivitesine ayrılacak eski 

yapılar, organik tarım uygulamalarına ayrılacak alanlar, yöresel, yerel ürünler ve 

organik ürün pazarları yöre halkının refah düzeyinin yükselmesine neden olacak ve bu 

sayede, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecektir. 
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Sonsöz; Belen ve ġahin‟e (2021) göre, arkeolojik ve tarihi peyzajlar, diğer bir deyiĢle 

tarihi peyzaj karakter alanları, geçmiĢ kültürlere ait bir alana dair bilgileri günümüze 

taĢıma potansiyelindeki mekânlardır. Aynı zamanda bu mekânlar geçmiĢe ait peyzaj 

karakteri ya da peyzaj değiĢiminin kültürel peyzajları nasıl biçimlendirdiğine ıĢık 

tutmaktadır. Bu nedenle, tarihi peyzaj karakter alanlarının haritalanmasıyla antik kentler 

ve peyzajlarında cereyan eden bellek-mekân iliĢkisi kayıt altına alınmıĢ olacaktır. 

TKPA güncel mekânsal politikalar ve planlarıyla bütünleĢtirildiğinde, örneğin tez ile 

önerilmeye çalıĢıldığı gibi turizm geliĢiminde TPKA dikkate alındığında; bir yandan 

mekânsal ögelerin yok olması ya da değiĢmesiyle kaybolan belleğin, bugün yaĢayan bir 

desen olmasa dahi, korunmasına öte yandan geleceğe yönelik sosyo-ekonomik 

hedeflerin oluĢturulmasına katkı sağlayabilecektir. Bu Ģekilde güncel ve hatta günlük 

yaĢam ile bütünleĢtirilebilen TPKA, belleğin sürekli olarak yenilenmesine, hatta mekân 

ile iliĢkili kültürel kimlik ve imgelerin oluĢmasına katkı sağlama potansiyelindedir. 

Nitekim Ankara Ġngiliz Arkeoloji Enstitüsü BaĢkanlığında yürütülen kısa adı SARAT 

(Türkiye‟nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması) Projesi kapsamında Türkiye‟de 

toplum ve arkeoloji iliĢkisi hakkında ülke çapılan yapılan araĢtırma sonucunda “geçmiĢ 

uygarlıklardan kalan kalıntıları kendi kültürümün bir parçası olarak görüyorum” 

diyenlerin oranı %82 olarak belirlenmiĢtir (SARAT Projesi 2019). 

Cengiz vd‟nin (2018) belirttiği gibi, bir toplumun sosyo-kültürel yapısı ve doğayla 

kurduğu iliĢkinin yansıması olan tarihi ve arkeolojik mekânların nasıl yeniden 

okunabileceğine ve buna ek olarak güncel kültürel peyzajın bir parçası haline nasıl 

getirilebileceğine yönelik sorgulamalar önemli tartıĢma konularıdır (Belen ve ġahin 

2021). TPKAn söz konusu tarihi ve arkeolojik kent mekânlarının nasıl yeniden 

okunabileceğine bir yanıt oluĢtururken, bu okumaların güncel kültürel peyzajın bir 

parçası haline nasıl getirilebileceğine yönelik sorgulamalara turizm bir cevap olabilir. 

Bu bağlamda tarihi peyzajlar yalnız geçmiĢ ile ilgili değil Ģimdi ve gelecekle de 

alakalıdır. 
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