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Abstract 

Cultural heritage, which gives information about the past of a society and has 
an important role in ensuring the continuity of the experiences of people and 
societies throughout history, establishes a basis for the time lived in it by 
establishing a connection between the past and the future.  In this study, it is 
aimed to evaluate the ancient architectural potential in Fethiye and 
Seydikemer districts of Muğla province within the scope of cultural tourism.  
Fethiye, which was called Telmessos in ancient times, is the most important 
city of the Lycian State, one of the oldest of the Anatolian civilizations, on the 
Karia border in the west.  Although there is no exact information about its 
establishment, it is stated in the written documents obtained that the history 
of the city goes back to the 5th century BC.  Seydikemer, on the other hand, is 
an agriculture and trade center established on both sides of Eşen Stream.  
The history of Seydikemer begins with the history of Lycia and the history of 
the city goes back to 11.000 years ago.  In addition, ancient cities such as 
Tlos, Pınara, Letoon, Sidyma, Araxa and Oionanda, which have an important 
place in the history of Anatolian settlement, are located within the borders of 
Seydikemer district.  As a result of the study, since the establishment of 
Fethiye and Seydikemer districts dates back to the history of Lycia, there are 
many ancient architectural works within their borders, it is emphasızed that 
among these works, the need to increase the awareness of Greek houses in 
Kayakoy in Fethiye and ancient cities in Seydikemer and to evaluate this 
potential within the scope of cultural tourism. 
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Özet 

Bir toplumun geçmişi hakkında bilgi veren, insanların ve toplumların tarih 
boyunca yaşamış oldukları deneyimlerin devamlılığının sağlanmasında 
önemli bir rolü olan kültürel miras, geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı 
kurarak içerisinde yaşanan zamana bir temel oluşturur. Bu çalışmada, Muğla 
iline bağlı olan Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki antik mimari 
potansiyelin kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Antik çağlardaki adı Telmessos olan Fethiye, Anadolu uygarlıklarının en 
eskilerinden biri olan Likya Devletinin batıda Karya sınırındaki en önemli 
kentidir. Kuruluşuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen elde 
edilen yazılı belgelerde kentin geçmişinin M.Ö 5.yy’a kadar uzandığı 
belirtilmektedir. Seydikemer ise, Eşen Çayının her iki tarafına kurulmuş bir 
tarım ve ticaret merkezidir. Seydikemer'in tarihi Likya tarihi ile başlamakta 
ve kentin tarihi geçmişi 11.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Ayrıca 
Anadolu yerleşim tarihinde önemli bir konuma sahip Tlos, Pınara, Letoon, 
Sidyma, Araxa ve Oionanda gibi antik kentler Seydikemer ilçesi sınırlarında 
bulunmaktadır. Çalışmanın sonucunda, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin 
kuruluşunun Likya tarihine kadar dayanmasından dolayı sınırları içerisinde 
birçok antik mimari eserin bulunduğu, bu eserler arasında özellikle 
Fethiye’de Kayaköy’de bulunan Rum evlerinin ve Seydikemerdeki antik 
kentlerin bilinirliğinin artırılması ve bu potansiyelin kültür turizmi 
kapsamında değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur.   
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1. Giriş 

Bir ülkeye ait özellikleri yansıtan sanat, halk dansları, edebiyat, mimari, 
heykeltıraşlık, dil, gelenekler, inanışlar, giyim tarzı gibi unsurlara “kültür” denir ve 
ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir (Anonim, 2009:1). Kültür varlıkları ise, en 
geniş anlamıyla, yer üstünde, yer altında ya da su altında var olan, geçmiş 
kültürlere ait bilgiler veren belge niteliğindeki taşınır ve taşınmaz eserler olarak 
tanımlanabilir. Bir kültürün sosyal, ekonomik, politik, kültürel, tarihsel, 
teknik/teknolojik, estetik niteliklerine ilişkin belge değeri olan her türlü taşınıra 
taşınır kültür varlıkları, daha çok yapı ve gruplarını içeren ve sahip oldukları 
değerler ya da mimarî/tarihsel nitelikleri açısından farklı ölçekleri bulunan 
varlıklara da taşınmaz kültür varlığı denmektedir. Kültürel miras ise, salt anıtsal 
yapıları değil daha geniş bir yelpazede yapıları, yapıların etrafındaki tarihsel 
çevreyi ve diğer taşınır-taşınmaz değerleri de içeren bir kavramdır (Gülder, 
2010:3). Bir toplumun geçmişi hakkında bilgi veren, insanların ve toplumların 
tarih boyunca yaşamış oldukları deneyimlerin devamlılığının sağlanmasında 
önemli bir rolü olan kültürel miras, geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı 
kurarak içerisinde yaşanan zamana bir temel oluşturur. Kültürel miras kavramı da, 
somut kültürel miras ve soyut kültürel miras olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Antik mimari yapılar somut kültürel miraslardır. 

Alternatif turizm türlerinden olan kültür turizmi, değişen seyahat eğilimleri ve 
turistlerin beklentileriyle birlikte, giderek büyümektedir. Kişilerin artık daha farklı 
ve daha otantik yerleri ziyaret etme istekleri, kültürel alanlara yapılan gezilerde 
artışa neden olmaktadır (Wang vd., 2006:49-50). Ülkeler için önemli bir alternatif 
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turizm türü olan kültür turizmi, “gelir sağlayıcı etkisinin yanında kültürel 
değerlerin korunması açısından da üzerinde durulan bir turizm şeklidir” (Öztürk 
ve Yazıcıoğlu, 2002:189). Dünya Turizm Örgütü (WTO) verilerine göre, turizm 
hareketlerinin yaklaşık üçte birinin (%37) sanat, müzik, tarih ve dinsel vb. kültürel 
nedenler ile yapıldığı tahmin edilmektedir (Ahmad, 2013). Kültürel değerler ve 
bunların korunması ise kentlerin yeniden yapılandırılmasına ve kırsal çevrelerin 
yeniden canlandırılmasına neden olmaktadır (Wang ve Bramwell, 2012; Özdoğan, 
2014). Kültür turizmi aynı zamanda katılımcılara farklı deneyimler 
kazandırmaktadır. Gezi sırasında turistler, kültürel bilgiyi çok çeşitli yollarla elde 
edebilmektedirler. Dinleyerek, öğrenerek, yazarak ve hatta koklayarak bunu 
gerçekleştirebilmektedirler (Shackley, 1997:245). 

İnsanların etnik kökenlerine duydukları ilgi kültürel turizm pazarında büyümeye 
neden olmaktadır. Aynı zamanda, eğitim düzeyi ile kültür ve miras turizmine olan 
ilgi arasında da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Geçmişle ilgili daha çok bilgi 
edinme ve başka hayat tarzları hakkında bilgi sahibi olma isteği, eğitim düzeyi 
arttıkça yükselme eğilimi göstermektedir (McKercher ve Cros, 2002:137). Kültürel 
turizm kaynakları ise yapılış şekillerine göre değişkenlik göstermektedir (Şekil 1).  

Şekil 1. Kültürel Turizm Kaynakları (Swarbrooke, 1999) 

 

Bu çalışmada, Muğla iline bağlı olan Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki antik 
mimari potansiyelin kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Fethiye ve yakın çevresi genellikle kıyı turizmi özelliği ile 
bilinmektedir. Ancak bölgede bulunan kültürel miras unsurlarının da kültür 
turizmi kapsamında değerlendirilmesi ile yapılan alternatif turizm etkinliği 
bölgenin tanınırlığına, ekonomisine ve insanların koruma bilinç düzeyine katkı 
sağlayacaktır.  
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2. Materyal ve Yöntem 

Antik çağlardaki adı Telmessos olan Fethiye, Anadolu uygarlıklarının en 
eskilerinden biri olan Likya Devletinin batıda Karya sınırındaki en önemli kentidir. 
Kuruluşuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen elde edilen yazılı 
belgelerde kentin geçmişinin M.Ö 5.yy’a kadar uzandığı belirtilmektedir. 1922 
yılında Muğla’nın ilçesi olmuş ve 1934 yılında Şehit Pilot Fethi Beyin anısına 
"Fethiye" adı verilmiştir. Muğla’nın en büyük ilçesi olan Fethiye, doğu ve 
güneydoğusunda Antalya ili, güneyi, güneybatısı ve batısı Akdeniz, kuzeybatısı 
Dalaman ilçesi, kuzeyi Denizli ve Burdur illeriyle komşudur (url1) (Şekil 2). 
Fethiye tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Fethiye 
sınırları içerisinde Roma, Likya, Pers ve Karya gibi birçok imparatorluğun yaşadığı 
bilinmektedir. Bu sebeple Fethiye aynı zamanda tarihi mimarisi ile de ön plana 
çıkmaktadır.  

Seydikemer ilçesi, batıda Fethiye, doğuda Korkuteli ve Elmalı İlçeleri, kuzeyinde 
Altınyayla ve Gölhisar ilçeleriyle komşudur. Fethiye’ye 25 km uzaklıkta, Eşen 
Çayının her iki tarafına kurulmuş bir tarım ve ticaret merkezidir. Seydikemer'in 
tarihi Likya tarihi ile başlamakta ve kentin tarihi geçmişi 11.000 yıl öncesine kadar 
gitmektedir. Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte, köyler ve belde 
belediyelerinin hepsi mahalleye dönüştürülmüş, eski adı Kemer olan Seydikemer 
de ilçe statüsünü kazanmıştır. Seydikemer ilçesi sınırları içerisinde geçmişten 
günümüze kadar Lukkalar, Likyalılar, Persler, Atinalılar, Romalılar, Araplar, 
Bizanslılar, Menteşeoğulları ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın izlerine 
rastlanmaktadır. Seydikemer’de birçok antik kent bulunmaktadır (url2) (Şekil 2).  

Şekil 2. Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin konumu 

    

Çalışmada yöntem olarak öncelikle Fethiye ve Seydikemer’de bulunan antik 
mimari yapılar hakkında literatür taramaları yapılmıştır. Yazılı ve görsel 
kaynaklara ulaşılarak bu yapılar hakkında ayrıntılı olarak bilgiler toplanmıştır. 
Sonrasında ise her bir antik mimari yapı için çalışma alanlarına gidilerek fotoğraf 
çekimleri yapılmıştır. Çalışmanın son aşamasında ise bu bölgelerdeki antik mimari 
potansiyelin kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesine yönelik öneriler 
getirilmiştir.   
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3. Araştırma Bulguları 

Antik mimari potansiyelin kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla 
yapılan bu çalışmada, Fethiye’de buluna antik mimari eserler; Amintas Kaya 
Mezarları, Telmessos Tiyatrosu, Likya Lahitleri, su sarnıçları, Kayaköy’de bulunan 
eski Rum evleri ve Gemiler Adası’nda bulunan antik mimari yapılardır. 

Amintas Kaya Mezarları: Şehir merkezinde Likya döneminden (MÖ 4yy) kalma, 
kayalara oyulmuş kaya mezarıdır. Yüze yakın düzgün basamakla Amintas’a 
çıkılmaktadır. Fethiye’nin güneyinde yer alan dik kayalık yamaç üzerine oyularak 
yapılmış 3’ü tapınak tipinde diğerleri ise sivil mimari örneklerini yansıtan birçok 
kaya mezarı bulunmaktadır. Kaya Mezarlarının tümü Klasik Dönemde yapılmış 
olup dolayısıyla Fethiye’nin yaşadığı tüm medeniyetlere tanıklık etmiştir (url3) 
(Şekil 3). Amintas kaya mezarları şehre hakim bir tepede konumlanmıştır. 
Dönemin şartları göz önüne alındığında bu kadar sarp tepelere yapılan bu mimari 
insanda hayranlık uyandırmaktadır. Aynı zamanda bu eserlere yapılan ziyaretlerde 
insanlar doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, manzara seyri gibi birçok farklı etkinliklerde 
yapmaktadırlar.  

Şekil 3. Amintas kaya mezarları 

  

Telmessos Antik Tiyatrosu: Antik kaynaklarda Telmessos'da büyük bir 
tiyatronun olduğundan bahsedilmektedir. 1993 yılında Fethiye Müze Müdürlüğü 
başkanlığında yapılan sondaj kazılarında erozyonla dolmuş olan 3-4 metrelik 
toprak tabakası altında tiyatronun oturma sıraları bulunmuştur. 1995 yılına kadar 
sürdürülen çalışmalar sonucu tiyatrodan kalabilen tüm kalıntılar bugün gün ışığına 
çıkartılmıştır. Erken Roma döneminde inşa edilen, M.S. 2.yüzyılda onarım geçiren 
tiyatronun 5000 kişi kapasiteli olduğu ve Bizans döneminde arena olarak 
kullanıldığı anlaşılmaktadır (url4) (Şekil 4). Ancak günümüzde tiyatro çevresinde 
yapılan restorasyon çalışmalarının henüz tamamlanamamasından dolayı bu yapı 
hak ettiği değeri görememektedir. Şehrin merkezinde bulunan bu antik yapının 
orjinaline uygun olarak restore edilmesi ve yakın çevresinin koruma öncelikli 
planlara dahil edilmesi gerekmektedir.  
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Şekil 4. Telmessos antik tiyatrosu 

 

Likya Lahiti: MÖ 4. yüzyıldan günümüze kadar geldiği düşünülen eşsiz bir eserdir. 
Lahit bölgede bol miktarda bulunan kalker taşından yapılmıştır ve bu taşla 
yapılmış bilinen en büyük yapı olarak kabul edilmektedir. Diğer tüm Likya 
Lahitleri arasında türünün en büyük örneği olarak gösterilen 
lahit Fethiye’nin önemli caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde 
bulunmaktadır. Fethiye’de bulunan diğer bir lahitte kent merkezinde kaymakamlık 
binası yakınlarında bulunmaktadır (url5) (Şekil 5). 

Şekil 5. Lahitler 

   

Fethiye Kalesi: Fethiye'de yüksek bir tepe üzerinde yer alan Fethiye Kalesi, kent 
merkezine yaklaşık 3 km mesafede konumlanmaktadır. Kalenin yapılış tarihi 
hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte bazı kaynaklarda Rodos Şövalyeleri 
tarafından 15. yy'da onarılıp yeniden inşa edilmiş olabileceğinden 
bahsedilmektedir. Kalede üzerinde tarihi hakkında bir bilgi içermeyen birkaç eski 
yazı ve bir sarnıç dışında çok fazla kalıntı bulunmamaktadır( url6) (Şekil 6). 

Şekil 6. Fethiye Kalesi 

   

Sarnıçlar: Sarnıçlar, kuyu, kubbe, duvar kuyusu, yer altı dehlizi, oyma kaya, 
yuvarlak ve köşeli gibi oluşumlar içindeki yağmur ve kar suyu biriktiren odalardır. 
Genellikle kubbe ve tavanlardan akan suyu oluklarla sarnıç içine taşıyan sistem 
bütünlüğü sarnıçların genel prensibidir. Muğla’nın ilçe ve köylerinin önemli bir 
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kısmında da var olan sarnıçlar eski zamanların çok değerli su temin istasyonları 
görevi yapmışlardır. Fethiye’de Kayaköy mahallesinde ve etrafında pek çok sarnıç 
bulunmaktadır (url7) (Şekil 7).  

Şekil 7. Sarnıçlar 

  
 

Kayaköy Eski Rum Evleri: Fethiye’ye 8 km uzaklıkta olan Kayaköy’ün geçmişi 
filolojik açıdan M.Ö. 3 binlere dek gitmektedir. Kentin yamaçlarındaki yapıların 
tamamı, Osmanlı İmparatorluğu’nun geç dönemlerinde, azınlıklara tanınan 
haklarla, 19. yüzyılın 2. yarısı ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yerleşen Rumlar 
tarafından yapılmıştır. Terk edilen kentte, kullanıldığı dönemde, her biri 50 m2’den 
büyük olmayan, manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan, genellikle 
alt katları kiler olan ikişer katlı, girişte çatıdaki yağmur sularının toplandığı zemin 
altı sarnıçların olduğu, 350- 400 konut bulunmaktadır. Konutların yanı sıra evlerin 
arasına serpiştirilmiş çok sayıda şapel, iki büyük kilise, okul binası ve bir gümrük 
binası yer almaktadır. Kayaköy’deki eski Rum evleri hem kentsel sit hemde 1. 
Derece Arkeolojik Sit alanı olarak koruma altındadır (url8) (Şekil 8).  

Şekil 8. Kayaköy-Eski Rum evleri 

 

Gemiler Adası: Gemiler Adası, Fethiye’ye 9 km uzaklıktadır. Ortaçağda Smybola 
bilinen Ölüdeniz havzası içinde yer alan Gemiler ya da Aya Nikola Adası M.S. 5. yy. 
dan itibaren bilhassa dinsel içerikli yerleşimlerin oluşması ile önemli bir konuma 
sahip olmuştur. Avrupa ve Doğu Akdeniz ülkelerinin ticaret ve seyahat gemilerinin 
uğrak yeri haline gelerek bir hac merkezi olan adada birçok kilise ve şapel yanında 
din eğitimi veren okullar da mevcuttur. Adanın en yüksek noktasında yer alan 
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kilisenin Aziz Nikolas’a ithaf edildiği Ortaçağ Dönemine ait bir denizcilik 
rehberinde rastlandığı bilinmektedir (url9) (Şekil 9). 

Şekil 9. Gemiler Adası 

  

Seydikemer ilçe sınırları içerisindeki antik mimari yapılar kentler; 
Seydikemer’deki antik mimari yapılar ağırlıklı olarak bölgede bulunan antik 
kentlerdir. Bu kentler; Xanthos Antik kenti, Letoon Antik kenti, Tlos Antik kenti, 
Pydnai Antik kenti, Sdyma Antik kenti, Araxa Antik kenti, Oinoanda Antik kenti, 
Pınara Antik kentleridir. 

Xanthos Antik Kenti: MÖ 700-300 arasında yaşadıkları bilinen Likyalıların 
başkenti olan Xanthos, antik çağda Likya'nın en büyük İdari merkezi olarak 
bilinmektedir. Fethiye’ye 46 km. uzaklıkta, Kınık köyü yakınlarında bulunan 
Xanthos, M.Ö. 545’te Perslerin egemenliğine girene kadar bağımsızken bundan 
yaklaşık olarak yüzyıl kadar sonra tamamıyla yandığı bilinmektedir. Bu yangından 
sonra şehir tekrar inşa edilerek Likya Birliğinin başkenti olma görevini 
üstlenmiştir. Daha sonra sırayla Romalıların ve Bizansların egemenliğine girmiştir. 
1988 yılından itibaren Xanthos Antik Kenti nehrin hemen karşı kıyısında bulunan 
Letoon ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır (Anonim, 2018) 
(Şekil 10). 

Şekil 10. Xanthos antik kenti 

  

Letoon Antik Kenti: Letoon antik kentinin MÖ yedinci yüzyılda kurulduğu tahmin 
edilmektedir. Letoon Antik Çağ’da Likya’nın dini merkezi konumundadır. Letoon 
antik kenti ilk olarak 1841 yılında fark edilmiştir. İlk kazıların yapılması bundan 
100 yıl kadar sonra olmuştur. 1960’larda başlayan kazılar Fransız arkeologlar 
tarafından yürütülmüş ve 40 yıl sürmüştür. Kumluova sınırlarında kalan Letoon 
agora-tiyatro gibi anıtsal yapıları bünyesinde barındırmasına rağmen bir antik 
kent görünümünden uzaktır. Letoon daha çok merkezde yan yana sıralanmış üç 
tapınak yapısı ile ünlenmiş olup tüm Likya Bölgesi’nin kutsal alanı olarak öne 
çıkmıştır Kentin su kaynağının bulunduğu yerde Leto, Artemis ve Apollon’a birer 
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tapınak adandığı ve burasının Letoon ismiyle anıldığı bilinmektedir (url10) (Şekil 
11).   

Şekil 11. Letoon Antik Kenti 

  

Tlos Antik Kenti: Seydikemer’in Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tarihi 
Tlos antik kenti Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olup, Likya Bölgesi olarak 
bilinen coğrafyanın en eski yerleşim alanlarından biridir. MÖ 14. yüzyıl Hitit 
belgelerinde Dlawa, Likya yazıtlarında ise Tlawa olarak kayda geçen antik kentin 
girişindeki akropol, doğaya hakim görüntüsü ile muhteşem bir antik kenttir ve 
ziyaretçileri fazlasıyla etkilemektedir. Yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki dik 
yamaçları ile doğal açıdan korunaklı akropol tepesinin çevresi, yer yer sur 
duvarları ile çevrelenmiştir. Tlos kalesine çıkarken yamaçtaki kayalara oyulmuş 
tapınak mezarlar dikkat çekmektedir. Tlos’un, tarihi süreçte arkeolojik, kültürel, 
dini ve ekonomik açıdan bölgenin parlayan yıldızı konumunda olduğu 
bilinmektedir. Neolitik dönemden Demir çağa kadar yerleşimin izlerini 
taşımaktadır. Hatta Hititlerin yazılı kaynaklarında, Tlos’tan ülke diye 
bahsedilmektedir (url11)(Şekil 12).  

Şekil 12. Tlos Antik Kenti 

  
 

Pydnai Antik Kenti: Eşen Nehri ile denizin birleştiği İnce Burun Mevkii’nde 
bulunan, bir yandan denizi diğer yandan da nehrin girişini kontrol eder konumda 
olan Pydnai daha çok karakol işlevli bir askeri kale yerleşiminden ibarettir. Sandık 
Dağı eteklerinde, daha batıdaki Kalabantia yerleşimine doğru uzanan kıyı 
güzergâhında, özellikle Yassıca Burnu Mevkii’nde de benzer kale yerleşimleri 
bulunmaktadır (url12)(Şekil 13).  
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Şekil 13. Pydnai Antik Kenti 

  

Sidyma Antik Kenti: Dodurga Mahallesi ile iç içe geçmiş olan Sidyma tarihi 
yerleşimi hem konumu hem de bugüne kadar ulaşabilen arkeolojik kalıntıları ile 
tam bir antik kent görüntüsü sergilemektedir. Seydikemer Dodurga mahallesi 
yolundan sapılarak 7 km kadar gidildiğinde, antik Sidyma kenti, şimdiki Dodurga 
mahallesinin bulunduğu yerde yer almaktadır. Kentin ne zaman kurulduğu 
hakkında bilgilere henüz ulaşılamamıştır. Ancak kentin Roma ve Bizans 
devirlerinde gelişme gösterdiği kalıntılardan anlaşılmaktadır. Kentin akropolünde 
birkaç sarnıç ve bina kalıntısı olmasına karşılık, akropolün kuzey eteği ve vadideki 
kalıntılar arasında mermerden yazıtlı bir mezar, bir tapınak, hamam ve birkaç 
basamağı ancak görülebilen bir tiyatro dikkati çekmektedir (url13) (Şekil 14).  

Şekil 14. Sidyma Antik Kenti 

  

Araxa Antik Kenti: Ören Mahallesi sınırlarında kalan Araxa Antik Kenti’nden çok 
fazla kalıntı günümüze ulaşmamıştır. Akropol yükseltisinin güney yamaçlarındaki 
görkemli kaya mezarları ile birkaç anıtsal bina kalıntısı bilinen yapı 
gruplarındandır. Tlos, Pınara, Xanthos gibi komşu kentler ile kıyaslandığında daha 
küçük bir görüntü sergileyen Araxa’nın günümüze ulaşan yazılı belgelerden Likya 
Birliği içerisinde önemli bir konumda olduğu da bilinmektedir. Fethiye’ye 40 km. 
uzaklıkta Antik Xanthos Çayının çıktığı yerde kurulmuştur. Bu olağan üstü su 
kaynağı mitolojik öykülere konu olmuştur. Bugün Ören Köyü sınırları içerisinde 
kalan kentten günümüze sur kalıntıları, hamam ve Bizans dönemine ait su yolu 
kalmıştır (url12) (Şekil 15).  
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Şekil 15. Araxa Antik Kenti 

  

Oinoanda Antik Kenti: Oinoanda, Likya bölgesinde, Xsantos vadisinin kuzeyinde 
bir antik şehirdir. Oinoanda Antik Şehri'ne, Muğla, İncealiler Köyünden 45 
dakikalık dar bir patika yoldan ulaşılır. Oinoanda ismine adıyla Hitit çivi 
yazıtlarında rastlanmıştır. Bu çivi yazıtlarına göre Hititlilerin Ksantos'a karşı 
yaptıkları bir seferde burasının Lukka ülkesinin bir bölgesi olduğu belirtilmiştir. 
En eski yerleşimin izleri M.Ö 3. yüzyıl sonları ile 2. yüzyılın başlarına dair olduğu 
bilinmektedir (url14)(Şekil 16).  

Şekil 16. Oinoanda Antik Kenti 

   
 

Pınara Antik Kenti: Fethiye'ye 45 km. mesafede Minare Köyü yakınında 
bulunmaktadır. Likya dilinde Pinale veya Pinara "yuvarlak" anlamına gelmektedir. 
Truva Savaşı'nda Truvalıların müttefikleri arasında yer aldığı İlyada'da belirtilen 
Pandarus anısına Pınara'da bir kült geleneğinin (tapınma) yerleştiği bilinmektedir. 
Ayrıca, mitolojiye göre Xanthos'un nüfusu çok artınca yaşlılardan bir grup kentten 
ayrılarak Kragos Dağı'nın (Babadağ) eteklerinde yuvarlak bir tepe üzerinde Pinara 
kentini kurmuşlardır. Ancak Pınara ile ilgili tarihi ve epigrafik kayıtlar son derece 
azdır. Birkaç büyük deprem geçirmiş olan kent M.S. 8. yüzyıldan sonra önemini 
bütünüyle yitirmiştir. Kentten günümüze ancak kaya mezarları ve lahit mezarlar 
ile sur duvarları, hamam, tiyatro, agora, odeon gibi yapıların kalıntıları ulaşmıştır 
(url15) (Şekil 17). 
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Şekil 17. Pınara Antik Kenti 

  

 

4. Sonuç 

Günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye, kültürel 
miras yönünden oldukça zengindir. Kültürel mirasımızı oluşturan unsurlar, 
ülkemizin tanıtımı, ülke turizmine kazandırılması, bulundukları bölgenin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunması ve gelecek nesillere miras 
bırakılmaları bakımından son derece önemlidirler (Ateşoğlu, 2010). Son yıllarda 
insanlar artık kültürel alanlara ve o alanlara özgü farklılıklara yönelik seyahatler 
yapmaktadırlar. Bu yüzden kültür turizmi bağlamında ne gibi faaliyetlerin 
gerçekleştirilebileceği konusunda incelemeler yapılmalıdır. Ayrıca geleneksel 
aktiviteler geliştirilerek, bölgelerin tanıtımının yapılması da, turistik yöreler 
bakımından önemli bir kalkınma noktası olabilecektir. Kültür turizminin gelir 
attırıcı etkisinin yanında kültürel değerlerin korunması ve bölgenin potansiyelinin 
doğru kullanılabilmesi gibi birçok fayda sağladığı gözlenmektedir. Bunun için de 
tüm paydaşların işbirliği içinde çalışması ve doğru turizm politikalarının 
belirlenmesi en akılcı yol olacaktır (Er ve Bardakoğlu, 2016). Kültürel mirasın 
önemli bir parçası olan antik mimari yapıların, kültür turizmi kapsamında 
değerlendirilmesi bölgenin tanınırlığının artırılmasına önemli bir katkı 
sağlayacaktır. Doğal, tarihi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında ve 
bölgenin turizmine yönelik talep oluşturmasında kültür turizmi önemli bir 
etkendir.  

Antik mimari yapılar yönünden son derece zengin bir potansiyele sahip olan 
Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin bu potansiyellerinin kültür turizmi kapsamında 
değerlendirilmesi ile bölgenin tarihe tanıklık eden bu yapıları hem insanların 
geçmişe dair bir farkındalık oluşturmasını sağlayacak hem de bölgenin 
ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Turizm denildiği zaman akla ilk gelen deniz-
kum-güneş üçlüsüne bir alternatif olan kültürel turizm etkinlikleri genel olarak bu 
konulara ilgi duyan insanlar için hem kültürel birikimlerini zenginleştirme hem de 
farklı deneyimler kazanma fırsatıdır. Kendine has hikâyeleri olan bu mimari 
unsurlar insanları adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarmakta ve insanda farklı 
duyguların hissedilmesine sebep olmaktadır. Dönemin şartları düşünüldüğünde 
her bir yapının kendine özgü olan mimari yapısı insanda hayranlık 
uyandırmaktadır. Denize kıyısı bulunan Fethiye’de ağırlıklı olarak klasik kıyı 
turizmi anlayışı hakimdir. Ancak Fethiye’nin antik mimari potansiyelinin de kültür 
turizmi kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tanıtım ve bilgilendirme 
çalışmaları yapılmalıdır.  
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Seydikemer’de ise ağırlıklı olarak antik kentlerin yer aldığı görülmektedir. Antik 
kentler genel olarak kente hakim tepelere konumlandırılmışlardır. Günümüzde 
kentleşme hareketlerinin ova tabanları ve düz arazilere yayılması antik kentler 
döneminde yaşayan insanların gereksinimlerinin çok daha farklı olduğunu 
göstermektedir. Antik kentler içerisinde dolaşılırken bile insanlarda bir merak 
duygusu hissetmekte ve bu alanların geçmişine dair izleri öğrenmek 
istemektedirler. Bu sebeple aslında bu antik kentler birer açık hava müzesi olarak 
değerlendirilmelidir. Seydikemer Muğla’nın diğer ilçelerinden daha kırsal bir 
yerleşim göstermesi yönüyle ayrılmaktadır. Antik kentler yönünden oldukça 
zengin olan bölgede özellikle kültür turizmi kapsamında bu arkeolojik alanların 
değerlendirilmesi Seydikemer’ in tanınırlığını daha da artıracaktır. Fethiye ve 
Seydikemer’ de antik mimari potansiyelin kültür turizmi kapsamında 
değerlendirilmesi amacıyla bazı öneriler sunulmaktadır. Bunlar; 

 Öncelikli olarak antik kentlerin tanınırlığının artırılması yönünde tanıtım 
çalışmaları yapılmalıdır.  

 Fethiye’de bulunan antik mimari yapılar içerisinde önemli bir yere sahip 
olan Kayaköy’deki eski Rum evleri hem kültür turizmi hem de birçok farklı 
ekoturizm etkinliklerinin yapılabilmesi açısından geniş bir çerçevede 
değerlendirilmelidir. 

 Fethiye’de bulunan antik mimari yapıların yakın çevrelerinde koruma 
öncelikli peyzaj düzenlemeleri yapılmalı ve estetik yönden bakımlı hale 
getirilmelidir. 

 Seydikemer’deki antik kentler içerisinde özellikle Tlos, Xanthos ve Letoon 
antik kentleri daha fazla bilinirken diğer antik kentler fazlasıyla 
bilinmemektedir. Bu sebeple diğer antik kentlerin çevreleri için de tanıtıcı 
ve yönlendirici levhalar yapılmalıdır.  

 Muğla ili ve çevresinde yaz döneminde özellikle kıyı turizmi daha yoğun 
yapılmakta ve bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist gelmektedir. 
Kıyılardaki koyların gezdirilip tanıtılması amacıyla vapur turları 
düzenlenmektedir. Antik kentlerin de özellikle turlar yolu ile tanıtımının 
sağlanması bölgede kültür turizmini hareketlendirecek ve daha fazla kişinin 
faydalanmasını sağlayacaktır.  

 Antik kentler için ekomüze çalışmaları yapılmalıdır. Ekomüze, belli bir 
bölgenin doğal çevresine, orada yaşayan toplumun, kültürel, tarihsel ve 
yaşayan kimliğine odaklı; bunları ortaya çıkarmayı, anlamlandırmayı, 
korumayı ve sürdürülebilir bir gelişim için toplumun hizmetine sunmayı 
amaçlayan bir müze türüdür (Varani, 2005:54). 

 Antik kentlerin arkeolojik ve kentsel sit olarak koruma statülerine ek 
olarak, koruma öncelikli bir kullanım ön plana çıkarılmalıdır.  

 Seydikemer’in ilçe olması ile birlikte birçok anlamda yeni gelişmeye 
başlayan bir bölge olması yönüyle bu bölgede planlama çalışmaları 
yapılırken doğal özellikler olduğu kadar kültürel kaynak değerleri de 



206          Bozhüyük Ardahanlıoğlu, Z. R. (2021). The Evaluation of Ancıent Architectural Potential 
as an Important Part of Cultural Heritage in the Scope of Cultural Tourism: The 
Example of Fethiye and Seydikemer 

planlamalara katılmalı ve gelecek dönemlerde kentleşme baskısının bu 
alanları olumsuz etkilemeleri önlenmelidir. 

 Bu bölgelerde yerli halkın da ekonomiye katılımı teşvik edilerek yerel 
ürünlere yönelik pazarların kurulması sağlanmalıdır.  

Sonuç olarak, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin kuruluşunun Likya tarihine kadar 
dayanmasından dolayı sınırları içerisinde birçok antik mimari eserin bulunması bu 
bölgenin yüksek bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bu potansiyelin 
kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesi için öneriler ışığında gerekli 
çalışmalar yapılmalı, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için bu alanların 
önemi vurgulanmalı ve kültürel mirasımıza sahip çıkma noktasında koruma 
temeline dayalı turizm hareketleri planlanmalıdır.      

 

Kaynakça 

Anomim, (2009). Kültürel Miras ve Müzecilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı. 

Anonim, (2018). Fethiye Seydikemer 2018 Sosyo Ekonomik Raporu 

Ateşoğlu, İ., (2010). Arkeolojik Kazı Sponsorluğunda İşletme Amaçlarının 
Belirlenmesi  Üzerine Bir  Araştırma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal 
Bilimler Dergisi Aralık 2010, Sayı:22, ss.179- 190. Aralık 2010, Sayı:22, 
ss.179-190. 

Ahmad, A. (2013). The Constraints of Tourism Development for a Cultural Heritage 
Destination: The Case of Kampong Ayer (Water Village) in Brunei 
Darussalam. Tourism Management Perspectives, 8, 106-113. 

Butler, R.W. (1990). Alternative Tourism, Pious Hope or Trojan Horse? Journal Of 
Travel Research, 28 (3): 40-45.  

Doğaner, S., (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.  

Emekli, G., (2006). Coğrafya, Kültür Ve Turizm: Kültürel Turizm  Ege Coğrafya 
Dergisi, 15, 51-59.  

Er, Ö., Bardakoğlu, Ö., (2016). Kültürel mirasın sürdürülebilir turizm ürünü çeşidi 
olarak değerlendirilmesi: Edirne örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 17, 
Sayı 2, 95-111. 

Erdoğan, N. Çevre ve (Eko)turizm. Ankara: Erk, 2003.  

Garrod B.A.F., (2001). ‘Haritage tourism: A Qestion of Definition’, Annals of 
Tourism Research, 27, 3, 1049-1052, Great Britain. 

Giritlioğlu, İ., Avcıkurt, C., (2010). Şehirlerin Bir Turistik Ürün Olarak Pazarlanması, 
Örnek Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden 
Oluşmuş Bir Uygulama).  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Sayı: 4, 74-89. 

Göğebakan, Y., (2015). Dünya Üzerindeki Kültürel Varlıkların Turizme Ve 
Ekonomiye Katkısı. Sanat ve Tasarım Dergisi. 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2021, 11 (2), 193-208.  207 

 

Gülder, E., (2010). Kültürel Mirasın Korunması. İstanbul Üniversitesi Açık ve 
Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını. 

Kozak A.M. ve Bahçe, A.S. (2009). Özel İlgi Turizmi. Detay Yayıncılık, Ankara.  

Mckercher, B. ve Cros H. (2002). Cultural Tourism, The Partnership 
BetweenTourism And Cultural Heritage Management, New York:The 
Hawort Pres.  

Paul K. Hatt, Albert J. Reiss, Jr. (2002.). “Kentsel Yerleşimlerin Tarihi”, Ayten Alkan, 
Bülent Duru (Der. ve Çev.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayınevi, Ankara, 20 
s.27-36. 

Shackley, M. (1997). Saving Cultural Information:The Potential Role Of Digital 
Databases  In Developing Cultural Tourism, Journal Of Sustainable 
Tourism 5, (3), 244-249. 

Özgüç, N. (2003). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantak Kitabevi: 
İstanbul. 

Özdoğan, O.N. (2014). “Sürdürülebilir Turizm ve Kültürel Miras”, İçinde Kozak, M. 
(Ed), Sürdürülebilir Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.45-60.  

Öztürk, Y., Yazıcıoğlu, İ., (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm 
Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Ticaret Ve 
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 183-195. 

Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management, New York: Cabı 
Publishing.  

Wang, S., Fu, Y., Cecil, A., Avgoustis, S. H., (2006). Residents’ Perceptions of Cultural  
Tourism And Quality of Life- A Longitudinal Approach, Tourism Today, 
Fall 2006, 47-61. 

Weaver, D. B., (1999). Magnitude of Ekoturizm in Costa Rica and Kenya, Annals of 
Tourism Research , Volume 26, Issue 4, 792-816. 

Uğuz, Ç., S., (2011). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Burhaniye’nin Alternatif 
Turizm Potansiyeli. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 24, s. 332-353.  

url1: https://saklikentturizm.com/index.php?route=pavblog/blog&blog_id=12 

url2: http://www.seydikemer.gov.tr/tarihce 

url3: https://www.holidayyachts.com/tr/yerler/17/amintas-kaya-mezarlari.html 

url4:http://www.tatilzemini.com/FETH%C4%B0YE-Otelleri/23/1/OtelListe.aspx 

url5: https://blog.biletbayi.com/fethiye-tarihi-yerler.html/ 

url6: https://www.neredekal.com/fethiye-kalesi-gezilecek-yer-detay/ 

url7: http://apelasyon.com/Yazi/1231-sarnic-medeniyetine-donus 

url8: https://mugla.ktb.gov.tr/TR-177919/kayakoy.html 

url9: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mugla/gezilecekyer/gemile-adasi 

url10: http://www.seydikemer.gov.tr/letoon-antik-kenti 

https://saklikentturizm.com/index.php?route=pavblog/blog&blog_id=12
https://www.holidayyachts.com/tr/yerler/17/amintas-kaya-mezarlari.html
https://blog.biletbayi.com/fethiye-tarihi-yerler.html/
https://www.neredekal.com/fethiye-kalesi-gezilecek-yer-detay/
http://apelasyon.com/Yazi/1231-sarnic-medeniyetine-donus


208          Bozhüyük Ardahanlıoğlu, Z. R. (2021). The Evaluation of Ancıent Architectural Potential 
as an Important Part of Cultural Heritage in the Scope of Cultural Tourism: The 
Example of Fethiye and Seydikemer 

url11: https://mugla.ktb.gov.tr/TR-159717/tlos-antik-kenti.html 

url12: http://www.seydikemer.gov.tr/ilcemizin-kaynakcasi 

url13: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/muglada-antik-kent-icinde-yerlesik-
hayat/1890616 

url14: https://www.villaotelim.com/c/oinoandali-diyojen-ve-epikurizm 

url15: https://www.villagezegeni.com/pinara-antik-kent 

 

 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of 
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written 
permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/muglada-antik-kent-icinde-yerlesik-hayat/1890616
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/muglada-antik-kent-icinde-yerlesik-hayat/1890616

