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Abstract 

The world is in a rapid changing process. There is a change and 
transformation in economic, social and cultural fields. This situation 
constantly changes people's expectations and wishes. Different wishes and 
expectations are the reason for the unusual activities and diversification of 
tourism in the tourism sector. Creative tourism is also made up of the kinds 
of tourism born with the desire to wonder, experience and realize, and it 
makes many activities possible. Among these activities there are authentic 
elements such as art works and crafts which help to cultivate culture. Crafts 
reinforce local richness with its assets and add charm to creative tourist 
activities. Nazarköy, which has produced a wide variety of evil eye beads, is 
thought to be an important destination to see and experience for tourists 
who want to participate in creative tourism activities. In this context, the aim 
of the study is to be closely acquainted with Nazarköy –  which is a village 
that hosts the bead workshops and people who live off these shops for 
almost 60 years, and that is flooded by visitors – and to reveal the point of 
view of local people on tourism and tourists. As a result of this study, it is 
indicated that native population/residents of Nazarköy would like the 
development of tourism and they support creative tourism. Also, it is 
considered that the ecological structure and cultural originality would not be 
destroyed by creative tourism. The people, who complain mostly about the 
lack of publicity, have been expecting support of the authorities.   
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Özet 

Dünya hızlı bir değişim süreci içerisindedir. Ekonomik, sosyal, kültürel 
alanlarda değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu durum insanların 
beklentilerini ve isteklerini de sürekli değiştirmektedir. Farklı istek ve 
beklentiler, turizm sektöründe alışılmışın dışında faaliyetlerin ve turizm 
çeşitlenmesinin ortaya çıkma sebebi olmaktadır. Yaratıcı turizm de merak 
etme, deneyimleme, gerçekleştirme isteğiyle doğmuş turizm çeşitlerinden 
oluşmakta ve birçok faaliyete imkân tanımaktadır. Bu faaliyetler arasında 
kültürü yaşamaya yardımcı, otantiklik taşıyan el sanatları yer almaktadır. El 
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sanatları varlıklarıyla yöresel zenginliği güçlendirmekte ve yaratıcı turistik 
faaliyetlere çekicilik katmaktadır.  Çok çeşitli nazar boncuklarının üretiminin 
gerçekleştiği Nazarköy’ün, sahip olduğu bu el sanatı ile yaratıcı turizm 
faaliyetlerine katılmak isteyen turistler için hem görmek hemde 
deneyimlemek amacıyla önemli bir varış yeri olacağı düşünülmektedir. Bu 
kapsamda çalışmanın amacı, yaklaşık 60 yıldır boncuk atölyelerinden 
geçimini sağlayan insanlara ev sahipliği yapan ve ziyaretçi akınına uğrayan 
bir köy olan Nazarköy’ü daha yakından tanımak ve nazar boncuğu üretimini 
gerçekleştiren halkın turizme ve turiste bakış açısını ortaya koyabilmektir. 
Yapılan araştırma sonucunda, yerel halkın turizmin gelişimini istediği ve 
yaratıcı turizme destek verdiği görülmektedir. Yaratıcı turizm ile ekolojik 
yapının ve kültürel özgünlüklerin bozulmayacağı düşünülmektedir. En çok 
tanıtım eksikliğinden yakınan halk, yetkililerden destek beklemektedir. 
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1. Giriş 

Turizmin mevsimselliğini ortadan kaldırmak için çözümler aranırken, son 
dönemler de bireylerin teknoloji ve yapaylıktan sıyrılıp otantikliği içeren tatillere 
ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Otantik denildiğinde herhangi ülke, bölge veya 
yörenin geçmişinde bu güne taşıdığı, insana farklı duygular hissettiren mistik 
imgeler ve göstergeler akla gelmektedir. Kültür turizminin uzantısı olan yaratıcı 
turizm de otantikliği ön plana çıkararak yereli çekim noktası haline getirmiştir 
(Gülüm, 2015: 88). Kültür ve yaratıcılık bazen birbirlerinin yerine kullanılsa da 
ikisi de farklı noktalara değinmektedir. Kültür turizmi, somut tarihi ve kültürel 
mirasları, yaratıcı turizm ise, geleneksel yaşamın kültürel öğelerini ve yaşayarak 
öğrenmeyi incelemektedir (Richards and Wilson, 2006: 1210). Halk kültürü ile 
turizm sektörünün kesiştiği yaratıcı turizm faaliyeti; inanç, ritüeller, el sanatları, 
sözlü anlatımlar ve yöresel mutfak gibi nostaljik aynı zamanda standartlaşmışın 
dışındaki motifleri deneyimlemeyi kapsamaktadır. Bu özgün motiflerin ve yöre 
halkının yaşantısının turistler tarafından deneyimlenmesi insana kendini 
gerçekleştirme fırsatı vermekte ve deneyimleyenleri doyuma ulaştırmaktadır 
(Akşit Aşık, 2014: 789). Bu çalışmada eski inancın günümüze yansıması olan Nazar 
boncuğu el sanatı ve yaratıcı turizm ilişkisi incelenmiştir. İzmir ilinin Kemalpaşa 
ilçesinde bulunan Nazarköy’de cam nazar boncuğu üretimi gerçekleşmekte ve 
Nazarköy’ün yaratıcı turizm açısından nitelikli bir çekim noktası olduğu 
düşünülmektedir. Yaratıcı turizmin gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak 
unsur yerel halkın turistlere yaklaşımı olacaktır. Bu sebeple çalışmada Nazarköy 
halkının köye, turizme ve boncuk işçiliğine bakış açısı anketlere verdikleri yanıtlar 
doğrultusunda değerlendirilmiştir.  

2. Yaratıcı Turizm 

Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişmesi ile bilgiye ulaşmak kolay bir hal almış, bu 
olayda yaratıcılığa olan ilgiyi artırmıştır. İnsanlar, yeni, garip, otantik ve ona göre 
farklı olan tüm yaşantı faaliyetlerini merak etmekte ve bu faaliyetleri birebir 
tecrübe etmek istemektedir. Turizm sektöründen de bu yönde talepte 
bulunulmaktadır (Özdaşlı, Özdaşlı ve Alparslan, 2014: 4). Bunun sonucunda ise, 
kültürün ve sanatın yaşandığı ve yaşatıldığı destinasyonlar da yaratıcı turizm 
akımı oluşmaya başlamıştır (Akşit Aşık, 2014: 789). Yaratıcı turizme yönelik artan 
ilgiye paralel olarak yapılan araştırmalarında arttığı ve ilgili yazında araştırmacılar 
tarafından farklı tanımların yapıldığı görülmektedir. 2000 yılında Richards ve 
Raymond ''bir tatil destinasyonuna özgü unsurları deneyimleyerek öğrenmeye 
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katılmış olan turistlerin, kendi yaratıcı potansiyelini geliştirme fırsatını veren bir 
turizm çeşididir.'' şeklinde yaratıcı turizmi tanımlamıştır. 2006 yılında UNESCO 
yaratıcı turizm stratejisinde ise, “İnsanların bir bölgeye ait kültürel mirasını, 
özgünlük kazanmış değerlerini öğrenmek ve yerel halk ile iletişime girerek bunu 
gerçekleştirip, otantik deneyimler yaşamak amacıyla yapmış oldukları seyahatlerdir” 
tanımı ön plana çıkmaktadır. Landry’e göre bu turizm şekli doğal unsurları ödünç 
almak yerine, orada bulunan kültürel varlığı koruyup, geliştirmeyi sağlar. Yaratıcı 
turizm kişisel beceriyi artırmayı hedeflediği gibi pasif olmaktan çok yeni 
kazanımlara açıktır ve daima aktiftir (aktaran Akşit Aşık, 2014: 789). 

Yaratıcı turizm, yukarıda Landry’nin de belirttiği gibi, yöredeki kültürel motifleri 
korumakla mümkündür. Sahip olunan bu değerler bazen turizm için çekicilik 
unsuru oluşturmayabilir. Bunun için reklam ve tanıtım faaliyeti ile imaj, 
markalaşma çalışmaları gereklilik gösterebilir. Richard’a (2010) göre bu turizm 
şeklinin gelişimi adına ilkeler mevcuttur ve o ilkeler şu şekilde sıralanmaktadır 

• Kendini Bilmek: Hem somut hem soyut varlıklar yer farklılığı yaratmaktadır.  

• Yerel Kapasiteyi Kullanmak: Başka destinasyonlara özenerek onlara ait 
kültürel motifleri kullanmak yerine, destinasyona özgü özelliklerin kullanılması, 
daha etkili ve başarılı sonuçlar yaratmaktadır.  

• Mevcut Tesisleri Kullanmak: Daha önce yapılan tesisleri yaratıcı hale getirerek 
turizme kazandırmaktır. Yeni yapılan tesislerden olabildiğince uzak kalmak 
gerekmektedir. 

• Kaliteyi Arttırmak: Moda olan ve güncel popülerlik taşıyanların dışında 
bölgenin özgünlüğünü yansıtan geleneksel değerlerini vurgulamak daha önemlidir. 

• Yaratıcı Kaynakları İlerideki Değişimin Uyarıcısı Olarak Kullanmak: Yöreye 
gelen turistlerin hatıra olarak satın alacakları ürünlerin üretim aşamasında yerel el 
sanatlarının yaratıcı kullanımı, yenilikçi ve otantik seyahat anıları için temel teşkil 
edebilecektir.  

Yaratıcı turizmin gelişmesinde projeler ve toplantılar da büyük katkı sağlamıştır. 
Bunların başında EUROTEXT projesi gelmektedir. EUROTEXT projesi 1990‘lı 
yıllarda gerçekleşmiştir. Büyük emekle somutlaşan el sanatları ürünlerinin 
satışlarını nasıl artırabiliriz tartışmalarını gerçekleştirirken, yaratıcı turizm 
olgusunun varoluşuna zemin hazırlamış bir projedir. El sanatlarının zahmet ve 
yüksek maliyet içeren ürünler olması fiyatlara yansımış ve bunun neticesinde 
yöreye gelen ziyaretçilerin ilgisinden mahrum kaldığı dikkatleri çekmiştir (Özdaşlı, 
Özdaşlı ve Alparslan, 2014: 4). Yaratıcı turizm için büyük nitelik taşıyan 
gelişmelerden bir diğeri ise, Ekim 2006 tarihinde “Yaratıcı Turizm İçin 
Sürdürülebilir Stratejilere Doğru”  adlı dünyaca profesyonel turizmcilerin, 
düşünürlerin ve UNESCO Yaratıcı Şehirler temsilcilerinin katıldığı konferanstır. Bu 
konferansta, müze ve tarihi yerleri gezerek kültürü öğrenmek yerine, yaşayan 
halkla birlikte deneyimlemenin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu deneyiminde turizm 
sektöründe yaratıcı turizm çatısı altında mümkün olduğuna değinilmiştir 
(Ajanaovic, 2015). 
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3. Geleneksel El Sanatı Olan Nazar Boncuğunun Yaratıcı Turizm Kapsamında 
Değerlendirilmesi 

El sanatları; insanların temel ihtiyaçlarını giderme isteğinden kaynaklanan, çok 
basit araç ve gereçlerle yapılmaktadır. Genellikle yapımında doğada rahat 
bulunabilen ya da artık olan maddeler kullanılmaktadır. Yaratma gücü ve emek 
istemektedir. Ürünler estetik olmalı ve bununla beraberinde yapımı ekonomik 
olmalıdır (Kayabaşı ve Yanar, 2013: 170). Sürdürülebilirlik anlamında geleneksel 
el sanatlarının turizmle, turizminde geleneksel el sanatlarıyla desteklendiği 
görülmektedir. El sanatları ürünleri turistlerin alışverişlerinde özel bir yer tutar. 
Çünkü turist için gittiği yöreye ait olan bir el sanatı ürününü satın almak, hem 
yaşadığı kişisel tecrübenin bir delili, hem de evine dönüş yaptığında kendisi için 
anı özelliği taşıyan eşya olacaktır (Bayazıt ve diğ., 2012: 901).  

Türkiye el sanatları bakımından zenginlik gösteren bir coğrafyaya sahiptir, bu el 
sanatlarından birisi de cam boncuk yapımıdır (Altınay ve İstanbullu Dinçer, 2017: 
348). Cam boncuk işçiliğiyle geçmişteki inançlardan günümüze taşınmış olan nazar 
inancının da somutlaşmış halini görmekteyiz. Nazar kelimesi Arapça kökenlidir. 
Türkçede sözlük anlamı olarak bakma, bakış, göz atma, düşünce olan kelime, halk 
inançları dolayısıyla halk söyleyişi içinde göz değmesi, göze gelme anlamında 
kullanılmaktadır (Baykal, 2009: 12). Nazar toplumsal ve kültürel bir üründür. 
Bugün olduğu gibi tarihi devirlerde de mevcuttur (Tezcan, 1996: 127). Nazar 
inancının kökeni, Neolitik çağlara kadar uzanmaktadır. Girit’te, Aşağı Mısır’da, 
Malta’da, Kuzey Fransa’da ve Britanya’da Bronz çağına ait, balta şeklinde yapılmış 
nazarlıklar (amuletler) bulunmuştur. Araştırmalar ve bulunan kalıntılar sonucu 
eski zamanlarda doğu ve batıda kötülüklerden ve nazardan arınmak için önlemler 
alındığı görülmektedir (Koşay, 1956: 86). Nazara karşı en yaygın kullanılan obje 
nazar boncuğu olduğu düşünülmektedir. Nazar boncuğu genellikle nazara karşı 
korunma amacıyla kullanılan, orta kısmında göz şeklini temsil eden bir figür 
bulunan odun ateşinden elde edilen ısıyla ocaklarda eritilen ve camdan basit el 
aletleri yardımıyla imal edilmiş olan kültürel bir obje ve el sanatı ürünüdür 
(Akçora, 2013: 14). Nazar boncuğu yapımı farklı farklı yöntemler kullanılarak 
gerçekleşmektedir. Kemalpaşa Nazarköy’de, iki ana bölmeli, kubbeli kerpiç sıvalı 
ve farklı örülme dizaynına sahip ocaklar atölyelerin ortasında konumlanmış 
şekilde bulunmaktadır. Kristal camın eritildiği kısımda sıcaklık fazla iken soğutma 
bölümünde (kavara) 300 dereceye düşmektedir. Nazar boncuğunun yapımında 
yumuşaklık özelliği arandığı için opak karışımı kristal cam kullanılmaktadır. Cam 
ocakta eritildikten sonra yumuşak hamur haline gelmektedir ve uzun demir 
çubuklar (asabe) vasıtasıyla farklı renkler ve farklı formlarda son halini 
almaktadır. Yapımı tamamlanmış boncuklar makrome ve çarpana dokumalarla 
birleştirilerek çeşitli dekoratif ürünler ve takı çeşitleri olarak satılmaktadır (Özkan 
Tağı ve Dinçer, 2011: 880). Bu aşamalarda ise, bireylerin yaratıcılıkları ön plana 
çıkmaktadır. Bu kapsamda yaratıcı turizmin talebini oluşturan hususları arasında 
cam işçiliğinin bir kolu olan geleneksel nazar boncuk işçiliği de yerini almaktadır 
(Altınay ve İstanbullu Dinçer, 2017). Türkiye’nin tarihinden bu güne taşıdığı nazar 
boncuğunun turistlere yaptırılması, çeşitli eşyalar haline getirilmesi (küpe, kolye, 
anahtarlık…) ve bizzat kendilerinin yaptığı el sanatları ürünlerin kullanılması 
yörenin reklamını yapma konusunda büyük katkı sağlayacaktır. Boncuk yapımını 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (4), 213-224.  217 

 

deneyimlemeyi isteyen bireylerin seyahati esnasında taraflar; yerel halk, ustalar ve 
turistlerden oluşmaktadır. Yöre halkının turizme bakış açısı ve turizm gelişim 
sürecine katılımının sağlanması, onların bu konudaki görüş ve önerilerinin 
alınması, fikir alışverişinde bulunulması yöre halkının kendilerini turizmin bir 
parçası olarak hissetmeleri açısından oldukça önemlidir (Avcıkurt, 2004: 85). 
Yaratıcı turizm kapsamında yöre halkının boncuğu satmasından ziyade,  yapım 
aşamasının turistlere deneyimlendirilerek gelir sağlaması mümkün olacaktır. Bu 
kültürel mirasın gelir getirici etkisini gören yerel halk nazar boncuğu cam 
işçiliğinin tekrar canlandırılması ve korunması için çaba gösterecektir (Uygur ve 
Baykan, 2007). Yörede istihdamın sağlanması ise kırsaldan kente göçme 
gereksinimi ortadan kaldırcaktır (Can, 2013). Genel anlamda bakıldığında ise yerel 
halkın da kabulüne bağlı olarak nazar boncuğu el sanatı ile yaratıcı turizm 
ilişkisinin olumlu sonuçlar doğuracağı düşüncesi desteklenmiştir. 

4. Yöntem 

4.1.  Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Yapılan bu araştırmanın amacı, geleneksel nazar boncuğu el sanatını yaratıcı 
turizm kapsamında değerlendirmek ve adını nazar boncuğundan alan Nazarköy’ü 
bu kapsamda incelemektir. Günümüzde turistler,  farklı kültürleri öğrenmek, 
otantik tecrübeler edinmek, kültürel ürünlerin yapımını deneyimlemek gibi istek 
ve beklentiler içerisine girmiştir. Böylelikle, kültür turizmin bir uzantısı olarak 
kabul edilen yaratıcı turizmin üzerinde önemle durulmaya başlanmıştır. Ülkemizde 
geleneksel, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımız yaratıcı turistik faaliyetlere 
çekicilik katacaktır. Bu kapsamda, 60 yıldır boncuk atölyeleri ve boncuktan 
geçimini sağlayan Nazarköy’de nazar boncuğu yapımı yaratıcılık unsuru olarak 
kabul edilip, yaratıcı turistlerin gözde destinasyonlarından biri haline gelmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Nazarköy halkının turizme ve turiste bakış açısı da 
oldukça önemlidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın temel sorusunu, Halkın 
Nazarköy’ün turizme açılmasının sonuçlarını nasıl değerlendirdikleri 
oluşturmaktadır. Ayrıca, yerel halk ile ustaların nazar boncuğu hakkındaki 
tecrübelerini turistlere öğretmek isteyip istemedikleri, Nazarköy’ün turizme 
açılmasının önündeki engellerin neler olduğunun tespiti araştırmanın diğer 
sorularıdır. 

4.2. Nazarköy Örneklemi 

Bu araştırmanın evrenini, Nazarköy’ de yaşayan halk oluşturmaktadır. Özellikle 
ocaklarda çalışan ve nazar boncuğu yapımını gerçekleştiren esnafın tümüne 
ulaşılmaya çalışılmıştır.  İzmir ilindeki Kemalpaşa ilçesine bağlı eski adıyla 
Kurudere, şimdiki adıyla ise Nazarköy olan 333 nüfuslu köyde gerçekleşmiştir 
(http://www.tuik.gov.tr erişim tarihi: 31.10.2017). Söz konusu köyde yaşayan 
halka olasılığa dayalı olmayan kolayda örnekleme tekniği yolu ile 185 adet anket 
dağıtılmış; 138 tanesinden geri dönüş alınabilmiştir. Anketlerden 133 tanesi 
değerlendirmeye alınmış; 5 anket ise çeşitli nedenlerden dolayı değerlendirmeye 
alınamamıştır.  

Nazarköy’ün Kemalpaşa’ya uzaklığı 4-5 km dir. Kemalpaşa-Torbalı yolu üzerinde, 
yoldan 2 km içeride, Nif Dağı’nın yamacında engebeli bir arazide kurulmuştur  
(Haznedar, 2016:45).  Nazarköy göz boncuğu atölyeleriyle dikkat çeken etrafı 

http://www.tuik.gov.tr/
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kızılçam ormanları ile kaplı bir köydür. Yaklaşık 1950 yılından bu yana nazar 
boncuğu ocakları ile cam süs eşyalarının yapıldığı ve halen devam edildiği 
görülmektedir. 2000’li yıllara kadar her çocuğun nazar boncuğu işçiliği ile yetiştiği 
gözlenirken günden güne bu sanatın değerini yitirdiği ocak sayısının azalmasından 
fark edilmektedir. Hem böyle nadide bir el sanatının yok olmaması hem de farklı 
deneyimler arayan turistlere imkan sunulması adına Nazarköy’ün yaratıcı turizmle 
canlandırılması ve bunun için ihtiyaç duyulan teşviğin sağlanması gerekmektedir. 

Resim 1: Nazarköy Görselleri 

   

4.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi   

Araştırmada veri ve bilgilere ulaşmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma anketi 01.08.2017-10.10.2017 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anket 
formu hazırlanırken daha önce yapılan yerli ve yabancı yazın incelenmiştir. Anket 
soruları, Akova (2006), Gümüş ve Özüpekçe (2009) ve Boğan ve Sarıışık (2016)’ın 
çalışmalarından yararlanılarak, araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.  Anket 
formu toplamda 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, yerel halkın demografik 
özelliklerini belirlemeye yönelik soruların yer aldığı Kişisel Bilgi Formu’ndan 
oluşurken, İkinci bölüm, Nazarköy’ e ve halkın yaratıcı turizme bakışını tespit 
etmeye yönelik çeşitli sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm, halkın Nazarköy’ün 
turizme açılmasının sonuçlarına yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan 
ifadelerden oluşmaktadır. Toplam 18 ifade vardır. Bu kapsamda, “Kesinlikle 
Katılmıyorum=1”, “Katılmıyorum=2”, “Kısmen Katılmıyorum/Kısmen 
Katılıyorum=3”, “Katılıyorum=4” ve “Kesinlikle Katılıyorum=5” şeklinde puanlama 
işlemi gerçekleştirilmiştir.   

Anket uygulaması tamamlandıktan sonra, değerlendirilmeye alınan verilerden 
ankete katılan yerel halkın demografik özellikleri, Nazarköy’ e ve halkın yaratıcı 
turizme bakışını tespit etmeye yönelik bilgiler yüzde ve frekans yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Halkın Nazarköy’ün turizme açılmasının sonuçlarına 
yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan halkın ise, aritmetik ortalama ve 
standart sapma analizleri yapılmıştır.  

4.4. Önermelere Ait Güvenirlik Analizi 

Bir ölçeğin güvenilirliği, ölçme aracının farklı zamanlarda tekrarlanan ölçümlerde 
aynı sonucu verme derecesini ifade etmektedir (Eymen, 2007: 74). Bu araştırmada, 
güvenilirlik analizi yapılırken Cronbach’s Alpha istatistik tekniği kullanılmıştır. 
Cronbach’ s Alpha sorular arası korelasyona bağlı uyum değeridir. Cronbach’ s 
Alpha değeri faktör altındaki soruların toplamdaki güvenilirlik seviyesini 
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göstermektedir. Cronbach’ s Alpha değerinin 0,70 ve üstü olduğu durumlarda 
ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir (Kalaycı, 2006; Sipahi vd. 2006). Ancak, soru 
sayısı az olduğunda bu sınır 0,60 değeri ve üstü olarak kabul edilebilir (Kalaycı, 
2006: 405). Yerel halkın turizme yönelik tutumunu belirlemeye yönelik ölçeğin 
güvenilirlik katsayısı Cronbach’s Alpha 0,63 olarak bulunmuştur. 

4.5. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmaya katılan yerel halkın %56,4’ü erkek, %43,6’sı kadın’dır. Halkın yaş 
dağılımlarına bakıldığında, % 27,1’i 28-37 yaş, %23,3’ü 48-57 yaş, %16,5’i ise 18-
27 yaş, 38-47 yaş ve 58 yaş üzeridir. Araştırmaya katılanların %59,4’ü ilköğretim, 
%30,8’i ise lise mezunudur. Halkın %79,7’si evli, % 20,3’ ü ise bekar dır. % 
58,6’sının doğum yeri Nazarköy’ dür. %41,4’ünün ise, Nazarköy dışıdır. Halkın, 
%72,9’u 16 yıl ve üzeri Nazarköy’de ikamet etmektedir. Araştırmaya katılanların 
%65,4’ü 1500’TL den düşük gelire sahiptir.      

Tablo 1.  Nazarköy’ e ve Halkın Yaratıcı Turizme Bakışını Tespit Etmeye Yönelik Bulgular 

En Çok Gelir Elde Edilen Faaliyet 
Frekans 

(f) 
Yüzde 

(%) 
n 

Boncuk Üretimi 133 100 

133 
 

Tarım ve Hayvancılık -- -- 

Diğer -- -- 

Nazar Boncuğu Yapımını Deneyimlemek İsteyen Turist 
İsteği 

  

Evet 117 88 

Hayır 3 2,3 

Kararsızım 13 9,8 

Nazarköy’e Gelmesi İstenen Turist   

Yerli 14 10,5 

Yabancı 29 21,8 

Her tür turist gelmeli 90 67,7 

Hiç turist gelmemeli -- -- 

Nazar Boncuğu Yapımını Öğretme İsteği   

Evet 116 87,2 

Hayır 3 2,3 

Kararsızım 14 10,5 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan halk Nazarköy’de en çok boncuk 
üretiminden gelir elde edildiği görüşündedirler (n=133). Nazarköy’e nazar 
boncuğu yapımını deneyimlemek isteyen turist gelmesini ister misiniz? sorusuna 
halk “Evet” yanıtını vermiştir (n=117). Halkın “her tür turist gelmeli” yönünde 
görüşe hakim olduğu (n=90) ve gelen turistlere nazar boncuğu yapımını öğretmek 
istedikleri (n=116) görülmektedir. 
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Tablo 2. Nazarköy’ün Turizme Açılmasının Engellerine Yönelik Yüzde ve Frekans Dağılımı  
SORUNLAR    N Yüzde 
Yeteri kadar turizme katkı sağlayacak işletme olmayışı 11 8,3 
Çevre sorunu 7 5,3 
Tanıtım sorunu 48 36,1 
Yetkililerin ilgisizliği 23 17,3 
Otopark sorunu 1 0,8 
Ulaşım sorunu 17 12,8 
Halkın bilinçsizliği 8 6,0 
Maddi ve manevi destek yetersizliği 10 7,5 
Diğer 7 5,3 
Yanıt Vermeyen 1 0,8 
 Toplam 133 100,0 

Tablo 2’ de Nazarköy’ün turizme açılmasının engelleri yer almaktadır. Nazarköy 
halkı, köyün turizme açılmasının en büyük engelini “tanıtım sorunu” olarak 
görmektedirler (%36,1). Bunu “yetkililerin ilgisizliği” engeli takip etmektedir 
(%17,3). Diğer dikkat çeken engeller ise; “ulaşım sorunu”(%12,8), “yeteri kadar 
turizme katkı sağlayacak işletme olmayışı” (%8,3) “maddi ve manevi destek 
yetersizliği” (%7,5)’ dir. Bu engeller dışında diğer seçeneğine yanıt verenler, 
“hammadde yetersizliği”, “hammadde bulmada zorluk yaşanması”, “mesleğin ilgi 
görmemesi”, “kültürel miras olarak değerlendirilmemesi” gibi sorunları 
belirtmişlerdir.       

Tablo 3. Nazarköy’ün Turizme Açılmasının Sonuçlarına Yönelik Görüşlerin Aritmetik 
Ortalaması ve Standart Sapması  

Nazarköy’ün turizme açılmasının sonuçlarına yönelik 
ifadeler 

Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Nazarköy’de turistlerin yapacağı harcamalar sayesinde yaşam 
standartlarımız hızlı bir şekilde yükselir. 

4,58 0,50 

Nazarköy’ün ekonomisi canlanır. 4,55 0,51 
Nazarköy’de boncuk işçiliği daha da gelişir. 4,52 0,55 
Nazar boncuğu ustalarına verilen değer artar. 4,41 0,61 
Yeni iş olanakları ortaya çıkar. 4,39 0,66 
Nazarköy’de birçok kişiye iş imkânı sağlanır. 4,36 0,70 
Nazarköy’e zenginlik getirir. 4,53 0,53 
Turistlerle bir arada olmak mükemmel bir deneyim olur. 4,54 0,64 
Nazarköy’ün geleneksel kültüründe olumsuz değişmelere neden olur. 2,02 0,89 
Nazarköy’ün tanınmasına katkı sağlar. 4,67 0,48 
Turistler ile yerel halk arasında kültür alışverişi sağlanır. 4,60 0,54 
Turistlerden yeni bilgiler öğrenilir. 4,46 0,73 
Nazarköy’de doğal kaynakların tahribatına neden olur. 2,08 1,00 
Çevre kirliliği yaşanır. 2,09 1,03 
Trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden olur. 3,86 1,04 
Nazarköy’ün dokusu bozulur. 2,13 1,08 
Genel olarak değerlendirdiğimde, turizm Nazarköy halkına yarardan 
çok zarar verir. 

1,37 0,57 

Genel olarak değerlendirdiğimde, turizm Nazarköy’e zarardan çok yarar 
sağlar. 

4,66 0,54 

Ölçeğin Genel Ortalaması:3,77 
Ölçeğin Standart Sapması:0,27 
Cronbach’s Alpha: 0,63 
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Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılan halkın Nazarköy’ün turizme 
açılmasının olumlu sonuçlarının olacağı algısına sahip oldukları görülmektedir. 
Ölçeğin genel ortalaması 3,77’ dir. Araştırmaya katılanların, “Nazarköy’ün 
tanınmasına katkı sağlar”(ort=4,67), “Genel olarak değerlendirdiğimde, turizm 
Nazarköy’e zarardan çok yarar sağlar”(ort=4,66), “Turistler ile yerel halk arasında 
kültür alışverişi sağlanır”(ort=4,60), “Nazarköy’de turistlerin yapacağı harcamalar 
sayesinde yaşam standartlarımız hızlı bir şekilde yükselir”(ort=4,58), 
“Nazarköy’ün ekonomisi canlanır”(ort=4,55), “Turistlerle bir arada olmak 
mükemmel bir deneyim olur” (ort=4,54), “Nazarköy’e zenginlik getirir”(ort=4,53), 
“Nazarköy’de boncuk işçiliği daha da gelişir”(ort=4,52), “Turistlerden yeni bilgiler 
öğrenilir”(ort=4,46),” Nazar boncuğu ustalarına verilen değer artar”(ort=4,41), 
“Yeni iş olanakları ortaya çıkar”(ort=4,39), “Nazarköy’de birçok kişiye iş imkânı 
sağlanır”(ort=4,36) olumlu ifadelere katılımları oldukça yüksektir. Araştırmaya 
katılanların “Genel olarak değerlendirdiğimde, turizm Nazarköy halkına yarardan 
çok zarar verir”(ort=1,37),” Nazarköy’ün geleneksel kültüründe olumsuz 
değişmelere neden olur”(ort=2,02), “Nazarköy’de doğal kaynakların tahribatına 
neden olur”(ort=2,08), “Çevre kirliliği yaşanır”(ort=2,09) gibi olumsuz ifadelere de 
katılımlarının düşük olduğu görülmektedir.        

5. Sonuç ve Öneriler 

Yaratıcı olabilmek; var olanı değerlendirmeye, yok olanı tamamlamaya bağlıdır ve 
bunu yaparken de özgürlüğü hissetmek gerekmektedir. Yaratıcılık ile eskiler güne 
uyarlanabilmekte ve dinamik hale gelebilmektedir. Turizm sektörü farklılıkları bir 
arada tutarak bunları yaşatmayı seven, şaşırtarak ve etkileyerek dinamik kalan bir 
sektördür. Yaratıcı olmaya açıktır fakat öncelikli olarak turizmin arzını oluşturan 
paydaşlar destinasyonları keşfetmeli, özgünlüklerini ön plana çıkarabilecek 
alanları belirlemeli ve bu alanlar üzerinde titizlik ile çalışmalıdır. Gelen turistler bu 
destinasyonlarda kendini özgür hissetmeli ve hayal gücünü somutlaştırabilmelidir. 
Ancak bu sayede turistlere ziyaret etme motivasyonu sağlanabilir.  

 Yaratıcı turizm kültür odaklı çalışarak kültür turizminin de yelpazesini 
geliştirmekte ve kültürel mirasın canlı tutulmasını sağlayarak bireylerin kendisini 
geliştirmesine imkan tanımaktadır. Yaratıcı turizm kapsamında turistik faaliyete 
katılan bireyler tarihi, kültürel mekanları gezmenin yanı sıra yerel halk ile 
diyaloglar kurup, onların yaşamlarından bir kesit yaşama şansı bulmaktadırlar. 
Yaratıcı turizmde yöreyi yöre insanı ile yaşamak ön planda olduğu için doğaya 
zarar verme kaygısı söz konusu olmamaktadır. Zarardan çok farklı kültürel 
alanların artmasına zemin hazırlayıp var olan arz kanallarına yenisini ekleyerek 
yerel halka ekonomik katkı sağlamaktadır. Diğer turizm çeşitleri gibi 
mevsimsellikten pek etkilenmeyen yaratıcı turizm çeşidi yıl boyu devamlılığını 
korumaktadır. 

 Türkiye coğrafi konumu ve tarihi ile kültürel açıdan beslenmiş topraklara sahip 
bir ülkedir. Bu kültürel beslenmişlik beraberinde birçok kültürel öğenin 
oluşmasına zemin hazırlamıştır ve bunlardan birisi ise geleneksel el sanatları 
ürünleridir. Geleneksel el sanatları ürünlerinin varlığının tanıtılması, ait olduğu 
yöre ve üreticileri için büyük önem taşımaktadır. Turizm bu değerlerin küresel 
pazarda tanıtımını sağlayarak hem ürünleri hem de ürünün bulunduğu 
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destinasyonları çekici kılmaktadır. Yaratıcı turizm ise, bu geleneksel el sanatlarının 
yapım aşamasını izleme, öğrenme ve hatta bizzat turistlere bu deneyimi yaşatma 
fırsatı sunmaktadır. Ülkemizde tarihin kalıntılarını üzerinde barındıran geleneksel 
el sanatlarından biri olan cam nazar boncuğu el sanatı, geçmişten gelen inançları 
simgelemektedir. Ülkemizde cam nazar boncuğu yapımının bir bölümü 
Nazarköy’de geçekleşmekte hatta çalışmanın bulgularında görüldüğü üzere 
neredeyse köyün tamamı cam boncukçuluğu yapımı, süslemesi ve satışı ile 
geçimini sağlamaktadır. Nazarköy halkına uygulanan anket sonuçlarına 
bakıldığında, yerel halkın turizmin gelişimini istediği ve yaratıcı turizme destek 
verici yanıtlar verdiği görülmektedir. Yaratıcı turizm ile ekolojik yapının ve 
kültürel özgünlüklerin bozulmayacağını düşünmektedirler. En çok tanıtım 
eksikliğinden yakınan halkın yetkililerden destek beklediği görülmektedir. Ulaşım 
sorunu, işletme yetersizliği, maddi-manevi destek olmayışı, halkın bilinçsizliği ve 
çevre sorunu; köylü halkın eksik gördüğü ve gelişime engel olan noktalardır.  

Nazarköy’ün yaratıcı turizm sektörüne katkı sağlayacak potansiyele sahip olması 
ve çalışmanın sonucu olarak halkın olumlu yaklaşımı, bölgeyi turistik destinasyon 
olarak değerlendirebileceğimizi desteklemektedir. Eksiklerin giderilmesi ve daha 
kaliteli hizmet oluşması adına Nazarköy’ün yetkili kişilerce düzenlenmesi 
gerekmektedir. Bu düzenlemeler; nazar bocuğu ustalarının sigortasız 
çalıştırılmasının önüne geçilmesi, yeni nesil sanatçılara mesleği çekici kılma 
çalışmalarının arttırılması, ham madde bulmakta yaşanılan zorlukların giderilmesi, 
köy halkının isteklerinin ve çözümlerinin değerlendirilmesi, park yerlerinin 
çoğaltılması, köy içi ulaşıma alternatif çözümler bulunması, çevre düzenlenmesinin 
(levhalar, dükkan tabelaları, çöp tenekeleri vb.) yapılması şeklindedir. Köyde hiç 
konaklama işletmesi bulunmamaktadır. Bu sebeple köyün bütünlüğünü ve 
ahengini bozmayacak butik bir otel köye kazandırılabilir. Köy halkının da üzerinde 
durduğu tanıtım eksikliği sorununun ise, yaratıcı turizm kapsamında seyahat 
acentalarının ve rehberlerin turistleri köye yönlendirmeleri, festivallerin 
artırılması ve köydeki geleneksel el sanatçılarının çeşitli fuarlarda yer almaları ile 
aşılabileceği düşünülmektedir.  
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