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Zengin bir tarih
A

ydın, elverişli iklim koşulları ve Büyük Menderes Nehri’nin
beslediği verimli topraklarıyla tarih öncesi devirlerden itibaren
çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Antik Çağ’daki İyonya ve Karya
bölgelerinin bir kısmı bu şehre aitti. Günümüzde, bölgedeki höyüklerde
yapılan kazı ve araştırmalarda ise Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı
kültürlerinin varlığına da rastlandı. Lidyalılar, Persler, Roma ve Osmanlı
İmparatorluğu, Aydın’ın tarihine imza atan medeniyetler arasında yer alıyor.
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Bir Ege
hazinesi

Aydın
Heredot’un “Gökyüzünün
altındaki en güzel yeryüzü”
dediği Aydın, geçmişten
günümüze pek çok medeniyetin
doğuşuna tanıklık eden
Menderes Vadisi üzerinde yer
alıyor. Şehrin tarihi ve kültürel
zenginliğini doğal güzellikler
daha da cazip hale getiriyor.
Kıyı kesiminden antik
kentlere, müthiş yemeklerden
el işçiliğine Aydın, eşsiz
deneyimler vaat ediyor.
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Aydın

Cihanoğlu Kulesi, Koçarlı
Söke

Otantik ve modern
C

Kuvayı Milliye Müzesi , Çine

oğrafi konumu nedeniyle ilk çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olan Aydın,
Büyük Menderes Nehri’nin beslediği bereketli ovalar üzerine kurulmuş bir il.
Ülkemizdeki turizmin başladığı ilk şehirlerden biri ve doğal güzelliğini ziyaretçileriyle
bilinçli şekilde paylaşmasını bilmiş bir merkez. Tarihinde şehir plancısı ve mimar
Hippodamos ile İsidoros’u yetiştirmiş olan Aydın; moderniteye açık yüzüyle her geçen gün
büyüyor. Değişik kültürleri ve günümüze kadar gelen eserlerini görmek, otantik faaliyetlere
katılmak, yöresel mutfağın lezzetlerini tatmak için Aydin ili seyahat rotanızda olsun.

8

Yörük Ali Efe Heykeli, Yenipazar
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Turizm Merkezleri

Cennet kıyılar
K

imileri için Aydın, Kuşadası ve Didim demek.
Ege kıyısındaki Kuşadası ve Didim deniz-güneşkum keyfi için harika destinasyonlar. Özellikle
Kuşadası, deniz sınır kapısına yakınlığı nedeniyle
kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden biri.
Didim’de ve Kuşadası’nda inşa edilen marinalar
ile Aydın, yat turizmi için de vazgeçilmez bir
destinasyon. 2015’te 6 milyona yakın turist
ağırlayan Aydın, her geçen yıl hedef büyütüyor.
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Turizm Merkezleri

Dünyaca ünlü plajlar
A

ydın’da deniz suyu sıcaklığı ortalama 18 derece. Bölgeye
hakim Akdeniz iklimi, uzun bir turizm sezonuna olanak
veriyor. Mayıs-ekim ayları arasında rahatlıkla deniz keyfi ve
su sporları yapabilirsiniz. Şehrin en gözde plajları Pigale Plajı
(Kuşadası), Kadınlar Denizi Plajı (Kuşadası), Güvercinada
Plajı (Kuşadası), Yavansu ve Aslanburnu Plajı (Kuşadası),
Güzelçamlı Plajı (Kuşadası), Altınkum Plajı (Didim),
Tavşanburnu Plajı (Didim), Gevrek ve Akbük (Didim)

Kadınlar Denizi Plajı (Kuşadası)
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doğal güzellikLER
Turizm
Merkezleri

Kuşadası
B

urası, Türkiye’nin en önemli tarihi limanlarından biri. İsmini
limandaki Güvercin Adası’ndan alan ilçe, deniz turizmini
tarihle buluşturuyor. Üstelik Efes, Meryem Ana, Milet, Didim,
Pamukkale, Marmaris, Bodrum, Selçuk’a çok yakın.
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Turizm Merkezleri

Kuşadası Marina
M

asmavi ve serin sularla buluşmak
isteyen ziyaretçileri, Marina’da mavi tur
yapan yat ve tekneler bekliyor. Marina’dan
Yunan adası Sisam’a bahar ve yaz aylarında
her gün yolcu seferleri düzenleniyor. Seferler
kışın azalsa da, düzenli olarak devam ediyor.
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Turizm Merkezleri

Alışverişin merkezi
Y

azın capcanlı ve rengârenk bir hal alan Kuşadası’nda
alışveriş için sayısız butik, pazar ve alışveriş merkezi
bulacaksınız. Giyim kuşamdan takı ve aksesuara; halı ve
kilimden seramiğe istediğinizi bulabileceğiniz dükkânlar
gece geç saatlere kadar açık. Alışveriş için ideal caddeler,
kuyumcular için Kahramanlar Caddesi, mağaza ve
dükkânlar için Sağlık Caddesi ve İnönü Bulvarı.
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Turizm Merkezleri

Gece hayatı
K

uşadası’nın yaz döneminde
nüfusu 1 milyona dayanıyor. Bu,
hem yerli hem de yabancı turistlerin
iç içe geçtiği ve çok canlı bir gece
hayatı anlamına geliyor. Akşamın
ilerleyen saatlerinde başlayan gece
eğlenceleri, sabahın ilk ışıklarına
kadar sürüyor. Üstelik Kuşadası’nda
gece hayatı yaz aylarıyla sınırlı değil;
kışın da devam ediyor. İlçede gece
hayatının kalbi, meşhur Kuşadası
Barlar Sokağı’nda atıyor. Yan yana
dizilmiş ve her biri farklı eğlenceler
vaat eden barlar, ziyaretçileriyle de
çeşitlilik oluşturuyor.
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Turizm Merkezleri

Didim
D

idim, denizi, güneşi, doğası, tarihi ve konumu itibarıyla
gerek denizinin ve plajlarının güzelliği, gerekse tarihi
zenginlikleriyle yılın her ayı ziyaret edilen bir nokta. Havası
tertemiz ve nem oranı az. Denizi mavi bayraklı, sığ ve
dalgasız. Özellikle Altınkum plajı, aileleri buraya çekiyor.

Altınkum Plajı
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Turizm Merkezleri

Pırıl pırıl koylar
B

ir yarımadaya kurulu Didim’in pırıl pırıl sahil şeridi, 80 kilometre
boyunca uzanıyor. Tüm koy ve plajlarından denize girilebilen
bu güzel ilçe, tertemiz havası ve bol oksijeniyle doktorlar tarafından
da tavsiye ediliyor. Bu özelliğiyle Didim, bir tatil beldesi olmasının
ötesinde, sürekli yaşayan bir nüfus da barındırıyor. Saplı Ada, Sahte
Cennet ve Akbük koyları, Didim için turizmin en güzel noktalarından.

Didim
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Turizm Merkezleri

Didim Yat Limanı
2

009’da açılan Didim Yat Limanı, Ege Denizi’nden her yönde
gidiş-geliş yapan yatların rotası üzerinde. Çeşme, Kuşadası,
Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye güzergâhında seyreden
yatların da uğrak yeri olan marina, denizde bağlama için 450 ve
karada park için 650 tekne kapasitesine sahip. Marinada bin 150
metrelik ana dalgakıran ve 625 metrelik tali dalgakıran bulunuyor.
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Yaşam

Uzun ve
sağlıklı yaşam
A

ydın, Türkiye’nin en sağlıklı ve
uzun yaşamın sürdürüldüğü şehir
olarak da biliniyor. Özellikle Nazilli
ilçesi, Türkiye’nin en uzun ömürlü
insanlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye
genelinde yapılan araştırmalarda
100 yaş ve üzeri vatandaşların en
çok yaşadığı yer olarak Nazilli tespit
edildi. Araştırmalarda 100 yaş ve
üzeri birçok vatandaşa rastlanmış ve
bu yaşlıların hâlâ sağlıklı ve gündelik
işlerini kendilerinin halledebildiği
belirtiliyor. Bunun nedeni ise doğal
besin kaynakları, temiz hava ve iklim
özellikleri olarak açıklanıyor.
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Doğanın binbir rengi
Aydın’ın her köşesinde ayrı bir doğal güzellik sizi bekliyor.
Şimdi bu güzellikler arasında bir yolculuğa çıkalım.

Bafa Gölü Tabiat Parkı
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doğa turizmi

Bafa Gölü
Tabiat Parkı
B

ir tabiat parkı olan Bafa Gölü’nün
üzerinde, adacıklar halinde
yer alan eski manastır kalıntıları
pek çok su kuşuna ev sahipliği
yapıyor. Büyük Menderes Deltası’nın
güneydoğusundaki hafif tuzlu gölde;
ılgın, zeytin, kızılçam ağaçlarının
arasında 200’den fazla kuş türü
gözlemlenebilir. Deltadan gelen tepeli
pelikan da yıl boyunca buralarda…
Zaten göl kışlayan su kuşları
için de son derece önemli. Kara
boyunlu batağan, karabatak, boz
ördek, akkuyruklu kartal, flamingo,
kaşıkçı kuşu bu türler arasında…
Gölün bir özelliği de, antik kentlerle
çevrili olması. Hemen doğusundaki
Herakleia Antik Kenti’nde Athena
ile Endyemion tapınakları, agora,
hamam, amfi tiyatro gibi yapılar
görülebilir. Kuzeybatısında Myus
Antik Kenti ile güneybatısında
Aissessos Antik Kenti bulunur.

Latmos Körfezi/Bafa Gölü
E

n derin noktası 25 metre olan göl, Latmos Körfezi’nin önünün
Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla kapanmasıyla
oluşmuş. Göl, Aydın ve Muğla illeri arasında doğal bir sınır çiziyor.
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doğa turizmi

Zeus Mağarası
D

ilek Yarımadası Milli Parkı’nın giriş kapısında yer alıyor. Mağaranın
gök mavisi soğuk suyu, özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek
isteyenler için bir vaha gibi. Suyun tadı, tatlı su ile deniz suyunun karışımı
sonucu maden suyu gibi. Yeraltı suyunun kalker oluşumunu eritmesiyle
meydana gelen Zeus Mağarası’nın girişindeki çalılıklara bez bağlayıp
dilek tutmak adet olmuş.
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Luvi hiyeroglifleri
B

eşparmak Dağları’nın doğusunda, denizden bin metre yükseklikteki Surat Kaya
mevkiinde “yüzyılın buluşu” da denilen Luvi hiyeroglifleri bulunuyor. Dağların her
yerinden görülebilen resimlerden bugüne kadar yaklaşık 200 adet tespit edilmiş. Başka bir
coğrafyada bulunmayan, diğer örneklere benzemeyen ve farklı temalardaki hiyeroglifler,
türünde bir ilk. Beşparmak Dağları, Surat Kaya, Büyük Prens Kupanta-Kuruntiya’ya ait
kartuşlu işaret grubu fotoğrafı ve çizimi bize geçmişin izlerini gösteriyor.
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doğa turizmi

Dilek Yarımadası - Büyük
Menderes Deltası Milli Parkı
K

uşadası’na bağlı milli park, temiz havası, huzur veren yeşili ve berrak
mavisi ile ziyaretçilerine adeta cennetten bir köşe vaat ediyor. Birçok
endemik türe ev sahipliği yapan milli park, Avrupa Konseyi tarafından ‘flora
biogenetik rezerv alanı’ ilan edildi. İçinde Kuş Alanı, Bitki Alanı, Memeli
Alanı ve Doğa Alanı bulunan milli park, zengin balık çeşitliliğiyle de doğal
bir akvaryum gibi; Akdeniz foku ve deniz kaplumbağalarının da yaşam alanı.
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doğa turizmi

Sırtlanini Mağarası
K

aracasu, Yukarı Çamarası Köyü’nden 45 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan
mağaraya çok dar bir ağızdan giriliyor. 4-5 metre sonra asıl mağara boşluğuna ulaşılıyor.
İçinde büyük yarasa kolonileri yaşayan mağaranın salon kısmı, yan yana gelişip duvar
şeklini alan sütunlarla 5-6 bölüme ayrılıyor. Dışarıda ısı 28 derece ve nem oranı yüzde 44
iken, mağaranın içinde ısı 17 derece ve nem miktarı yüzde 85. Kuşadası’na 15 kilometre
uzaklıkta, Kirazlı Köyü’nde Aslanlı Mağarası da tespit edildi.
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Karabağlar Kanyonu
S

ulu bir kanyon olan Karabağlar, 2.5 kilometre boyunca uzuyor ve
Aşağı Görle Köyü’ndeki Görle Kanyonu ile birleşiyor. Başlangıçta
derinliği az olan kanyonda ilerledikçe, derinlik 50 metreyi buluyor.
Genişlik, kimi yerde bir insanın geçebileceği kadar daralıyor. Kanyonda
ip inişi gerektiren üç adet de şelale var. Köy yolundan kanyonu
görebilirsiniz.
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Alternatif turizm
Aydın’ın doğal güzelliklerini keşfedebileceğiniz
yürüyüş ve bisiklet rotalarından kruvaziyer ve sağlık
turizmine şehre alternatif bir bakış atalım.
40
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Alternatif Turizm

Kruvaziyer
turizmi
K

uşadası,
Türkiye’nin
ikinci önemli deniz
kapısı. Yaklaşık
350 yat kapasiteli
yat limanında,
turist gemilerinin,
kruvaziyerlerin
yanaştığı iki adet
iskele yer alıyor.
Mavi tur yapan
yat ve tekneleri de burada bulabilirsiniz. Yat
limanından Yunan adası Sisam’a bahar ve yaz
aylarında her gün yolcu seferleri düzenleniyor.
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Alternatif Turizm

Davutlar Termal
Kaplıcası
D

Havası da suyu
da şifa kaynağı

avutlar kaplıcalarının, şehir merkezine
uzaklığı 70 kilometre. Kaplıca, Efes,
Meryem Ana, Priene, Milet gibi tarihi ören yerleri
ile Dilek Yarımadası Milli Parkı, Bafa Gölü,
Şirince Köyü gibi doğal güzelliklere günübirlik
mesafede. Sodyum florürlü, florürlü karışık
nitelikte termomineralli olan suyu romatizma,
stres, damar sertliği, siyatik, artroz, osteoporoji,
spendiyaloz, vitiligo, egzama, saç dökülmesi,
cinsel iktidarsızlık, kısırlık ve sağlıklı zayıflamaya
karşı kullanılıyor. Alternatif tedavi olanakları
kapsamında akupunktur, aroma terapi, fitoterapi,
kolon hidroterapi, ozon tedavisi, infraruj ısı
tedavisi yer alıyor. Sultanhisar ilçesine 9 kilometre
uzaklıktaki Salavatlı kaplıcasının ise, suyu
kükürtlü olup, romatizma ve cilt hastalıklarına iyi
geliyor.

T

ürkiye’nin en temiz
havasına sahip
şehirlerinden Aydın,
yeraltından çıkan şifa
kaynağı termal sularla çeşitli
hastalıklara derman oluyor.
2007 yılı başında Buharkent
bölgesi Buharkent Termal
Turizm Gelişim Bölgesi ve
şehir merkezinde Ilıcabaşı’nı
da içine alan İmamköy
çevresi Tralleis Termal
Turizm Gelişim Bölgesi
ilan edildi. Şehirdeki diğer
jeotermal turizm merkezleri
arasında Davutlar, Alangüllü
Kaplıcaları, Kızıldere,
Sultanhisar - Salavatlı,
Ortaklar - Gümüşköy
Kaplıcası da var. Germencik,
Ortaklar ve Davutlar'da
bulunan termal tesislerinde
şifalı sularla yapılan kür
tedavileri uygulanıyor.

Alangüllü Kaplıcası
G

ermencik ilçesinin 10 kilometre kuzeyindeki
kaplıcanın kükürtlü suyu, romatizma, siyatik,
bel ağrıları ve böbrek taşı hastalıklarına iyi geliyor.
Kaplıcada 38 oda ve 60 kadar baraka bulunuyor.
Kaplıcanın suları ayrıca romatizma ve diğer ağrılı
hastalıklar ile deri hastalıklarına da iyi geliyor.
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Alternatif Turizm

Trekking rotaları
Z

Bisiklet rotaları
A

ydın’da haritalandırılmış 24 bisiklet rotası; sporculara,
tarih, doğa, kültür dolu etkinlikler sunuyor. Dilek
Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ile DidimAkbük arasında dağ bisikleti sporu yapılabiliyor.
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engin bitki örtüsü, enfes bir hava ve zaman zaman karşınıza çıkabilecek yaban hayatı
enstantaneleri, yürüyüşçüleri şehrin stresli hayatından uzaklaştırıyor. Aydın’da doğa
yürüyüşüne en elverişli noktalar, Dilek Yarımadası’ndan başlayıp, Karina’da devam ederek Büyük
Menderes Nehri ile Bafa Gölü’ne kadar uzanan bölgede yer alıyor. Büyük Menderes Deltası Milli
Parkı da bu bakımdan harika seçenekler sunuyor. Çine Vadisi’nde doğanın eşsiz güzelliği içinde,
Aphrodisias’tan Baba Dağı’na doğru tarihle iç içe bir yürüyüş yapabilirsiniz Bu yaylalardan
Karacasu’daki Dandalas, Aydın merkezdeki Paşa ve Madran yaylaları tercih edilebilir.
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Kültür Turizmi
İğne oyasından körüklü çizmeye,
seramikten semerciliğe el
işçiliğinin nadide örneklerini
Aydın’da görebilirsiniz. Yüzlerce
yıldır devam eden gelenekler,
günümüz ustalarının ellerinde
hayat bulmaya devam ediyor.

Karacasu çömlekleri
K

aracasu ilçesi geleneksel çömlek atölyeleriyle
meşhur. Çömlek yapımı için Yazır Köyü’nden
getirtilen toprak, suyla harmanlanarak çamur haline
getiriliyor. Dinlendirilen çamur, çark üzerinde
ustanın ellerinde şekilleniyor. Kadın çalışanların da
ellerinin değdiği çömlekler, 700 derecede fırınlanıyor.
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Kültür Turizmi

Körüklü çizme
A

ydın efesinin vazgeçilmez giysisi... Altı kösele olup, el işçiliği ile yapılıyor.
Dış kısmında dana derisi, iç kısmında ise sahtiyan adı verilen palamutla
pişirilmiş keçi derisi kullanılıyor. Çizme yapımına önce ayak ölçüsü alınarak
başlanıyor. Ayak bileğine gelen yerler, 3.5 santim körük kıvrımı verilerek
hazırlanıyor. Bu kıvrımlar körük vazifesi görerek ayağın kışın sıcak, yazın serin
kalmasını sağlıyor. Bu zanaat Aydın’ın Söke ilçesinde hâlâ devam ettiriliyor.
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Dokumacılık
G

iyim kuşamda kullanılan dokumalar sanayileşme sonucu eski önemini
yitirse de, yörenin el dokuması halı, kilim ve heybeleri kendilerine
özgü nakış ve renkleriyle hâlâ çok çarpıcı. Sumak tekniği ile dokunan Yörük
çuvalları ile yine geleneksel bir dokuma örneği olan ve her türlü iklim
koşullarına elverişli olan kıl çadır örnekleri de halen yapılıyor. Kıl çadır
dokumacılığı Bozdoğan’ın Olukbaşı, Dutağaç ve Kızılca köylerinde yoğun.
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Kültür Turizmi

İğne oyası
D

ünya literatüründe ‘Türk danteli’ olarak bilinen
iğne oyasının 12’nci yüzyılda Anadolu’dan
Balkanlar’a, oradan İtalya kanalıyla Avrupa’ya
yayıldığı biliniyor. Oyalarda daha çok yaprak, ağaç,
çiçek motifleri kullanılıyor. Karacasu’da, geçmişte
yapılan eyer takımları, kınlar, keseler ve mühürlerde
işleme sanatının zarif örnekleri görülebilir. Efe
kıyafetlerinde de kullanılan oyalar, günümüzde
aksesuarlara da girdi.

Nakış
M

otifler kasnağa geçirilmiş kumaş üzerine
boncuk iğnesi, kurdele iğnesi, dikiş iğnesi
ile nakşediliyor. Tel sarmalarda ve tel kırmalarda
motifleri oluşturmada malzeme olarak bakır tel ve el
nakışı simler kullanılıyor. Tel sarmada verev sarma,
düz sarma, ibrikçi düğümü, sarhoş bacağı tekniği
kullanılarak motifler meydana getiriliyor.
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Kültür Turizmi

Uzun ömrün sırrı
A

ydın zeytinyağlı Ege lezzetlerinin yanı sıra kendisine
has yemekleriyle de meşhur. Kıymalı, peynirli, kaşarlı,
yumurtalı ve tahinli gibi birçok çeşidiyle pide; ustaların
marifetli ellerinde lezzetleniyor. Aydın’ın geleneksel yemeği
olan pide; bilhassa Yenipazarlı, Karacasulu ve Bozdoğanlı
ustaların, ustalıklarına has hazırladıkları malzemeleri
hamura kıvamında eklemeleriyle odun ateşinde pişerek
muhteşem bir lezzet alır. Keşkek ise düğün, sünnet ve hayır
işlerinde sunulan bir çeşit geleneksel cemiyet yemeğidir.
Genellikle bölge halkının ortaklaşa malzeme temin etmesi
ve imece usulü ile yapıldığı biliniyor. Yuvarlama, kedirgen
kavurması gibi tatlar da Aydın’ın sağlıklı ve lezzetli
mutfağının baştacı.
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El Sanatları
Kültür
Turizmi

Efelik ve zeybek kültürü
A

ydın ve Ege kültürü denince akla ilk gelenlerden biri de ‘Efe’ ve ‘Zeybek’ler…
Bütün bir Ege ile anılsa da Aydınlılar, Efelik kültürünün kendilerine ait olduğunu
söylüyorlar. Efelik ve zeybeklik, Ege’de, Osmanlı’nın duraklama dönemi olan 17’nci
yüzyıl ile 20’nci yüzyıl başlarında, içinde bulunulan tarihsel, toplumsal ve ekonomik
koşullara karşı, erdem, hak ve adalet arayışına yönelik bir başkaldırı olarak ortaya çıktı.
Günümüzde bu kültür özel günlerde, düğünlerde, milli bayramlarda, çeşitli eğlence ve
toplantılarda yaşatılıyor. Efeler, geçmişte önemli tarihi başarılar elde etmiş. “Efe” deyince
Aydın’la özdeşleşen bir isim var: Yörük Ali. Yörük Ali, Kurtuluş Savaşı sırasında, 16
Haziran 1919’da Malgaç Baskını’yla düşmana ilk darbeyi vurarak Aydın’da düşman
kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmuş. Yörük Ali’nin mezarı, Aydın’ın Yeni Pazar
ilçesinde yer alıyor. İlçede ayrıca Yörük Ali Efe Müzesi yer alıyor.
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Kültür Turizmi

Deve
güreşleri
A

ydın kültürünün bir
parçasını da deve
güreşleri oluşturuyor.
Tarihte göçerler ve obalar
arası rekabet nedeniyle
ortaya çıkan deve güreşleri,
geleneksel hale gelerek
günümüze kadar ulaşmış.
Deve güreşleri, ‘tülü’ adı
verilen erkek develer
arasında kış aylarında
yapılıyor. Devenin üzerinde
sahipleri tarafından verilen
isimleri ve ‘Maşallah’ yazısı
bulunuyor. Güreş için
süslenen develer, davul ve
zurna eşliğinde sokaklarda
gezdiriliyor. Bir festival
havasında gerçekleşen
deve güreşlerinde, şenlikler
ve eğlenceler düzenleniyor.
Güreşler 10-15 dakika
kadar sürüyor. Güreşte
galibiyet kaçırtarak,
bağırtarak ya da yıkarak
elde ediliyor.
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Doğa turizmi

Yeşili, mavisi, göz alıcı ormanları ve yüksek
zirveleriyle Aydın, tam bir doğa cenneti. Doğa
sporlarını sevenler için burada alternatif çok!
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Doğa Turizmi

Beşparmak Dağları’nda yürüyüş
B

afa kasabasından anayol terk edilerek, 90-100 dakikalık otobüs yolculuğundan
sonra, Beşparmak Dağları’nın eteğindeki Gölyaka (Bucak) Köyü’ne varılıyor.
Dağa çıkış noktası, bu köyden başlıyor. Kırkbeş dakikalık ikinci bir yolculuktan
sonra, Bizans manastırları ile keşişlerin kullandığı mağara ve barınakların içinde
bulunan Yediler Manastırı’na varabilirsiniz.
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Doğa Turizmi

Dilek Yarımadası
Milli Parkı’nda yürüyüş
S

öke üzerinden Güllübahçe yönüne devam edip, Doğanbey
Köyü’ne geçebilir ve 60-70 dakikalık bir otobüs yolculuğundan
sonra eski Doğanbey Köyü’ne varabilirsiniz. Dağın sırtına ulaşınca
ortaya çıkan manzara harikadır! Kuzeyde Menderes Deltası, Bafa
Gölü, Milet Antik Kenti, Beşparmak Dağları, Myus ve Azap Gölü
görülebilir. Dağın güney yamacı ormanlık. 2-3 saatlik bir patika
tırmanışından sonra inişe geçilir.
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Doğa Turizmi

Paşa Yaylası

Yayla turizmi

Etrafı dağlarla çevrili Aydın’da çok sayıda yayla var. Bu yaylalar da genelde yürüyüş yapmak
için kullanılıyor. Kurşunlu Yaylası, Aydın merkezden yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ve
oldukça keyifli bir yürüyüş parkuru var. Paşa Yaylası, Karacasu Yaylası ve Madran Yaylası,
potansiyel dinlenme ve sportif turizm merkezleri arasında.
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Yamaç paraşütü
K

oçarlı’nın Sabuca Mahallesi’nde, deniz seviyesinden 470 metre yükseklikte bulunan
Adnan Menderes Kent Ormanı’nda yamaç paraşütü yapılıyor. Adnan Menderes Kent
Ormanı Bölgesi’nden yükselen yamaç paraşütçüleri, Menderes Nehri’nin kıvrılarak dolaştığı
Aydın Ovası’nın eşsiz manzarasını seyrederek, Aydın semalarında süzülüyor.
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Antik
kentlerle
yaşayan
şehir

Bereketli toprakları ve
havasıyla Aydın, yüzlerce
yıldır çok sayıda medeniyete ev
sahipliği yaptı. Aydın genelinde
22 antik kent bulunuyor.
Didyma, Miletos, Magnesia,
Tralleis, Alabanda, Alinda,
Nysa, Afrodisias, Panionion
en çok bilinen ve ziyaret edilen
antik kentler arasında. Tarihte
bu topraklarda yaşamış
medeniyetlerin izlerini bu
kentlerde görebilmek mümkün.

Afrodisias Antik Kenti
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Tarih Yolculuğu

Afrodisias
D

ünyanın her
yerinden ziyaretçi
çeken Afrodisias,
tanrıça Afrodit ve tanrı
Zeus’un yaşadığı kent.
Antik kent, Afrodit’in
adıyla anılmış ve
günümüze Afrodisias
olarak gelmiş. Afrodit
Tapınağı, Odeionu, agorası, İmparator
Hadrianus (M.S. 117-138) ve Tanrıça
Afrodit adına yapılmış. Kentin en
büyük yapılarından olan hamam ve
benzeri tarih hazineleri kentte varlığını
hâlâ sürdürüyor. Kentin kuzey
sınırında inşa edilen tiyatro binası,
gladyatör mücadeleleri için yaklaşık 30
bin kişilik bir arenaya dönüştürülmüş.
Bu arena, yalnızca Anadolu’nun değil,
dünyanın en iyi korunmuş türü olarak
ziyaretçilerini ağırlıyor.
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Tarih Yolculuğu

Miletos
M

ilet Antik Kenti, Anadolu
kıyısındaki en büyük İyon
şehirlerinden biri. Ege ve Anadolu
bağlantı noktasında olduğu için
büyük önem taşıyan kent, ünlü
coğrafyacı Strabon’a göre Giritliler,
Homeros’un ‘İlyada’sına göre
İyonlar tarafından kurulmuş. Bu
önemli liman şehri, Thales gibi
dahi matematikçiler de çıkarmış.
Antik kent ve Apollon Tapınağı
arasında kalan 25 kilometrelik yola
“Kutsal Yol” deniliyor. Vaktinde
şehre gemilerle gelenler, tapınağa
bu yolla ulaşarak kâhinlerin
kehanetlerini duymaya gelirlerdi.
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Tarih Yolculuğu

Apollon
Tapınağı
A

pollon Tapınağı sadece
bir antik kent değil, kutsal
bir mekân. Miletos’tan gelen
kutsal yol ile bağlantıya sahip
bir kehanet merkezi. Panormos
Limanı’ndan tapınağa giden,
etrafı aslan sfenks ve oturur
durumdaki rahip heykelleriyle
süslü yola “Kutsal Yol” deniyor.
Roma İmparatoru Theodosios’un
fal, kehanet, ön bilicilik, kâhinlik
gibi olayları yasaklaması sonucu
bu bölge önemini yitirmiş.
Bölge, Güneş Tanrısı Apollon’a
adanan tapınağı ile ünlü.
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Tarih Yolculuğu

Alinda

Yüksek ve sarp bir tepe üzerinde kurulmuş tipik bir Karya kenti. Alinda ören yerinde dikkat
çeken; M.Ö. 4’üncü yüzyılda inşa edilen iki akropolü bulunan kentin etrafının taş surlarla
çevrili olması. Güney bölümünde bir agorası, Büyük İskender tarafından yaptırılan 35 oturma
sırası bulunan tiyatro binası bulunuyor.
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Alabanda
M

.Ö. 3’üncü yüzyılda Karya Birliği’ne
giren kent, günümüzdeki adıyla
Araphisar/Doğanyurt, Aydın ili Çine
ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bir yerleşim.
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Tarih Yolculuğu

Tralleis (Üç Gözler)
T

ralleis Antik Kenti’ne ait ören yeri, Aydın merkez ilçenin kuzeyinde, ‘Topyatağı’
denilen trapez biçimli kesik bir tepe üzerinde yer alıyor. Günümüzde halk
tarafından ‘Üç Gözler’ diye adlandırılan Tralleis’in efsaneye göre; Trallar ve
Argonlar tarafından Dor göçleri sonrası bu adı aldığı söyleniyor. Bir diğer rivayete
göre de ismini Tralla veya Thiba adlı bir amazondan alıyor. Tarihte birçok
medeniyete ev sahipliği yapmış Trallies, her metrekaresi tarih kokan antik bir kent.
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Magnesia
M

agnesia Antik Kenti, Germencik ilçesindeki Tekin Köyü sınırları içinde, OrtaklarSöke karayolu üzerinde yer alıyor. Efsaneye göre, kent Thessalia’dan gelen Magnetler
tarafından kurulmuş. 1994-2001 yılları arasında Artemis kutsal alanında yürütülen kazı
çalışmaları sonucunda, tapınağın önündeki altar ile agora arasında mermer döşemeli tören
alanı ortaya çıkartıldı. Tören alanı çevresi boyutları 3 metreye ulaşan tanrı kabartmalarıyla
kaplı olup, önünde kurban halkaları yer alıyor.
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Tarih Yolculuğu

Nysa

Priene
P

riene, Aydın ili Söke ilçesinin güney batısına uzanan ve Mykale Dağı’nın (Samsun Dağı)
güney yamaçlarını izleyen yol üzerinde. Antik kent; M.Ö. 4’üncü yüzyılda ikinci kez
Atina’nın desteği ile Naulokhos Limanı ve sırtını yasladığı Mykale Dağı arasında kurulmuş.
Kent, Miletoslu Hippodamos tarafından genellikle dik açılı sokakların bulunduğu, geometrik
bir plana sahip. Dolayısıyla Priene eski şehir planlamacılığının en güzel örneklerinden.
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S

ultanhisar ilçesinde yer alan antik kentin, o
dönemde eğitim seviyesi çok yüksekmiş. Kentin
kütüphanesi bugün bile ayakta. Yunan filozof Strabon
da bu kütüphanede çalışmış. Bugünkü Sultanhisar
ilçesinin eğitim seviyesinin yüksek olması da o
günlerden bugüne uzanan bir miras kabul ediliyor.
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Tarih Yolculuğu

Aydın Arkeoloji
Müzesi
D

enizli karayolu
üzerindeki
müze, zengin bir eser
koleksiyonuna sahip.
Geniş bir kullanım alanına
sahip modern yapı, son
teknolojiyle donatılmış.
Tarih öncesi döneme ışık
tutan Prehistorik dönemden
başlayan kalıntılar,
Trallies, Magnesia, Nysa,
Alinda, Alabanda, Ortasia,
Kadıkalesi, Tepecik Köyü ve bölgedeki diğer
antik kentlerin tarihine ışık tutuyor.
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Tarih Yolculuğu

Afrodisias Arkeoloji Müzesi
H

eykeltıraşlığın ünlü olduğu Afrodisias Antik Kenti’ne ait özel
müzede, dönem heykelciliğinin önemli örnekleri yer alıyor.
Karacasu’daki müzede, 1961 yılından önce yapılan ve Prof. Dr. Kenan T.
Erim’in başlattığı kazılarda elde edilen eserler görülebilir.
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Tarih Yolculuğu

Arpaz Kalesi
N

azilli’ye bağlı Esenköy’de bulunan yapı grubu, bir Karya kenti olan Harpasa Kalesi’nin
eteklerinde kurulmuş. Bazı kaynaklarda buranın ismi ‘Arpaz Kulesi’ olarak da geçiyor.
Kale, Arpaz Beyleri tarafından 19’uncu yüzyıl başlarında inşa ettirilmiş. Ancak burada 17’nci
ve 18’inci yüzyıllara ait Osmanlı dönemi kalıntılarıyla da karşılaşılmış. Buna dayanılarak,
kalenin daha erken bir dönemlerde yapılıp daha sonra yenilendiği düşünülüyor. Bir bey
konağı, güvenlik kulesi, ambar, ahırları ve müştemilatı ile şatoyu andırıyor.
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Milet Müzesi
A

dını, Didim’deki Miletos Antik Kenti’nden
alan müzenin koleksiyonunda, yaklaşık
7 bin 300 arkeolojik, 93 etnografik eser ile 13
bine yakın sikke bulunuyor. Toplamda 20 binin
üzerindeki eserlerin büyük kısmı, Milet, Didim ve
Priene ören yerlerindeki kazılardan elde edilmiş.
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Tarih Yolculuğu

Zeytinyağı Müzesi
İ

nsanlığın asırlık dostu, barışın simgesi zeytinin hikâyesini
öğrenmek isterseniz, Kuşadası-Davutlar yolunun
4’üncü kilometresindeki Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’ne
uğramadan geçmeyin. Burada zeytin işlemeciliğinin tarihsel
yolculuğuna tanık olurken inceliklerini de görme fırsatı
yakalayacaksınız
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Sadrazam Öküz Mehmet
Paşa Kervansarayı
K

uşadası’nda bulunan kervansaray, ‘Öküz’ lakabı ile anılan
Osmanlı Sadrazamı Mehmet Paşa tarafından 1618 yılında
yaptırılmış. Kuşadası iskelesi yakınlarındaki iki katlı, revaklı kapalı
kervansaray, günümüzde bir turistik tesis; içinde konaklama,
restoran, kafeterya ve hediyelik eşya satış üniteleri bulunuyor.
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Tarih Yolculuğu

Cihanoğlu
Camii

Doğanbey Köyü
A

ydın’ın hiç şüphesiz en özel
köylerinden biri Doğanbey Köyü. Söke
ilçesine bağlı Doğanbey Köyü, Söke’ye
yaklaşık 32 kilometre. Ege Denizi’nin
güzel manzarasına karşı konumlanan
köyde 1924 yılına kadar Rumlar yaşamış.
Mübadele sonrası buraya yerleşen Türkler,
tarım arazilerine yakın olabilmek için
Yeni Doğanbey’e taşınmışlar. Rumlardan
kalan eski taş evler ise yazarlar, sanatçılar,
akademisyenler, koleksiyonerler tarafından
alınıp restore edilerek bugünkü haline getirilmiş. Evlerin taş, sokakların Arnavut kaldırımı
olduğu bu eşsiz güzellikteki köy, ruhunuzu dinlendirebilmek için adeta biçilmiş bir kaftan.
Köyde market, restoran, kafe gibi işletmeler bulunmuyor. Köy sakinleri tarafından mütevazı
şekilde işletilen butik işletmeler bulunuyor. Köy sakinleri, buranın çok ziyaret edilen turistik
bir yer olmasını istemiyor. Sokaklardaki elektrik direklerinde ve evlerin duvarlarında “Lütfen
sessizliğimize saygı gösterin”, “Tur rehberleri lütfen ziyaretçilere köyümüz hakkında yanlış
bilgiler aktarmayın”, “Ticari fotoğrafçılar lütfen özel mülklerimizin haklarına saygı gösterin
ve fotoğraflarını çekmeyin” gibi tabelalar var.
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A

ydın’daki tarihi
yapılar arasında
Köprübaşı Mahallesi’nde
bulunan Cihanoğlu
Camii de yer alıyor. Cami,
Müderris Cihanoğlu
Abdülaziz tarafından
1756 yılında yaptırılmış.
Osmanlı mimarisine
egemen olan barok
tarzda yapılan camiinin
içinde çiçek ve hayvan
motifleri bulunuyor.
Caminin yanında bulunan
medresesi ise 1954 yılında
onarılmış ve öğrenci yurdu
haline getirilmiş.
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Tarih Yolculuğu

Güvercinada Kalesi
G

üvercinada Kalesi, Kuşadası Körfezi’nin ağzında limanı
koruyan bir konumda yer alıyor. Güvercinada üzerinde,
Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan bir iç kale ve
İlyas Ağa tarafından yaptırılan surlar bulunuyor. Bu surlar
Mora İsyanı sırasında adalardan ve denizden gelebilecek
saldırıları önleyebilmek için yaptırılmış. Surlar adayı çepeçevre
saracak şekilde, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde inşa edilmiş.
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yemek kültürü

Dağlarından yağ, ovalarından
bal akan Aydın

B

üyük Menderes Havzasının en son noktasında verimli araziye kurulu Söke, Türkiye’nin
en önemli pamuk üretim alanlarından biri. Ana ürün pamuğun dışında buğday, yem
bitkileri, narenciye, meyve bitkileri, incir ve en önemlisi zeytin yetişiyor. Tarımda arıcılık,
balıkçılık ve hayvancılık da önemli bir hacme sahip.
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İncir ve zeytin yetiştiriciliği
A

ydın için ot kültürü, zeytinyağlı yemekler ile incir ve zeytin için ayrı bir başlık açmak
gerekir. Çok zengin bir ot kültürüne sahip bölgede, sayısız ot çeşidi ve bunlarla yapılan
yöresel yemekleri bulabilirsiniz. İklim özellikleri ve topografik yapısı nedeniyle yılın dört
mevsimi tarım yapılabilen Aydın’da özellikle incir (yemiş) ve zeytin yetiştiriciliği öne
çıkıyor. Türkiye’deki kuru incir üretiminin büyük bir kısmını Aydın yapıyor. İncir zamanı,
yol kenarlarında, çok sayıda incir tezgâhı görebilirsiniz. İncir ve zeytin, doğal özellikleri ve
katkılarının yanı sıra hemen tüm dinlerde farklı anlamlar taşıyan semboller... Aydın’da ayrıca
çilek ve kestane gibi meyvelerin de üretimi yapılıyor.
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Doğa

Yakın Destinasyonlar

Aydın’ın nadide çiçekleri
A

ydın’ın koruma altındaki Dilek Yarımadası’nda sizi
envai çeşitte çiçek ve bitki karşılayacak. Örneğin; parlak
sarıçiçekleri nedeniyle “altın otu” diye anılan Aydın ölmezçiçeği …
Dilek Yarımadası’nın kuzeyindeki Kavaklıburun-Dipburun arasında
görülen bu tür, ‘kritik düzeyde tehlikede’ kategorisinde. Doğadan
toplanması ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi yasak. Nadir bir
tür olan kıyı sarımsağı, endemizm oranı yüksek tüylü çan çiçeği,
ilk kez 1997 yılında Dilek Yarımadası’nda rastlanan büyük çiçekli
mürdümük, hem bu tür hem de dünya için tek örnek olan Anadolu
ebegümeci, dünyada yalnızca Batı Anadolu’da yetişen nakil çiçeği
ve nesli tehlike altındaki kum zambağı da bu eşsiz türler arasında.
Milli parkta özgürce yaşamlarını sürdüren yaban atlarının ayrı bir
güzellik kattığı parkta, tahminen 180-200 yılkı atı olduğu sanılıyor.
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Pamukkale

Yakın destinasyonlar
A

ydın’a komşu olan Denizli’deki Pamukkale
Travertenleri ile Hierapolis Antik Kenti. İzmir’in
Selçuk ilçesindeki eski dünyanın yedi harikasından
biri olan Artemis Tapınağı, özellikle Hıristiyanlar için
kutsal sayılan Meryem Ana Evi ve dünyaca bilinen
Efes Antik Kenti. Tabii Selçuk Kalesi’ni ve Bodrum’u da
unutmamak lazım.
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Bodrum

Aydın’a nasıl gidilir?
E

-24 Aydın-Denizli ile Aydın-İzmir karayolu, Aydın-İzmir otoyolu, rahat ve güvenli karayolu
seyahati için büyük avantaj. Aydın ilini batı-doğu doğrultusunda kat eden demiryolu ile
İzmir-Aydın-Denizli arasında tamamlanan hızlı tren projesini de tercih edebilirsiniz. Kuşadası
Limanı'ndan denizyolu ulaşımı da sağlanıyor ki, Türkiye’de denizyolu ile en fazla giriş-çıkış
yapılan liman özelliğini halen koruyor. Tepecik beldesinde ise küçük çapta uçak ve helikopterlerin
kullanımına açık bir havalimanı var. İzmir havalimanına ise 130 kilometre uzaklıkta.

