
Giriş
Folklor, bir bilim dalı haline geldiği 

on dokuzuncu yüzyıldan bu güne hem mal-
zeme hem de yöntem açısından önemli ge-
lişmeler göstermiştir. Sanayi devriminin 
etkisiyle otantik değerlerin, folklorcuların 
ifadesiyle geleneğin yok olmasından veya 
bozulmasından kaygı duyanların daha 
çok halka ait yaşamı kayıt altına alan bir 
bilim dalı olarak algıladıkları folklorun 
içeriği, sonraki yüzyılda daha da genişler. 

Özellikle teknolojik gelişmelerin etkisiy-
le folklor ürünlerinin radyo, televizyon, 
internet vb. gibi geleneksel ortamların 
dışında da yaratılması ve aktarılması, ge-
leneğin ticari ortamlarda kullanılması ve 
geleneğe yapılan bazı müdahalelerle bir-
likte folklor araştırmalarında “geleneğin 
taklidi”, “icadı”, “pazarlanması” ve “gele-
neğe müdahaleler” gibi yeni terimler öne 
çıkmaya başlar.

Geleneğin ticari amaçlar doğrul-
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ÖZ
Folklorizm terimi, Almanya’da Hans Moser’in yaptığı çalışmalarla folklor araştırmalarına giriş yap-
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çekmektedirler. Turizm, yerel değerlerin ulusal ve evrensel hale gelmesi sürecine olumlu bir katkı yapmakta-
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ABSTRACT
The term “folklorism” is introduced by Hans Moser’s works to folklore researches in Germany. The term 
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tusunda kullanılabileceği düşüncesinin 
doğmasında ve bu ürünlerin kullanım 
alanlarının genişlemesinde, dolayısıyla 
geleneksel ürünler için yeni bakış açıları-
nın geliştirilmesinde turizmin önemli bir 
yeri vardır. Turizm faaliyetlerinin genel 
anlamda kültürel mirasa, özel anlamda 
ise geleneğe yönelmesi, doğal olarak tu-
rizm-kültür ve turizm-gelenek gibi yeni 
ilişkileri de ortaya çıkarmıştır. Özellikle 
geleneksel değerlerin turizm faaliyetlerin-
de kullanılması, “geleneğin, doğal ortamı-
nın dışında kullanılması” anlamına gelen 
“folklorizm” terimleriyle değerlendirildiği 
görülür. Bu çalışmada, Dalyan ve Köyce-
ğiz örneğinde gelenek ve turizm ilişki, ge-
lenekselin ticari amaçlarla kullanımı ve 
turizm için gelenek icat etme gibi husus-
lar; “kültürel miras”, “gelenek”, “kültür 
turizmi”, “efsane turizmi”, “folklorizm” 
terimleri bağlamında değerlendirilecek-
tir. Ayrıca geleneğin turizme katkıları, bu 
katkı esnasında aldığı yeni şekiller ve bu 
yeni şekillerin adlandırılması konularıy-
la da ilgilenen çalışma, asıl olarak Dalyan 
ve Köyceğiz çevresinde efsanelerin turizm 
faaliyetlerindeki kullanım şekilleri, bölge-
nin turizm potansiyeline katkı yapıp yap-
madıkları ve kaynakları üzerine tespit ve 
değerlendirmeler yapmayı hedeflemekte-
dir. Çalışmada kullanılan veriler, bölgede 
yapılan gözlemlerden, kaynak şahıslarla 
yürütülen görüşmelerden ve konuyla ilgi-
li yayınlardan elde edilmiştir. 

1. “Folklorizm” Terimi Üzerine
“Folklorizm, Nostalji ve Kültürel 

Miras” adlı makalenin yazarı Ulrika 
Wolf-Knuts, bu kavramın, Hans Moser 
tarafından 1962 yılında tanımlandığını 
söyler. Moser’e göre “folklorizm ürünleri, 
turistler için yapılan reklâmlar, el sanatı 
dernekleri ve kültür politikaları tarafın-
dan” desteklenmiştir. Ayrıca Moser, “Ye-
niden canlandırma” veya “yeniden dirilt-
me” faaliyetlerini de içeren folklorizmin 
ekonomik boyutunun, “turizm endüstrisi, 
reklâmlar ve kitle iletişim araçları tara-
fından” oluşturulduğunu ve özellikle kül-
türel kimliğin oluşturulması aşamasında 

da kullanıldığını öne sürer (Wolf-Knut 
2007: 176-177). Ariz Abdülaliyev de teri-
min, 1960’tan sonra anlam genişlemesine 
uğradığını, folklorun geleneksel formu-
nun dışında, yani sahnede, sanatsal faa-
liyetlerde, radyo ve televizyonda ve festi-
vallerde kullanılması anlamına geldiğini 
belirterek Moser’in düşüncelerine katılır 
(Abdülaliyev 2004: 162).

Kazakistan’daki folklorizm faaliyet-
lerini inceleyen Gulnar Kendirbaeva’ya 
göre terim, “folklorun bütün formların-
da profesyonel sanat yaratması olarak 
tanımlanabilir: Bilim ve pedagojide, ti-
yatroda, festivallerde, kitle iletişim araç-
larında, reklamlarda, turizmde, el sanat-
larında ve günlük hayatta”. Kendirbaeva 
ayrıca, günümüzde bu terimin geleneksel 
olmayan ortamlarda yaratılan ikincil 
folklor ünlerini de karşıladığını ifade eder 
(Kendirbaeva 1994: 98).

Folklor ürünlerini bağlamından 
kopararak başka ve daha geniş alanlar-
da kullanmanın “folklorizm” olduğunu 
öne süren Regina Bendix, 1960’tan önce 
bu terimin yerine Fransa ve Rusya’da 
“neofolklorism” kelimesinin kullanıldı-
ğını, bunun da “folklor ürünlerinin, mü-
zik, sanat ve edebiyatın gelişmiş/yüksek 
şekillerine adapte edilmesi” anlamına 
geldiğini ve Almanya’da Hans Moser’le 
birlikte tanımlanan terimin, örneğin bir 
halk dansının, turistler için ticari amaç-
larla sahnelenmesini karşıladığını söy-
lerken kelimenin Avrupa’nın her yerinde 
aynı anlamda kullanılmadığına da işaret 
eder. Folklorizm, batı Avrupa’da ticari 
sürecin sonucunda ortaya çıkış olarak 
algılanırken doğu Avrupa’da ise devle-
tin müdahalesiyle oluşan bir süreci ifade 
etmiştir (Roginsky 2007: 42). Bendix, ko-
nuyla ilgili yazısında “folklorism” terimi-
ne benzer bir kelimenin Amerika Birleşik 
Devletleri’nde “fakelore” olarak ortaya 
çıktığını, ancak bu terimin daha az tartı-
şıldığını (Bendix 1997: 337), folklorizmle 
bağlantılı olarak yakın dönemlerde “in-
vention of tradition” ve “revitalization” 
gibi kelimelerin, “folklorizm” teriminin 
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yerine daha fazla kullanılmaya başlan-
dığını ve bu terimlerin “izole edilmiş her-
hangi bir folklor ürünü”nün çeşitli amaç-
lar için kullanımını ifade ettiğini belirtir 
(Bendix 1997: 339). 

Eric Hobsbawm ve Terence Ranger’in 
teklif ettikleri ve folklorizm terimiyle 
ilintili olan “icat edilmiş gelenek” terimi, 
“geçmişle bağlantıyı tesis etmek için ge-
liştirilen sembolik sosyal pratikler” ola-
rak tanımlanır (Tuleja 1997: 466). Hobs-
bawm ve Ranger’in 1983 yılında birlikte 
hazırladıkları The Invention of Tradition 
adlı çalışmada “gerçek” ve “icat” edilmiş 
gelenek ayrımı yapılmıştır. Hobsbawm, 
“icat edilmiş gelenek” ifadesini şöyle 
izah etmiştir: “İcat edilmiş gelenek, açık 
bir şekilde veya açıkça söylenmeden ka-
bul edilmiş kurallar tarafından normal 
olarak yönetilen pratiklerin ve otomatik 
olarak devamlılığı ima eden, belli değer-
leri ve davranış kalıplarını tekrarlama 
vasıtasıyla aşılamaya çalışan bir ritüelin 
veya sembolik doğanın kurulumu anlamı-
na gelmektedir.” (Baker 2007: 88-89). 

Tarihin belli dönemlerinde halkın 
hayatında yer edinmiş, ancak zamanla 
unutulmuş giysileri veya eşyaları yeni-
den gelenekselin, otantikliğin kültürel 
kimliğe bağlılığın sembolü olarak üret-
mek ve geniş kitlelere pazarlamak (Gi-
doni 2000) anlamına da gelen folklorizm, 
Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra 1930’lu 
yıllardan itibaren Rusya’da da rağbet 
görmeye başlar. Terim, M. K. Azadovskiy 
ve Y. M. Sokolov tarafından “yazarların, 
eleştirmenlerin, yayıncıların, tarihçilerin 
folklorla ilgilenmesi” olarak algılanmış-
tır. V. A. Jirmuskiy ise terimi, “folklorun 
Rus kültüründe ve edebiyatında kullanıl-
ması, yorumlanması” olarak tanımlamış 
ve buna bağlı olarak Rusya’da 1930-1960 
yılları arasında pek çok Rus şair ve ya-
zarın eserleri folklorizm bağlamında ince-
lenmiştir (Abdülaliyev 2004: 162)

Yukarıda verilen bilgilerden de anla-
şılacağı üzere “folklorizm” teriminin,

1. Folklor ürünlerini doğal ortamının 
dışında ticari amaçlar için kullanmak,

2. Gelenek icat etme,
3. Özellikle Rusya’da folklor ürün-

lerinin edebiyatta ve sanatta kullanımı, 
gibi anlamlara geldiğini görüyoruz. An-
cak burada gelenek icat etme veya gele-
nek uydurmanın günümüzde daha çok 
“fakelore” kelimesi ile karşılandığını, bu 
bakımdan “folklorizm” teriminin daha 
çok geleneksel yaratmaların ticari amaç-
lar doğrultusunda, turizmde ve kitle ile-
tişim araçlarında kullanılması anlamına 
geldiğini belirtmek gerekir. 

2. Kültürel Miras, Gelenek ve Tu-
rizm

Değişik coğrafyaları, kültürleri ve 
insanları tanıma isteğinin şüphesiz uzun 
bir geçmişi vardır. İnsanlık tarihiyle ilgili 
kaynaklara bakıldığında yeni yerler keş-
fetmek, yeni ticari kaynaklara sahip ol-
mak, doğayı, insanı tanımak gibi devirlere 
göre değişen çok çeşitli amaçlarla dünya-
nın farklı noktalarına seyahatler düzen-
lendiği görülür. 20. yüzyıla gelindiğinde 
ise özellikle refah düzeyi yüksek toplum-
ların eğlenmek, dinlenmek, hoşça vakit 
geçirmek ve yeni kültürler tanıyabilmek 
için “turizm” faaliyetlerine katıldıkları 
görülür. Dünyanın hızla küresel bir yapı-
ya doğru gittiği, kültürlerin ve insanların 
birbirine benzediği günümüzde turizm 
faaliyetlerinin yine öncelikle eğlenme ve 
dinlenme amaçlarını gütmekle birlikte, 
değişik kültürleri, özellikle gelenekleri 
tanıma, hatta geleneksel uygulamalara 
katılarak yeni deneyimler yaşama hedefi-
ni de canlı tuttuğunu söyleyebiliriz. 

Son yıllarda turizm faaliyetleri bü-
yük oranda toplumların kültürel mirası 
üzerinde odaklanmaktadır. “Kültürel mi-
ras” kavramı, geniş bir anlam dünyasına 
sahiptir, ancak kısaca “önceki nesillerin 
yarattıkları ve kuşaktan kuşağa aktar-
dıkları maddi ve manevi kültür ürün-
leri” olarak tanımlanabilir (Tahir 2007: 
1). Bu kavramın içine her türlü kültür 
yaratması dâhil edilmektedir. Kavramın 
kullanım alanlarına bakıldığında han-
gi ürünleri bünyesine aldığı veya ne tür 
kültür yaratmalarını karşılamada kulla-
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nıldığı görülür. Kültürel miras üzerine 
faaliyetleriyle tanınan UNESCO, dünya 
kültürlerinin korunması ve gelecek ne-
sillere aktarılması amacıyla “somut” ve 
“somut olmayan” kültürün korunması-
na yönelik çeşitli sözleşme, konferans ve 
toplantılar düzenlemiş ve düzenlemeye 
devam etmektedir. UNESCO’nun “Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi ve Sualtı Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi”ne bakıldığında 
“kültürel miras” kavramının oldukça zen-
gin bir kullanım alanına sahip olduğu 
görülür (Oğuz 2003, 2007, 2008). Bu kav-
ramın içinde tarihi eserler veya kalıntılar 
gibi somut ürünlerin yanı sıra geleneksel 
sözlü ürünler de yer almaktadır. Halkın 
edebiyatı, törenleri, inanış ve uygulama-
ları, yemek kültürü, giyim tarzı, barınma 
şekilleri, eğlence kültürü vb. gibi pek çok 
geleneksel değeri, kültürel mirasın bir 
parçasıdır. Ancak burada üzerinde dur-
mak istediğimiz asıl konu bu kavramın 
sınırları değildir, daha çok kültürel mi-
rasın ve geleneğin turizm faaliyetleri ile 
ilişkisidir. 

19. ve 20. yüzyıllarda öncelikle ulu-
sal kimliğin önemli bir parçası olarak ka-
bul gören kültürel miras, uluslaşmada ve 
ulusal kimliklerin belirlenmesinde etkili 
olmuştur. Daha çok kültürel zenginlik ve 
toplum üyelerinin kimlik bilincini ve eği-
tim değerlerini besleyen bir alan olarak 
kabul edilen kültürel miras, turizm faali-
yetleri ile başka anlamlar da kazanmıştır. 
Özellikle refah düzeyi yüksek toplumlara 
mensup ve yabancı ülkelere, halklara ve 
yerlere merak duyan insanların tatil yap-
mak, dinlenmek, gezmek, farklı deneyim-
ler yaşamak amacıyla yaptıkları turistik 
seyahatlerde sanat eserlerini, müzik tarz-
larını, mimari şekilleri ve folklor ürünle-
rini, kısacası kültürel mirası görmek gibi 
bir amaç gütmeleri kültürel miras-ekono-
mi ilişkisini ve kültürel mirasın pazarla-
nabilirliğini gündeme getirdiği gibi “kül-
tür turizmi” gibi yeni terimlerin oluşumu-
nu da sağlamıştır (Özgüç 2003: 40). 

“Kültür turizmi”, “kültürel turizm” 

ve “miras turizmi” gibi adlar altında, bir 
toplumun kültürü, yaşam tarzı, değer yar-
gıları, dini, dili, gelenekleri, sanatı icra 
yolları (müzik, dans ve tiyatro), başka bir 
ifade ile “bir ülkenin veya halkın yaşam 
tarzı, gelenek görenek, değer yargıları ve 
alışkanlıklar, din, dil, giyim kuşam, mut-
fak, mimari ve el sanatları” turizm faali-
yetlerine dâhil edilmiştir (Özgüç 2003: 82, 
159). Dünya Turizm Örgütü’nün, “eğitim, 
sanat, kültür, festival turları, abidelerin, 
sit alanlarının ve doğal güzelliklerin ziya-
retleri, hac gezileri gibi özellikle faaliyet 
alanı kültürel etkinlikler olan ziyaretler” 
olarak tanımladığı (Akgül 2004: 212) ve 
“kişilerin kültürel gereksinimlerini kar-
şılamak amacıyla, yeni bilgiler edinmek 
ve deneyimler yaşamak üzere yaşadıkları 
yer dışında kültürel çekiciliklere sahip 
yerlere yaptıkları turizm hareketleri” 
olarak da tanımlanan (Akgül 2004: 211) 
kültür turizminde son yıllarda folklor 
ürünleri de rağbet görmekte, bu da folk-
lor ürünlerinin tanıtımına önemli katkı-
lar yapmaktadır (Ekici 2004: 130).

Doğal olarak turistik bölgelerde 
folklor ürünlerinin pazarlanabilirliği 
daha fazladır ve bu bölgelerde folklor 
ürünlerini üretenlerin, “mahalliliği ve 
etnik yapıyı gösteren yahut turistlerce 
öyle kabul edilen imaj, figür veya stillerle 
donatma”yı amaçladıkları görülür Ayrıca 
turizmde kullanılan geleneksel ürünler 
sadece maddi kültür ürünlerini değil, 
müzik, halk oyunu, masal ve efsane gibi 
sözlü kültür ürünlerini de kapsamaktadır 
(Çobanoğlu 1999: 375).

Turizm ve gelenek ilişkisi açısından 
bakıldığında turizm, gelenek sayesinde 
ziyaretçilere yeni seyahat alanları aç-
makta, gelenek de turizm sayesinde daha 
geniş kitlelere ulaşmaktadır. Ancak tu-
rizmde kullanılan geleneksel ürünlerin 
folklor araştırmalarındaki konumu da 
önemlidir. Gelenekselin doğal ortamın-
dan alınıp turizm gibi farklı amaçlarla 
kullanılması, ister istemez bu ürünlerin 
yapılarında ve sunum şekillerinde bazı 
değişikliklere sebep olmuştur. Bu deği-
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şimlerin incelenmesi, folklor ürünlerinin 
kullanım alanlarındaki genişlemelerin 
değerlendirilmesi ve modern yaşam için-
de geleneksel olanın yerinin belirlenmesi 
de folklor araştırmalarının kapsamına 
girmektedir. 

3. Dalyan ve Köyceğiz’de Efsane-
ler ve Folklorizm

Dalyan ve Köyceğiz, turizm faaliyet-
leri açısından Marmaris ve Bodrum gibi 
Muğla’nın diğer ilçelerine nazaran daha 
yavaş bir gelişme göstermiştir, ancak bu 
yavaş gelişim, bir eksiklik gibi görünse de 
aslında bölgedeki doğal ve tarihî yapısı-
nın korunmasına katkı yapmıştır (Doğa-
ner 1994: 95). Bölgedeki turizm, deniz ve 
güneş turizminden daha çok kültür ve eko 
turizme dayanmaktadır. Köyceğiz ve Dal-
yan sınırları içinde kalan tarihî Kaunos 
kalıntıları ve bölgenin doğal güzellikleri 
turistler için temel cazibe alanları olmuş-
tur. Köyceğiz’den Dalyan’a doğru düzen-
lenen günlük tekne turlarına katılanlar 
denizden, çamurdan ve kaplıcalardan 
faydalandığı gibi turist rehberleri saye-
sinde bölgenin kültürünü de tanımakta-
dırlar. Özellikle bazı efsanelerin, bölgeyi 
gezen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çektiğini, bunun da turizm faaliyetlerinin 
gelişmesine önemli katkılar yaptığını be-
lirtmek gerekir. 

Efsanelerin turizm faaliyetlerinde 
kullanılması yeni değildir. Türkiye ve 
Türkiye dışında bazı efsaneler belli böl-
geleri cazibe merkezi haline getirmek için 
kullanılmış ve buna da “folklorizm” adı 
verilmiştir. Örneğin, Elke Dettmer, “Mo-
ving Towards Responsible Tourism: A Role 
for Folklore” adlı yazısında Kanada’daki 
turizm faaliyetleri üzerine değerlendir-
meler yaparken turizm ve halk kültürü 
bağlamında Newfoundland’da şahit oldu-
ğu bir folklorizm örneğini nakleder. Dett-
mer, 1985 yılında aynı zamanda pansiyon 
hizmeti de veren otantik bir mekâna kah-
valtı yapmak için uğrar. Eski bir kulü-
benin yeniden düzenlenmesinden oluşan 
bu yerin içi ve dışı geleneksel eşyalarla 
donatılmış ve ilgi çekici hale getirilmiştir, 

ancak Dettmer’in ilgisini ise bu düzenle-
melerden daha çok kahvaltı masasında 
gördüğü bir kâğıt çeker. Bu kâğıtta “Le-
gend of the Kissing Rock” başlığı altında 
kahvaltı bahçesindeki kayanın efsanesi 
anlatılmaktadır. Buna göre eski dönem-
lerde balıkçılar denize açılmadan önce 
sevdiklerini bu kayada öpmüşler ve daha 
sonra denize çıkmışlardır. Dettmer, bu 
bölgede böyle bir efsaneye rastlayamadı-
ğını, ancak bu efsane sayesinde pek çok 
turistin o pansiyonu ziyaret ettiğini, kısa 
sürede ünlü bir mekân haline gelen pan-
siyonun turizm-gelenek ilişkisi açısından 
güzel bir model oluşturduğunu söyler 
(Dettmer 1994: 190-191).

Konuyla ilgili Türkiye’den ise 
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yer alan 
“Şeytan Sofrası” örneğini gösterebiliriz. 
1965 yılına kadar “Çanaktepe” adıyla 
bilinen ve ıssız bir dağ başı olan bölgeye 
Muvaffak Girginkardeşler adlı bir işlet-
mecinin “Şeytan Sofrası” adını verme-
siyle yeni bir mekân doğmuştur. Ayrıca, 
Girginkardeşler’in zirvedeki bir kaya oyu-
ğunu suyla doldurduktan sonra çevresini 
demir parmaklıklarla çevirip burasının da 
“şeytanın ayak izi” olduğunu söylemesiy-
le ve ayak izine bağlı efsanelerin oluşma-
sıyla bölge çok geçmeden turizm faaliyet-
lerinin odağı haline gelmiştir (Çobanoğlu 
1999: 376). Girginkardeşler’in icat ettiği 
bu gelenek ve bölgeyle ilgili efsaneler, 
turizm faaliyetlerinde sadece geleneğin 
ürettiği somut ürünlerin değil, efsaneler 
gibi sözel yapıların da kullanılabileceğini 
göstermektedir. Ayrıca efsanelerin doğal 
ortamının dışında, ticari amaçlarla kulla-
nımına, yani folklorizm faaliyetlerine de 
iyi bir örnektir. 

Köyceğiz ve Dalyan çevresinde de 
bazı efsaneler turizmde kullanılmaktadır. 
Köyceğiz ve Dalyan’daki onlarca kanalın 
oluşumunu anlatan “Byblis’in Gözyaşları” 
olarak da bilinen “Kaunos ve Byblis” ef-
sanesi, Köyceğiz Gölü’nü ve Dalyan’daki 
kanalları gezmek için turlara katılan tu-
ristlere tarihî ve doğal alanlar tanıtılır-
ken anlatılmaktadır. Bu sayede bölgenin 
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doğal yapısı ile kültürü arasında bir bağ 
kurulduğu gibi deniz ve güneş turizminin 
yanında kültür turizmiyle ilgili olanaklar 
da sunulmaktadır. 

Tarihî kaynaklardan ve bazı mitoloji 
sözlüklerinden alınan “Kaunos ve Byblis” 
efsanesi, Köyceğiz ve Dalyan’da doğal ya-
pının oluşumu açıklanmaktadır, ancak 
efsanenin yazılı kaynaklardaki şekli ile 
sözlü şekilleri arasında bazı farklılık-
lar vardır. Hatta Azra Erhat’ın Mitoloji 
Sözlüğü’nde konuyla ilgili yaptığı yorum 
da efsaneye eklenmiştir. Efsanenin yazılı 
kaynaklardaki şekli şöyledir:

“Apolion’un oğlu Miletos, bugün ka-
lıntıları Söke’nin Balat Köyü’nde bulunan 
Miletos’da Menderes ırmağının güzel kızı 
Cyanee ile evlenir. Bu evlilikten Byblis ile 
Kaunos adlı ikiz çocukları dünyaya gelir. 
İkizlerden Byblis, ikiz kardeşi Kaunos’a 
âşık olur, ancak kardeşi olduğu için aşkı-
nı gizler. Bir gün duygularına hakim ola-
mayarak kardeşi Kaunos’a aşkını itiraf 
eden bir mektup yazar. Kaunos, mektubu 
okuduğunda çok sinirlenir ve “Seni öldür-
mek bana onursuzluk vermeyecek olsay-
dı, derhal öldürürdüm” diyerek öfkesini 
dile getirir. Bu olaydan sonra Kaunos, 
ülkesinden ayrılır ve bugünkü Dalyan’da 
kendi adını taşıyan bir kent kurar. Byb-
lis ise giysilerini parçalayıp atar, yolla-
ra ve dillere düşer, Akdeniz kıyılarında 
kendinden geçmiş halde dolanır, gözü 
Kaunos’tan başkasını görmez, artık aklını 
fikrini yitirmiştir. Su perileri ise Byblis’in 
gözyaşlarının aktığı ve hiç kurumayan bir 
kanal açmışlardır. Bir süre sonra Byblis, 
her zaman yeşil kalan ulu bir çınar ağa-
cının koyu gölgesinde akan kutsal bir çeş-
meye dönüşür” (Karaağaç 2006: 498).

Turist rehberlerinden derlenen ef-
sanede ise Kaunos ve Byblis, kardeş ol-
malarına rağmen evlenmişler ve çocuk 
sahibi olmuştur. Bunu öğrenen Apolion, 
oğlunu ülkeden kovar. Kaunos da bugün-
kü Dalyan’a gelerek kendi adına bir şehir 
kurar. Kardeşi Byblis ise gördüğü haka-
retler ve ayrılık acısı yüzünden günlerce 
ağlar, sonunda bir kayadan atlayarak 

intihar eder. Byblis, o kadar çok ağlamış-
tır ki, rivayete göre Dalyan’da labirente 
benzeyen kanallar onun gözyaşlarından 
oluşmuştur (Erkan Adalı). Yazılı kaynak-
larda Dalyan’daki kanalların Byblis’in 
gözyaşlarından oluştuğu yönünde bir 
bilgi bulunmazken sözlü varyantlarında 
bazı eklemeler yapılmıştır. Efsanenin son 
kısmına eklenen bölümün kaynağı, tespit 
edebildiğimiz kadarıyla Azra Erhat’tan 
kaynaklanmıştır. Azra Erhat, Byblis’le 
ilgili efsaneyi verdikten sonra şöyle bir 
yorum yapar: 

“Bu öyküleri anlatanlar, Kaunos 
şehrini görmemişlerdi herhalde, yoksa 
öykünün sonunu bambaşka biçimde geti-
rirlerdi: Eski Kaunos şehrinin (bugünkü 
Köyceğiz Dalyanı’nın) önünde göz alabil-
diğine uzanan ve ancak oraları iyi bilen 
gemicilerin şaşırmadan aşabildikleri bir 
sazlık vardır. Bu bataklık nasıl meyda-
na geldi belli, Ege kıyılarındaki bütün 
limanlar gibi bir ırmağın taşıdığı millerle 
dolmuştur, ama şair görüşüyle bu yol yol 
bataklığın Byblis’in tükenmez gözyaşla-
rıyla meydana geldiği düşünülemez mi?” 
(Erhat 1972: 76).

Erhat’ın bu yorumu, bölgeyle ilgi-
li efsaneleri ve anlatıları merak eden ve 
bunları turizm faaliyetlerinde kullanmak 
isteyenlerin dikkatini çekmiş ve efsaneye 
eklenerek anlatılmaya başlanmıştır. Er-
hat, farkına varmadan aslında geleneğe 
ekleme yapmıştır. Onun bu eklemesi, böl-
genin fiziki şartları ile güzel bir şekilde 
örtüştüğünden ve bölgeyi gezenler için de 
ilgi çekici olacağından pek çok kişi tara-
fından geleneksel bir efsane gibi anlatıl-
mıştır. 

Bu efsane, bugün sözlü gelenekte 
yer almamasına rağmen, turist rehberleri 
arasında bilinmekte ve anlatılmaktadır. 
Bölgede yapılan araştırma ve inceleme 
faaliyetlerinde böyle bir efsaneye rastla-
nılmamıştır, ancak dar bir alanda, sadece 
Köyceğiz Gölü’nde günlük geziler düzen-
leyen tekne sahipleri veya rehberler ara-
sında bilinmektedir. Bu yönüyle efsane, 
bölgenin nostaljik bir unsuru olması ve 
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bölgenin daha ilgi çekici hale gelmesine 
yaptığı katkı nedeniyle yeniden canlan-
dırılmış ve anlatılmaya başlanmıştır. Bu 
anlatım da doğal bir ortam içinde değil, 
turizm faaliyetlerinde ticari amaçlar için 
oluşturulmuş bir ortamda gerçekleşmek-
tedir. 

Turistik amaçlar için kullanılan bir 
diğer efsane, Köyceğiz Gölü’nün kıyısında 
yer alan “Ölemez Dağı” ve bu dağın etek-
lerine kurulmuş “Sultaniye Kaplıcaları” 
ile ilgilidir. Bilindiği gibi kaplıcalar da 
turizmin önemli ayaklarından birisidir. 
Günümüzde kaplıcaların su değerleriyle 
ilgili çeşitli bilimsel analizler yapılmak-
ta ve hangi kaplıcanın hangi hastalığa 
iyi geldiği belirlenmektedir. Ancak çeşitli 
hastalıklara şifa kaynağı olan kaplıcala-
rın daha fazla ziyaretçi almasında kim-
yasal özelliklerinin yanı sıra efsanelerle 
örülü kültürel yapılarının da etkili oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Böyle kaplıcalar ara-
sında Köyceğiz’deki “Sultaniye Kaplıcası” 
da vardır.

Köyceğiz Gölü’nü gezmek ve Kau-
nos uygarlığından kalma tarihî eserleri 
görebilmek amacıyla düzenlenen günlük 
gezilerde, yerli ve yabancı turistlerin uğ-
rak yerlerinden birisi de Ölemez Dağı’nın 
kıyısındaki “Sultaniye Kaplıcası”dır. 
Kaplıcaya gelenlere bölge hakkında bilgi 
verenler, öncelikle kaplıcanın “Ölemez 
Dağı”yla ilişkisini anlatırlar. Buna göre 
Ölemez Dağı, adını eteklerinden akan ve 
ölüme çare olduğu söylenen bir sudan al-
mıştır. Başka bir rivayete göre ise bir gün 
Lokman Hekim’in yolu Ölemez Dağı’na 
düşer. Dağın zirvesinden etrafı izler, gör-
düklerinden çok etkilenir ve “İnsan istese 
de burada ölemez” der. O zamandan beri 
bu dağa “Ölemez Dağı” denmektedir (Ka-
raağaç 2006: 498). Bölge halkı arasında 
Lokman Hekim’in geldiği ve adını koydu-
ğu bu dağdan çıkan sıcak su (Bu suyun 
üzerinde bugün “Sultaniye Kaplıcası” 
vardır) her derde devadır. Bu yönüyle 
meşhur olan kaplıca her yıl değişik iller-
den ve ülkelerden ziyaretçi almaktadır.

Köyceğiz’de Sultaniye Kaplıcası’nın 

ortaya çıkışında Lokman Hekim’in mü-
dahalesinin olduğunu söyleyen rivayetler 
de vardır. Anlatılanlara göre Lokman He-
kim, ölümcül bir hastalığa tutulmuş birini 
Ölemez Dağı’nda tedavi etmeye çalışmak-
tadır, ancak bütün çabalarına ve deneme-
lerine rağmen hastayı iyileştirememiştir. 
Bunun üzerine Lokman Hekim, ellerini 
açarak: “Allah’ım, bugüne kadar senin 
verdiğin devalarla çok hasta iyileştirdim, 
ama bu kulunda çaresiz kaldım, bu kulu-
nun derdini devasız bırakma.” diye dua 
eder. O anda Lokman Hekim’in hemen 
yanında üzerinden dumanlar çıkan bir su 
peyda olur. Lokman Hekim, hastasını bu 
suyla banyo ettirince hasta birkaç günde 
eski sağlığına kavuşur. Lokman Hekim’in 
duasıyla Ölemez Dağı’ndan çıkan su, bu-
günkü “ılıca” olarak da bilinen “Sultaniye 
Kaplıcası”dır. Böyle olağanüstü bir olay-
dan sonra oluşan suda yıkananların her 
türlü derdine deva bulacağına inanılmak-
tadır (Nebi Güven).

Köyceğiz’den Dalyan’a doğru ge-
zintiye çıkan grupların bu efsaneleri ve 
rivayetleri dinledikten sonra Ölemez 
Dağı’na ve kaplıcaya bakışlarının değişti-
ğini söyleyen Yasin Yorulmaz, kaplıcaya 
merakı olmayanların bile buraya uğra-
mak ve kaplıcada yıkanmak istediklerini 
söylemektedir. Bu yüzden Köyceğiz’den 
hareket eden teknelerin, Sultaniye 
Kaplıcası’na uğramadan Dalyan boğazı-
na hareket etmediklerini de kaynak şah-
sımız defalarca ifade etmiştir. Anlatılan 
efsanelerde Lokman Hekim’in yer alması 
doğal olarak yerli turistlerin ilgisini daha 
fazla çekmektedir. Kültürümüzde ölüme 
çare bulduğuna ve onlarca hastaya şifa 
dağıttığına inanılan Lokman Hekim, sağ-
lık veya hekim denilince bugün de akla 
ilk gelen isimlerdendir. Toplumsal bellek-
te daha çok efsanelerle yaşamaya devam 
eden Lokman Hekim, Köyceğiz’deki kap-
lıcanın kutsal bir boyut kazanmasında 
ve bu yönüyle çevresinden daha fazla ilgi 
görmesinde etkili olmuştur. 

Ölemez Dağı ve kaplıcasıyla ilgili 
daha çok yabancı turistlere anlatılan bir 
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efsaneden daha bahsetmek gerekir. Eski 
Çağ’da bu bölgenin güzelliklerine sahip 
olmak isteyen Romalılar, dağın zirvesinde 
bir hisar yaptırmışlardır. Bir süre sonra, 
“İmbros” kalesi olarak bilinen bu hisarın 
altında büyük bir mağaranın bulunduğu 
ve bu nedenle de hisarın göçme tehlike-
siyle karşı karşıya kaldığı fark edilir. Hi-
sarın ayakta kalabilmesi için mağaranın 
doldurulması gerekmektedir. Bunun için 
İmbroslu kızlar, saçlarını kesip mağaraya 
doldururlar. O gün bugündür mağaranın 
üzerindeki hisar yıkılmamış ve ölümsüz-
lüğün sembolü olmuştur. Ölümsüzlükle 
adı anılmaya başlayan bu bölgede kaplı-
calar ve hastaneler yapılmış, burası bir 
sağlık merkezi haline gelmiş, ancak daha 
sonraki yıllarda şiddetli bir depremle 
hastaneler ve yerleşim yerleri suya gö-
mülmüştür. Tarihî kaynaklarda buradaki 
hastanenin girişinde “Tanrılar adına bu-
raya ölüm giremez” yazdığı ve “Ölemez” 
dağının adını bu yazıdan aldığı yönünde 
bilgiler de vardır (Karaağaç 2006: 498). 

Görüldüğü gibi Ölemez Dağı ve etek-
lerindeki kaplıca üzerine hem yerli hem 
de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekebi-
lecek farklı efsaneler anlatılmaktadır. 
Lokman Hekim’in yer aldığı efsaneler, 
bugün de sözlü gelenekte yaşamaya de-
vam etmesine rağmen, Romalılarla ilgili 
efsane ise tarihî kaynaklardan alınarak 
anlatılmaktadır. Başka bir ifade ile tarih-
te kalmış, hafızalardan silinmiş efsaneler 
yeniden canlandırılmakta ve bölgenin 
imajına otantik bir unsur olarak dahil 
edilmektedir. Ancak her iki grup efsane-
nin de kaplıcaya olan ilgiyi arttırdığı ve 
bölgenin daha fazla ziyaretçi almasını 
sağladığı da bir gerçektir.

Sonuç
Avrupa Birliği’nin tahminlerine 

göre kültürel miras, 21. yüzyılın küre-
sel dünya şartlarında toplumların, tıpkı 
ekonomi gibi, yaşam şartlarını etkileye-
cektir. Ayrıca birliğin çeşitli raporlarında 
kültürel mirasın, günümüz toplumları 
için sadece manevi bir değer değil, aynı 
zamanda eşsiz bir ekonomik kaynak ol-

duğu ve kültürel mirasın ekonomik bir 
kazanca dönüştürülmesinde turizmin 
önemi de vurgulanmıştır (Tahir 2007). 
Turizm, pek çok kişi tarafından gezmek, 
eğlenmek ve dinlenmek olarak algılansa 
da değişik kültürleri tanımak için turist-
tik faaliyetlere katılanların sayısı da az 
değildir. Çünkü seyahat edilecek yerlerin 
seçiminde sadece doğal yapı değil, tarihî 
doku ve kültürel özellikler de belirleyici 
olmaktadır. İlgi duyulan kültürel özellik-
ler arasında ise geleneksel olarak üretilen 
somut ürünlerle birlikte somut olmayan 
geleneksel miras da vardır.

Turizm ve gelenek ilişkisi ele alındı-
ğında turizm, yerel değerlerin ulusal ve 
daha sonra evrensel hale gelmesi süreci-
ne olumlu bir katkı yapmaktadır. Planlı 
ve programlı bir şekilde yapıldığında ge-
leneksel pek çok ürün, turizm sayesin-
de geniş kitlelere tanıtılmakta ve bu da 
bölgeye kazanç olarak geri dönmektedir. 
Dalyan ve Köyceğiz’de bazı efsaneler tu-
ristik amaçlar için kullanılmaktadır, an-
cak bu kullanım profesyonel bir seviyede 
değildir. Sadece gezilere katılan tekne sa-
hipleri ve birkaç turist rehberinin anlatı-
mından ibarettir. Buna rağmen efsaneler, 
bölgedeki turizm faaliyetlerinde ziyaret-
çilerin ilgisini çekmekte, bölgenin cazibe 
merkezi olmasını sağladığı gibi bölgenin 
ekonomisine de katkı yapmaktadırlar. 

Yukarıda değerlendirdiğimiz efsa-
nelerde olduğu gibi, turistik amaçlarla 
kullanılan sözlü ürünlerin icra ortamla-
rında ve yapılarında bazı değişmeler ve 
genişlemeler olmaktadır. Çünkü turis-
tik bölgelerdeki geleneği büyük oranda 
ziyaretçilerin beklentileri, istekleri ve 
tercihleri şekillendirmektedir. Örneğin 
Köyceğiz’de kaplıcayı ziyaret eden yerli 
turist ise Lokman Hekim’le ilgili efsane, 
yabancı ise Roma döneminden kalma 
efsane anlatılmaktadır. Efsanelerin bir 
kısmı sözlü gelenekten, bazıları ise tarih 
ve mitoloji ile ilgili yazılı kaynaklardan 
alınmışlardır. Bazı efsanelerin ise yazılı 
ve sözlü kaynaklardaki şekilleri farklıdır. 
Sözlü olarak aktarılan efsanelere bazı ek-
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lemeler yapılmıştır. Bu bakımdan turizm-
de gelenekten faydalanmak isteyenlerin, 
mümkün olduğunca folklor ürünlerinin 
doğal ortamını tahrip etmemeleri gerek-
mektedir. Aksi takdirde ticari amaçlar, 
geleneksel değerlere beklenmedik zarar-
lar da verecektir. Bunu engellemek için 
ise bilinçli ve planlı bir turizm-gelenek 
ilişkisine ihtiyaç vardır.
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