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ÖZ
Doğu A nadolu, turizm bakım ından Türkiye’ nin fazla gelişmemiş bir b öl
gesidir. H albuki bu bölge, turizm potansiyeli açısından oldukça zengindir. Tu
rizm değerleri, bölgede, en fazla Van gölü çevresinde, özellikle bu gölün
doğusunda yeralan Van yöresinde toplanmıştır. Bu yörede, turistlerin gezebi
lecekleri değişik dönem lere ve m illetlere ait ço k sayıda tarihi eserler, görebi
lecekleri doğal güzellikler, avlayacakları çeşitli ve b ol av hayvanları
bulunmaktadır. A yrıca burada turistler, suları henüz kirlenm em iş Van gölü
ne girebilm e ve yörenin m esire yerlerinde dinlenebilm e olanağına sahiptirler.
Yöreye gelen turistler, yörenin turizm tesislerine sahip tek m erkezi, Van
şehrinde konaklarlar. A ncak, buradaki turizm değerlerinin gereğince tanıtılmaması ve konaklama tesislerinin yetersiz olm ası gibi sebeplerden yöreye ge
len turist sayısı fazla değildir.
ABSTRACT
From the touristic point o f view Eastern Anatolia is conside red to be one
o f the under developed regions o f Turkey. Nevertheles this region has a great
touristic potential. This potential is mostly cum ulated around the Van Lake
and especially in the city o f Van, that is located in the eastern part o f the La
ke. In this region there are many historical sites belonging to different his
torical periods, natural sites, and plenty o f game. A lso the tourist have the
opportunity o f bathing in the unpolluted waters o f Van Lake and reting in the
near-by picn ic areas.
The only place that offers touristic accom odation to the visitors is the city
o f Van. Actually, for the lack o f popularization o f the region and not having
adequate accom odations, the num ber o f tourists visiting this area is not very
high.
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GİRİŞ
Doğu A nadolu, b irço k alanda olduğu gibi Turizm açısından da geri kal
mış bir bölgem izdir. Turizm alanındaki bu geri kalmışlığın nedenlerinin ba
şında, hiç kuşku yokki, ulaşım yetersizliği ve turizm tesislerinin azlığı
gelmektedir. Aslında, Doğu A nadolu, turizm değerleri bakım ından oldukça
zengin sayılır. Turizm değerlerinin bu bölge içinde en fazla Van gölü çevresin
de toplandığı görülür. Gölün doğusunda bulunan, yaklaşık olarak batıda Van
gölü, doğuda Iran toprakları, kuzeyde Aladağ ve Tendürek volkan dağları, gü
neyde Güneydoğu Toroslarla sınırlanan Van yöresi, turizm değerleri yönün
den yurdum uzun en zengin kısım larından biridir.
YÖRENİN TU RİZM DEĞ ERLERİ
Van yöresinde yüksekliği 2100-2500 m. arasında olan platolar ve yüksek
liği 2400-4000 m. arasında bulunan dağlar, geniş alanlar kaplar. Bu yüksek
platolar ve dağlar alanında, yükseklikleri 1700-2300 m. arasında değişen Mu
radiye, Çaldıran, Dorutay, E rciş, Van, Özalp, Micinger, Hoşap ve Başkale gibi
depresyonlar, nisbeten alçak ve çukur yerlerdir. Kışları sert ve uzun, karasal
bir iklim in hüküm sürdüğü Van yöresinde, saydığımız bu deprasyonlar, şid
detli soğukların nisbeten etkisini kaybettiği, yerleşmeye ve tarıma elverişli alan
ları meydana getirirler. Bu depresyonlar, aynı zamanda, bunları birleştiren
vadilerle birlikte, yolların geçmiş olduğu doğal oluklardır. Iran, Anadolu ve
Suriye arasındaki yollar, bütün tarih boyunca, genellikle bu doğal olukları iz
lemiştir. Yol üzerinde bulunması nedeniyle Van yöresi çok istila görmüş, deği
şik m illetler buraya hâkim olmuş ve yaşamlarını sürdürebilm ek için önemli
noktalara çok sayıda kale inşa etmişlerdir.
Van yöresinin turizm m erkezi, Van şehridir (Foto: 1). Şehir, Van gölünün
doğusunda, göl kıyısına yakın bir alanda, Van ovası üzerinde, İran’dan gelen
doğal iki yolun Van gölü-Muş ovası doğal yoluyla birleştiği b ir yerde, BeyrutIran arasındaki eski bir ticaret yolu ile Türkiye-İran dem iryolu üzerinde, gö
lün kuzeyini dolaşan b ir yol ile buradan E rzurum ’a ulaşan bir yolun başında
ve Ankara ile D iyarbakır’dan gelen havayolunun bitim inde kurulmuştur. Bu
yörenin en büyük yerleşim m erkezi olan Van’a kara, hava, dem ir ve göl yolları
ile ulaşmak mümkündür. Ayrıca Van, yörede konaklama tesislerine sahip tek
merkezdir.
Yörenin turizm değerleri, tarihi değerler, doğal değerler ve av hayvanları
olmak üzere üç grupta incelenebilir.
Tarihi D e ğ e rle r
Van yöresinde çeşitli dönem lere ve milletlere ait çok sayıda eski eser bu
lunmaktadır. Bunlar başta kaleler olmak üzere, şehir kalıntıları, kiliseler, ca
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miler, mezarlıklar, küm betler, sulama tesisleri, k öprüler ve kitabelerden
meydana gelmektedir. Bu eserler, genellikle, Van yöresinde yaşamış olan Urartu,
Ermeni, Selçuklu ve Osmanlı dönem lerine ait bulunmaktadır. Yabancı ve yerli
turistlerin büyük çoğunluğu, yöreye, bu eserleri görmek için gelmektedir. Van’a
gelen turistlerin en çok ziyaret ettikleri tarihi eserleri kısaca tanıtmaya ça
lışalım.
Van’a gelen turistler, öncelikle, Van kalesine çıkarlar. Bu kale, göle uzak
lığı 1250 m ., uzunluğu 1500 m ., en geniş yerinde eni 300 m. ve ovadan nisbi
yüksekliği 100 m. olan bir tepe üzerine kurulm uştur (Foto: 2). Doğu-batı yö
nünde uzanan bir sırt şeklindeki tepenin güney yamacı, dik bir duvar gibidir.
Kuzey yamacında ise eğim azdır. Böyle olunca sadece kuzey tarafına yapılan
surlarla, tepe kolayca savunmaya hazırlanabilir. Nitekim eskiden yerleşenler,
tepenin bu tarafını surlarla çevirm işlerdir. Eosen kalkerlerinden yapılı bu te
pe, kuzey ve güneyden kırıklarla sınırlanmış olan bir horsttur. Van kalesi, M.O.
IX . yüzyılda, şehrin batısındaki bu kalker tepe üzerinde U rartular tarafın
dan inşa edilmiştir. Urartular, tepenin kuzeyine iki sıra sur çekm işler ve ayrı
ca kalede oturm ak için sert kalkerlere çok sayıda odalar ve galeriler oymuşlar,
kayalar üzerine de b irço k kitabeler kazmışlardır. Bu iki sıra sura, daha son
ra ortaçağda Akkoyunlular tarafından üçüncüsü ve Osmanlılar tarafından d ör
düncüsü eklenmiştir. Aradan çok zaman geçmesine rağmen bu dört sıra surun
bazı kısım ları, hâlâ sağlam olarak durmaktadır. Bunlardan başka kale içeri
sinde kiliseden bozularak yapılmış Süleyman Han camii de yeralmaktadır. Ay
rıca kaleye gelen turistler, tepenin kuzey eteğindeki Şeyh Abdurrahman Gaazi türbesi ve cam iini, tepenin güneyindeki Eski Van şehrinin kalıntılarını gör
me fırsatını da bulurlar.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Erm eniler tarafından yakılıp yıkılan Eski
Van şehri, Van kalesinin hemen güneyinde kuzey rüzgârlarına kapalı bir alanda
kurulmuştur (Foto: 3). Urartuların başkenti olan ve o zamanlar Tuşpa ismi
ni alan Eski Van’da ayakta kalmış dört cami vardır. Bunlardan Ulu Cami
en eskileridir. Karakoyunluları dönem inde Koca YusuFun ilk saltanatı
(1389-1400) sırasında yaptırılmıştır. Bu cam ide hitabeler vardır. Ayetlerden
meydana gelen bu hitabeler, yaptıranı, yapılış tarihini ve yapan ustayı da anlat
maktadır. Burada bulunan diğer cam i, Hüsrev Paşa camiidir. Kanunî Sultan
Süleyman dönem inde, Van B eylerbeyi K oca H üsrev Paşa tarafından Mimar
Sinan'a yaptırılan bu cam i, beş kubbelidir. Bu caminin minare ve duvarları,
iki renkli kesme taşlarla yapılmıştır. Caminin yanında Hüsrev Paşa’ nın sağlı
ğında yaptırdığı ve içinde kendisinin yattığı türbe bulunur. Hüsrev Paşa ca
mimin yanında yeralan Kayaçelebi camiinin yapımına, 1592 yılında Çelebizade
K oçu Bey tarafından başlanmıştır. K oçu B ey’ in padişah em riyle idamı üzeri
ne, bu cami aynı aileden Cem D edem oğlu Mehmet Ağa tarafından tamamlan

182

EJDER K A LE LİO Ğ LU

mıştır. Ulu cam i yanındaki Sinaniye cam iinin Akkoyunlular dönem inde
yapıldığı sanılmaktadır. Bu cam inin yıkılm ış minaresinde, tuğla içine gömme,
çini çanaklardan yapılmış süslem eler vardır. B unlardan başka Eski Van’da,
yaptıranları bilinm eyen, üstü açık bulunan iki türbe vardır.
U rartular dönem inde, savunma gayesiyle kurulmuş diğer önem li bir yer
leşme merkezi de, Van şehrinin hemen kuzeydoğusunda bulunan Toprakkale’ dir. A surlularm Tuşpa’ yı (Van) tahribi üzerine Urartular buraya yerleşm iş
lerdir. Van kalesinin kurulmuş olduğu tepeden daha yüksek bulunan Toprakkale tepesinin ovadan nisbi yüksekliği 300 m. dir. Bu kale, aynı zamanda,
K otur-O zalp-E rçek doğal yolunun Van ovasına girişini kontrol için kurulm uş
tur. Eosen kalkerlerinden yapılı bu tepenin eğimi, doğu, batı ve güney yam aç
larında fazla, kuzey yamacında ise azdır. B öylece üç tarafından çıkılm ası güç
olan bu tepede, kalker içerisine oyulmuş odalar ve bir tapm ak vardır. Ayrıca
alttaki odalardan tepe üzerine çıkan, 55 basamaklı kapalı bir yol bulun
maktadır.
Toprakkale yakınında, A kköprü mahallesinin doğusunda, A kköprü kaya
lığının eteğinde, bir kapı hücresi içinde yazılmış, M eher kapı veya Taşkapı
ismi verilen, U rartulara ait bir kitabe bulunmaktadır. Urartu krallarından
Ispuini ile M enıta’ nın birlikte hüküm sürdükleri dönem de yazılmış olan bu
kitabede, ilahlara her ay adanan kurbanlık hayvanların bir listesi yeralmaktadır.
Van’da turistlerin mutlaka görm eleri gereken yerlerden biri de Van bölge
müzesidir. Şehrin m erkezinde yeralan ve son derece m odern bir bina olan bu
müzede, iki salon ile 47 vitrin bulunm aktadır. Van, Muş, Bitlis, A ğrı, Siirt ve
Hakkâri yörelerinde bulunan tarihi eserler bu m üzede sergilenmektedir. Ser
gilenen buluntular içerisinde Urartu eserleri çoğunluktadır. Van bölge m üze
si, Urartulara ait bronz plakalar ve kitabeler bakımından Dünya’ nın en zengin
müzesidir.
Van’ ın güneybatısında, Van-Tatvan yolu üzerinde ve Gevaş kasabası yakı
nında Selçuklu m ezarlığı yeralır. Buradaki yazılı m ezar taşları, Selçuklu sa
natının ünlü eserlerindendir. M ezarlığın kenarında H alime Hatun Kümbeti
(Türbesi) görülür (Foto: 4). Gevaş kalesinin altında ise Halime Hatun’ un ba
bası İzzettin Şîr’e ait cam i bulunur. Halk bu camie, İzdişir cam ii demektedir.
Gevaş’ tan sonra, Van’a 45 km ., Van-Tatvan karayoluna 4 km. uzaklıkta Akdam ar adasına gidilen iskeleye ulaşılır. Van gölündeki dört adadan en güzeli
olan Akdam ar adasına, m otorlarla bu iskeleden 15 dakikada gidilir. Adada,
Erm eni krallarından Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılm ış, Hıristiyanlar’ca ünlü b ir kilise bulunmaktadır. D ört yapraklı yonca planlı olan bu
kilise üstün bir inşaat tekniğine sahiptir. Dış duvarları, İn cil’den alınmış öy
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küleri, Erm enilere ait aziz, kâhin, kral ve prensleri, çeşitli hayvanları can
landıran kabartma resim lerle süslüdür. Van yöresine gelen yabancı turistlerin
hemen hepsi bu kiliseyi görürler. A yrıca, Türkiye’ nin her tarafından adaya
gelen yerli turistler de çoktur. Özellikle, temmuz ve ağustos aylarında adaya
hergün 100 kişi, tatil günlerinde ise 500 kişi kadar gelen olmaktadır. Adaya
gelen yabancılar, sırası ile Fransız, Ingiliz, AvusturyalI, Alman, Belçikalı, İtal
yan ve diğer m illetlerdendir.
Van-Başkale yolu üzerinde, Van’a 22 km. uzaklıkta, M.Ö. 8. yüzyıl ortala
rında Urartu kralı Sardur tarafından yaptırılmış, Çavuştepe kalesi yeralır. Aynı
zamanda U rartular’ m yerleşm e m erkezlerinden birisi olan Çavuştepe kale
sinde, Urartular’ m önemli tapınaklarından biri bulunur. Burada, bir tapınak
odası ve önünde bir sunak görülür. Oda kapısının köşelerine konmuş, bazalt
kitabe son derece ilgi çekicidir.
Görülmeye değer diğer bir kale, Van’a 60 km. uzaklıkta, Güzelsu (Hoşap)
kasabası yakınında bulunan Hoşap kalesidir. Bu kale, Hoşap çayının kenarın
da, sarp bir kayalık üzerine kurulmuştur. Kapısındaki kitabeden anlaşıldığı
na göre, bu kale 1643 yılında, Mahmudi beylerinden Sarı Süleyman tarafından
inşa ettirilmiştir. Fakat kalenin temelinde Urartu kalıntılarına da rastlanmaktadır. Ayrıca, duvarlarının inşa tekniği, iç kaledeki odaların pencerelerinde
görülen freskler Selçuklu sanatına aittir. Böylece, kalenin birçok dönem ler
geçirmiş olduğu, son olarak da M ahm udiler zamanında tamir ve tahkim edil
miş olduğu sanılmaktadır. Uç sıra surla çevrilm iş bulunan kalenin heybetli
bir görünüşü vardır.
A yrıca, Van-Özalp yolu üzerinde, Van’a 10 km. uzaklıkta, U rartular tara
fından kurulmuş olan A nzaf kalesi bulunur. Aşağı A n zaf ve Yukarı A n zaf ol
mak üzere iki bölüm den meydana gelen kalenin surları büyük blokların harçsız
konmasıyla yapılmıştır. Bu kale, İran'dan gelecek ak ın lan önleme gayesiyle
Van-Ö zalp doğal yolu üzerinde inşa edilmiştir.
Van gölü ile Erek dağı arasında uzanan Van ovasında, yazlar sıcak, kurak
ve kısa geçer. Bu kuraklık nedeniyle Van ovası, Urartulardan beri sulanmış
tır. U rartular’ ın ovayı sulama maksadı için yaptıkları tesisler, bugün de Van
ovasında kullanılm aktadır. Ovaya düşen yıllık ortalama yağış m iktarı çok az,
384 mm. kadardır. Fakat ovanın doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek dağ
lara oldukça bol kar yağar. Bu dağlar asırlar boyunca burada yaşayanlara su
deposu görevi yapmıştır. Bununla ilgili olarak, Van gölünün güneyindeki, Pa
leozoik kalkerlerden oluşan A rtos dağının kuzey eteğinde bulunan karstik bir
kaynağın suları, M.Ö. 800 yılında, Urartu kralı Menua tarafından yaptırılan
b ir kanalla, ovanın aşağı kısım larını sulamak maksadı için Van ovasına ulaştı
rılmıştır. Şamram (Semiramis) kanalı ismini alan kanalın uzunluğu 52 km.
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dir. Daha sonra, M.Ö. 733-714 yıllarında, Urartu kralı Rusa, ovanın doğusun
daki Erek dağının doğu tarafında, yüksekliği 2850 m. ye varan bir vadi içeri
sine iki set yaptırarak, Geniş göl (Keşiş gölü) barajının oluşmasını sağlamıştır.
Yaklaşık alanı, 5-6 km2 olan göletin topladığı yağmur ve kar suları 20.000.000
m3 kadardır. Gölette depolanan bu sular, Urartular dönem inde, Değirmen de
reye boşaltılarak, Toprakkale’ nin güneyindeki Rusa şehrine ulaştırılmaktay
dı. Bu yolla da Van ovasının orta ve yukarı kısımları sulanmaktaydı. Van ovasının
üst kısım ları daha sonra yapılan kehrizlerle de sulanmaya başlanmıştır. Kehriz, kurak ve yarıkurak bölgelerde görülen bir yeraltı sulama kanalıdır. Ülke
mizde bazı bölgelerde kehrizlere rastlanmaktadır. Fakat Türkiye’de kehrizlerin
en çok Van ovasında toplandığı görülür. Kehriz, piedm ont zeminin üst kısmın
dan yamacın alt bölüm üne, yeryüzüne, yeraltı sularını sevkeden h afif eğimli
bir yeraltı sulama kanalıdır. Van ovasındaki yeraltı kanalları, ovadan Erek dağı
eteklerine doğru piedm ont alanında kazılmıştır, ilk defa kim ler tarafından
yapıldığı bilinmeyen kehrizlerin sayısı, B irinci Dünya Savaşı öncesi 40 oldu
ğu halde, günümüze bunların ancak beşi ulaşabilmiştir.
Yukarıda kısaca tanıttığımız tarihî değerler, Van’a gelen turistlerden ç o 
ğunun gezip gördükleri eserlerdir. Aslında, Van yöresinde, görülmeye değer
daha çok sayıda tarihî kalıntılar vardır. Bunların başlıcaları, Erciş ilçesinde
Şeyh Aliyar kümbeti ve Zurnakol kalesi, Muradiye ilçesinde Kandahar ve Korzuk kaleleri, Özalp ilçesinde Molla Haşan, Küçüktepe, Saray, Sadmaris ve
Taşrumi kaleleri, Gevaş’ ta Vastan kalesi, Merkez ilçede Seyvan ve Amil kale
leri, Başkale ilçesinde Derebelek kilisesidir. Ayrıca, U rartular’dan kalma çe

şitli yazıtlar, Van’ ın Zivistan, K obaris, Yedi Kilise ve Kalecik köylerinde çok
sayıda toplanmıştır.
D oğal D e ğ e rle r
G öller yönünden Doğu A n adolu ’ nun zengin bir bölüm ü olan Van yöresi,
Türkiye’ nin en güzel alanlarından biridir. Büyüklü küçüklü çok sayıda gölle
rin toplandığı bu yörede, yüzölçüm ü 3713 km 2 yi bulan Türkiye’ nin en büyük
gölü olan Van gölünün ayrı bir yeri vardır. Yörede Van denizi denilen gölde,
mavinin bütün tonlarını görmek mümkündür. Güneş doğarken ve batarken
gölün seyrine doyulmaz. Van gölü bu güzel görünüşünden dolayı, şairlerin şi
irlerine, yazarların kitap, m ecmua ve gazetelerine konu olmuş, kartpostalları
süslemiştir. Bu göl, denizden uzak olan Doğu A nadolu’da henüz kirlenmemiş
temiz sularıyla yararlanabilecek büyüklüktedir. G öl, özellikle kuzey ve doğu
sahillerinde güzel kumlu koylara sahiptir (Foto: 5). Sayıları birkaçı geçmeyen
buradaki tesisler, son derece yetersiz kalmaktadır. Kurulacak yeni tesislerle,
hiç olmazsa yakın bölgenin deniz ihtiyacı, kısa yaz mevsiminde karşılanabi
lir. Kurulacak bu yeni tesisler böylece turizm in gelişmesini de sağlayacaktır.
A rin , E rçek ve Geniş (Keşiş) göl, yörede görülecek diğer göllerdir.
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Van yöresinde yüksek dağlar geniş alanlar kaplamaktadır. Yüksek dağla
ra fazla miktarda düşen kar, uzun süre araziyi örtmektedir. Havası temiz olan
bu dağların, dinlenmeye ve kış sporlarına uygun olanları araştırılarak tesis
ler yapılabilir. Yapılacak bu tesisler, soğuk ve uzun olan kış mevsiminde, yö
rede duran turizm in, özellikle iç turizm in canlanmasına yol açacaktır.
Van yöresinde, daha çok kar sularıyla beslenen, temiz akan berrak akar
sular ve soğuk su kaynakları da yeralmaktadır. Uygun göl ve akarsu kıyıları
ile kaynak başları, yörenin mesire yerlerini oluşturmaktadır. Van iskelesi, Ed
remit, A m ik, Gevaş, Çatak, Şamram suyu, Erek dağı vadisi, H orhor bulağı
(H orhor çeşm esi), Ganiyisippi (Beyaz çeşm e), Bendim ahi çağlayanı ve Akdamar adası yörede gidilen en önem li mesire yarleridir.
Av Hayvanları
Van yöresi, doğal şartlarının uygun olması nedeniyle av hayvanları bakı
mından zengindir. Yöredeki dağlarda, orm anlarda, göller de ve akarsularda,
bol miktarda ve çok çeşitli av hayvanları yaşamaktadır. Bunlardan keklik, yö
renin her yerinde görülm ekle birlikte en çok dağlık ve orm anlık olan Çatak
ve Gevaş çevrelerinde yaşamaktadır. G öç zamanı olan 15-30 eylül tarihlerin
de, yörede çok sayıda görülmektedir. Büyük bir bölüm ü kışın Irak’a göç et
mektedir. Keklik yörede çok avlanan kuşlardandır. Fakat sayıları azalmış olan
Ur kekliğin (Gerdari) yörede avlanması yasaklanmıştır. Yöredeki önemli av
hayvanlarından biri de ördektir. Çeşidi fazla olan ördeklerden, göç edenler
bulunduğu gibi yörede devamlı kalan yerlileri de vardır. En bol sonbahar mev
siminde görülen ördek, yörede en çok K aledibi sazlığında, Geniş gölde, Ben
dimahi çayında, Çaldıran’ m çay, sazlık ve göllerinde ve Erciş Sarısu sazlığında
avlanır. Yörenin her tarafında ço k sayıda görülen, göçm en kuşlardan biri olan
bağırtlak, etinin sert olm asından dolayı az avlanır. Trabzon yöresinden ilkba
harda gelerek sonbaharda giden bıldırcın yörede azdır. Eskiye göre azalan toy,
en çok E rçek’ in Karagündüz köyü ve Özalp’ in Noşar köyü çevrelerinde avlanır.
Sonbaharda İran’a göç eden dağ koyunu, ilkbaharda doğum yapmak için
Van yöresine döner. Sıcaktan hoşlanmayan bu hayvan yazı burada geçirir. Dağ
koyununa en çok Başıt dağı, Bıruk yaylası, Başkale-İran sınırı arasında ve Özalp
çevresinde rastlanır. Yörenin dağlarında yaşayan dağ keçisi ve dağ koyununun avlanması şim dilik yasaklanmıştır. Ö zellikle kışın avlanan tavşan, Çatak,
Gevaş ve Özalp çevrelerinde fazla yaşamaktadır. Müküs dolayında yetişen dağ
arm udu, elması ve yabani asmayla beslenen ayı, Çatak ve Müküs taraflarında
çoktur. Kış ve ilkbaharda fazla avlanan ayının boz ve siyah olanları vardır.
Göğsü ve om uz başları beyaz olan yırtıcısı kıymetlidir. Zararlı olması nede
niyle çok avlanan dom uz, yörede azalmıştır. Hayvanlara zarar veren kurt, son
zamanlarda derisinin fazla para etmesi çok avlanmasına yol açmış ve sayıları
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azalmıştır. Kuş avının yapıldığı alanlarda, özellikle keklik avı sırasında tilki
de avlanır. Kürkünün fazla para etmesi nedeniyle çok avlanan tilkinin sayısı
yörede azalmıştır. Yörede kaya ve ağaç sansarı olm ak üzere iki çeşit sansar
yaşar. Kaya sansarının rengi siyah olduğu için derisi daha kıymetlidir. Orman
larda yaşayan ağaç sansarının rengi kahverengidir. H er iki cins sansar yörede
yeteri kadar vardır.
Balıkla beslendiklerinden balığı bol sularda yaşayan su samuru, özellikle
G ürpınar’da bulunur. Yörede en ço k Çatak çayı ile iki kolunda görülen alaba
lık, kaynaklarla beslenen suyu berrak ve soğuk akarsuları severler. K ırm ızı
pullu derileri ve az kılçıklı olan alabalıklar içinde 3-4 kg gelenleri vardır. Özel
likle ağustos, eylül ve ekim aylarında olm ak üzere bütün yıl avlanırlar. A laba
lık avı, genellikle zıpkın, olta ve serpme ile yapılır. Çaldıran, Bendim ahi ve
Engil çaylarında sazan b o l bulunur.
G örülüyor ki, yörede, çeşitli ve birkaçı dışında bol miktarda av hayvanla
rı yaşamaktadır. Bu da av turizm i için büyük b ir olanaktır. Çoğunluğu Alm an
ve Fransız olm ak üzere, yöreye avlanmaya az sayıda yabancı turist gelir. Bun
lar genellikle postu için ayı avlarlar. Fransızlar alabalık avını çok severler. Ala
balık avı için çevreden gelenler de bulunur. Van yöresinde av turizm i henüz
gelişmemiştir.
Kısacası, yöreye gelen turist, çok sayıdaki eski tarihi eserleri gezebilme,
doğal güzellikleri görebilm e, çeşitli hayvanları avlama, göle girebilm e ve m e
sire yerlerinde dinlenm e olanaklarına sahip olur.

YÖREDE TU R İZM H A R E K E TLE R İ ve TESİSLERİ
Yörenin turizm merkezi olan Van’a turistler çeşitli yollarla gidebilirler. Hay
darpaşa’dan kalkan ekspreslere binilerek demiryoluyla Tatvan’a ulaşılır ve ora
dan da Van gölünde 4 saat süren b ir feribot yolculuğundan sonra Van’a varılır
(Foto: 6). Oldukça uzun olan bu yolculuk 48 saat sürmektedir. İstanbul ve A n 
kara’dan kalkan otobüsler, trenden daha kısa sürede, İstanbul’dan yaklaşık
28 saatte, Ankara’dan 20 saatte ulaşmaktadır. Arabası olan turistler yolda din
lenerek gidebilirler. A yrıca Ankara’dan kalkan uçaklarla, kısa b ir sürede, 1.5
saatte Van’a ulaşmak mümkündür.
Van yöresine gelen turistler hakkında, elim izde kesin istatistikler yoktur.
Özel otoları ve organize turlarla Van'a gelen yabancı turist sayısı, yılda 10.000 ka
dar tahmin edilmektedir. Bunlar Fransız, Alm an, İngiliz, AvusturyalI, B elçi
kalı, Hollandah ve diğer m illetlerdendir. Her yıl Türkiye’ nin çeşitli yörelerin
den Van’a gelenlerin sayısı yabancı turist sayısından çok daha fazladır.
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Van yöresinin yazı kısadır. Yörede yaz geç gelir, erken biter. Bunun için
yörenin turizm mevsimi oldukça kısadır. Turistler daha çok sıcak aylarda, tem
muz ve ağustos aylarında gelirler. Gelen turistler, çok kısa süre, genellikle iki
gün kalırlar.
Geniş bir bölgenin iş ve ticaret m erkezi olan Van’da, çok sayıda otel var
dır. Fakat bunlardan ancak beşi turizm belgelidir. Bu beş otelin toplam yatak
sayısı 450 kadardır. Ö nceden yer ayırtılmadığı takdirde, bu otellerde, özellik
le temmuz ve ağustos aylarında yer bulunmamaktadır. Görünüşü çok güzel
olan bu otellerde, işletm ecilik zayıf, personel ise eğitimsizdir. Van gölü çevre
sinin ve yörenin tek turistik kam pı (kam ping), Edremit-Gevaş yolu üzerinde
Edrem it’e 3 km. uzaklıkta ve göl kıyısında bulunmaktadır. Elektiriği, kuyu
suyu, plajı ve lokantası olan bu kamp, mayıstan ekim ayına kadar açık bulun
makta ve gecede en az beş, en ço k yirm ibeş arabayı barındırm aktadır. Tem
muz ve ağustos aylarında kalabalık olan bu kampta, yemek yeme ve göle girme
olanakları vardır.
Van’da bulunan ço k sayıdaki lokantadan ancak biri turistler için uygun
dur. Geniş b ir bahçeye sahip olan bu lokantadan yabancı ve yerli turistler çok
faydalanmaktadır. Yaz akşamları masa bulm anın sorun olduğu bu lokantada,
zaman zaman folk lor gösterilerine de yer verilmektedir. Van lokantalarında
genellikle kebap çeşitleri hâkimdir.
Van yöresi, suyu henüz kirlenm em iş, tertemiz bir göle, Van gölüne sahip
tir. Fakat bu temiz göl kıyısında, turistlerin göle girebileceği tesislere sahip
tek plaj, Van iskelesi yanında bulunan Belediye plajıdır. Bu plaj, havaların
sıcak olduğu temmuz ve ağustos .aylarında ço k kalabalıktır.

SONUÇ
Van yöresi, değişik dönem lere ve m illetlere ait çok sayıdaki tarihi eserle
ri, eşsiz doğal güzellikleri, bol ve çeşitli av hayvanları gibi turizm değerleri
açısından Doğu A nadolu bölgesinin ve yurdum uzun zengin bir yöresidir. A n 
cak bu yörede, az olan turist sayısını artırma ve kısa süre kalan turistin daha
uzun kalmasını sağlamak am acıyla, turizm konusunda birçok problem leri çö 
zümlemek ve birtakım önlem ler almak gerekir.
Burada, öncelikle, turistin Vanlılar için yabancı olm adığını belirtm ek is
teriz. Turiste alışmış bulunan halk, onu kesinlikle rahatsız etmemektedir. Van
halkı, turiste yakınlık ve güleryüz göstermekte, yardım cı olmakta, hatta ona
ikramda bulunmaktadır. Bu durum da halkın turizm konusunda eğitilmesi di
ye bir sorun yoktur.
Van yöresinin turizm değerleri, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında
yeterince tanıtılmamaktadır. Yukarıda anlatılan turizm değerleri, broşürler
le, renkli duvar afişleriyle, dergi ve gazetelerle tanıtılmalıdır. Böylece Van’a
gelecek turistlerin sayısı artacaktır.
Ayrıca, yörede, yetersiz olan konaklama tesislerinin çoğaltılması gerekli
dir. Yeni oteller Van gölü kıyısında yapılmalıdır. Bugün Van’da turistin kaldı
ğı oteller, şehir m erkezinde, işlek caddeler üzerinde bulunmaktadır. Bu otel
lerde araba gürültüsünden güç uyunmaktadır. H albuki turist dinlenm ek ve
sessizlik ister. Turist bu olanağı ancak göl kıyısında bulabilir. Kıyıda açılacak
otellerde, düşünülen ek tesislerde, turist göle girebilm eli ve su sporları da ya
pabilmelidir. Böylece dinlendirici bir otel bulan turist burada daha uzun süre
kalacaktır. Edremit yakınında, göl kıyısındaki tek kamping yeterli olm adığın
dan yenileri yapılmalıdır.
Van’daki otel ve lokantaların bir kısmı turizm e daha iyi hizmet verebile
cek bir düzeye getirilm elidir. Turizm belgeli bakımsız otellere, hiç olmazsa
turizm in hareketli olduğu yaz aylarında, eğitilmiş yönetici ve personel kon
malıdır. Lokantalar için de aynı şeyler sözkonusudur. Birkaç lokantaya, yine
turizm mevsiminde, eğitilmiş işçiler alınmalıdır.
Böylece, gerek göl kıyısında açılacak otellerden, gerekse şehir içindeki dü
zeltilen otel ve lokantalardan memnun kalan turist burada, daha uzun süre
kalmak ve daha çok gezip görm ek isteyecektir. İşte o zaman turiste, yörenin
uzak yerlerinde bulunan tarihi kalıntılar da gösterilebilir. Ayrıca şehir turla-

VAN YÖRESİNDE T U R İZM

189

rı tertiplenm eli, şehrin turist için ilginç olan yerleri gösterilmelidir. Hatta,
Van gölünde küçük gem ilerle geziler düzenlenm eli, gölün kuzeyindeki Ahlat
ve Adilcevaz gibi güzel kasabalar ile buradaki turizm değerleri turiste göste
rilm eli, A hlat’ tan vasıtalarla Nemrut dağına çıkılarak, bu dağın üzerinde yeralan bir doğa harikası olan Nemrut krater gölü ziyaret edilm elidir.
Van, Türkiye-İran dem iryolu ve karayolu üzerinde yeralmaktadır. İran’a
gerek trenle, gerekse arabayla gidip gelen yabancılar, Van’a uğramak zorunda
kalırlar. Trenle gelip gidenler, ayrıca 4 saat süren bir feribot yolculuğu yapar
lar. Bunlar, Van istasyonunda, İran’dan gelecek ve gidecek trenleri beklem ek
tedirler. İşte bu yolculara, feribotlarda ve garda, Van yöresinin turizm
değerleriyle ilgili cazip broşürler dağıtılmalıdır. A yrıca, feribotlara ve gar b i
nasına renkli afişler aşılmalıdır. Arabayla yolculuk edenlere de buna benzer
şekillerde turizm değerleri tanıtılmalıdır. Bunlar yapıldığında, Van’dan tran
sit geçmekte olan yolculardan birkısm ı, ya İran’a giderken, ya İran’dan d ö
nerken, ya da başka bir zaman Van yöresini ziyaret etmek isteyecektir.
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Foto: 2

Van Kalesinin güneyden görünüşü.

Foto: 3 — Eski Van’ ın kaleden görünüşü.

Foto: 4 — Gevaş’ ta Halime Hatun Türbesi.

Foto: 6 — Van’ ın iskelesi ve Van gölünde çalışan feribotlardan biri.

