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Öz: Anadolu, dünyanın en eski kültür bölgelerinden birisini oluşturur. Özellikle coğrafi konumu ve elverişli doğal çevre
özellikleri, birçok yerleşmenin burada kurulmasına ve gelişmesine zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda Anadolu, yerleşme
evrimlerinin de tipik olarak yaşandığı mekânlar arasındadır. Gümüşhane ilinin Dumanlı köyünde bulunan Santa
yerleşmesi ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, söz konusu sahayı coğrafi bakış açısıyla inceleyen bir
çalışma bulunmamaktadır. Bu çerçevede makalenin amacı, Santa’nın kültürel miras değerinin saptanması, evrensel
öneminin ortaya konulması ve tanıtılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 2014 ve 2015 yılları yaz aylarında sahaya gözlem
gezileri düzenlenmiş ve yerel halk ile görüşmeler yapılmıştır. Santa, Yanbolu vadisinin yukarı kısmında ve Doğu
Karadeniz Dağları’nın kuzeye bakan yamaçlarında kurulmuş eski bir Rum yerleşmesidir. 17. Yüzyılda Rumlar tarafından
kurulan Santa, ortalama 1600-1700 m yükselti kuşağında bulunan, Piştovlu, Binatlı, İşhanlı, Terzili, Çakallı, Zurnacılı
ve Çinganlı gibi 7 mahalleden oluşmaktadır. Tahrip edilmiş ve değiştirilmiş olsa da mesken, kilise, çeşme ve okul gibi taş
yapı örneklerinin gözlemlenebildiği Santa, adeta bir açık hava müzesini andırır. Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak
korunan Santa, günümüzde daha çok mevsimlik olarak kullanılan bir yayla yerleşmesi özelliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Santa, Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Kültürel miras, Miras turizmi.
Abstract: Anatolia is one of the world’s oldest regions. Its geographical location and favorable natural environmental
characteristics enabled a great number of settlements to be established and develop here. Anatolia is also one from among
the many places where evolutions of settlements were fully experienced. Although a number of studies on the settlement
of Santa located in the Dumanlı Village of the provincial area of Gümüşhane were made, no study, which focuses on the
above- mentioned site from a geographical point of view, is still available. In this context, the aim of this study is not only
to determine the cultural heritage value of Santa, but also to reveal its universal importance and introduce it to the world
of tourism. For this purpose, a number of observational trips to the site were organized in the summer months of 2014
and 2015 and interviews with the local residents or dwellers were conducted. Santa is an ancient Greek settlement built
in the upper part of Yanbolu valley and on the slopes facing northern part of Eastern Black Sea Mountains. Founded by
the Greeks in the 17th century, Santa consists of such seven districts as Piştovlu, Binatlı, İşhanlı, Terzili, Çakallı, Zurnacılı
and Çinganlı located at an altitude of 1600 and 1700. Santa is just like an open-air museum in which can be seen samples
for houses, churches, fountains and schools made of stones though they were partly destroyed and changed. Santa, which
is conserved as an archeological and natural protected-site, is a highland-settlement currently used for mostly seasonal
purposes.
Keywords: Santa, Eastern Black Sea, Gümüşhane, Cultural heritage, Heritage tourism.
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1. Giriş
Anadolu, dünyanın en eski kültür bölgelerinden birisi durumundadır. Özellikle coğrafi konumu ve
elverişli doğal çevre özellikleri, hemen her dönem birçok yerleşmenin burada kurulmasına ve gelişmesine
zemin hazırlamıştır. Böyle olmakla birlikte, geçmişten günümüze, ülkemizde yerleşme evrimlerine de sıklıkla
rastlanmaktadır. Nitekim günümüzde, çok sayıda yerleşmenin ya eski önemini kaybettiği ya da tarih
sahnesinden silindiği bilinmektedir.
Hatırlanacağı üzere yerleşmeler, insan ve doğal ortam etkileşiminin mekân üzerindeki tipik bir
yansımasıdır. Bu açıdan bakıldığında, her dönemin kendine has özellikleri yerleşmeleri de yakından
etkilemiştir. Gelişen ve değişen koşullara ayak uyduran yerleşmeler varlıklarını sürdürürken, diğerleri ise ya
ortadan kalkmışlar ya da eski önemlerini kaybetmişlerdir.
Türkiye’nin yerleşme tarihinde gözlemlenen evrim ve çeşitlilik, yerel ölçekte yerleşme etütlerini de
gerekli hale getirmiştir. Araştırmamıza konu olan Santa, 30 Ocak 1923’te imzalanan Yunan ve Türk
Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol (Yalçın, 2004: 107), sonrasında yaşanan zorunlu göçle
birlikte eski önemini kaybetmiş yerleşmelere örneklik oluşturmaktadır. Tarihsel, sanatsal, etnolojik,
sosyolojik, antropolojik ve dil açısından korunmak için üstün değere sahip mekân, varlık ve olaylar miras
olarak adlandırılır. Konusunu miras niteliği kazanan doğal, dini ve tarihi mekân, varlık ve olaylardan alan
turizme ise miras turizmi denilir. Miras turizmi, kültürel miras turizmi ve doğal miras turizmi olarak ikiye
ayrılır (Doğaner, 2003: 1-3).
Dünyada miras değeri en yüksek yerler, doğa ve kültürün etkileşimiyle oluşan mekânlardır.
Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle korunmaya değer oluşumlara, anıtlara ve sitlere Dünya Mirası statüsü
tanınmaktadır. 2016 yılı itibariyle dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1052 kültürel ve
doğal varlık bulunmaktadır. Bunların 814 tanesi kültürel, 203 tanesi doğal ve 35 tanesi ise karma
(kültürel/doğal) varlıktır. Türkiye, UNESCO dünya mirası listesindeki 16 doğal ve kültür varlığına ev sahipliği
yapmaktadır (http://www.kulturvarliklari.gov.tr, 24.10.2016-22:30). Araştırmamıza konu olan Santa dünya
mirası listesinde bulunmamakla birlikte, barındırdığı dini/tarihi yapıları ve günümüzdeki geleneksel yaşam
şekli ile Doğu Karadeniz’deki kültürel miras kaynaklarından birisidir.
Miras turizmi, miras unsurlarının çoğunluğunun coğrafi mekâna bağlı olması ve bir kısmının miras
niteliğini coğrafi mekândan alması açısından coğrafyanın ilgi alanına girer. Bu bağlamda araştırmamızın
konusunu, Doğu Karadeniz’in kültürel miras kaynaklarına yeni bir örnek: Santa oluşturmaktadır. Santa
yerleşmesini konu alan bazı çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, söz konusu sahayı coğrafi bakış açısıyla
inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacını; Santa’nın kültürel miras değerinin
saptanması, evrensel öneminin ortaya konulması, turizm potansiyelinin tespit edilmesi, tanıtılması ve çeşitli
sorunlara dair çözüm önerilerinin sunulması şeklinde sıralayabiliriz. Bu amaçla 2014 ve 2015 yılı yaz aylarında
sahaya gözlem gezileri gerçekleştirilmiş ve yerel halk ile de görüşmeler yapılmıştır. Çalışmamız, nitel
araştırma yöntemlerinden birisi olan durum çalışması özelliği taşımaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010: 273-277).
2. Santa’nın konum özellikleri
Araştırmamıza konu olan Santa, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde, Gümüşhane
ilinin Merkez ilçeye bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde bulunur. Gümüşhane’ye yaklaşık 73 km,
Trabzon’a 70 km, Taşköprü yaylasına (Doğanay, 2011: 223-239) 10 km, Çakırgöl Turizm Merkezi’ne
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(Doğanay, 2009: 165-186) 15 km, Altındere Vadisi Milli Parkı’na 25 km (Doğanay, 2003: 43-64) ve Karadeniz
kıyısına ise 42 km uzaklıkta bulunan Santa’ya Yanbolu vadisi (Şekil 1, Foto 1) ve Altındere vadisi takip
edilerek ulaşılabilir. Söz konusu vadilerin oluşturduğu doğal oluklar, Santa’ya kuzey yönlü ulaşım bağlantısını
daha güçlü hale getirmiştir Gerek Yanbolu vadisi, gerek Altındere vadisi ve gerekse de Gümüşhane üzerinden
Santa’ya ulaşan karayollarının standartları, sürdürülen çalışmalara rağmen istenilen düzeyde değildir.

Şekil 1. Araştırma sahası ve yakın çevresinin konum haritası.
Kaynak: Çavuş, 2015: 25.

Doğal olukların sağladığı ulaşım kolaylığı, Santa’dan daha çok Trabzon nüfusunun yararlanmasına
zemin hazırlamıştır. Nitekim günümüzde Santa, mevsimlik olarak yararlanılan bir yayla yerleşmesi özelliği
taşımaktadır.
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Foto 1. Santa’ya ulaşan Yanbolu vadisi ve karayolundan bir görünüm.

3. Bulgular
Kelime anlamı olarak Santa (Sanda/Kanda), Luwi dilinde kutlu, kutsal, iyi, güzel gibi anlamlara
gelmektedir. Ayrıca Sanda/Kanda, Luwi baş tanrısının isimlerinden birisidir (Umar, 1993: 373-374). Santa,
Yanbolu vadisinin yukarı kısmında ve Doğu Karadeniz Dağları’nın (Kalkanlı/Zigana) kuzeye bakan
yamaçlarında kurulmuş eski bir Rum yerleşmesidir. Kesin olmamakla birlikte ilk yerleşmelerin burada Orta
Çağ’da kurulduğu tahmin edilmektedir.
Su kaynaklarının varlığı, üretime elverişli toprakları ve çevreden gelebilecek tehlikelere karşı
korunaklı konumu, Santa’nın kurulmasına ve gelişmesine zemin hazırlayan temel coğrafi faktörlerdir. Bunun
yanında Santa, Bayburt-Trabzon arasındaki tarihi İpek Yolu’nun Taşköprü-Sümela-Maçka arasındaki
güzergâhını da kontrol altında tutan stratejik bir konuma sahiptir.
Doğu Karadeniz Kıyı Dağları’nın orta bölümünü oluşturan Kalkanlı Dağları’nın (eski adı Zigana
Dağları) kuzeye bakan yamaçlarında kurulmuş olan Santa, yaklaşık olarak 1600-1700 m yükselti kuşağında
bulunur. Santa’yı oluşturan 7 mahalle yerleşmesi, Yanbolu vadisinin yamaçlarına sıralanmıştır. Santa,
yükseltileri 2000-2336 m arasında değişen tepeler tarafından çevrelenmiştir. Yanbolu vadisini doğudan
Karakaban Tepe (2000 m), Kukuli/Sazlı Tepe (2124 m) ve Hatunbaşı Tepe (2336 m), batıda ise Kilise Tepe
(2213 m) çevrelemiştir. Yanbolu vadisinin yukarı çığırlarına doğru (güneye doğru) gidildikçe dik bir şekilde
uzanan sırtlar ve tepelik alanlar engebeli bir görünümün ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Dar ve derin
vadiler, eğimli vadi yamaçları ve yüksek dağlık ve tepelik alanlar Santa çevresinin genel topografik
görünümünü oluşturur.
Kar yağışlı ve uzun kışlar ile sisli, çisentili ve güneşli gün sayısı sınırlı olan yaz mevsimi, Santa
çevresinin iklim özelliklerini tanımlar. Kasım ayı ortalarında başlayan kar yağışları, mart ayı ortalarına kadar
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devam etmektedir. Kar örtüsünün yerden kalkması ise nisan ayı ortalarını bulmaktadır. Yıllık ortalama
sıcaklığın 6-7 ⁰C kadar olduğu nemli ve soğuk bir iklim Santa çevresinde görülür.
Santa’da 1700-1800 m yüksekliğe kadar olan vadi yamaçlarında geniş ve iğne yapraklı (özellikle ladin
ormanları) ormanlar yayılış gösterir (Foto 2). Yerleşme tarihinin oldukça eski olması ve yoğun yararlanma,
orman örtüsünün önemli ölçüde tahrip edilmesine de zemin hazırlamıştır.

Foto 2. Ladin ormanlarından bir görünüm.

Santa çevresinin sularını toplayan başlıca akarsu Yanbolu deresidir. Kaynaklarını, Kalkanlı dağlarını
oluşturan Çakırgöl ve Deveboynu doruklarından alır. Uzunluğu 46 km kadar olan Yanbolu deresi, Arsin ilçesi
sınırları içerisinden Karadeniz’e dökülür. Boyu kısa, yatak eğimi ve akış hızı yüksek olduğu için yatağını
derinlemesine aşındırmıştır. Aynı zamanda vadi yamaçları da oldukça diktir. Rejimi nispeten düzenli olmakla
birlikte Yanbolu deresinin en fazla su taşıdığı dönem, nisan-mayıs ve haziran aylarıdır. Bunun en önemli
sebebi, yüksek alanlardaki kar örtüsünün bu dönemde erimesidir. Yanbolu deresi ve onun küçük kolları ile
kaynak suları, Santa’nın su potansiyeli bakımından zengin olmasına olanak tanımıştır.
Yerleşme tarihi Orta Çağ’a uzanan, 17. ve 18. yüzyıllarda nüfusu yoğunlaşan ve 19. yüzyılda en parlak
dönemini yaşadığı anlaşılan Santa,1923 yılında yapılan nüfus mübadelesi sonucunda boşaltılmış ve eski
önemini de büyük ölçüde kaybetmiştir. En parlak dönemini yaşadığı 19. yüzyılda yaklaşık 5000 kişinin
(yaklaşık 1053 hane) yaşadığı tahmin edilen Santa’da, halkın tamamına yakını Hristiyan Ortodokslardan
oluşmaktaydı. Santa’da 8 kilise bulunmasına rağmen, günümüzde bunların çoğu tahrip olmuş durumdadır.
Kiliselerin 1860-1870 yıllarında yapıldıkları tahmin edilmektedir. Genellikle Bizans devri mimarisine göre
yapılmış olan kiliselerin özgün kapı, pencere çerçeveleri, kabartma haçları ve çan kuleleri oldukça ilgi çekicidir
(Bingöl, 2007: 396). Doğal koşullar ve bakımsızlık gibi nedenlerle Santa’daki kiliseler önemli ölçüde tahrip
olmuşlardır (Foto 3, Foto 4). Çoğunun kubbe kısmı yıkılmıştır. Günümüzde burada bulunan en sağlam kilise
Binatlı mahallesindedir. Bazı kiliselerin çevresinde ve içinde çeşitli otların büyümüş olması, bu kiliselerin
ziyaret edilmesini de zorlaştırmaktadır. Santa’da bulunan kiliselerin aslına uygun olarak restore edilmeleri
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evrensel değerlerin korunmasına önemli bir katkı olacağı gibi, sahanın özellikle kültür turizmine açılmasında
da büyük bir adım olacaktır.

Foto 3. Zurnacılı mahallesinde bir kilise kalıntısı.

Foto 4. Santa’da önemli ölçüde tahrip olmuş bir kilisenin iç kısmından görünüm.

Santa, ortalama 1600-1700 m yükselti kuşağında bulunan, Piştovlu, Binatlı, İşhanlı (Foto 5) Terzili,
Çakallı (Foto 6), Zurnacılı ve Çinganlı/Sincanlı (Foto 7) gibi 7 mahalleden oluşmaktadır (Şekil 2). En parlak
dönemini 19. yüzyılda yaşayan Santa’da toplam 1053 hane bulunmaktaydı. Hanelerin mahallelere dağılımı

492

Piştovlu (300 hane), Binatlı (60hane), İşhanlı (260 hane), Terzili (200 hane), Çakallı (53 hane), Zurnacılı (120
hane) ve Çinganlı/Sincanlı (60 hane) şeklindeydi. Yedi mahalleden oluşan Santa yerleşmesinin en büyük
mahallesini ve merkezini Piştovlu (300 hane) oluşturmaktaydı (Foto 8).

Foto 5. İşhanlı (üstte) ve Binatlı (altta) mahalleleri.

Foto 6. Çakallı mahallesi korunaklı bir konumda kurulmuştur.
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Foto 7. Çinganlı mahallesi.

Şekil 2. Santa’nın mahalleleri.
Kaynak: Asri ve Çorumluoğlu, 2014.

Tahrip edilmiş ve değiştirilmiş olsa da mesken (Foto 9), kilise, çeşme (Foto 10) ve okul gibi taş yapı
örneklerinin gözlemlenebildiği Santa, adeta bir açık hava müzesini andırır. Çevredeki volkanik kayaçlar
kullanılarak yapılan mesken ve eklentileri, kilise, çeşme ve okul gibi yapılar Santa’nın karakteristik özellikleri
olarak ön plana çıkar. Bu gibi alanlarda çarpık yapılaşma büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle sahada
belirli standartlara sahip taş meskenlerin dışında yapıların yapılmasına izin verilmemelidir. Arkeolojik ve
Doğal Sit Alanı olarak korunan Santa, günümüzde daha çok mevsimlik olarak kullanılan bir yayla yerleşmesi
özelliği taşımaktadır.
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Foto 8. Tarihi Santa yerleşmesinin merkezi durumundaki Piştov(f)lu mahallesinde bir kilise ve bir de okul kalıntısı
bulunmaktadır.

Foto 9. Santa’daki geleneksel mesken ve eklentilerinden bir görünüm.
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Foto 10. Santa’da taş malzeme kullanılarak yapılmış tarihi bir çeşme ve hemen yanında farklı konumlara konulmuş olan tanıtım
levhası.

Günümüzde Santa, mevsimlik bir yerleşme özelliği taşımaktadır. Nitekim yaz aylarında 150-200
ailenin barındığı, kış mevsiminde ise birkaç ailenin yaşamını sürdürdüğü bir yayla yerleşmesi olarak dikkati
çekmektedir. Santa’dan genellikle Trabzonlu aileler yararlanmaktadır. Eski önemini kaybetmiş olmakla
birlikte özellikle büyükbaş hayvan besiciliği dikkati çeker. Bunun yanında sınırlı olsa da mısır, fasulye, patates
ve karalâhana gibi tarım ürünleri de yetiştirilmektedir. Bunun yanında çevrede armut ağaçlarına da
rastlanmaktadır. Yaylacılar genel olarak nisan sonu mayıs ayı başları ile ekim sonu kasım ayı başları olmak
üzere yaklaşık altı ay kadar burada kalırlar.
Geçmişte kapalı bir köy ekonomisinin egemen olduğu Santa’da, bölge halkına yetebilecek kadar tarım
(özellikle tahıl tarımı) ve hayvancılık yapılmıştır. Bunun yanında çevredeki kurşun, demir ve gümüş gibi
madenler küçük çapta işletilmiş ve demircilik bölgede önem kazanmıştır. Ayrıca duvarcılık, taş işlemeciliği,
kiremit yapımı ve terzilik de Santa’da gelişme gösteren geleneksel meslekler arasında bulunmaktaydı.
Zengin kültürel varlığı, bitki örtüsü, su kaynakları, yeryüzü şekillerinin çeşitliliği ve yerel yaşam
unsurları Santa’nın güçlü yanlarını oluştururken, tarihi yapıların önemli ölçüde korunamamış olması,
konaklama tesislerinin yok denecek kadar az olması ve ulaşım güçlüğü ise en belirgin zayıf yönleri olarak
belirtilebilir. Zurnacılı mahallesinde (Foto 11) 2 katlı, 2 odalı ve 6 yatak kapasiteli bir pansiyon ile Piştovlu’da
bir bakkal dükkânı bulunmaktadır.
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Foto 11. Zurnacılı mahallesi.

4. Sonuç
Zengin kültürel varlığı, bitki örtüsü, su kaynakları, yeryüzü şekillerinin çeşitliliği ve yerel yaşam
unsurları ile Santa, Doğu Karadeniz’in görülmeye değer doğal/kültürel alanlarından birisidir. Bu nedenle
ulaşım standartlarının yükseltilmesi ve koruma altında bulunan Santa’daki tarihsel yapıların restore edilmesi,
büyük bir önem taşımaktadır. Böyle bir yaklaşım, hem Santa’nın daha fazla tanınmasına ve ziyaret edilmesine
ve hem de evrensel değerlerin yaşatılması adına önemli bir yaklaşım olacaktır. Günümüzde Santa’yı Trabzon
ve Gümüşhane illerinden kendi imkânları ve bazı tur şirketleri vasıtasıyla gelenler ziyaret etmektedir. Bu
haliyle Santa, günübirlik rekreasyon alanı olarak da kullanılmaktadır. Bunun dışında özellikle Yunanistan’dan
gelen Rumlar da Santa’yı ziyaret etmektedir.
Rumlar tarafından Yeryüzündeki Cennet olarak tasvir edilen Santa, ülkemizin sahip olduğu kültürel
miraslardan birisidir. Doğal güzellikleri yanında tarihi yapıların restore edilerek yerel halkın da katılımının
sağlanacağı turistik bir planlama, Santa’yı Doğu Karadeniz’in yeni ve en gözde kültürel miras turizmi
(özellikle de inanç turizmi) merkezi haline getirecektir. Ayrıca bölgede Santa-Taşköprü yaylası-Çakırgöl
turizm merkezi (Cami Boğazı yaylası) ve Altındere vadisi milli parkı (Sümela Manastırı) gibi doğal/kültürel
çekiciliklerin oluşturacağı turizm güzergâhı, yerli ve yabancı turistler için farklı ve zengin alternatifler
sunacaktır.
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