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Tarihi İpekyolunda Payas Külliyesi ve Doğu Akdeniz Tur Programları 
 

Doç. Dr. Uysal YENİPINARa, Dr. Öğr. Üyesi Lale YILMAZa  
a Mersin Üniversitesi, Mersin /Türkiye  

 

Özet 
Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinde, Hatay iline bağlı Payas ilçesinin deniz 

kıyısında yer almaktadır. Tarihi dönemlerde Doğu Akdeniz’de kara ve deniz yolları üzerinde önemli bir konaklama ve 
lojistik merkezi olması nedeniyle ticari, dini, askeri amaçlarla ve seyyahlar tarafından kullanılmıştır. Külliye,  Osmanlı 

İmparatorluğu’nun başmimarı Mimar Sinan eserlerinden biri olması nedeniyle de önemlidir. Payas Belediyesince 

projelendirilerek aslına uygun şekilde restore edilmiştir. Günümüzde turizm amaçlı hizmet sunmaktadır. Külliyenin 
bölgenin turistik broşürlerinde ve tur programlarında henüz yer almadığı tespit edilmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi son 

yıllarda kültürel zenginliği, inanç koridoru ve zengin gastronomi mirası nedeniyle yerli turist gruplarından talep 

görmektedir. Turistik destinasyonlar, önce yerli turist ve yerel seyahat acentaları tarafından, daha sonra yabancı 
turistler ve yabancı tur operatörleri tarafından keşfedilir. 2000’li yılların ortalarında sadece Türkiye’nin üç büyük 

kentinden, birkaç acenta tarafından düzenlendiği bilinmektedir. Çünkü bölgede turizm henüz gelişmemiştir.  Turlar 

gelmeye devam ettikçe hem destinasyon, hem de tur programları gelişmiştir. Turistik ürün çeşidindeki artış tur 
programların yaratıcılığını da olumlu etkilemiştir. Payas, turların zenginleşip pazarlanmasına katkı sunacak bir kültürel 

miras eseridir. Çalışmanın birinci ve temel amacı; yeni bir kültürel miras değeri olan Payas’ı tanıtmak ve Doğu 

Akdeniz tur programlarının sürdürülebilirliğine katkı sunmaktır. Çalışmada; nitel araştırma deseni kullanılmış olup, 
literatür taraması, alan incelemesi, görüşme ve gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Tur Operatörleri,  Doğu Akdeniz Tur Programı,  İpekyolu Payas Külliyesi  

 

Payas Caravanserai on the Historical Silkroad and East Mediterranean 

Tour Routes 
 

Abstract 
Sokollu Mehmet Paşa Caravanserai and other architectural constructions are located in Turkey’s eastern Mediterranean 

region. It was built by the chief architect Mimar Sinan. It has been used for commercial, religious, military purposes 
and by travelers since it is an important accommodation and logistic center on land and sea routes in historical times in 

the Eastern Mediterranean. The Külliye is also important because it is one of the works of Mimar Sinan, the architect 

in chief of the Ottoman Empire. Presently it had been restored by Payas Municipality and used for tourism purposes. In 
recent years, the Eastern Mediterranean region has attracted the attention of domestic tour groups due to its cultural, 

religious and gastronomic richness. In the mid-2000s, It is known that  only a few tours were organized from the three 

largest cities of Turkey to the Eastern Mediterranean region. Because tourism has not developed yet there. The increase 
in the variety of touristic products enriches the tour programs. As the tours continued both the destination and tours 

were developed. The increase in the variety of tourist products also positively affected the creativity of tour programs. 

Over time, foreign tourists start to pay attention there as well.  Payas is a cultural heritage that will contribute to the 
enrichment and marketing of tours. The first and main purpose of this study is to introduce the Payas a new additional 

cultural tourism product and help to the sustainability of the tour programs. In this study; qualitative research, literature 

review, field study, interview and observation techniques were used. 

Keywords: Tour Operators, East Mediterranean Tour Program, Silkroad Payas Caravanserai 

Giriş 
Günümüzde Hatay iline bağlı Payas ilçesi, İskenderun Körfezi ile Amanos Dağları arasındaki dar kıyı 

şeridinde yer almaktadır. Dörtyol’un güneyinde, İskenderun’un kuzeyinde, stratejik bir noktada yer alması nedeniyle 

tarih boyunca önemini korumuştur. İpek Yolu’nun deniz ve kara güzergâhlarıyla bağlantısı ve yakınlığı, işlek bir 
limana sahip oluşu ticaret alanında değer taşımasını sağlamıştır. Payas, Kudüs’e ulaşan Hıristiyan hac yolunun, 

Osmanlı Devri’nde ise Mekke’ye giden hac yolcularının ve Surre Alayı’nın geçtiği güzergâh üzerinde önemli bir 

konaklama merkezidir. Hatay Payas Menzil Hanı, diğer adıyla Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin günümüzde tarihi 
ve mimari önemi henüz yeterince anlaşılamamıştır.  

Çalışmanın temel amacı; Osmanlı İmparatorluğu’nun baş mimarı Sinan’ın eseri olan Payas Külliyesi ile 

kervansaray yapısı hakkında coğrafi, tarihi, mimari, yaşamsal efsanevi özellikleri hakkında doğru, detaylı ve güçlü 
bilgi kaynağı oluşturmak ve turizme kazandırılmasına katkı sunmaktır. Payas Menzil Hanı, tarihte hem deniz, hem de 

kara yoluyla seyahat eden kervan ve hacı toplulukları tarafından konaklama ve dinlenme amaçlı kullanılmıştır. Uzun 

yıllar kaderine terk edilen bu eserler, günümüzde Payas Belediyesi ve ÇEKÜL-Tarihi Kentler Birliği tarafından 
gerçekleştirilen bir proje kapsamında aslına uygun şekilde restore edilerek işlevine uygun olarak turizm amaçlı 

işletilmektedir. Çalışmada, Doğu Akdeniz’e düzenlenen önceki ve günümüzdeki tur programları incelendiğinde 

bölgeye yönelik turların temel olarak kültür tur kapsamında olmakla birlikte günümüzde bölgenin turistik ürünlerinin 
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çeşitlendiği, zenginleştiği ve tur programlarında gezi süresinin uzadığı tespit edilmiştir. Artan turizm talebi, bölgenin 

kendi turistik değerlerini keşfetmesine turizme kazandırılmasını teşvik etmiştir. Bu gelişmenin tur programlarına da 

yansıtıldığı görülmüştür. Payas, coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel değerlerinin önemiyle tur programlarına dahil 

edilerek, Doğu Akdeniz turizminin sürdürülebilmesine katkı sunacak niteliktedir. Çalışmada Payas’taki kültürel miras 

projeleri ve tur programları incelenmiş ve Payas’ın nitelikli turizm kapasitesiyle kültür turizminde önemli bir durak 

noktası olmasıyla değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 planında yer alan Doğu Akdeniz bölgesinin, kültür turizmi koridoru kapsamına 

alınması önerilmiştir.  

Külliyenin Hatay İskenderun karayoluna yakınlığı ve deniz kıyısında oluşu, tur otobüsleri için otobüs park 
yerleri, öğle ve akşam yemeği hizmeti sunma olanakları ile Doğu Akdeniz tur programlarına entegre edilip tur 

programını zenginleştirecek yeni bir gezi alanıdır. Payas, mimari ve tarihi yapılarıyla klasik Doğu Akdeniz tur 

programlarına yenilik katacak bölge tarihi yollarının kesişme noktasında önemli mimari eserleriyle bir gezi ve mola 
noktası olmaya adaydır. Bu nedenle çalışmanın bir diğer önemi, Doğu Akdeniz tur programlarına yeni bir alanı 

tanıtılması ve tur programlarının yenilenip güçlenerek gelişmesine önerilerle katkı sunulmasıdır. 
 

1. Literatür  

1.1. Seyahat Acentaları, Tur Operatörlüğü ve Tur Programları 
Tur operatörleri, turizmin sektörünün en entellektüel  donanımlı yönetici ve işletmeleri olarak bilinirler. 

Çünkü hem turist, turistin geldiği coğrafyayı ve beklentisini, hem de turun gerçekleştireceği coğrafyayı ve sosyo-

kültürel koşulları iyi tanımak zorundadırlar. Tur operatörleri turistle birlikte, gezi alanları, konaklama, yeme-içme, 

eğlence ve alışveriş gibi yerel hizmet sağlayıcıları ile işbirliği yapıp onların hizmetlerine de katkı sunarlar. Diğer 
yandan destinasyonlardaki yenilikleri takip edip, tur programlarını zenginleştirip destinasyonun gelişmesine de katkı 

sunarlar. Keşfedilen ve  talep gören bölgelere yönelik tur düzenleyen rakipler çoğaldığı için bölgeyi ilk keşfeden ve 

yenilikleri rakiplerinden önce tur programlarına  dahil eden tur operatörleri farklılık yarattıkları için tercih edilirler. 
Türkiye’de Tur Operatörlüğü işlevini A grubu seyahat acentaları yürütmektedir. 

Seyahat Acentası; Dünya Turizm Örgütü’ne (WTO) göre, “Halka, seyahatler, konaklama ve ulaştırma 

hizmetleri hakkında bilgi sunma, belli bir komisyon karşılığında seyahat ve turizm ürünlerini belli fiyatlarla nihai 
tüketicilere satış yapmak üzere aracılık eden işletmelerdir.” Seyahat acentaları; günümüz ekonomisinin güncel ve 

gelişme yeteneği olan, sürekli gelişim içinde olan turizm ve seyahat endüstrisinin ürettiği mal ve hizmetleri modern ve 

gelişmiş yöntemlerle pazarlayan ve satan kuruluşlardır (Mısırlı, 2002: 33). Paket turları, Türkiye’de Tur Operatörlüğü 
olmadığı için A grubu seyahat acentaları hazırlayıp pazarlamaktadır (Kozak, 2000: 60). Dünya Turizm Örgütü (WTO), 

tur operatörünü; “Talep oluşmadan önce ulaştırma, konaklama ve diğer turistik hizmetleri birleştirerek gezici (circuit) 

ve belirli bir turistik merkezde konaklama (sejour) amaçlı seyahatler düzenleyen ve bunları belirli bir ücret karşılığında 
halka sunan işletmeler” şeklinde tanımlamıştır (Atakan, 2007: 2; Hacıoğlu, 2000: 84). Michael Coltman’a göre tur 

operatörleri; “Her yıl genellikle belirli sayıda turist için sınırlı sayıda tur programı hazırlayan bağımsız bir 

girişimcidir ve tur toptancısından farklıdır” (İçöz, 2003: 199). Tur operatörleri turizm ürünlerinin pazarlanmasında 
büyük rol oynamaktadır (Atakan, 2007: 18). Tur operatörünün düzenleyeceği turlarda bir hedef bölgeyi kullanma 

kararı, dikkatlice planlanmış bir araştırmanın sonucudur. Turizmde, gelecekteki gelişmeleri öngörmek oldukça zordur 

ve hatalı olabilmektedir. Bu yüzden planlama aşamasında uygun ve doğru tahminler yapılması önem taşımaktadır. 
Yapılan araştırmalar ve planlamalar sonucunda, tur operatörü, paket tur düzenleyeceği tur bölgelerini saptar ve paket 

turların hazırlıklarına başlar (Atakan, 2007: 17).  

Tur bölgelerinde pazar araştırması sırasında karşılaşılan temel sorunlar şöyle özetlenmektedir: 

 Yeterli arz kapasitesi ve çekim kaynaklarının olup olmaması, 

 Ülkenin (bölgenin, yerin) sosyo-ekonomik durumu, 

 Ülkenin (bölgenin, yerin) altyapı, sağlık, ulaşım imkanları, 

 Rakip ülkelerin piyasadaki durumları, 

 Karşılayıcı acentaların varlığı, yeterli eleman olup olmaması, (İçöz, 2000: 185). 

Turizm işletmelerinde pazarlama, temel unsurlardan biri olarak işletmenin başarısında kilit bir role sahiptir. 
Sunulan ürünlerin özellikleri ne kadar iyi olursa olsun, sunulan hizmetler tüketiciye uygun değilse istenilen başarı elde 

edilemez (Mucuk, 1996: 254). Tur operatörleri hangi paket turların müşterilerine daha uygun olduğuna karar vermek 

zorundadırlar. Tur operatörlerinin oluşturdukları paket turlar, cazip koşullarından 

dolayı potansiyel müşterilere çekici gelmektedir (Gee, Makens, Choy, 1989: 212). Ürün araştırma bölümü; ürün 

araştırması, yani cazip alternatifler üretilmesi konularında çalıştıktan sonra tanıtım yaparak programları yönlendirir. 
Halkın eğilim gösterdiği veya moda olan yerleri inceler. Bu bölümün çalışmaları sonucu şirketin bir sonraki 

dönemdeki pazar yönü belirlenir. Tanıtım-PR bölümü ise tanıtım kampanyası sürdürülürken radyo, TV, basın, halkla 

ilişkiler (PR) faaliyetlerinin yardımıyla ürün tanıtımı ve satışı için çalışılır (Atakan, 2007: 24). Tüm bu çalışmaların 
sonucu olarak tur operatörleri, destinasyonlarına herhangi bir yeri eklediklerinde, önemli oranlarda ve blok satın alma 

ve rezervasyon yaptığı için hizmet işletmelerinin doluluk oranlarını artırırlar. Tur operatörleri, önceden satın aldığı 

hizmetler için, hizmet satın aldığı üretici işletmelere ön ödeme yaparak finansal kaynak sağlar. Bununla birlikte, tur 
operatörlerinin yüksek alım ya da rezervasyon yapmasıyla ilgili olarak işletmelerin tur operatörlerine olan bağımlılığını 

da arttırdığı öne sürülmektedir (İçöz, 2003: 203). Böylelikle konaklama ve seyahat işletmelerinin doluluk ve kullanım 

oranlarını arttırlar, tüketicilerin seyahat kaynağı hakkında bilgi kaynağı oluştururlar (Hacıoğlu, 2000: 86).  
Paket tur kavramı, İngilizce’de ‘Inclusive Tour’, Amerika’da ‘Package Tour’, Fransızca’da ‘Voyage a 

Forfait’ kelimelerinin Türkçeleştirilmesinden oluşmuş bir seyahat terimidir. Bu kavram her şey dahil bir paket haline 

getirilen tatil ürünü anlamına gelmektedir (Altınışık, Avcıkurt, vd., 2004: 66). 
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1.2. Tarihte Payas ve Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi 
Payas, tarih boyunca Hitit, Asur, Pers, Yunan, Roma, Bizans, Emeviler, Abbasiler, Anadolu Selçukluları, 

Antakya Prensliği, Ermeni Krallığı, Memlukler, Ramazanoğulları ve Osmanlı Devleti egemenliğinde yönetilmiştir. 

Payas, Roma devrine ait güzergâhların kaydedildiği Itinerarium Antonini ve Itinerarium  Burdigalense’de Bais veya 

Baiae adlarıyla geçmektedir. Payas, kaynaklarda çoğunlukla Baiae adını taşıyan bir liman yerleşmesi olarak 

kaydedilmiştir (French, 2016: 66; de Graauw, www.ancientportsantiques.com, 2018). Kilikya, Isauria, Lycaonia 
bölgelerine ait Roma yollarını gösteren haritada ise Payas; güzergâh üzerinde yer alan merkezler arasındadır (Şekil 1-2; 

French, 2016: 14).  

   
Şekil 1. Kilikya, Isauria, Lycaonia, D. French, 2016. 

 

Günümüzde Payas Körfezinde, Yakacık Deresinin oluşturduğu küçük deltanın bulunduğu kesimde yer alan 
bir lagün, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine dek liman olarak kullanılmıştır. Bu alanda eski limana ait 

kesme taştan yapılmış duvar (olasılıkla mendirek) kalıntıları bulunmuştur (Ozaner, 1995: 513-527). Aynı tarihlerde 

limana ait mendirek kalıntılarının da görülebildiğini kaydedilmesi, benzer bir liman yapısına işaret eder (Sinclair, 
1990: 276).  

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Payas’a ilişkin izlenimlerini yazmıştır. Seyahatname’nin III. Cildi’nde 

İznik, Eskişehir, Ilgın, Konya, Ulukışla, Payas, İskenderun, Antakya, Hama, Humus, Şam, Yafa, Lût denizi, Remle, 
Gazze kentleri ve yerleşmeleriyle başlar (İlgürel, 1992: 532). Evliya Çelebi, Payas’tan, külliye, Payas Kalesi ve 

Merkez Kale olmak üzere iki kale yapısını, ayrıca Payas’ın coğrafyasını oluşturan yaylaları kaydetmiştir (Kahraman, 

Dağlı, 2006: 31). Amanos dağlarının Düldül Dağı - Belen Boğazı’na kadarki bölümü olan sancak, merkezi Yarpuz 
olmak üzere Cebelibereket olarak adlandırılmıştır. Bölgede 1568 yılından başlayarak Halep eyaletine bağlı, 

merkezi Payas olan Üzeyr sancağı bulunmaktaydı. Sancak, Çukurova, Kozan dağları ve Cebelibereket’te ıslahat yapan 

askerî fırka olarak kurulan Fırka-i Islâhiyye’nin (Halaçoğlu, 1865: 13-35). 1865 yılında yöreden ayrılmasından sonra 
da aynı düzenle sürdürülmüştür. Üzeyr, Ekim 1881’de yeniden kurulan Halep vilâyetinin bir sancağı olarak 

kaydedildiğinde ise sancak; Payas, Osmaniye ve Belen kazalarından oluşuyordu. Sancak merkezi 1880’de Payas’tan, 

Cebelibereket üzerindeki Yarpuz’a nakledilmiştir. 1890 yılında Adana vilâyetine bağlanan ve Cebelibereket adı verilen 
sancağa Payas ve Osmaniye kazaları dışında İslâhiye, Hassa ve Bulanık kazaları da eklenmiştir. Sancak, kuzeyden 

Ceyhan nehri ve Kozan sancağına, doğudan Halep vilâyetine, güneyden İskenderun körfezi ve batıdan Adana 

sancağına kadar olan alanı kaplamaktaydı. Payas, Ulaşlı aşiretine ve aynı aşirete mensup Küçükalioğulları’na ait bir 
yöredir (Halaçoğlu, 1992: 185). Memlukler egemenliğindeyken ağırlıklı olarak Türkmen boylarının yerleştirildiği 

Payas, 1516 yılındaki Mercidabık Savaşı ile Osmanlı topraklarına geçmiştir. Yavuz Sultan Selim komutanlığındaki 

Osmanlı ordusunun 1517’de Memluk ordusuna karşı gerçekleştirdiği Ridaniye seferiyle Mısır ve Hicaz bölgesi, 

Osmanlı sınırlarına katılmıştır. Bu toprakların Osmanlı Devleti’ne katılmasının ardından Başkent İstanbul’u Anadolu, 

Doğu Akdeniz ve Suriye üzerinden Hicaz’a bağlayacak bir güzergâh oluşturulmuştur. “Anadolu sağ yolu”, “Hac yolu”, 

“Şam-ı şerif yolu” gibi adlarla tanımlanan bu güzergâhtaki en önemli menzil, Adana ile Halep ve Şam arasında yer alan 
Payas kenti olmuştur. Payas’ın İpekyolu’ndaki önemi, Osmanlı Devrinde Surre-i Humayun Alayı’nın hac güzergâhı 

üzerinde uzun yıllar burada konaklamasından kaynaklanıyordu. Her yıl Mekke’ye yardım amaçlı olarak hazine 

yüküyle yola çıkan Surre Alayı, Ulukışla-Adana-Payas-İskenderun-Belen yolunu izleyerek Antakya’ya ulaşırdı. 
Burada ise iklim koşullarına göre Alven bahçelerinde, hanlarda, iki gün konaklanır; Habib-i Neccar Camii’ni ziyaret 

edilerek yeniden yola çıkılırdı. Surre Alayı, 500.000 atlıya ulaşan önemli bir resmi gruptu. Alayın güvenliğinden 

Adana sınırından Beylan’a kadar Payas Sancağı Beyi sorumluydu. Bu güzergâh, 19. yüzyılda Amanos Dağları’ndaki 
eşkiyaların Adana-Payas arasında Burnaz Köprüsü mevkiinde Surre Alayı’na saldırmaları nedeniyle değiştirilmiştir. 

1864 yılında Fuad Paşa, Surre Alayı’nın karayolu yerine denizyolundan Beyrut’a ve oradan karayoluyla yolculuğa 

devam edilmesini sağlamıştır (Tekin, 1999: 59). Vilayet ve sancak sistemlerinde 19. yüzyılın sonlarında bir değişiklik 
gerçekleştirilmiştir. 1864 yılında Halep vilâyeti Urfa, Maraş, Kozan, Adana, Payas, Halep merkez ve Zor 

sancaklarından oluşmaktaydı. Cevdet Paşa, iki yıl süren valiliğinde Zor sancağı dışında Halep vilâyetine bağlı 

sancaklarda ve merkezde yeniden düzenleme yapmıştır. Kuruluşunda çok geniş tutulan Halep vilâyetinin sınırları, 
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1869’da önceden bu vilayete bağlı olan Adana, Kozan ve Payas sancaklarının çıkarılmasıyla daraltılmıştır (Masters, 

1992: 246). 

 
Şekil 2. Hatay Arkeolojik Haritası. 

 

Payas limanı ise konumu ve karayoluyla bağlantısı nedeniyle uzun süre kullanılmış işlek bir limandır. 

Limanın 16. yüzyılın ortalarındaki durumuna ilişkin kayıtlar bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin Birecik iskelesini 
kullandığına ilişkin bilgiler 1545 yılına, ilk yazılı belgeler ise 1552 yılına ait olduğu belirlenmiştir. Bu belgelere göre 

Payas ve İskenderun limanlarında İstanbul’dan başta Bağdat olmak üzere bölgeye gönderilen malzemeler kıyıya 
çıkarılır ve taşınmak üzere hayvanlara yüklenirdi. Birbirlerine uzak olmayan bu limanlardan devlet bazen Payas 

limanını, bazen de İskenderun limanını tercih etmiştir (Yiğit, 2007: 3400). Liman kullanım önceliği 16. yüzyılın 

sonunda İskenderun’a geçmiştir. Evliya Çelebi, limanın önceden “latif”, iyi bir liman olduğunu, ancak onun ziyaret 
ettiği dönemde büyük gemilerin demirleyemediğini, yine de bazı küçük gemiler için elverişli bir liman olduğunu 

yazmıştır (Kahraman, Dağlı, 2006: 31). Halep, 1590 yılından sonra Osmanlı hükümeti tarafında 32 km kadar 

kuzeydeki Payas limanının yerini alan ve yoldan 75 km uzakta bulunan İskenderun limanının açılmasıyla gücünü 
artırmıştır (Mansel, 2016: 12).  Yine 16. yüzyıla ait bir arşiv belgesine göre (BA, KK, nr. 2555) İstanbul ile Payas 

arasında otuz iki iskele yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu iskeleler 19. yüzyılda menzil teşkilâtının ortadan 

kaldırılmasından sonra Anadolu postalarının nakli için düşünülmüş ve hatta bu hususta 1862 yılında bir de emir 
verilmiştir (Halaçoğlu, 1992: 27). Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Doğu Akdeniz tarihi İpekyolu güzergâhı 

üzerinde yer alan konumu nedeniyle oldukça önemlidir. İkinci önemi ise; Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyaca ünlü 

Mimar Başı Sinan yapıtı olmasıdır. Her iki özelliği nedeniyle ülkesel ve uluslararası kültürel mirasın yaşatılarak 
geleceğe aktarılabilen iyi bir örneği olmasıdır. Külliye tarihte önemli güzergâhlardan; hem kervan yolu, hem de Payas 

Limanı ile doğrudan bağlantılı olması bakımından da önemlidir. Bu nedenle menzil külliyesi olarak kurulmuştur. 

Külliye, arasta tipi bir bedestenin (çarşı yapısı) iki yanında sıralanan yapı birimlerinden oluşmaktadır. Sokollu Mehmet 
Paşa’nın, Mimar Sinan’a menzil han grubuna giren dört kervansaray yaptırdığı bilinmektedir. Bu kervansaraylar 

arasında günümüze ulaşan tek yapı Payas’tadır. Diğer kervansaraylar ise Lüleburgaz, Havsa ve Sarajevo (Saraybosna) 

yakınındaki Sokollu külliyelerine ait kervansaraylardı (Kuran, 1986: 144). Tarihi kaynaklara göre Yavuz’un oğlu 
Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü Kaptan-ı Deryası ve Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa, 1574 yılında Mimar Sinan ve 

Hassa mimarlar teşkilatına Payas’ta külliye yaptırmak istemiştir. Bu amaçla 15 dönümlük zeytin bahçesindeki zeytin 

ağaçları kestirilmiştir. Günümüzde kadar kalan tek zeytin ağacı caminin önündeki avluda yer alan, çeşmenin hemen 

yakınındaki zeytin ağaçlarından bir tanesi bırakılmıştır. Bu zeytin ağacı tek ana gövdeyle başlayıp, yaklaşık 1,5 m 

yukarıda gövdesi üçe ayrılır. Tepe çatısı 40 m².lik bir alanı kaplayan ağacın ana gövdesi çürümeye başladığı için 

koruma altına alınmıştır. Yılda 300 kilogram zeytin veren ağaç, dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağacı olarak 
tanımlanmaktadır (Fotoğraf 1, www.payas.bel.tr, 2018).   
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   Fotoğraf 1. Payas Külliyesi ve Tarihi Zeytin Ağacı 

 

Payas Külliyesi tarihte genellikle II. Selim külliyesi olarak bilinmekteydi. Sokollu Mehmet Paşa’ya ait vakıf 
kayıtlarında: “Payas dimekle mâruf olan kale’de bir âli han ve bir zâviye ve mescid bina ittiler.” ifadesinin bulunması, 

öte yandan Sinan’ın eserlerinden bahseden “Tuhfetü’l – mimarin” tezkeresinde Payas’ta Mehmet Paşa Camii, Mehmet 

Paşa İmareti, Mehmet Paşa kervansarayı ifadesinin yer alması, külliyenin Sokollu’ya ait olduğunun bir diğer kanıtıdır. 

Evliya Çelebi de külliyenin Sokollu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığını belirtmektedir (Kahraman ve Dağlı, 2006: 

31). Külliyesi, tüm yapıları düzgün kesme taştan inşa edilmiş, büyük bir kervansaray, arasta, cami, medrese, imaret, 

tabhane, hamam ve zaviye yapılarından oluşmaktadır. Bu büyük yapı topluluğu 13.000 m2lik bir alanı kaplamaktadır. 
Külliye, bütün yapıların birbirleriyle birleştirildiği bir tasarıma sahip olarak dikkat çekmektedir. Cezar’ın deyimiyle 

Anadolu şehir ve kasabalarındaki külliyeler arasında bina türlerinin zenginliğiyle en başta Payas Sokollu Mehmet Paşa 

Külliyesi gelmektedir (Cezar, 1985: 194). Külliyede bedestenin doğusunda kervansaray girişinin iki yanında yer alan 
tabhaneler, kervansaray ve imaret, bedestenin batısında ise hamam, sıbyan mektebi, medrese ve cami inşa edilmiştir. 

Bedestenin kuzeybatı ve güneydoğu köşelerinde birer çeşme bulunmaktadır. Külliyenin batısında Payas Kalesi, 

güneyinde bir köprü, kuzeyde ise limanın güvenliğini sağlayan Cin Kulesi yer almaktadır. Külliyede konaklayan 
yolcuların güvenliği için bu iki kale kullanılmaktaydı (Şancı, 2006: 456). Külliyenin tamamlayıcısı olarak 

görülebilecek diğer yapılar, iskele-gümrük, tersane, köprü ve değirmenlerdir. Söz konusu yapılar Payas’ın ticari ve 

kültürel bir yerleşme olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. Kitabe, vakfiye kaydı ve arşiv malzemelerindeki 
bilgilerden yapımına 1567 yılında başlandığı, çalışmaların büyük ölçüde 1574’de inşa edildiği, 1580’lerin başında ise 

tümüyle tamamlandığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 2).  

 
Fotoğraf 2. Payas Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi, genel görünüm. 

 
Taçkapı üzerindeki han kitabesinde beyaz mermer zemin üzerine beş satırlık nesih yazıyla şunlar 

yazılmıştır: “Âlemin kendisiyle övündüğü ve güzel ahlak sahibi, zamanın Süleyman’ının oğlu Sultan Selim’in veziri; bu 

fâni dünyanın geçiciliğini anladı ve bayrağının daimi olmadığını ve bu dünyanın mihnetlerle bir cehennem olduğunu 
görerek; Allah rızası için bu hanı yapıp vakfetti ve böylece dünyadayken ahiretini âbad eyledi; Allah bu emsalsiz hayrı 

kabul ede, doğrusu bu ki böyle hayrı herkese nasip etmez; Bu eserin sahibi tarih düşürüp dedi; Ben Allah rızası için bu 

hanı yolculara vakfettim (982)” Miladi 1574 tarihlidir (Temiz, 2004: 13-17). Girişin ardında açılan geniş iç avlu 2000 
m2.lik alanı kaplamaktadır (www.payas.gov.tr, 2018). Avluyu batı yönü hariç üç taraftan çeviren revaklar ve 

gerisindeki kapalı mekânlar yerleştirilmiştir. Osmanlı döneminde etrafında bir pazarın kurulduğu kaydedilmiştir. Bu da 

canlı bir ticari yaşama işaret etmektedir. Hanın batı kanadında tabhaneler yer alır. Handan duvarla ayrılan ve bir 
kapıyla avluya açılan odaların su sistemi bulunmaktadır. Yapıdan imarete koridorla geçilir. İkinci giriş doğudan olup 

servis amaçlıdır. Birinci iç avlunun çevresine mutfak, fırın, yemekhane, kiler, depo birimleri yerleştirilmiştir. Yapının 

esas işleviyle menzil külliyesi olması nedeniyle han, arasta, imaret, tabhane ve hamam gibi yapıların yanında cami 
daha küçük bir yapı olarak, tabhaneli (ters T) planla inşa edilmiştir. Yapıda kubbeli orta bölüm, yanlara doğru eyvan 

şeklinde genişletilmiştir. Kuzeyinde son cemaat yeri, sonradan biçimi değiştirilen minare ile merkezinde bir şadırvanın 

yer aldığı revaklı bir iç avlusu vardır. Olasılıkla 17. yüzyılda medreseye dönüştürülen Hankâh yapısı, caminin 
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karşısında inşa edilmiştir. Kalenin karşısında hamam duvarına bitişik olarak Sıbyan Mektebi bulunmaktadır. İki 

bölümlü ve önü revaklı olup girişi külliye yapılarından bağımsızdır. Kalenin karşısında ve arastaya paralel uzanan 

konumda bulunan hamamın girişi arastanın içindedir. Yapıda farklı şemada iki sıcaklık mekânı vardır. Arastanın ana 

yola açılan kapılarının yanında birer çeşme yer almaktadır. Arasta, Lüleburgaz ve Havsa külliyelerinde olduğu gibi iki 

yapı grubu arasında yer alır. Yapı, 115 metre uzunluğunda, kuzey – güney doğrultuda inşa edilmiştir. Doğu kanadında 

27, batı kanadında 21 dükkan olmak üzere toplam 48 dükkan bulunmaktadır (www.payas.gov.tr, 2018). Buradaki 
düzenleme, özellikle arasta sokağının örtülü olması nedeniyle, dua kubbesinin her iki yönünde eyvan gibi kapı 

derinliği meydana getirilmesini gerektirmemiştir. Kubbe dört sivri taş kemerle duvarlara oturtulmuştur. Arasta çatısının 

bir miktar yukarısına yükselen kare taş kitlenin üstünde kasnaksız kapanan kubbe, bu kısmın kübik etkisinin 
güçlenmesine hizmet etmektedir. Arasta, sokağının üstünün örtülü olması nedeniyle, kapalıçarşı olarak da 

tanımlanmıştır. Arastanın sokak ve dükkanlarının üst örtüsü çapraz tonozludur. Arastanın aydınlatılması tepede 

tonozların orta yerindeki köşeli aydınlanma yerlerinden sağlanır. 1964 yılında külliyenin önemli bölümü restore 
edilmiştir (Cezar, 1985: 196-197). Payas Külliyesi’nin önemli diğer bir yapısı ise, Dua Kubbesi’dir. 16. yüzyılda 

ortaya çıkan ve arastaların merkezi durumunda olan dua kubbeleri, arasta ve çarşı esnafının her sabah dükkânını 
açmadan önce altında toplanıp dua ettiği kubbe ile örtülü bölümdür. Sabah namazında camide buluşan esnaf, 

namazdan sonra çarşının dua meydanı veya dua kubbesi adı verilen bölümünde toplanarak burada kendi aralarından 

seçilmiş bir duacı önderliğinde doğruluk yemini ile helâl ve bereketli kazançlar elde etmek için dua ettikten sonra 
dükkânlarını açardı (Çobanoğlu, 1992: 539-540). Dua kubbelerinin bir örneğinin Payas’ta inşa edilmiş olması yapının 

değerini göstermektedir. Dua kubbesi bulunan diğer yapılar ise;  Mimar Sinan’ın Kırklareli ile Lüleburgaz, Hatay ile 

Payas (Yakacık) ve Edirne ile Havsa’da Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa adına yapmış olduğu üç menzil külliyeleri ile 
III. Murad zamanında Mimar Dâvud Ağa’ya yaptırılan Edirne Selimiye Arastası sayılabilir. Hac yolu üzerinde bulunan 

Payas Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi’nin (982/1574-75) dua kubbesi, kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve üzeri 

çapraz tonozlarla örtülü olan arasta sokağının ortasında, kervansarayla kale girişlerinin eksenindedir.  Dört sivri 
kemerle duvarlara oturtulmuş dua kubbesinin batıya açılan girişi üzerinde bir dikdörtgen pencere bulunmaktadır. 

Kubbenin içi sıvalı olup, sade malakârî süslemelerle bezenmiştir (Çobanoğlu, 1992: 539-540).  Çifte Hamam, 

Arastanın (çarşı) kuzey bölümünün batısına bitişiktir. Anadolu’da örneği sıkça görülen çifte hamam olarak inşa 
edilmiştir. Hamamın kubbesi cami kubbesinden daha büyüktür. Soyunmalık bölümü, arastaya, güneye ve batıya açılan 

çok sayıda pencereden ışık almaktadır. Kubbenin altında yuvarlak bir havuz bulunmaktadır. Dört eyvanlı, dört halvetli 

ve göbek taşı ile sıcaklık bölümü, klasik Osmanlı dönemi hamamları tarzını yansıtmaktadır. İlk sıcaklığın kuzey 
eyvanından, bir koridorla ikinci sıcaklığa geçilmektedir. Sıcaklık kaybını önlemek için koridor zikzaklıdır. Çıplak 

gözle bakıldığında seçilmeyen kubbelerdeki hava ve ışık delikleri, zeminden bir mercekle bakıldığında kusursuz bir 

yıldız şeklindedir (www.payas.bel.tr, 2018). 
Payas’ta iki kale bulunmaktadır. Cin (Ceneviz) Kalesi veya Cin Kulesi olarak adlandırılan küçük kale, 

denizden gelmesi olası tehlikelere karşı iskele-gümrük, tersane yapılarını korumak ve limanın güvenliğini sağlamak 

üzere hemen deniz kıyısına inşa edilmiştir. Külliyenin 500 metre kuzeyinde, deniz kıyısından ise 150 metre 
uzaklıktadır. Kalesi, fiziki konumu itibariyle külliyenin doğu kanadındaki kervansarayın simetrik olarak dengeleyici 

unsuru gibi durmaktadır. Mimar Sinan’ın, külliyenin planını, kaleyi de hesaba katarak tasarladığı düşünülmektedir. 

Haçlı Seferleri sırasında sekiz kuleli olarak Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, Kudüs’e giden hacıların 
güvenliğini sağlamakla görevli Tapınak Şövalyeleri’nin kontrolü altında hizmet vermiştir (www.payas.bel.tr, 2018). 

Arşiv kaynaklarına göre Osmanlı öncesinde bugünkü kalenin yerinde bulunan harap durumdaki bu Haçlı Kalesi önce 

onarılmak istenmiş, daha sonra yapı 1567-1580 yılları arasında hendekleri genişletilerek yeniden inşa edilmiştir. Diğer 
bir adı İskele Kalesi olan yapı, ana kaleye göre daha küçük boyutlu olup üç katlıdır. Kalenin burada mevcut olan 

önceki devirlere ait bir kale üzerine inşa edildiği düşünülmektedir. Sekiz kuleli ve yedi burçlu kalenin girişi külliyeye 

bakan doğu cephesindendir. Avlunun içinde harap bir mescid ile kışla kalıntıları bulunmaktadır. Yapı malzemesi 
olarak düzgün blok ve düzgün olmayan taşlar, bağlayıcı olarak kireç harcı kullanılmıştır, Kare planlı kaleye ait kuleler 

duvardan daha alçaktır ve kuzey doğu köşesi dışında yapıyı çevrelemektedir. Kapı üzerine aslan betimli alçak 

kabartma yerleştirilmiştir. Yapı kare zemin kat üzerinde oktogonal ikinci kattan oluşan bir mimariye sahiptir. Payas, 
19. yüzyıla kadar Halep’in iskelesi olduğundan canlılığını bu dönemlere kadar ulaşmıştır. Limanın yerinin bugünkü 

iskeleye yakın olduğu öne sürülür (Müderrisoğlu, 1992: 233). Payas’ın Osmanlı devrindeki tarihi önemi, dönemin 

kaynaklarında da yer almaktadır. Evliya Çelebi, kaledeki sekiz adet top ve büyük burçtaki balyemez toplarıyla limanın 
koruduğunu belirtir. Katib Çelebi ise Payas’ın işlek bir ticaret liman olduğunu yazmıştır. Ticari bakımdan bu işlek 

limanın varlığı, 1568 yılında Doğu Akdeniz’deki en büyük tersanenin yapımına Payas’ta başlanmasını sağlamıştır. 

Tersane inşası, Osmanlı devrinde Doğu Akdeniz’de deniz yollarına ticaret ve ulaşım bakımından önem verildiğinin bir 
göstergesidir. Tersanenin yerini belirten kalıntıların Cin Kule ile iskele arasında olduğuna ilgili olarak burada 

yaşayanlardan alınan sözlü bilgi, Payas’la ilgili yayınlarda yer almıştır (Kahraman, Dağlı, 2006: 31). 19. yüzyılda 

hapishane olarak kullanılan kalenin, I. Dünya Savaşı sırasında terk edilmiş halde olduğu kaydedilmiştir (Sinclair, 1990: 
276; Şancı, 2006: 456; Işık, 2004: 14). Payas’ın ikinci kalesi olan Osmanlı Devrine ait Ana Kale veya günümüzdeki 

adıyla Payas Kalesi, düzgün olmayan bir D harfine benzeyen bir plana sahiptir. Kalenin girişi doğudadır. Özgün 

planına göre iki sur duvarına sahipti. Dış sur duvarı, iç sur duvarından savunma ateşine izin verilecek biçimde daha 
alçak inşa edilmiştir. İç sur iyi korunmuş olup, hendeğin hemen üzerinde yükselen dış surun yalnızca giriş eyvanında 

kuleye sahiptir. Dış sura ait giriş eyvanı küçük, iç eyvan geniş ve doğu cepheye hakim geniş ve kompleks bir yapıdır. 

Suru çevreleyen beş kulenin her biri iki odaya sahiptir (Sinclair, 1990: 274). Külliyenin hemen güneyindeki Payas çayı 
üzerinde beş kemerli olarak inşa edildiği düşünülen köprü, günümüze üç kemerli olarak ulaşmıştır. Bu köprü, İpek 

Yolu güzergâhı üzerinde ulaşımı sağlamak üzere inşa edilmiş köprülere güzel bir örnektir. Çay boyunca inşa edilen 
değirmenlerden geriye yapı kalıntıları kalmıştır. Payas kalesi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin güneyinde deniz 

kıyısında yer alır. Haçlılar ve Osmanlı dönemlerinde onarım görmüştür. Kalenin sekiz gözetleme kulesi vardır. Kale 

kara tarafından bugün bile içinde su bulunan geniş ve derin bir hendek ile çevrilidir. Külliyeden kaleye hendek 
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üzerindeki kemerli taş köprüden geçilmektedir. Restorasyon devam ettiği için köprü ve Kalenin giriş kapısına kadar 

gidilmesine izin verilmektedir (Yenipınar, 2010: 271). Payas Kalesi içinde “Namık Kemal Zindanı” olarak anılan bir 

zindan yer almaktadır. Payas Kalesi, Osmanlı İmparatorluğunun son ve Cumhuriyetin ilk yıllarında hapishane olarak 

da kullanılmıştır. Kalenin en ünlü misafiri ise edebiyatçı Namık Kemal’dir. 1873 yılında “Vatan Yahut Silistre” eseri 

sahnelendikten sonra çıkan karar ile Kıbrıs Magosa’ya sürgün edilmiştir (www.payas.gov.tr, 2018). 

 

1.3. Günümüzde Payas ve Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi 
Adana Payas (Yakacık) arası 113 km uzaklıkta olup otobüsle ulaşım yaklaşık bir buçuk saat sürmektedir. 

Dörtyol’dan İskenderun yönüne döndükten sonra yolun 22. kilometresinde sağdaki Payas tabelasından sağa dönüp yol 
kıyı yönüne takip edildiğinde Yakacık Mevi olarak anılan ve silueti görünen Sokollu Mehmet Paşa Külliyesine 

ulaşılmaktadır. Kervansaray Payas Belediyesi tarafından işlevine uygun olarak işletilmekte olup, öğrenci ve tur 

grupları için rezervasyon sistemiyle kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği hizmeti sunulmakta ve ücretsiz tanıtım hizmeti 
sunulmaktadır.  Payas Belediyesi’nin 2010 yılında Vakıflar’dan 49 yıllığına kiraladığı Külliye’nin 2011 yılında 

başlayan restorasyon çalışmaları 2013’de Belediye’nin öz kaynakları ile tamamlanmıştır. Restorasyon projeleri 

kapsamında Han, Hamam, Tabhane, Arasta, İmaret kısımları onarım görmüştür (www.tarihikentlerbirligi.org, 2015). 
Tarihi eserler konusunda Türkiye’nin Oscar’ı sayılan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Payas Belediyesi’ne 

verilmiştir. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL’ün verdiği ödülü, Türkiye'de 

belediyecilik anlayışına yön veren isimler arasında gösterilen İzmir, Antalya, Eskişehir ve Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanları’nın elinden almıştır. Proje, uygulama ve fonksiyon kazandırma dalında verilen ödül, Payas 

Belediyesi’nin yaptığı olağanüstü çalışma sayesinde ‘büyük ödül’ olarak takdim edilmiştir.  Restorasyonu 

tamamlanarak ayağa kaldırılan tarihi külliye, 1500’lü yıllarda Osmanlı’da hangi amaçlarla kullanılmışsa günümüzde 
de aynı fonksiyonu sürdürmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Payas Belediyesi tarafından Külliyenin içindeki çarşı, 

hamam, han gibi yapıların günümüzde eskiden olduğu gibi eğitim işlevi görmesi için; Mimar Sinan Üniversitesi 

öğrencileri Payas’a davet edilmiştir. Üniversitelerin mimarlık fakültelerinde okuyan öğrenciler için külliye özel bir 
uygulama alanı olmuştur. Tarih bilinci oluşturmak ve geliştirmek için ikinci bir girişim ise; Payas ilçesindeki tüm ilk 

ve ortaokul öğrencilerinin, haftada bir gün bir saatlik derslerini külliyede işlemelerinin teşvik edilmeleridir. Külliye 

meydanı öğrencilerin teneffüs alanı olarak kullanılmaktadır (www.payas.bel.tr, 2018). Külliyede gezilecek alanlar ise, 
Menzil Hanı ve odaları, mutfak, çifte hamam, Sarı Selim bahçesi ve tarihi zeytin ağacı, kale hendeği köprüsü, kıyı 

kalesi ve tersane (restorasyonu devam ediyor), külliye dışındaki Cin (Ceneviz) Kalesi’dir. Külliye’de önceden 

rezervasyon yapıldığı takdirde tur grupları öğle veya akşam yemeği alabilmektedirler (Altan, Bekir ve Ekibi, 2016).  

 

2.Yöntem 
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış; veri toplama teknikleri olarak gözlem, görüşme ve alan 

yazın taramasından yararlanılmıştır. Gözlem ve görüşmelerle birincil veriler toplanmış, alan yazınla ikincil verilere 
ulaşılmıştır. Nitel araştırma veri analizi; çeşitlilik, yaratıcılık ve esneklik anlamına gelir. Betimsel analizde, görüşülen 

ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu 

tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013: 256). Nitel yöntemlerden en sık kullanılanı görüşmedir. Görüşme insanların perspektiflerini, 

tecrübelerini, duygularını ve algılarını ortaya koymada kullanılan oldukça güçlü bir yöntemdir (Bogdan ve Biklen, 
1992). Nitel araştırmada kullanılan ikinci en yaygın bilgi toplama yöntemi ise gözlemdir. Sosyal olguların gözlenerek 

anlaşılabileceği varsayımına dayanır. Görüşmede olduğu gibi gözlemin bir bilgi toplama yöntemi olarak kullanılması, 

görüşme öncesi hazırlıkların yapılması görüşmenin gerçekleştirilmesi konularında yoğun bir eğitimi gerekli kılar 
(Coffey ve Atkinson, 1996; Wolcott, 1994). Çalışmada; Doğu Akdeniz bölgesine Türkiye’nin üç büyük kentinden 

önceki yıllara ait ve günümüzdeki tur programları incelenmiştir. Payas’la ilgili, kitap, (Cezar, 1985; Kuran, 1986; 

Kahraman ve Dağlı, 2006;  Yenipınar, 2011), Payas Belediyesi tarafından hazırlanan broşür, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, gibi kaynakların yanı sıra, güncel internet gazetesi haberleri (www.haberler.com, 2018; 

www.payas.gov.tr, 2018; www.payas.bel.tr, 2018) incelenmiştir. Bu amaçla; araştırmacılar, soru formu geliştirip, 

katılımcılardan randevu alarak derinlemesine yarı-yapılandırılmış görüşme planı oluşturmuşlardır. Katılımcıların 
seçiminde bildiri konu başlığında yer alan Payas, Külliye ve bölgeye düzenlenen turlar hakkında derinlemesine bilgi 

alınabilecek kişiler seçilmiştir. Hazırlanan soru formları, katılımcılara önceden e-mail yoluyla gönderilip bilgilendirme 

yapılmıştır. Bu amaçla; İzmir’den Doğu Akdeniz Bölgesi’ne ilk tur düzenleyenler arasında olan acenta yöneticisi (K3) 

numaralı katılımcı ile İzmir’de 7 Temmuz 2018 tarihinde tur operatörlüğü ve bölgeye yönelik turlarla ilgili konularda 

görüşme gerçekleştirilmiştir. İkinci görüşme, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan (K1) ve Mimar Tuba Batutar (K2) 

numaralı katılımcılarla Payas’ta 28 Temmuz 2018 tarihinde; Payas, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde restorasyon 
projesi ve mekanın nasıl değerlendirilmek istendiği gibi konularda görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme üç saat 

sürmüş, Payas ve Külliye çevre gezisiyle görüşme tamamlanmıştır. Görüşme formları önceden gönderildiğinden bazı 

yanıtlar yazılı olarak alındığı ve zaman sınırlaması olduğu için ses kaydı alma gereği duyulmamış, araştırma için 
önemli sayılan ve yazılı kaynaklarda yer almayan aktarımlar not alınmıştır. Görüşmede katılımcılara yöneltilen sorular 

EK1’de katılımcıların numaraları yer alan başlıklar halinde ayrılmış sıralı bir biçimde yer almaktadır. Çalışmada 

değerlendirmeye alınan tur programları 2018 yılını kapsamaktadır. Çalışmada literatür, gözlem ve görüşmelerden elde 
edilen bilgiler sınıflandırılıp anlamlı başlıklar haline getirilmiştir. Betimsel analizde amaç, elde edilen bulguları 

düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmaktır. Elde edilen veriler önce sistematik ve açık bir biçimde 

betimlenip daha sonra yapılan betimlemeler açıklanıp ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım 
sonuçlara ulaşılır. Betimsel analiz dört aşamadan oluşur: 1. Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma; araştırma 

sorularından ve gözlem/görüşmede yer alan boyutlardan yola çıkarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulur. 2. 

Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi; daha önce oluşturulan çerçeveye göre elde edilen veriler okunur ve 
düzenlenir. Veriler tanımlama amacıyla anlamlı ve mantıklı bir biçimde bir araya getirilir. 3. Bulguların tanımlanması; 



725 

Düzenlenen veriler tanımlanır ve alıntılarla desteklenir. 4. Bulguların yorumlanması; Tanımlanan bulguların 

açıklanması, ilişkilendirilmesi ve bulgular arasında neden-sonuç ilişkilerinin açıklanması, farklı olgular arasında 

karşılaştırma yapılması (Yıldırım ve Şimşek, 2013; 256).  

 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı; Payas ilçesini tarihi geçmişi ve günümüzdeki konumuyla tanıtıp Bölgeye yönelik paket 

tur programları ile Kültür ve  Turizm Bakanlığının 2023 stratejik planında yer alan  “İpek Yolu Koridoru” listesine 

dahil edilmesine katkı sunmaktır. Bu amaçla Payas’ın edebiyat kısmında Payas ve sahip olduğu mimari eserlerin önemi 

ve tarihi konusunda bilgi sunulmuştur.  Eserlerin günümüzde ÇEKÜL vakfı ve Payas Belediyesi işbirliği ile bir proje 
dahilinde aslına uygun tarzda restore edilmesi, çevre düzenlemesi ve işletme tarzı hakkında detaylı bilgiler, tur 

programlarına nasıl dahil edilebileceği ilgililerle gerçekleştirilen görüşmeler, dokümanlar incelemesiyle 

detaylandırılmıştır. Konu, Tur operatörlerinin paket turları ile sınırlandırılmış olup, yerel belediye, özel kuruluş, eğitim 
kurumların düzenlediği turlar veya kişisel geziler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Çalışmada, “tur programları” 

kavramıyla Türkiye’de Tur Operatörlüğü yapma yetkisine sahip A grubu seyahat acentaları ve onların Bölgeye 

düzenlediği paket tur programları incelenmiştir. Tur programlarının genel olarak yerli tur programları olduğu ve tur 
programlarında Payas’ın yer almadığı belirlenmiştir.  

Payas’ın, Türkiye’de İzmir,  İstanbul gibi kentlerde düzenlenen turizm fuarlarında, hem belediye hem de 

Doğu Akdeniz Bölgesi kentlerinin birlikte tanıtıldığı ortak bir platformda tanıtılması yararlı olacaktır.  bölgesel 
katılımlı yerel turizm fuarlarında tanıtılır ve Tur operatörleriyle iletişim ve işbirliği geliştirilirse, yakın gelecekte anılan 

tur programlarına dahil edilip programların zenginleştirilebileceği önerilmektedir.  

 

3. Bulgular  
Doğu Akdeniz bölgesine yönelik turların güvenlik nedeniyle 2000’li yılların ortalarına kadar duraksadığı 

görülmektedir. 2007 yılında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi kentlerden sayıları bir ikiyi geçmeyen acentalar tarafından 

bölgeye deneme turları düzenlendiği bilinmektedir. Başlangıçtaki turların geceleme sayıları üç ila dört günlük olup, 
program isminin “Doğu Akdeniz Turu” olarak geçtiği  saptanmıştır.  Günümüzde ise; üç büyük kentle birlikte 

Türkiye’nin hemen her bölgesinden her geçen gün sayıları artan acentaların altı veya yedi günlük turlar düzenlediği, tur 

programının Şanlıurfa, Mardin, Batman illerini kapsaması nedeniyle, tur isminin de “Doğu Akdeniz” veya “GAP 
Turu” şeklinde tanıtıldığı gözlenmiştir. Doğu Akdeniz turlarının başladığı ilk yıllardan günümüze kadar gelişen 

programlar incelendiğinde, programlara bir takım yerlerin eklenip, bazılarının çıkarıldığı gözlenmiştir. 

Restorasyonunun tamamlanması henüz yeni sayılan Payas ve külliyesinin programlarda yer almadığı tespit edilmiştir.    
Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ile ilgili literatürdeki mimarlık ve sanat tarihine ilişkin metinler 

incelenmiştir. Alan incelemesinde, restorasyonu yapılan külliyenin Cezar’ın tanımlandığı şekilde, “Payas Külliyesi, 

tüm yapıları düzgün kesme taştan inşa edilmiş, büyük bir kervansaray, arasta, cami, medrese, imaret, tabhane, hamam 
ve zaviye”  oluştuğu gözlenmiştir.  Külliyenin aslına uygun şekilde bir proje kapsamında restore edildiği görülmüştür.  

Külliye ile ilgili güncel yayınlar incelendiğinde külliyenin tahmin edilenden daha kısa bir sürede ve aslına uygun 

olarak Payas Belediyesi ve bilim heyetinin hazırladığı “Payas Şenlendirme Projesi” kapsamında restore edildiği tespit 
edilmiştir. Restorasyon konusunda daha detaylı bilgi almak amacı ile K1 numaralı katılımcı ile yüz yüze 

gerçekleştirilen görüşmede restorasyon kararını nasıl verdikleri konusunda şu açıklamaları yapmıştır. K1 numaralı 
katılımcı restorasyon projesi ile ilgili olarak kimlerle işbirliği yapıldığı ve ne zaman başlayıp tamamlandığı konusunda 

şu açıklamaları yapmıştır:  

“Bölgemiz son yıllarda tarihi, doğası ve gastronomik değerleri turistik paket turların çekim merkezi 
olmuştur. Ancak turların Payas gibi çok önemli tarihi eserlere sahip bir ilçeye uğramadan gitmesi bizi 

düşündürüyordu. Kentin sosyal ve ekonomik hareketliliğini arttırmayı amaçlayan bir vizyon projesi 

geliştirmeyi düşündük. ÇEKÜL- Tarihi Kentler Birliği ve Proje Bilim Heyeti işbirliği ile restorasyon projesi 
gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmaları 2011 yılında başladı, 2013 yılında tamamlandı. ÇEKÜL ile 

restorasyon sonrasında işlev ve kültürel mirası canlandırma hususunda birlikte çalıştık. 2014-2015 işlev ve 

canlandırma çalışması, Halka açılması ise 2015 yılında gerçekleştirildi. Çalışmamız başka belediyeler 
tarafından örnek alındı. İlçemize yönelik turizm hareketliliğinin artmasını hedefliyoruz. Gelecekte yakın 

çevrede yer alan arkeolojik eserlerin arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılmasına, yarım kalan diğer 

eserlerin de onarılmasını planlıyoruz. Tur operatörlerini ve turist rehberlerimizi ilçemizi görmeye, tanıyıp 

tanıtmaya davet ediyoruz.”  

 

K2 numaralı katılımcıya Proje’de temel öncelikler ve geleceğe yönelik hedeflerin neler olduğu sorusunu 
şöyle yanıtlamıştır: 

“Külliyenin hangi işlevlerine, fiziksel ve sosyal açıdan uygulanabilirlik, Külliyeyi pasifleştirecek 

kullanımlarda kaçınma, Payas’ın kent kimliği ve sosyal yapısındaki değişime koşut olarak yapının 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, Kültürel miras olması nedeniyle eserin kimliğine zarar verecek 

kullanımlardan kaçınma vb. temel düzenlemelere yönelik karar verilmesi temel ölçüt olmuştur. Payas’ın 

içinde yer aldığı Doğu Akdeniz Bölgesi’nin geleceğe yönelik turizm talebinde olumlu bir artış 
beklenmektedir. Umarız Seyahat Acentaları bölgeye yönelik tur programlarına Payas’ı da dâhil ederler. 

Payas külliyesi ve yapılar topluluğu yurt içi ve yurt dışında tanıtılacak kültürel öneme ve  konuma sahip bir 

yerdir. Her şeyden önce geçmişte Anadolu’da Doğu ve Batı ticaretinin,“Deniz ve Karayolu İpekyolu”  
bağlantısının gerçekleştirildiği önemli bir limandır. Kara Yolu ile hacca gidenlerin önemli konaklama 

yerlerinden biridir. Umarız sizlerin de desteği ile turizme kazandırabiliriz.”  
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K3 numaralı İzmir ‘li seyahat acentası sahibi katılımcıya, bölgeye yönelik tur talebinin nasıl olduğunu, 

turların ilk başladığı yıllardan günümüze kadar tur programında ne gibi yenilikler yapılıp yapılmadığı, yeniliklerin 

neler olduğu,  nasıl karar verildiği, tur programlarında Payas’ın yer alıp almadığı sorulmuştur: 

“Bizim Acenta Ege Bölgesinden,  Bölgeye ilk  tur düzenleyen acentalardan biridir. Aşağı yukarı 2008 

yılından bu yana bölgeye tur düzenliyoruz. Başlangıçta bölge güvenliği, ulaşım ve konaklama gibi alt ve üst 

yapı yatırımlarının yetersizliği nedeniyle geceleme sayımız üç – dört günle sınırlıydı. Zamanla eksiklikler 
giderildi. Zeugma gibi kültürel çekiciliklerin, gastronomi gibi turistik ürün çeşidi  arttı. Şanlıurfa, Mardin 

gibi bölge kentlerinin programa dahil edilmesi ile günümüzde tur süresi yedi güne uzatılmış, tur 

programlarımız da yenilenmiştir. Bölgeye yönelik kültür turları; Hatay Arkeoloji Müzesi ve Zeugma, 
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Halfeti gibi tarihi ve kültürel miras zenginlikleri; Gaziantep  ve Hatay ve 

Gaziantep tarihi çarşıları, Gastronomi turizmi gibi yönlerinin ön plana çıkmaya başlaması, tur 

programlarının yenilenmesini gerekli kıldı. Bu nedenle bizimle birlikte geçmişte bölgeyi ziyaret eden 
konuklarımız tekrar geliyorlar. 

Tur programlarındaki konaklama, yeme-içme ve mola noktaları gibi hoşnut olunmayan yerlerin çıkarılması, 
değiştirilmesi gibi yenilikleri daha seri yapıyoruz. Program değişiklikleri için en az bir yıl önceden alan 

gezisi, fizibilite etüdü yapmamız gerekiyor. Ulaşım, konaklama, güvenli gezme olanağı, görülmeye değer 

olup olmadığı, sunulan olanaklar, teşvikler, maliyetler vb. araştırılıp uygun görülürse bir deneme turu 
yapılır, beğenilirse bir yıl sonraki programa dahil edilir.  

Payas ismini hatırlar gibiyim ancak itiraf edeyim ki Osmanlı külliyesinin varlığından haberdar değilim. 

Payas’ın tur programlarında yer alabilmesi için günlük programı aksatmayacak yol güzergâhında olması 
gerekir. Programın bir güçlüğünü kolaylaştırabilir, gerçekten görülmeye değer bir yer olabilir. Lavabo-

tuvalet ve yemek ihtiyaçlarımızı karşılayabilir nitelikte olmalıdır. Doğu Akdeniz Bölgesi ‘nin bir mevsimi 

var, iklim dolayısıyla ilkbahar ve sonbaharda talep alıyoruz. Tanıtım yapıldığı takdirde yeni yerlere 
programımızda yer veririz.  Şunu da eklemeliyim; her turumuzda konuklarımıza anket uygularız. 

Programda yer alan, gezi yerleri, konaklama vb. hizmetlerden yararlanan konuklarımızın memnuniyeti 

kararlarımızı etkiler.  Memnun kalırsa program devam eder,  değilse değiştirilir. Bir günde birçok şeyi bir 
arada gerçekleştirmemiz ve iyi planlamamız gerekiyor. Payas, tarihi değeri, yol güzergâhında oluşu ve öğle 

yemeği zamanına uygunluğu ile bizim için artı özelliklere sahip görünüyor,  biz bu konuyu bir araştıralım 

bakalım, belki gelecek yıla size bir sürpriz yapabiliriz.” 
Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük kentinden bölgeye 2010 yılından başlayarak 

düzenli turlar gerçekleştiren acentalar dikkate alınıp  tur programları incelenmiştir. İstanbul çıkışlı GAP Turu: 

programlarında genellikle; İstanbul- Mardin - Dayrul Zafaran Manastırı - Kasımiye Medresesi-Şanlıurfa - Balıklıgöl - 
Adıyaman - Nemrut Dağı-Gaziantep - Mozaik Müzesi - Diyarbakır – Hasankeyf, yer aldığı belirlenmiştir 

(www.anitur.com).  İzmir çıkışlı  ‘GAP’  turu programında ise;  Antakya, Harbiye, İskenderun, Adana,Tarsus, Mersin, 

Silifke, Anamur,  Alanya, Side, Manavgat, Antalya (www.karetur.com) gezidirilmektedir. Ankara çıkışlı Hatay tur 
programında ise;  Ankara-Antakya-Harbiye Şelalesi-Batayaz Kanyonu-Vakıflı Köyü-Hızır Makamı-Titus Tüneli-

Samandağ-Çevik Plajı Tarihi Uzun Çarşı-Hatay Mozaik Müzesi-Habib-i Neccar Camii-Katolik ve Ortodoks Kiliseleri 

gezildirilmektedir (www.vesturizm.com.tr). İnceleme sonucunda üç büyük kentin acentaları tarafından bölgeye 
düzenlenen Doğu Akdeniz, Hatay ve GAP içerikli tur programlarının bir birine benzer gezi yerleri ve hizmet 

sundukları anlaşılmıştır. Payas  Külliyesi’nin henüz  incelenen programlarda yer almadığı belirlenmiştir. Aynı amaçla 

yakın kentlerden düzenlenen tur programları incelendiğinde Adana çıkışlı bir turda Payas Külliyesi ile Cin Kule ve 
Payas kalelerine tur programında yer verildiği tespit edilmiştir. Payas’ın sahip olduğu değerlerin Türkiye genelindeki 

acentalar tarafından tanınırlığının artması, tur programlarında yer vermelerini kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Üç 

büyük kent (İstanbul, Ankara, İzmir) çıkışlı, 2018 ikinci yarısına ait (ilk altı aydan sonra) Doğu Akdeniz, Hatay ve 
GAP paket turları kapsamında araştırılan acentalar, Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. İstanbul, Ankara, İzmir Çıkışlı Doğu Akdeniz, GAP turu yapan Seyahat Acentaları  

İstanbul Ankara  İzmir 

ETS Anıtur Anıtur 

Jolly Jolly Jolly 

Anıtur Tatilbudur Bellima 

Bizcetatil Tempo tur Karetur 

Coral Vesturizm Gezidefteri (FMA) 

Esentur Çoktatil Escantur 

Gezimod İnan Özturizm   

HMS Tatil     

Maxigezi     

Sehrikeyf     

SSC     

Valstur     

Tatilgo     

Tatilsepeti     

Tatilbudur     

Touristica     
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4. Sonuç ve Öneriler 
Payas, Osmanlı devrinde kervan yolları üzerinde mola ve konaklama amacıyla inşa edilen menzil külliyesi 

olup, bir Mimar Sinan eseridir. Külliyenin çevresinde liman, tersane ve iki kale yapısı mevcuttur. Payas, deniz 

kıyısındaki konumu ve sahip olduğu kültürel miras değeri yüksek tarihi yapılarıyla Doğu Akdeniz bölgesinin kültür 

turizmi potansiyeline artı değer katacak niteliklere sahip bir yerleşim yeridir. Doğu Akdeniz paket tur programları 

incelendiğinde, turların Hatay’a, Mersin-Adana-Dörtyol ya da Gaziantep-Kilis güzergâhını izleyerek ulaştığı 
gözlenmiştir. Gaziantep-Kilis güzergâhı, Suriye sınırına yakınlığı nedeniyle günümüzde turlar için güvenlik açısından 

sakıncalı görülmektedir. Bu nedenle her iki güzergâhtan gelen turlar, Dörtyol-Payas güzergâhını izleyerek Hatay 

kentine gitmektedirler. Adana’dan sabah kahvaltı alıp yola çıkan turların genellikle öğle yemeğini çok geç saatte 
Hatay’da aldıkları gözlenmiştir. Payas bu güzergâh üzerinde zamanında öğle yemeği molası verilebilecek bir 

uzaklıktadır. Turların öğle yemekleri Payas’ta verilirse grup hem dinlenme molası, hem de tarihi bir mekanda 

zamanında öğle yemeği alma olanağına sahip olacaktır. Payas’ın turlara sunacağı bu olanakların tanıtımlarda ön plana 
çıkarılması önerilir. Diğer yandan Payas tanıtımı için büyük gayretler gösteren Belediye ve diğer turizm kurumları 

işletme sorunları konusunda üniversitelerin turizm rehberliği bölümlerinden danışmanlık tur operatörlerinden işbirliği 

desteği alabilirler. Böylece, tur gruplarına uygun hijyenik, lezzetli, zaman yönetimli, turistik işletmelere uygun bir 
ortam ve servis kalitesi yaratılarak tur grupları için öncelikli tercihler arasına girebilirler. Tur gruplarının işletmelerle 

ilgili sıklıkla karşılaştıkları lavabo-tuvalet vb. yetersizlikler giderilmiş olacaktır. Payas’ın turizm güzergâhlarına 

katılması, tur programlarını zenginleştirip tercih edilmesini artıracaktır.  
Payas’ın yurtiçi ve yurtdışı internet arama motorlarında ilk sıralarda yer alması için konumuna uygun  

 “Tarihi İpekyolu” markasının Payas adının önüne getirilmesi yararlı olacağı düşünülmektedir. Böylece dünyanın 

herhangi bir yerinden bir kişi arama motoruna İpekyolu yazdığında karşısına Payas adı da çıkacaktır. Payas’la ilgili 
hazırlanacak web sitesinde Türkiye ve bölge haritasında net olarak gösterilmeli ve büyük kentlere uzaklıkları detaylı 

açıklanmalıdır. Site içeriğinde, gezi güzergâhı, mesafeler, görülecek yerlerin belirlendiği bir harita, düzgün Türkçe ve 

yabancı dillere çevrilmiş tanıtım yazıları, kaliteli fotoğraflar, iletişim telefonları, hava durumu, havaalanlarına uzaklığı, 
yol güvenliği, halkın konukseverliği, gastronomi gibi konuların yer aldığı özel ve güncellenebilen, interaktif bir web 

sitesi oluşturulması tanıtımda ilk adım için yararlı olacaktır.  

Turizm tanıtım fuarlarına Doğu Akdeniz bölge kentleri ile bileşik bir marka adı altında “İpekyolu Doğu 
Akdeniz Menzil Külliyesi” gibi kültür turizmini içine alan Doğu Akdeniz bölgesel bir marka içinde bütünleşik bir 

tanıtım gerçekleştirilmesinin ilgiyi artırıp, maliyetleri azaltacağı düşünülmektedir. Payas’ın tanıtımı için; 

üniversitelerin Turizm Rehberliği bölümlerinin uygulama gezilerine dahil edilmesi, tur operatörlerinin 
bilgilendirilmesi, Payas hakkında kitap ve bilimsel yazıların teşvik edilmesi, 2023 Türkiye Turizm Strateji planlarında 

“İpekyolu Koridoru” başlığı altında yer alması için çalışmaların yürütülmesi önerilir.  

EK 1 
 Katılımcılara Yöneltilen Sorular 

(K1) numaralı katılımcıya yöneltilen sorular 

1. Payas’ın Doğu Akdeniz turizmindeki yerinden söz edebilir misiniz?  
2. Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin restorasyonuna nasıl karar verildi, hangi kurumların işbirliğiyle 

restorasyon gerçekleştirildi? 

3. Restorasyon çalışmaları kaç yılında başladı, ne kadar sürdü, açılışı ne zaman gerçekleşti?  

(K2) numaralı katılımcıya yöneltilen sorular 
       1. Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi restorasyon projesinde öncelikleriniz nelerdi? 
       2. Payas ve Külliye ile ilgili geleceğe yönelik hedefler nelerdir? 

       3. Bu konuda acentalardan beklentileriniz nelerdir? 

       4. Sizce Payas’ın yerel halkının konuya bakışı nasıl olacaktır? 

(K3) numaralı katılımcıya yöneltilen sorular  

1. İzmir’in en köklü acentaları arasındasınız. Bölgeye ne zamandan bu yana tur düzenliyorsunuz? 

2. Bölgeye düzenlenen turlar geçmişte nasıldı, şimdi nasıl? 

3. Payas’ı ve Osmanlı devrine ait bir külliye adını duydunuz mu? 

4. Payas’ın tur programlarında yer alabilmesi için sizce neler yapılmalıdır? 

5. Doğu Akdeniz Bölgesi’ne talep var mı? 

6. Tur Programınızı yenilemeye açık mısınız? Tur programınızı neye göre yenilersiniz?  
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