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Özet: Sumela Manast r , Trabzon ilinin Maçka ilçesi s n rlar  içerisinde, 1987 
y l nda milli park ilan edilen Alt ndere Vadisi Milli Park ’nda yer al r. Manast r, 
Alt ndere köyü s n rlar  içinde olup, Maçka’ya 17 km, Trabzon ehrine ise 47 km 
uzakl ktad r. Bu yap , Alt ndere vadisine hakim Karada ’ n ete inde, sarp bir 
kayal k üzerine kurulmu tur ve halk aras nda Meryem Ana olarak da 
adland r lmaktad r. Vadiden yakla k 300 metre yükseklikte bulunan yap , bu 
konumuyla manast rlar n ehir d nda, ormanlarda, ma ara ve su kenarlar nda 
kurulma gelene ini sürdürmü tür. 
Sumela, H ristiyanl n özellikle de Ortodoks mezhebinin Anadolu’daki en eski 
ve en önemli manast rlar ndan biridir. Böylece, Ortodoks H ristiyanlar  taraf ndan 
önde gelen kutsal yerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, inanç 
turizmi aç s ndan çok büyük bir potansiyel olu turmaktad r. Ayr ca, oldukça sarp 
ve ye il bir do an n olu turdu u co rafî bir mekanda in a edilmi  olmas ndan 
dolay , muhte em manzaras yla da turistik bir çekim merkezi durumundad r. 
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I. Giri  
nsanlar n ya ad klar , çal t klar  ve çe itli gereksinmelerini 

kar lad klar  yerlerin d nda, inanç merkezlerini ziyaret etmek suretiyle 
inançlar n n gere ini yerine getirmek amac yla gerçekle tirdikleri dini 
amaçl  turistik gezilerin, turizm olgusu içerisindeki de erlendirilmesi inanç 
turizmi olarak tan mlanabilir. 

nanç turizmi bak m ndan Türkiye büyük bir potansiyele sahiptir. 
Nitekim, gerek ilkça  medeniyetlerinin Anadolu’da geli mesi, gerekse de 
H ristiyanl n ilk dönemlerinde havarilerin, Ortaça ’da ise Musevilerin 
ya ad klar  yerlerde kar la t klar  a r bask  ve yok etme politikalar  sonucu, 
bu topraklara s nm  olmalar , Türklerin kendi dini olan slamiyet’e ait 
eserlerin yan  s ra, çok say da sinagog ve kilisenin Anadolu’da yer almas na 
neden olmu tur. Anadolu’nun Türkle mesinden sonra, Selçuklu ve özellikle 
de Osmanl lar döneminde bu topraklarda ya ayan insanlar n inançlar nda 
serbest b rak lmalar  ve herhangi bir bask  olmadan kendi inançlar n  
ya amalar  ve mabetlerini in a etmelerine izin verilmesi bunda etkili olan en 
önemli unsurlardand r. Bunun sonucunda da Anadolu’da in a edilmi  dini 
mabetler ve tap naklar, milletimizin slami anlay  paralelinde derin sayg  ve 
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ho görü içerisinde günümüze kadar ula m t r. Bu eserlerden biri de Sumela 
Manast r ’d r. 

 Ku kusuz bu eserler, güne -kum, deniz turizmine alternatif turizm 
çe itlerinden inanç turizmi aç s ndan ülkemize büyük avantaj sa lamakta ve 
bu konuda dünyan n say l  ülkelerinden birisi durumuna gelmesine zemin 
haz rlamaktad r. Çünkü ülkemizin hemen her bölgesinde inanç turizminin 
geli mesine hizmet edecek çok say da dini mabet ve inanç merkezi 
mevcuttur. Örne in; dünyadaki en önemli üç dinden birisi olan H ristiyanl k, 
asl nda Kudüs’te do mu  olmas na ra men, onun yay l p geli mesinde 
Anadolu’nun özel bir yeri olmu tur(Keskinsöz, 1999, s.13). Romal lar n bask  ve 
zulmünden kaçan Hz. sa’n n havarilerinin bir k sm  Anadolu’ya gelmi  ve 
burada dini yaymaya çal m lard r. Hz. sa’n n yard mc s  Aziz Yuhanna, 
Hz. Meryem ile Efes (Efesos) dolaylar na yerle mi , orada ya ay p ölmü tür. 
Onun ad na bir kilisenin ve Hz. Meryem’in ad na bir evin varl  bu gelene i 
desteklemektedir. Yine H ristiyanl a bir dünya dini niteli i kazand ran Aziz 
Pavlus Tarsusludur ve Anadolu’nun birçok yerini dola arak yeni dine 
taraftar ve dini mabetler kazand rmakta çok önemli bir rol oynam t r. lkça  
kentlerinden Pamukkale’deki Hierapolis ehrinde Aziz Philippos ad nda 
ba ka bir havarinin ya am  olmas , bir di erini olu turur(Kaya, 1999,s.41). 
Bunlara H ristiyanl n ilk önemli yay lmay  Anadolu’da 
gerçekle tirmesinde etkili olan Demreli Aziz Nikolas, zmitli Azize Barbara, 
Hierapolisli Aziz Bartholomeos’u da ilave etmek gerekir. Ba ta stanbul, 
Antakya ve Ihlara Vadisi olmak üzere Anadolu’nun birçok yöresinde bu 
dönemden kalan inanç yerleri çok önemlidir. Bu ba lamda, Sumela 
Manast r ’da çok büyük bir önem ve potansiyele sahiptir. Ancak, görülen o 
dur ki, ülkemiz bu kaynaklar  yani potansiyeli, turizme kazand rmada 
yeterince ba ar l  olamam t r. Oysa ulusal s n rlar  hesaba katmaks z n 
dünyada meydana gelen teknolojik de i iklikler çe itli ülkelerde insanlar  bir 
araya getirmekte ve dünya üzerindeki Kudüs, Mekke, Antakya … vs gibi 
baz  ehirler, farkl  kültür, uygarl k ve dinler aras nda olu an yak n ili kilere 
sahne olmaktad r. Ülkemiz de sahip oldu u tarihsel ve arkeolojik 
zenginlikler, özellikle de H ristiyanl n aç k hava müzesi olmas  sebebiyle 
inanç turizmi bak m ndan son derece önemlidir. En az ndan srail ve 
Yunanistan kadar öneme sahip olmas na ra men, Türkiye’nin bu konudaki 
önemi ya iyi kavranamam  ya da buralara sadece arkeolojik bir yer, bir 
kal nt  olarak bak lm t r(Kaya, 1999,s.41). Oysa, bunlar n inanç turizmi 
bak m ndan de erlendirilmeleri bir taraftan ekonomik girdi olarak ülkemize 
ve dolay s yla da bulunduklar  bölgelere büyük katk  yaparken, di er taraftan 
turizmin y l n tamam na yay lmas  sa lanm  olacakt r. 

Bu amaçla da Trabzon ilinin Maçka ilçesine ba l  Alt ndere köyü 
s n rlar  içerisinde bulunan Sumela Manast r ’n n var olan turizm 
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potansiyelini çe itlendirmek ve sadece Nisan-Ekim aylar  aras ndaki turizm 
aktivitesini bütün bir y la yaymak için, inanç turizmi bak m ndan da mutlaka 
de erlendirilmesi gerekir. Bu potansiyel Sumela Manast r ’nda fazlas yla 
vard r. Çünkü Sumela H ristiyanl n, özellikle de Ortodoks mezhebinin 
Anadolu’daki en eski ve en önemli kiliselerinden biridir. Böylece Ortodoks 
H ristiyanlar  için kutsal yerlerden biri olarak görülen Sumela Manast r , bu 
nedenle inanç turizmi aç s ndan çok büyük bir potansiyel olu turmaktad r. 

 
II. Co rafî Konumu ve Ula m Durumu 

Sumela Manast r , Trabzon ilinin Maçka ilçesi s n rlar  içerisinde, 
1987 y l nda milli park ilan edilen Alt ndere Vadisi Milli Park ’nda yer al r. 
Manast r, Alt ndere köyü s n rlar  içinde olup, Maçka’ya 17 km, Trabzon 
ehrine ise 47 km uzakl ktad r ( ekil 1). Bu yap , Alt ndere vadisine hakim 

Karada ’ n ete inde sarp bir kayal k üzerine kurulmu tur ve halk aras nda 
Meryem Ana olarak da adland r lmaktad r. Mülkiyeti Kültür ve Turizm 
Bakanl ’na  ait olan manast r, Vak flar Genel Müdürlü ü taraf ndan 
i letilmektedir. 

 
                                   ekil 1. Konum Haritas . 

 
Milli parka, dolay s yla da manast ra Trabzon-Erzurum Devlet 

karayolundan (E-97) Maçka ilçe merkezi içerisinden güneydo uya sap larak 
gidilir. Alt ndere vadisi boyunca devam eden il yolu ile önce Alt ndere 
köyüne ve daha sonrada milli park sahas na var l r. Milli park sahas  
içerisinde kalan 5 km’lik yolla da Sumela Manast r ’na ula l r. 
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Sumela’y  ziyarete gelenler, Alt ndere vadi taban ndan Meryemana 
tesislerinin bulundu u alandan manast ra iki farkl  yolla ula rlar. Bunlardan 
ilkini, vadi taban ndan manast ra kadar yakla k 1200 m uzunlu undaki, 
oldukça e imli ve dolambaçl  olan patika yol olu turur. Daha çok yabanc  
turistiler taraf ndan kullan lan bu güzergâh, ortalama yar m saatlik bir zaman 
almaktad r. Gür bir orman örtüsü içindeki patika yolu t rmanan ziyaretçiler, 
çevredeki çe itli a aç türlerinin de isimlerini ö renme f rsat n  bulurlar. 
Çünkü a açlara, Türkçe ve Latince isimlerini belirten bilgi etiketleri 
yaz l d r. Manast ra ula an di er bir güzergâh  ise 2001 y l nda hizmete 
aç lan 3 km uzunlu undaki karayolu olu turur. Yar s  asfalt yar s  stabilize 
olan bu yol, manast r n yakla k 250-300 m kadar yak n na ula maktad r. 
Karayolu bitiminden manast ra düz bir patika yolla rahatl kla ula mak 
mümkündür. Ancak belirtilen patika yolun vadi taban na bakan taraf nda 
e im de erlerinin çok fazla olmas , kaza olas l n  ortaya ç karmaktad r. Bu 
nedenle do al ortamla da uyumlu olabilecek çitlerle, patika yolun daha 
güvenli hale getirilmesi mümkün olabilir. Manast ra ula mak için kullan lan 
karayolunun dar ve e imli olmas , büyük araçlar n bu yolu kullanmas n  
engellemektedir. Bu yüzden ziyaretçilerin bir k sm  minibüsler kiralayarak 
manast ra ula rlar (Do anay, 2004, s. 54-55). 

 
III. Do al Çevre Özellikleri 

Sumela Manast r , Do u Karadeniz s rada lar ndan Zigana 
da lar n n uzant s  olan Karada ’ n kuzeye bakan yamac nda, sarp bir kaya 
üzerinde kurulmu tur. Bu saha Jura-Kretase ya l  volkano sediment 
birimlerden andezit, bazalt lav ve proklastikleri, dasitik lavlar, killi kalker ve 
yar  kristalize kalkerlerden olu mu tur. Pülütonik kayaçlar ise granit ve 
granodioritlerden ibarettir(MTA,1974, s.24-32). Ayr ca riyolit ve riyodasit 
ve porfiridasitler de yap  içerisinde aflorman verirler(K l çarslan, 1994, s.8). 

Do u Karadeniz da lar n n orta bölümüne dü en Zigana (Kalkanl ) 
da lar  yay  içerisinde kalan saha, bir antiklinal eklinde do u-bat  
do rultusunda k y ya paralel uzanmakta ve k y dan iç k s mlara do ru 
yükseltisi sürekli art  gösteren bir yap  göstermektedir. Do udan itibaren 
Horos da lar  (Ta oluk T. (2420 m), Ayeser T (2423 m)) ile ba layan silsile 
Kalkanl  da lar  (2193 m), Ni an da  (3082 m), F r n da  (2706 m) ile 
Karakaban (2550 m) da l k kütlesiyle devam eder. Bu ku a a bütünü ile 
Kalkanl  (Zigana) da lar  ad  verilmektedir. Manast r n bulundu u Alt ndere 
vadisinin do usunda, kuzeyden güneye do ru; Gümü lü T (2375 m), 
F r nda  T. (2706 m), S canyurdu tepesi (2997 m) bulunurken, güneyde 
skoper tepe (2720 m), Deveboynu tepesi (3082 m) ve Medeninba  tepesi 

(2942 m) yer al r. Bat daki en yüksek zirveyi ise Ta kesen tepesi (2820 m) 
olu turur ( ekil 2). 
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Saha, Alt ndere (Meryemana) ve kollar  taraf ndan derin bir ekilde 
parçalanm t r. Genç bir vadi olan Alt ndere V profilli bir özellik ta r. 
Arazinin dar ve derin bir ekilde yar lm  olmas  k sa mesafelerde 
yükseltinin artmas na sebep olmu tur. Gerçekten de karayolu takip edilerek, 
ula lan manast r n 17 km kuzeyindeki Maçka 250 m yükseltide yer al rken, 
manast r n yükseltisi 1300 m’yi bulmaktad r. Bu durum sahan n topo rafik 
yap s n n ne derece engebeli oldu unu aç kça ortaya koymaktad r.  

Akarsu a nd rmas n n oldukça zor oldu u ve sert kayaçlar n yer 
ald  yereylerde Alt ndere, derin yarma vadiler meydana getirmi tir. 
Ku kusuz bu durum Kuaterner esnas nda taban seviyesinin birkaç defa 
alçalmas , akarsular n kazma faaliyetlerini artt rm , yükselme esnas nda ise 
biriktirme faaliyetleri birbirini izlemi tir(Gattinger, 1962, s.135). Neotektonik 
hareketlerle yükselen sahada kurulu olan Alt ndere (Meryemana) vadisi 
içerisinde yer alan akarsular, bazalt ve andezit gibi volkanik kayaçlar  derin 
bir ekilde a nd rarak epijenik yarma vadiler meydana getirmi tir(K l çaslan, 
1994, s.8). Ço andere köyü yak nlar nda da benzer vadiler 
olu mu tur(Foto raf 1). 

 
 

 
            Foto raf 1. Ço andere Köyü Yak nlar ndaki  Epijenik Yarma Vadi  
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ekil 2. Sumela (Meryem Ana) Manast r  ve Çevresinin Topo rafya Haritas  

0 m) kuzey, Deveboynu tepesinin (3082 m) ise 
do u et

 
skoper tepenin (272

ekleri ile Çak rgöl çevresinden kaynaklar n  alan Alt ndere, kayna n  
daha bat daki Kolat da n n (2638 m) kuzey yamaçlar ndan alan Aç su 
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deresi ile 500 m yükseltilerde birle erek, Alt nta  deresi ad n  alarak 
Maçka’n n güneyinde (Ço andere köyü) De irmendere’ye kavu maktad r. 

Karadeniz ikliminin hüküm sürdü ü sahada, k y  ile manast r n 
bulundu

istasyonu verilerine göre, y ll k ortalama kar 
ya l  

ha, Do u Karadeniz Bölümü’nün 
genelin

 bahsinde de belirtildi i gibi, Alt ndere Milli Park alan  yo un 
bir orm

u arazi aras nda önemli de i iklikler görülür. Nitekim k y  
istasyonu olan Trabzon’da (33 m) y ll k ortalama s cakl k 14.6 °C, ya  
822.7 mm, Maçka’da (250 m) s cakl k 12.2 °C, ya  731.7 mm iken, 
Meryemana istasyonunda (1100 m) s cakl k 9.4 °C, ya  906 mm kadard r. 
Y ll k ya n da 145.2 mm (% 16.0)’s  k , 291.2 mm (% 32.1)’si ilkbahar, 
265.2 mm (% 29.3)’si yaz ve 204.4 mm (% 22.6) s  ise sonbahar 
mevsiminde dü mektedir. 

Ayn  meteoroloji 
gün say s  30.6, karla örtülü gün say s  79.6’d r. Ekim  ay  

sonlar ndan itibaren ba layan kar ya lar , Nisan ay  ba na kadar devam 
etmektedir. En az kar ya  0.2 gün ile Ekim ay nda görülürken, her geçen 
ay artarak ubatta 8.0 güne ula maktad r. 

Sumela Manast r ’n n yer ald  sa
de oldu u gibi, elveri li ya  ve s cakl k artlar  dolay s yla gür bir 

orman formasyonuna sahiptir. Saha, Kuzey Anadolu fitoco rafya bölgesinin, 
Ordu’dan do uya do ru uzanan kol ik flora bölümünde yer almaktad r. 
Kuzey Anadolu’da k y n n hemen gerisinde ba layan da  s ralar  gür 
ormanlarla örtülüdür. Bunun ba l ca sebebi, ya  bollu udur. S cakl k 
artlar n n elveri li, y ll k ya  miktar n n yüksek olu u ve bariz bir kurak 

devrenin bulunmay , zengin bir orman örtüsünü haz rlam t r ( nand k, 1969, 
s. 180). Gerçekten de, bir sahan n do al bitki örtüsü, her eyden önce iklim 
artlar  ile yak ndan ilgilidir. Bitkilerin geli ebilmeleri için, iklim 

elemanlar ndan s cakl k ve ya n ayn  anda bulunmas  gerekir. Kurak 
iklimin hüküm sürdü ü bölgelerde oldu u gibi, ya tan yoksun s cak devre 
veya s cakl n dü ük oldu u ya l  bir devrede, do al bitki örtüsünün geni  
ölçüde geli mesi için elveri li bir ortam te kil etmez. S cak mevsimde yeteri 
kadar ya  alan sahalarda, gür bir bitki örtüsü geli ebilmektedir (Tando an, 
1992, s. 252).   

klim
an örtüsüyle kapl d r. Zaten bu özelli i, vadinin 1987 y l nda Milli 

Park alan  ilan edilmesindeki özelliklerin ba nda gelmektedir. Nitekim 
yakla k 4800 hektar olan park alan n n 901  hektar kadar  ormanl k sahadan 
olu maktad r. Bu ormanl k saha; geni  yaprakl , kar k ve i ne yaprakl  
olmak üzere farkl  ku aklardan te ekkül etmi tir. Yakla k 500-600 m 
yükseltilerden itibaren yo unluk kazanan geni  yaprakl  ormanlar 1200-1300 
m lere kadar devam eder. Bu ku ak içerisinde 800 m yükseltilerden sonra 
i ne yaprakl lar da görülür(Foto raf 2). 1300 m yükseltiden sonra ise i ne 
yaprakl  ormanlar önem kazanmaya ba lar ve yakla k 2000 m’ye kadar 

 

7



 

yay l lar  devam eder. Bu yükseltiden sonra tek y ll k bitkilerin bulundu u 
alpin kat yer al r. Milli park alan  içerisinde çok zengin bir tür çe itlili i 
mevcuttur. Bu türlerin en yo un olarak bulunanlar n ; Do u Karadeniz 
göknar  (Abies nordmanniana), akçaa aç türleri (Acer cappadocicum), Acer 
compestre, Acer platonoides), sakall  k z la aç (Alnus barbata), tüylü hu  
(Betula litwing wii), adi gürgen (Carpinus betulus), kestane (Cestanea 
sativa), do u kay n  (Fagus orientalis) ad  ceviz (Juglans regia), adi f nd k 
(Corylus avellana), karayemi  (Lauracerosuss officinalis), titrek kavak 
(Populus tremula), da  karaa ac  (Ulmus glabra), Kafkas hlamuru (Tilia 
rubra), do u ladini (Picea orientalis, mor(Rhododendron ponticum) ve sar  
çiçekli orman gülleri (Rhododendron luteum) olu turur. Alpin türler aras nda 
ise koyun yuma  (Festica ovina), has r otu (Nordus stricta), tavusotu 
(Agrostis tenuis), üçgül türleri (Trisetum hg.oridum, pratense, ruspens) 
bulunur (Mente , 1992, s. 52-54). 

 

   
Foto raf 2. Sumela Manast r n n Çevresindeki Kar k Ormanlardan  

    
 

IV. Yerle me Tarihi ve nanç Turizmi Bak m ndan Önemi 
çinde, 

Alt nde

                   Bir Görünüm.  

Trabzon’un Maçka ilçesinin Alt ndere köyü s n rlar  i
re vadisine hakim Karada ’ n eteklerinde sarp bir kayal k üzerinde 

kurulmu  olan Sumela Manast r , halk aras nda Meryem Ana ad  ile 

 

8



 

an l r(Foto raf 3). Vadiden yakla k 300 metre yükseklikte bulunan yap , bu 
konumuyla manast rlar n ehir d nda, ormanlarda, ma ara ve su 
kenarlar nda kurulma gelen ini sürdürmü tür ( en, 1994, s. 6). Gerçekten de 
manast rlar, dünya i leriyle ilgisini keserek, uhrevi dünya için ibadet etmek 
ve ya amak amac yla Ortodoks H ristiyan aziz ve azizeleri (din adamlar ) 
için, k rsal bölgelerin sapa ve gözden uzak yörelerinde (sarp kayal klar ve 
orman içlerinde) yap lm  yap  ya da topluluklar d r. Bu tür dini yap lar, ilk 
kez IV. yüzy l ortalar nda M s r’da yap lmaya ba lanm  ve giderek 
Ortodoks H ristiyan toplumlar n n ya ama bölgelerine h zl  bir ekilde 
yay lm t r (Do anay, 2001, s. 205).  

Meryem Ana (Panaghia)

e

 ad na kurulan manast r n Grekçe Sumela 
ad n n esas n , kara - karanl k anlamlar na gelen Melas sözcü ünden alm  
olabilece i ifade edilmektedir. Bu ismin manast r n kuruldu u koyu renkli 
Karada ’dan geldi i dü ünülmekte ise de, Sümela kelimesinin buradaki 
Meryem tasvirinin siyah rengine de ba lanabilmektedir. Gerçekten de 
Manast r n kuruldu u Karada ’ n litolojik yap s n  koyu renkli bazalt ve 
andezitlerin olu turdu u dü ünülürse, ad n co rafi anlamda buradan 
kaynaklanabilece i de söylenebilir. Ayr ca, Sumela kelimesinin buradaki 
Meryem ikonas n n (tasviri) bir s fat  da olabilece i belirtilmektedir. Nitekim 
ünlü tarihçi J. P. Fallmerayer’in de 1840 y l nda buray  ziyaretinde dikkat 
çekti i üzere rengin koyu, hatta te his edilemeyecek derecede siyah olu u 
da, bu ismin esas n  te kil etmi  olabilir. Gürcü resim sanat nda, XII. 
yüzy lda sanat aleminde Siyah Madonna ismi alt nda tan nan bir tak m 
Meryem ikonlar n n yap ld  ve yay ld  bilinmektedir. Esrarl  ifadesini 
daha da artt rmak gayesiyle, Meryem Ana resimlerinde yüz, siyah ile 
boyanmaktayd . Gürcistan’a bu usulün eski Hind sanat ndan gelmi  
olabilece i de ileri sürülmü tür. Bölgenin, dolay s yla da Sumela 
Manast r ’n n Kafkasya’ya yak nl  dü ünülecek olursa, burada 
(Kafkasya’da) sayg  gören Meryem tasvirinin, manast r n Sumela ad n  
almas nda rol oynam  olabilece i ihtimali de vard r. Böylece manast r n 
üzerinde bulundu u da n ad n n da, manast rdan dolay  Oros Mela yani 
Karada  olarak verilmi  olabilece i de belirtilmektedir(Eyice, 1966,s.246). 

 

 

9



 

       
      Foto raf 3. Halk Aras nda Meryem Ana ad  ile de An lan Sumela Manast r ’n n  

Muhte em Görünümü 
 

Ayr ca siyah Meryemlerin bilhassa Avrupa’n n do usuna do ru 
artt  bilinmekte ve bilhassa ziyaret yerlerinde bulunmakta ve da larda, 
yüksek yerlerde, orman içerlerinde kurulan ibadet yerlerinde muhafaza 
edilmekte, ço unlukla bu yerlerde mevcut su kaynaklar  ifal  su olarak 
tan mlanmakta ve bu kaynaklar n bulunduklar  yerlere mucizevi ekilde 
geldiklerine inan lmaktad r(Eyice, 1966, s.247). Bütün bu olaylar n çok de i ik 
ve birbirinden uzak çevrelerde dini inan lar n ayn  veya benzer özellik 
ta malar  son derece ilgi çekicidir. 

Ad ndan da anla laca  gibi Sumela Manast r ’n n çok eski bir tarihi 
geçmi i söz konusudur. Nitekim kurulu  tarihinin 4. yüzy la kadar indi ine 
ili kin çe itli rivayetler bulunmakta ve bu dönemde Bizans mparatoru I. 
Theodosius zaman nda (375-395) Atina’dan gelen Barnabas ve Sophronios 
isimli iki rahip taraf ndan kuruldu u ve mparator Justinianus’un (6. 
yüzy lda) manast r n onar larak geni letilmesini istemesi üzerine 
generallerinden Belisarios taraf ndan tamir ettirildi i ileri sürülmektedir. 
Rivayete göre; Barnabas ile ye eni, Meryem Ana ve Hz. sa’n n 
çocuklu unu ifade eden ve St. Luke taraf ndan yap ld  söylenen bir tabloyu 
da yanlar na alarak Trabzon’a, buradan da manast r n yap lmas nda 
kendilerine yard mc  olacak gönüllü i çileri toplad ktan sonra, manast r n 
bulundu u bölgeye gelirler(Foto raf 4). Karada ’ n en dik yamac na ç kan 
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ke i ler, tepesinden su damlayan ma arada iki odal  olarak manast r  in a 
ettirirler(Tüfek, 1978, s.80-81). Ke i lerin ölümünden sonraki dönemlerde 
manast r, H ristiyanlar n özellikle de Ortodoks mezhebine mensup 
H ristiyanlarca kutsal bir tap nak olarak kabul edilmi tir.  
        Ayn  döneme ait ikinci bir ba ka rivayete göre ise, Meryem Ana ve Hz. 
sa’n n resminin bulundu una inan lan bir tablonun ate e at lmas  üzerine 

yanmamas , suya b rak ld nda da herhangi bir zarara u ramamas  üzerine 
kutsal say ld  ve bu resmin iki ke i  taraf ndan Karada larda, üst 
kesiminden su damlayan ma araya in a ettirilen iki odal  kilisenin tavan na 
konulmas  sonucu, kutsal bir manast r haline dönü türüldü ü belirtilmektedir 
(Eyice, 1966, s.245). 

Bu rivayetlere ra men manast r n, bugün ayakta bulunan yap lar n n 
13-14. yüzy llara ait Trabzon Komnenoslar  (Pontus) dönemi eserleri oldu u 
bilinmektedir. Trabzon Komnenoslar ndan III. Alexios buras n  1360 y l nda 
17 m yüksekli inde, 40 m uzunlu unda, 14 m geni li inde 72 odal  yeni bir 
tesis haline getirmi tir. Böylece manast r n öneminin 1204 tarihinde 
Trabzon’da kurulan Komnenoslar n prenslerinden III. Alexios (1349-1390) 
zaman nda artt  ve fermanla gelir sa land  ifade edilmektedir. Nitekim 
manast r n d  kap s nda 1650 y l na kadar mevcut oldu u belirtilen 1360 
tarihli be  m sral k bir manzum kitabede; III. Alexios’un manast r n 
kurucusu, do u ve bat n n hakim imparatoru oldu u ifade ediliyor, ayr ca, 
Alexios’un 1361 y l ndaki bir güne  tutulmas n  burada geçirdi i ve 
sikkelerindeki güne  resminin bu olayla ilgili oldu u ve 1365 tarihli 
vakfiyesi ile de manast r n bütün idari artlar n , arazisini, gelirlerini düzene 
koyduktan ba ka, Trabzon’a gelecek bir tehlikeyi, bir Türk ak n n  önlemek 
üzere, buradaki ke i lerin daima uyan k bulunmalar n  da bildirdi i ifade 
edilmektedir. Kendisinden sonra gelen Komnenoslar da Sumela Manast r n  
yeni fermanlar ile zenginle tirmi ler veya vak flar n  tasdik etmi lerdir(Tüfek, 
1978, s.81-82). 
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Foto raf 4. Manast r n Yap l na Vesile Oldu u Söylenen Meryem Ana 
konas . Kilisenin Tavan nda Bulunan Meryem Ana konas ’na Kilisenin 

Hangi  Taraf ndan Bakarsan z Size Bak yor Gibi Gözükmektedir. 
 
Manast r, Trabzon ve çevresinin Türk idaresine geçtikten sonra da 

önemini korumu  ve Osmanl  sultanlar  birçok manast rda oldu u gibi, 
Sumela’n n da eski hak ve hukukunu dikkatle korumu lar, hatta buraya 
imtiyazlar vermi ler, baz  hediyeler de yollam lard r. Nitekim Trabzon’un 
fethi ile Fatih Sultan Mehmet’in manast r n haklar n  tan d  ve bunlar  bir 
fermanla korudu u belirtilmektedir. Yavuz Sultan Selim’in ise manast ra iki 
amdan hediye etti i, ayr ca daha sonraki Osmanl  sultanlar ndan Sultan II. 

Beyaz t, I. Selim, II. Selim, III. Murat, brahim, IV. Mehmet, II. Süleyman, 
Mustafa ve III. Ahmet taraf ndan fermanlar n da ç kar ld  bilinmektedir 
(Koç ve di . s. 42). Hatta XVIII. yüzy lda Ortodoks Eflâk Voyvodalar  ve XIX. 
yüzy lda ise Rum Ortodoks Kiliseler Birli i taraf ndan onar m yap lmas na 
izin bile verilmi tir. Nitekim III. Sultan Ahmet, 1710’da Manast r n iç 
duvarlar n n onar lmas  ve fresklerin yenilenmesi, I. Sultan Mahmut ise, 
1740’da di er bölümlerdeki fresklerin yeniden yap lmas  için emir verip 
masraflar n  da kar lam lard r. XIX. yüzy lda rahiplerin say s  yüze ula m  
ve sahip olduklar  arazi Sultan Abdülhamit’in ihsanlar  ile daha da 
geni letilerek, manast r n çevredeki 15 köyün sahibi olmas  
sa lanm t r(Tüfek, 1978, s.82-84). 
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Bunlara ilave olarak; Sumela Manast r ’n n bir çok bölümü 18. 
yüzy lda yenilenmi , baz  duvarlar fresklerle süslenmi tir. 19. yüzy lda 
büyük binalar n ilave edilmesiyle manast r, muhte em bir görünüm 
kazanm , en zengin ve parlak dönemini ya am t r. Bu dönemde son eklini 
alan manast r, Ghikas (1755), Stephan (1764), Hysilantes (1775), G.Palgrave 
gibi pek çok yabanc  seyyah taraf ndan ziyaret edilerek yaz lar na konu 
edilmi tir (Koç ve di . 2004, s. 42). 

Buraya kadar yap lan aç klamalardan anla laca  üzere, Sumela 
Manast r , bu ad  ile tarihte ancak Trabzon Komnenoslar  döneminde ortaya 
ç kmaktad r. Her kö esinde irili ufakl  böyle dini binalar bulunan bu 
bölgenin, peyzaj itibar yla en harikulade bir yerinde Sumela Manast r  
kurulmu  ve Osmanl  devri Türk idaresi s ras nda devaml  geli erek tam 
manas  ile muazzam bir tesis halini alm t r. Hemen hemen 1300 metre 
rak ml  bir noktada ve vadinin dibinde akan suyun 300 metre kadar 
yükse inde, dimdik denilebilecek kadar sarp bir yamac n ortalar nda oldukça 
geni  ve yüksek bir ma ara, daha do rusu bir kovuk, bu tesisin çekirde ini 
te kil etmi tir. Bu eri ilmesi zor ve yorucu kovuk önündeki dar ç k nt , 
zamanla burada büyüyen, geni leyen ve zenginle en manast ra zemin 
olmu tur. Sumela, Trabzon ve çevresinde say lar  hayli çok olan eski 
manast rlar n en ünlüsüdür. 

Manast ra, Trabzon’un 1916-1918 y llar  aras ndaki Rus i gali 
s ras nda el konulmu , Kurtulu  Sava  sonras  yap lan nüfus mübadelesi 
sonras  bölgede ya ayan Rumlar n Yunanistan’a göçmesi ile tamamen 
bo alt lm t r. Bu tarihten sonra kontrolsüzlük ve bak ms zl ktan h zla harap 
olmaya ba layan manast r n, 1930’da kimli i belirsiz ah s veya ah slar 
taraf ndan ç kar lan yang n sonucu ah ap k s mlar  tamamen yanm t r. 
Kültür Bakanl  taraf ndan koruma alt na al nd  1972 y l na kadar geçen 
süre zarf nda, define aramak bahanesi ile büyük tahribata u ram , kargir 
k s mlar  y k lm t r. Ayr ca duvarlardaki fresklerin önemli bir k sm  
sökülerek çal nm  veya tahrip edilmi tir. 1981 y l nda do al sit alan  olarak 
belirlenen manast r, 1987 y l nda Alt ndere vadisinin milli park alan  ilan 
edilmesiyle koruma alt na al nd . Bundan on y l sonra (1997) Trabzon Kültür 
ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kurulu’nca I. derece do al ve arkeolojik sit 
alan  olarak belirlenirken, çevresi de II. derecede sit alan  haline getirildi. 
Manast r n tahrip edilen bölümlerinin onar lmas  ve restore edilmesi 
çal malar  1962 y l nda merdivenleri ve kap s n n tamiri ile ba lam ,  1967 
y l ndan itibaren zaman zaman yap lan  restorasyon çal malar  sonucu 1972 
y l nda ören yeri olarak ziyarete aç lm t r. Daha sonra 1991 y l nda 
restorasyon çal malar na h z verilmi tir. Bu tarihten sonra büyük ölçüde 
restore edilen manast rda, günümüzde de çal malar devam etmekte olup, 
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halihaz rda odalar n taban n  olu turan ah ap dö emeleri ile mahzenlerin 
restorasyonu yap lmam t r. 

Böylece manast r n bölgenin en eski H ristiyan tap naklar ndan birisi 
olmas , inanç turizmi bak m ndan hayli önemli bir yap  haline gelmesine 
büyük etki yapm t r. Özellikle manast r n yukar da belirtilen rivayetler göz 
önünde tutuldu unda kutsal bir yer olarak kabul edilmesi, yabanc  turistlerin 
u rak yeri haline gelmesine ve bölgenin yabanc  ziyaretçiler taraf ndan en 
çok ziyaret edilen yerlerin ba nda olmas na yol açm t r. Ayr ca, manast r n 
bulundu u kayan n çatlaklar ndan manast r n içerisine de i ik aral klarla 
damlayan suyun ifal  oldu una inan lmas , umutsuz gibi görünen hastalar n 
soyundurularak vücutlar n n herhangi bir yerine dü en su damlalar n n (yedi, 
onbir veya yirmibir damla) iyile tirici etkisinin varl na inan lmas  da 
manast r  önemli k lmaktad r. Gerçi son y llarda, böyle bir tedavi uygulamas  
gibi bir dü ünce söz konusu olmasa da, manast r  ziyarete gelen yabanc  ve 
bir k s m yerli turistin damlalar n dü tü ü yere metal para atmak suretiyle 
bedenlerinin herhangi bir yerine dü en su damlalar n n, istedikleri dileklerin 
gerçekle ece ine inanmalar  ve bunun dilden dile yay lmas  da bir inanc  
sembolize etmektedir. Etütlerde bulundu umuz dönemlerde de ayazma 
içerisinde bulunan yüzlerce metal paran n varl  bu inanc n günümüzde de 
hala geçerlili ini korudu unu göstermektedir(Foto raf 5). 

Günümüzde manast r n ba l ca bölümlerini; ana kaya kilisesi, birkaç 
apel (kilise), mutfak, ö renci odalar , misafirhane, kütüphane ile kutsal 

ayazma olu turur(Foto raf 6). Ayr ca manast r n giri inde, büyük bir bölümü 
restore edilen, yamaca yaslanm  su kemeri bulunmaktad r. 

Plan itibariyle iki bölümden olu an manast r n ana giri ine, 62 
basamaktan olu an dar bir merdivenle ula l r. Giri  kap s n n yan nda 
muhaf z odalar  bulunmakta olup, buradan 76 basamakl  bir merdivenle iç 
avluya, 96 basamakla ana kiliseye inilmektedir. Bu bölümde tap nma yeri, 
kayadan damlayan ve kutsal oldu una inan lan yerde bir ayazma ve 3-4 tane 
küçük kilise ( apel) bulunmaktad r. Tap na n içi ve d  ncil’den al nm  
oldu u söylenen fresklerle süslenmi tir. nen merdivenin sa  taraf nda ise 
kütüphane ile misafir odalar  yer al r. Dört kattan olu an manast r n alt 
k sm nda ise 1930 y l ndaki yang nda ah ap k s mlar  yanm  ke i  odalar  
(72 oda), kilerler, erzak depolar  ve alt katta birkaç s ra mahzeni mevcuttur 
( ekil 2). 
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Foto raf 5. Ziyaretçiler Ayazmaya Metal Paralar Atarak Tuttuklar  Dileklerin   
Gerçekle eceklerine nanmaktad rlar 

 
 

     
Foto raf  6.  Sumela Manast r ’n n çerisinden Bir Görünüm. 
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                             ekil 2. Sumela Manast r ’n n Yerle me Plan  
 

V. Sumela Manast r ’n n Günümüzdeki Turizm Aktivitesi 
Ortodoks H ristiyanlar  için Anadolu’daki kutsal yerlerden biri 

olarak kabul edilen Sumela (Meryamana) Manast r , dini özelli inin yan  
s ra orman içerisinde oldukça sarp ve ye il bir do an n olu turdu u co rafî 
bir mekanda in a edilmi  olmas  sebebiyle olu turdu u muhte em 
manzaras yla da turistik bir çekim merkezi durumundad r. Bu sebeple de 
turizme aç ld  1972 sezonundan itibaren gerek yerli, gerekse de yabanc  
turist say s nda, 1979 y l nda oldu u gibi baz  y llar istisna edilirse önemli 
art lar ya anm t r (Tablo 1). Ku kusuz bu y lda (1979) ziyaretçi say s n n 
az olmas nda; o dönemde ülkemizin içerisinde bulundu u siyasi karga a 
ortam n n büyük etkisi olmu tur. Ayn  ekilde bir önceki y la göre 1990-
1991 y llar ndaki özellikle yabanc  turist say lar ndaki dü ü , Körfez 
Sava ’ndan Türkiye’nin d  turizminin etkilenmi  olmas ndan 
kaynaklanm t r. 

Sumela Manast r ’n  turizme aç ld  1973 y l nda 8000’i yabanc , 
6000’i yerli olmak üzere toplam 14000 ki i ziyaret etmi ken, 2004 y l  
itibariyle bu rakam, 22279 (% 16.1)’u yabanc  116081 (% 83.9)’i yerli 
olmak üzere 138360’a ula m t r (Tablo 1) Ba ka bir anlat mla 1973-2004 
y llar  aras nda manast r  ziyaret eden yabanc  turist say s  % 178.5 artarken, 
bu oran yerli ziyaretçiler de çok daha fazla gerçekle erek % 1834.7’lik bir 
art  göstermi tir. Ayr ca, özellikle yerli turistlerin biletsiz giri  ve ziyaretleri 
de göz önüne al n rsa y ll k ziyaretçi say s n n çok daha yüksek oldu u 
söylenebilir. Bu da, iç turizm aç s ndan d  turizme oranla çok daha iyi 
tan t lm  oldu u anlam na gelmektedir. 
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Tablo 1: Sumela Manast r ’na Y llara Göre Gelen Turist Say s  ve Geliri 
Y l Yerli Yabanc  Toplam Gelir (TL) Y l Yerli Yabanc  Toplam Gelir (TL) 

1973 6000 8000 14000 0 1989 50651 30807 8000 273,202,800 
1974 14875 7127 22002 0 1990 29813 25920 7127 253,058,750 
1975 17757 8521 26278 0 1991 45064 10486 8521 399,039,064 
1976 23243 8675 31918    0 1992 53384 12311 8675 219,600,000 
1977 16663 6656 23319 0 1993 45436 10331 6656 250,925,000 
1978 10908 5685 16593 0 1994 42252 8375 5685 650,525,000 
1979 4497 2944 7441 0 1995 38085 6366 2944 1,460,510,000 
1980 8599 2043 10642 0 1996 49969 7581 2043 3,365,250,000 
1981 11990 4042 16032 0 1997 60122 7943 4042 8,236,550,000 
1982 16843 4381 21224 0 1998 31482 3172 4381 12,956,003,000 
1983 18443 6066 24509 0 1999 34449 7505 6066 14,852,500,000 
1984 21096 8820 29916 0 2000 60018 13754 8820 60,547,500,000 
1985 29130 12015 41145 0 2001 84184 16147 12015 78,190,000,000 
1986 36484 16386 52870 22,275,350 2002 113978 20403 16386 109,150,000,000 
1987 43043 23175 66218 27,007,150 2003 116081 22279 23175 165,520,000,000 
1988 41850 28053 69903 71,997,350 2004 135305 14998 28053 211,257,000,000 

Kaynak: T.C. Trabzon Valili i l Turizm Müdürlü ü ve Maçka Milli Parklar efli i  
 

Manast r  ziyaret edenlerin önemli bir bölümünü ba ta Trabzon 
ehrinde oturanlar olmak üzere, çevre illerden gelen günübirlikçiler 

olu tururken, di er bölümü ise; stanbul, Ankara, Samsun, zmir, Bursa gibi 
yurdumuzun çe itli illerinden gelenlerden ibarettir. Son y llarda art  
gösteren bu ziyaretler, ço unlukla aileleri ile bölgeye gelenler taraf ndan 
gerçekle tirilmektedir. Ancak, bu art ta bunlara ilaveten, bölgeye yönelik 
yurt içi turlar n da büyük etkisi bulunmaktad r. Manast r  çok say da ülkeden 
gelen yabanc  turist de ziyaret etmektedir. Bu ülkeler aras nda; Almanya, 
ngiltere, Yunanistan, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Hollanda, Fransa, 
talya, srail, sviçre, Ba ms z Devletler Toplulu u ve Arap ülkeleri ön 

s ralarda yer almaktad r. 
Turist say s n n artmas yla birlikte gelir miktar n n da artt  

görülmektedir (Tablo 1). Nitekim makbuz kar l  (paral ) ziyaretlerin 
ba lad  1986 y l  turizm sezonunda 22275350 TL gelir elde edilmi ken bu 
miktar, 2004 y l nda 211275350 TL olarak gerçekle mi tir. Bu gelire 
Alt ndere Milli Park ’na giri  yapan araçlardan al nan harçlar da dahildir. 
Araçlardan 2005 y l  itibariyle cinslerine ve büyüklüklerine göre 1 ila 40 
milyon aras nda de i en oranlarda ücret al n rken, manast r  ziyaret eden 
normal ki ilerden 5 milyon, ö rencilerden ise 2 milyon TL giri  ücreti 
al n yordu. Manast r n y ll k gelirine, Alt ndere vadisi içerisinde  turizme 
hizmet eden konaklama tesisleri, lokantalar, hediyelik e ya tezgahlar  ve 
alabal k çiftlikleri gelirleri de ilave edilecek olursa, mebla n çok daha fazla 
oldu u sonucu ortaya ç kmaktad r. 

Böylece manast r, Alt ndere vadisi içerisindeki ticari aktiviteye 
büyük bir canl l k kazand rm t r. Nitekim vadide manast r n ziyarete 
aç ld  y ldan itibaren birçok alabal k tesisi ile turistlere hizmet veren çok 
say da lokanta aç lm t r. Bu tesislerin en önemlilerini; Efulim Restaurant, 
Çardak Pide Salonu, Osmanl  Cafe Restaurant, Alt ndere Alabal k Çiftli i ve 
Lokantas  ile Meryem Ana Lokantas  olu turur. Ayr ca, yerli ve yabanc  

 

17



 

turistlere hizmet veren milli park alan  içerisinde Alt ndere Vadisi Milli 
Parklar efli i’ne ba l , fakat i letme hakk  kira kar l  özel ah slara 
verilen, 7 adet 32 yatak kapasiteli bungalov tipi ev mevcuttur. Ayr ca, bu 
alanda insanlar n çe itli ihtiyaçlar n  kar lamaya yönelik otopark, PTT, 
tuvalet ve camii gibi çe itli sosyal binalar da bulunmaktad r.  

Alt ndere vadisi içerisinde 62 yatak kapasiteli iki pansiyonun yan  
s ra Sumela yolu 3 km’de Sumela Camping ve 5. km’de Ço andere Camping 
ad nda iki tesis de yer al r. Bunlara ilave olarak manast r n, Maçka’ya 17 km, 
Trabzon’a ise 47 km uzakl kta olmas , turistlere bu merkezlerdeki çok 
say daki turistik tesis de konaklama imkan  sa lamaktad r. Özellikle turizm 
acenteleri taraf ndan bölgeye getirilen turistlerin ço unlu u bu turistik  
tesislerde kalmaktad r. Kültür ve Turizm Bakanl  i letme belgeli bu 
tesislerin ba nda Maçka’da 115 odal  ve 270 yatak kapasiteli 5 y ld zl  
Büyük Sumela Oteli(Foto raf 7) ile üç y ld zl  Maçkam Oteli ve Vezelon 
Oteli gelmektedir. Trabzon ehrinde ise; Zorlu Grand Otel, Usta Otel, Horon 
Otel, Omesa Otel, Uzunkum Otel, Aksular Otel, Grand Bedalize, Yeni Mart  
Otel, Trapeza Otel, Yeni Hora Otel, Sa ro lu Otel, Büyük Manast r ve 
Water Paradise (Akçaabat) di er önemli konaklama tesislerini olu turur. 

Foto raf  7. Maçka’da Bulunan Be  Y ld zl  Büyük Sumela Oteli 

 

18



 

Böylece Sumela Manast r , sadece Alt ndere vadisi, dolay s yla da 
Maçka’n n ekonomik yap s  üzerine de il, ayn  zamanda Trabzon ehri için 
de son derece büyük öneme sahiptir. 

Sumela Manast r ’n n ekonomik aç dan bölgeye bir di er katk s n , 
Alt ndere köylülerine istihdam yaratmas  olu turur. Gerçekten de, bir 
taraftan manast r  ziyarete gelen turistlere hizmet sunan ve say lar  8 kadar 
olan devlet görevlilerinin varl , di er taraftan vadideki turistik tesislerde 
çal anlar göz önüne al nd nda az da olsa i sizlik sorununun çözümüne 
katk da bulundu u ortaya ç kmaktad r. Nitekim bu amaçla vadide hizmet 
veren tesislerde istihdam edilen, yani geçimini sa layan ki i say s  100’ü 
bulmaktad r. Aileleri ile bu say  en az ndan 400-500 ki i kadard r. Ku kusuz 
manast r  ziyarete gelen turist say s n n artmas yla hem turistik tesis 
say s n n, hem de çal an say s n n artmas  kuvvetle muhtemeldir. 

Manast r, y ll k ziyaretçi say s  dikkate al nd nda d  turizmden 
ziyade iç turizm bak m ndan çok daha büyük öneme sahiptir. Nitekim 
Turizm Müdürlü ü kay tlar na göre manast r, ildeki Atatürk Kö kü, 
Ayasofya Müzesi, Vazelon Manast r , Ku tul Manast r , Gülbaharhatun 
Camii, Küçük Ayvas l Kilisesi, Trabzon Müzesi gibi bir çok tarihi eser 
aras nda ziyaret edilme aç s ndan birinci s rada yer al r. Manast r, yörede ve 
Do u Karadeniz Bölümü’nün hatta tüm Karadeniz Bölgesi’nin turistik 
de erleri aç s ndan ilk s ralarda yer al r. Ayr ca Sumela Manast r , Kültür ve 
Turizm Bakanl  taraf ndan internet sitesinde yap lan anket sonuçlar na 
göre Türkiye’deki büyük ölçekli eserlerden An tkabir (Ankara, ehir 
Asansörü ( zmir), Atakule (Ankara), shakpa a Saray  (Do ubeyaz t), ehir 
Surlar  (Diyarbak r), Ulucamii Darü ifa (Divri i), K z Kulesi’nden 
( stanbul) sonra sekizinci s rada yer al rken, orta ölçekli tarihi eserler 
aras nda da ilk s rada yer alm t r. Ayr ca Dünya kültür varl klar  aras nda da 
Selimiye Camii ve Külliyesi, Bursa ve Cumal k z, Konya Selçuklu Ba kenti, 
Alanya Kalesi ve Tersanesi, Selçuk Kervansaraylar , shakpa a Saray , 
Harran ve anl urfa yerle imleri, Diyarbak r Kalesi ve Surlar , Mardin 
Kültürel Peyzaj Alan , Ahlat Eski yerle iminden sonra on birinci s rada yer 
bulmu tur. Yine Anadolu’nun 7 harikas  2005 Turizm Rotas  internet 
anketinde Sumela Manast r , bulundu u co rafi alan  ve mimarisi sayesinde, 
Türkiye genelinde belirlenen 25 tarihi eser ve yer aras nda al nan oy 
bak m ndan Mardin ehir dokusu (% 8.09-43938 oy), Nemrut Da  (% 6.59-
35794 oy), Hasankeyf (% 6.58-35740 oy), Ani ehri (% 6.50-35305 oy) ve 
Zeugma (% 6.49-35251 oy)’dan sonra % 6.47’lik (35143 oy) oran yla 6. 
s rada yer alm ken 7. s rada % 6.46’l k (35088 oy) oy oran yla shakpa a 
Saray  gelmi tir. Bu sonuç, Sumela’n n tarihi bir de er olarak iç turizmin 
yöneldi i yerlerin ön s ralar nda yer almas  anlam n  ta maktad r. Böylece 
iç turizm bak m ndan çok büyük bir öneme sahip oldu u ortaya ç kmaktad r. 
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Nitekim 2004 y l nda Sumela’ya gelen turistlerin % 83.9’unu yerli, % 
16.1’ini de yabanc lar n olu turmas  bunu do rulamaktad r. 

 
VI. Sonuç, Sorunlar ve Öneriler 

Karada ’ n Alt ndere (Meryamana) vadisine dönük cephesinde, dik 
bir kayan n yamac ndaki yapay bir teras üzerinde, adeta bir kartal yuvas n  
and ran muhte em görünü üyle Sumela Manast r , vadi yata ndan 300 m, 
deniz seviyesinden ise 1300 m yükseltide kurulmu tur. H ristiyanl n 
Ortodoks mezhebinin Anadolu’da ilk ve en önemli yap lar ndan biridir. 
Böylece bir inanç merkezi durumundad r. Ayr ca, ola anüstü güzellikte bir 
do aya sahip olmas  do a turizmi, M.Ö. 4 yüzy la kadar inen tarihi 
bak m ndan da tarihi turizm aç s ndan önemli bir potansiyele sahiptir. Bütün 
bu özellikleri Sumela’y  her y l giderek artan ölçüde bir turistik çekim 
merkezi durumuna getirmektedir. Ancak, bu muhte em eserin gerek do al, 
gerekse de be eri çevreden kaynaklanan çok say da sorunu vard r. Bunlar n 
en önemlilerini ve çözüm önerilerini u ekilde s ralamak mümkündür. 

1- Manast r n en önemli sorunlar n n ba nda, e im de eri yüksek 
bir yamaçta yer almas ndan ötürü, s k s k heyelan ve kaya dü mesi olaylar  
ile kar  kar ya kalmas  gelir. Nitekim teknik elemanlarca manast r n 
bulundu u kesimde yap lan çal malar sonucunda, manast r n kuruldu u 
kayan n bloklar  aras nda önemli çatlaklar n varl  tespit edilmi tir. 
Manast r n gelece i ve dolay s yla da turizm bak m ndan son derece önemli 
olan bu durumun önlenebilmesi için, çatlaklardan dü ecek kayaç parçalar n n 
serpme çimento veya çelik a larla kontrol alt na al nmas  gerekir. Ayr ca, 
ziyaretçilerin istenmeyen olaylara kar  kask takmalar  sa lanmal d r. 

2- Manast r ve çevresinde eksikli i hissedilen hizmetlerden birini de 
kazalara, yaralanmalara veya ani rahats zl klara kar  hizmet verecek yeterli 
bir sa l k ekibinin bulunmay  olu turur. Bu sorun, bu alanda yap lacak ve 
her türlü araç, gereç ve ekipmanla donat lm  bir sa l k oca n n hizmete 
aç lmas  ile a lmal d r. K sa sürede ise sorun, gezici bir sa l k ekibi ile 
çözülmelidir. 

3- Bir di er önemli hususu da, 1962 y l ndan itibaren zaman zaman 
sürdürülen, ancak henüz tamamlanamam  olan restorasyon çal malar  
te kil etmektedir. Yerli ve özellikle de yabanc  turistleri rahats z eden bu 
çal malar, ivedilikle tamamlanmal  ve manast r n bütün bölümleri bir an 
önce turizme, dolay s yla da turistlerin hizmetine aç lmal d r. 

4- Manast r ve içerisinde yer ald  Alt ndere Milli Park ’nda, 
genelde Nisan-Ekim devresi boyunca çok k sa süren turizm aktivitesinin 
yap lacak olan çal malarla mutlaka bütün y la yay lmas  sa lanmal d r. 
Bunun için de çe itli aktiviteleri hizmete sunmak gerekir. Bunlar aras nda; 
yörede hayvanc l k faaliyetinin ortaya ç kard  ve uzun bir geçmi e sahip 
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yayla yerle melerinden yayla turizmi bak m ndan faydalanmak ile olta 
bal kç l , do a yürüyü ü, safari gibi etkinlikler yer almal d r. Bu ve benzer 
aktivitelerle turistlerin yörede daha uzun süre kalmalar  te vik edilmelidir. 
Ayr ca, yaylalar sahas nda belirlenecek uygun yerlere k  mevsiminde kar 
kaya  turizmine, yaz mevsiminde ise çim kaya na ait tesisler kurulmal  ve 
böylece turizm sezonunu k  aylar n  da kapsayacak ekilde düzenleyerek 
bütün y la yayma gerçekle tirilmelidir. 

5- Günümüz itibariyle manast rda turistlere hizmet veren ve 8 
ki iden olu an personel say s  artt r larak daha iyi hizmet vermeleri 
sa lanmal d r. Bunun için de yeni istihdam edilecek ki iler mutlaka turizm 
e itimli uzman insanlardan seçilmeli, u anda mevcut olan personel ise 
meslek içi kurslara tabi tutulmal d r. Böylece turistlerin memnuniyeti 
sa lanarak, turizm aktivitesi daha da canland r lmal d r. Ayr ca, yabanc  
turistlerin manast r  gezip tan malar  için yabanc  dil bilen rehberler 
görevlendirilmeli, manast r  ve çevresini tan tan bro ürler haz rlanmal d r. 
Bu bro ürler yabanc  turistlerin geldikleri ülkeler ve dilleri göz önünde 
bulundurularak ngilizce, Almanca, Frans zca, Arapça, Rusça ve Japonca 
olarak bas larak turistlere da t lmal d r. D  tan t ma çok daha fazla önem 
verilmelidir. 

6- Manast ra ula an yollar, do al dengeye zarar verilmeden 
geni letilmelidir. Ayr ca, vadi taban  ile manast r aras na bir teleferik 
hatt n n kurulmas  da dü ünülmelidir. Böylece bir taftan turistlerin manast ra 
daha kolay ula m  sa lan rken, di er taraftan Alt ndere vadisinin do al 
güzelliklerinin ke fedilmesi ile çekicilik daha da artt r lm  olacakt r. 

7- Gittikçe de i en turizm olgusu sonucu, özellikle de yabanc  
turistlerin do as  bozulmam  yerlere olan ilgisinin son y llarda h zla artt  
göz ard   edilmemelidir. Bu nedenle de, yörenin turizm aktivitesi 
canland r l rken mutlaka do al çevreye uyumlu olmas na dikkat edilmelidir. 
Geli igüzel yap la malardan kaç n lmal , manast r ve çevresi temiz 
tutulmal d r. Bunun için de bu alanda eksikli i görülen çöp kutular n n 
uygun yerlere en k sa sürede konulmas  için gerekli çal malar yap lmal d r. 
Ayr ca, bu kutularda birikmi  çöpler, k sa sürelerde bo alt larak, çevreye ho  
olmayan kokular n yay lmas , s k s k ilaçlanarak ise sinek ve ha erelerin 
üremesi engellenerek, görüntü kirlili inin önüne geçilmelidir. 

8- Manast r  ziyaret eden yerli ve yabanc  turistlere yetkililerce 
anketler düzenlenerek görü leri al nmal  ve bu görü lerden mant kl  nitelikte 
olanlar  çevreye zarar vermeden uygulamaya konulmal d r. Böylece 
turistlerin memnuniyeti sa lanarak, turizm aktivitesi daha da 
canland r lmal d r. 

9- H ristiyanl n Ortodoks mezhebinin Anadolu’daki inanç 
yerlerinden biri olan manast ra, özellikle de yabanc lar n ilgisini artt rmak 
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için, belli dönemlerde dini ve evlilik törenleri ile vaftizlere izin verilmelidir. 
Çünkü unutulmamal d r ki, ülkemizden memnun ayr lan turistler, 
Türkiye’nin fahri turizm elçisi olarak ülkelerine döneceklerdir. Bu da, 
ülkemize ve dolay s yla da yöreye gelecek turist say s n  artt raca ndan, 
daha fazla turizm geliri elde etme anlam n  ta yacakt r. Ancak, burada 
hemen unu da belirtmek gerekir ki, bütün bunlara izin verilirken, zaman 
zaman çe itli bas n yay n organlar nda dikkat çekilen, bölgede gizlice 
sürdürüldü ü belirtilen misyonerlik gibi hareketlere kar  dikkatli 
olunmal d r. 

10- Sumela Manast r ’n n turizm potansiyelini artt rmak için, buraya 
ait tarihi eserlerin kurulacak bir müzede sergilenmesi de büyük önem 
ta maktad r. Manast r n bulundu u Alt ndere vadisinde, Meryem Ana 
ad nda aç lacak müzenin, yöre turizmine katk  sa layaca  muhakkakt r. Bu 
ba lamda manast r, uzun tarihi boyunca zengin bir potansiyele sahiptir. 
Nitekim l Turizm Müdürlü ü’nden edindi imiz bilgilere göre, manast ra ait 
eserler, gerek yurtiçi gerekse de yurtd  çe itli müze veya koleksiyonlarda 
bulunmaktad r. Bunlar aras nda manast r n kütüphanesine ait katalogda yer 
alan ve 17-18. yüzy la ait çe itli el yazmas  eserlerden 66’s  Ankara 
Müzesi’nde, Bizans dönemine ait yakla k 1000 kadar  da stanbul Ayasofya 
Müzesi’nde bulunmaktad r. Ayr ca bu müzede, manast ra ait 150 adet ta  
bask  kitap da sergilenmektedir. Manast ra ait bir Meryem ikonas n n 
Oxford’da özel bir koleksiyonda, 1436 tarihli i lemeli gümü  madalyon ile 
1438 tarihli i lemeli bir örtünün de Atina’daki Benaki Müzesi’nde oldu u 
bilinmektedir. Sumela’ya ait olan ve tarihini yans tan bu eserlerin yurt 
d nda olanlar n  Türkiye’ye getirtilerek, yurt içindeki müzelerde 
bulunanlarla birlikte kurulacak müzeye konulmal d r. Bu vesileyle özellikle 
de yurt d nda bulunan eserlerin tekrar ülkemize kazand r lmas  için, Kültür 
Bakanl ’nca hiç zaman kaybetmeden gerekli giri im ve çal malar 
ba lat lmal d r. 

Manast r  ziyaret edenlerin büyük ço unlu unu yerli turistler 
özellikle de Trabzon ehri ve çevre illerden gelen günübirlikçiler olu turur. 
Oysa, manast r n bir inanç turizm merkezi olarak turistlerin hizmetine 
sunulmas  yan nda, tan t m n n da iyi yap lmas , üphesiz yabanc  turist 
say s n n çok büyük oranlarda artmas na zemin haz rlayacakt r. K saca, 
Sumela Manast r ’n n inanç turizmine de kazand r lmas  bölgeye, dolay s yla 
da ülkemize önemli ekonomik girdiler getirmesi ve i sizli in azalmas na etki 
etmesinin yan  s ra, buray  ziyaret edecek yabanc  turistlerde, ülkemizin bir 
sevgi ve ho görü ülkesi oldu u imaj n  ortaya ç karacakt r. Böylece, bu 
insanlara, sevgi ve bar  ad na olumlu yakla mlar kazand rmak suretiyle, 
dünya bar na da hizmet edilmi  olacakt r. Ayr ca, turizm olgusu içerisinde 
bu kültür de erini koruyup, ya atarak gelecek nesillere aktarmak hem bölge, 
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hem de ülkemiz için son derece önemlidir. Bu önem, gelecek ku aklar 
bak m ndan, sadece ekonomik bir getiri olmaktan ziyade, bir kültürel inanç 
ve sorumluluktur. 

 
Abstract: Sumela Monastery, within the limits onfines of Maçka town of 
Trabzon city, is located in the national park of Alt ndere valley declared as a 
national park in 1987. The monastery, within the bounderies of Alt ndere valley, 
is 17 km to Maçka and 47 km to Trabzon. This construction was built on a cliff 
under the hill side of Karada  mountain in Alt ndere valley and has been called as 
‘Meryem Ana’. Being 300 m high from the valley it has continued its tradition of 
being located outside the country, in the forests and near the rivers. 
Sumela is one of the most of important and oldest monesteries of Christianity 
especially orthodox sect in Anatolia and so it is accepted as one of the primarily 
sacred places by orthodox Christians. For this reason, this belief creates a huge 
potantial for tourism.  It is also a center for tourism by help of its wonderful scene 
because of being built in a green geographical nature. 

 
Key Words: Sumela Monastery, Tourism 
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