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Uygarlıklara ait tarih yolculuklarının en güzel kanıtı
antik kentlerdir. Turist Rehberleri İçin Anadoluda
Antik Kent ve Merkezler ise tarih yolculuğu sırasında
bizlere eşlik etmek için oluşturulmuş nadide bir
eserdir. Bu kapsamda 2020 yılında okuyucuların
beğenisine sunulmuş olup editörlüğünü Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm
Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
Tolga Fahri ÇAKMAK yapmıştır. Eser içerisinde 31
antik kent yer almakta olup, Türkiye’nin farklı
üniversitelerinde görev yapan 33 Turizm Rehberliği
Bölümü akademisyeni yer almıştır. Katkı veren
yazarların ayrıca turist rehberi olması antik kentleri
temel alan bu eseri daha da anlamlı kılmıştır.
Eser içerisinde Göbeklitepe, Çatal Höyük, Troya, Alacahöyük, Hattuşa, Frig Kentleri, Ksantos-Letoon,
Phaselis, Sardeis, Assos, Didyma, Kaunos, Side, Klaros, Efes, Pergamos-Asklepion, Sagalassos, Aizonai,
Priene, Milet, Zeugma, Myra, Afrodisias, Hierapolis, Perge-Aspendos, Laodikeia, Patara, AntiocheiaPisidya, Harran-Soğmatar, Nemrut ve Ani antik kentleri yer almaktadır. Her bir antik kent kapsamında;
antik kentin keşif hikâyesi, ne zamandır kazılmakta olduğu; hangi kurumlarca hangi kazı başkanlarınca
kazıların yürütüldüğü, antik kenti kuran uygarlığa dair bölgede tur yapan bir rehberin bilmesi gereken
temel bilgiler, antik kent içerisinde bulunan yapıların tarihi, yapımı, hikâyeleri, tanıklık ettiği tarihi önemli
olaylar, kentte bulunan ve turlarda gruplara anlatılan önemli heykeller, kaideler, mozaiklerin hikâyeleri,
teknik özellikleri, kent ile ilişkili mitolojik hikâyeler, kentte yaşamış ünlü düşünürler, açtıkları okullar ve
bu okulların temel felsefeleri ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiştir. Yazım dilinin sade ve anlaşılır bir şekilde
olması, yararlanılan kaynakların gösterimindeki hassasiyet ve görsellerle antik kentlerin desteklenmesiyle
eser daha da verimli hale gelmiştir.
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Turist rehberliğinin temel yapı taşlarından biri olan antik kentlerin tek bir kaynak içerisinde ve detaylı bir
şekilde düzenlenmesi oldukça etkili bir çalışma olduğunu göstermektedir. Turist rehberliği mesleğini icra
eden turist rehberleri, turizm rehberliği-turist rehberliği ön lisans-lisans ve lisansüstü öğrencileri ve antik
kentlere meraklı olan okuyucular açısından oldukça katkı sağlayıcı bir eserdir. Daha önce benzer bir eserin
gerçekleştirilmemiş olması da Turist Rehberleri İçin Anadoluda Antik Kent ve Merkezler’ini daha da
önemli kılmaktadır. Bu bağlamda alanında öncü bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca antik
kentlerin detaylı bir şekilde anlatılmasıyla birlikte turizm sektörü içerisinde gönüllü tanıtım faaliyetlerine
de katkısı bulunmaktadır.
Anadolu ve Trakya sahip oldukları tarihi özellikleri nedeniyle birçok medeniyetin yaşadığı bölgeler
olmaktadır. Bahsedilen bölgeler içerisinde medeniyetler tarafından bırakılan izlerin araştırılması ve
okuyucu ile buluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle Turist Rehberleri İçin Anadoluda Antik Kent ve
Merkezler isimli eserin mutlaka devamının da olması gerekliliği bir gerçektir. Böylelikle bilinmeyen,
araştırılmaya açık ve merak uyandıran çeşitli antik kentlerin de varlığı gün yüzüne çıkmış olacaktır.
Turizm sektörüne, turist rehberliği mesleğine, eğitim-öğretim açısından turizm rehberliği temelli
programlara, antik kentleri merak eden okuyucular için temel bir eser....
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