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BURDUR

Burdur
Güler yüzlü, sıcak ve misafirperver
insanları, tarihi birikimi, gölleri,
yaylaları ile güzelliklerin buluşma
noktası Burdur, Batı ve Orta Anadolu’yu
Akdeniz’e ve Muğla’ya bağlayan yolların
kavşağındadır. Yolların kavşağında
olması kadar medeniyetlerin de
kavşağında bulunması Burdur’u kültürel
ve tarihi açılardan zengin kılmıştır. 9000
yıllık tarihiyle ilimiz Antik dönemde
Pisidia, günümüzde ise Teke yöresi
olarak adlandırılmıştır.

Burdur’da gün batımı
Saat kulesi

Burdur’un genel görünümü

Roma Hamamı

Sagalassos
Torosların zirvesine kondurulmuş
bir kartal yuvasını andıran bu
antik şehir M.Ö. 14. yüzyıllara
dayanan tarihiyle ve döneminde
bulunduğu bölgenin en güçlü ve
en aktif şehri olmasıyla günümüze
bıraktığı zengin mirasıyla değerini
yüzyıllardan beri kaybetmemiştir.
Büyük İskender’e kolay kolay boyun
eğmeyen savaşçıların şehri olan
Sagalassos, M.S. 133 yılında Roma
İmparatorluğu’na geçmiş, art arda
gelen veba salgınları ve depremlerle
tarih sahnesinden silinmiştir.
Yapılan kazılar sonucunda gün
yüzüne çıkarılan Roma Hamamı,
Heroon, Agora, Neon Kütüphanesi,
Antik Tiyatro, Antoninler Çeşmesi
ile görülmesi gereken bir yerdir.

Antik Tiyatro

SAGALASSOS

Heroon

KİBYRA

Kibyra
Likya, Kayra, Pisidya ve Frigya
bölgelerinin kesişme yerinde
ve ticaret yollarının tam
merkezinde kurulan Kibyra,
Gölhisar ilçesi sınırları
içerisindedir. Savaşan güçlü
insanların ve hızlı atların
şehri olan Kibyra zengin
tarihi mirasıyla misafirlerini
büyülemektedir. 12-13 bin kişilik
kapasitesi, U formu ve 200 metreye varan pist uzunluğuyla
stadyumu Anadolu’nun en görkemli stadyumlarındandır.
Stadyumun 7 metre yüksekliğinde ve 24 metre genişliğinde
muhteşem bir anıtsal kapısı ortaya çıkarılmıştır.
Orkestranın tam
merkezinde kırmızı,
yeşil ve beyaz
mermerlerden yapılmış,
yılanlardan oluşan
saçları ve insanları taşa
çeviren bakışlarıyla
Medusa başı sadece
Anadolu’da değil,
dünyada tektir.
Medusa Başı

Meclis Binası & Müzik Evi 3600 kişilik kapasitesiyle, çatıyla
tamamen kapalı mimarisiyle Antik Çağ Anadolusunun en
görkemli eserlerindendir. Bu bina kışın tiyatro ve mahkeme
binası olarak hizmet vermiştir. Meclis binası Efes’teki meclis
binasından daha büyüktür. Bunun yanında anıt mezarları,
bazalikaları, agorası, hamamı ve sağlam durumdaki tiyatrosu ile
şehir görenleri büyülemektedir.
Meclis

Mastadon’a ait diş

Kazı çalışmaları

MASTADON

Mastadon
10 milyon yıllık bir dev mastadon. Filin atası sayılan
mastadonun 3 metre uzunluğundaki ve 100 kilogram
ağırlığındaki savunma dişi ve kürek kemiği Kemer ilçesinde gün
yüzüne çıkarılmıştır. Bir eşi de Çin’de bulunmaktadır. Ondan
daha yaşlı olması sebebiyle önem kazanan mastadon, Burdur’da
sergilenmektedir.

İNSUYU
İnsuyu Mağarası
Burdur’dan 13 kilometre uzaklıkta, Antalya yolu üzerindedir.
Karstik yapının erimesi sonucu oluşan mağara eşsiz güzellikte
sarkıt ve dikitlerle süslüdür. Mağara tabındaki göller ve
çeşitli yönlere açılan dehlizler ilgi çekicidir. Binlerce yıl önce
oluştuğu düşünülen ve Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası
olan İnsuyu Mağarası’nın keşfedilen ama ziyarete açılmayan
bölümleri de bulunmaktadır.

MÜZE

Burdur Müzesi
1956 yılında kurulan ve 2001 yılında
yeniden düzenlenen Burdur Müzesi,
kazılarda çıkarılan, müsadere ve satın
alma yoluyla kazandırılanlarla birlikte
60.000 kültür varlığına sahip, Türkiye’nin
en zengin müzelerindendir. Burdur
Müzesi 2008 yılında “Gezilip Görülmeye
Değer Müze” ödülünü almıştır. Neolitik
çağdan günümüze kadar eşsiz örnekleri
görmek mümkündür.

Kibyra

Üç kısımdan oluşan müzenin üst katında neolitik ve erken
kalkolitik dönem ile eski tunç çağına ait toprak kaplar,
kandiller, koku şişeleri, tanrı figürleri, takılar, haçlar ve
sikkeler sergilenmektedir.
Giriş katı üç bölüm hâlinde düzenlenmiştir. Birinci bölümde
Sagalassos antik kentinden, ikinci bölümde Kibyra antik
kentinden çıkarılan eserler bulunmaktadır. Üçüncü bölümde
ise Kremna antik kentinden çıkarılan dokuz adet birinci sınıf
mermer heykeller bulunur.
Bahçede ise Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine
ait taş ve mermer eserler ile çeşitli dönemlere ait lahitler, adak
taşları, sunaklar, mezar stiller, alınlıklar, yazıtlar Osmanlı
kütüphanesinin çevresinde yer almaktadır.
Sagalassos’dan
çıkarılmış
Danseden Kızlar,
ayrıntı

GÖLLER

Göller
100 metre derinliğiyle Türkiye’nin en
derin göllerinden olan Burdur gölü
yüze yakın kuş türüne ve yaklaşık 300
bin su kuşuna ev sahipliği yapan, nadir
görülen dikkuyruk kuşunun yaşam
alanı olan, Burdur’la özdeşleşmiş
gölümüzdür.
Yeşilovailçesine yakın Salda gölü
Türkiye’nin en temiz ve en derin
Karacaören Baraj Gölü
göllerindendir. Kumsalı, temiz doğası,
ormanları ve kamp yerleriyle alternatif tatil imkanlarını sunan,
doğanın en cömert olduğu alanlardandır.
Bucak ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, Isparta-Antalya
karayolu üzerinde bulunan Karacaören baraj gölü, doğal
güzellikleri, mesire yerleri ile insan ruhunu dinlendiren bir
özelliğe sahiptir.
Eşeler yaylası, Böğrüdelik yaylası, Aziziye yaylası Burdur’un
yayla turizmine elverişli eşsiz güzelliklere sahip yaylalarıdır.

Burdur Gölü’nde yatlar

Salda Gölü

Bakibey Konağı Başodası

Konaklar ve Hanlar
Burdur’un tarihi evleri ve konakları Burdur’un tarihi
zenginliğini gösteren görkemli yapılardır.
Baki Bey Konağı: 17. yy. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel
örneklerindendir. Binanın ikinci katındaki vitray pencereleri,
altın gümüş varaklarla ve kalem işi boyalarla süslü tavan
süslemeleri, dolap kapakları, pervazlarıyla Başoda dönemin en
muhteşem örneklerindendir.
Taşoda Etnografya Müzesi: 17. yy. Osmanlı sivil mimarisinin
başka güzel örneğidir.
Eşsiz süslemeleri,
kendine özgü mimari
yapısı ile ziyaretçileri
başka alemlere
götürmektedir.
Mısırlılar Evi: 19. yy.
yapısındadır. Çiçek
motifleriyle bezenmiş
bir orta göbek ve
bunu çevreleyen
baklava dilimi
Taşoda Etnografya Müzesi
motifleriyle süslü yer
bordürleri, süslemeli tavanları ve ahşap işçiliğiyle görülmesi
gereken bir yapıdır.
Çelikbaşlar Evi: Erken cumhuriyet döneminde yapılmış,
iki katlı, sade, süslemesiz geleneksel Türk evinin en geç
devrindeki modeldir.
Dengere Cami: Çavdır’a balı Bölmepınar köyünde bulunan bu
cami, 15. yy. Osmanlı camisidir. Kim tarafından ve ne zaman
yapıldığı belli olmayan bu cami, tavan süslemesi ve ahşap
işçiliğiyle seyre doyum olmayan bir güzelliğe sahiptir.

KONAKLAR - HANLAR

Mısırlılar Konağı Vitray

SOSYAL YAŞAM

Yemekler
Kaburga yatağı denilen
et ve kuyruk yağının
çekilmesiyle elde edilen
kıymanın küçük ve
ince şişlere dizilmesi ve
pişirilmesi ile hazırlanan
Burdur şiş, oldukça
lezzetli ve meşhurdur. Ala
Burdur Şiş
sulu olması makbüldür.
Testi içinde koyunun yağlı
kaburga kemiklerinin kuşbaşı
hâline getirilerek pişirilmesi ile
hazırlanan testi kebabı, irmik ve
dövülmüş ceviz içi ile yapılan ceviz
ezmesi, kabak helvası ve Burdur
muhallebisi, Burdur’a uğrayan
bütün misafirlerimizin hayran
kaldıkları tatlardır.
Ceviz Ezmesi
Yöresel Çalgılar
Burdur’a özgü bir çalgı olan
sipsi, Türk Halk Müziği’nin
en küçük nefesli çalgısıdır.
Boyuna göre oldukça gür
bir sesi vardır. Dünyada
benzerleri olmasına
rağmen çalma tekniği ve
Sipsi
çıkardığı ses bakımından
benzersizdir. Boyu 15-20 cm. kadardır.
Su kabağından yapılan ve at kılından yapılmış bir yayla
çalınan kabak kemane, Burdur ve yöresinde yaygın
olarak kullanılan bir halk çalgısıdır.
Kabak Kemane

Halk Oyunları
Burdur halk oyunları açısından zengin, bu alanda bir
markadır. Tekenin, yani erkek keçinin hareketlerinden
esinlenerek ortaya çıkan
Teke zortlatmasının
yanında, Teke zeybeği,
Serenler zeybeği,
Alyazma zeybeği, Avşar
zeybeği, Kezban yenge,
İğdem Düştü, Gabardıç
gibi oyunları Burdur’un
marka olduğunun
ispatıdır.

KONAKLAMA

HARİTA

Burdur Valiliği
www.burdur.gov.tr • Tel: (0248) 233 13 30 - 233 10 79
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
www.burdurkulturturizm.gov.tr • Tel: (0248) 233 22 10 - 233 10 78
Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
www.burdurmuzesi.gov.tr • Tel: (0248) 233 10 42
Ön Kapak: Burdur Müzesi (Sagalassos), Altınyayla Karanlık
Kanyon, Burdur Panaromik
Metin: Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Grafik Tasarım: Sude Ajans
Fotoğraflar: Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Baskı: Sude Ajans • Tel: (0312) 467 09 96

