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Özet- İnsanlık tarihinin uzak geçmişinde vuku bulmuş efsanevi veya sıradan savaşlar ziyaretçileri çekmiştir. Bu savaşlar, 

sonuçları zafer ya da yenilgi olsa da miras çekicilikleri olarak değerlendirilmiş ve toplumlar için anlama sahip olmuşlardır. 

Günümüzde turistlerin otantik arayışları savaş alanları gibi çekiciliklere odaklanmış niş turizm ürünlerinin gelişimine ivme 

kazandırmıştır. Destinasyonlar rekabet avantajı kazanmak için ürünlerini çeşitlendirmelidir. Bununla beraber, Smith (1996) 

savaşların getirdikleri korkulara rağmen, savaşla ilgili hatırlanmaya değer şeyler ve ilgili metaların muhtemelen tekil bir turizm 

çekiciliği olarak gerçekleşmekte olduğunu belirtmiştir. Lowenthal’in (1985) bahsettiği gibi, etkinlikler yadigâr kalanlardan 

daha çok insanı çekmektedir. Özellikle Birleşik Krallık’taki Western Front Association, Battlefield Trust ve Scottish 

Battlefield Trust gibi kurumlar tarihi savaş alanlarının koruma ve tutundurması için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Sealed 

Knot Charity ise İngiliz İç Savaşı’nın çatışma, kuşatma ve harp alanları temelinde yerel toplumların yeniden sahnelenmesini 

(reenactment) sağlayan bir diğer kurumdur. Bu kurumlar Birleşik Krallık’ta boş zaman, anma ve turizm vb. amaçlarla birçok 

turisti çeken savaşların yeniden sahnelenmesi uygulamalarının organizasyonuna yardım etmektedir. Verilen örnekler ışığında, 

bu çalışma Malazgirt Zaferi’nin 946. yılı kutlamalarını Türkiye’de bir örnek olarak ele almaktadır. Savaş alanı turizmi ve 

savaşların yeniden sahnelenmesi Türkiye’de yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Türk Ordusu’nun tarihi 4000 yıl öncesine 

dayanmaktadır ve savaşlarla doludur. Malazgirt Savaşı (26 May 1071) Selçuk Türkleri ve onların torunları olan bugünkü 

Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Selçuk Türkleri’nin İmparator IV. Romanus komutasındaki Bizanslıları yenmesinden sonra 

Sultan Alparslan savaşı kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır. 2017’de, Malazgirt Zaferi’nin 946. yılında, 

Muş’un Malazgirt ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ve anmalar gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçiler, yeniden sahnelemeler, 

beşinci okçuluk kupası, Yörük çadırları ziyaretleri ve diğer aktiviteleri izlemişlerdir. Çalışmanın sonuçları benzer 

destinasyonlarda bu niş turizm türünün gelişimi ve tutundurmasına katkıda bulunabilecektir.  
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Battlefield Tourism and Reenactment of Battles: 946th Anniversary 

Celebrations of the Victory of Battle of Manzikert 

Abstract- Legendary or ordinary battles which occurred in battlefields from far in the past in the history of mankind attracted 

visitors. No matter what the result was a triumph or defeat these battles and their sites are evaluated as heritage attractions and 

they have meanings for the communities. Nowadays the search by the tourists for authentic accelerated the growth of niche 

tourism products focused on attractions like battlefields. Destinations need to diversify their products in order to gain 

competitive advantage. Nevertheless, Smith (1996) argues that in spite of the horrors of battles the memorabilia of warfare and 

its related commodities likely to happen the single category of touristic attraction in the world. Like Lowenthal (1985) 

mentioned, events attract more people than relics. Especially institutions like Western Front Association, Battlefield Trust and 

Scottish Battlefield Trust in United Kingdom provided a solid basis for the protection and promotion of historical battlefields. 

The Sealed Knot Charity is another institution which performs reenactments in local communities based around battles, 

skirmishes and sieges of the English Civil War. These institutions help to organize reenactment of battles along United 

Kingdom which attracted so many visitors for purposes like leisure, commemoration and tourism etc. In the light of the 

examples given above, this study takes 946th anniversary of the victory of battle of Manzikert celebrations into consideration as 

a newly occurring battlefield tourism and reenactment of battles example in Turkey. Turkish military history which dates back 

to 4000 years have full of battles. Battle of Manzikert (26 May 1071) is a turning point for Seljuq Turks and their grandsons in 

Turkey present day. After the defeat of Byzantines under the command of emperor Romanus IV, Seljuq Turks open the doors 

of Anatolia to the Turks with battle won by Sultan Alp-Arslan (Heroic Lion). In 2017 after 946 years of the victory of battle of 

Mamzikert the victory was celebrated with events which held in Mus province Malazgirt county. In the events visitors watched 

reenactments, 5th Conquest Cup Archery Tournament and they visited mock Turkish nomadic (Yoruk) tents and other similar 

activities. The results of the study may contribute the development and promotion of this niche type of tourism in similar 

destinations. 
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