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önsöz
Günümüz dünyasında çetin rekabet koşulları, ülkelerin kaynak ve potansiyelini mümkün olan en üst seviyede kullanmaya yöneltmektedir. Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının kullanımında ise verimliliğin yanı sıra sürdürülebilirlik
ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeden günümüz kuşaklarının
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan sürdürülebilir kalkınma kavramı önem kazanmıştır. Ekonomik ve sosyal yapı ile
çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin fırsatlardan hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasının sağlanması sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesidir. Alan yönetimi ise sürdülebilir kalkınma kavramı ile koruma ilkelerinin
buluştuğu bir yönetsel boyuttur. Nasıl, kimlerle, neden ve ne zaman yapılacağı konusunda belirli yöntemler ortaya konulmuş, korunacak
alanların yönetiminde üç ana unsur belirlenmiştir: alan sınırları, alan yönetimi ve yönetim planı.
İnsan elinin değdiği tüm alanların bazı yönetim faaliyetlerine maruz kaldığı, her kurum kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek
üzere faaliyetler yürüttüğü, bu faaliyetler yürütülürken çeşitli yetki çakışmaları, işlem tekrarları, gecikmeler, yanlışlıklar, eksiklikler yada
ekonomik kaynakların ve zamanın verimsiz kullanılması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların önüne geçmek üzere koruma
alanları ve sit alanlarında koruma, yaşatma, kullanma koşullarını bir sisteme bağlayan mekanizmaya alan yönetimi denilmektedir. Alan
yönetimi bir tür eşgüdüm platformudur. Korunacak alanda sorumluluk sahibi kurumlar, yerel halk ve işletmeler arasında iletişim sağlayacak yönetsel bir mekanizmadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında düzenlenen “Nemrut Dağı ve Tümülüsü ve Anıtları, Malzeme, Yapısal
Durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Hazırlanmasına İlişkin Protokol” kapsamında tamamlanan
Kommagene Nemrut Yönetim Planı Adıyaman’ın sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir yol haritası ve strateji belgesidir. Vizyonu “kültürel turizm aracılığı ile koruma, değer kazandırma, geliştirme, sürdürülebilir kalkınma” olarak belirlenen Kommagene Nemrut Yönetim
Planı hazırlık sürecinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne, plan sürecinde katkı sağlayan ulusal
ve yerel tüm paydaşlara teşekkür eder, alan yönetiminin yerel ve ulusal hedeflere ulaşmasını temenni ederim.

Abdullah ERİN
Adıyaman Valisi
İKA Yönetim Kurulu Başkanı
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alanı (mavi) ve etkileşim sahası (kırmızı) sınırları, 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2012.
Şekil 15a : Kızılin Köprüsü eski sit alanı sınırı (sarı) , 1/5000 ölçekli hâlihazır harita ve 1/5000 ölçekli kadastral plan üzerine işlenmiştir,
KNKGP 2010
Şekil 15b : Kızılin Köprüsü Çevresi, Şanlıurfa KTVKBK’nın 28.08.2012 tarih ve 361 sayılı kararında kararı ile uygun bulunan 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı (mavi) ve etkileşim sahası (lacivert) sınırları, 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenmiştir, KNKGP
2012.
4.2. PROJE TAKİP FORMLARI
4.3. PROJELER HAKKINDA AYRINTILI EKLER
EK 1 : Mekânsal Plan Adıyaman GIS
EK 2 : KNYP Çalışma Programı
EK 3 :KNYP Çalışma Programı 1. Dönem 2011-2015
EK 4 : Arsemia Çevre Düzenleme
EK 5 : Yeni Kale Çevre Düzenleme
EK 6 : Karakuş Çevre Düzenleme
EK 7 : Cendere Çevre Düzenleme
EK 8 : Derik Çevre Düzenleme
EK 9 : Haydaran Çevre Düzenleme
EK 10 : Palanlı Çevre Düzenleme
EK 11 : Turuş Çevre Düzenleme
EK 12 : Atmalı Çevre Düzenleme
EK 13 : Eski Besni Çevre Düzenleme
EK 14 : Sofraz Çevre Düzenleme
EK 15 : A Kızılin Çevre Düzenleme
EK 16 : B Kızılin Kültür Köyü
EK 17 : Akkuyu Kültür Köyü
EK 18 : Hizmetevi İşletme hizmet alımı teknik şartname
EK 19 : Nemrut Hizmet Evi Yönetimi ve İşletmesi Projesi
EK 20 : Turistik Eşya üretimi Projesi
EK 21 : KNYP NDT Ziyaretçi Yönetimi
EK 22 : Bekçi Ataması
EK 23 : Kocahisar Kültür Köyü
EK 24 : Fırat’ın Çağrısı
BÖLÜM 5:
EK 1

: Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş Ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26006

EK 2

: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842
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SUNUŞ
Nemrut Dağı Tümülüsü 1881 yılındaki keşfinden sonra 2004 yılına kadar farklı kazı ve araştırmalara konu olmakla birlikte; bu çalışmalar
genelde alanın arkeolojik niteliklerinin tanımlanması ve özellikle Kral I. Antiokos’un mezarının keşfine odaklanmış; alanın etkin şekilde
korunması ve sunumuna yönelik kapsamlı çalışmalar geliştirilememiştir.
1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren ve oldukça zorlu bir coğrafyada yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korunması
ve sunumu, oldukça karmaşık bileşenlerden oluşmaktadır. Bu karmaşık sorunların çözümü ve kültürel mirasın çağdaş ölçütlere göre
korunması için bütüncül bir yaklaşım ve güçlü bir koordinasyonla birlikte; koruma ve sunuma yönelik bileşenlerin tanımlanması,
yapılması gerekli işlerin/projelerin mevzuata uygun araçlar gözetilerek belirlenmesi, etaplanması temini ve uygulanması, sorumlulukların
ve kaynakların tanımlanması, sürecin bir bütün olarak izlenmesi ve yönetilmesi gereklidir. Böylesi bir süreçte farklı karar ve yetki grupları
ile birlikte, yerel paydaşların etkin olarak katılımının sağlanması da bir ön koşuldur.
Bu temel yaklaşımla, Nemrut’un çağdaş koruma ölçütlerine uygun olarak korunması için ODTÜ tarafından 2005 yılında uygulamaya
yönelik farklı bileşenleri içeren Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı (KNKGP) geliştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
ODTÜ arasında Ağustos 2006’da imzalanan bir protokolle KNKGP’da öngörülen çalışmalara başlanmış, belirlenen tüm aşamalar 2012
yılına kadar kademeli olarak tamamlanmıştır (daha fazla bilgi için: www.nemrut.org.tr). 2015 yılına kadar ilgili tüm merkezi ve yerel
birimlerin ve paydaşların da onayı ve uygun görüşü alınmış, bir yandan da tamamlanan çalışmaların uygulanmasına başlanmıştır. Bu
kapsamı ile bir dizi araştırma ve uygulama projesini içeren KNKGP’nın temel amacı:
“UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan NDT merkezli olmak üzere, Nemrut Milli Parkı sınırları içinde kalan ve aşağıda isimleri
belirlenen Kommagene uygarlığına ait anıtları içeren bölgenin uluslararası koruma bilimi ilkeleri doğrultusunda mimari, arkeolojik,
tarihsel, ekonomik, sosyal, kültürel, doğal ve ekolojik değerleri ile bir bütün olarak korunması, yorumlanması, sunumu ve sürekliliğinin
sağlanmasıdır.”
Bu çerçevede KNKGP kapsamında bir yandan Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı koruma ve sunuma yönelik ardışık araştırma ve uygulama
projeleri hazırlanırken; diğer yandan da 2008 yılından başlayarak Nemrut Dağı odaklı Kommagene Nemrut Yönetim Planı (KNYP)
hazırlanmıştır.
Dünyadaki benzer miras alanları ile karşılaştırıldığında ziyaretçi sayısı oldukça düşük olan Nemrut Dağı Tümülüsü’nün tarım topraklarının
büyük kısmını Atatürk Baraj havzası için kaybeden ve gelişmişlik düzeyi açısından Türkiye’deki iller arasında oldukça alt sıralarda yer alan
Adıyaman ili için kaynak değeri de gözetilerek, Nemrut’la birlikte Adıyaman’daki diğer kültür varlıklarını da içine alan, özel bir destinasyon
belirlenmesi ve Yönetim Planı’nın bu alanları içerecek şekilde hazırlanması öngörülmüştür.
Bu doğrultuda amaç, Nemrut odaklı güzergâha başka yerleri de katarak, Adıyaman’daki konaklama süresini uzatmak, dolayısıyla
il genelinde turizm gelirlerini artırarak, kültür turizmi yoluyla Nemrut’ta devam eden koruma amaçlı proje ve uygulamaların çarpan
etkisini artırmak ve il geneline yaymaktır. 2006 yılında KNKGP kapsamında belirlenen bu amaç, Aralık 2011’de Paris’te gerçekleştirilen
ICOMOS’un 17. Genel Kurulu sonrasında yayınlanan “Miras: Gelişmenin İtici Gücü” başlıklı toplantının Sonuç Bildirgesi ile bütünüyle
örtüşmektedir.
Bu çerçevede 2006 yılından başlayarak KNKGP kapsamında öncelikle Adıyaman’daki tüm kültür varlıkları yerinde incelenmiş; böylece
bir yandan Adıyaman il Kültür Envanteri oluşturulurken bir yandan da belirlenecek güzergâh için değerli, kısa sürede az müdahale ile
sunulabilecek eser ve alanları içerecek güzergâhlar belirlenmiştir. Belirlenen güzergâhlar için oluşturulan senaryolara göre en gerçekçi ve
kısa sürede gerçekleşmesi mümkün olan senaryo, Kültür Turizm Bakanlığı ile birlikte seçilerek, bu alan ve eserleri içeren bir yönetim planı
hazırlanmasına karar verilmiştir. Seçilen eser ve alanların çoğunluğunun ve en önemlilerinin Kommagene Krallığı dönemine ait olması
nedeniyle de bu planın adı Kommagene Nemrut Yönetim Planı (KNYP) olarak tanımlanmıştır.
30 yıllık bir yöngörüyle, somut olarak gelecek 5 yıla yönelik projeleri içerecek şekilde hazırlanan ve mevzuata göre her 5 yılda bir
güncellenmesi gereken KNYP, bu aşamada Adıyaman’ın 4 ilçesine odaklanmaktadır. Tanımlanan projelerin istenen sürede uygulanarak
gerçekleştirilmesi halinde bu planın sınırlarının genişletilmesi ve Adıyaman’daki diğer kültürel varlıkları da kademeli olarak içermesi
mümkündür. Nitekim KNYP’nın sınırlarının belirlenmesine yönelik yapılan araştırmada bu senaryolar ve öncelikli yerler de belirlenmiştir.
Bu aşamada KNYP içinde yer alan ilçeler ve eser/ alanlar şunlardır: Kâhta ilçesi: Nemrut Dağı Tümülüsü, Arsemia, Yeni Kale (Eski Kâhta),
Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü; Sincik İlçesi: Derik Kutsal Alanı; Adıyaman Merkez İlçesi: Perre Arkeolojik Alanı, Palanlı Mağarası
ve Haydaran Kaya Mezarları, Turuş Kaya Mezarları ve antik taş ocakları ile Adıyaman merkezde yer alan Tuzhanı ve çevresindeki Otrakçı
Pazarı Sit Alanı; Besni ilçesi: Atmalı Kaya Mezarları ve köyü, Eski Besni Arkeolojik Alanı, Sofraz Tümülüsleri, Kızılin Köyü.
Böylesine büyük bir alana yayılan Kommagene Nemrut Yönetim Planı çalışmaları, ODTÜ Kültürel Miras Koruma Lisansüstü Programı
öncülüğünde Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ve Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nden
öğretim üye ve görevlileri ile farklı disiplinleri içeren uzman ve araştırmacılardan oluşan büyük bir ekiple gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede
ODTÜ Kommagene Nemrut Yönetim Planı Ekibi olarak Neriman Şahin Güçhan (KNKGP Yöneticisi), Güliz Bilgin Altınöz (KNKGP Yönetici
Yardımcısı), Suna Kabasakal Coutignies (KNKGP Genel Sekreteri), Mert Nezih Rifaioğlu, Nida Naycı, Pınar Aykaç, Nilgün Öz, Ayşem
Kılınç, Katılımcı Planlama Ekibi olarak Sevin Osmay, Anlı Ataöv; Arkeolojik Araştırma Ekibi olarak: Coşkun Özgünel, Erhan Öztepe; Tarihi
Araştırma Ekibi olarak Ömür Bakırer, Tuba Akar; Yapısal Durum Araştırmaları Ekibi olarak Uğurhan Akyüz; Arazi Ekibi olarak Sermin
Çakıcı, Gülşah Çelik, Filiz Diri, Meltem Uçar, Nurşen Kul ve Serdar Saygı yönetim planı çalışmalarına katılmışlardır.
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KNKGP kapsamında özelde Nemrut, genelde Adıyaman’la ilgili çalışan pek çok uzman da projenin fahri danışmanı olmayı kabul
etmişlerdir. Bunlar arasında Prof. Dr. Talat Saygaç’la (Gökbilimci), Prof. Dr. Sencer Şahin (Epigraf/ Arkeolog), Prof. Dr. Turgut Zeyrek
(Arkeolog), Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Demirel, Fotoğraf Sanatçısı /Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Goell’in çalışmaları derleyen Dr. Donald
Sanders ile T. Goell’in yeğenleri Martha Goell Lubell, Jonathan Goell ve Julie Goell isimlerini özellikle zikretmek isteriz.
Koruma Yönetim Planı kavramı uluslararası koruma gündeminde 1999 yılından bu yana yer almakla birlikte, Türkiye’nin koruma
mevzuatına 5226 sayılı yasa ile 2004 yılında girmiştir. Kommagene Nemrut Yönetim Planı bu kavramın Türkiye mevzuatında yer
almasından sonra yapılmış ilk yönetim planıdır.
Oldukça büyük bir coğrafyaya yayılan ve 2008-2012 yılları arasında tamamlanan yönetim planının hazırlık süreci ODTÜ ekibi ile birlikte
başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Adıyaman Valiliği olmak üzere, merkezi ve yerel kurumların ve Adıyamanlıların ortak ürünü olarak
Nemrut’un ilk nesil yönetim planı olarak tanımlanabilir. Çünkü tüm bu süreç, tüm paydaşlar için “araştırma ve yapma yoluyla öğrenme”
süreci olmuştur. KNYP’nın paylaşılmasını sağlayan bu yayın, bu öğrenme sürecindeki kazanımların ülkemizde benzer nitelikteki alanlarla
ilgili olarak yapılacak “bütüncül ve katılım odaklı” çalışmalara da örnek oluşturmak üzere hazırlanmıştır.
Bu çerçevede gerek KNYP’nın hazırlık sürecinde ve gerekse yayına hazırlanma sürecinde katkısı olan ve emeği geçen başta Adıyamanlılar
olmak üzere fahri danışmanlarımız Prof. Dr. Sencer Şahin, Prof. Dr. Turgut Zeyrek, Prof. Dr. Talat Saygaç, İbrahim Demirel, Nuri Bilge
Ceylan, Dr. Donald Sanders, Martha Goell Lubell, Jonathan Goell ve Julie Goell; Nemrut Dağı Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri: Prof. Dr.
Cevat Erder, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, Y.Doç. Dr. Gülsün Tanyeli, Ali Osman Avşar’a; tüm süreçte desteğini
esirgemeyen ve hep yanımızda olan İl Kültür Müdürü Mustafa Ekinci’ye, göreve başladıktan sonra planın uygulanması için yoğun çaba
harcayan Alan Başkanı Onur Yıldız’a ve KNKGP’nin tüm kurum koordinatörlerine değerli katkıları için ODTÜ KNYP ekibi olarak teşekkür
ederiz.
Kurumsal düzeyde destekleri için başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (eski Çevre ve Orman
Bakanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski Bayındırlık ve İskân Bakanlığı), GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (eski TC Başbakanlık
GAP İdaresi Başkanlığı) ve Adıyaman Valiliği ile projeye yaptıkları finansal katkı nedeniyle, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na
teşekkür ederiz.
Son olarak, Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı’nın bir bileşeni olan Kommagene Nemrut Yönetim Planı Raporu’ndan
derlenerek, yeniden düzenlenen bu kitabın Nemrut Dağı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişinin 30. yılı şerefine Nemrut Dağı
Tümülüsü’nü inşa ettiren Kral I. Antiokos’un doğum günü olarak kabul edilen 7 Temmuz’da basılmak üzere hazırlanmasını sağlayan
Adıyaman Valilsi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kuurlu Başkanı Abdullah Erin’e bu çalışmayla biriken bilginin paylaşımını olanaklı
kıldıkları için, tüm taraflar ve bu kitabın okuyucuları adına teşekkür ederiz.
Türkiye gibi kültür mirası açısından çok zengin olan bu coğrafyada dileğimiz bir yandan bu tür bilimsel çalışmalara dayalı katılımcı yönetim
planları artarken bir yandan da Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nda tanımlanan tüm projelerin kısa sürede hayata geçirilmesidir.
Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan
15 Haziran 2017, ODTÜ-ANKARA
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KOMMAGENE - NEMRUT YÖNETİM PLANI
ANA ÇERÇEVESİ VE YÖNTEMİ
Neriman Şahin Güçhan | Güliz Bilgin Altınöz | Anlı Ataöv

Yukarı Fırat vadisinin önemli bir kesişme noktası üzerinde yer alan Nemrut Dağı Hierothesionu (kült merkezi) Kommagene Krallığı’nın
[M.Ö. 163(?)/80(?) - M.S. 72] en parlak döneminde hükümdar olan Kral I. Antiochos (M.Ö 69-32) zamanında, içinde yer aldığı coğrafi ve
doğal bağlam ile Kommagene uygarlığının eseri olan diğer yapı ve anıtların oluşturduğu fiziksel bağlam bütünlüğü içinde inşa edilmiştir.
Anadolu’ya özgü bir uygarlık olan Kommagene Krallığı’nın başkenti Samosata (eski Samsat), diğer kentleri Arsemia: Kâhta/Gerger, Zeugma
ve Perre’dir. Bu coğrafyada, Kommagene uygarlığından daha önce ve daha sonra var olmuş başka uygarlıkların izleri de vardır. Bunlar da
bu bütünlüğün tarihsel süreklilik içindeki önemli birer parçasıdır.

GEREKÇE
Kommagene Krallığı’nın yayıldığı coğrafyanın hemen hemen tamamı bugün Adıyaman İli sınırları içinde kalmakta; batıda Kahramanmaraş,
kuzeyde Malatya ve Toros Dağları ile çevrelenmektedir (Resim 1). Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Kommagene Krallığı döneminde bir parçası
olduğu coğrafi, doğal ve fiziksel bağlam, bugün de özelliklerini ve bütünlüğünü büyük oranda korumaktadır. Bugün bu bölgede yer
alan kültürel kaynaklar, tek tek kendilerine özgü niteliklerinin yanı sıra, coğrafi, doğal, tarihsel, sosyal, kültürel, anlamsal, sanatsal bir
bütünlüğün parçası olmaları nedeniyle büyük önem ve değer taşımaktadırlar.

Resim 1a.
Kommagene Krallığı’nın günümüz Türkiye’sinde
yayıldığı bölge, (Dignas ve Filges, 1991:8, Resim.1);
Resim 1b. Kommagene Krallığı’nın I. Antiochos
döneminde yayıldığı coğrafya, Haz. Jörg Wagner,
Kaynak: Dörner (1999:20-21).

Nemrut Dağı Tümülüsü değerleri kadar, sorunları ile de bağlamı ile bütünlük sunmaktadır. Nemrut Dağı Tümülüsü ile birlikte Kommagene
uygarlığına ait diğer kültürel kaynakların içinde yer aldığı Adıyaman ili GAP içindeki en az gelişmiş illerden biridir. Atatürk barajı ile tarım
topraklarının %80’ini kaybetmiştir. Halen su pompa istasyonu kurulmadığı için, tarım sınırlı ölçekte sürdürülebilmektedir. İl genelinde
turizme yönelik hizmetlerin düzeyi çok düşüktür. Nemrut’a gelen turist sayısı benzer Dünya Miras Alanları’yla karşılaştırıldığında çok
düşüktür. Adıyaman’da konaklama süresi ise sadece 1 gecedir. Bütün bu nedenlere bağlı olarak Adıyaman’da sosyo-ekonomik düzey
oldukça düşüktür.
İnsanların kendi yaşam koşulları ve refah düzeyleri yükselmeden çevrelerindeki kültürel kaynaklar konusunda bilinçli olmaları, onlara
değer vermeleri ve korunmaları için maddi – manevi destek sağlamaları mümkün değildir. Bu nedenle, Nemrut ile birlikte Kommagene
uygarlığına ait diğer eserlerin korunması ve yaşatılması, öncelikle bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasının sağlanması,
yaşayanların yaşam koşullarının ve refah düzeylerinin iyileştirilmesi; buna paralel çevrelerindeki kültürel kaynakları benimsemeleri ve
sahiplenmeleri ile birlikte koruma sürecine aktif katılımlarının sağlanmasını gerektirir.
Nemrut Dağı Tümülüsü, ancak Anadolu’ya özgü ve eşsiz bir kültür olan Kommagene Krallığına ait diğer eserlerle birlikte sunulduğu,
katılımlı bir planlama modeliyle ele alındığında ilin turizmin kapasitesinin ve kalitesinin geliştirilmesi ve diğer ekonomik alanlarda da
gelişim sağlanması için önemli bir kaynak oluşturulabilir.
Bütün bunlar, sadece Nemrut Dağı Tümülüsü için bir Yönetim Planı yapmak yerine, konuya coğrafi, doğal, tarihsel, anlamsal, sosyal,
kültürel, ekonomik bütünlük içinde yaklaşmanın ve Adıyaman ili sınırları içinde kalan 15 ayrı alt alanı kapsayan bütüncül bir ‘Kommagene
Nemrut Yönetim Planı’ hazırlamanın temel gerekçeleridir.
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TEMEL AMAÇ VE YÖNTEMSEL KURGU
Bu gerekçeler doğrultusunda, ‘Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nın amacı, “UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut
Dağı Tümülüsü merkezli olmak üzere, Nemrut Milli Parkı sınırları içinde kalan ve Adıyaman’da yer alan çoğunluğu Kommagene uygarlığına
ait anıtları içeren bölgedeki bir grup eser/alanın uluslararası koruma bilimi ilkeleri doğrultusunda: mimari, arkeolojik, tarihsel, ekonomik,
sosyal, kültürel, doğal ve ekolojik değerleri ile bir bütün olarak korunması, yorumlanması, sunumu ve sürekliliğinin sağlanması” olarak
tanımlanmıştır.
Nemrut Dağı Tümülüsü’nün diğer kültürel kaynaklarla coğrafi, tarihsel ve anlamsal bütünlük içinde ele alınarak korunması ve sunulması,
hem onun hem de diğer kültürel kaynakların değerlerinin arttırılmasını ve daha da yüceltilmelerini sağlayacaktır. Diğer yandan, hem
Nemrut Dağı Tümülüsü’ne hem de onunla coğrafi, tarihsel ve anlamsal bütünlüğü olan diğer kültürel kaynaklara sosyal, kültürel,
ekonomik bütünlük içinde yaklaşmak da sorunların daha etkin ve bir arada çözümüne yardımcı olacaktır. Böylece, ‘Kommagene Nemrut
Yönetim Planı’ aracılığıyla koruma-değerlendirme-gelişme-sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak mümkün olacaktır.
Kommagene-Nemrut alan yönetim planlama sürecinin yöntemi, mevcut çalışmalar, planlar ve yasalara dayanarak, bütüncüllük ve
değişim ilkelerini benimseyen, karar destek sistemi ve katılımlı teknikleri bir arada harmanlayan eylem araştırma yaklaşımı üzerine
kurgulanmıştır. Bu yaklaşımla koruma yönetim planı ‘tekrarlayan bilgi üretim, geribildirim ve eylem süreci’ içerisinde katılımlı bir şekilde
hazırlanmış ve böylece süreç boyunca üretilen bilgi planın kendisini oluşturmuştur. Bu, her aşamada üretilen bilgi ve değerlendirmelerin
zenginliğinin ilgili aşamada üretildiği gibi muhafaza edilmesini sağlamıştır. Son aşamada tanımlanan projeler ve eylem planları
uygulamaya dönük bilgiyi içermektedir.
Temel dayanaklar
Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nın yöntemsel kurgusunun üç temel dayanağı vardır. Bunlar, kültürel miras alanında üretilmiş belge
ve kaynaklar, yasal çerçeve ve üst ölçekli planlardır. Bunlardan ilki, kültür mirası yönetimi, koruma yönetim planı ve yönetim planlaması
süreci ile ilgili uluslararası belge, kaynak ve çalışmaları içerir1. Yönetim Planı hazırlıklarına başlanmadan önce kültür mirası yönetimi,
koruma yönetim planı ve yönetim planlaması ile ilgili hem kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlara hem de uygulama örneklerine yönelik
kapsamlı bir kaynak araştırması yapılmıştır. Bu çalışma daha sonraki aşamalarda planlama yöntemi tanımlanırken temel girdilerden biri
olmuştur.
İkinci olarak, alan yönetimi ile ilgili temel alınan iki yasal kaynak 2863 Sayılı ‘Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 14.7.2004
tarih ve 5226 sayılı Kanun ile ‘Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliktir.
Son olarak, Adıyaman ili ve GAP Bölgesi ile ilgili üretilmiş üst ölçekli plan ve kararlar sayılabilir. Bu bölge ile ilgili daha önce yapılmış ve
hala geçerli olan birçok plan ve çalışma vardır. Bu çalışmada bu planların ortaya koyduğu ana kararlara uyulmuş, çatışmalar olmamasına
dikkat edilmiş, geleceğe yönelik öneriler geliştirilirken de mevcut çalışmalar ve plan kararları göz önünde bulundurulmuştur.
Bu çalışmada doğrudan etkili olan Adıyaman ili ve GAP Bölgesi ile ilgili üst ölçekli plan ve kararlar şunlardır: GAP Bölgesi Turizm Envanteri
ve Turizm Geliştirme Planı (1999), Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (NDMP-UDGP) (2002), AB destekli GAP Bölgesinde
Kültürel Mirası Geliştirme Programı, Güneydoğu Anadolu Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Geliştirilmesi Planı (ESEP) (2005) ve
KTB Türkiye Turizm Stratejisi – 2023 (2007).
Yöntemsel yaklaşım, yöntem ve teknikler
Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nda bu temel dayanaklarla oluşturulan çerçeve, gerekçe ve amaçlarda belirtilen coğrafi, doğal,
tarihsel, anlamsal, sosyal, kültürel bütünlük yöntemin şekillenişinde belirleyici bir etken olmuştur. Kommagene-Nemrut Koruma ve
Geliştirme Programı’nda alan yönetim planlama sürecinde bütüncüllük ve değişim ilkeleri benimsenmiş; karar destek sistemi ve katılımlı
teknikleri harmanlayan Eylem Araştırması yöntemsel yaklaşımı uygulanmıştır.
Türkiye’deki koruma uygulamaları, korumayı genelde sadece bir fiziksel olgu olarak ele almaktadır. Bu tür bir yaklaşım, bina, örenyeri
veya bölgeyi korunması gereken tek bir boyutta yorumlanabilen yapılı/doğal çevre öğesi olarak görür. Bu, müdahalenin yapıldığı zaman
diliminde finansal ve kurumsal kaynak bulunduğu ve sorunun çözümüne yönelik uygun koruma stratejileri uygulandığı takdirde, fiziksel
koruma müdahalesini ‘o an için’ başarılı kılmaya yetebilir. Ancak genelde sürekliliğini sağlayamaya yetmez. Korumanın sürdürülebilmesi
için, korunacak alana sahip çıkacak ve koruma sorumluluğunu üstlenecek toplumsal kapasitenin de var olması gerekmektedir. Bu
beraberinde toplumsal güçlenme ihtiyacı, örgütlenme yeteneklerinin gelişmesi, kurumsallaşma gibi konuları da gündeme getirir. Ayrıca
korunacak değerlerin, koruma maliyetini sürekli bir şekilde karşılayabilmek için kendini ekonomik açıdan yenileyen ve besleyen bir yapıya
dönüşmesi şarttır.
Bu nedenlerle, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunmasına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekir. Buna göre, korumaya; fiziksel,
toplumsal (sosyal, ekonomik ve politik), yasal ve örgütlenme boyutları kapsamında yaklaşılmalıdır. Aksi takdirde, yeni düzenlemeyle
açık hava müzesi girişinin kirletilmesi, yasal kısıtlar giderilmeden koruma planlarının uygulanamaması, ekonomik gelir elde edilemediği
zaman, mülk sahibinin veya kiracının tarihi, kültürel ve doğal değerleri korumayı yaşamında önceliklendirmeyeceği ihtimali çok büyüktür.
Koruma, bütüncül bir bakış açısı yanında, değişim süreci olarak ele alınmalıdır. Koruma ulaşılması hedeflenen durağan bir sonuçtan
ziyade, yaşayan, sürekli, tarihsel ve toplumsal evrimsellik içinde değişen ve yeniden biçimlenen bir olgudur. Bu gerekçeyle, sosyomekânsal sürecin bir alt bileşeni olan koruma, değişim süreci olarak yönetilmelidir. Koruma faaliyeti, diğer olgu ve alanlarda olduğu gibi,
1

The Burra Charter: The Australia Icomos Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance, ICOMOS / Australia, 1979-1999; European Convention on Landscape,
Council of Europe, 2000; Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas, Xi’an, China, 2005; Council of Europe Framework
Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (CETS no. 199), Open for signature by the member States of the Council of Europe, Faro 27 October 2005, Entry into
force : 1 June 2011; Feilden Bernard M., Jukka Jokiletho (1993), Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM, Rome; Gabriella Battaini-Dragoni (2005)
Guidance on Heritage Assessment, Council of Europe, Council of Europe Publishing; Worthing D., Bond S., (2008) Managing Built Heritage,The Role of Cultural Significance,
Blackwell Publishing.
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yaşamın devamlı farklı ölçek ve boyutların etkileşimiyle değişen bir parçasıdır. Dolayısıyla, koruma yaşamın kendisinden etkilenir ve buna
uyum sağlamak durumunda kalır. Yapılan müdahaleler, korumayı sabit bir faaliyete indirger ise, değişime ayak uyduracak donanımda
olmayacağı için bir süre sonra etkisini kaybeder. Bunun için, koruma sürecinin toplumun gelişimine imkân verecek şekilde yönetilmesi
önemlidir.
Kommagene-Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı kapsamında alan yönetim planlaması sürecinde, Eylem Araştırması, uygulamalı bir
yöntemsel yaklaşım olarak benimsenmiştir. Eylem Araştırması sosyal bilimleri, özellikle eğitim alanında başlamak üzere 1940’lardan beri
etkileyen, daha sonra sağlık, kurumsal yapılanma, yönetim, toplumsal gelişim ve kalkınma gibi alanlara yayılan, son yıllarda mekânsal
çalışmalarda da kendini gösteren, bütüncüllük ve dinamiklik ilkelerini birleştiren bir yaklaşımdır. Pozitivist ve yorumcu paradigmalardan
farklılaşır, eleştirici kuram ile ilişkilidir. Eylem araştırması toplumsal yaşamın bir parçası olarak yürütülür. Katılımcıdır, katılımcıların
karar vermesine imkân verir, dolayısıyla, toplumsal gelişme odaklıdır, döngüsel bir süreç içerisinde yönetilir, sistematik bir araştırmayı
içerir ve düşünsel bir süreçtir. Farklı yöntem ve tekniklerin birbirini tamamlayıcı şekilde uygulanmasına ve akademik bilgiyle yerel/pratik
bilgiyi bütünleşmesine olanak sağlar. Bilimsel bilginin üretilmesinde ve kararların alınmasında uzmanlar ve ilgili iddia sahiplerinin2 ortak
bir süreçte yer almaları, dolayısıyla bilgi üretim ve karar alma süreçlerinin demokratikleşmesi ve kolektif öğrenmenin güçlenmesi bu
yöntemin iki temel hedefidir.
Benimsenen yöntemin tüm aşamalarında bilgi ve bilgi yönetimi çok önemli bir yere sahiptir. Bilginin depolanması, görüntülenmesi ve
yönetilmesi için seçilecek araç da yöntemin önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda, farklı kaynaklardan elde edilen verilerin depolanmasını,
coğrafi olarak konumlandırılmasını, sınıflandırılarak mekânsal yayılımlarının görüntülenmesini, niteliksel ve mekânsal ilişkilerin
sorgulanmasını sağlayacak bir Karar Destek Sistemi’nin oluşturulması önem taşımaktadır. ‘Alanın öneminin ve buna bağlı olarak ‘alan
yönetim vizyonunun belirlenmesinde esas olan kültürel ve doğal kaynaklarla ilgili veriler büyük oranda mekânsaldır.
Bu kaynakların konumları, bunların bugünkü bağlamlarıyla ve birbirleriyle olan mekânsal ilişkileri karar verme sürecinde önemli bir rol
oynar. Diğer taraftan, her bir kültürel ve doğal kaynağın tanım ve nitelikleri ile ilgili veriler ve bu verilerin bir arada değerlendirilmesi de
karar verme sürecini doğrudan etkiler.
Bu nedenle, geliştirilen modelde kültürel, toplumsal ve doğal kaynaklarla ilgili mekânsal ve niteliksel verilerin bir arada depolanmasına,
amaca yönelik olarak sınıflandırılmasına ve yapılandırılmasına, hem mekânsal hem de niteliksel özelliklerinin görüntülenmesine ve farklı
şekillerde sorgulanmasına imkân sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel araç olarak kullanılmıştır (Resim 2). Bunun yanında, alan
yönetim planlama sürecine iddia sahiplerinin katılımını sağlamak ve uzman görüşleriyle bütünleştirmek için katılımlı teknikler
kullanılmıştır. Bunlar odak grup çalışmaları, derinlemesine görüşmeler, uzlaşma ve taahhüt toplantıları, katılımlı tespit ve planlama
çalıştaylarıdır.
Bilgi üretim süreci
Kommagene-Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı kapsamında
uygulanan Eylem Araştırması süreci 2005 ile 2010 yılları arasında
yürütülmüştür. Sürece sekiz iddia sahibi grubundan temsilci ve
kişiler katılmıştır. Bu gruplar merkezi yönetim, yerel yönetim,
üniversiteler, stk/vakıf/odalar, yerel liderler, medya ve uzmanlardan
oluşmaktadır 3.
Alan yönetim planlama süreci, Resim 3’de sunulan ana etapları
içeren şema ile Resim 4’de her etabın ayrıntılı kapsamı gösteren
şemada görüldüğü üzere dört paralel süreçten oluşmuştur.
Bunlardan birincisi uzmanlar tarafından kültürel kaynakların
saptandığı ve değerlendirildiği süreçtir. İkincisi, birinci süreçte
üretilen ve derlenen bilginin merkezi/yerel iddia sahipleri ile
birlikte üretilen eyleme yönelik bilginin bütünleştirildiği katılımlı
bilgi üretim sürecidir. Üçüncü süreç, yapılmış çalışmaların gerek
kurumsal gerekse ekip içi paylaşımı, değerlendirmesi ve izlenmesi
için yapılan toplantıları kapsar. Son olarak, toplanan ve üretilen
bilginin akademik yayım ve sunuşlarla, aynı zamanda yerel medya
ve basın toplantıları aracılığıyla yaygınlaştırılması sürecidir.

Resim 2. KNYP karar verme sürecinde CBS kullanılarak geliştirilen mekânsal bilgi
yönetimi sürecin her aşamasını destekleyerek merkezinde yer almıştır.

Kültürel kaynakları koruma ve geliştirme alanı katılımlı yönetim
planı süreci, uluslararası uygulamalara uygun olarak, 5 temel aşamadan oluşmuştur. Bunlar ön hazırlık, saptama/tanımlama, çözümleme/
değerlendirme, cevap ve izleme/güncelleme aşamalarıdır.
Ön Hazırlık aşaması, amaç ve hedeflerin tanımlanması, arşiv ve literatür taraması ve yöntemsel kurgunun oluşturulmasını kapsamaktadır.
Saptama ve tanımlama aşamasında, kültürel kaynakların önem/değer, sorun/risk ve potansiyelleri saptanmış; fiziksel durum tespit
edilmiş; paydaş haritası ortaya çıkartılmış ve ön tespit/görüşler alınarak yönetişim kurgusu tanımlanmıştır.
Üçüncü aşamada, kültürel kaynaklara ilişkin fiziksel durumun, önem/değer, sorun/risk, potansiyel, paydaş/iddia sahipleri ve yönetim
bağlamının değerlendirilmesi yapılmış ve sentezler üretilmiştir. Cevap aşaması politika belirleme, hedef oluşturma, strateji geliştirme,
plan hazırlama ve projeler tanımlama aşamasıdır. Son olarak, plan doğrultusunda yapılan uygulamalar izlenerek ve sonuçların
değerlendirilerek planın güncellenmesi yapılacaktır.
2

3

‘İddia Sahibi’ yasada belirtilen ‘paydaş’ kavramı yerine kullanılmaktadır. ‘Paydaş’ kavramı, farklı bilim dallarında (örneğin; işletme ve çevre bilimleri) ‘hissedar/ortak’ kavramı ile
eş değerde kullanılmaktadır. Burada iddia sahibi kavramı ‘hak iddia edecek ilgili grup’ anlamında kullanılmaktadır. Bu yüzden, kitapta paydaş kavramı yerine yer yer iddia sahibi
kavramı kullanılmıştır.
İddia sahibi grupları ve kişileri yerleşim düzeyinde sunulan üçüncü bölümde detaylı olarak verilmiştir.
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Kommagene Nemrut koruma ve geliştirme alanında katılımlı alan yönetim planlama süreci ise yukarıda belirtilen genel sürece
doğrultusunda 8 ana aşamada detaylandırılmıştır:
1) Kültürel kaynakları saptama ve
mevcut yerel bilgiyi üretme [saha
çalışması, ön tespit/vizyon çalıştayı
ve paydaşlarla odak grup çalışması
I];
2) Yönetim alan sınırını belirleme;
3) Detaylı alan çalışması ve
geleceğe yönelik yerel bilgiyi üretme
[paydaşlarla odak grup çalışması II];
4) Alan yönetim sınırı bilgilendirme;
5) Uzman ve yerel bilgi kullanılarak
detaylı yönetim planını üretme
[strateji netleştirme/projelendirme
çalıştayı I ve II];
6)
Alan
sonlandırma;

yönetim

planını

7) Bilgilendirme ve son taahhütlerin
alınması ve

Resim 3. KNYP Koruma karar verme süreci

8) Uygulama ve izleme.
Bu sürecin ilk iki aşamasında detaylı alan çalışması yapılarak mevcut durum saptanmış, katılımlı çalıştay ve odak grup çalışmalarında
üretilen merkezi/yerel iddia sahiplerinin görüşleri ile bütünleştirilmiştir. Bu bilgi doğrultusunda CBS aracı kullanılarak karar destek sistemi
tasarlanmış ve alan yönetim sınırı belirlenmiştir.
Bundan sonraki aşamada belirlenen alt bölgeler için detaylı alan çalışması yapılmış, mülkiyet durumu saptanmış, odak grup çalışmalarında
mevcut durum ile ilgili merkezi/yerel iddia sahiplerinin teyidi ve geleceğe yönelik ön görüş ve taahhütler alınmıştır. Dördüncü aşamada,
yapılan çalışmalar üst yönetim ve bilimsel kurul ile paylaşılmış ve geri bildirimler alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Bundan sonraki aşamada, bir önceki aşamalarda üretilen gelecekle ilgili kararlar merkezi/yerel iddia sahiplerinin temsilcileri ile iki katılımlı
çalıştayda son haline getirilmiş, öncelikli projelerin eylem planları üretilmiş ve yerel taahhütler alınmıştır. Daha sonraki aşamada, KNKGP
ekibince alan yönetim planı son haline getirilmeye başlamış; ara aşamada belirlenen ve değerlendirilen ören yerleri ve yerleşimler
için üretilen vizyon, strateji, politika ve proje fikirleri ortaya koyulmuştur. Buna ek olarak daha sonra proje eylem planları ve izleme/
değerlendirme sistemi kurgulanmıştır. Son aşamada merkezi düzeyde taahhüt alınarak alan yönetim planının uygulaması başlatılacaktır
(Resim 4).

KOMMAGENE NEMRUT YÖNETİM PLANI
Kommagene Nemrut Yönetim Planı Adıyaman’ın tarihi, kültürel değer ve özellikleri ile ilgili kaynak ve arşiv araştırmasından elde edilen
bilgileri; ODTÜ proje ekibince Adıyaman İli geneli, Nemrut Milli Parkı ve Nemrut Ören yerinde yapılan arazi tespit çalışmalarında toplanılan
verileri; bu süreçte gerçekleştirilen merkezi/yerel/köy iddia sahibi grupları ile yapılan çalıştay ve odak grup çalışmalarında üretilen bilgi
kullanılarak hazırlanmıştır.
Bu, kültürel kaynakların tanımlanmasını ve korunmasını çok yönlü ve farklı kaynaklardan gelen/toplanan bilginin sentezlenmesi ile
olabileceğini vurgular. Buna göre, Kommagene Nemrut Yönetim Planı, alan yönetimi ile ilgili yasal tanımlar ve yönetmelikte belirtilen
amaçlar doğrultusunda hazırlanmış; ortak bir vizyon ve tema çerçevesinde geliştirilmiş; tarihi, sosyal, kültürel, coğrafi, doğal ve sanatsal
bir bütünlük içerisinde ele alınmış; birbirleriyle ilişkilendirilerek sektörel gelişim alanları belirlenmiş; farklı iddia gruplarının algısı, anlam
ve değerleri temel alınarak kurgulanmıştır.
Alan yönetim planının kurgusu 4 temel bilgi üzerine kurulmuştur (EK1). Birincisi mevcut durumun tespitine yönelik bilgidir. İkincisi
tespitler doğrultusunda yapılan değerlendirmeyi içerir. Üçüncü bilgi grubu gelecek kararları ve somut projeleri; son grup, izleme ve
değerlendirme sisteminin kurgusu ile ilgilidir.
Çalışma alanında yapılan tespitler, planda 17 bölümde sunulmuştur ve saptama ve tanımlaman kısmın içeriğini oluşturur. Bu bölümler
şunlardır: 1) Konum, genel özellikler; 2) Doğal çevre, 3) Yapılı çevre; 4) Yer adları sözlüğü/dizini; 5) Mülkiyet durumu; 6) Mevcut kullanım
ve kullanıcılar; 7) Paydaşlar; 8) Altyapı; 9) Sunum ve peyzaj elemanları; 10) Araştırılmışlık düzeyi; 11) Tarih ve bağlam; 12) Sosyal tarih;
13) Koruma – planlama tarihi; 14) İdari statü; 15) Sorumlu/yetkili kişi/kurumlar; 16) Güvenlik; 17) İzleme.
Değerlendirme bölümü, yapılan tespitlerin değerlendirildiği ve gelecek adımların geliştirildiği bilgiyi içerir. Başlıca 5 bölüm altında
toplanmıştır: 1) Yerin anlamı/önemi; 2) Sorunlar; 3) Potansiyeller; 4) SWOT Analizi; 5) Vizyon/Politikalar/Ana Strateji Konuları/Stratejiler/
Proje Ad ve Hedefleri.
Kararlara yönelik bilgi dördüncü bölümün içeriğini oluşturur. Yönetim planı sınırını, ulaşım/kullanım/koruma/araştırma/yorum ve
sunum ile ilgili kararları, yönetim modelini, projeleri, çalışma programını ve eylem planlarını kapsar. Son grup, izleme ve değerlendirme
sistemi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken eğitim faaliyetleri, izleme/değerlendirme süreç/sorumluluk/yaptırımları ve miras etki
değerlendirmesini içeren ve beşinci bölümde verilecek olan bilgidir.
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EYLÜL 2006

TEMMUZ 2008

ARALIK 2008

EYLÜL 2009

EYLÜL 2009

EKİM 2009 – EKİM 2010

SAPTAMA/
SAPTAMA/
TANIMLAMA
TANIMLAMA

GÖ RÜŞLE RİN
SENTEZLENMES
İ VE
RAPO RLANMASI

ADIYAMAN İL
VE İ LÇE
PAYDAŞ
G RUPLARI Ü ST
DÜZEY
TEMSİLCİLERİ
İLE Ö N
TESPİTİNİN
(SWO T )
YAPILMASI ,
VİZYO NUN
BELİ RLENMESİ
VE GELECEK
BE KLENTİLERİN
İN ALINMASI

GÖ RÜŞLE RİN
SENTEZLENMES
İ VE
RAPO RLANMASI

NEMRUT VE
ÇEVRESİNDEKİ
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İçeriksel kurgu
Yönetim planının temelini, Adıyaman ili sınırları içinde tespit edilen kültürel kaynaklar ve fiziksel durum, [önem / değer] – [sorun / risk]
– [potansiyel] ilişkileri ve değerlendirmesi, iddia sahiplerinin ürettiği yerel bilgi ve değerlendirmesi, Yönetim bağlamı ve değerlendirmesi
oluşturmaktadır. Bu kapsamda, mevcut durum ile ilgili bilgi CBS veri grupları altında tanımlanmış ve değerlendirmeye alınmıştır. Geleceğe
yönelik bilgi ise, Kommagene Nemrut koruma alanının vizyonuna ve yerelde üretilen bilgi doğrultusunda kurgulanmıştır.
CBS için toplanan veri grupları kültürel kaynakları adlandırmaya ve konumlandırmaya, tanımlanmaya, mevcut yasal statüyü belirlemeye,
mevcut durumdan hareketle [önem / değer] – [sorun / risk] – [potansiyel] ilişkilerini ortaya koymaya ve kültürel çevre bütünlüğünü
tanımlamaya yönelik verilerden, paydaşların tanım ve görüşlerinden ve kültür varlığının kısaca tarihçesinden, mimari tanımından,
özellikleri ve seçilmiş kaynakçadan oluşur.
Böyle bir veri tabanı; ilk aşamada, kültürel kaynakların dönem, varlık ve bütünsellik özellikleri ile kültürel çevre bütünlüklerini tanımlamaya
esas oluşturan tarihi/arkeolojik alan ve yapıları, kentsel, kırsal yerleşimleri, sosyal ve doğal çevre ile ilişkileri öncelikli olarak bir arada
sorgulamaya; ve bu özellikleri açısından nitelikli olan alan ve yapıları tanımlamaya imkan vermiştir.
Daha sonra, tanımlanan kültürel kaynakların konum/izlenebilirlikleri, araştırılmışlık dereceleri, sunum kapasiteleri, yapısal durum ve
müdahale gereklilikleri, müdahale biçimi, ulaşım türü ve niteliği, ulaşılabilirlik dereceleri ve paydaşlar için anlam ve potansiyelleri gibi
diğer öznitelik verilerine göre çapraz sorgulamalar yapılmıştır. Bu sorgulamalar sonucunda mekânsal olarak kültürel kaynakların bazı
alt bölgelerin oluştuğunu göstermiştir.
Bu alt bölgelerin oluşumunda ve önceliklerin belirlenmesinde, paydaşlar için taşıdıkları anlam ve potansiyelin yanı sıra, kullanılabilir /
sunulabilir duruma gelebilmeleri için ihtiyaç duyulan müdahalelerin kapsamı, büyüklüğü ve süreleri açısından değerlendirilmişlerdir.
Müdahalelerin kapsam, büyüklük ve sürelerinin değerlendirilmesinde özellikle araştırılmışlık dereceleri, sunum kapasiteleri, yapısal
durum ve müdahale gereklilikleri, müdahale biçimi, ulaşım türü ve niteliği, ulaşılabilirlik dereceleri gibi öznitelik verileri önemli rol
oynamıştır. Tematik haritalardan ve çapraz sorgulama sonuçlarından kültürel kaynakların mekânsal dağılımlarına ve ilişkilerine yönelik
yorumlar yapılarak, alt bölgeler, öneriler ve öncelikler tanımlanmıştır.
Geleceğe yönelik bilgi ve kararlar, Kommagene Nemrut kültürel kaynaklarının korunarak turizmin gelişmesi yönünde belirlenen üç
ana stratejik alanda toplanmıştır. Bu alanlar, ‘tarihi/kültürel/doğal mirası koruma ve bakım’, ‘kültürel turizm odaklı kalkınma’ ve ‘diğer
ekonomik alanlarda gelişim’dir. Buna göre, koruma amaçlı gelişimin iki ayağı bulunmaktadır.
Her üç ana stratejik alanı gerçekleştirmeye yönelik alt stratejiler üretilmiştir. Bunlardan korumaya odaklı stratejiler, ören yerlerinin ve bağlı
bulundukları yerleşimin tarihi/kültürel niteliğine ve ihtiyaçlarına göre çeşitlenmekte, hatta bazen farklılaşmaktadır. Genel olarak, koruma
ana strateji alanı, doğal çevre koruma, arkeolojik araştırma ve kazı, restorasyon, çevre düzenleme, fiziksel altyapı, güvenlik, restorasyon/
sağlıklaştırma, alt bölge koruma geliştirme planlaması ve yerleşim dokusunun korunması stratejilerini içermektedir. Kültürel turizm ve
diğer ekonomik faaliyetler odaklı kalkınma ile ilgili alt stratejiler ise sektörel gelişim, eğitim, pazarlama/tanıtım, ulaşılabilirlik ve yasal
çözüm/işbirlikleri olarak tanımlanabilir.
Genel değerlendirme ve alt bölgeler
Yapılan çalışmalar Kommagene Nemrut koruma ve geliştirme alanının Anadolu’ya özgü bir uygarlık olan Kommagene Krallığı’na ait
kültürel kaynakların bugünkü bağlamla birlikte sunduğu coğrafi, doğal, tarihsel, anlamsal, sosyal ve kültürel bütünlüğe sahip olduğunu
göstermiştir. Bu bağlamsal özellik ve bulgular doğrultusunda, Kommagene Nemrut koruma geliştirme alanının gelecek vizyonu “Kültürel
Turizm Aracılığı ile ‘Koruma-Değer Kazandırma-Geliştirme-Sürdürülebilir Kalkınma” olarak tanımlanmıştır. Vizyon sloganı ise:
“Doğu’yla Batı’yı, Doğa’yla Yapıyı, Yerelle Dünyayı Buluşturan Kommagene’nin İzini Sürmek”tir.
Yerel çalışmalar sonucunda ve belirlenen vizyon doğrultusunda 15 alt bölge ele alınmıştır. Her biri için kendi özelliklerini içerecek şekilde
alt bölge yönetim planları üretilmiştir. Alt bölgeler şunlardır: Nemrut Dağı Tümülüsü-Karadut, Arsemia-Kocahisar, Yeni Kale-Kocahisar,
Karakuş-Teğmenli, Cendere-Burmapınar, Derik-Sincik, Adıyaman Merkez, Perre-Pirin, Palanlı, Haydaran-Taşgedik, Turuş-Kuyulu,
Atmalı-Akkuyu, Eski Besni, Sofraz-Üçgöz ve Kızılin.
Kommagene-Nemrut Yönetim Planı’na yönelik araştırmaya göre ören yerleri Kâhta, Besni ve Adıyaman ilçeleri kapsamında ileriye yönelik
önerilen stratejiler açısından birbirinden farklılaşırken bazı ortak yönleri de içermektedir. Bu kapsamda, Kâhta’daki ören yerlerinin
sağlıklaştırılması, turistik ilişkilerinin kurulması ve yerel halkın farkındalığının arttırılması ön plana çıkmaktadır. Besni’deki ören yerlerinin
ve köylerinin ise turistik odak noktaları haline getirilmesi ve ulaşılabilir kılınması öncelik kazanmaktadır. Bunlardan farklı olarak,
Adıyaman Merkez’deki ören yerlerinin tarihi/kültürel/doğal bir alt koruma bölgesi olarak ele alınması önerilmektedir. Ortak olarak, Kâhta
ve Adıyaman Merkez’de koruma kapsamında yerel kalkınma önceliklidir. Tüm ilçelerde ise korumaya ve kültürel turizme destek verecek
hizmet faaliyetlerin geliştirilmesi ve yerel halkın katılımının sağlanması önerilmektedir.
Kâhta’da araştırma yapılan ören yerlerinde ve köylerde, genel olarak, öne çıkan stratejik alanlar şunlardır: Tarihi/kültürel mirasın korunarak
çevre düzenlemesinin yapılması; turistik hizmetin götürülmesi; hizmet faaliyetlerinde gerekli toplumsal kapasitenin geliştirilmesi; ören
yerleri ve yerleşimler arası ulaşım ağlarının ve güzergâhlarının düzenlenmesi ve alternatif ekonomik gelir kaynaklarının canlandırılmasıdır.
Bu kapsamda, Nemrut, Yeni Kale, Arsemia ve Karakuş’da çevre düzenlemelerinin tamamlanması; Karadut ve Kocahisar’da kültürel
turizmi destekleyecek hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu faaliyetlerde istihdam edilecek yerel halkın kapasitesinin geliştirilmesi;
Teğmenli ve Burmapınar’da toplumsal kapasiteyi arttırarak alternatif gelir faaliyetlerinden özellikle hayvancılık ve arıcılığın, Derik’de
organik üretimin desteklenmesi ve Kâhta ilçesine bağlı ören yerlerinin bütüncül olarak turistik güzergâhının planlanması önerilmektedir.
Buna ek olarak, Kocahisar’ın bu strateji alanları doğrultusunda Kültür Köyü olarak geliştirilmesi ve pazarlanması önem kazanmaktadır.
Besni’de koruma ve geliştirme alan yönetim sınırı içerisindeki ören yerlerinde ve köylerinde yapılan araştırmalar genel olarak beş strateji
alanını öne çıkartmaktadır: kazı ve restorasyon, turistik duraklama ve ulaşılabilirlik; çevre düzenlemesi; turistik hizmetin götürülmesi;
ve tarihi/kültürel/doğal değerlerin bütüncül ele alınmasıdır. Bu kapsamda, ağırlıklı olarak Atmalı ve Turuş’da kazı ve restorasyon
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faaliyetlerinin yoğunlaşması; Eski Besni’nin tarihi eserleri ile birlikte peyzaj düzenlemesi olarak ele alınması; Sofraz, Atmalı, Turuş ve
Eski Besni’nin kültürel turizmin yeni durak noktaları olması ve ulaşılabilirliğinin geliştirilmesi; Turuş ve Atmalı’da çevre düzenlemelerin
yapılması; Üçgöz, Atmalı ve Kuyulu’da hizmet ve eğitim altyapısının kurularak yerel halka kültürel turizmi destekleyecek becerilerin
kazandırılması; özellikle Atmalı ve Sofraz’ın tarihi/kültürel değerlerinin doğal çevre ile birlikte bütüncül olarak ele alınması önerilmektedir.
Buna ek olarak, Atmalı’nın bu strateji alanları doğrultusunda Kültür Köyü olarak geliştirilmesi ve pazarlanması önem kazanmaktadır.
Adıyaman Merkez ilçesinde alan yönetim sınırı içine giren ören yerlerinde ve köylerinde yapılan araştırmalar, bu alanın topografik imkânları,
birbirine yakınlıkları, ören yeri ve köy bütünleşmesi ve toplumsal özellik ve ihtiyaçlarındaki benzerlikleri sonucu bir alt koruma-geliştirme
bölgesi olarak ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre, bu alt-bölgede dört ortak strateji alanı önerilmiştir: tarihi/kültürel/
doğal bütünlük; çevre düzenlemesi; turistik hizmetin götürülmesi; ve alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesidir. Bu kapsamda, PerrePirin, Palanlı Mağarası-Palanlı ve Haydaran-Taşgedik’in hem örenyeri-yerleşim hem de yerleşimlerarası ilişkisinin kurularak konumlandıkları
doğal vadi boyunca bütüncül olarak ele alınması önerilmektedir. Perre, Palanlı Mağarası ve Haydaran’da çevre düzenlemelerinin yapılması;
Pirin, Palanlı ve Taşgedik’te kültürel turizmi destekleyecek hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu faaliyetlerde istihdam edecek yerel halka
gerekli becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, Taşgedik ve Palanlı’nın Kültür Köyü olarak geliştirilmesi önerilmektedir.
Ancak, koruma ve gelişme sürecine paralel ve acil olarak, Palanlı ve Taşgedik’in yerel halkının ekonomik olarak hayvancılık ve arıcılık ile
desteklenmesi, Pirin’de ise koruma ve üretimin uyumlu hale getirilmesi için yasal çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir.
KNYP kapsamında yapılacak tespitlerle ilgili yöntem belirleme süreci
KNYP kapsamında yer alması öngörülen 15 yerin belirlenmesinden sonra, büyük kısmı arkeolojik alan olan bu yerlerle ilgili Yönetim Planı
hazırlanması için bu alanlarla ilgili toplanması gerekli bilginin niteliğini belirlemek üzere bir ön çalışma yapılmıştır. Bu çerçevede yönteme
ilişkin yapılacak literatür araştırmasına geçmeden önce, aşağıdaki belgeler yeniden incelenerek temel çerçeve oluşturulmuştur.
●● 2658 sayılı Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun ve Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme,
●● 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
●● 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu,
●● Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.06.2005 tarih ve 821 sayılı kararı ve 27.07.2005 tarihli Nemrut Dağı
Tümülüsü Bilimsel Danışma Kurulu Raporu,
●● Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın 2. Maddesi Bölgesel Kararlar Başlığı altında 2.1. Hassas Bölge alt bendinde
I. Derece Mutlak Koruma alanı içinde yer alan Arkeolojik Alanlar ve Eserlerin Korunması, 2002
●● ESEP, AB destekli GAP Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı, Entegre Stratejik Eylem Planı, Adıyaman Eylem Planları:
Eylem 1.2.1.3. ADIYAMAN- Sit Alanları Yönetim Planlarını Hazırlamak, Aralık 2005.
●● UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi, 448 sıra numaralı UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi ve raporları (1987), (http://whc.unesco.
org/en/list/448).
●● Avustralya ICOMOS Burra Kartası (http://www.nsw.nationaltrust.org.au/burracharter.html).
●● Managing Tourism at Places of Heritage Significance, 1999, Uluslararası Kültürel Turizm Kartası (Ekim 1999’da ICOMOS’un
Meksika’daki yapılan 12. Genel Kongresi’nde kabul edilen karta).
●● Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş Ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik, RGT: 27/11/2005, RGS: 26006
Bir önceki bölümde sunulan Ana Çerçeve’nin tanımlanmasına koşut, Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nda alan bazında kullanılacak
yöntemin belirlenmesi için özellikle bu konuda öncü ülkeler olan Avustralya ve İngiltere’den farklı nitelikteki (kent, kırsal doku, arkeolojik
alan, tarihi yapı/eser vb gibi) örnekler incelenmiştir. Bu süreçte özellikle arkeolojik alanlarla sınırlı kalınmamış, olası çeşitliliği gözetmek
üzere tarihi yerler (yapı ya da alanlar); koleksiyon ve arşivler; toprak altında olan arkeolojik eserler, bioçeşitlilik ve kerpiç miras ve tarihi
batıklar ve büyük taşıma sistemleri gibi farklı nitelikteki miras türleri için geliştirilen yöntemler de irdelenmiştir.
Bu örneklerdeki yöntem, deneyim ve güncel tartışma konuları incelenirken bir yandan da, ulusal mevzuat gelişmeden önce hazırlanmış
olan ve uygulamada başarı sağlamış olan Pamukkale/Hierapolis örneği ile henüz uygulamaya geçmemiş olsa da kırılgan niteliği ile
Türkiye için önem arz eden ve yakın dönemde tamamlanmış olan Çatalhöyük Koruma Yönetim Planı incelenmiştir. Bu örnekler, gerek
Türkiye deneyimine ilişkin olası sorunları, gerekse bu mevzuat gelişmeden önce, merkezi ve yerel düzeyde sorunların hangi araçlarla
çözümlendiğinin anlaşılması açısından yararlı olmuştur. Bu çalışmalar sonunda, mevzuatta da yer aldığı şekliyle KNYP’nın hazırlanması
için öngörülen döngünün ana adımları Resim 5’deki gibi tanımlanmıştır:
Tanımlanan bu adımlardan Yönetim Planı’nın amaç, kullanım ve kapsamına ilişkin genellikler (Adım 1) ve Paydaş tanımları (Adım 2)
öncelikle tamamlanmış ve 3. Adım’da kültürel mirasın niteliklerinin anlaşılmasına yönelik Tespit Yöntemi geliştirilmiştir. Bu aşamada
geliştirilen tespit yöntemi kısaca KNYP Ayrıntılı Anahtar olarak adlandırılmıştır. KNYP kapsamında yer alması öngörülen 15 yer / eserle
ilgili farklı niteliklerin tespitinde kullanılan bu yönteme ilişkin ayrıntılar aşağıda verilmiştir.
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ADIM 1:
KYP’nın amacını kullanım
ve kapsamını belirle
ADIM 8:
KYP’yi izle ve gözden
geçirerek güncelle
ADIM 7:
KYP’yi kullan ve uygula

ADIM 2:
Paydaşları tanımla ve
katılımlarını sağla
ADIM 3:
Kültürel mirasın
niteliklerini anla

KORUMA YÖNETİM DÖNGÜSÜ
ADIM 6:
Mirasın yönetimini
tanımla, KYP’de açıkla

ADIM 4:
Kültürel mirasın
önemini tanımla
ADIM 5:
Sorunları ve olanakları
tanımla
Resim 5. KNYP döngüsü: Ana adımlar

1. KNYP Kapsamında Kullanılan Tespit Yöntemi: YER’İ ANLAMAK VE YORUMLAMAK
KNYP kapsamında “Yer’i Anlamak ve Yorumlamak” başlığı altında sunulmak üzere 15 alanda kullanılması öngörülen tespit yöntemi, girişte
yer alması öngörülen Çalışma Süreci ve Kapsamına ilişkin bilgiler ve sonuçta yer alması planlanan literatür çalışmasına kullanılan Kaynaklar ve
gerekli görülen Ekler dışında temelde 17 ana başlık altında derlenmiştir. Bu başlıkların tam listesi ve tespitlerde yer alacak ayrıntının niteliğini
belirlemeye yönelik soruları içeren KNYP Ayrıntılı Anahtar olarak adlandırılan belge, bu kitapla birlikte “CD’de sunulan EKLER” içinde, “Bölüm
1- EK1”de aynen verilmiştir. Ayrıntılı Anahtar olarak adlandırılan tespit yönteminin alt bölümlerinin içeriği ise aşağıda tanımlanmıştır.
Çalışma Süreci ve Kapsamı
Tespit aşamasına ilişkin verilerin döküldüğü bu aşamanın başında, her bir yer/eserle ilgili olarak yapılan çalışmaların niteliğine ilişkin
bilgilerin, bu başlık altında derlenmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede öncelikle alandaki çalışmaların ne zaman, ne kadar sürede ve kaç
kişi tarafından yapıldığına ilişkin bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır. Böylece sonraki çalışmalara altlık olacak tespitlerin yapılması
planlanmıştır.
İkinci olarak alanda arazi çalışması sırasında ve daha sonra yapılan çalışmaların türü ve niteliğinin tanımlanması amaçlanmıştır.
Çalışmalar sırasında kullanılan yöntem (belgeleme amacıyla ölçekli eskiz hazırlanması ya da incelenene yerdeki alt birimler için bir
kodlama sistemi geliştirilmesi vb gibi) ve araçların (gps, fotoğraf vb) ayrıntılı olarak dökümü hedeflenmiş; böylece arazi çalışması
öncesi, sonrası ve sürecinde derlenen bilgilerin çalışma ekibi dışında kişiler tarafından da rahatlıkla kullanılması için gerekli bilgilerin
derlenmesine çalışılmıştır.
Alandaki inceleme sürecinde alanın/yerin niteliğine ilişkin tespitlerin konunun uzmanlarınca 4 yapılması amaçlanmış ve arazi ekiplerinin
oluşturulmasında bu konuya olabildiğince dikkat edilmiştir. Bu çerçevede bu başlık altında arazi çalışması öncesinde/sonrasında çalışan
ekipte yer alan kişilerin adları ve uzmanlığına ilişkin bilgiler derlenmiş; ekipte herhangi bir nedenle eksiklik olması halinde, konuyla ilgili
derlenen bilgilerin ilgili uzmanların süzgecinden geçirilmesi sağlanmıştır.
Eser/yerle ilgili literatürde bilgi bulunması halinde, bu bilgilerin arazi tespitleri öncesinde derlenmesine çalışılmış ve derlenen bilgilerin
yerinde yapılacak tespitlerle doğrulaması amaçlanmıştır. Dolayısı ile -eğer var ise- alana hangi tür verilerle gidildiği ve alan/eserle ilgili
olarak hangi kaynaklardan yararlanıldığına ilişkin bilgilerin de bu başlık altında derlenmesi öngörülmüştür.
Yerelde çalışma yapılırken herhangi bir kısıtlama ile karşılaşılmaması ve arazi çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi için çalışma öncesinde
her türlü idari tedbir 5 alınmış olmakla birlikte, alan çalışması sırasında karşılaşılan öngörülmeyen kısıtlar/kısıtlamaların varlığının da bu
bölümde aktarılması hedeflenmiştir. Örneğin yerelde muhtarın bazı nedenlerle yerinde bulunmaması buna bağlı olarak alan ile ilgili bilgi
alınacak kimse ile iletişim sağlanamaması veya belli yerlere erişimin mümkün olmaması ya da zor ve/veya sorunlu olması gibi durumların
ileride yapılacak çalışmaları etkileyebileceği düşüncesiyle kayıt altına alınması planlanmıştır. Benzer şekilde arazi çalışmalarını olumlu
yönde etkileyen etkenlerin tespitinin de yapılması öngörülmüştür. Pratikte ise erişim zorluğu dışında alanların hemen hiç birinde bu tür
önemli kısıtlar/sorunlar yaşanmamış; yerelde ODTÜ KNKGP ekibine kılavuzluk eden kişilerin, özellikle öğretmenlerin verdikleri ayrıntılı
bilgiler arazi çalışmalarını kolaylaştırmıştır.
Bu çerçevede ‘Yer’i Anlamak ve Yorumlamak’ amacıyla, Yönetim Planı hazırlanmasına yönelik tespit ve detaylı belgeleme çalışmaları
Temmuz-Ağustos 2008 ve Eylül 2009 dönemlerinde, üç ayrı uzman grubunun çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Koruma uzmanı
mimarlardan oluşan mimari ekip tarihi doku, kültür mirası, fiziksel çevre konularında yerinde tespitlerde bulunulmuş; Sevin Osmay ve
4
5

Arkeolojik /tarihi eserlerle ilgili tespitlerde uzmanların da bulunması; yere özel paydaş haritalarının çıkarılması, gibi.
Arazi çalışmaları öncesinde merkezi ve yerel idari birimler ODTÜ-KNKGP Koordinatörlüğü’nce hazırlanan resmi yazılarla en az 1 hafta önceden bilgilendirilmiş, çalışma sırasında
yerel amir ve yetkili/sorumlularla birlikte özellikle köylerde muhtar, öğretmen ve imamların ilgili yerde bulunması için gerekli tüm bildirimler yapılmıştır. Aynı şekilde inceleme
yapılacak alan/eserlerde gerekli çalışmaların yapılması ve çalışma ekibinin güvenliğinin sağlanması da talep edilmiştir. Bu konularda ODTÜ-KNKGP ekibine her zaman destek
veren Adıyaman Valiliği ve Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü’ne özellikle teşekkür ederiz.
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Anlı Ataöv’den oluşan Sosyal Planlama Çalışma Grubu tarafından paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir. İlgili sonuçlar yönetim planı
hazırlık sürecinde elde edilen verilere dâhil edilerek birlikte değerlendirilmiş ve gerekli yerlerde ayrı dökümler olarak da sunulmuştur.
Ayrıca alanın arkeolojik durumuna ilişkin tespit ve incelemeler arkeolog Erhan Öztepe, sanat ve mimarlık tarihi çalışmaları ise Ömür
Bakırer ve Tuba Akar tarafından yürütülmüştür.
Saha tespit çalışmalarının kaynakça araştırmalarından elde edilen verilerle bütünleştirilmesi sonucunda hazırlanan yönetim planına
ilişkin tespitler ise ‘Yer’i Anlamak ve Yorumlamak’ başlığı altında, ikinci bölümde görev alan yazarlarca kaleme alınmıştır. KNYP’nın
raporlanması sürecinde ayrıntılı olarak aktarılan ekip üyeleri ile arazi çalışmaları tarihlerine ilişkin bu bilgiler, yönetim planının yayına
dönüştürülmesi aşamasında sadeleştirilerek, aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. KNYP arazi çalışmaları ekibi
Temmuz-Ağustos 2008

Eylül 2009
Neriman Şahin Güçhan, Suna Kabasakal
Coutignies, Erhan Öztepe, Anlı Ataöv, Sevin
Osmay, Mert Nezih Rıfaioğlu, Pınar Aykaç,
Gülsüm Kızılırmak, Serdar Saygı

Nemrut

Neriman Şahin Güçhan, Güliz Bilgin Altınöz, Suna Kabasakal
Coutignies, Coşkun Özgünel, Erhan Öztepe, Anlı Ataöv, Sevin Osmay,
Mert Nezih Rıfaioğlu, Pınar Aykaç, Gülsüm Kızılırmak, Serdar Saygı

Arsemia (Eski Kale)

Nilgün Öz, Pınar Aykaç, Sermin Çakıcı

Yeni Kale (Koca Hisar)

Sevin Osmay, Anlı Ataöv, Suna Kabasakal Coutignies, Mert Nezih
Rifaioğlu, Gülşah Çelik, Ayşem Kılınç

Karakuş Tümülüsü

Suna Kabasakal Coutignies, Mert Nezih Rifaioğlu, Gülşah Çelik,
Ayşem Kılınç

Cendere Köprüsü

Nilgün Öz, Pınar Aykaç, Sermin Çakıcı, Gülşah Çelik

Derik Kutsal Alanı

Neriman Şahin Güçhan, Erhan Öztepe, Nilgün Öz, Pınar Aykaç,
Sermin Çakıcı

Perre Arkeolojik Alanı

Neriman Şahin Güçhan, Sevin Osmay, Anlı Ataöv, Nilgün Öz, Pınar
Aykaç, Sermin Çakıcı, Öncü Güney, Erhan Öztepe

Palanlı Mağarası

Neriman Şahin Güçhan, Erhan Öztepe, Nilgün Öz, Pınar Aykaç,
Sermin Çakıcı

Erhan Öztepe, Nilgün Öz, Pınar Aykaç

Haydaran Kaya Mezarları ve
Kaya Anıtı

Nilgün Öz, Pınar Aykaç, Sermin Çakıcı, Sevin Osmay, Anlı Ataöv

Neriman Şahin Güçhan, Erhan Öztepe, Nilgün
Öz, Pınar Aykaç

Adıyaman Merkez

Nilgün Öz, Sermin Çakıcı, Gülşah Çelik, Anlı Ataöv, Sevin Osmay

Neriman Şahin Güçhan, Nilgün Öz, Pınar Aykaç

Turuş Höyükleri ve Kaya
Mezarları

Nilgün Öz, Pınar Aykaç, Sermin Çakıcı, Gülşah Çelik

Nilgün Öz, Pınar Aykaç, Erhan Öztepe, Sevin
Osmay, Suna Kabasakal Coutignies

Atmalı Kaya Mezarları

Nilgün Öz, Pınar Aykaç, Sermin Çakıcı, Öncü Güney, Sevin Osmay,
Anlı Ataöv

Neriman Şahin Güçhan, Erhan Öztepe, Nilgün
Öz, Pınar Aykaç, Sevin Osmay, Suna Kabasakal
Coutignies

Eski Besni Arkeolojik Alanı

Suna Kabasakal Coutignies, Mert Nezih Rifaioğlu, Gülşah Çelik,
Ayşem Kılınç, Neriman Şahin Güçhan (Turgut Zeyrek ve Mehmet
Sait Yeni’nin katkılarıyla)

Sofraz Tümülüsleri

Neriman Şahin Güçhan, Sevin Osmay, Anlı Ataöv, Pınar Aykaç,
Sermin Çakıcı, Nilgün Öz, Öncü Güney, Erhan Öztepe

Kızılin Köprüsü

Neriman Şahin Güçhan, Nilgün Öz, Pınar Aykaç, Sermin Çakıcı,
Gülşah Çelik, Erhan Öztepe, Sevin Osmay, Anlı Ataöv

Nilgün Öz, Pınar Aykaç, Erhan Öztepe, Sevin
Osmay, Anlı Ataöv

a. Konum, genel özellikler, ulaşım ve yol durumu
Bu başlık altında KNYP kapsamında incelenen her yer/ eser/alanın konumu ve genel özellikleri ile esere / yere ulaşım ve yol durumuna
ilişkin bilgilerin yerinde yapılan tespitlerle saptanması amaçlanmıştır. Eserin/yerin konumu tanımlanırken sadece coğrafi konumu değil,
alan/eserin bulunduğu yerin ilçe, köy ve/veya mezra gibi idari niteliğinin belirlenmesi ve eser/alanın bu yerle ilişkisinin tanımlanması
öngörülmüştür. Burada amaç, bir yerleşme dışında olsa bile, eser/yerin idari açıdan bağlı bulunduğu yerleşmenin saptanması ve bu
eserle ilgili politikalar geliştirilirken, bağlı bulunduğu yerleşmedeki halkın katılım/katkısının tanımlaması, buna olanak sağlamak üzere
yerleşme sakinlerinin temsilcilerinin (paydaşların) belirlenmesidir. Dolayısı ile genel özellikler adı altında eser/alanın bulunduğu idari
birimle ilgili coğrafi, ekonomik, demografik özelliklerin de tanımlanması beklenmektedir.
Konum özellikleri dışında, eser/alanın bulunduğu idari birimle konumsal ilişkisi ve mimari özelliklerinin olabildiğince ayrıntılı olarak
derlenmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede özellikle alana erişimin nasıl sağlandığı, ana ulaşım akslarının neler olduğu ve bunların niteliğinin
belirlenmesi hedeflenmiştir. Alana erişim sağlayan yolların tür ve kalitelerine ilişkin bilgilerin derlenmesi ve bunların nasıl geliştirilmesi
gerektiğine ilişkin notların alınması uzun erimde hazırlanacak eylem planı için önceliklere esas temel verileri oluşturacağından, bu
konulara özel önem verilmiştir. Dolayısı ile yolların türlerinin yanı sıra (yaya yolu, araç yolu, patika vb) genişlik, malzeme, yol kalitesi,
eğim/viraj vb gibi olası müdahale biçiminin belirlenmesini sağlayacak özelliklerine ilişkin bilgilerin de derlenmesi amaçlanmıştır.
Alana erişim sağlayan yolların özniteliklerinin yanı sıra, mevcut yol ağının mümkünse harita üzerinde işaretlenmesi ve alanın ve/veya
yapının yol ile ilişkisinin gösterilmesine önem verilmiştir. Bu fiziksel veriler dışında alana/esere yaklaşımların gösterilmesi ve yakındaki
yerleşim merkezleri ile (şehir, mezra, köy vb) olan mesafelerin kayıt altına alınması, ayrıca tüm bu niteliklerin (yaklaşımları, şehirlerin/
yerleşim yerlerinin yönlerini, varsa farklı yol türlerini) mümkünse bir vaziyet planı üzerinde gösterilmesi de amaçlanmıştır.
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b. Doğal çevre
Bu başlık altında KNYP kapsamında incelenen her eser/alanın içinde bulunduğu doğal çevrenin niteliği ve eserin / alanın doğal çevre ile
ilişkisini tanımlamaya yönelik bilgilerin saptanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede öncelikle yerin doğal, coğrafi ve topografik özelliklerinin
tanımlanması beklenmektedir. Özellikle “yerin karakterini” ve/veya atmosferini etkileyen/belirleyen tepeler, dağlar, vadiler, manzaralar
veya başka peyzaj elemanları var olup, olmadığı, varsa bu elemanların neler olduğunun tanımlanması beklenmektedir. Bunun yanı sıra
yereldeki kişilerce de ifade edilen ve /veya araştırma ekibi uzmanlarınca saptanan ekolojik özelliklerde kayıt altına alınması öngörülmüştür.
Alanın doğal özelliklerini belirleyen ana doğal elemanların mevcut harita ve/veya hazırlanacak vaziyet planı eskizinde gösterilmesi
planlanmıştır. Benzer şekilde alanın içinde bulunduğu doğal yapıda farklılaşmalar var ise ve bunlar belli alt bölgeler oluşuyor ise bunların
da tanımlanması amaçlanmıştır. İçinde bulunduğu çevrenin daha iyi/özel algılanmasını sağlayan, eserden / yerden bakılan ya da esere
/ yere bakılan özel bakı noktaları varlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. İleride hazırlanacak projelere temel teşkil edecek şekilde bu
bakı noktalarından görülen manzaranın özelliklerinin neler olduğunun saptanması ve bu noktalarının konumlarının tespit edilmesi
öngörülmüştür. Bu amaçla tespiti yapılan bakı noktalarının görsellerle (fotoğraf, eskiz gibi) belgelenmesi de amaçlanmıştır.
c. Yapılı çevre
Bilindiği gibi incelenen yerdeki yapılı çevre özellikleri, bu eserin/alanın KNYP kapsamına alınmasını sağlayan temel özelliklerdir. Dolayısı ile
tespit çalışmasında bu başlık altında incelenen her eser/alanı oluşturma yapılı çevrenin niteliğini tanımlamaya yönelik bilgiler derlenmiştir.
Bu bağlamda arazi çalışması öncesinde eser ve alanla ilgili yapılı çevre özelliklerinin dökümünde kullanılabilecek nitelikte yakın
çevre ilişkilerini gösteren, mümkünse 1/200 veya 1/100 ölçekli bir Vaziyet Planı eskizinin hazırlanması öngörülmüştür. Bu eskizin
hazırlanmasında temin edilebilen farklı nitelikteki görsel belgelerden (literatür araştırması ve/veya yereldeki birimlerden temin edilen
kadastral plan, halihazır harita, Google Earth veya Google Maps görüntüleri vb belgeler) yararlanılmıştır. Eğer bu belgelerin hemen hiç
biri yapılı çevrenin özelliklerinin ve yakın çevre ile ilişkilerinin anlaşılmasını sağlayamıyor ise yerinde yapılacak tespitlerde bu amaçla bir
vaziyet planı eskizi hazırlanması öngörülmüştür. Arazi çalışması sırasında alınan GPS noktalarının, önceden ya da yerinde hazırlanan
vaziyet planı üzerinde gösterilmesi/işaretlenmesi planlanmıştır. Eğer çalışılan yer bir doku (doğal/ yerleşme vb gibi) içeriyorsa (Eski
Kâhta, Eski Besni gibi) bölgeleme (zoning) yaparak alt bölgelerin ayrıştırılması ve bunların sınırlarının vaziyet planında gösterilmesi ve
yapılan bölgelemeye esas olan özelliklerin (sorun, değer vb) yazı ile tariflenmesi beklenmiştir.
Bu bağlamda eser/alanda bulunan ve vaziyet planında gösterilen alandaki her tür yapı ve veya kapalı mekânı için yerinde yapılan tespitlerle
aşağıdaki başlıklar altında sorgulama yapılması öngörülmüştür:
●● Dönemi: kitabesi var ise,
●● mimari / yapan kişi: kitabesi var ise,
●● kat/kütle özellikleri:mimari tanım,
●● yapım tekniği: malzeme ve kullanılan teknikler,
●● yapısal/malzeme durumu: özellikle müdahale biçimini / niteliğini ve düzeyini tanımlamaya yönelik, bu konuda karar verilmesini
sağlayacak ayrıntıda eserin var ise yapısal sorunlarının tanımlanması,
●● mimari özellikler (plan-cephe vb) ve değeri(significance): mimari tanımın yanı sıra eserin özel kılan niteliklerinin saptanmasına
yönelik bir değer tanımı,
●● süsleme: eserdeki süsleme ve bezemelerin varlığı/niteliği/değeri,
●● değişmişlik: Eserin özgünlük durumunun tayini, saptanan müdahalelerin tanımı,
●● kullanım: eserin mevcut kullanımı ve var ise buna bağlı/kaynaklı sorunlar,
●● sorun ve potansiyeller: yukarıdaki her başlık ile ilgili olarak değerlendirmelerin tespiti ve bu başlıkların her birinin olumlu/olumsuz
niteliklerinin tanımlanması, böylece ilerde yapılacak/yapılması öngörülen işlemlerini doğru/sıralı tayininin sağlanması.
Eser/alanla ilgili bu bilgilerin ayrıntılı dökümünün yanı sıra yazılı olarak yapılan betimlemelerin daha sağlıklı sunumu için mümkünde
incelenen her yapının/eserin planının ve en az bir adet ölçekli kesit eskizinin çizilmesi, böylece eserle ilgili olarak ayrıntılı bir belgeleme
çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.
d. Yer adları sözlüğü / dizini
Adıyaman ili genelinde yer adlarının sıklıkla değiştirilmesi, özellikle resmi belgelerde yer alan isimleri yerli halkın bilmemesi ve/veya
yerelde o yerin hala Kürtçe adı ile anılıyor olması gibi nedenlerle yer adları sözlüğü / dizini üretilmesini zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede
yerin gerek güncel ve gerekse tarihi yer adlarının belirlenmesi tespit aşamasının temel konularından biri olmuş, hemen her yerde bu
konuya özel önem verilerek yere ilişkin adların belirlenmesi ve listelenmesine çalışılmıştır. Yerin daha önce kullanılan başka ad(lar)ının
olup olmamasının yanı sıra eğer yerin adı birkaç kez değişmiş ise (eski ad, Kürtçe ad vb) bunların mümkünse kronolojik olarak tespit
edilmesi ve yapılan değişikliklerin nedenlerinin anlaşılmasına çalışılmıştır. Ki bu nedenler genellikle tespit edilememiştir.
Yerin/ yerleşmenin adının yanı sıra yerdeki belirli alanların (mevki) ya da mimari mekânlar için kullanılan yerel adlar var ise bu adların da
konumu belirterek tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın sadece resmi belgelerle pratikteki çelişkinin çözümlenmesi konusunda
değil, özellikle literatürde yer alan eski yer adları ile sağlıklı ve doğru ilişki kurulmasına yardımcı olması beklenmektedir.
e. Mülkiyet durumu
Eser/alanla ilgili olarak mülkiyet durumunun saptanması için tapuda kayıtlı olan ada/parsel bilgileri ile birlikte her parselle ilgili mülkiyet
deseninin tespit edilmesi (özel, kamu, vakıf vb) amaçlanmıştır. Bu tespitler yapılırken sit alanı sınırı içindeki tüm parsellerin parsel
numaraları listelenmiş, bu listeler Adıyaman Tapu Müdürlüğü’ne iletilerek her parsel için mülk sahipliliği konusunda resmi bilgiler
derlenmiş ve eserin/alanın mülkiyet deseni resmi bilgilere dayanarak çıkarılmıştır.Eser, alanla ilgili sit alanı vb sınır tanımı yok ise, farazi
22

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

bir sınır belirlenerek bu alanın içinde ve yakın çevresinde kalan/kalacak parselleri içerecek şekilde bir liste hazırlanması planlanmış ve bu
listede yer alan parsellerle ilgili mülkiyet durumu tespit edilmeye çalışılmıştır.
Temelde Adıyaman Tapu Müdürlüğü’nden alınan bilgilerle tamamlanan bu aşama ile arazi çalışmaları sırasında yapılan tespitlerin
örtüştürülerek, mülkiyet durumu gözetilerek sit alanına ilişkin kesin sınırların önerilebileceği düşünülmüş ve araştırma ekibinin bu konu
ile ilgili tespit, gözlem ve yorumların da belirtmesi özellikle amaçlanmıştır. Ayrıca çalışılan alanın niteliğine göre (kentsel/arkeolojik/
doğal doku) mülkiyet dağılımı ile ilgili bir bölgeleme yapılıp yapılmadığı; eğer bu mümkünse bölgelemeye esas ölçütlerin/nedenlerin de
saptanabildiği ölçüde aktarılması öngörülmüştür. Benzer şekilde eser/alanla ilgili olarak birden çok mülk sahibi olmasına bağlı sorunlar
varlığı da araştırılmıştır.
Mülkiyet durumu ile ilgili tespitler eser/alanla ilgili temel stratejik kararların alınmasından, uygulama öncesi etapların belirlenmesine
kadar pek çok aşamada ana veri olarak kullanılmıştır.
f. Mevcut kullanım ve kullanıcılar
Bu başlık altında KNYP kapsamında incelenen her eser/alandaki kullanımlar ve kullanıcıların tespiti ve bunlara ilişkin mevcut sorunların
saptanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede eser ve/veya alanın düzenli ve/veya aralıklı sürelerle ne amaçla ve nasıl (turizm, festival, kafeterya,
turistik eşya satış, araştırma) kullanıldığı ve kullanıcıların niteliğinin belirlenmesi öngörülmüştür. Eser ve /veya alanın kullanıcıları
(turistler, bekçiler, araştırmacılar, öğrenciler, halk, işletme sahipleri vb) tanımlandıktan sonra, bu kullanıcıların sayısı ve var ise kullanım
süresi ve/veya dönemine ilişkin veriler derlenmiştir. Benzer şekilde kullanıcılar özniteliklerine ilişkin verilerin (yerli /yabancı ziyaretçi sayısı,
ziyaret dönemi, vb). mevcudiyetinin tespiti de araştırma başlıkları altında yer almaktadır.
Kullanıcılarla ilgili bilgiler tespit edilebiliyorsa daha sonra kullanıcıların gereksinimleri ve beklentilerinin tespiti ve genelde alandaki
kullanımlara ve kullanıcılara ilişkin değer, sorun ve olanakların tanımlanması amaçlanmıştır. Bu bilgilere paralel olarak yerin kapasitesinin
mevcut kullanımlara uygun olup olmadığı, Kullanıma ilişkin sınırlama, yönlendirme vb. gereklilerin mevcudiyetinin saptanması
amaçlanmıştır.
g. Paydaşlar
Bilindiği gibi incelenen yerle ilgili farklı nitelikteki paydaşların tanımı yapılacak çalışmaların sahiplenilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi
için bir ön koşuldur. Bunun için KNYP kapsamına alınması öngörülen eser/alanla ilgili paydaşların tanımlanması konusuna da özel bir
önem verilmiştir. Bu çerçevede her eser/alana ilişkin paydaşlar, aşağıda verilen sınıflandırmaya göre gruplandırılması öngörülmüştür:
●● Yönetim/bakım sorumluları (bekçi, muhtar, milli park personeli vb)
●● Alanda iş yapan kişiler (işletme sahipleri, satış/hizmet verenler,
●● Kullanıcılar (yerli/yabancı turist, rehberler, farklı grupla, vb)
●● Alanla ilgili çalışmış, çalışan uzmanlar, gruplar vb,
●● Bölgesel/yerel organizasyonlar (GAP İdaresi yerel birimleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Odası, STK temsilcileri,
●● Yerel güvenlik birimleri (Polis, jandarma vb),
●● Sponsorlar,
●● Uluslararası kurumlar vb.
Kendileri izin verdiği sürece tanımlanan bu farklı gruplardaki paydaşların iletişim bilgileri (açık isim, adres, telefon, faks, GSM, e-posta,
varsa fotoğraf) derlenmiştir. Bu çerçevede oluşturulan paydaş listeleri daha sonra özellikle yerinde yapılacak çalıştay ve benzeri
toplantılarda ana belge olarak kullanılmıştır.
h. Altyapı
Eser ve/veya alanla ilgili olarak ilerde yapılacak çalışmalarda süreçleri doğru tanımlayabilmek için bu başlık altında yerle ilgili alt yapı
(su, elektrik, kanalizasyon) hizmetlerinin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmiştir. Yerel yetkililere danışarak mevcut altyapı hizmetlerinin
yeterli olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle altyapı hizmetlerinin yetersiz olması durumunda ortaya çıkan sorunların neler
olduğu ve tespit yapılan yerde yaşayanların bu durumla ilgili tespit, talep ve değerlendirmeleri anlaşılmaya ve öncelikler saptanmaya
çalışılmıştır.
Yerinde yapılan tespitler sırasında yerelde öncelikli bir sorun olarak ifade edilmese de, çalışmayı yapan ekipteki uzmanlar tarafından
önceliği tespit edilen altyapıya ilişkin sorunlar metinlere yansıtılmıştır. Örneğin Yenikale’nin bulunduğu ve önemli bir güzergâh üzerinde
yer alan, durak noktası olan Kocahisar (Eski Kahta) Köyü’nde kanalizasyon sisteminin olmayışı, atıkların halen sokaklara verilmesi önemli
ve öncelikli bir problem olarak tespit edilmiş, hatta KNYP’nın tamamlanmasını beklemeden Adıyaman Valiliği ile ilişkiye geçilerek bu
projeye öncelik verilmesi sağlanmış ve KNKGP tamamlanmadan Kocahisar (Eski Kahta) Köyü’nün kanalizasyon sistemine kavuşturulması
sağlanmıştır.
i. Sunum ve peyzaj elemanları
Bilindiği gibi KNYP kapsamına alınan eser/alanların büyük kısmı arkeolojik alanlardan oluşmaktadır. Bu eserlerin bulunduğu yerlerde
ilk tespitler yapılana kadarki süreçte eserin/alanın sunumu ile ilgili olarak daha önce bir çalışmanın yapılıp, yapılmadığı tespit edilmeye
çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar uygulanmışsa, ya da özel bir projelendirme yapılmadan yerel olanaklarla bazı çözümler üretilmiş ve
alanda sunuma yönelik belli elemanlar kullanılıyorsa, bu elemanlara ilişkin bir değerlendirme yapmak üzer gerekli tespitler yapılmıştır. Bu
çerçevede alanın sunum ve peyzaj elemanları açsısında durumu tespit edilmiş ve var olan elemanların (yapı, tabela, çöp kutusu, oturma
bankı vb.) özelliklerinin tanımlanması öngörülmüştür. Sonraki aşamalarda bu elemanlara ilişkin değerlendirmelerin tamamlanarak,
gereksinimlerin belirlenmesi ve ona göre önlemeler alınması amaçlanmıştır.
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j. Araştırılmışlık Düzeyi
KNYP kapsamında yer alması öngörülen eser/alanların seçimi öncesinde Araştırılmışlık Düzeyi oldukça önemli bir ölçüt olarak
kullanılmıştır. Araştırılmışlık Düzeyi yüksek olan, geçmişte konunun uzmanları tarafından kazı ve/veya araştırma yoluyla çalışılmış
olan yerlerdeki eserlerin sunumuna yönelik çalışmaların üretiminin hızla sağlanabileceği gözetilerek, bu yerler KNYP kapsamında dâhil
edilmiştir.
Sınır belirleme öncesinde eser ve yerlerle ilgili bu başlık altında bir ön etüt yapılmış olmakla birlikte bu aşamada daha ayrıntılı olarak
yerle ilgili yapılan yayın, rehber kitap, tarihi haritalar, görseller, tasvirler, resmi yazışmalar, arkeolojik kayıtlar, kazı/gömü planları, ekolojik
tespitler vb çalışmalar/araştırmaların varlığı irdelenmiş, bunlara ulaşılmış ve sonuçları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu başlık altında
yer alan çalışmalar arazi çalışmaları öncesinde derlenmiş, arazi çalışması sırasında yerel kaynaklara da ulaşılmaya çalışılmıştır. Dolayısı
ile bu başlık altında eser/alanla ilgili yapılan çalışmalar/araştırmaların kimler, hangi süreyle, hangi amaçla yapıldığı saptanmıştır. Daha
sonra ise bu çalışmaların/belgelerin kalitesi/içerdikleri bilgi düzeyi değerlendirmiş ve KNYP kapsamında kullanılmıştır.
k. Tarih ve bağlam
Yukarıda verilen Araştırılmışlık Düzeyi başlığı altında yapılan literatür araştırması ve KTB arşivlerinin yanı sıra yerinde yapılan tespitler
sonucunda derlenen araştırma ve çalışmaların sonuçları ile birlikte, ODTÜ ekibinden uzmanlarca yerinde yapılan tespitler ilişkilendirilerek
eserin/alanın tarihi özellikleri ve bağlamla kurduğu ilişkinin saptanması öngörülmüştür. Bilindiği gibi eserin/alanın tarihi özelliklerinin
yanı sıra tarihi ve güncel bağlamının tespitine yönelik bu nitelikteki çalışmalar, daha sonraki aşamalarda eserin öneminin (significance)
belirlenmesi ve hazırlanacak Yönetim Planı senaryosunun oluşturulması sürecinde ana omurgayı oluşturan elemanlar olarak görev
yapmaktadır. Dolayısı ile büyük kısmı temelde literatür araştırması ile yerinde yapılan tespitlere dayanan, alan/eserin tarihi ile ilgili
bilgileri derleyip, yorumlarken bu başlık altındaki araştırmalarda temelde şu sorulara yanıtlar aranmıştır:
●● Tarihi/arkeolojik niteliğe sahip olan bu yer veya bir kısmı ilk inşa edildiğinde/özgününde özel olarak tasarlanmış mı? Öyle ise kim
tarafından, ne amaçla tasarlamış? İnşa sürecinde değişikliğe uğramış mı? İlk özgün tasarım ne kadar açık şekilde okunuyor?
●● Yerin özgün sınırları/özgün bağlamsal ilişkileri biliniyor mu? Özgününde ne kadar büyükmüş / nereye kadar yayılıyormuş? Şimdi
nasıl?
●● Yer zaman içinde nasıl değişmiş? Bu değişiklikleri eseri/alanı nasıl etkilemiş? Bu değişiklikleri gösteren bulgular neler? Değişikliklerin
aşamaları tanımlanabiliyor mu? Değişiklikler kademeli olarak mı yapılmış, yoksa daha büyük bir değişikliğin parçası mı?
●● Yer geçmişte ve kendi tarihi boyunca için nasıl kullanılmış? Geçmişte yerle ilgili kullanıldığı bilinen yönetim/işletme sistemleri var
mı? Örneğin vakıf eseri olarak eserin bakım ve onarımı için kaynak sağlanmış olması yada eserin nasıl kullanılacağına/bakım
onarımın nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin var ise, bu bilgilerin derlenmesi gibi.
●● Yerin daha önceki ya da özgün dönemlerine ait peyzaj, yapı ya da elemanlarına ilişkin kanıtlar, bulgular var mı? Varsa bunlar
nelerdir, nerededir ve korunmuşluk durumu nedir?
●● Bu yer ya da yapı inşa eden mimar, mühendis ya da tasarımcının kim olduğu biliniyor mu? Eğer bilgi var ise inşa eden mimar,
mühendis ya da tasarımcının diğer çalışmaları arasında nasıl bir yere/öneme/özelliğe sahip?
●● Yer benzerleri ile tür, tarih ve işlev olarak nasıl karşılaştırılabilir? Yerin benzerleri ile ortak ve farklılaşan özellikleri nelerdir? Yerin
öneminin belirlenmesine de esas oluşturan bu özellikler halen okunuyor mu?
●● Yer içinde bulunduğu peyzaj, köy, kasaba, kent ya da alanla nasıl ilişkilendirilmiş? Bu ilişki özgününde nasılmış? Yerin içinde
bulunduğu bağlamla kurduğu ilişki ya da özel bir önem var mı?
●● Bu yer tarihi nasıl etkilemiş?
Literatür araştırması ve yerinde yapılan tespitlere dayanarak eser/alanla ilgili olarak mümkün olduğunca yukarıda genel hatları ile
tanımlanan sorulara yanıt verilmeye çalışılmış, derlenen bilgilerle yapılan saptama ve değerlendirmeler bu başlık altında derlenmiştir.
l. Sosyal Yapıya İlişkin Tespitler
Yerin özellikle ilk inşa edildiği dönemde ve günümüzde parçası olduğu sosyal yapı için anlamının belirlenmesi ve ürünü olduğu sosyal
yapı ile ilişkisinin doğru tanımlanması eserin/alanın öneminin (significance) belirlenmesinin yanı sıra; eserin doğru kıymetlendirilmesi,
korunması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik koruma politikalarının geliştirilmesini açısından çok önemlidir. Bunun için yerle ilgili
sosyal yapıya tespitler sadece güncel ve tarihi verilerle ilişkilendirilerek derlenmiştir. Bu çerçevede yerin ne için/ne amaçla ve kim tarafından
inşa edildiği; inşa edenlerin tarihi/tarihteki rolü eserin/alanın zaman için hangi sosyal çevre/kim(ler) tarafından ve nasıl kullanıldığı
anlaşılmasına çalışılmıştır. Benzer şekilde tespit edilebilirse söz konusu yerin inşası için mali kaynağın nereden sağlandığı belirlenmeye
çalışılmıştır. Yeri inşa eden insanlar/toplum/halkın kim olduğu ve bu halkla ilgili bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır. Böylece yerin ilk inşa
edildiği dönemde onu üreten sosyal yapı için anlamının ne olduğu tanımlanmaya çalışılmıştır.
Yerin, ilk inşası dışında zaman içinde farklı kişiler/gruplar tarafından kullanımın devam edip etmediği ve yere bu açıdan özel önem/
anlamlar yüklenip yüklenmediğini anlamak için yerle ilgili kutsal, gizli hikâyeler veya efsanelerin varlığı araştırılmıştır. Bu irdeleme
sonunda yerin ruhani/dini, kutsal bir rolü/öneminin olup olmadığı; varsa bu önemin hangi gruplar için geçerli olduğu tanımlanmaya
çalışılmıştır. Ki bilindiği gibi bu değerler günümüzde somut olmayan kültür mirası (intangible heritage) olarak adlandırılmaktadır. Son
olarak bu başlık altında insanların eserin/alanı bugün ve geçmişte başka ne tür amaçlar için kullandıkları veya kullanmaya devam ettikleri
anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu bilgilerin derlenmesiyle eserin/alanın ürünü olduğu veya bugün parçası olduğu sosyal yapı ile ilişkisinin
doğru tanımlanması amaçlanmış; korum amaçlı çalışmalarda tanımlanan bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine amaçlanmıştır.
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m. Koruma ve Planlama Çalışmaları
KTB’nın Ankara ve Adıyaman’daki birimlerinin arşivleri ile Adıyaman’ın bağlı bulunduğu Şanlıurfa KTVKBK’da yapılan araştırmalarla bu
başlık altında derlenen bilgilerin temel amacı kültür varlığı olarak tanımlanan eser/alanlarla ilgili 2863 sayılı yasa çerçevesinde mevcut
durumu saptamak ve ileride yapılacak koruma amaçlı çalışmalara esas olacak karar, görüş, yaklaşımlarla birlikte, mevzuatın gerektirdiği
çalışmaları tanımlamaktır.
Bu çerçevede KNYP kapsamında yer alan 15 adet eser/yerle ilgili yapılan arşiv araştırması ile yer ile ilgili hangi koruma kararlarının
(sit, tescil, koruma alanı, etkileme geçiş alanı vb) alındığı ve bunlardan hangilerinin güncel durumda geçerli olduğu tespit edilmiş; bu
tespitlere esas olan belgeler, bunları üreten kurum adları ve belge tarih bilgileri tespit edilerek kronolojik olarak listelenmiş, böylece
her yerle ilgili koruma/planlama açısından yapılan çalışmalar derlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında özellikle koruma planlama tarihini
oluşturan kararlara esas ve uygulamaya temel oluşturacağı varsayılan “Tescil fişi, sit alanı, koruma alanı, etkileşim geçiş sahası” vb. gibi
alan sınırlarını gösteren karar eki haritaların varlığı araştırılmış, var ise bu özgün belgelerin kopyası (basılı ve sayısal) alınmış ve derlenen
bu belgelere tespit aşamasını içeren bölümde yer verilmiştir.
Eğer farklı nedenlerle özellikle sit alanı, koruma alanı, etkileşim geçiş sahası gibi alan sınırlarını gösteren karar eki haritalar yok, ya
da yetersiz ise (istenen ölçekte hali hazır haritanın olmaması bu nedenle sınır tanımlarının 1/25.000 ölçekli haritalar ve/veya krokiler
üzerinde gösterilmesi, aynı nedenlerle kadastral haritalar kullanıldığında bu haritaların ölçeğinin ve niteliğinin eserle ilgili özelliklerin
gösterilmesine ve/veya sınırların istenen hassasiyette gösterilmesine/ işaretlenmesine uygun olmaması gibi) durumlarda bu sorununun
tanımlanarak eser /alanla ilgili sit alanı sınırı/türüne ilişkin önerinin ODTÜ-KNKGP tarafından hazırlanması düşünülerek, bu amaçla
arazide tespitler yapılması öngörülmüştür. Bu nitelikteki çalışmalarda eserin/alanın içinde bulunduğu bağlamla kurduğu ilişkilerin ve
doğal ve yapılı çevre ile bütünlüğünün korunmasının yanı sıra, doğal eşiklerin tespiti ve alanın/eserin niteliğini gösteren harita sınırlarının
belirlenmesine yardımcı olacak özelliklerin de tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece eser/ alanın koruma statüsüne ilişkin mevcut durum
ve sorunların (koruma kararı olmaması, statünün/tescilin/sınırların bulunmaması ve/veya yetersiz olması gibi) saptanması ve önerilerin
yerinde yapılan ayrıntılı tespitler sırasında geliştirilmesine özen gösterilmiştir.
Ayrıca bu başlık altında eserin/alanın korunmasına yönelik yapılmış planlama ve projelendirme çalışmaları (koruma imar planı, çevre
düzenleme veya restorasyon gibi) varlığı; var ise ne zaman hazırlandığı, uygulanıp uygulanmadığı ve niteliği, güncelliğini yitirip yitirmediği
ve bu çalışmalara göre yer ile ilgili olarak kararlar alınıp, alınmadığı gibi tespit ve değerlendirmelerin de yapılmasına amaçlanmıştır.
n. İdari statü
Eser ve alanla ilgili uygulama sürecinde yetkili/sorumlu birimleri doğru bir şekilde tanımlamak ve bu sürece ilişkin yönetim mekanizmasını
geliştirebilmek için yerin hangi idari sınırlar (belediye sınırları, mücavir alan vb) içinde olduğu tespit edilmiş ve mevcut idari yapı
tanımlanmıştır. Benzer şekilde eserin/yerin bulunduğu alanda/ yerleşmede, idari süreçleri etkileyecek başka özel statüler var ise (milli park,
özel çevre koruma bölgesi/alanı, sit alanı vb gibi) bu kararların ve buna bağlı idari yapının ve yetkilerin de tanımlanması amaçlanmıştır.
o. Sorumlu / yetkili kişi / kurumlar
İdari yapının bira alt başlığı olarak ele aşamada özellikle yerelde idari yapının ve sorunların iyi anlaşılması için sorumlu ve yetkili kurum
ve kişilerin belirlenmesine çalışılmıştır. Burada amaç özellikle kurumlara verilen yetki ve sorumlulukların yerelde doğrudan karşılığının
ne olduğu, bu yetki ve sorumlulukları yüklenen/ yüklenebilecek kişilerin olup olmadığı ve gerek iş yükü ve gerekse uzmanlık açısından
yeterliliklerinin olup olmadığının tespitidir. Yerindeki sorunların doğru çözümü için yönetim planına esas olacak bu bilgilerin ayrıntılı
şekilde toplanmasına özen gösterilmiştir.Bu çerçevede öncelikle yerin bağlı olduğu birim ile (Müze, Milli Park Müdürlüğü, Belediye, vb)
yerden idari olarak sorumlu kişilerin (müze müdürü, bekçi, muhtar vb) kimler olduğu saptanmış bu kişilerin kısa görev/sorumluluk
tanımları verilmiştir. Sorumlu kişilerin yüklerinin tespiti için her eser/yerle ilgili görevlilerin sayısı tespit edilmiş ve bu kişilerin yerin özelliği
nedeniyle rutin dışına çıkan çalışma düzenleri (günlük/ haftalık/ vardiyalı, vb), bu düzen içinde görev ve sorumlulukları ve bunlara bağlı
sorunlar tanımlanmaya çalışılmıştır.
Özellikle yönetimden sorumlu kişilerin müze müdürü, bekçilerin farklı niteliklerde sorunları ve sıkıntılar tanımlamaları istenmiş, yerinde
görev yapan bu kişilerin tespit ve gözlemleri ile birlikte farklı kademedeki görevlilerin sayı, deneyim ve işin yürütülmesi açısından
yeterli olup, olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.Görevlilerin çalışma süreleri ve görevlerini gerçekleştirme biçimlerinin ayrıntılı olarak
tanımlanmasıyla yerin korunması, güvenliği ve sunumuna ilişkin mevcut durum özellikleri saptanmıştır. Bu tespitlerin özellikle yönetim
planında geliştirilecek personel politikalarına esas olması beklenmektedir. Dolayısı ile bu başlık altında yerin / alanın yönetimine ilişkin
değer, sorun ve potansiyellerin tanımlanması amaçlanmıştır.
p. Güvenlik
Yerle ilgili sorumlu / yetkili kişi ve kurumlarla ilgili ayrıntılı tespitlerin yanı sıra güvenlik konusu ayrı bir başlık altında incelenerek, bu konuya
özel bir önem verilmiştir. Burada amaç gerek eserler ve gerekse ziyaretçi ve alanda farklı şekillerde görev yapan kişilerin güvenliğine ilişkin
mevcut durumun saptanması, var olan/öngörülen sorunların tanımı ve ileride çözümü için gerekli mekanizmaların tanımlanmasıdır.
Bu çerçevede öncelikle yerin/yerde bulunan eserlerle ilgili güvenliği (eserlerin çalınması, zarar verilmesi, bilinçsizlik vb) kimlerin ve
nasıl (sadece bekçi, ayrıca Jandarma vb) sağladığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Alandaki güvenliğe ilişkin sorunların olup olmadığı ve
sıklığının tespiti için güvenlikle ilgili olarak daha önce alanda sorunlar yaşanıp yaşanmadığı tespit edilmiş ve temelde yerin güvenliğinin
sağlanmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede yerin güvenliğinin sağlanması için kullanılan araçlar bu başlık altında derlenmiş
ve güvenliğe ilişkin olanakların (bekçi sayısının artırılması, kameralı izleme sistemi kurulması vb) yönetim planına esas olacak şekilde
tanımlanması amaçlanmıştır.
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r. Eserin Korunmasına Yönelik Düzenli İzleme Faaliyetleri
KNYP kapsamında yer alan eser ve alanların tamamı açık hava koşullarına maruz alanlar olduğu için, mevsimlerin niteliğine bağlı
olarak veya yıllık değişkenlere göre, bazı yerlerde ise alanın/eserin kullanım sezonuna göre bazı sorunlar yaşanması beklenmektedir. Bu
durum ise ayrıntılı bir izleme talimatı vb. şekilde tanımlanmamış olsa da özellikle ziyarete açık/ sunulan alanlarda belli aralıklara izleme
faaliyetlerini gerekli kılmaktadır. İzleme faaliyetlerini amacı yere özgü sorunların düzenli aralıklarla izlenmesinin sağlanması ve buna bağlı
olarak KNYP kapsamında düzeltici ya da önleyici faaliyetlerin tanımlanmasıdır.
Bu çerçevede inceleme yapılan eser/alanların korunması ve sunumuna yönelik düzenli izleme (monitoring) faaliyetlerinin yapılıp,
yapılmadığı ve bunun kimler tarafından (koruma uzmanı, müze müdürü, bekçi vb) yapıldığına ilişkin yere özgü koşulların saptanmasına
çalışılmıştır. Eserin /alanın durumu ve kırılganlığı gözetilerek yapılan izleme faaliyetlerinin gerek koruma gerekse sunum açısından yeterli
olup olmadığının değerlendirilmesine çalışılmıştır.
s. Kaynaklar
Bu başlık altında inceleme yapılan her eser/alanla ilgili özellikle literatürde yer alan kaynaklar derlenmiş ve bunların künyeleri verilmiştir.
Derlenen kaynakçanın her yerle ilgili ileride yapılacak çalışmalara esas olacağı düşünülmektedir.
t. Ekler
Kaynakçadan farklı olarak bu başlık altında eser/alanla ilgili önemli görülen belgelere yer verilmiştir ki bunlar koruma kurulu kararları,
tescil fişleri, önemli görsel malzemeler ve hatta mülkiyete esas belgeler, mülkiyet listeleri yer alabilmektedir. Bu amaçla derlenen belge ve
bilgiler bu kitapla birlikte “CD’de sunulan EKLER” içinde, Bölüm 2’den sonra, KNYP kapsamında incelenen her bir yerle ilgili başlık altında
EK 1, EK2 vs. olarak verilmiştir.
2. KNYP Kapsamında Yapılan Tespitlerin Değerlendirme Süreci ve Kapsamı: YER’İ DEĞERLENDİRMEK
Değerlendirme, herhangi bir varlığın “nitelik ya da niceliği üstüne yapılan çalışma sonucu varılan yargıdır”. Çoğu zaman kolaylıkla
ölçülemeyen, somut / elle tutulur nitelik ya da niceliksel özelliklere sahip kültür varlıklarının değerlendirilmesi konusu da oldukça özel,
uzmanlık gerektiren bir konudur. Bunun için kültür varlığı olarak tanımlanan eser / alanların gerek nitelikleri ve nicelikleri, gerekse onlarla
ilişkili diğer alanlara (fiziksel-sosyal çevre, ekonomik koşullar, mülkiyet vb gibi) ilişkin tanımların olabildiğince nesnel ölçütlere dayanarak
tanımlanması ve bu ölçütlerin sistematik biçimde kullanılabilmesi gereklidir.
Bu sorunun farkında olarak, KNYP kapsamında yapılan değerlendirmelerde de eser ve alanlarla ilgili olarak tespit aşamasında kullanılan
niteliksel / niceliksel özelliklerle ilgili ölçütlerden yararlanılmış, her yerle ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde de olabildiğince objektif
şekilde yapılmaya çalışılan bu saptamalar esas alınmıştır. Bir önceki bölümde ayrıntılı olarak sunulduğu üzere, eser/alanlarla ilgili
niteliksel / niceliksel özellikleri olarak şu başlıklar altında bilgi toplanmıştır: Konum, genel özellikler (idari, coğrafi, ekonomik, demografik
vb özellikler), ulaşım ve yol durumu / Doğal çevre / Yapılı çevre / Yer adları sözlüğü – dizini / Mülkiyet durumu / Mevcut kullanım ve
kullanıcılar / Paydaşlar/ Altyapı / Sunum ve peyzaj elemanları / Araştırılmışlık düzeyi / Tarih ve bağlam / Sosyal tarih / Koruma – planlama
tarihi / İdari statü / Sorumlu - yetkili kişi –kurumlar / Güvenlik / İzleme. Değerlendirme aşamasında bu başlıklarla ilgili her saptama tek
tek irdelenmiş ve yapılan saptamanın yere özel değer, sorun ve/veya olanak yaratıp yaratmadığına bağlı olarak bir yargıya ulaşılmıştır.
Alan çalışması kapsamında yapılan incelemeler ve özellikle paydaşlardan gelen görüş ve bilgilerle alanın vizyonunun belirlenmesi ve
ana politikaların oluşumu, çalışma programı, zamanlama ve projelerin belirlenmesi, izleme, değerlendirme ve eğitim süreçlerinin
tanımlanması ve değerlendirmeye yönelik öneriler tartışılmış olup daha sonra değerlendirmek ve üzerinde çalışmak üzere bazı ön
kararlar da geliştirilmiştir. Ayrıca bu aşamada Sosyal Planlama ekibinden Sevin Osmay ve Anlı Ataöv, Adıyaman ve ilçeleri ölçeğinde karar
vericilerin ve toplum temsilcilerinin katıldığı ve KNKGP çalışmaları içinde ele alınan alanlarla ilgili sorun ve potansiyel tespiti ile vizyon ve
stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalıştay ve toplantılar düzenlemiştir.
Alanda yapılan tespitler ve literatür araştırması sonrasında, tespitlere ilişkin bölümün tamamlanmasına koşut yapılan değerlendirmeler,
arazide incelemelerini de yapan ODTÜ KNYP ekibi üyeleri tarafından gerçekleştirilmiş; bu süreçte 15 eser ve alanlarla ilgili ortak noktalar ve
farklıların tespiti için, tüm ekip üyelerinin katıldığı haftalık olağan ara değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede ardışık
süreçler olarak gerçekleştirilen tespit ve değerlendirmeler Nisan-Aralık 2010 tarihleri arasında tamamlanarak, “Yer’i Değerlendirmek”
başlığı altında sunulan üçüncü bölümde belirtilen yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonunda incelenen yerlerin özellikle tarih / bağlam ve güncel sorunlar açısından belli ortaklıklar içerseler de,
birbirlerinden farklı sorun ve niteliklere sahip oldukları da saptanmıştır. KNKGP’nın temel amacına uygun olarak, eser / alanlarla ilgili bu
çeşitlilik değerlendirmelerde de gözetilerek devamlılığı sağlanmaya çalışılmış ve KNYP ile ilgili hazırlanacak senaryoda bu çeşitlilik esas
alınmıştır.
Böylece Nemrut Dağı Tümülüsü’nün diğer kültürel kaynaklarla coğrafi, tarihsel ve anlamsal bütünlük içinde ele alınarak korunması ve sunumu,
hem UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan bu eserin, hem de onunla birlikte KNYP içinde yer alan diğer kültürel kaynakların değerlerinin
arttırılmasını ve daha da yüceltilmeleri sağlanabilecektir. Böyle bir bütüncül bir yaklaşım kuşkusuz, hem Nemrut Dağı Tümülüsü’nde ve
hem de onunla coğrafi, tarihsel ve anlamsal bütünlüğü olduğu için bu aşamada seçilen diğer 14 adet kültürel kaynağın ve onlarla ilişkili
paydaşların sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının, daha etkin ve bir arada çözümüne yardımcı olacaktır. Kommagene Nemrut Yönetim
Planı, bu şekilde bölge için öngörülen koruma-değerlendirme-gelişme-sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını sağlayacaktır.
Yönetim Planına İlişkin Değerlendirmelerin Yöntemi
Yukarıda süreci ve kapsamı verilen değerlendirme süreci yöntem olarak 6 ana başlık altında derlenerek sunulmuştur. Bu başlıklardan ilki
a. Yerin Anlamı, Önemi, Değerleri, b. Sorunlar, c. Potansiyeller, d. SWOT Analizi’ni içerir. Tüm bu değerlendirmeleri bir araya getirildiği
“e. Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri” başlığı altında ise bu aşamaya ilişkin bir
ön/ara değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede önce her yere özel Vizyon ve Hedefler belirlenmiş, daha sonra ise bunlara ulaşmak için
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geliştirilen temel Politikalar ve onun için gerekli Temel Strateji Alanları tanımlanmıştır. Daha sonra ise yere özel Stratejiler belirlenerek,
her stratejinin gerçekleştirilmesi için Projeler belirlenmiş ve Proje Hedefleri de bu aşamada verilmiştir. Bir sonraki aşamada B6’da ise her
yerle ilgili olarak Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları tanımlanmıştır. Bu aşamaların her birinin yöntemi aşağıda örneklerle açıklanmıştır.
a. Yerin Anlamı, Önemi, Değerleri
KNYP’nın temeli kültürel kaynakların tespiti ve bunların korunmasına dayanır. Dolayısı ile KNYP kapsamındaki eser/alanlarla ilgili yapılacak
ilk değerlendirme her yerin önem ve değerinin ayrı ayrı ve var ise bütün olarak tanımlanmasıdır. Bir eser ya da alanın kültür varlığı olarak
tanımlanması onun niteliksel ya da niceliksel özelliklerine değer verilmesi ile başlar. Kültür varlıklarını tanımlayıp, ayrıştırmamızı sağlayan
değerler, çok çeşitli olabilirler.
Bir eser ya da alan tarihi, arkeolojik ve mimari özellikleri nedeniyle değerli olabileceği gibi, aynı zamanda belli bir sosyal grup için özel
bir anlam/sembolik bir değer ya da anı değeri taşıdığı için de değerli olabilir. Ayrıca bir eser ya da alan kendi niceliksel ya da niteliksel
özellikleri ile değil, bulunduğu yerin simgesi haline geldiği, bir peyzajın ya da kent görünümünün ayrılmaz parçası olarak hafızalara yer
ettiği için /yanında bulunan diğer olguların ayrılmaz bir bileşeni haline geldiği için de değerli olabilir. Ya da bunlarla birlikte, bir eser sadece
yapılmış/inşa edilmiş bir varlık olarak bir tekniği / geleneği gösteren bir ürün olduğu için belge /eğitim değeri taşıyabilir ya da işlevsel ve
ekonomik nedenlerle değerli olarak tanımlanabilir.
Benzer şekilde bir eser/alan türünün tek örneği olarak nadirlik değerine sahip olabileceği gibi sürekliliği örneklediği ya da içinde bulunduğu
doğal ya da yapılı çevre ile birlikte oluşturduğu bütünlük / çokluk / doku / grup nedeniyle özel bir değer taşıyabilir. Öte yandan bir eser ya
da alan çoğu zaman birden çok değere sahip olabilir ve eşzamanlı olarak birden çok değeri barındırabilir.
Kültür varlığı olarak tanımlanan eser/alanların değeri, inşa edildiği zaman ve bağlama bağlı olarak da değişebilir. Örneğin Nemrut
Dağı Tümülüsü günümüzden iki bin yıl önce, döneminin ölü gömme geleneğinin en ihtişamlı örneği olarak yapılmış; inşa edildiğinde
Kommagene kültürü için dini inançları da sembolize eden, en başarılı Kral olan I. Antiochus’ın mezar alanı olarak kutsal bir anlama sahip
bir yer idi. Günümüzde ise Nemrut Dağı Tümülüsü bu şekilde dini bir anlamdan çok arkeolojik, mimari ve sanatsal açıdan sahip olduğu
üstün nitelikleri ile öne çıkarken, teknik açıdan bu nitelikleri 2200 metre yükseklikte, oldukça zorlu bir coğrafyada uygulanabilmiş olması
nedeniyle de özel bir değere sahiptir.Dolayısı ile kültür varlığı olarak tanımlanan her eserin farklı nitelikleri olmasına rağmen, bunlar
arasında bazı özelliklerin o eseri/alanı daha da özel, anlamlı, diğerlerinden farklı, ayırt edici hale getirdiği ve önemli kıldığı söylenebilir.
Nitekim bir eserin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için onun yukarıda kısaca tartışılan değerlerden herhangi birine sahip
olmasının yeterli olmamasının nedeni de budur.
Geniş bir çerçeveden bakıldığında, insan eliyle yaratılmış her ürünün /şeyin kültür varlığı olarak kabul edilmesi mümkündür. Bunlar
arasından bir seçim yapmaya başladığımızda, eserin/alanın değerini tanımlamaya yönelik bir değerlendirme yaparız. Ki bu değerlendirme
çoğu zaman esere özgü olan arkeolojik ve mimari değerlerin tanımlanması kadar onun diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan anlamının
(meaning) ve öneminin (significance) belirlenmesini içerir.
Bir eserin/alanın tanımlanan değerleri halen inşa edildiği dönemdeki özelliklerini taşıyor ise, yani eser özgün (authentic) ise; öte yandan
eserin/alanın özgününde inşa edildiği dönemdeki bağlamla oluşturduğu/kurduğu fiziksel/mekânsal ilişki korunmuş ise; o zaman bu eserin
sadece fiziki varlığının değil; kendi bağlamı ile kurduğu anlamsal ilişkinin de korunmasına dayalı bir bütünlükten (integrity) söz edilebilir.
Ki bir eser ya da alanın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girebilmesi için özgünlük (authenticity) ve bütünlük (integrity) ölçütlerine uygun
olması çok önemlidir. Zaten pek çok durumda, bir eseri ya da alanı kültür varlığı olarak değerli kılan en önemli değerler de bunlardır. Bu
iki koşulun olmadığı durumlarda eser ya da alan, çok değerli olsalar da, korunmuşluk açısından benzerleri ile aynı durumda olamazlar.
Bu bakış açısı içinde KNYP kapsamında incelenen yerlerle ilgili özellikle tarihi araştırmalara dayanan bilgiler değerlendirilerek, her eser
ve/veya alanın anlamı, önemi ve değerleri tanımlanmıştır. Bu tanımlar sırasında yerin/eserin özgün bağlamı ile güncel bağlam arasındaki
ilişki gözetilmiş, pek çoğu Kommagene kültürüne /dönemine tarihlenen ve hemen hepsi özgünlüğünü koruyan eserler arasındaki
“anlamsal bütüncül ilişki” araştırılmıştır. Nitekim sonuçta KNYP’nın oluşturan kültürel kaynakların bir yandan coğrafi, doğal, tarihsel,
sosyal, kültürel, anlamsal, sanatsal bir bütünlüğün parçası iken, diğer yandan da her biri tek tek kendilerine özgü niteliklerine bağlı olarak
taşırdıkları önem ve değerler ortaya koyulmuştur. Böylece KNYP’nın nesnesi, yani neyin korunması gerektiği tanımlanmıştır. Bu kısa
tanıma rağmen alandaki değer türleri örneklemek için bazı örnekler verilebilir.
KNYP kapsamında gerek değer çeşitliliği ve gerekse önem açısından en özel örnek kuşkusuz Nemrut Dağı Tümülüsü’dür. Bir Dünya Miras
Alanı olan alan tarihi ve mimari değer açısından benzersiz, özel olmanın yanı sıra, tümüyle özgün ve tek olma niteliğine de sahiptir. Bu
ölçekte bir eserin böylesine zor bir coğrafyada inşa edilmiş olması, teknolojik değer açısından onu eşsiz kılan özelliklerindendir. Benzer
şekilde Helen dilinde yazılmış ve günümüze eksiksiz şekilde ulaşmış, yüksek bir edebi değeri de olan Kral Antiochos’un Vasiyetname
(Nomos) metni, gerek türünün nadir örneği olması gerekse alanın anlaşılmasını sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca bu metinde
yer alan Kral Antiochos’un doğu ve batıyı birleştirme politikası, bu yere/coğrafyaya özgü ve halen bağlamsal önemini koruyan politik
çerçeveyi tanımlaması açısından da önemlidir. Kommagene döneminden günümüze ulaşmış en eksiksiz ve büyük Aslan Horoskopu’nun
varlığı bu kült alanına çok özel bir önem atfedilmesine neden olmaktadır.
Alanın konumunun tarihsel ve güncel bağlamla ilişkisi açısından bakıldığında da, bu ilişkilerin gerek Nemrut’un içinde bulunduğu doğal çevre ve
peyzaj gerekse bu çevreye ait tüm elemanlarla birlikte geçmişte olduğu gibi günümüzde de bağlamsal sürekliliği devam ettirmesi, bütüncül olarak
korunmuş olması da bir değer olarak görülmektedir. Nitekim Nemrut’un 6 bu özellikleri UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmesinin temel
nedenleri arasından sayılırken, bu değerlerin korunması KNYP’nın da temel amacı olarak belirlenmiştir. Tüm bu tarihi ve mimari özelliklerinin
yanı sıra Nemrut Dağı Tümülüsü’nün günümüzde sahip olduğu turistik değer, Adıyaman ili için özel bir ekonomik değer ve anlam taşımaktadır.
Nemrut Dağı Tümülüsü’nde bulunan heykellerin güncel hayatta ülkenin sembolü haline gelmesi bu turistik ve ekonomik değerin göstergesidir.
Benzer şekilde mimari, tarihi, arkeolojik değerlere sahip, nadir özellikleri olan ARSEMİA’da ise daha da öne çıkan bir başka nitelik bu yazlık
6

Kaynak: http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/448.pdf UNESCO web sitesinde bulunan Nemrut’la ilgili belgelerin Türkçe versiyonları için KNKGP web
sitesine bakınız: Adres: www.nemrut.org.tr nemrut/tanım /dünya mirası / unesco belgeleri başlıklarına girerek erişebilirsiniz.
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saray ve kült alanının özellikle Nemrut Dağı Tümülüsü ve Karakuş Tümülüsü ile kurduğu görsel, mekânsal, tarihsel, doğal ve anlamsal
değerler ve ilişkiler bütününün bütüncül şekilde korunmuş olması alanı daha da önemli kılmaktadır. Diğer yandan ise bir bakı noktası
olan bu alanın işlevsel değeri vardır. ARSEMİA’yla mekânsal bütünlük içinde olan tarihi ve mimari değerlere sahip Yeni Kale’nin içinde
bulunduğu Kocahisar Köyü (Eski Kâhta) ise yerel sosyo-kültürel, mimari ve geleneksel kültürel değerlerini sürdürmektedir.
Karakuş Tümülüsü hepsi Kommagene dönemine ait olan bu eserlerle coğrafi, tarihsel, kültürel ve doğal bir bütünlük oluşturur ve bu
değerlerini bugünde fiziksel korunmuş şekilde sürdürmektedir. Dolayısı ile bu eserlerin hepsi bir yanda da fiziksel bütünlük ve varlıklarını
büyük ölçüde devam ettirdikleri ve dönemlerine ilişkin bilgiler sundukları için bilimsel ve belge değerine sahiptirler. Bilimsel, tarihi ve
mimari değerleri yanı sıra çok iyi korunmuş bir Roma dönemi yapısı olan Cendere Köprüsü’nün Cendere Çayı kıyısındaki kayalık kanyonla
birlikte oluşturduğu doğal bütünlük ve yerel halk için turistik değere de sahip olması bu yapının önemini ortaya koymaktadır.
Adıyaman’da Roma Dönemi’ne ait önemli yapılardan olup, henüz yeterince çalışılmamış bir alan olan Derik Kutsal Alanı bilimsel ve
arkeolojik değerleri yanı sıra araştırma değerine de sahiptir.
Kommagene Krallığı’nın beş önemli yerleşiminden biri olan ve büyük oranda kazılarak ortaya çıkarılmış türünün en önemli örneklerinden
olan nekropol alanı ile Perre Antik kenti, Adıyaman merkezine yakın mesafede, nitelikli bir doğal çevre içinde olup arkeolojik, tarihi,
bilimsel değerlerinin yanı sıra rekreasyonel ve peyzaj değerleri ile öne çıkmaktadır. Ayrıca Perre Antik kenti, Türkiye’de sadece 7 adet olan
(enderlik) tarihöncesi döneme ait, kutsal sayılan kaya üstüne çizili dağ keçisi (elik) figürlerini içeren Palanlı Köyü’ndeki Palanlı Mağarası ile
Taşgedik Köyü’ndeki kaya oyma gömü alanı içindeki Haydaran Kabartması ile aynı doğal çevre içinde yer aldığından, buradaki arkeolojik
ve doğal değerler bir bütünlük oluşturmaktadır. Öte yandan gerek Palanlı gerekse Taşgedik Köyü’ndeki geleneksel mimari doku, bu
bölgedeki yaşama biçimini aktarmaları nedeniyle değerlidirler.
Kommagene Krallığı’nın yayıldığı coğrafyayı büyük çapta içine alan Adıyaman’ın ili merkezini değerli kılan tarihi ve mimari değerler Tarihi
Tuzhan ve Otrakçı Pazarından oluşan ticari çekirdek ile kent çeperindeki Perre antik kentidir. Kentin ticari merkezinin mevcut dini yapılarla
oluşturduğu bütünlükle birlikte, kentte Kommagene odaklı bir müze bulunması işlevsel açıdan önemlidir.
Kuyulu köyü içi ve çevresindeki Demir Çağından Roma dönemine kadar devam eden yerleşim sürekliliği alanın arkeolojik ve bilimsel
değerlerini gösterirken, taş ocağı olarak kullanılan alanlarla birlikte 60’a yakın mezar içeren Turuş Kaya Mezarları, Roma dönemi kaya
oyma nekropol mezar alanı olarak mimari ve arkeolojik açıdan önemlidirler. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları ise diğer alanlar kadar
çeşitlilik sunmasa da, çok nitelikli geleneksel dokuya sahip olan ve yöresel özellikleri sürdüren Atmalı Köyü ve Akkuyu mezrasının
yakınında bulunmaları nedeniyle değerlidirler.
Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 12 anıt eserin kalıntılarının bulunduğu Eski Besni’den günümüze ulaşan eserler oldukça sınırlı düzeyde
bilgi aktaracak nitelikte olmakla birlikte alan, Besni halkı için anı değeri içermekte olup; halen bazı yerel inanışlar ve gelenekler açısından
önemlidir. Bu durum Eski Besni’yi somut olmayan kültür mirası açısından da önemli kılar.
Üçgöz Beldesi’ndeki Sofraz Tümülüsleri ise Roma Dönemi özelliklerini tümüyle yansıtan, özgün niteliklerini koruyan ve sunum değeri
taşıyan eserler olup, arkeolojik ve bilimsel değerlerinin yanı sıra iyi korunmuş bir doğal çevreyle bütünlük içindedirler.
Göksu nehrinde yer alan Kızılin (Singas) Köprüsü tümüyle sağlam biçimde günümüze ulaşamamış olsa da, Roma’dan sonra Osmanlı
döneminde de onarılarak kullanılan tarihi, arkeolojik değerlere sahip bir köprü olmanın yanı sıra içinde bulunduğu doğal çevre ve nehir
kenarındaki kaya oyma mezarlarla oluşturduğu bütünlük nedeniyle önemlidir. Köprü yerleşim alanı dışında olsa da Fırat kenarındaki
Kızılin Köyü sınırları içinde olup, Abuldeyş mağaraları gibi Fırat üzerindeki kaya oyma yerleşim yerlerine ve Adıyaman-Şanlıurfa
Karayolu’na çok yakın mevkide olması nedeniyle turistik değer ve potansiyele sahiptir.
Yukarıdaki kısa açıklamadan da anlaşılacağı üzere, KNYP kapsamındaki yerlerin pek çoğu Kommagene ve/veya Roma dönemlerine
ait arkeolojik, tarihi, mimari, belgesel, bilimsel değerlere sahip ve hemen hepsi nitelikli bir doğal çevre içinde ve onunla bütünleşmiş
şekildedirler. Bu durum tüm bu eserlerin özgününde taşıdıkları anlamın bugün de okunmasını ve bu eserlerin bir arada sunumu ile özgün
bağlamın algılanmasını sağlayacak niteliktedir.
Dolayısı ile yukarıda açıklanan ve bir sonraki kısımda yere özel tanımlanan değerler, KNYP’nın amacına uygun olarak geliştirilecek
senaryonun ve önceliklerin belirlenmesi için temel oluşturmuş, ayrıca alanlarda korunacak niteliklerin neler olduğuna dikkati çekerek,
yapılacak eylemlerin bu amaçlara uygun şekilde gerçekleşmesine yönelik tanımların geliştirilmesini olanaklı kılmıştır.
b. Sorunlar
KNYP kapsamındaki eser ve alanlara ilişkin değerlerin tanımlanması; dolayısı ile neyin korunacağının belirlenmesinden sonra, tespit
aşamasında belirlenen özellikler yeniden irdelenerek saptanan sorunlar nitelik, tür ve ölçeklerine göre belli temalar altında gruplanarak
yere özel sorunlar tanımlanmıştır. Ki bu sorunlar bu aşamanın parçası olarak hazırlanan Yönetim Alanı Sınırları İçinde Kalan Yapı/Yapı
Grubu, Alan/Arkeolojik Alan, Yerleşimlerin Sorunları başlıklı bölümde ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Bu sorunların sistematik biçimde tanımlanması, korumanın nasıl sağlanacağına ilişkin ortak çözüm ve önerilerin geliştirilmesi için de ilk
adımdır. Nitekim bu aşamada saptanan sorunlar bu aşamanın sonunda yapılan ön değerlendirmelerle, KNYP kapsamında ortak ya da
yere özel çözümler (vizyon/misyon, politika/strateji, vb) geliştirilmesi için kullanılmıştır.
KNYP genelinde bakıldığında Adıyaman ticaret merkezi dışındaki eser ve alanların tamamı arkeolojik eser/alanlar olup, gerek yapım
tekniği ve gerekse malzeme ve gerekse sorunları açısından oldukça benzer niteliklere sahiptirler. Yere özel doğal koşullar gereği bu
eserlerin sorunlarının çözümü için farklı nitelik ve periyotlarla bazı koruma müdahaleleri gerekse de sorunların ortaklığı, belli başlıklar
altında ortak çözümlerin üretimini olanaklı kılacaktır. Bu çerçevede KNYP kapsamındaki eser ve alanlarla ilgili sorunlar genel olarak 5
başlık altında gruplanmıştır:

28

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

Eserlerin korunmuşluk durumu
KNYP kapsamında arkeolojik eser ve alanlar gerek doğal koşullar ve özellikle insan eliyle yapılan tahribata bağlı olarak bozulmaktadır.
Eserlerin hemen hepsinde kaya oyma ve taş yığma yapım tekniği birarada kullanılmış olup, kaya oyma mekânlar taşın niteliği gereği daha
iyi durumdadır. Yığma taş ile inşa edilen eserlerin korunması için ise ya hiç müdahale edilmemiş ya da çok az ya da yanlış müdahaleler
yapılmıştır. Bu nedenlerle KNYP kapsamında yer alan arkeolojik eser ve alanların korunması önemli sorunlardan biri olup; eserlerin
korunması için yapılacak faaliyetlerin tanımlanması, uygulanması ve izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması gereklidir. Yere özel yapılan
tespitlerde de bu özellikle ana hatları ve önceliklerine göre tanımlanmıştır.
Güvenlik
KNYP kapsamında yer alan arkeolojik eser ve alanların pek çoğu yerleşmelerin dışında ya da çeperinde bulunmakta olup, bu alanların
çoğunda eserlerin korunması için gerekli önlemler yeterince geliştirilememiştir. Bazı yerlerde doğrudan bekçilerle güvenlik sağlanmaya
çalışılmakla birlikte, bazen sert doğa koşulları bazen de personel sayısının azlığı, güvenlik için gerekli sistemlerin bulunmaması vb
nedenlerle eser ve alanların güvenliği istenen düzeyde sağlanamamakta, hatta bazı yerlerde kaçak kazıların devam ettiği ifade edilmektedir.
Bunun yanı sıra özellikle yerleşmelerden uzakta kalan eserlerle ilgili olarak vandalizm önemli bir sorundur. Güvenlik için eserlere yönelik
fiziksel açıdan engelleyici/sınırlayıcı koruma önlemleri geliştirilse de vandalizm sorunu (Nemrut Dağı Tümülüsü, Palanlı Mağarası vb gibi)
devam etmektedir. Günümüzde aktif olarak devam etmese de, yeniden yapı malzemesi kullanmak üzere eserlerden bilinçsizce malzeme
alınması/çalınması da önemli güvenlik sorunlarındandır.
Kullanım
KNYP kapsamındaki arkeolojik eser ve alanların hemen hepsinde turizme açık olsun, olmasın güncel kullanıma bağlı sorunlar bulunmaktadır.
Bu sorunların bir kısmı oldukça basit önlemlerle çözülmek üzere bazı müdahaleler yapılmış olsa da, pek çoğu için daha sistematik düşünülerek
kullanıma ilişkin kararları da içeren projelerin hazırlanması gerekir. Nitekim mevcut mevzuatta bunu gerektirmektedir.
Ziyarete açık olmayan alanlarda sorunlar daha da büyük olmakla birlikte KNYP kapsamında alanların hemen hepsinde tuvalet, su satışı,
çöp kutusu vb gibi en basit ziyaretçi gereksinimleri dahi karşılanamamaktadır. Benzer şekilde bir kısmı ziyarete açık olan alanlarda güncel
kullanım sorunları ile yüz yüze gelen bekçiler, kendi olanakları ile yerel çözümle üretmeye çalışmışlardır. Ki alanda görev yapan personelin
barınma koşulları da oldukça yetersizdir. Bazı durumlarda uzun sürelere görev yapan ve sert hava koşullarına maruz kalan bu görevlilerin
çalışma koşullarının mekânsal altyapı ile birlikte iyileştirilmesi önemli bir sorundur.
KNYP kapsamındaki bazı alanlarda alanın niteliğine uygun olmayan kullanımlar da söz konusudur. Nemrut Dağı Tümülüsü’nün doğu
terasının festival alanı olarak kullanılmasından, Eski Besni’deki manzaraya hakim yamacın ya da Perre Nekropolü’nün akşam saatlerinde
belli gruplarca rekreasyon amaçlı kullanımı sırasında kirletilmesi gibi kontrolsüz kullanımlar mevcuttur. Kullanımla ilgili sorunlar arasında
söz konusu alanlardaki alt yapı eksikliklerinden de söz edilmelidir. KNYP kapsamındaki bazı alanlarla bitişik, ya da idari açıdan bu alanların
içinde bulunduğu köy ve mezralardaki niteliklerin fark edilememesi ve bu yerleşmelerin turistik açıdan kullanım potansiyellerinin harekete
geçirilememesi de Adıyaman genelinde bir sorundur.
Sunum/tanıtım
KNYP kapsamındaki alanların hemen hepsinde arkeolojik değerlerin ve alanın niteliklerinin ziyaretçilere doğru sunumuna yönelik önemli
eksiklikler mevcuttur. Dolaşım güzergâhlarının belirlenmemiş olması, alanlarda tanıtım ve yönlendirme amaçlı levhalama sistemlerinin
eksikliği, güvenlik ve zaruri gereksinimlere yönelik mekânsal altyapı ve/veya mimari elemanların eksikliği, kısaca alanların sunumuna
yönelik eksiklikler KNYP genelindeki en önemli ve yaygın sorundur.
Bu eser ve alanların tanıtım ve sunumuna yönelik rehberlik /alan kılavuzluğu gibi hizmetler, Nemrut Dağı Tümülüsü dışında hiç bir yerde
verilememektedir. Benzer şekilde yine Nemrut dışında diğer alanlarla ilgili tanıtım faaliyetleri de mevcut değildir. Ki bu alanlarda; bunların
biraradalığına dayalı tarihi ve doğal değerlerin bütüncül şekilde ziyaretçilere tanıtılamaması ve sunulamaması, alan genelinde yaygın
bir sorundur. Bu bütünsellikle ilgili tanıtım sorunu sadece ziyaretçilere özel olmayıp, bölgede yaşayan yerel halkla birlikte yetkili kişi ve
kurumlarca da bilinmemektedir. Dolayısıyla tanıtım sorunu önemli ve yaygın bir sorundur.
Ulaşım ve çevre kontrolü
KNYP kapsamındaki alanların hemen hepsinde ulaşım ve çevrenin kontrolü ile ilgili sorunlar vardır. Örneğin Nemrut Dağı Tümülüsü’nde
ulaşım sorunu yoktur. Turistler alana oldukça dik bir eğimle tırmanan mevcut yoldan minibüsle veya küçük araçlarla erişebilmektedirler.
Alana otobüsün ulaşabileceği nitelikte bir yol olmaması bazı kişilerce eleştirilse de alana minibüslerle çıkılması yerelde önemli bir
istihdam kaynağı yarattığından, bu durum bir sorun olarak tanımlanmamış, tersine yereli sürecin içinde katan olumlu bir özellik olarak
tanımlanmıştır. Dolayısı ile ulaşımla ilgili bir sıkıntı olmamakla birlikte 2006’da yeniden yapılan yolun kalitesi sorunludur. Tümüyle
kayalık bir bölge olan Nemrut Dağı Tümülüsü çevresinde yolun beton parke taşla kaplanmış olması Dünya Miras Alanı olan bir yerde
sorun yaratmaktadır.
Derik Kutsal Alanı dışındaki alanlara erişim açısından mevcut yol güzergâhları yeterli olup; bazı alanlardaki yollar yetersiz ya da kalitesi
düşük olup, ıslahı gereklidir. Şu anda karayolu güzergâhları dışında kalan Kızılin Köprüsü’ ancak tarla yolu ile ulaşılabilmektedir. Benzer
şekilde Sofraz Tümülüslerine erişen yolun kalitesi düşüktür. KNYP genelinde mevcut yolların ıslahı ve doğal çevre ile uyumlu hale
getirilmesi, alanlara erişim sağlanan noktalarda otopark alanlarının düzenlenmesi ve yollarda ulaşımı yönlendirecek tabela sisteminin
kurulması önemlidir. Alanlara araçla erişimin sağlanması dışında, başta Nemrut Dağı Tümülüsü olmak üzere pek çok alana engelli ve
yaşlıların erişimi mümkün değildir.
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Yönetim
KNYP kapsamındaki tüm alanlarda önemli bir yönetim problemi vardır. Büyük kısmı arkeolojik alan olana bu yerlerde çeşitli merkezi
ve yerel otorite ve birimlerin yetki sahibi olması ancak yerelde sorunların kolaylıkla farkında olunmaması /müdahale edilememesi en
önemli sorundur. Bu sorunlar öncelikle bir Dünya Miras Alanı olan Nemrut Dağı Tümülüsü’nde geçerli olmakla birlikte alanın yönetimi ve
sahiplenilmesi konusunda yerel düzeyde katılımı öngören bir yönetim modelinin eksikliği ortadadır. Zaten KNYP’nın yapılmasının nedeni
de budur.
Eserlerin içinde/yakınında bulunduğu yerleşmelerle ilişkisi
KNYP kapsamındaki alanların yakınında, içinde ya da sadece idari açıdan bağlı oldukları yerleşmelerle ilgili sorunlar önemlidir. Doğrudan
arkeolojik alanlarla ilişkili olmasalar da bu yerleşmelerin bir kısmı eserle ve mevcut doğal çevre ile oluşturdukları fiziksel / bağlamsal ilişki
ve bütünlük açısından KNYP kapsamında ele alınmışlardır. Bu yerleşmelerin özellikle eserlerle birarada olduklarında alanın sorunlar ile
birlikte bu yerleşmelerdeki temel sorunların çözümü de öncelikli bir konu olmaktadır. Kaynakları başka kurumlardan sağlanmasa bile bir
Yönetim Planı olarak KNYP’nın bu bütünlüğü gözeterek, sorunların çözümü için gerekli eylemleri öngörmesi gerekir.
Bu çerçevede örneğin Yenikale’ye bitişik durumdaki Kocahisar (Eski Kâhta) Köyü’nün altyapı ve yol sorunu, yapılı çevrenin sağlıklaştırılması,
köyün kale ile birleştiği bölümdeki çeper sorunu ve yerel halkın burada gerçekleşecek faaliyetlerden (koruma uygulamaları, turizm vb
gibi) olumlu yönde etkilenmeleri için bilgilendirmeden, hizmet eğitimi ve yerel üretim gibi pek çok sorun mevcuttur.
Benzer şekilde örneğin Atmalı Kaya Mezarlarının yakınında yer alan ve yerel/geleneksel mimari özelliklerini koruyan köy ve mezraların
KNYP kapsamında birer durak noktası olarak işlevlendirilmeleri mümkündür. Bunun olabilmesi için KNYP kapsamındaki arkeolojik
eserlerle fiziksel/doğal bağlam ilişkisinin tanımlanması gereklidir.
Kentin yayılmasıyla Adıyaman ilinin bir mahallesi durumuna gelmiş olan ve halen yaşayan Pirin Köyü üzerine kurulu olan Perre Antik
Kenti’nde ise mülkiyetten başlayan, köylünün yaşadığı evi onarmasına ve mülkiyetindeki tarlalarında ekim yapmasını yasaklayan
defakto bir durum yaşanmaktadır. Köylü takasla ilgili önerilere sıcak bakmamakta, kamulaştırma bedelleri de çok yüksek olduğu için,
mülkiyet sorunu halen çözülememiştir. Eserlerle ilişkili yerleşmelere özel bir başka ve çok önemli sorun da bu yerlerde yaşayan halkın
gelir düzeyinin çok düşük olmasıdır. Bu durum köylerin önemli ölçüde nüfus kaybetmesine neden olmaktadır. KNYP kapsamında kültürel
değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların bu yerleşmelerdeki sosyal yapının gelişimi ve ekonomik sorunların çözümü için araç olarak
kullanımı gözetilmesi gereken önemli bir sorundur. KNYP kapsamında eserlerin ilişkide bulunduğu yerleşmelerle ilgili saptanan bu
nitelikte sorunlar da ilgili başlık altında ayrıntılı olarak verilmiştir.
c. Potansiyeller
Günümüzde sorun olarak görünen bir özellik, aynı zamanda eser/alanın korunması veya sunumu söz konusu olduğunda bir fırsat ve/
veya potansiyel (olanak) olabilir. Benzer şekilde eser/alana özgü bazı nitelikler ya da eserin içinde bulunduğu ortamın bazı nitelikleri
ve özellikle eserle ilişkili sosyal grubun birikimi, beklentileri ve kapasitesi eserin korunması ve/veya sunumu ile ilgili olarak daha önce
öngörülmemiş, ancak pratikte çok iyi sonuçlar üretebileceği görülen potansiyeller içerebilir. KNYP alanı içinde kalan yerlerle ilgili tespitler,
bu çerçevede değerlendirilerek, yere özel ve tüm yönetim alanına ilişkin potansiyeller “Yönetim Alanı sınırları içinde kalan Yapı/yapı Grubu,
Alan / Arkeolojik Alan, Yerleşimlerin Potansiyelleri” başlıklı bölümde sunulmuştur.
KNKP kapsamında tanımlanan potansiyellerin sadece ilgili olduğu yere özel değil, farklı açılardan bakıldığında Adıyaman’a, Güneydoğu
Anadolu bölgesine, Türkiye’de koruma ve turizm alanlarının sektörel gelişime katkısı olacağı açıktır. Bu durumu açıklamak için bir kaç
örnek verilebilir.
Örneğin NDT ile ilgili olarak hazırlanan ve tamamlanma aşamasında olan KNYP’nda tanımlanan projeler öncelikle NDT odaklı olmakla
birlikte, bu süreçte Türkiye’ye yansıtılacak önemli deneyimler sağlamış olup, bunlar NDT ve diğer koruma alanlarında da uygulanma
potansiyeli yüksektir. Nitekim KNYP’nin geliştirilmeye başlandığı 2099’dan bu yana Türkiye’de çeşitli yerlerde yapılan Yönetim Planı
çalıştaylarındaki sunumlarda bazı sorunların yere özel değil, tüm ülkede yaygın şekilde tekrar ettiği; dolayısı ile burada yapılacak
uygulamaların tüm ülke için de önemli birer deneyim olacağı ve bu potansiyelin kullanılması gereği gerek bu alanda çalışan uzmanlar,
gerekse yetkili idarelerce sıklıkla ifade edilmiştir.
NDT’nün iyi korunmuşluk durumu; Kommagene kültürüne ait diğer eserlerle birlikte sürdürdüğü coğrafi, tarihsel ve anlamsal bütünlük,
bu eserlerin Nemrut’la birlikte bütün olarak korunması ve sunumu için çok önemli bir potansiyel yaratmaktadır. Nitekim KNYP bu vizyonu
görerek hazırlanmış, sadece Nemrut Dağı Tümülüsü ile sınırlı tutulmamıştır. Bu durum turizmin Adıyaman ili geneline yayılması için bir
potansiyel olarak görülmüş ve bu çerçevede değerlendirilmiştir.
Benzer şekilde KNYP ile sadece Nemrut içinde değil, Adıyaman’ı kapsayan toplam 15 eser/alanla ilgili Yönetim Planlarının hazırlanmış
olması, bu planlarda tanımlanan eylemlerin öngörülen zamanda yapılması halinde, Adıyaman’ın Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı,
Kommagene-Nemrut destinasyonuna dönüşme potansiyeli çok yüksektir.
Arsemia, Yeni Kale ve Karakuş Tümülüsü gibi Nemrut Dağı Tümülüsü ile aynı uygarlığa ait eserlerin birbirleri yakınlıkları ile birlikte, içinde
bulundukları doğal çevre ile kurdukları güçlü özgün ilişkinin bugünde halen aynı şekilde sürekliliğinin sağlanması olması, KNYP içinde yer
alan diğerleri ile birlikte bu eserlerin Anadolu’ya özgü bir uygarlık olan Kommagene Krallığını bir marka olarak tanıtılması için çok güçlü
bir potansiyeldir.
Bu tarihi ve bağlamsal ilişkiler dışında KNYP alanı içinde yapılan tespitlerde alanda sadece kültür varlıklarına dayalı bir kültür turizminin
değil, buna paralel olarak özellikle doğa turizminin de gelişebileceği, öte yandan yerel düzeyde de olsa bölge halkı için önemli rekreasyon
alanlarının yaratılabileceği tespit edilmiş ve bu alanlar için potansiyel alternatif turizm türleri de tarif edilmiştir.
Bu çerçevede örneğin Arsemia’nın tabanını oluşturan Kâhta Çayı kıyısından başlayarak yükselen ve karşıda Yeni Kale ile tekrarlanan kaya
formasyonu doğal güzelliği ve estetik niteliklerinin yanı sıra, kaya tırmanma sporu için çok uygun bir ortamdır. Bu potansiyelin harekete
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geçirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesini sağlayacak önemli bir potansiyeldir. Benzer şekilde Cendere Köprüsü’nün üzerinde bulunduğu
Cendere Çayı’nın oluşturduğu Kanyon, bölgede su kaynağının kullanıldığı önemli bir rekreasyon alanı yaratma potansiyelini doğurmaktadır.
Bölge genelinde olmamakla birlikte Eski Besni’deki peyzaj, benzer nitelikleri ile yerel halk için önemli odak oluşturma potansiyeline sahiptir.
Yere özel nitelikler açısından bakıldığında ise örneğin Yeni Kale’de bulunan seyir teraslarının yukarıda tanımlanan Arsemia Yeni Kale,
Karakuş Tümülüsü ve Nemrut Dağı Tümülüsü arasındaki tarihi-bağlamsal bütüncül değerlerin algılanması için önemli potansiyel mekânlar
olduğu ifade edilebilir. Dolayısı ile potansiyel Yeni Kale ile ilgili yapılacak müdahalelerde kullanılması gereken bir değerlendirmedir.
Tespitler aşamasında saptanan bugüne kadar pek harekete geçirilmemiş bazı değerlerin varlığı da kuskusuz bir potansiyeldir. Örneğin
Derik Kutsal Alanı çevresindeki iyi korunmuş doğal çevrede endemik bir tür olan yörede ağlayan gelin olarak adlandırılan Latince Fritillaria
imperialis (ağlayan gelin) olarak bilinen ters lalenin varlığı hem bölgenin doğal mirası ve hem de ekonomik açıdan, halen yeterince
tanınmayan ve harekete geçirilememiş önemli bir potansiyeldir.
Tüm bölge için önemli bir başka potansiyel de gelir düzeyi çok düşük olduğu için gübre alamayan çiftçilerin ektikleri toprakların
kimyasallarla kirlenmemiş olmasıdır. Bu durum Adıyaman genelinde köylerde yapılan bağcılık-bahçeciliğin yönlendirilmesi halinde
ekolojik tarım için çok yüksek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Ki bu durum bölgede eko-turizmin gelişimini da sağlayacak
bir potansiyel olarak görülmektedir.
Adıyaman’ın bir mahallesi durumunda olan Perre Antik Kenti’ni içeren Pirin Köyü ile birlikte arkeolojik değerlere sahip olan Palanlı Köyü ve
Taşgedik’in içinde bulunduğu vadi, aynı jeo-morfolojik özelliklere sahip olup, bu bölge doğal nitelikleriyle gerek Adıyamanlılar ve gerekse
dışarıdan gelen/gelecek turistler için doğa ve kültür turizm alanı olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca bu vadi içindeki köylerin yerel mimari
nitelikleri ve devam eden tarıma dayalı üretimleri, bu köyler için Kültür Köyü olma potansiyeli yaratmaktadır.
Adıyaman tarihi ticaret merkezi ve tarihi Tuzhanı’yla kent merkezinin il genelinde bir kültürel turizmin odağına dönüştürülmesi için
ODTÜ’nün öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman İl Özel
idaresi ortaklığında, Avrupa Birliği destekli kısaca BROP-IPA olarak bilinen program için Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma
Projesi (KN-TOC)’nin hazırlanmış ve kabul edilmiş olması ve bu proje kapsamında kent merkezinde Kommagene Odak Tanıtım Merkezi’nin
inşası için kaynak sağlanmış olması da Adıyaman’da turizm potansiyelinin artırılması önemli bir aşama olarak görülmektedir.
KNYP içindeki alanların büyük kısmı arkeolojik sit alanları olup, bunların çoğu yeterli düzeyde araştırılmamıştır. Dolayısı ile özellikle güneye
doğru gidildiğinde Kuyulu Köyü’ndeki Turuş Küçük Höyük, Turuş Büyük Höyük, Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları ve Eski Atmalı Köyü, Eski
Besni yerleşimi, Üçgöz Beldesi ve Sofraz Tümülüsleri ile Kızılin Köyü ve Kızılin (Singas) Roma Köprüsü’nün bulunduğu alanların hepsinde
halen araştırma potansiyeli oldukça yüksektir. Bu alanların içinde bulunduğu köylerinde sürdürülen bağcılık, çiftçilik ve sebzecilik gibi
faaliyetler ekolojik çevre ve üretim biçimi korunarak canlandırılırsa bölgeye özel bir tarımsal markanın yaratılması potansiyeli mevcuttur.
Son olarak Nemrut’tan başlayarak güney, güney batıya doğru yayılan KNYP içinde kalan alanların oluşturduğu ve geçmişte Kommagene
Krallığı’nın yayıldığı bu bölge en güneyde Kızılin Köyü’nde Fırat’la sınırlanırken, Fırat’tan güney batıya doğru uzanıp Gaziantep’te bulunan
ve özünde bir Kommagene kenti olan Zeugma ile tarihsel bağlam açısından ilişkilidir. KNYP’nin güney çeperindeki Fırat nehrinin antik
dönemdeki değeri de gözetilerek Fırat’tan Zeugma’ya uzanacak bir turizm aksı yaratma potansiyeli çok yüksektir. Böylesi bir potansiyel
Nemrut Dağı Tümülüsü gibi bir Dünya Miras Alanı ile başlayan KNYP destinasyonunun gerçekleşme potansiyelini güçlendirecektir.
d. Swot Analizi
Karar öncesi değerlendirme sürecinin önemli bir parçası olan SWOT/ GZOT analizi, analiz yapılan alanların güçlü ve zayıf yanlarının
ortaya çıkarılmasını, gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehditlerin tanımlanarak, ileriye yönelik önlemler alınmasını sağlamak
üzere yapılan, mümkünse analiz edilen alanla ilgili farklı paydaşların (kişi ve kurumlar) katılımı ile yapılan bir çalışmadır. Yöntem gereği
derlenen değerlendirmelerden 4 ana grupta tanımlanır:
S Strenghts

/

G Güçlü yanlar

W Weaknesses

/

Z Zayıf Yanlar

O Opportunities

/

O Olanaklar

T Threats

/

T Tehditler

KNYP kapsamında incelenen 15 ayrı eser/alanla ilgili olarak yapılan SWOT/ GZOT analizinde, daha önceki etapta verildiği üzere incelenen
eserin niceliksel ve niteliksel özellikleri ile oluşturulan paydaş listesindeki taraflarla yapılan görüşmelerle kayıt altına alınan görüşler bir
araya getirilmiş ve her yere özel değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu sonuçlar toplu olarak tek tabloda ikinci bölümün parçası olarak sunulmuş olmakla birlikte burada; koruma açısından önem sunan ve
uzmanlık gerektiren değer, sorun ve potansiyellerin tanımından sonra incelenen eser/alanlara özel başlıklar altında yeniden derlenerek
Yönetim Planı 2. Ara Rapor aşamasının son kısmı olan Yönetim Alanına İlişkin Ön Değerlendirmeler: Güçlü & Zayıf Yanlar, Tehditler,
Olanaklar, Önceliklerin Belirlenmesi başlığı altında sunulmuştur.
Burada yer alan ön değerlendirmeler -ki bunlar SWOT sonuçları, her yere özel tanımlanan Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji
Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedeflerinden oluşur- daha sonraki aşamada yeniden değerlendirilerek önceliklerine göre Yönetim
Planı kapsamında gerçekleştirilmek üzere alt projeler olarak tanımlanacaktır.
e. Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
Öncelikli stratejik müdahale alanlarını belirlenmesi öncesinde ele alınan bu bölüm, katılımcı bir anlayışla ele alınan YP sürecinde elde
edilen farklı kaynaklardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sürecinin son aşamasıdır. Bu süreç, tespit aşamasında üretilen ve
derlenen bilgilerle beraber merkezi / yerel paydaşlarla birlikte üretilen, doğrudan eser / alanlarla ilgili eylem tanımına yönelik üretilen
bilginin bütünleştirildiği bir bilgi üretim sürecidir.
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Bu bilgi üretim süreci vizyon / misyon / politikalar / temel strateji alanları ve stratejileri içererek, doğrudan yapılması gerekli projeleri ve
bunların hedeflerini tanımlayacak şekilde, olabildiğinde kısa ve özlü bir biçimde metne dönüştürülmek üzere ele alınmıştır. Böylece yere
özel değerlendirmeler yapılırken, yere özel bilimsel bilginin üretilmesi ve kararların alınması sürecinde uzmanlar ve ilgili paydaşların ortak
bir süreçte yer almaları, dolayısıyla bilgi üretim ve karar alma süreçlerinin demokratikleşmesi ve kolektif öğrenmenin güçlenmesi bu
yöntemin iki temel hedefidir.
Daha önceki bölümlerde sunulduğu üzere alanın önemi ve buna bağlı olarak belirlenecek yere özel alan yönetim vizyonu’na temel
oluşturan kültürel ve doğal kaynaklarla ilgili veriler büyük oranda mekansal ve genellikle fizikseldir. Bu kaynakların konumları, bunların
mevcut bağlamlarıyla ve birbirleriyle olan mekansal ilişkileri, karar verme sürecinde önemli bir rol oynar. Öte yandan, her bir kültürel
ve doğal kaynağın tanım ve nitelikleri ile ilgili veriler ve bu verilerin birarada değerlendirilmesi de karar verme sürecini doğrudan etkiler.
Bu çerçevede karar aşaması öncesinde, özellikle kültürel ve doğal kaynaklarla ilişkili olarak yerelde üretilen bilgi doğrultusunda üretilen
geleceğe yönelik bilgi, olabildiğince özlü bir biçimde yere özel vizyon ve hedef tanımlarında kurgulanmıştır.
Tanımlanan vizyon ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli politika ve bu politikaların uygulanması için gerekli temel strateji alanlarını
belirlemek üzere, eser/alanların kendi değer/sorun/potansiyellerine dayanan çapraz sorgulamalar yapılmıştır. Bu sorgulamalar yapılıp
yere özel tanımlar geliştirilirken, bir yandan da mekansal olarak eser ve alanların bazı alt bölgeler oluşturduğu saptanmıştır. Bu alt
bölgelerin oluşumunda ve önceliklerin belirlenmesinde, paydaşlar için taşıdıkları anlam ve potansiyelin yanı sıra, kullanılabilir / sunulabilir
duruma gelebilmeleri için ihtiyaç duyulan müdahalelerin kapsamı, büyüklüğü ve süreleri açısından değerlendirilmişlerdir. Müdahalelerin
kapsam, büyüklük ve sürelerinin değerlendirilmesinde özellikle araştırılmışlık dereceleri, sunum kapasiteleri, yapısal durum ve müdahale
gereklilikleri, müdahale biçimi, ulaşım türü ve niteliği, ulaşılabilirlik dereceleri gibi öznitelik verileri önemli rol oynamıştır. Tematik
haritalardan ve çapraz sorgulama sonuçlarından kültürel kaynakların mekânsal dağılımlarına ve ilişkilerine yönelik yorumlar yapılarak,
alt bölgeler, öneriler ve öncelikler tanımlanmıştır.
Değerlendirmelerin son aşaması olarak üretilen geleceğe yönelik bilgi ve kararlarla, KNYP kapsamındaki eser / alanların korunarak
turizmin gelişmesi için üç ana stratejik alan belirlenmiştir. Bu alanlar:
1. ‘tarihi / kültürel / doğal mirası koruma ve bakım’,
2. ‘kültürel turizm odaklı kalkınma’ ve
3. ‘diğer ekonomik alanlarda gelişim’dir.
Daha sonra ise her üç ana stratejik alanı gerçekleştirmeye yönelik alt stratejiler üretilmiştir. Bunlar içinde korumaya odaklı stratejiler,
arkeolojik alanların ve bağlı bulundukları yerleşimin tarihi / kültürel niteliğine ve ihtiyaçlarına göre çeşitlenmekte, hatta bazen
farklılaşmaktadır.
Genel olarak, koruma ana strateji alanı, doğal çevre koruma, arkeolojik araştırma ve kazı, restorasyon, çevre düzenleme, fiziksel
altyapı, güvenlik, restorasyon/sağlıklaştırma, alt bölge koruma geliştirme planlaması ve yerleşim dokusunun korunması stratejilerini
içermektedir.
Kültürel turizm ve diğer ekonomik faaliyetler odaklı kalkınma ile ilgili alt stratejiler ise sektörel gelişim, eğitim, pazarlama/tanıtım,
ulaşılabilirlik ve yasal çözüm/işbirlikleri olarak tanımlanabilir.
Son aşamada ise, belirlenen üç ana alt strateji alanına göre KNYP kapsamında yer alan her eser/alanla birlikte içinde / yakınında bulunan
yerleşmeyi de içeren projelerin adları ve hedefleri tanımlanmıştır. Bu tanımlamada gerek uzmanlar gerekse paydaşlar tarafından dile
getirilen ve çapraz sorgulamalar sonunda koruma ve/veya turizm odaklı gelişme açısından önemli görülen tüm projelere, hiç bir öncelik
gözetilmeden, yer verilmiştir.
Bu süreci ve kullanılan yöntemi açıklamak üzere, ‘tarihi / kültürel / doğal mirası koruma ve bakım’ alt stratejine göre seçilmiş iki ayrı
alandan birer örnek aşağıda Tablo 2’de verilmektedir:
Tablo 2: NEMRUT DAĞI TÜMÜLÜSÜ: STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Alandaki tarihi/kültürel/doğal miras öğelerin korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Nemrut Dağı Tümülüsü Restorasyon Uygulama
Projesi

Alandaki tüm kalıntıların ve belirlenmiş koruma alanlarının koruma projelerinin tamamlanması,
izleme mekanizmalarının kurulması, sürekliliğinin sağlanması için gerekli araçların geliştirilmesi.

B Strateji 2. Tarihi yapıların ve girişlerinin korunarak yeniden düzenlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme
Uygulama Projesi

Tamamlanmış olan bu projenin gerçekleştirilmesi

B Strateji 3. Karadut’un teknik altyapısını getirilerek ve çevre kirliliğine karşı önlemlerin alınarak sağlıklaştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Altyapı Projesi

Su ve kanalizasyon hizmetinin getirilmesi
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Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Kültürel/tarihi mirasın araştırılması stratejisi Yeni Kale ve Kocahisar Köyü’nü kapsayan yüzeyin araştırılması (jeofizik araştırmalar, bilimsel kazı
ve temizlik çalışmaları)
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Kocahisar / Eski Kâhta yerleşimi Yüzey/Jeofizik
Araştırma Projesi

Kocahisar / Eski Kâhta yerleşmesinin bütüncül tarihsel geçmişi ile ilgili detaylı yüzey ve jeofizik
araştırmanın yapılması

2. Yeni Kale Kazı ve Temizlik Projesi

Bulgulara yönelik bilimsel kazı ve temizlik çalışmalarının yapılması

B Strateji 2. Kocahisar Köyü’nün tarihi/kültürel/doğal değerlerle bütüncül ele alınarak “Kültür Köyü” olarak tanımlanması ve korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Kocahisar Kentsel Sit Sınırı ve Kültür Köyü Statüsü
Belirleme Projesi

Yeni Kale ve Kocahisar Köyü’nü kapsayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının ve Kentsel Sit
sınırının belirlenmesi, buna ilişkin kamulaştırma işlemlerin yapılması ve köyün Kültür Köyü (Bknz.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Eylem Kodu 101: Kültür Köyleri.) statüsünde tescili

2. Kocahisar Koruma İmar Planı Projesi

Yerleşimin Kültür Köyü korunarak gelişmesi için Koruma İmar Planı’nın hazırlanması

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Köyde turizm odaklı kullanımlara imkân verecek planlamanın yapılması
Proje adı.
1. Ev pansiyonculuğu Projesi
2. Köy Okulu’ndan Turizm Odaklı Yararlanma Projesi
3. Doğa Turizmi Projesi

Proje hedefi.
Konut şartlarının pansiyonculuğa izin verecek şekilde iyileştirilmesi
Köy okulunun onarılması ve yazları turistlerin uğrak yeri haline getirilmesi
Alanda doğa turizmi kapsamında çevresel ve jeolojik araştırmaların yapılması

B Strateji 2. Köyde turizm odaklı gelişimi destekleyecek teknik altyapının getirilmesi
Proje adı.
1. Turizm Odaklı Eğitim Projesi
2. Toplumsal Farkındalık Projesi

Proje hedefi.
Halkın yararlanabileceği turizm odaklı hizmet eğitim alanlarının tanımlanması ve örgütlenmesi
(örnek: alan kılavuzluğu, pansiyonculuk gibi)
Yeni Kale önemine ilişkin bilgilerin yerel halkla paylaşılması ve koruma konusunda Adıyaman
Müzesinin işbirliği ile periyodik olarak farkındalık seminerlerinin/çalışmalarının düzenlenmesi

B Strateji 3. Gelir getirici faaliyetlerin ve yerel istihdamın geliştirilmesi
Proje adı.
1. Yerel İstihdam Projesi

Proje hedefi.
Turistik hizmet işletmelerde yerel halkın istihdamının desteklenmesi

B Strateji 4. Kocahisar ve Yeni Kale’nin turistlerin uğrak yeri olabilmesi için ulaşılabilirliğinin iyileştirilmesi
Proje adı.
1. Tur Güzergahı Projesi
2. Levhalama Projesi
3. Köy İçi Yol İyileştirme Projesi

Proje hedefi.
Kocahisar’ın tur güzergâhına sokulması için tur operatörleri ile gerekli örgütlenmenin yapılması
Tanıtıcı levhaların düzenlenmesi
Köy içi yolların bütünsel olarak ele alınarak planlanması

f. Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Bu aşamada ise bir sonraki karar aşamasına eylem planına girdilerini oluşturmak üzere yukarıda tablolarda örneklenen adı ve hedefi
belirlenen projeler içinden en önce yapılması/uygulanması gereken öncelikli stratejik müdahale alanları belirlenmiştir. 15 eser yerle ilgili
bu seçimler bir araya geldiğinde daha sonraki aşamalarda niteliği belirlenecek projelerden, koruma ve/veya turizm açısından önceliklere
karar verilerek, bir eylem planı hazırlanmıştır.
3. KNYP Kapsamında Gerçekleştirilecek Farklı Nitelikte Projelerin Tanımlanması: YER’İN YÖNETİMİ
Bu kitapta ‘Yer’i Yönetimi’ başlığı altında sunulan dördüncü bölüm, Kommagene-Nemrut Yönetim Planı kapsamında gerçekleştirilecek
projeleri ve bunlarla ilgili farklı nitelikteki bilgi ve ayrıntıları içermektedir. Bu çerçevede, önce “Yönetim Alanında Gerçekleştirilecek Farklı
Nitelikte Projelerin Tanımlanması” yapılarak KNYP Arka Planı ve Gerekçesi aktarılmış ve “KNYP’nin Vizyonu, Ana Strateji Alanları ve Alan
Sınırları” tanımlanmıştır. Daha sonra ise bu projelerin nasıl biraraya geleceği ve önceliklerini içeren “Eylem Planı” tanımlanmış ve bu plana
temel olan “KNYP Alt Projeleri ile Eylem Planı Senaryosu” geliştirilmiştir. KNYP kapsamına özel tanımlanan senaryonun ve Eylem Planı’nın
gerçekleşmesi için yapılması gerekli Alt Projeler’in her biri bu amaçla geliştirilen özel proje fişleri üzerinde tanımlanmıştır. Bunların yanı
sıra sürecin nasıl yürütüleceğini göstermek üzere geliştirilen “Projelere İlişkin İşletme ve Yönetim Modeli ile Eylem Planı”na uygun olarak
bir Çalışma Programı hazırlanmış ve bu bölümde sunulmuştur.
Yer’i Yönetimi’ başlığı altında sunulan bölümün son belgeleri ise Alt Projelere ilişkin uygulamaya esas olacak ayrıntılı tanımları içeren farklı
nitelikteki belgelerdir. Bunlar kitabın boyutlarını daha da büyütmemek ve istenilen boyutlarda erişimini sağlamak amacıyla bu kitabın
parçası olarak hazırlanan “CD’de sunulan EKLER- Bölüm 4” içinde verilmiştir. Bunlar, projeler içinde özellikle kültür varlıkları ve/veya
işletme/kültür köyü gibi özel tanımlar gerektiren ve KNYP kapsamındaki alanlarda istenen kalitenin sağlanmasında önemli olabilecek
eylemlerle ilgili belirlenmesi gerekli ölçütler, ayrıntılı teknik tanımlar ve/veya şartname niteliğinde, projelere esas olmak üzere hazırlanmış
belgeler olup, ayrı dosyalar halinde Ekler başlığı altında sunulmuştur.
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4. KNYP Kapsamında Gerçekleştirilecek İzleme, Değerlendirme ve Eğitim Süreçlerinin Tanımlanması: YER’İN
İZLENMESİ VE GELECEĞİ
Kitapta ‘Yer’i İzlemek’ başlığı altında sunulan beşinci ve son bölüm, Kommagene-Nemrut Yönetim Planı nasıl izlenip değerlendirileceğine
ilişkin ana tanımlamalar ve çerçeveyi içerir.
“İzleme, Değerlendirme ve Eğitim Süreçlerinin Tanımlanması” başlığı altında sunulan bu çalışma, Kommagene-Nemrut Yönetim Planı’nın
ana kararları ile birlikte, yönetim planı kararlarının ve tanımladığı projeler ile ilgili izleme, değerlendirme faaliyetleri ile bu amaçla yapılacak
eğitim süreç ve faaliyetleri ile bunların gerçekleşmemesi halinde sorumlu ve yetkili kurumlara ilişkin yaptırım tür ve tanımlarını kapsar.
Bu çerçevede “Yönetim Planı İzleme ve Değerlendirme Süreci Akış Şeması” Yönetim Planı kapsamında yer alan kültür varlıklarının
izlenmesi ve izleme sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin süreç ana hatlarıyla aktarıldıktan sonra, detaylı bir tablo olarak sunulmuştur.
“Eğitim Faaliyetleri Listesi ve Kısa Tanımı” başlıklı bölümde ise Yönetim Planı kapsamında verilmesi gereken eğitim faaliyetleri tanımları
ile birlikte listelenmiştir. “Yaptırım Tür ve Tanımları Listesi” başlıklı son kısımda Yönetim Planı uygulama sürecinde görev alacak taraflara
yönelik yaptırımlara esas olarak belgeler gruplanarak verilmiş; bu yaptırımların mevcut yasal ve yönetsel çerçeve ile ilişkisi kurulmuş ve bu
belgelerin tam listesi bölüm sonunda sunulmuştur. Bu bölümün sonunda ise 2015 yılından bugüne KNYP kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar aktarılarak, geleceğe yönelik kestirimler verilmiştir.

2

BÖLÜM

YER’İ ANLAMAK
VE YORUMLAMAK
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BİR DÜNYA MİRAS ALANI: NEMRUT DAĞI TÜMÜLÜSÜ
Neriman Şahin Güçhan
1. KONUM, ULAŞIM VE YOL DURUMU, GENEL ÖZELLİKLER
Nemrut Dağı Tümülüsü (NDT), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Karadut Köyü sınırları içindedir. Tümülüs
Karadut Köy’ünün kuzeyinde, çevreye hâkim bir tepede inşa edilmiştir. Tümülüsün en üst noktası 2206 metre yüksekliktedir. Nemrut
Tümülüsü, Adıyaman merkezine 77 kilometre, Kahta’ya ise 43 kilometre mesafededir.
Kâhta ilçesi Adıyaman il merkezine 34 km, Adıyaman Havaalanı’na ise 15 km mesafededir. Kuzeydoğuda yer alan Karadut Köyü Kâhta’ya
38 km uzaklıktadır. Karadut Köyünden yaklaşık 13 kilometrelik beton parke kaplamalı bir yolla, Nemrut Dağı’nın eteğindeki kafeteryaya
kadar araçla gidilebilir. Ancak oldukça dik, kayalık bir yamaç üstüne inşa edilmiş olan NDT’ne kafeteryadan sonra yaklaşık 20 dakikalık
bir yaya yürüyüşü sonunda erişilir. NDT’ne Malatya’dan da gelmek mümkündür. Malatya’ya 94 km uzaklıktaki Nemrut’a, il merkezine 73
km uzaklıktaki Pötürge ilçesi üzerinden, Tepehan beldesinden geçen asfalt bir yolla ulaşılır (Şekil 1, Resim: 8-11).

Resim 1a: Nemrut Dağı’nın coğrafi konumu ve yakın çevre ilişkileri, GoogleEarth, 2010.

Nemrut Dağı Tümülüsü’nün bağlı olduğu Adıyaman il merkezinin 34 km doğusundaki Kahta ilçesi, doğuda Gerger, güney ve güneydoğuda
Şanlıurfa, güneybatıda Samsat, batıda Adıyaman Merkez, kuzeyde Sincik İlçeleri ile Malatya, doğu ve güneydoğu sınırlarında ise Atatürk
Baraj Gölü çevreler (Resim 1). Kâhta kuzeyde yüksekliği 2000 metreye ulaşan sıra dağlarla çevrili, güneyde ise düzlük alanlar ve ovalarla
kaplıdır. Karadut köyünün kuzeyindeki Nemrut Dağı, Narince’nin kuzeyindeki Ankar Dağı ve güneydoğu Toroslar’ın uzantısında yer alan
Yarlıca Dağı, ilçenin önemli dağlarıdır. Kâhta’nın Şanlıurfa iliyle güney sınırını belirleyen Fırat nehri genişleyerek Atatürk Baraj Gölü’nü
oluşturur (Resim 1, Şekil 1). Fırat dışında ilçedeki diğer önemli akarsular Malatya’dan çıkan ve Fırat’ın kollarından biri olan Kâhta Çayı
ile Kalburcu Çayı’dır. Kâhta, Cumhuriyetin erken döneminde Malatya’ya bağlı bir ilçe iken, daha sonra 26 km güneydeki yeni yerine
taşınmıştır. 1954’de Adıyaman’ın il olmasına koşut, Adıyaman’ın ilçesi haline gelmiş, Eski Kâhta ise o tarihten sonra Kocahisar Köyü ya
da Eski Kâhta olarak anılmaya başlanmıştır.
Kâhta ilçesi 60.689 nüfusuyla Adıyaman’ın turizm açısından gelişmekte olan önemli ilçelerinden biridir. Son 50 yılda gelişen ilçe
merkezindeki mimari doku yöresel ve yerel özellikler açısından bir değer sunmasa da, ilçede turizme yönelik faaliyetler ve konaklama
olanakları gelişmeye başlamıştır.
36
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Resim 1b: Nemrut Dağı Tümülüsü’nün yakın çevredeki yerleşme ve arkeolojik alanlarla ilişkisi, GoogleEarth, 2010.
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Şekil 1: Adıyaman’dan Kâhta ve Nemrut Dağı’na ulaşan
karayolları (KGM haritası)

Türkiye’deki 9 adet Dünya Miras Alanından birisi olarak büyük bir önem taşıyan Nemrut Dağı Tümülüsü, Adıyaman’da Arsemia (Eski
Kale), Yeni Kale (Eski Kâhta), Karakuş Tümülüsü gibi Kommagene dönemine ait diğer alanlar ve Roma dönemine tarihlenen Cendere
Köprüsü ile birlikte önemli turistik çekim merkezlerinin oluşturduğu güzergâhın odak noktasıdır (Şekil 2, Resim 1b).

Şekil 2: Nemrut Dağı Tümülüsü’nün yakın çevredeki yerleşme ve arkeolojik alanlarla ilişkisi, Kaynak: HGK’ndan alınan 1/100.000 ölçekli harita (Şanlıurfa M41, 1990) üzerine
ODTÜ-KNKGP ekibince işlenmiştir.
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Nemrut Tümülüsünün en yakınındaki yerleşim yeri olan, Karadut Köyü Adıyaman’ın Kâhta ilçesine bağlıdır. Kahta ilçe merkezine 38 km,
Atatürk baraj gölü sahasına yaklaşık 25 km mesafede olup, Nemrut Dağı Milli Park Alanı içerisinde yer almaktadır. Nemrut Dağı köyün
yaklaşık 13 km kuzeyindedir (Şekil: 3; Resim 1, 2-7).
Karadut, 150 haneden oluşan 1600 nüfuslu bir köydür. Köyün doğusunda Şahintepe mezrası, Siver köyü, batısında Salik Mezrası,
kuzeyinde Gülveren Mezrası, Haltantaş Dağı, güneyinde ise Zımak Dağı bulunmaktadır. Ayrıca köye 2-10 km mesafelerde yerleşmiş
Şahintepe, Gülveren, Salik, Onevler, Ziyaret, Kanboğazı isimli mezralar yer alır1.
Köye ulaşan yol, kalitesi düşük olmakla birlikte asfalttır. 2010 yılında yol sağlıklaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Ancak köy içi yollar
halen stabilizedir. Köyün içme suyu Soğukpınar denilen çeşme suyu şebeke ile dağıtılmaktadır, köyde kanalizasyon şebekesi bulunur.
Karadut Köyü’nde sağlık hizmetleri sağlık ocağı aracılığıyla sürdürülmektedir, köyde bir sağlık ocağı ve burada çalışan bir aile hekimi
bulunmaktadır. Köydeki geçim kaynakları çiftçilik ve hayvancılıktır. Bunun yanında turizm ile uğraşan köylüler de vardır. Köyde yetişen en
önemli ürünler mısır nar ve buğdaydır.
Karadut Köyü’nde bulunan ilköğretim okuluna mezralardan taşımalı sistemle ikinci kademe öğrencileri gelmektedir. Köy okulunda
anasınıfı dâhil toplam 6 derslik ve bir de Bilişim Teknolojisi sınıfı bulunmaktadır. Okulda toplam 13 öğretmen görev yapmakta olup
okula ait 3 lojman vardır2.

Resim: 2-7: Karadut Köyü’ndeki mimari doku ve çevre özellikleri,
(Kaynak: KNKGP arşivi ve Kahta Kaymakamlığı resmi sitesi: http://
www.kahta.gov.tr; ulaşım tarihi Kasım 2010).

1
2

Kaynak: Kahta Kaymakamlığı resmi sitesi http://www.kahta.gov.tr, ulaşım tarihi Kasım 2010.
Kaynak: Kahta Kaymakamlığı resmi sitesi http://www.kahta.gov.tr, ulaşım tarihi Kasım 2010
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Resim 8-13: Karadut Köyü’nden Nemrut’a gelen beton parka kaplı yol
ve Kafeterya, (KNKGP 2006-2010)

Resim 14: Nemrut Tümülüsüne Malatya-Belliyayla yönünden
yaklaşım (KNKGP, 2006).
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Şekil 3: Karadut Köyü ve kuzeyinde Nemrut Dağı (Adıyaman Valiliğinden 2006 yılında elde edilmiş olan harita).
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2. Doğal çevre
Coğrafi konum olarak Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hâkim bir tepede yer alan Nemrut Tümülüsü ve çevresindeki doğal yapı kayalık ve
leçeliklerden oluşmaktadır. Tümülüs’ten çevreye bakıldığında her yönde irili ufaklı tepelerle, arada kalan kuru dereler algılanır. Çevredeki
hâkim renk boz ve sarı olup bölgedeki genel coğrafi yapı Tümülüs’ün tepesinden bakıldığında her yönde homojen biçimde uzanmaktadır.
Tümülüs’ün içinde bulunduğu 1. Derece Sit Alanı ile yakın çevresinde yer alan NDMP-UDGP’nda “1. Derece Hassas Bölge” olarak
tanımlanan alanda hiçbir ağaç ya da yeşil örtü bulunmamaktadır. Tümülüsün güney batısından, güneydoğusuna kadar uzanan kesimde
Atatürk Baraj Gölü gözlemlenebilmektedir. Havanın açık olduğu günlerde baraj gölünü daha açık biçimde okunmaktadır. Bu homojen
doğal yapı içinde bulunan doğal çevre elemanları kayalık ve kuru derelerdir.
Nemrut Dağı Tümülüsü’nün de içinde olduğu 13.850 hektarlık bir alan 7/12/1988 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı (karar no: 88/ 13
572) ile Milli Park olarak ilan edilmiştir. Nemrut Dağı Tümülüsü esasen arkeolojik önemi ve değeri nedeniyle milli park ilan edilmekle
birlikte, çevresinde doğal öneme sahip alanlar da kapsam içine alınmıştır. Milli Park Planına göre mutlak koruma alanı, sahip olduğu
bitkisel çeşitliliğin yanı sıra endemik taksonların yoğunlaştığı yüksek dağ kuşağını, jeolojik formasyonlar ile Nemrut Tümülüsü, Arsemia
sit alanı ve Yeni Kale’yi kapsamaktadır.
2002 yılında hazırlanmış olan Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’na göre Milli Park alanı içinde yer alan mutlak koruma
alanı, bitki tür ve topluluklarının çeşitliliği ve yaban hayatı habitatlarının korunması amaçlı olarak ve Milli Parkın kaynak değerini
oluşturan arkeolojik sit alanının korunması amaçlı olarak iki ayrı bölge şeklinde tanımlanmıştır. Bu bölgelerin birincisi Kocahisar Köyünün
doğusunda, Yeni Kale’yi içine alacak şekilde Arsemia’dan başlayarak Kayadibi Köyünün kuzeyindeki yaban hayatı habitatlarını içine
alarak yolu takip etmekte ve Soktiriş Tepe, Gülberah Tepe’nin kuzeyinden Milli Parkın doğu sınırında Hollantaş Tepe ile birleşmektedir.
Alan, parkın kuzeyinde Malatya il sınırları içindeki az da yaylacıların kullandıkları alan kapsam dışı olmak üzere Nemrut Dağı’nın 1650
rakımından başlayıp parkın kuzey sınırına kadar uzanan dağlık alanı içine almaktadır. İkinci mutlak koruma alanı ise Karadut Köyü’nün
güneyindeki Gönnik Kayalıklarının bulunduğu bölgedir. Bu alan doğuda Kan Çayının geçtiği vadiden başlayıp, batıda Sırakaya Köyü
yakınlarında sona ermektedir3.
Milli Parkın Nemrut Tümülüsüne ulaşan yollar boyunca, seyrek yapıda meşe ormanları bulunmaktadır. Dağa yaklaştıkça rakımdan dolayı
ağaçlar yok olup, belli mevzilerde odaklanan çalılıklara dönüşür. Doğal kaya üzerinde inşa edilmiş olan Tümülüs ve çevresi, yüksek konumu
nedeniyle çepeçevre bakı noktalarına sahiptir. Tümülüsün kuzeyinden güneyine kadar hemen hemen tüm doğu çeperinde Atatürk Barajı
gözlemlenebilmektedir. Görülmeye değer olan dağlık manzara ve gün doğumu ile gün batımı turistlerin ilgisini çekmektedir (Resim 1527).

Resim 15: Batı terastan batıya bakış, KNKGP, 2010.

3

Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Plan Kararları, 2002: 380.
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Resim 16-17: Batı terastan kuzeybatı bakış ve batı terastan doğal yapıya bakış, KNKGP, 2010.
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Resim 18-19: Doğu terastan doğal yapıya ve batı terastan güneyde Atatürk Barajına bakış, KNKGP, 2010.
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Resim 20-21: Güney doğuda leçelik araziye bakış ve terastan güneş ışığının rengiyle değişen peyzaja bakış KNKGP, 2010.
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3. YAPILI ÇEVRE
Toplam 202 hektara yayılan I. Derece Doğal Sit Alanı içindeki Hierothesion bütün olarak yaklaşık 2.6 hektarlık (26 000 m2) bir alana
yayılmaktadır. Bu kült alanı merkezde 30-35° eğimli konik bir tümülüsle onu doğu, batı ve kuzey yönlerde çevreleyen üç terastan oluşur.
Antik dönemde kuzeydoğu ve güneybatıdan gelen kutsal tören yollarıyla erişilen tümülüsün tepe noktasının yüksekliği 2206.28 metre
olup çapı yaklaşık 145 metredir (Resim 23).
Türkiye’deki 9 adet Dünya Miras Alanından biri olan, Kommagene Kralı I. Antiochus döneminde ana kaya üzerinde yontularak düzenlenmiş
teraslarla çevrelenen Tümülüsün yüzeyi, ana kayayı oluşturan kireç taşından elde edilen küçük boyutlu çakıllarla kaplanmıştır. Özgününde
60 m yükseklikte olduğu düşünülen Tümülüsün seviyesi, zaman içinde doğal etkenler, araştırmalar sırasında oluşan tahripler ve özellikle
ziyaretçilerin tepeye tırmanmasına bağlı olarak bugün yaklaşık 50 metreye düşmüştür.

Resim 22: Nemrut Dağı Tümülüsü, (Başgelen, 2000)

Tümülüsün Güney yönü hariç olmak üzere üç tarafında birer teras bulunur. Güneybatıda Kahta yönünden ulaşılan Batı Teras (BT), doğukuzeydoğuda Malatya tarafından ulaşılan Doğu Teras (DT) ve kuzeyde her iki terası birbirine bağlayan Kuzey Terası (KT) yer alır.
Bazı ayrıntılar dışında, doğu ve batı teraslar benzer şekilde düzenlenmişken, kuzey terası tamamen farklı biçimde inşa edilmiştir (Şekil
4). Batı terasın inşa edildiği alan, doğu terasa göre daha dar olduğu için, terasın batı çeperine taş bir istinat duvarı inşa edilerek bu teras
genişletilmiştir (Şekil: 4, Resim 22-).
Tümülüsün güneybatısında Adıyaman yolu üzerinde, kuş uçuşu yaklaşık 460 metre mesafede yer alan kafeteryadan çıkan iki yol, doğu
ve batı teraslara ulaşmaktadır. Batı tarafta yer alan, kafeteryadan Batı Terasa ulaşan yolun uzunluğu yaklaşık 625 metre, Doğu Terasa
ulaşan yolun uzunluğu ise yaklaşık 610 metredir. Her iki yol da taş kaplama, yer yer oturma bankları ve çöp kovalarının yer aldığı, dik ve
arada basamaklı yollardır. Yolların genişliği yaklaşık 1.5 metredir (Şekil: 4, Resim 26).
Nemrut Tümülüsü’nün güneyinde, alana araçla erişimin son noktası olan otopark kenarında bulunan Kafeterya, betonarme bir yapıdır.
Tümülüse gelen ziyaretçilere hizmet veren, iki katlı bu yapının alt katında bazı servis mekânlarıyla, turistik eşya satışı yapılan büfeler yer
alır. Üst katta ise kapalı birkaç ortak mekân bulunmakta olup, sert iklim koşullarında alanda bulunan turistlerin barınacağı büyüklükte
değildir. Tümülüste gün batımı ve onun sonrasında gün doğumunu izlemek isteyen turistler burada konaklamaktadırlar. Oldukça küçük
boyutlarda olan Kafeteryada sandviç ve birkaç tip sıcak-soğuk içecek dışında bir hizmet verilememektedir.
İşletmecilerle 2006 ve 2009 yıllarında yapılan görüşmelerde kafeteryanın terasları ile birlikte yoğun dönemlerde yetersiz kaldığı, mekân
sıkıntısı nedeni ile turistlere yeterli hizmetin sunulamadığı ifade edilmiştir (Resim:23-25, Şekil: 4). Nitekim bu sorunu çözmek üzere
2010 yılında geçici olarak Kafeteryanın önüne bir kıl çadır yerleştirilmiştir.
Antik dönemde doğu terasa kuzey doğudan ulaşan Kutsal Tören Yolu’nun (KTY) tümülüse yaklaştığı bölümlerde var olan kaya kütlesi
kesilerek (yaklaşık 65m), kutsal yolun güzergahı belirlenmiştir. 1954’te Goell, Nemrut Dağı’nın iki terasının alt kısımlarında kayaya
oyulmuş kaidelerinin yanında yatmakta olan, iki adet stel bulmuştur. Bu stellerin her biri doğu ve batı teraslara giden patika yolların
başlangıcını tanımlamaktadır. Stellerin birer yüzünde Grekçe yazıt bulunmakta diğer yüzlerinde ise rölyef yoktur (Resim 28, Şekil 5).
Doğal kayacın tıraşlanarak, düzeltilmesi ile inşa edilen tümülüs çevresindeki terasların kotları, inşa edildiği tepenin doğal yapısı gereği
farklı yüksekliklerdedir. Doğu terasın tabanı, batı terastan 11 metre daha yüksekte olup, günümüzde tümülüsün yüksekliği bu terastan
itibaren 38.82 metreye ulaşır (Şekil: 6,7).
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Resim 23-25: NDT, Kafeterya, KNKGP, 2006.

Şekil 4: 1:500 ölçekli Nemrut Dağı
Tümülüsü Planı, ODTÜ-KNKGP, 2010
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GRL: geçici restorasyon
laboratuvarı
KT: kuzey teras
antik dönemde kaynağa giden yol
KTY: Kutsal Tören Yolu
(doğuda I. Stele ulaşır)
mevcut bekçi barınakları
1954 kamp alanı
DT: doğu teras
Tümülüs
BT: batı teras
Antik dönemde taş ocağı olarak
kullanılan kayalık
Stell II’nin kayaya oyma kaidesi

KTY: Kutsal Tören Yolu (batı)

Kafeterya

Resim 26: Nemrut Dağı Tümülüsü
a) Nemrut Dağı Tümülüsü ve yakın çevresi hava fotoğrafı, ODTÜ-KNKGP, 2007;
b) Şekil 5: Nemrut Dağı bölgesel topoğrafya planı, Hazırlayan: H. Brokamp,1953-1956, Kaynak: Sanders, Cilt II, 1996: 11, Şekil 13.
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Doğu terasa
ulaşan
Kutsal Tören
Yolunu
tanımlayan
STEL I

Resim 27. Doğu terasa ulaşan Kutsal Tören Yolunu tanımlayan STEL I;
a (sol, üst): Doğu terastan kuzeydoğuda, Malatya yolu kenarında Stel I’in konumu,
b (sağ, üst): Stel I’in yukarısındaki yamaçtan yola (güneye) bakış;
c (sol, orta): Stel I’e batıdan görünüşü;
d (sağ, orta): Stel I’in üzerinde yazıt olan, altta kalan yüzünün üst bölümü;
e (sol, alt): Stel I’e kuzeyden görünüşü;
f (sağ, alt): Stel I’in doğudan, üstten görünüşü, sağda kaideye oturan çıkıntı görülüyor, ODTÜ-KNKGP, 2008.
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Şekil 3.5: Nemrut Dağı Tümülüsü Rölöve Projesi, Plan D, Plan E, Plan F ve Plan G paftalarının birleştirilmiş görünüşü, Ölçek 1/200 (Pafta no: 06, 07, 08, 09

Şekil 7: Nemrut Dağı Tümülüsü Rölöve Projesi
a) Doğu Terastan geçen 1-1 Kesiti,

b) Batı Terastan geçen 2-2 Kesiti, 1/200 (Pafta no:12-13)

c: 4-4 Kesiti, Doğu Teras
ve Batı Teras (Pafta no: 15)

Doğu Teras
Tümülüsü çevreleyen terasların en büyüğü olan ve kuzeydoğu yönünde yer alan Doğu Teras en geniş dış konturlarıyla yaklaşık 45x50
m boyutlarındadır. Terasın kuzey ve güney çeperlerinde ikişer sıra stel kaidesi bulunur. Bu stel kaidelerinden içte olanlar teras boyunca
devam ederken, arkada olanlar daha kısadır. Stel kaideleri heykellere dik olmayıp, doğuya doğru küçük bir açıyla birbirine yaklaşırlar. Bu
kaideler arasındaki mesafe en geniş noktada yaklaşık 34 metredir (Resim 28-30, Şekil 8).
Heykellerden 29 m mesafede, terasın doğu ucunda kareye yakın, basık dikdörtgen formunda, dört kademeli platform biçiminde bir
sunak (atlar) bulunur. Sunağın doğu/batı yönünde uzunluğu 11,7 m; kuzey/güney yönünde genişliği ise 10,6 metredir. Humann’ın mezar
odasını bulmak üzere kazdığı, Goell’in 1973 yılında onararak bugünkü haline getirdiği sunak, araziye oturacak şekilde kuzey, doğu ve
güney çeperlerde iki sıra basamakla çevrelenmiştir. Sunaktan sonra birkaç metre daha devam eden doğu teras, doğu ve güney çeperlerde
aniden dikleşen kayalıkla son bulur.

Resim 28: Nemrut Dağı Tümülüsü, Doğu Teras, kuzeydoğudan görünüm, Hasan Saltık, 2010
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Şekil 8: NDT Rölövesi-ODTÜ, Doğu Teras Planı; Ölçek 1/50 (Pafta no: 10,11,12,13)

Resim 29: Nemrut Dağı Tümülüsü, Doğu Teras, kuzeyden görünüm ODTÜ arşivi 2009

Resim 30: Nemrut Dağı Tümülüsü, Doğu Teras tümülüsten ve doğudan görünüm ODTÜ arşivi 2009.
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Resim 31: Batı terasa güneyden bakış, ODTÜ-KNKGP, 2008

Batı Teras
Tümülüsün güney batısında yer alan ve gün batımına yönlenen batı terası, dağın topografik özelliklerine uygun olarak doğu terastan 10
metre daha aşağı kotta yer alır. Terasın boyutları kuzey-güney yönünde yaklaşık 56 metre, doğu-batı yönünde ise 30,7 metredir (Resim
36, Şekil: 9).
Batı terasta yer alan ve boyutları daha küçük olan tanrı heykellerinin dizilim düzeni, doğu teras ile aynıdır. Heykeller tümülüsün eteğinde,
dağa sırtını dönmüş şekilde, batı terasın doğu çeperinde sıralanırlar. Kolosal heykeller, doğu terastakilere oranla oldukça alçak olmak
üzere; kaya oyma iki sıra basamakla teras seviyesinden yükseltilmiş bir platform üstüne yerleştirilmişlerdir (Şekil 8, Resim: 37-38).
Batı terastaki stel kaidelerinin düzeni, doğu terastaki simetrik düzenden tamamen farklıdır. Daha dar olan bu terasın, atalar dizinlerinin
düzenlenişi de farklı olup, doğudaki gibi heykellere göre simetrik bir düzen yoktur. Stel kaideleri bu terasta karşılıklı olarak değil, terasın
güneydoğu ve güneybatısında olmak üzere, L biçiminde, bitişik iki kenarda yer alır. Terasın doğu kenarını sınırlayan kolosal heykellerin
karşısında daha uzun olan batı kenarda Antiochos’un Makedon atalarına ait dizin (Güney), daha kısa olan güneyde ise Pers ve Kommagene
atalarına ait dizin (Batı) yer alır. Kuzeyde ise daha kısa olmak üzere bir stel kaidesi dizini (Kuzey) daha bulunur (Sanders, 1996: 116-117,
Şekil: 8, Resim: 37-38).
Topografyanın olanaklarına göre boyut ve biçimleri belirlenen, doğu ve batı teraslarda kireçtaşından yapılmış, tümülüse sırtını dönmüş
şekilde konumlanmış beşer adet tanrı heykeli bulunur. Tanrı heykelleri her iki yanda birer çift koruyucu hayvan heykeli ile sonlanır. Doğu
ve batı terasta aynı şekilde tekrar eden bu düzende, en başta bir kartal ve bir aslan heykelinden sonra tanrıların dizilimi soldan sağa
sırasıyla: Antiochus (C), Kommagene (D), Zeus (E), Apollon (F) ve Herakles (G) şeklindedir. Heykel sırası yine bir aslan ve bir kartal
heykeli ile son bulur. Figürler tahtta oturur vaziyette şekillendirilmiş, ayakları bir taburenin üstünde durmaktadır. Kral Antiochos(C),
her iki terasta da sol başta, tanrılarla birlikte oturur şekilde betimlenmiştir. Dizide yer alan tanrılar, Kommagene krallarının doğu (Pers)
ve batılı (Helen) atalarına atfen Helen ve Pers isimleri ile birlikte isimlendirilmişlerdir: Tyche-Kommagene (D), Zeus-Oromasdes (E),
Apollon-Mithras-Helios-Hermes (F), Artagnes-Herakles-Ares (G), (Sanders, 1996: 107).
Heykel dizileri, terasların ortasındaki alandan daha üst kotta, doğal kayadan oluşturulmuş platformlar üstünde yer alırlar. Büyük
boyutları ile zaten teraslara hakim olan heykeller, bulundukları yüksek kotla birlikte, özellikle doğu terasta daha da anıtsal bir etki
yaratırlar. Heykellerin arkasında ise, her iki terasta en geniş yeri 3m olan birer geçit bulunur. Bu geçitler günümüzde kaidelerin arka
yüzünde yer alan ve her iki terasta da aynı metinden oluşan yazıtların okunmasına olanak sağlayacak şekilde, heykel kaidelerinin alt
kotuna kadar açık şekilde ve araştırmalar için rahat erişilir durumda olup, ziyaretçi erişimine kapalıdır.
Bu terasta kolosal heykel dizisi, doğudaki gibi yüksek bir podyum üzerine oturtulmamış, daha mütevazi biçimde iki basamak yüksekliğindeki,
kısmen kaya oyma, kısmen dolgu olan bir platforma yerleştirilmiştir. Ayrıca doğu terastan farklı olarak bu terasın kuzeydoğu çeperinde,
heykel kaidelerinin devamında, aralarında aslan horoskopunun da olduğu bir rölyef dizisi (dexiosis) bulunur. Büyük kısmı 1882’de Osman
Hamdi bey tarafından yapılan kazıda ortaya çıkarılan bu dexiosis stelleri, uzun yıllar doğal koşullara maruz kalarak bozulmuş ve 2003
yılında, Brijder başkanlığındaki ekip tarafından inşa edilen Geçici Restorasyon Laboratuvarı’na taşınmışlardır (Resim 39-41).
Dexiosis kabartmalarının yanında ise kumtaşından yapılmış aslan ve kartal heykelleri yer alırken, önünde (batısında) bir dizi bloktan
oluşan bir sunak bulunur. Ancak batı terasta doğudaki gibi bir altar bulunmaz.
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Şekil 9: NDT Rölövesi-ODTÜ, Batı Teras Planı; Ölçek 1/50 (Pafta no: D veya 3,5,6)

H

I

Batı stelleri

ġekil 9: NDT Rölövesi-ODTÜ, Batı Teras Planı; Ölçek 1/50 (Pafta no: D veya 3,5,6)

Taş Ocağı Kayalık

Güney stelleri

Istinat duvarı

B A

E

D

B

C

Sunak

Dexiosis stelleri

C

Kuzey stelleri

Resim 32: Nemrut Dağı Tümülüsü, Batı Terasın doğudan görünüşü, KNKGP, 2009

Resim 33-34: Nemrut Dağı Tümülüsü, Batı Teras heykelleri, KNKGP 2010
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Resim 35-38: Nemrut Dağı
Tümülüsü, Geçici Restorasyon
Laboratuarı ve içinde bulunan
dexiosis kabartmaları, KNKGP,
2008.

Terasın güneyinde ise doğu çeperi
insan eliyle kesilerek mevcut
biçimini almış, tümülüsün yapımı
sırasında taş ocağı olarak kullanılan
bir kayalık bulunur (Resim 42).
Büyük kayalığın kesilmesiyle
oluşturulan bu geçitle tümülüsün
güneyinden dolaşılarak doğu
terasa erişim sağlanırken, batı
terasın kuzeydoğusuna uzanan
yolla önce Geçici Restorasyon
Laboratuarına, oradan da kuzey
terasa ulaşılmaktadır.
Topografyanın olanakları içinde,
dikdörtgen biçiminde ve daha
küçük boyutlara sahip olan bu
terasın alanını genişletmek üzere,
terasın batı kenarına L şeklinde bir
istinat duvarı inşa edilerek, terasa
antik dönemdeki biçimi verilmiştir
(Sanders, 1996: 116-117). Harç
kullanmadan, kuru duvar tekniği ile
örülmüş olan bu duvarın geçmişte
yıkıldığı ve Dörner döneminde
özgün taşları kullanılarak yeniden
örüldüğü bilinmektedir. Batı teras,
deprem ve hava koşullarına bağlı
erozyondan daha çok etkilenmiş ve
bozulmuştur. Özellikle depremle
yıkılan
heykeller,
kaideleri
önünde üst üste yığılmış halde
olup bu terasın algılanması ve
tanımlanmasını güçleştirmektedir.

Resim 39: Nemrut Dağı Tümülüsü, Batı Terasa güneybatıdan bakış, KNKGP 2008.
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Kuzey teras
Tümülüsün kuzeyinde doğu terasa yakın mevkide yer alan, çizgisel bir forma sahip olan kuzey teras ise yaklaşık 70x5m boyutlarında, dar
ve uzun bir dikdörtgen biçime sahiptir. Kumtaşı stel kaideleri ile üzerinde devrik halde, sağlam olan bazı bloklar 1,80x10m boyutlarında
olmak üzere, farklı büyüklük ve kalınlıklardaki kumtaşından yapılmış stellerden oluşur (Resim 39-41, Şekil 10-11).

Resim 39
a (üst): Kuzey teras kaidelerine doğu uçtan bakış,
b (alt): güneyden bakış,
ODTÜ-KNKGP: 2006-2008.

Şekil 10: NDT Rölövesi, Kuzey Teras (KT),Ölçek 1/50.
a (üst): G-G Kesit, güneyden bakış,
b (sağ): H-H Kesiti, enine kesit,
c (alt): Kuzey terasın doğu ucundan ayrıntı.

Resim 40: Nemrut Dağı Tümülüsü kuzey terasa doğu uçtan bakış, KNKGP, 2009.
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Şekil 11: NDT Rölövesi, Kuzey Teras (KT),Ölçek 1/50.

Resim 41: Nemrut Dağı
Tümülüsü kuzey teras
kaidelerine doğudan bakış,
KNKGP, 2009.
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4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Ülkemizde ve özellikle bölgede Nemrut / Nemrud adı altında farklı yerler, farklı kullanımlar ve/veya anlamlar bulunmaktadır. Bunlar gerek
arkeolojik metinlerde ve gerekse Nemrut Dağı’nın özellikleri ile ilgili olarak karışıklığa nende olmaktadır. Bu karışıklıkları önlemek için şu
konulara açıklık getirmek gerekir:
Nemrut Dağı Tümülüsü / Nemrut Volkanı:
Bugün Türkiye sınırları içinde yer alan Nemrut adına sahip iki dağ bulunmaktadır. Bunlardan ilki Adıyaman il sınırları içinde, Nemrut Dağı Milli
Park sınırları içinde yer alan, Nemrut anıtlarını içeren tarihi eserlerin bulunduğu dağdır. İkincisi de Bitlis ilinin Tatvan ilçesinde, üzerinde Nemrut
Krater Gölü’nü de barındıran eski bir volkandır.
Nemrut Dağı Tümülüsü / Kral Nimrud veya Kral Nemrod
Adıyaman’da yapılan çalışmalar sırasında özellikle yerel yetkililer ve yöre halkı ile yapılan görüşmelerde “Nemrud” adının halk tarafından dini
nedenlerle olumsuz algılandığına ve ön yargıların bulunduğuna sıklıkla değinilmiş; bu durumun da Nemrut Dağı Tümülüsü’nün yerel halk
tarafından benimsemesini ve sahiplenilmesini güçleştirdiği ifade edilmiştir.
Bu sorunun tespitinden hareketle projenin araştırma aşamasında, halkın ön yargılarının nedenini ortaya çıkarmak ve Nemrut Dağı
Tümülüsü’nü sahiplenmesine ve korumasına olanak verecek bilgileri sağlamak amacıyla Nemrut / Nemrud adının etimolojisiyle ilgili bir ön
araştırma yapılmış ve alanda çalışmış olan araştırmacıların yorumları bu bölümde sunulmuştur. İsim olarak Nemrut/Nemrud kelimesinin
kökeni incelendiğinde de, çeşitli kaynaklarda bu ada veya fonetik olarak farklı olsa da anlam olarak benzerlerine rastlanmaktadır. Bu konu ile
ilgili daha geniş bir derleme ODTÜ-KNKGP tarafından hazırlanan Çevre Düzenleme Avan Projesi Raporu’nda (2008:428-) “Nemrut / Nemrud
adının etimolojisi” başlıklı bölümde verilmiştir.
Osman Hamdi, ”Le Tumulus de Nemrud Dagh” adlı kitabında dağın adı ile ilgili olarak şunları aktarır:
“Nemrud Dağ ismi Müslümanlarda, devasa boyutlarda eserler gerçekleştiren ve gücüne hiç bir şeyin karşı duramadığı ilk hükümdar
olan Nemrod’dan gelmektedir. Halk geleneği, doğal veya sanatsal olsun, boyutları normali aşan her tür eseri ona mal etmekten geri
kalmaz ve bu şekilde Suriye’de, Mezopotamya’da, Önasya’da olsun, birden çok Nemrud Tepesi, Nemrud Dağı veya Nemrud Kalesine
rastlanmaktadır” (Osman Hamdi, 1987: 10).
Theresa Goell alana ilk gittiğinde tanıştığı okul müdürü Bedri Özbey’e dayanarak şunları aktarır:
“Kendisi çok dindar birisiydi; bilge bir kişi ve yerel tarihçi olarak çok saygıdeğer kabul ediliyordu. Onun hakkında: “onun ağzında Türkçe,
Kürtçe, Farsça ve Arapça bir nehir gibi akar” deniyordu. Bana Nemrud Dağı’nın Fars ve Arap eserlerinde çok iyi bilindiğini söylediğinde çok
heyecanlanmıştım. Ancak bugüne kadar doğu eserlerinin hiçbirinde bizim batı eserlerinde eksikliğini hissettiğimiz boşluğu dolduracak
bir belgeye rastlayamadım.” (Sanders, 1996: XXVII).
Burada söz edilenin Arap ve Fars efsanelerinde ve üç kutsal kitapta adı geçen hikayeler ve hükümdar Nimrod ile ilgili olma olasılığı çok yüksektir.
Yine alanda çalışmalar yapmış olan Sencer Şahin’in bu konudaki yorumu ise şöyledir:
“Yaygın olarak “Nemrut Dağı” şeklinde yazılış yerine “Nemrud Dağ” yazılışı tercih edilmelidir; çünkü buradaki Nemrut, Tevratta adı geçen
Nimrod ile özdeş değildir. Sadece bu isimden türetilmiş bir sıfattır. Bu nedenle, burada söz konusu ettiğimiz Dağ “Nemrut(’un) Dağı”
olmayıp, sadece izafeten konulmuş bir halk tanımıdır, yani tıpkı Boz-dağ, Ulu-Dağ gibi “Nemrud-Dağ”dır. “T” dentalinin “d” olarak
yumuşaması ise kendinden sonra gelen yumuşak dental dolayısıyladır” (Şahin, 2004: 31).
Nemrut Dağı Tümülüsü? / Nemrud Dağı Tümülüsü?
Nemrut adı, arkeolojik açıdan ilk kez Puchstein’in yazıtın çevirisiyle ilgili yazısına konu olduğu 1882 yılından bu yana, çoğu yabancı olan
araştırmacıların (K. Humann, T. Doell, F.K. Dörner, Sanders) Almanca ve/veya İngilizce metinlerinde ve Osman Hamdi’nin özgününde de
Fransızca olarak yayınlanan kitabında Nemrud olarak adlandırılır. Sencer Şahin’in (2004:31) de yorumlarına dayanarak, olasılıkla yabancı
yazarların yerel fonetiğe sadık kalarak kaleme aldıkları bu isim Türkçe kaynaklarda ve özellikle coğrafya ile ilgili metinlerde Nemrut olarak
geçer. Çünkü bilindiği gibi Nemrut veya Nemrud olarak kelimenin farklı yazılımlarının Arapça alfabeyle yazılımda D harfi ile biterken, Türkçe
kuralları ve genel dil alışkanlığı ile T harfine dönülmesi şeklinde bir açıklaması olabileceği de düşünülmelidir. Bu gerekçelerle ODTÜ-KNKGP’da
yapılan tüm çalışmalarda da Tümülüsün adı “Nemrut” olarak adlandırılmıştır.

5. Mülkiyet Durumu
Tapu kayıtlarına göre Nemrut Dağı Tümülüsü Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Karadut Köyü, Kalecik mevkiinde yer alır.
Yaklaşık 2 hektar (2747 m2) alana sahip olan Tümülüsü ve çevresindeki teraslar 207 ada, 1 numaralı parselde bulunmaktadır.
Nemrut Dağı Tümülüsü mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlıdır (Şekil: 12).
2010 yılında inşaatına başlanması düşünülen iki Hizmetevinin parselleri ise 2008 tarihinde Kültür Bakanlığına tahsis edilmiş ve mülkiyet
işlemleri tamamlanmıştır.
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Şekil 12: Nemrut Tümülüsü mülkiyet
durumunu gösteren koordinatlı
kroki (Adıyaman Valiliği, İl Kültür
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir).

6. MEVCUT KULLANIM VE KULLANICILAR
Nemrut Dağı Tümülüsü’ndeki kullanımlar ve kullanıcılar temelde dört grupta tanımlanabilir: Alanın korunmasında sorumlu ve sürekli
alanda konaklayan bekçiler, alanda çalışmalar yapan araştırma ekipleri, alanı ziyaret gelen turistler ve son olarak her yıl genellikle Haziran
ayında yapılan ve alanda performanslarla birlikte yoğun kullanıma neden olan Nemrut Festivali ve etkinlik için gelen ziyaretçiler.
Nemrut Dağı Tümülüsü yaz mevsiminde Nisan-Ekim ayları arasında yaklaşık 7 ay süreyle yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilmektedir.
Yerleşim yerlerine uzaklığı nedeniyle alanın ana kullanıcıları temelde turistler olup, turistik hizmet altyapısının eksikliği nedeniyle en
fazla mağdur olanlar da bu gruptur. Tablo 1 ve 2’de Nemrut Dağı’nı ziyaret eden turistlerin son on yıldaki dağılımı görülmektedir. Ancak
tablolardan da anlaşılacağı üzere gelen turist sayısı ile ilgili sağlıklı bir veri elde edilememektedir4. Alanın korunması için görevlendirilmiş
olan 4 adet bekçi batı terasın kuzeyinde yer alan karavanlarda konaklamaktadır. Altyapı eksikliği bekçiler için de büyük bir sorundur.
Ayrıca alanın üç terastan oluşan yapısı nedeniyle gözlemleme konusunda eksik kalmaktadırlar.
Nemrut Dağı Tümülüsü ve terasları ayrıca her yıl Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen Nemrut Festivali sırasında yakın çevreden
gelenler, orada bulunan turistler ve performans için davet edilen sanatçı ve sporcular tarafından yoğun şekilde kullanılmaktadır. Ki
genellikle doğu terasta kurulan bir sahnede yapılan performanslar nedeniyle, festival kullanımı alana zarar vermektedir (Resim 42-45).

Resim 42: Doğu Terasın kuzeybatısında bulunan depo ve
bekçi barınağı olarak kullanılan 3 adet karavanın güneyden,
doğu terastan görünüşü (ODTÜ-KNKGP, 2006)

4

Şahin Güçhan, N, 2010. Nemrut Dağı Tümülüsünde Ziyaretçi Yönetimi…
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Resim 43: Doğu Terasın kuzeybatısında bulunan bekçi barınağı olarak kullanılan karavanların doğudan, Malatya yolundan görünüşü, ODTÜ-KNKGP, 2006

Tablo 1. Nemrut Dağı Milli Parkı’na gelen yerli ve yabancı
ziyaretçi sayısı

Tablo 2. Nemrut Dağı Milli Parkı’na gelen yerli ve
yabancı ziyaretçi sayısı

(Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğünden 2008 yılında tarihinde elde
edilmiştir)

(Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğünden 23 Kasım 2010 tarihinde
elde edilmiştir)

YIL

Yerli Turist

Yabancı Turist

Toplam

1991

2.497

12.746

15.224

1992

1.322

19.007

20.329

1993

558

10.465

11.023

1994

245

1.989

2.234

1995

3.391

6.150

9.541

1996

7.218

9.644

16.862

1997

9.275

12.345

21.620

1998

11.459

14.692

26.151

1999

19.575

8.412

27.987

2000

25.262

12.783

38.045

2001

26.562

25.461

52.023

2002

22.003

27.351

49.354

2003

18.117

13.583

31.700

2004

36.690

17.475

54.165

2005

22.970

15.948

38.918

2006

YIL

Yerli Turist

Yabancı Turist

Toplam

2005

92.670

28.387

121.057

2006

91.125

8.240

99.365

2007

104.851

19.079

123.930

2008

105.811

21.313

127.124

2009

118.984

29.835

149.819

2010 Ekim ayı sonu
itibariyle

127.214

42.661

169.875

26.078

Alandaki bu farklı kullanımlar ve kullanıcıların gereksinimlerine ilişkin çalışmalar daha önce ODTÜ tarafından hazırlanan Çevre Düzenleme
Avan Projesi kapsamında incelenerek, değerlendirilmiş olup, kullanımlara uygun mekânsal düzenlemeler bu proje kapsamında
önerilmiştir. Bu çerçevede NDT alanında bekçiler ve alanda çalışma yapan araştırmacıların kullanabileceği mekânlarla, ziyaretçiler için
tuvaletler ve şimdiki kafeteryanın yerine de festival de kullanılacak bir amfi tiyatro projesi hazırlanmıştır. Ayrıca alana gelecek engellilerin
erişimi için bir raylı sistem önerilmiştir. Ziyaretçilerin alana gelmeden bilgilenmeleri içinde biri Adıyaman diğeri Malatya tarafında olmak
üzere iki Ziyaretçi Merkezi-Hizmet evi tasarlanmış olup, bu yapıların inşaat ihaleleri de tamamlanmıştır.

Resim 44-45: Doğu Terasta Nemrut Festivali’nde Senfoni Orkestrasının performansı sırasında Altarın ve gövde bloklarının üstündeki seyirciler, ODTÜ-KNKGP, Eylül 2006.
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Resim 46: Doğu Terasta Nemrut Festivali
sırasında folklor ekibi performans sonrasında,
ODTÜ-KNKGP, Eylül 2006.

7. PAYDAŞLAR
Nemrut Dağı Tümülüsü ve içinde bulunduğu sit alanı ile yakın etki alanında yönetim sürecinde rol alabilecek 5 temel paydaş grubu vardır.
Bunlar Nemrut Dağı Tümülüsü’nde ve aşağıdaki Kafeteryada çalışan gerek Müze Müdürlüğü ve gerekse Milli Park grubuna mensup eski/
yeni bekçiler ve hizmet personeli, yerel ve yabancı ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel yönetim ve uzmanlardır.
Öncelikle, Nemrut Dağı Tümülüsü çalışan müze görevlileri başta Osman bey olmak üzere bekçiler, kafeterya işletmecisi Levent Akel ve
çalışanları sayılabilir. Ki işletmeci Levent Akel, babası ve kardeşleriyle birlikte işlettiği özel firma Milli Parklar tarafından ihale ile verilmiş
olan Milli Park alan girişi kontrolü ile birlikte diğer Arsemia Örenyerindeki Kafeteryada da hizmet vermektedir. İkinci olarak alanı ziyarete
gelen yabancı ve yerel turistlerden bahsetmek mümkündür.
Üçüncü iddia sahibi grubu, merkezi yönetimi temsil eden kişilerden oluşur. Bunlar arasında, Çevre ve Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, İl Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi ve T.C. GAP İdaresi temsilcileri ile alanla ilgili bölgesel /yerel yetkili kurumlardır.
Öte yandan Nemrut’la ilgili çalışmaları destekleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Odası, STK temsilcileri ile yerleşmelere uzak bir
noktada yer alan alanın güvenliğinden sorumlu Jandarma’da yerel / bölgesel yetkililer arasındadır.Dördüncü olarak, en yakın yerleşme
olan Karadut Köyü sakinleri ile başta muhtar olmak üzere bu köydeki turistik işletme sahipleri (Euphrates ve Kervansaray Otelleri gibi)
sayılmalıdır.
Son olarak, KTB adına alandaki çalışmaların bilimsel gereklere uygun olarak yürütülmesini sağlayan bölgesel karar mercii olan Şanlıurfa
KTVKBK ile KNKGP çalışmalarını KTB adına yönlendiren NDT Bilimsel Danışma Kurulu ile ODTÜ Kommagene Koruma Geliştirme Programı
ekip üyeleri, Münster Üniversitesinden Prof. Dr. Engelbert Winter ve Dr. Jörg Wagner, Akdeniz Üniversitesi’nden eski kazı başkanı Prof. Dr.
Sencer Şahin, Osman Hamdi Bey’in varisleri, T. Goell’in araştırmalarını derleyen Dr. Donald Sanders ve T. Goell’in KNKGP’yi her zaman
destekleyen varisleri, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Talat Saygaç, Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Turgut Zeyrek, Adıyaman İl
Tarım Müdürlüğü’nden Abuzer Küçükkelepçe uzman grubunu oluşturmaktadır.

8. ALTYAPI
Nemrut Tümülüsü’nde elektrik ve su yoktur. NDMP-UDGP’nda da alanda aydınlatma yapılmaması öngörülmüştür. Alana en yakın
konumda olan Kafeterya’da elektrik vardır, ancak, su şebekesi yoktur Kafeteryanın su gereksinimi taşıma suyla çözülmekte olup, bu
amaçla Kafeterya’nın arkasında bulunan bir depo kullanılmaktadır. Çevrede altyapı ile ilgili tek eleman elektrik direkleridir.
Alanın altyapısıyla ilgili gereksinimlerin çözümü 2009 yılında tamamlanan çevre düzenleme uygulama projeleri ile öngörülmüş
olup, uygulama tamamlandığında NDT’ne elektrik ve su erişimi sağlanacaktır. Güvenlik amacıyla alan monte edilecek olan güvenlik
kameralarının kullanılabilmesi için alana sürekli elektrik temini gerekli olmuştur. Tümülüsün yakın çevresinde biri doğu, diğer batı teras
yakınında inşa edilecek olan ziyaretçi tuvaletlerine de su erişim sağlanması öngörülmüş olup, atıkların doğaya uyumlu yöntemlerle yok
edilecek şekilde, foseptikle çözülmüştür. Benzer şekilde şimdiki kafeteryanın yerine yapılacak festival alanı ve engelli parkuru ile alanın
altyapı sorunlarının çözümlenmesi öngörülmüştür.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Nemrut Dağı Tümülüsü’ne bulunan peyzaj elemanları ziyaretçilerin eserlerin yakınına yaklaşmalarını engellemek amacıyla yapılan zincirli
bariyerler, Tümülüs’e erişimi ya da belli yasakları tanımlayan yönlendirme ve uyarı levhaları ile yaya yolları üzerinde bulunan ahşap
oturma bankları ve metal çöp kutularıdır.
Ayrıca alana erişim sırasında yolların yanında oturma bankları bulunur. Taş kaplama yaya yolları boyunca kullanılan bu banklar NDMPUDGP’ndaki tanımlara uygun olarak ahşaptan yapılmış ve verniklenmiştir. Malzeme açısından uyumlu olmakla birlikte, tasarım ve üretim
olarak sağlam olmayıp, ayrıca sert zemine nasıl monte edileceği yeterince düşünülmemiştir. Ayrıca eğimli araziye yerleştirilme biçimleri de
sorunludur (Resim 47). Alan için özel olarak imal edilmemiş metal çöp kutuları teraslara ve yol boyunca birkaç noktaya yerleştirilmiştir.
Tasarım açısından çevreyle uyumlu değillerdir (Resim 48).
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Resim 47-48: Mevcut oturma bankları ve çöp kutuları, ODTÜ-KNKGP, Eylül 2006

Teraslardaki eserlere ziyaretçi yaklaşımını engellemek amacıyla demir boru ve zincirle imal edilmiş olan bariyerler, tasarım açısından
çok niteliksizdir. Krem renginde boyanmıştır. Taşıyıcı boruların sert zemine montajı çözümlenmemiştir. Bu nedenle pek çok yerde eğri
şekilde durmaktadır. Bir kısmı ise olasılıkla zaman içinde eğilmiş ve eserlerin yüzeylerine dokunur durumdadır. Bu türde eserlere dokunan
kısımlar yüzeylere zarar verebileceği gibi, zaman içinde boyanın bozulması ve demirlerin oksitlenmesi riski de vardır (Resim 50-53).

Resim 49-50: NDT’de Zincirli Bariyerler, ODTÜ-KNKGP, 2006

Resim 51-52: Zemine iyi bağlanmamış, bazen taşların arasında sıkıştırılmış ve eserlere dokunan Zincirli Bariyerler, ODTÜ-KNKGP, 2006
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Bu elemanlar dışında alanda oldukça düzensiz şekilde yerleştirilmiş bilgilendirme ve uyarı panoları bulunur. Tüm bu panolar arasında bir
dil birliği olmadığı gibi, ziyaretçiler için yeterli bilgilendirme ve uyarı da sağlamamaktadırlar (Resim: 54-56).

Resim 63-54-55-56: Bir bütünlük oluşturmayan ve özensiz şekilde alana yerleştirilmiş Bilgilendirme ve Uyarı Levhaları, ODTÜ-KNKGP, 2006.

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Nemrut Dağı Tümülüsü 1881 yılındaki keşfinden bu yana 100 yılı aşkın zamandır süren kazı ve araştırma tarihi açısından oldukça iyi
bilinen bir alandır. Antik dönem kaynaklarında adı geçmeyen Nemrut Dağı’ndaki kült merkezinin (Hierothesion) 1881 yılındaki keşfine
kadar, Anadolu’ya özgü bir krallık olan Kommagene Krallığı araştırmacıların pek de ilgisini çekmemiştir. Nemrut Dağı Tümülüsü’nün
1881 yılında Karl Sester tarafından keşfinden sonra ise gerek Nemrut gerekse Kommagene Krallığı yerli ve yabancı pek çok bilim insanı
tarafından araştırılmış, Nemrut’ta kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalara ilişkin sonuçların bir kısmı da yayımlanmıştır.
Karl Sester’in 1881 yılındaki keşfinden sonra Nemrut Dağı’ndaki kutsal alan, Alman otoritelerin ilgisini çekmiş ve Nemrut Tümülüsü ile
ilgili ilk araştırma, 1882 yılında arkeolog Otto Puchstein ve Karl Sester’den oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.
1883 yılında Müze-i Hümayun’un (Osmanlı İmparatorluk Müzesi) Müdürü Osman Hamdi Bey ve Sanayi-i Nefise Mektebi öğretim üyesi
heykeltıraş Osgan Efendi, Osmanlı misyonu olarak, Nemrut Dağı anıtlarını incelemek, bu konudaki çeşitli soruları aydınlatmak üzere
görevlendirilmişlerdir. Araştırmacılar, kısmi kazı da yaptıkları bu araştırmanın sonuçlarını, Puchstein’ın bulguları ile karşılaştırmalı olarak
“Le Tumulus de Nemroud Dagh” adlı Fransızca eserlerinde (1. basım 1883, 2. basım 1987) yayımlarlar.
Karl Humann ve Otto Puchstein, Osman Hamdi Bey ve Osgan Efendi ile aynı yıl, Haziran 1882’de, incelemeler yapmak üzere Nemrut’a
giderler (Dörner, 1999: 32, 40). İkili, Kommagene bölgesi ile birlikte kuzey Suriye’deki arkeolojik eserlere ilişkin çalışmalarını anlattıkları
“Reisen in Kleinasien und Nordsyrien-ausgeführt im Auftrage der Kgl. Preussischen Akademie der Wissenschaften, beschrieben von
Karl Humann and Otto Puchstein” (Prusya Kraliyet Akademisinin Görevlendirmesiyle – Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de Yapılan Geziler.
Anlatanlar: Karl Humann ve Otto Puchstein) başlıklı iki ciltlik eserlerini, alan çalışmasından ancak 10 yıl kadar sonra, 1890’da yayınlar.
Kitabın büyük bir bölümü Nemrut Dağı’nda 1882-1883 yıllarında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
Humann ve Puchstein’ın 1890’daki yayınından sonra, Nemrut Dağı ve Kommagene ile ilgili araştırmalar uzunca bir süre kesintiye
uğrar. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve hatta 1938’e kadar, Nemrut Dağı odaklı alan araştırması yapılamaz. Ancak Antiochus’un
Hierothesion’u ile ilgili 1896’dan başlayarak bazı araştırmacılar çeşitli yayınlar yaparlar (Sanders, 1996: 30-31).
1936-37 yıllarından itibaren genç arkeolog F. Karl Dörner Nemrut’la ilgilenmeye başlar ve ilk kez 1938’de Mimar Rudolff Naumann
ile birlikte bölgeye gelerek Kommagene’de araştırmalar yaparlar. Iki genç araştırmacı, bu incelemelerinin sonuçlarını “Forschungen in
Kommagene (Kommagene Araştırmaları) adı ile 1939 yılında yayımlar (Dörner, 1999: 138-149). Dörner, II. Dünya Savaşı’nın ardından
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1951 yılında, Kommagene ve özellikle Nemrut Dağı ile ilgili gerekli çalışmaları tanımlamak amacıyla tekrar bölgeye gelir. Dörner’in
önceliği Kâhta Çayı kıyısındaki Arsemia’da kazı yapmak olmakla birlikte, Nemrut’a ilgisi de devam etmektedir. Aynı yıl, Theresa Goell ve
Albrecht Goetze’den oluşan Amerikalı ekip de Nemrut Dağı’ndadır. Bu iki grup Nemrut Dağı ve ve Kâhta Çayı kıyısındaki Arsemia’da ortak
çalışmalar yapmak üzere anlaşırlar (Dörner, 1999: 178). Bu tarihten sonra Dörner ve Goell 1953’den 1956’ya kadar aralıksız; 1958’de
ise Nemrut’ta son kez birlikte çalışırlar.
1984’te Dörner, Nemrut’ta Alman araştırma grubu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarından oluşan bir ekiple onarım amaçlı bazı
müdahaleler yapar. 1984 yılı, sağlığı bozulan Dörner’in (?-1992) alandaki aktif son yılıdır. Dörner, Nemrut ve Arsemia’daki çalışmalarını
çeşitli farklı makale ve yayınlarla anlatmıştır.
1939’dan itibaren Nemrut’la ilgilenen Goell (Sanders, 1996: XXIII, XXIV), 1947’de ilk kez, 1951’de ise ikinci kez alana gelir. 1951-1956
arasında Dörner’le birlikte, daha sonra ise 1958, 1961, 1963, 1964, 1967 yıllarında Nemrut’ta ve Dörner’in Arsemia’da yürüttüğü
kazılarda çalışır.
Theresa Goell, ilk yıllarda daha çok kazı ve belgeleme çalışmalarına ağırlık verirken, 1954-56 arasında Antiochos’un mezarını bulmak için
tümülüste kazılar yapar, ancak bir başarı elde edemez (Sanders, 1996: 44, 47). Goell, 1961’den sonra Nemrut’ta jeofizik araştırmalar
ve 1964-74 arasında Samsat kazılarına devam eder. 1973’te Nemrut’taki ateş sunağını onaran Goell (1901-1985), ilerleyen yaşına
eklenen hastalıkla alan çalışmalarına devam edemez. 84 yaşındaki ölümüne kadar Nemrut’la ilgili bazı makaleler dışında, yayın yapma
olanağı bulamayan Goell’in tüm çalışmaları, 1983’ten itibaren çalışmaya başlayan başlayarak Donald H. Sanders Goell’in çalışmalarını
13 yıllık bir uğraş sonunda ayrıntılı biçimde derler, bu derleme “Nemrud Dağı: The Hierothesion of Antiochus I of Commagene” başlıklı
iki ciltlik İngilizce eser olarak 1996 yılında basılır. Bu eser Nemrut’la ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı yayındır.
Goell ve Dörner’den sonra, Dörner’in öğrencisi Prof. Dr. Sencer Şahin, 1987’deki ilk alan çalışmasında Dr. B. Fitzner’in denetiminde,
Aachen Teknik Yüksek Okulu Jeoloji Bölümü ile bir stel üzerinde petrografik ölçümler yapar. Sonraki yıllarda ise Şahin, mezar odasının
konumunun jeofizik yöntemlerle saptanması, alanın rekonstrüksiyonu ve sunumu üzerinde çalışır. Şahin’in bir başka çok önemli katkısı
da Kral I.Antiochos’un Vasiyetnamesi’nin (nomos) Türkçeye kazandırılmasıdır. Nomos’un Türkçesi 1998 yılında “Tanrılar Dağı Nemrut /
Mountain of the Gods” adlı eserle yayınlanır.
1980’lerden sonra Nemrut Dağı ile ilgilenen Moris Crijns, 1998’de Uluslararası Nemrud Vakfı’nı (UNV; International Nemrud Foundation,
INF) kurar. Aynı yıl, UNV, Prof. Dr. Brijder ile proje başkanlığını Amsterdam Üniversitesi adına yürütmek üzere anlaşır. 2001’de Brijder
ve Crijns yönetimindeki ekibe, UNV’nin de desteği ile araştırma izni verilir. Ekip 2001-2003 arasında belgeleme çalışmaları ile bazı
uygulamalar yapar. Brijder ve Crijns ekibi 2002-2003 arasında Nemrut’ta çalışma ve uygulamalara devam eder. Adana KTVKBK’nın
2004’te konuya bütüncül yaklaşılmasını öngören kararına koşut, Brijder ekibinin izni Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca iptal edilir.
Nemrut’taki çalışmaların 2004 yılında durdurulmasından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Nemrut’la ilgili çalışmaları yönlendirmek
üzere Haziran 2005’te Nemrut Dağı Bilimsel Danışma Kurulu’nu (NTBDK) oluşturulur. NTBDK, Nemrut Dağı Tümülüsü’nde geleceğe
yönelik olarak yapılması gerekli çalışmaları tanımlar.
Bu süreçte, Nemrut Dağı Tümülüsü’nü tarihsel ve güncel bağlamında ele alarak makro ölçekle birlikte Nemrut Dağı’nda yapılması gerekli
çalışmaları mevzuattaki yeni araçlarla tanımlayan Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı (KNKGP) ODTÜ tarafından Mart
2006’da hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilir.
NTBDK tarafından da olumlu bulunan ve KNKGP protokolü Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ODTÜ arasında ilk kez 15.08.2006 tarihinde
imzalanmış ve 03.03.2008 tarihinde revize edilmiştir. Böylece Nemrut’ta bütüncül bir çalışma dönemine geçilmiş; söz konusu protokole
uygun olarak araştırma ve projelerin büyük kısmı tamamlanmıştır. KNKGP’nın tüm etapları ile 2010 yılı sonuna kadar bitirilmesi
öngörülmektedir.

11. TARİH VE BAĞLAM
Fırat ve Toros geçitlerine hâkim olduğu için stratejik bir öneme sahip olan, Kommagene’nin de içinde bulunduğu Fırat, Dicle ve Nil
nehirleri arasında kalan ve Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölge Paleolitik dönemden bugüne, tarih boyunca yerleşilmiş bir alandır.
Kuzey Suriye ve Yukarı Mezopotamya’dan, Anadolu platosuna geçişi sağlayan bir coğrafyada yer alan bölge, bu geçiş yollarına egemen
olmaya çalışan güçlerce her zaman ele geçirilmeye çalışılmıştır.
Kommagene Krallığı’nın ortaya çıkışı: MÖ 163(?)-MS 72
Günümüzde büyük kısmı Adıyaman ili sınırlarında kalan bölge Hititlerden (MÖ 1650-1340) başlayarak Hurri ve Mitanni, Geç Hitit
Beylikleri, Asur (MÖ 850-605) ve Babil Krallığı’nca yönetilmiştir. MÖ 1200 yılından sonra kurulan Kummuh Krallığı, MÖ 4.yy’ın ikinci
yarısından itibaren, Kommagene Krallığının atası sayılmıştır. Bölge MÖ 305-63 arasında Seleukos Krallığı’nın hükümdarlığına girmiştir.
Ptolemaios’un, MÖ 163 yılında Seleukoslara isyan ederek Kommagene Krallığı’nı kurduğu düşünülmektedir. Ptolemaios’tan sonra,
Başkent Samosata’nın kurucusu II. Samos (MÖ 130-100) ve I.Mithradates Kallinikos (MÖ ~100-69), güneydeki Seleukos ve doğudaki
Partlarla kurdukları akılcı evlilik politikalarıyla ülkeleri için koruma sağlamışlardır. Anne tarafından Makedonyalı Büyük İskender’e,
baba tarafından ise Pers Kralı Darius’a akraba olan I. Mithridathes Kallinikos, doğulu ve batılı atalarının inanç, kültür ve geleneklerini
birleştirerek krallığına Yunanca ‘genler topluluğu’ anlamına gelen ‘Kommagene’ adını verir.
Kral I. Antiochos dönemi: MÖ 69 – 36
Kral I. Antiochos, Roma ile Part İmparatorluğu arasındaki oldukça zor dış politik ilişkilere rağmen, krallığını ekonomik ve kültürel açıdan
en üst seviyeye çıkarır. I. Antiochos’un, Nemrut Dağı ve Arsemia’da yaptırdığı anıtsal mezarlar bu dönemin eserleridir. Bu yıllarda Roma
Konsülünü destekleyerek Romalıların Dostu unvanını alan Kommagene Krallığı en geniş sınırlarına ulaşır. Antik dönemde bereketli
topraklarıyla tanınan Kommagene’nin sınırları batıda Kahramanmaraş, Göksun, Pınarbaşı; kuzeyde Malatya ve Toros Dağları ile
çevrelenirken, Yukarı Mezopotamya’dan Yukarı Fırat’ın batı yakasından, doğuda Fırat nehrine, güneyde Nizip ve Antakya’ya kadar uzanır.
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Kral I. Antiochos’tan sonra
Kral I. Antiochos’tan sonra sırasıyla II. Mithradates (MÖ 36-20) ve III. Antiochos (MÖ 20-MS 17) tarafından yönetilen Kommagene; Roma
imparatorları ile yeniden iyi ilişkiler kuran IV. Antiochos Epiphanes (MS 38-72) döneminde askeri ve ekonomik açıdan ikinci parlak dönemini
yaşar. Ancak Suriye Valisi Paetus’un Kral IV. Antiochos’u Roma’ya ihanetle suçlayıp, MS 72 yılında Kommagene topraklarını zapt etmesiyle
Kommagene Krallığı dört parçaya ayrılarak (Samosata, Caesarea, Germenicae, Perrhe ve Doliche) Roma’nın Suriye Eyaleti’ne dâhil edilir.
Roma hakimiyetinin MS 5. yüzyılda zayıflamasından sonra Bizans, Emevi, Abbasi ve Arap egemenliğine giren Adıyaman ve çevresine,
1071’de Anadolu’nun Türklere açılmasından sonra Türkmen kitleleri gelir.
1071 sonrası ve Selçukluların hakimiyet süreci...
1071 Malazgirt zaferinden sonra, Anadolu kapılarının Türklere açılmasıyla, tarih boyunca Bereketli Hilal adıyla yerleşikliğini koruyan
bölgeye, Türkmen kitleleri gelir. Böylece Ermenilerin Bizans ile olan bağlantısı zayıflar (Taştemir, 1994: 2). 1084 yılında Ermeni Prensliğinin
kontrol altına alınmasıyla birlikte; bölge, Anadolu Selçukluların egemenliğini tanır (Merçil, 1991: 108). 1085 yılında, Melik Şıhabettin
Kutalmış Beyin oğlu Gazi Süleyman Şah’ın komutanlarından Emir Buldacı Bey, Maraş, Elbistan, Göksun ve Besni kalelerini ele geçirip,
Selçuklu devletinin sınırlarına dahil eder (Zeyrek vd., 2006: 58). Ermeniler ise, komutan Philateros önderliğinde, Bizans’ın desteğiyle
Fırat’ın kıyısındaki şehir ve kaleleri ele geçirirler. Philateros’un ölümünden sonra, bölge küçük krallıklara bölünür. Kogh Vasil ve oğulları
Keysun, Kahta Gerger ve Malatya’ya yerleşirler.
XI. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’ya yapılan haçlı seferleri, Ermenilerce desteklenir (Merçil, 1997: 83-89). 12. yüzyılın ilk çeyreğine
kadar süren bu hakimiyet bölgenin 1120, 1123, 1136 yıllarında Türkmenlerce kuşatılması ile sarsılır. O dönemde Urfa Kontluğu’nun
toprakları içerisinde yer alan Kommagene ve çevresi, 1150’de Selçuklu sultanlarınca paylaşılır. Bölgeyi de ele geçiren Selçuklu Sultanı I.
Mesud’un 1155’te ölümüyle oluşan otorite boşluğu, Selçukluların tam egemenliği sağladığı 1230 yılına kadar devam eder (Merçil, 1991:
143, 152-153, Zeyrek vd. 2006: 59).
Moğol akınları... Memlük hakimiyeti ve Dulkadiroğlu Beyliği
Bölge 1243’te Selçuklu Sultanı Keyhüsrev’in Sivas’ta Moğollara yenilmesinden sonra, Moğol hakimiyetine girer. Moğolların zulmünden
kaçan halk Memluklara sığınır. Memluk Sultanı Baybars, kendisine sığınan halkla beraber Moğolları 1277 yılında yener ve bölge bu kez
de Memluk egemenliğine girer (Uzunçarşılı, 1984: 210, 214). Bu süreçte Moğolların Anadolu’daki baskılarının da etkisiyle zayıflayan
Anadolu Selçuklu Devleti 1300 yılında parçalanarak beyliklere ayrılır (Uzunçarşılı, 1984: 209; Turan, 1984: 640-641).
Anadolu Selçuklu Beylikleri döneminde, 1354 yılında Dulkadiroğlu Karacabey’in oğlu Halil Bey bu bölgeyi Memlukların egemenliğinden
kurtararak, kendi beyliğinin sınırlarına dahil eder. 1355 yılında, Yıldırım Beyazıt’ın Besni’ye girmesine rağmen, bölge yaklaşık iki yüz yıl süreyle
Dulkadiroğlu Beyliği tarafından yönetilir. Adıyaman, Malatya, Elbistan ve Elazığ bölgelerine hakim olan Dulkadiroğulları Beyliği, 1515’de
Maraş, Malatya, Antep, Zülkadiriye, Samsat sancaklarına bölünerek, Beylerbeyliği durumuna gelir (Uzunçarşılı, 1984: 170-171, 300).
Yavuz Sultan Selim döneminde, 1516 yılında Osmanlı’nın parçası haline gelen Dulkadiroğulları Beylerbeyliği, 1521’de sona ererken, bu
tarihten sonra Adıyaman tümüyle Osmanlı yönetimi altına girer (Hellenkemper, 2000: 156; Yurt Ansiklopedisi, 1981-84: 192; Öztürk,
2008: 117-147).
Osmanlı hakimiyetinde Adıyaman...
1516’da, Gerger ve Kahta ile birlikte Vilayeti Besni’ye (Behesni) bağlı bir nahiye olan Hısn-ı Mansur (Adıyaman); 1524 de bu kez Besni
ve nahiyeleri Samsat ve Gölbaşı’yla birlikte Gerger ve Kahta Sancağını oluşturmaktadır. 1540’dan sonra Hısn-ı Mansur (Adıyaman)
Zülkadiriye (Maraş) Eyaleti’ni oluşturan Elbistan Sancağına, diğer kazalar ise Malatya Sancağına bağlanırken; 1563’den sonra Hısn-ı
Mansur da Maraş Sancağına bağlanır. Dolayısı ile bugünkü Adıyaman, Osmanlı döneminde nahiye ya da kaza statüsünde, göreli olarak
daha küçük bir yerleşme olup; yakınındaki merkezlerin idari hiyerarşi içindeki konumlarına göre, bağlı olduğu merkezlerin sıklıkla
değiştiği bir yerleşme durumundadır (Öztürk, 2008:118-).
Osmanlı’nın tüm dönemlerine ilişkin Adıyaman’la ilgili kaynaklar bulunmamakla birlikte, kentin 16. yüzyıldaki durumunu tarihi belgeler
üzerinden tanımlayan Mehmet Taşdemir’in “IXVI. Yüzyılda Adıyaman (Besni, Hısn-ı Mansur, Gerge, Kahta) Sosyal ve İktisadi Tarihi”
başlıklı 1999 yılında TTK tarafından yayınlanan kitabı ile; Said Öztürk’ün “Osmanlı Salnamelerinde Adıyaman” isimli 2006 tarihli kitabı
bu konuyla ilgili temel kaynaklardır. Bu konuda zikredilmesi gereken bir başka önemli güncel yayın ise Adıyaman Vakfı’nca 2008 yılında
yayınlanan “I. Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu”dur.
1517 ve 1520 sayımlarına göre yerleşmede 187 Müslüman hane ve 60 mücerret (bekar erkek); 70 Ermeni hane, 9 bivye (dul) ve 10
mücerret yaşarken, kentte sadece iki mahalle vardır: Hısn-ı Mansur ve Ermeni. Bu rakamlara göre 1517–1520 arasında, nüfusun
1400 civarında olması beklenir. Öztürk’ün (2008: 124) verilerine göre Adıyaman merkezinin nüfusu artarak 1540’da 3475’e, kentteki
mahallelerin sayısı da 7’ye ulaşır. Mahalle sayısı ise 1563’e daha da artmış ve 9’a ulaşmıştır. Yaklaşık 40 yıllık sürede ciddi biçimde
artış gösteren nüfus, Hısn-ı Mansur’un konar-göçerler için de tercih edilen, yerleşikliğe geçişe olanak sağlayan bir yerleşme olduğunun
göstergesi olmalıdır. Nitekim konar-göçerlerin yerleşme nüfusu içindeki sayısının 1519’da 306 iken (%5); 1563 de 865’e (%16,5)
yükselmesi bu tercihi doğrulamaktadır (Öztürk, 2008:121-131).
Hemen her dönemde olduğu gibi 16 yüzyılda da Hısn-ı Mansur’da temel üretimin tarıma dayalı olduğu; hububat ve bakliyat ürünlerinin
yanı sıra çeltik ve pamukla birlikte, bağcılık ve meyve üretimi yapıldığı bilinmektedir. Kentteki esnaf ve zanaatkâr kollarının çeşitliliği de
üretim ve ticaret hayatı hakkında bilgi vermektedir. 1519 ile 1524 yılları arasında sayıları 1 ile 4 arasında değişmekle birlikte kentte
ayakkabıcı, bardakçı, boyacı, çerçi, debbağ, değirmenci, dellal, demirci, ekmekçi, hallaç, hattab, helvacı, kalascı, kalaycı, kebabçı, küfeci,
makramacı, nalıncı, oduncu, palancı, yaycı ve tüccarlardan oluşan esnaf ve zanaatkâr grubu vardır (Öztürk, 2008: 131-139). 1540
sayımında yer alan 3 cami, 3 mescit ile 126’ı mülk ve 7’si vakıf olmak üzer 133 dükkân, 1 hamam ve 2 kervansaray yapılarının varlığı,
kentteki mütevazı ticaret ve üretim hakkında bir fikir vermektedir (Yurt Ansiklopedisi, 1981-84: 201).
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19 yüzyılın ortalarında 1849’da, Osmanlı belgelerinde artık Adıyaman adı ile de anılmaya başlanan Hısnı-ı Mansur, bugünkü ilk sınırları
içine alacak şekilde Diyarbekır Eyaleti’ne bağlıdır. Önceleri Mamuretülaziz Livasına bağlı bir kaza iken, 1870-1882 salnamelerinde
Diyarbekır Eyaleti’nin Malatya Livasına bağlı bir kaza olarak yer alır. 1868 yılında özellikle Kahta ve Gerger’deki ciddi asayiş sorunlarının
çözümü için yeni bir yapılanma öngörülmüş ve o döneme kadar Hısn-ı Mansur’a bağlı bir nahiye olan Kahta, kaza statüsüne yükseltilerek
burada bir Kaymakamlık idaresi kurulmuştur. Gerger’le birlikte Kâhta yakınında nahiye, köy ve mezraların da Kahta’ya bağlanmasından
sonra göçerlerin iskanı ve bölgede üretim ve eğitim alanında Tanzimat’la getirilmeye çalışılan anlayış, bölgede gerek asayişin gerekse
yerleşik hayata geçişi sağlaması açısından etkili olmuştur (Atalay, 2008:150-). Bu düzenleme sırasında Mamuretülaziz livasının oldukça
geniş olan idari sınırlarını küçülterek, 1859’da Malatya yeniden sancak konumuna getirilir. Hısn-ı Mansur, Kahta, Akçadağ ve Besni kazaları
Malatya’ya bağlanır ve bu idari yapı Osmanlı’nın sonuna kadar devam eder. Ancak Malatya Sancağı, 1883 de Diyarbekır Vilayeti’nden
alınarak, artık vilayet olarak anılan Mamuretülaziz Vilayeti’ne bağlanır. Bu süreçte Kâhta, Besni, Samsat ve Gerger Hısn-ı Mansur’a bağlı
nahiye durumuna gelirken, Hısn-ı Mansur kaza statüsünü korur (Öztürk, 2008: 118-119; Atalay, 2008: 149-; Yurt Ansiklopedisi, 198184: 198-200).
1871- 1894 yılları arasındaki belgelere dayanarak Öztürk’ün (2008: 125) verdiği nüfus bilgilerine bakıldığında, 16. yüzyıla göre Hısn-ı
Mansur merkez nüfusunun 1871 de iki katından fazla arttığı, sadece erkek nüfusun 4.124’de olduğu görülür. 1875–1877 yılları arasında
3.185’i Müslüman, 1563’ü gayrimüslim olmak üzere, merkezdeki toplam erkek nüfusu 4.748 iken, kadın erkek toplamı 9496 olmalıdır.
Daha ayrıntılı bilgi bulunan 1894 yılında Hısn-ı Mansur merkez nüfusu 8333’dür (Öztürk, 2008: 125-126). Kaza ve/veya nahiye
sınırları içindeki köylerle birlikte nüfus büyüklükleri açısından değerlendirildiğinde Hısn-ı Mansur’un (Adıyaman) nüfusu, Besni ve hatta
Kâhta’dan daha azdır. Hicri 1305 (1883) Tarihli Mamuret-ül Aziz (Elazığ) Salnamesine göre 1883 yılında Hısn-ı Mansur’da (Adıyaman)
toplam 6.176 hanede 12.860 nüfus yaşarken; Besni’de 8.320 hanede 16.013, Kâhta’da ise 6.900 hanede toplam 13.139 nüfus vardır
(Yurt Ansiklopedisi, 1981-84: 198-200).
19 yüzyılın ikinci yarısında 1875 yılına ait verilerden Adıyaman merkezinde 2 han, 8 değirmen, 2 dink, 2 şerikhane, 1 debbağhane, 2
boyahane, 1 tahmishane, 1 kirişhane, 5 fırın, 1 şıra ma’seresi, 7 oda, ve 7 ambarla birlikte 600’ün üstünde dükkan bulunduğu görülür.
16 yüzyılla karşılaştırıldığında dükkan sayısında ciddi bir artış olduğu gözlenirken üretim ve ticaretin çeşitliliğinin çok da artmadığı
söylenebilir. 16 yy’dan, 19 yy’lın ikinci yarısına kadar merkez nüfusunun iki kat arttığı düşünüldüğünde, dükkân sayısındaki artış oldukça
makul düzeyde kalmış, kentte yeni bir han inşa edilmemiştir.
1908’e gelindiğinde ise kentte 4 adet hanla birlikte, değirmen sayısının 88’e yükseldiği, 15 kahvehane ile 2 fabrikanın bulunduğu
anlaşılmaktadır. 1908 yılı kayıtlarında adı geçen hanlar Millet Hanı, Abid Ağa Hanı, Tokanlı Hanı ve Paşa Hanı’dır. 1905 yılında kaza merkezinde
42 dükkân ve mağaza ile 1 kıraathaneden oluşan, bedesten şeklide bir çarşı inşa edildiği anlaşılmaktadır (Öztürk, 2008: 133). 1892 yılında
Adıyaman’da Müslüman çocukların eğitim gördüğü 21 mektepte 627 öğrenci okurken, 4 adet gayrimüslim mektebinde 182 öğrenci vardır.
1894 yılında ise biri Rüştiye olmak üzere kentte iki adet medrese (Eslemez Bey Medresesi Mekteb-i İdadisi ve Hoca Ali Medresesi) ile Kilise,
Köprüler, Paşa Pınarı ve Süryani Kilisesi mektepleri ile birlikte 5 adet de iptidai mektep bulunuyordu (Öztürk, 2008: 142-143).
19 yüzyılın son çeyreğinde kentteki yapı çeşitliğine bakıldığında ise şu yapıların var olduğu görülür: Hükümet Konağı (1), Kışla-yı Hümayun
(1), Cephane (1), Depo (1), Cami-i Şerif (9), Mescid-i Şerif (3), Medrese (1), Mektebi Rüştiye (1), Mektep (23), Türbe-i Şerife (3), Tekke
(3), Kabristan-ı Müslim (7), Hıristiyan Mezarlığı (5), Musalla (1), Su kuyusu (5), Köprü (26), Hamam (2), Çeşme (208?), Kahve (8), Kilise
(5), Külhane (1), Telgrafhane (1). 1894 yılında Hısn-ı Mansur’da yer alan 9 caminin ise isimleri şunlardır: Cami-i Kebir, Çarşı, Alaybeyi,
İbrahim Bey, Yeni Pınar, Hoca Ali, Ramazan Ağa, İmam Ağa, Türk Karyesi Cami-i Şerifi (Öztürk, 2008145-146).
19 yüzyılın ikinci yarısında Adıyaman’da aralarında şalvar, aba, kilim, çorap, keçe, bez, şerit gibi dokumaların yapıldığı; kıyye pamuk, kıyye
yapağı ve kendir üretildiği ve üretilen kendirin bir kısmının da Halep, Antep, Diyarbakır ve Urfa’ya satıldığı ve karşılığında Adıyaman’ın
gereksinimlerinin de bu kentlerden sağlandığı anlaşılmaktadır (Öztürk, 2008: 134). Bu özellikleri ile Adıyaman’ın 19 yüzyıl sonunda
tarıma dayalı üretiminin bir kısmını dışarı satan, mütevazı bir kaza olduğu söylenebilir.
Cumhuriyetten sonra Adıyaman ...
Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde Malatya’nın bir ilçesi olma durumunu koruyan Adıyaman’ın 1927 yılında nüfusu 8646’dır. Kasaba
konumundaki yerleşmede 2 ilkokul, 1 hastane, 1 hamam, 1 eczana, 405 mağaza ve dükkan, 5 lokanta, 2 han ile 2 değirmen
bulunmaktadır. 1950’ye kadar nüfus oldukça yavaş artarak 11.433’e ulaşır. Kasabada temel üretim, daha önce olduğu gibi tarım ve
sınırlı ölçekte dokumaya dayanmaktadır (Alpaydın, 2008: 89-).
Ekonomik açıdan oldukça zor durumda olsa da, Cumhuriyetin ilk yıllarında Adıyaman ve yakın çevresinde bazı yatırımların başladığı
görülür. Cumhuriyet’in ilk yıllarında önce 1929’da Fevzipaşa-Gölbaşı, 1931’de ise Gölbaşı-Malatya demiryolları işletmeye açılır. 1952’de
Adıyaman’ın kuzey doğusunda, merkeze 3 km mesafedeki Pirin köyünde bir hidroelektrik santrali açılarak Adıyaman’da elektrik sağlanır.
1954 yılında kendi idari sınırlarının ötesinde bir ekonomik gelişme göstermiş olması nedeniyle, Adıyaman Malatya’dan ayrılarak, il olur
(Yurt Ansiklopedisi, 1981-84: 201-202). 1954’de Adıyaman’a bağlanan ilçeler merkezle birlikte Kahta, Gerger ve Besni iken; daha sonra
ise önce Çelikhan, 1958’de Gölbaşı, 1960 da Samsat ve son olarak yakın dönemde Sincik yerleşmeleri ilçeye dönüştürülmüştür. Böylece
2008 yılı itibariyle Adıyaman’a bağlı toplam ilçe sayısı 8’e yükselmiştir (Yurt Ansiklopedisi, 1981-84: 202).
1954 yılında il olması, Adıyaman’ın gelişiminde kuşkusuz etkili olmuştur. 1927’den 1950’ye kadar oldukça yavaş artan kent nüfusu
1960’da 16487’ye, 1970’de ise 31.263’e yükselir. 1960’da hazırlanan ilk imar planıyla öngörülen kentin kuzeydoğusunda yer alan ve
doğu-batı yönünde uzanan aks, kentin ana gelişme yönünü belirler ve eski mahallelere ek olarak 4 yeni mahalle daha gelişir (Alpaydın,
2008: 89-).
1956 ve 1963 yıllarında yaşanan seller Çelikhan ve Kâhta ile Adıyaman merkezde can ve mal kayıplarına neden olsa da, ilde kamu ve
hizmet sektörünün gelişmesi, imalat ve küçük sanayinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu süreçte 1957’de Merkez Bir Aralık İlkokulu’nda
ilk Halk Kütüphanesi; 1958’de Adıyaman Lisesi, 1965’de Erkek Sanat Enstitüsü kurulur ve eğitim alanında önemli gelişmeler sağlanır.
1972’de farklı dönemlere ait ve özellikle Kommagene dönemine ait eserlerin yaygın olduğu ilde bir müze kurulması kararı alınır (Alpaydın,
2008: 89-; Yurt Ansiklopedisi, 1981-84: 202). Dolayısı ile Cumhuriyet sonrasında yerleşmenin il statüsüne yükselişi, özellikle eğitim ve
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kentleşme açısından oldukça geri olan Adıyaman’a yeni bir ivme kazandırmıştır (Kılınçkaya, 2008: 271-290). Bu gelişmenin, sadece kent
merkezinde değil Adıyaman’ın köylerinde de, belli ölçekte gerçekleştiği, sosyal değişmeyi kişisel tarihleri üzerinden aktaran yazılarından
izlenmektedir (Orman, 2008: 37-).
1970–1975 arasında kent nüfusu % 68 oranında artar. Bu artış sonraki yıllarda biraz yavaşlasa da, 2000 yılında bile % 58 civarında
gerçekleşir. Böylece 2005 yılında Adıyaman nüfusu 191.530’a ulaşır. Bu durum 1960’lara kadar kale çevresindeki kerpiç yapılardan
oluşan ve bir Anadolu kasabası görünümündeki Adıyaman’ın hızla kentleşmesine neden olur. Bu hızı etkileyen diğer faktörler de 1971’de
petrolün bulunması ile 1970’den itibaren Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) başlamasıdır (Alpaydın, 2008: 89-; Oğuz, 2008: 361-).
Adıyaman, Türkiye’nin son 30 yılda gerçekleştirdiği en önemli sosyal ve ekonomik kalkınma projesi olan GAP kapsamında yer almaktadır.
2007 yılı itibariyle enerji açısından % 74,86’sı, sulama açısından ise ancak % 12’si tamamlanan GAP ile Adıyaman, Atatürk Barajı havzası
içinde kalan en kıymetli tarım topraklarını kaybetmiştir. Aşağı Fırat bölgesi doğrultusunda daha düşük maliyetli sulama projeleri öncelikli
gelişen GAP kapsamında yer alan Adıyaman projeleri ise, büyük ölçüde pompaj istasyonlarının kurulmasını gerektiren projelerdir. En
önemli hedefi sulama ve ona bağlı bölgesel refah düzeyinin artırılması olan GAP’ın, Adıyaman’ı içeren bu yüksek maliyetli projelerine
ise ancak % 1.2 düzeyinde başlanmıştır. Dolayısı ile bölge genelinde Adıyaman, önemli tarım topraklarını kaybederek GAP’tan en
olumsuz etkilenen il olduğu halde; halen GAP’ın sulama olanaklarından yararlanamamaktadır. Bu durum Adıyaman’da tarımsal üretim
faaliyetlerinin önemli ölçüde gerilemesine neden olmuş, Adıyaman’ı GAP içinde gelişmişlik düzeyi en düşük ikinci il konumuna getirmiştir.
GAP’ın devam ettiği son otuz yılda, tarım topraklarının kaybı kırsal nüfusun kent merkezine yönelmesine neden olmuş; bu durum da
özellikle 1980’lerden sonra, Adıyaman’da hızlı kentleşme sorunu ile karşı karşıya kalmasını sağlamıştır. Bu süreçte yapılan imar planları
ile kentin yeni gelişme alanları doğu-batı aksında güneye doğru, özellikle birinci sınıf tarım topraklarını içerecek şekilde büyümüştür. Bu
süreç bir yandan tarım topraklarını yok ederken, öte yandan zaten oldukça kırılgan olan eski kent dokusu ile bazı anıtsal nitelikli yapıların
da yok olmasına neden olur.
1980 sonrasında Adıyaman ili için bir başka önemli değişim, turizm sektörünün gelişmesidir. Kommagene Krallığıma ait başka alanlarla
birlikte Nemrut Dağı Tümülüsü’nün 1986 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili ve 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras
Listesine alınmasıyla hızlanan bu süreç, başta Kahta ilçesi olmak üzere Adıyaman’da turizmin gelişmesini sağlar. Perre antik kentinin
bulunmasından sonra kültür turizmi, Adıyaman ili için önemli bir potansiyel olarak gündeme gelir (Şahin Güçhan, 2008).
1999 yılında hazırlanan GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı’ nda da kültür turizmi Adıyaman için önemli bir
potansiyel olarak sunulmuş, ildeki turizm altyapısı ve hizmet sektörünün sorunlarının çözümü ve ildeki konaklama süresinin artırılması
için bazı öneriler geliştirilmiştir. Adıyaman’da havaalanının açılması ile turizmin gelişmesi yönünde bazı merkezi kararlar uygulamaya
geçmiş olmakla birlikte, Türkiye’deki turizmin gelişimini engelleyen faktörler Adıyaman’ı da etkilemiş; son yıllardaki kısmı artışa rağmen
bölgeye gelen yabancı turist sayısı azalmıştır (Şahin Güçhan, 2008).
Adıyaman’ın bu üst ölçekli sorunlarını gözeterek ODTÜ tarafından geliştirilen ve Ağustos 2006’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ODTÜ
arasında imzalanan protokolle başlatılan Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı, Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı koruma
projeleriyle birlikte, il genelindeki sorunları katılımcı planlama ve modelleri ile çözümlemek üzere geliştirilmiştir.

12. SOSYAL TARİH5
Nemrut Dağı DMA’nın idari sınırları içinde yer aldığı Kâhta ilçesi, uygarlıkların doğuş yeri olan Mezopotamya’ya yakınlığı nedeniyle
tarih süreci içerisinde sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşim merkezidir. Yukarıda daha önce söz edildiği üzere
yörede M.Ö.VII. yüzyılda Asur, VI. yüzyılda Pers, IV. yüzyılda Makedon ve Seleukos egemenliği hüküm sürmüştür. M.Ö. I.yüzyılda bölgede
egemen olan Arsames, günümüze önemli tarihi eserler bırakmıştır. Kommagenelilerin atası olan Arsames, bugünkü Fırat Arsameia’sı
olarak bilinen Gerger Kalesi ile Nymhois Arsameia’sının kurucusudur. M.Ö.109’da bağımsızlığına kavuşan, doğu ve batının kültür, sanat
ve inançlarının sentezi olan Kommagene Uygarlığı, M.S. 72’de Anadolu’da Romalılar tarafından ortadan kaldırılarak Suriye Eyaletine
bağlanan son krallık olmuştur.
Kâhta, Arap, Ermeni, Artuklu, Haçlı Seferlerini müteakiben Selçuklu, Babilli, Moğol, Memlük ve Dulkadiroğuları hâkimiyetinde kaldıktan
sonra 1516 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girerek önce Dulkadirli Emaretine, Kanuni zamanında ise
sancak merkezi haline getirilen Samsat’a bağlanarak Zülkadiriye Eyaletine (Maraş) bağlanır. Kâhta 1531 yılında Malatya’ya, 1349 yılında
ise Hısn-ı Mansur’a (Adıyaman) bağlanır. 1859 yılında Malatya sancak olunca Kâhta da diğer kazalar gibi yeniden Malatya’ya bağlanır. Bu
durum Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasına kadar devam eder (Merçil, 1991: 143; 152- 153; Zeyrek vd. 2006: 59; Uzunçarşılı, 1984:
209; Turan, 1984: 640-641; Hellenkemper, 2000: 156). Kâhta Cumhuriyet döneminde Malatya’ya bağlı bir ilçe olarak yapılandırılır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ilçe merkezinin yeri değiştirilerek, Eski Kâhta’nın 26 km güneyindeki şimdiki yerine taşınır. İlçe, 1954 yılında
Adıyaman’ın il olmasına müteakip, Adıyaman’a bağlanmıştır.
Kâhta ilçesi nüfus hareketleri bakımından dinamik bir yapıya sahiptir. 1988 yılında Atatürk Barajı istimlâk çalışmaları esnasında arazileri
baraj havzası altında kalan Gerger, Samsat ilçeleri ve köylerden, Kâhta ilçe merkezine büyük bir göç yaşanmış ve bu nedenle 1988 yılından
sonra ilçedeki nüfus ve konut sayısında büyük bir artış olmuştur. Günümüzde ilçe merkezi, nüfusu 60.000’in üzerinde olan ve fonksiyonel
bakımdan küçük ölçekli bir şehir niteliğindedir (Tablo 3).
Tablo 3. Kâhta ilçesi nüfusu (2000)
Yerleşim Yeri
İlçe merkezi
Köyler
Genel Toplam
5

Nüfus
60.689
54.305
114.994

Artış Hızı (%)
36.36
2.91
19.17

Kaynak: http://www.kahta.gov.tr

Kahta ile ilgili bu bölüm daha önce KNKGP grubunun katkısı ile ICOMOS Türkiye Milli Komisyonu için yapılan çalışmada hazırlanan rapordan aynen alınmıştır, kaynak: SOMUNCU,
M., YİĞİT T., ŞAHİN GÜÇHAN, N., KABASAKAL COUTIGNIES, S., 2008. “Nemrut Dağı” UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Dünya Miras Alanları
Değerlendirme Çalıştayı, Türkiye’deki Miras Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması Raporu, 18-20 Nisan 2008, İstanbul.
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Daimi göçün yanı sıra Kâhta ilçesinde yoğun biçimde yaşanan geçici göç hareketleri de gözlenmektedir. İlçede toprak dağılımı düzenli
olmayıp genelde büyük toprak sahipleri bulunmaktadır. Bundan dolayı her yıl çok sayıda aile mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere,
Adana, Mersin, Yozgat, Muş, Şanlıurfa ve diğer illere gitmektedirler.
İlçe ekonomisi esas olarak tarıma dayalı olup, topraklar tarımsal yönden büyük bir potansiyele sahiptir. İlçenin, daha önceleri karasal
olan ikliminin Atatürk Barajı’nın etkisiyle değişerek, Akdeniz iklimine yakın bir özellik göstermesi, tarımsal faaliyetlerin çeşitlenmesine
olanak sağlamış, ilçenin ekonomik yönden kalkınmasına vesile olmuştur. Ancak, 1990 yılından sonra Kâhta – Diyarbakır arası ulaşımı
sağlayan köprünün baraj suları altında kalması, ilçenin stratejik öneminin azalmasına neden olmuş ve ilçe ekonomik yönden olumsuz bir
şekilde etkilenmiştir.
Tarımda kullanılan araziler çok geniş bir coğrafyaya yayıldığından, değişik ürün desenleri üzerinde tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Düz
olan kısımlarda tahıl tarımı, sebzecilik, pamuk ve bakliyat üretimi, yem bitkileri ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği ile diğer endüstri bitkileri
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Atatürk Baraj Gölü’nün çevresinde bulunan araziler elektropomp tesisleriyle sulanarak pamuk ve diğer sulu
şartlarda üretilebilen ürünler yetiştirilmektedir.
Tablo 4. Kâhta ilçesinde arazi kullanım durumu (dekar)
Toplam Tarım Alanı
Orman Alanı
Çayır-Mera Alanı
Tarım Dışı Arazı (Taşlık, Göl)
Diğer

775.237
205.696
69.080
421.753
18.234

Kaynak: http://www.kahta.gov.tr

İlçe genelinde 2001 yılından bu yana Doğrudan Gelir Desteği Projesi uygulanmaktadır. Yürütülmekte olan bu proje kapsamında tütün
kotasına sahip olan üreticiler, tütün ekiminden vazgeçip yerine, yörede yetişen alternatif ürünlerden birini yetiştirdiği taktirde Hazinece
desteklenmektedir. Bu nedenle tütün ekim alanları daralıp, tahıl ekim alanları artmaktadır. 2005 yılında alternatif ürün desteklemesi
kapsamında 537 çiftçiye 145.805 ABD Doları ödeme yapılmıştır.
Atatürk Baraj Gölü’nün oluşmasıyla birlikte; Kâhta ilçesinde, Atatürk Baraj Gölü’ne yakın araziler, kurulan elektropomp sistemleri ile
sulanarak, pamuk yetiştiriciliği–artarak yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca üretilen kütlü pamuk için, çiftçilere pamuk primi ödemesi
yapılmaktadır. İlçe genelinde üretilen pamuklar, İlçede mevcut 5 çırçır fabrikasına ve ilçe dışına satılmaktadır.
İlçede meyvecilik genellikle sınır bitkisi şeklinde olup, dağınık bir durum sergilemektedir. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar
neticesinde kapama bahçe 570 dekara ulaşmıştır. İlçe bağcılık açısından geniş bir potansiyele sahip olmakla birlikte, gerileyen bağcılık,
tütün alanlarının daraltılması ve flokseraya dayanıklı asma anaçlarının kullanılması sonucu son yıllarda yeniden canlanmaya başlamıştır.
Kâhta ilçesinde yapılan sebzecilik ekonomik amaçlı olmayıp, aile ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Ancak son yıllarda sulama imkanının
artması ve sera alanlarının çoğalmasıyla ekonomik anlamda sebze yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır. İlçe genelinde toplam faaliyette
olan 24 adet plastik sera ile 6,480 dekar alanda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçede kıraç alanlarda yağlık ve sofralık zeytin
bahçesi tesisinin, tütüne alternatif kârlı bir tarımsal faaliyet olacağı düşünülerek, bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. İlçede yaygın
olarak, ev tipi hayvancılık yapılmaktadır. Köylerde olsun, ilçe merkezinde olsun yeterli kapasitede mandıra veya herhangi bir süt toplama
merkezi olmadığı için aile tüketiminden arta kalan süt değerlendirilememekte, dolayısıyla süt sığırcılığı pek gelişememektedir.
İlçede çayır ve mera ıslahının yetersiz olması, hayvancılığın gelişmesinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Ayrıca silaj, küspe üretilmediği
için, dane yemlerle yapılan besilerde yem fiyatları çok yüksektir. Petrol çıkarımı Kâhta ilçesinin ekonomik kaynakları arasındadır. İlçe
sınırları içerisinde bulunan T.P.A.O.’ya ait toplam 11 üretim sahasında 115 kuyudan 2005 yılı içerisinde 3.085.827 varil ham petrol
üretilmiştir. Kâhta İlçesi sınırları içerisinde çıkarılan petrolün Türkiye ham petrol üretimine oranı % 19,45’dir (Tablo 5). Üretilen petrol,
boru hatları ile taşınmakta olup, BOTAŞ kanalıyla TÜPRAŞ’a satılarak değerlendirilmektedir.
Tablo 5. Türkiye geneli ve Kahta ilçesindeki petrol üretim miktarları (varil) (2005)
Türkiye üretimi

14.577.060

TPAO üretimi

9.817.011

Kâhta üretimi

3.085.827

Kaynak: http://www.kahta.gov.tr

İlçede, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi (11 Adet), Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur. İlçede Ziraat Bankası ve İş Bankası olmak üzere
2 adet banka faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifinin sağlamış olduğu krediler üretime katkı sağlamaktadır.
Kâhta ilçesinde sanayinin gelişmiş olduğu söylenemez. Bununla birlikte ilçede, 1 seramik, 1 iplik, 1 yem ve 2 çırçır fabrikası ile 2 karo
mermer ve 8 tekstil atölyesi mevcuttur. İlçede el sanatlarından olan halıcılık faaliyetleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca 1987
yılında ilk halı atölyesinin açılmasından sonra yaygınlaşmaya başlamıştır.
Günümüzde, Kâhta’da halıcılık, ekonomik açıdan önemli bir yer tutmaktadır. İlçe merkezinde 28 ve köylerde 13 olmak üzere toplam 41
halı atölyesi bulunmaktadır. Bu atölyelerde 64 usta öğretici görev yapmakta, 1341 kursiyer kurs görüp halı dokumaktadır.
Kâhta ilçesi, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler nedeniyle önemli bir turizm merkezi konumundadır. Özellikle Kommagene
Uygarlığından kalan tarihi miras, kültür turizmi için dünyanın en önemli kaynaklarından birini teşkil etmektedir. İlçenin önemli tarihi
kültürel ve doğal zenginliklerini arkeolojik kültür varlıkları ve ören yerleri oluşturmaktadır. Bunlar ulusal ve uluslar arası öneme sahip
Nemrut Dağı Dünya Mirası Alanı, Arsemia (EskiKale), Eski Kâhta Kalesi (Yeni Kale), Cendere Köprüsü (Roma Köprüsü), Karakuş Tümülüsü
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(Kadınlar Anıt Mezarı) ile Şeytan Köprüsü, Kıran Köprüsü (Değirmenbaşı Köprüsü), Han Yeri (Burmapınar), Yassıkaya ören yerleridir.
Turizm, ilçede önemi her geçen yıl daha da artmakta olan bir ekonomik faaliyettir. Kâhta, kültür turizminde önemli bir merkez haline
gelmiştir. Giderek gelişen talebe bağlı olarak, arz da gelişme göstermektedir. Nitekim kentteki konaklama tesisi sayısı ve yatak
kapasitesinin belirli bir düzeye ulaştığı söylenebilir (Tablo 6).
Tablo 6. Kâhta ilçesindeki konaklama tesislerinin niteliklerine göre dağılımı (2005)
Tesis Türü

Tesis Sayısı

Oda Sayısı

Yatak Sayısı

2

130

290

2

112

232

Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri

7

97

375

Genel Toplam

11

339

897

Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri
Turizm Bakanlığı Yatırım
Belgeli Konaklama Tesisleri

Kaynak: http://www.kahta.gov.tr

İlçedeki 11 konaklama tesisinde yatak kapasitesi toplam 897’dir. Bunların yanı sıra ilçe merkezinde, baraj kenarında özellikle turizme
hizmet eden 5 adet lokanta ve münferit turiste hizmet sunabilen çeşitli büyüklüklerde lokantalar da bulunmaktadır. Bunlardan Nemrut
yolu güzergâhı üzerindeki Cendere Köprüsü, Arsemia, Damlacık, Diyaran Çeşmesi ve Nemrut Kafeteryası günü birlik hizmet veren
ünitelerden birkaçıdır (http://www.kahta.gov.tr).
Turizm, çoğaltan bir etkiye sahip olduğu için, diğer pek çok işkolunu da harekete geçirmesi nedeniyle ilçe ekonomisine önemli bir katkı
sağlamaktadır. Kâhta ilçesinde Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı 143, Sermaye Şirketleri 125, Diğerleri 18, Gerçek Usul Gelir Vergisi
Mükellef Sayısı 1179, Basit Usul Gelir Vergisi Mükellef Sayısı 1524 ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellef Sayısı 6395’tir.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca yapılan çalışmaların sonuçlarına göre Kâhta ilçesi 1996 yılında Türkiye’deki 858 ilçe içinde
gelişmişlik sıralaması bakımından 627,2003 yılında ise 872 ilçe arasında gelişmişlik sıralaması bakımından 656. sırada yer almıştır
(Tablo 7-8). Gelişmişlik sıralamasını belirleyen başlıca faktörler ilçelerdeki demografik yapının, işgücü talebinin, istihdamın sektörel
dağılımının, eğitim ve sağlık hizmetlerinin, fiziki ve sosyal altyapı olanaklarının, üretim seviyesinin ve gelir düzeyinin ilçe nüfusunun
ihtiyaçlarını karşılamada sağladıkları başarıdır. Bu çerçevede yapılan sıralamada, 1996 yılında Kâhta, 858 ilçe içinde gelişmişlik
sıralamasında 627. sırada yer alırken, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi eksi değerdedir. Gelişmişlik grubu bakımından ise 4. grupta
yer almıştır. Buna karşılık 2003 yılında 1996 yılından daha da geriye düşmüş; 872 ilçe içinde gelişmişlik sırasında 656. sırada yer almış,
sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri eksi değerde kalmış; gelişmişlik grubunda da bir basamak daha düşerek 5. grupta yer almıştır.
Bütün bu göstergeler, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısını net biçimde yansıtmaktadır.
Tablo 7. Kâhta İlçesinin Türkiye’deki ilçeler içindeki gelişmişlik sıralaması (1996)
858 ilçe içinde
gelişmişlik sırası

Sosyo-ekonomik
gelişmişlik endeksi

Gelişmişlik
grubu

627

-0,579761

4

Kaynak: http://dpt.gov.tr/bgyu/seg/ilce1996.html

Tablo 8. Kâhta İlçesinin Türkiye’deki ilçeler içindeki gelişmişlik sıralaması (2003)
872 ilçe içinde
gelişmişlik sırası

Sosyo-ekonomik
gelişmişlik endeksi

Gelişmişlik
grubu

656

-0,61547

5

Kaynak: http://dpt.gov.tr/bgyu/seg/ilce2003.html

13. KORUMA VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Nemrut Dağı Tümülüsü’nün koruma planlama tarihine dair tüm belge ve yazışmalar detaylı bir şekilde Mart 2008’de Kültür ve Turizm
Bakanlığına teslim edilmiş olan Çevre Düzenleme Projesi raporunda verilmiş olmakla birlikte, burada daha öncekilerle birlikte kısa bir
derleme sunulmuştur.
Nemrut Dağı Tümülüsü, bölgedeki başka eser ve yerleşmelerle birlikte 13.03.1986 tarihinde, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek
Kurulu’nun 2036 sayılı kararı ile tescil edilerek, “koruma alanı” sınırı belirlenmiştir. Tanımlanan bu sınır, Adana KTVKK’nun 14.07.1992
gün ve 1241 sayılı kararı ile yeniden onaylanmış; aynı kurulun yerinde yaptığı incelemelerden sonra 08.10.2001 tarih ve 4365 sayılı
kararla “karar eki 1/25000 ölçekli haritada 2000m kotu esas alınarak” Nemrut Dağı Tümülüsü’nün “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”
sınırları belirlenmiştir (Şekil 10).
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Şekil 13: Nemrut Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırını gösteren harita, Ölçek:
1:25.000 (Adana KTVKK, 08.10.2001 gün 4365 sayılı karar eki).

Şekil 14: NDMP’nın yakın çevresindeki merkezlerle ilişkisi, (Googlemap 2007).

Milli park ilanına yönelik çalışmalar sürerken bir yandan da 1987 yılında, KTB’nın önerisi ve ICOMOS’un ilgili komisyonunun uygun görüşü
ile Nemrut Dağı Tümülüsü’nün, 448 sayılı Referans numarası ile Dünya Miras Listesine alınması tavsiye edilmiş; Dünya Miras Komitesi’nin
20 Ocak 1988’de yapılan 11. oturumunda “Nemrut Dağı” Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Öte yandan 1986 yılında başlayan tescile
yönelik işlemlere koşut olarak, Nemrut’la birlikte başka sit alanlarını da içeren 13.850 hektarlık bölge Bakanlar Kurulu Kararı (karar no:
88/ 13 572) 7/12/1988 tarihinde Nemrut Dağı Milli Parkı (NDMP) olarak ilan edilmiştir (Şekil 11).
Bu statü halen geçerli olup, NDMP için Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlanmış, bu
plan ilgili bakanlıklarla birlikte o dönemde yetkili olan Adana KTVKBK’nca 2002 yılında onaylanmıştır (Şekil:15-17).

Şekil: 15: Nemrut Dağı Milli Parkı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, RGN: 20052, RGT: 17 Ocak 1989, sf. 54.
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Şekil: 16: Nemrut Dağı Milli Parkı - Uzun Devreli Gelişme Planı, Ölçek: 1:25.000, 2002. (Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.12.2001 gün 4545 sayılı
karar ekidir.)

Şekil: 17: Nemrut Dağı Milli Parkı - Uzun Devreli Gelişme Planı, 2002, (renklendirilmiş yeniden sunum, mor renk “1 Derece Hassa Bölgeleri” tanımlar).

Sınır tanımları ile ilgili bu kararları gözeterek hazırlanan UNESCO Dünya Mirası İzleme Komitesi’nin (2006) State of Conservation of
World Heritage Properties in Europe SECTION II: Committee Decision (Avrupa’daki Dünya Miras Alanlarının Korunma Durumu BOLUM II:
Komite Kararı)” başlıklı raporun Boundaries and Buffer Zone (Sınırlar ve Tampon Bölge) başlıklı alt bölümünde, Nemrut’ta alan sınırlarına
ilişkin tanımın yeterli olduğu; alan çevresinde bir tampon bölge tanımının gerekli olmadığı” ibaresi yer almaktır.
Bu yorum, Türkiye’deki mevzuata gore Milli Park olarak ilan edilen ve ayrıca NDMP-UDGP ile arkeolojik sit alanının çevresinin “1 Derece
Hassas Bölge” olarak tanımlanmış olmasının yeterli olduğu görüşüyle örtüşmektedir. Ancak Nemrut’un ve Türkiye’nin özel koşulları
gözetildiğinde, 2863 sayılı Milli Parklar kanununa uygun olan bu tanımın, 2873 sayılı koruma kanunu çerçevesinde bir yaptırımı yoktur.
Bu bağlamda ODTÜ-KNKGP ekibince Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme Avan Projesi (ÇDAP) hazırlanması sürecinde, özellikle
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NDBDK’nun önerileri ve ICOMOS Türkiye Milli Komisyonu’nca organize edilen “Türkiye’nin Dünya Miras Alanları” (2007) çalıştayındaki
öneriler ve UNESCO Dünya Miras Alanı Komisyonu’nun da 2006 yılında yaptığı değerlendirmeler6 doğrultusunda arkeolojik sit alanı ve
tampon bölge sınırlarının belirlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Bu süreçte Adana KTVKBK’nun eski kararı ile birlikte Nemrut Dağı Bilimsel Danışma Kurulu’nun (ND-BDK) önerileri gözetilerek, Nemrut
Dağı Tümülüsü ve yakın çevresini içeren ve “1 Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının GAP idaresince 2008 yılında hazırlatılan alt ölçekli
hâlihazır haritalara işlenmesi ve kesin sınır tanımının yapılması için konu Şanlıurfa KTVKBK gündemine sunulmuştur.
Şanlıurfa KTVKBK 24.01.2008 tarih, 565 sayılı kararı ile NDBDK’nun7 da görüşüne uygun olarak “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”
sınırlarının 1944 m yükseklikten geçecek şekilde düzenlenmesi, ayrıca Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı kapsamında
2873 sayılı kanuna göre tanımlanan “1. Derece Mutlak Koruma Alanı” sınırının 2863 sayılı kanuna göre “Etkileşim Geçiş Bölgesi” olarak
tanımlanması ve bu kararlara göre sınırları gösteren uygun ölçekli haritaların hazırlanmasını talep etmiştir.
Bu talebe uygun olarak ODTÜ-KNKGP Koordinatörlüğü 1/2000 ölçekli halihazır harita üzerinde Nemrut Dağı Tümülüsü “1 Derece
Arkeolojik Sit Alanı”; 1:25.000 ölçekli Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı üzerinde ise “Etkileşim Geçiş Bölgesi” sınırını
gösteren haritaları hazırlayarak (Şekil 18 ve 19), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Şanlıurfa KTVKBK’na sunmuş, hazırlanan haritalar
ilgili kurulun 25.12.2008 tarih ve 781 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
Böylece, halen ülkemizdeki 9 Dünya Miras Alanı’ndan biri olan Nemrut Dağı Tümülüsü’nün ulusal ve uluslararası statüsü belirlenmiş,
2008 yılında kesinleşen arkeolojik sit alanı ve etkileşim geçiş sahası sınırları ile alan, ülkemizdeki koruma mevzuatına uygun olarak
tescillenmiştir.
Sınır tanımı çalışmalarına koşut olarak NDT alanı özelinde KNKGP kapsamında 2006-Kasım 2010 yılları arasında tamamlanarak Kültür
ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilen çalışmaların listesi aşağıda gruplar verilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte alanla ilgili olarak ODTÜ KNKGP
ekibince yapılan her türlü yayın ve rapor bu bölümün sonunda “Kaynaklar” başlıklı bölümde ayrıntılı yayın künyesi ile birlikte verilmiştir:
●● Arazi Verileri Ön Teslimi Raporu, 2006
●● Acil Önlemler Planı Raporu, 2007
●● Eski Belgelerin Derlenmesi Teslimi Raporu, 2007
●● Malzeme Araştırmaları 1. Ara Rapor
●● Malzeme Araştırmaları 2. Ara Rapor (deneyler ve ilk sonuçlar)
●● Malzeme Araştırmaları 3. Ara Rapor:
●● Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme Avan Projesi, 2008
●● Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme ve Hizmet Evleri Mimari Uygulama Projeleri, 2009.
●● WEB ortamının aktif hale gelmesi, 2009,
●● ODTÜ-KNKGP ekibince ulusal ve uluslararası düzeyde yayın, tanıtım ve sunuşlar yapılması
●● Paydaş Önerileri Değerlendirme Raporu, 2009
●● Nemrut Dağı Tümülüsü Rölöve Projesi ve Raporu, 2010
●● Nemrut Dağı Tümülüsü Restitüsyon Projesi, 2010
●● Yönetim Alanı Sınırı Belirlenmesi Yöntem Raporu, 2008
●● Yönetim Alanı Sınırı Tanımı Raporu, 2009
●● Yönetim Planı Arazi Çalışmaları Ön Teslimi Raporu
●● Yönetim Planı 1. Ara Rapor (Nemrut Dağı Tümülüsü ile birlikte 15 eser/alanı içerir)
●● Yönetim Planı 2. Ara Rapor: Yönetim Alanına İlişkin Değerlendirmeler (Nemrut dağı Tümülüsü ile birlikte 15 eser/alanı içerir)
Bu çalışmalar içinde, 2008 yılında ODTÜ-KNKGP ekibince avan projeleri hazırlanan ve Şanlıurfa KTVKBK’ca onaylanan Nemrut Dağı
Tümülüsü Çevre Düzenleme Projesi ve Adıyaman – Malatya Hizmetevleri Mimari Uygulama Projelerinin hazırlanmasında, Sayka firması
ile eşgüdüm içinde çalışarak; bu projelerin tamamlanması için gerekli desteği vermiş ve söz konusu projeler Aralık 2009’da Şanlıurfa
KTVKBK’nca onaylanmıştır.
Bu çerçevede Adıyaman ve Malatya Hizmet evlerinin inşası için KTB 2010 yılı bütçesinden toplam 5.000.000.-TL civarında kaynak ayırmış
ve işin inşaat ihalesi Sayka firmasınca hazırlanan uygulama şartnamelerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca gerçekleştirilmiştir. İhale
sonucunda Malatya tarafındaki inşaata başlanmış, ancak alanda daha önce Hizmet Evi’nin inşa edileceği projeye tahsisli hazine arazine
inşa edilmiş olan otelin yıkımının durdurulması için dava açılmıştır.
Bu hukuki süreç inşaatın devamını engellememiş olmakla birlikte, yerelde bazı sıkıntılara neden olmuştur. Bu hukuki sürecin en kısa
sürede çözümlenerek, Malatya tarafındaki hizmet evinin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.
Adıyaman tarafında yapılması planlanan Hizmet Evi ile ilgili süreç ise, ihale sonunda bir katılımcının Kamu İhale Kurumu’na ihalenin iptali
için başvuru yapmasıyla Kasım 2010 başına kadar ertelenmiştir. Kasım 2010’da KİK’nun başvuruyu reddetmesi üzerine ihale işlemlerinin
kaldığı yerden sürdürülmesi planlanmaktadır.
6
7

http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle01/section2/448-summary.pdf
Bu sınırlar Nemrut Dağı Bilimsel Danışma Kurulu toplantısınında tartışılmış, yeni koordinat sistemine göre hazırlanan halihazır haritalarla, eski haritalar arasındaki farklılık
gözetilerek sit alanı sınırlarının 1944 m. kotuna göre belirlenmesi önerisi geliştirilmiştir. Konu Şanlıurfa KTVKBK’nun 24.01.2008 günü yapılan, OTÜ tarafından hazırlanan Çevre
Düzenleme Avan Projesi’nin gündeme alındığı toplantıda görüşülmüş ve sit alanı sınırlarının 24.01.2008 tarih, 565 sayılı karar ile 1944 metreden geçilecek şekilde düzenlenmesi
uygun bulunmuştur.
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Şekil 18: Nemrut Dağı Tümülüsü Etkileşim Geçiş Bölgesi Sınırı, Ölçek: 1:25.000, (Şanlıurfa KTVKBK, 25.12.2008 tarih ve 781 sayılı karar eki), ODTÜ-KNKGP 2008
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Şekil 19: Nemrut Dağı Tümülüsü 1 Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınır”, Ölçek: 1:2000; (Şanlıurfa KTVKBK, 25.12.2008 tarih ve 781 sayılı karar eki) ODTÜ-KNKGP, 2008.

Ancak bu süreç yaz sezonu boyunca alanda inşaat yapılmasını engellemiştir. Nemrut Dağı gibi inşaat sezonunun sınırlı olduğu
bir coğrafyada bu tür öngörülmeyen sorunlar, doğal koşullarla beraber süreci uzatmakla birlikte, her iki konu ile ilgili olarak hukuki
süreç olumlu bir şekilde devam etmektedir. Bu gecikmelere bağlı olarak her iki taraftaki inşaat faaliyetlerinin en erken 2011 yılında
tamamlanması mümkün olacaktır.
Hizmet evlerine paralel olarak, 2009 yılında tamamlanarak onaylanan NDT Çevre Düzenleme Projesi’nin uygulanması için, KTB 2011 yılı
bütçesine kaynak ayırmayı planlamaktadır. Alandaki kullanıcıların gereksinimlerinin karşılanmasına (bekçi evi, wc, güvenlik kameraları,
engelli erişimi, festival alanı vb) yönelik mekânsal düzenlemeler ve peyzaj elemanlarının imalatı gerçekleştirildiğinde alandaki sunum ve
kontrolle ilgili sorunlar giderilmiş olacaktır.
NDT ile ilgili tamamlanan Rölöve ve Restitüsyon projeleri il Aralık 2010 sonunda tamamlanması öngörülen Restorasyon Projesinin
hazırlanması sonunda, alandaki eserlerin konsolidasyonu, yapısal sorunların çözümü ve eserlerin düzenli izlenmesine yönelik uygulama
ve araştırmalar da tanımlanacaktır. Restorasyon Projesine esas olacak araştırma ve deneylerin tamamı gerek alanda ve gerekse laboratuar
koşullarında tamamlanmış olup, özellikle yapısal sorunlara ilişkin sonuç değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu değerlendirme ve tanımlar bir yandan Restorasyon Projesinde müdahaleleri tanımlayacak, diğer yandan da gelecek 5 yıllık dönemi
kapsamak üzere hazırlanan NDT Yönetim Planı’nda yer alacaktır. Böylece UNESCO Raporunun (2006) “Yönetim: İdare organı” başlığı
altında önerilen yönetim planı hazırlanması koşulu da yerine getirilmiş olacaktır. Hazırlanacak yönetim planı içinde oluşturulacak entegre
yönetim modeli, alanın ve ziyaretçilerin güvenliği (giriş kontrol, kullanım sınırlamaları, rehberlik/kılavuzluk hizmetleri vb), alanın sunumu
(bilgilendirme ve yönlendirme, vb.), alandaki hizmetlerin çağdaş normlara uygun biçimde sunumu ve sürekliliğinin sağlanması, alanda
hizmet veren personelin gereksinimleri ve seçimi konularında, var olan mevzuata uygun, ayrıntılı tanımları içermelidir.
Özellikle eserlerin korunması yönelik tamamlanan tüm araştırma, simülasyon ve deneylerdeki başarılara rağmen, KNKGP protokolünde
yer alan NDT odaklı KNYP’nı yürütecek Alan Başkanı ile İl Özel İdaresi bünyesinde kurulması öngörülen Proje ve Denetim Ofisi halen
oluşturulamamıştır. NDT-YP’nın hazırlanması sürecinde de etkin olması beklenen Alan Başkanlığına uygun kalifikasyonunda bir adayın
bulunamaması gerçekten NKGP için önemli bir tehdittir.
Nitekim UNESCO Raporunun (2006) “Yönetim: İdare Organı” başlığı altında yönetim sisteminin etkin olduğu, ancak alanda bir yerel sorumlunun
(Alan Başkanı) bulunması gerektiği ifade edilmiş olup, bu eksikliğin ivedilikle giderilmesi alanın geleceği açısından da çok önemlidir.
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14. İDARİ STATÜ
Nemrut Dağı Tümülüsü Adıyaman ili Kahta ilçesi, Karadut Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Bölgedeki başka eser ve yerleşmelerle
birlikte 13.03.1986 tarihinde, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 2036 sayılı kararı ile tescil edilerek, “koruma alanı”
sınırı belirlenen NDT’ne ilişkin 1/1000 ölçekli halihazır haritanın 2006 yılında temininden sonra, Şanlıurfa KTVKBK 24.01.2008 tarih, 565
sayılı kararı ile NDBDK’nun da görüşüne uygun olarak ODTÜ-KNKGP Koordinatörlüğü 1/2000 ölçekli halihazır harita üzerinde Nemrut
Dağı Tümülüsü “1 Derece Arkeolojik Sit Alanı”; 1:25.000 ölçekli Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı üzerinde ise “Etkileşim
Geçiş Bölgesi” sınırını gösteren haritaları hazırlayarak (Şekil 18 ve 19), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Şanlıurfa KTVKBK’na sunmuş,
hazırlanan haritalar ilgili kurulun 25.12.2008 tarih ve 781 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
Böylece aynı kararla alanın 1 Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak sınırlarının tanımlanmasına ek olarak, NDT’nü içeren ve doğal formasyonu
nedeniyle NDMP-UDGP içinde “1. Derece Hassas Bölge” olarak tanımlanan bölge, ülkemizdeki koruma mevzuatına uygun biçimde, 2863
sayılı yasaya göre NDT için bir tampon olarak 1/25.000 ölçekli planda “Etkileşim Geçiş Bölgesi” olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile NDT 1
Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda tüm yetkiler, “Etkileşim Geçiş Bölgesi” sınırlarında ise Koruma İmar Planı’nın onay aşamasında merkezi
düzeyde yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü; yerel düzeyde ise Adıyaman Valiliği’ne bağlı olarak
görev yapan Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adıyaman Müzesi Müdürlüğü’ndedir.
Ancak Nemrut Dağı Tümülüsü’nün içinde bulunduğu Nemrut Dağı Milli Parkı’nda tüm yetki merkezi düzeyde Çevre ve Orman Bakanlığı,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde, yerel düzeyde ise ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne aittir.
NDMP’nda sit alanı dışındaki alanlarda planlama ile ilgili son karar mercii merkezi düzeyde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndadır.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Yukarıda da ifade edildiği üzere NDMP’nın kaynak değeri başta Nemrut Dağı Tümülüsü ve Milli Park içindeki Arsemia, Yeni Kale, Cendere
Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü gibi diğer kültür varlıkları olduğu halde, Nemrut Dağı Tümülüsü’nün içinde bulunduğu Nemrut Dağı Milli
Parkı’nda tüm yetki merkezi düzeyde Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde, yerel düzeyde ise
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne aittir. NDMP’nda sit alanı dışındaki alanlarda planlama ile ilgili son karar mercii merkezi
düzeyde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’dır.
Nemrut Dağı Tümülüsü de dahil NDMP içindeki tüm sit alanlarında merkezi yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü; yerel düzeyde Adıyaman Valiliği’ne bağlı olarak görev yapan Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adıyaman
Müzesi Müdürlüğü’ndedir.
NDMP içindeki diğer eserlerde de olduğu gibi, NDT’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı ikili merkezi ve
yerel idari yapı, Nemrut’un bütüncül korunması konusunda çok önemli ve farklı sorunlar yaratmaktadır. Yerel düzeyde Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şube Müdürlüğü alandaki hizmetlerin (alana giriş-çıkışlarda ücretli bilet kesimi, eskiden sit alanı dışında kalan Kafeteryanın
işletmesi, yeni yapılmakta olan Hizmet evlerinin proje, inşaat uygulaması ve ileride işletme hakları vb gibi) ihale ile özel sektörden temin
etmektedirler. Böylece idari yapı içinde bir de işletmeci statüsünde ve onun görevlendirdiği ve sıklıkla değişen personel görev yapmaktadır.
Bu karmaşık yapı alanda gerek turistler,8 gerek KTB adına görev yapan yerel yetkili ve araştırmacılar9 ve gerekse Milli Park içinde yaşayan
köylülerinde10 ciddi sorun yaşamalarına ve şikâyetlerine neden olmaktadır.
Öte yandan oldukça büyük bir alana yayılan (2,7 ha) ve sert doğal koşullara sahip NDT’nde alanın korunmasından sorumlu sadece 4
bekçi vardır. Bekçilerin barınma sorunun çözümü için hazırlanan Çevre Düzenleme Projesinde gerekli mekânsal düzenlemeler yapılmıştır.
Öte yandan alanın kamerayla gözlenmesi için de projede gerekli teknik altyapı geliştirilmiştir. Ancak her koşulda NDT gibi erişimi zor ve
24 saat ziyarete açık bir alanın 4 bekçi ile korunması mümkün değildir. Ziyaretçilerin alana zarar vermesini engellenmek üzere başka
güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesine koşut, bekçi sayısının da en az iki kat artırılması gereklidir.
Nitekim NDT ile ilgili olarak sorumlu ve yetkili kişi ve/veya kurumlardaki bu karmaşık ve çok ortaklı idari yapı gözetilerek ODTÜ ile Kültür
ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan KNKGP protokolünde her kurumdan bu programla ilgili bir “kurum koordinatörü” belirlemesi
istenmiştir. Bu koordinatörler atanmış, ancak bu kişilere genellikle yetki tanınmadığı için kurumlarını temsil etmekte zorlanmışlardır.
Öte yandan yine ODTÜ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan KNKGP protokolüne göre Haziran 2008’de Nemrut’la ilgili Alan
Başkanlığı’nın ilgili kurulları ile birlikte oluşturulmuş olması, gerektiği halde, istenen niteliklerde uzman personelin Adıyaman’da ikamet
etmesini sağlayacak ekonomik koşullar henüz mevcut olmadığı için uygun aday bulunamamış ve bu görevlendirme henüz yapılmamıştır.
Benzer şekilde KNKGP ekibince ESEP gibi üst ölçekli çalışmalara dayanarak hazırlanan, Ekim 2007’de tamamlanan Nemrut Dağı
Tümülüsü ve Anıtları Acil ve Geçici Önlemler Eylem Raporu’nda özellikle ifade edildiği halde, 5226 sayılı yasaya ve Koruma, Uygulama ve
Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’e göre Adıyaman İl Özel
İdaresi bünyesinde bir Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Proje Bürosu’nun (İl Özel İdare Proje Bürosu) kurulması henüz sağlanamamıştır.

Geçmişte turistlerden Milli Park girişi için ayrı, ören yerleri için ayrı ücret alındığında bu durum gerek yerli gerekse yabancı turistlerin tepkisine neden olmuş, bu sorunu çözmek
üzere iki kurum arasında protokol yapılması planlanmış, bu süreçte Valilik ören yerlerinden ücret alınmasını KTB’nın bilgisi ve onayı doğrultusunda durdurmuştur. Ancak örneğin
bilet ücretleri konusunda iki kurum arasında henüz bir anlaşma yoktur. ÇOB adına ziyaretçilerden Milli Park girişi için ücreti alınmaktadır. Ancak bir DMA olan Nemrut’tan gerek
yerel ve gerekse merkezi düzeyde sorumlu olan KTB ve Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hiçbir gelir temin edememektedir.
9
ODTÜ ekibi de dâhil bu alanlarda çalışan /çalışacak görevli kişilerin alana girişinde hemen her yıl mutlaka sorun yaşanmıştır. Milli Park girişindeki özel işletme adına görev
yapan personel, tüm uyarılara rağmen zamanında bilgilendirilememekte ve hemen her yıl arazi çalışmasının ilk günlerinde bu tür sorunlar yaşanmıştır. Aynı sorunu NDT’nün
korunmasında sorumlu yerel merci olarak İl Kültür Müdürü Sn. Mustafa Ekinci şahsen pek çok kez yaşadığını belirterek, bu soruna kişilerden bağımsız bir çözüm gerektiğini ifade
etmiştir.
10
Benzer şekilde köylüler de zaman zaman Milli Park girişlerinde görev yapan personelin değiştiği dönemlerde köylerine /evlerine gitmek konusunda sorun yaşadıklarını ifade
etmektedirler.
8
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Sorumluluk ve yetkilerle ilgili olarak bir kısmı yasal düzenlemeler de gerektiren bu sorunlar 2006 bu yana KTB’na teslim edilen belgelerde11
sıklıkla ifade edilmiş, bu sorunların çözümü için KTB ile ÇOB arasında geniş kapsamlı bir protokol yapılması önerilmiş ve bu protokol
taslağı hazırlanmış, yasalarla ilgili değişiklik önerileri yapılmış ve Alan Başkanlığı’nın kurulması ve ilgili kurullarında oluşturulması için
girişimlerde bulunulmuştur.
Ancak maalesef henüz bu konularda bir gelişme sağlanamamıştır. KNKGP’nın 2010 yılı sonunda tamamlanmasından sonra konuyla
ilgili bir izleme yapma yetkisi de olmayacaktır. Dolayısıyla edinilen birikimin bir an önce KTB ve Alana Başkanlığı’na aktarılması ve yapılan
bunca işin sürekliliğini sağlanması için kurumsal örgütlenmesinin ivedilikle tamamlanması gereklidir.

16. GÜVENLİK
Tümülüs güvenliğini sağlamakla görevli olan, Adıyaman Müzesine bağlı bekçiler alanda konaklamakta, Doğu Terasın kuzeyinde bulunan
daha önceki kazı ekibince depo olarak kullanılan karavanları konaklama ve dinlenme amacı ile kullanılmaktadırlar. Görevli toplam 4
bekçi, vardiyalı olarak alanda görev yapmaktadır. Alanın erişim zorluğu ve bekçi sayısına bağlı olarak, bekçiler 2’şer kişilik gruplar halinde
4 gün alanda kalarak vardiyalı olarak çalışmaktadırlar.
Tümülüsün bulunduğu alandaki zor iklim koşullarında 2 bekçinin sürekli olarak alanda devriye gezmesi mümkün olmamakta, bekçiler
belli aralıklarla Brijder ekibince alana getirilen bu karavanların ikisini de konaklama ve dinleme amacı ile kullanmaktadırlar.
KNKGP kapsamında alan için yapılan Çevre Düzenleme Projesinde bekçiler için ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayacak ayrı bir yapı
önerilmiştir. Buna ek olarak alanda ayrı bir güvenlik izleme sistemi (kamera) oluşturulmuştur. Ayrıca yine aynı proje kapsamında önerilen
ziyaret kontrol sistemi ile turistlerin alana zarar vermeleri de kısmen önlenebilecektir. Ayrıca yukarıda da ifade edildiği üzere bekçi sayısının
da en az iki kat artırılması gereklidir.

17. İZLEME
Yerin korunması konusunda herhangi bir izleme veya faaliyet şu anda yapılmamaktadır. Alanda çalışan bekçilerin temel görevi alanda
eserlerin güvenliğinin sağlanmasıdır. Oysa Nemrut gibi önemli bir alanda eserlerin düzenli olarak izlenmesi, ortaya çıkan sorunların
tespiti, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin tanımı ve uygulanması için alanla ilgili bu konuda uzmanlaşmış teknik ekiplerin de bulunması
gerekir. Ancak henüz güvenlik, kontrol ve izleme faaliyetlerine uygun bir yönetim modeli ve bunun gerektirdiği kaynaklar (personel,
teçhizat vb.) mevcut değildir. Bu hizmetler sadece var olan bekçiler ve Müze Müdürlüğü’nce olanaklar ölçüsünde sürdürülmektedir.
Bu çerçevede alanda eserlerle ilgili yapılması gerekli izleme (monitoring) faaliyetinin restorasyon projesi ile birlikte tanımlanması ve hatta
restorasyona yönelik sürecin bu şekilde düzenli bir izleme faaliyetine dönüşecek şekilde kurgulanması düşünülmektedir. Ancak bunun
için de KTB’nın yerelde teknik hizmet sağlayabilecek yasla/ idari altyapıyı ivedilikle gerçekleştirilmesi gereklidir.
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KOMMAGENE KRALLIĞI’NIN KUTSAL ALANLARINDAN BİRİ:
ARSEMİA - ESKİ KALE
Mert Nezih Rifaioğlu
1. KONUM VE GENEL ÖZELLİKLER:
Arsemia Ören Yeri, diğer adıyla Eski Kale, Nemrut Dağı Milli Parkı içinde hem yakın çevresindeki Yeni Kale – Kocahisar Köyü ile hem
de uzak çevresinde bulunan Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü ve Nemrut Dağı Tümülüsü ile sosyal, kültürel, mekânsal ve anlamsal
ilişkiler kuran, değerli bir konumda bulunmaktadır.
Alan, Adıyaman Merkez’e 60 km, Nemrut Tümülüsü’ne 13 km ve Nemrut Dağı Milli Parkı ana girişine 1 km mesafede bulunmaktadır.
Arsemia’ya 02-06 numaralı karayolundan ulaşılmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Karayolu haritası

Resim 1 : Arsemia ve yakın çevresindeki diğer ören yerlerinin ilişkisi,
Googleearth, 2010.

2. DOĞAL ÇEVRE
Arsemia’nın yakın çevresini seyrek meşe ağaçları ile kurak ve kayalık bir topoğrafya oluşturmaktadır. Dik, yüksek bir yamaçta bulunan
Arsemia, yakın çevresinde bulunan Kâhta Çayı ile beslenen söğüt ve kavak ağaçlarının bulunduğu sulak bir doğal çevre ile görsel ilişki
içerisindedir (Resim 1-10).

Resim 2 (sol): Arsemia’da bulunan doğal çevre (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006). Resim 3 (sağ): Arsemia’dan Kâhta Çayı ile beslenen sulak alanlar ile söğüt ve kavak ağaçlarının
bulunduğu doğal çevreye bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).
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Resim 4: Arsemia’dan batıya Kahta Çayı Vadisine bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).

Resim 5: Arsemia’dan güney de Karakuş Tümülüsü’ne bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).
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Resim 6. Arsemia’da platodan batıya Kahta Çayı vadisine bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).

Resim 7: Arsemia’daki platodan batıda Yeni Kale ve arkasındaki Kocahisar Köyüne bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).
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Arsemia - Eski Kale

Kocahisar (Eski Kahta)
Yeni Kale

Resim 8: Güney batıdan, Kahta Çayının iki yanındaki Yeni Kale ve Arsemia’nın inşa edildiği dev kayalık formasyonlara bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).
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Resim 9: Arsemia’daki platonun kuzeyinden Kocahisar Köyüne bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).

Resim 10: Güney batıdan, araç yolundan
Arsemia’nın inşa edildiği dev kayalık
formasyona bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).
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3. YAPILI ÇEVRE
Arsemia örenyerinin yapılı çevresini; ören yeri girişi, ziyaretçi yaya yolu, kaide I, II ve III, kaya odası, kaya kitabesi, saray platosu ile
yakınında bulunan kaya içi odalar ve Prehistorik çağdan mağaralar oluşturmaktadır (Şekil 2).
Örenyeri girişi; Arsemia ören yeri girişi Nemrut Tümülüsü’ne giden karayolunun üzerinde bulunmaktadır. Karayolunun iki yanında giriş
alanıyla ilgili yapılar yer almaktadır. Karayolunun Nemrut istikametinde giderken solundaki alanda bekçi ofisi, bir satış birimi ve Arsemia
örenyeri ziyaretçi yaya yolu girişi bulunmaktadır.
Bekçi ofisi tek katlı betonarme karkas, dış cephesi taş kaplama bir yapıdır (Resim 11). Ofisin önünde bulunan kuru yığma taş duvar
tekniği ile çevrelenmiş teraslanmış alanlarda turistlere yönelik oturma bankları ve hediyelik eşya satış kütlesi bulunmaktadır (Resim 12).
Şekil 2. Arsemia Ören Yerini, Kocahisar Köyü ve Yeni Kale ile birlikte, Adıyaman Valiliğince
hazırlatılmış 1/5000 ölçekli Halihazır Harita, 2010.

Kocahisar Köyü

Yeni Kale
Kahta Çayı

B

A

F
C E

Kuzey

D
A

A. Ören yeri girişi
B. Saray Platosu
C. Kaide I
D. Kaide II
E. Kaide III
F. Kaya odası
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Resim 11 (sol): Arsemia Örenyeri girişinde bulunan bekçi ofisi ve Resim 12 (sağ): Terasların üstünde ziyaretçi oturma bankları ve bekçi ofisi (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Satış biriminin olduğu alan dört-beş aracın kısa süreli durakladığı ziyaretçilerin indirilip-bindirildiği zemini kırık taş ve toprak kaplı geniş
bir yerdir (Resim 13). Bu alandan örenyerine giden ziyaretçi yaya yoluna ulaşılmaktadır (Resim 14).
Giriş alanının karşısında, karayolun sağındaki alanda kafeterya, tuvaletler ve bir çeşme bulunmaktadır. Kafeterya tek katlı, beşik çatılı
dikdörtgen bir yapıdır. Kafeteryanın yanında tek katlı, teras çatılı 2006 yılında tuvalet olarak kullanılan, 2008 tespitlerinde kafeteryanın
mutfağı olarak düzenlendiği tespit edilen bir yapı bulunmaktadır (Resim 15, 17-18) Çeşmenin arkasında 2008 tespitlerinde mevcut
olan yeni bir tuvalet kütlesi inşa edilmiştir (Resim 16).

Resim 13 (sol): Araçların durakladıkları giriş alanı, Resim 14 (sağ): Arkada ziyaretçi yaya yolu ve satış biriminin önünde bulunan ziyaretçiler (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).

Resim 15: (sol) Kafeterya ve tuvalet kütlesi, Resim 16: (sağ) Tuvalet (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

86

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

Resim 17: Arsemia’daki Kafeterya ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009)

Resim 18: Arsemia’daki Kafeteryanın iç mekanı, (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).

Ziyaretçi yaya yolu; Eğimli yamaçta oluşturulmuş ziyaretçi yaya yolu nitelik itibariyle patika olarak tanımlanabilir. Zemini toprak ve kırık
taşlarla kaplı olan patikada yer yer kuru yığma taş duvar tekniğiyle inşa edilmiş yüksek olmayan istinat duvarlara rastlanmaktadır. Yolun
başlangıcında bir sıra ağaç bulunmakta olup, geri kalan kısmında peyzaj elemanı yoktur (Resim 19- 20).
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Resim 19 (sol): Patika yola bakış, Resim 20 (sağ): Ziyaretçi yaya yolunun başlangıcında bulunan yeşil alan (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

I numaralı kaide; patika yoldan ören yerine ilerlerken ziyaretçiler yolun üstünde I ve II numaralı kaideler ile kaya odasını görmektedir. I
numaralı kaidenin bulunduğu yere, 18 kaya basamaktan yapılmış bir merdivenle ulaşılmaktadır (Resim 21-24). Kaide’de Kommagene
Kralı’nın kabartması bulunmaktadır. Kaide üç kırık parçanın birleştirilmesinden oluşmuştur. Kaide’nin üstündeki yazılar aşınmış ve yer yer
malzeme kayıpları, açılmalar ve bitkisel bozulmalar bulunmaktadır.

Resim 21 (sol): I numaralı kaideye çıkan merdiven, Resim 22 (sağ): I numaralı kaideye bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).
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Resim 23 (üst): I numaralı kaideden
güneye Kahta ovasına bakış;

Resim 24 (alt): I numaralı kaideye çıkan
merdiven (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

89

Resim 25: II numaralı Kaideyi oluşturan iki ayrı bloktan oluşan kabartmaları;

Resim 26: Kaide II’yi oluşturan blokların arkasındaki yazıt, (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).
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II numaralı kaide; II numaralı kaide de bir tokalaşma kabartması bulunmaktadır (Resim 25-28). Kaidenin yarısından fazlası kayıptır.
Kalan bölümde malzeme kayıpları ve bitkisel bozulmalar mevcuttur (Resim 27 ). Kaidenin arkasında ki yazıtta ki yazılar yer yer
okunabilmektedir (Resim 26 ).
Kaya odası; Kaya odası II. Kaidenin bulunduğu yerde alanın batı tarafındaki kaya kütlesinin içine oyularak yapılmış yüksek kemerli bir
mekândır (Resim 29). Mekânın iki yanında çıkıntılar bulunmaktadır. Mekândan 10 metre uzunluğunda merdivenli bir tünele girilmektedir
(Resim 30).
Resim 27 (sol): Kaide II’de
Malzeme kaybı (ODTÜ;
KNKGP Arşivi, 2006).

Resim 28 (sağ): Kaide II’deki
büyük blok kabartma (ODTÜ;
KNKGP Arşivi, 2006).
Resim 29 (sol): Kaya odasına
bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi,
2006).

Resim 30 (sağ): Kaya
odasından girilen merdivenli
tünel (ODTÜ; KNKGP Arşivi,
2009).
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Resim 31: Kaya kitabesi (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006)

Kaya kitabesi; kaya kitabesi Kommagene kralı Antiochos tarafından yaptırılmış beş kolondan oluşan bir yazıttır (Resim 31). Yazıtta
alanın Mithradetes Kallinikos’a ait kutsal bir kült alanı ve kraliyet merkezi olduğu belirtilmektedir. Kitabenin ortasında derin bir çatlak
mevcuttur ki bu çatlak üstten Dörner döneminde, demir bir çubukla bağlanmıştır. Altında bir kaya geçidi bulunmaktadır.
Kaya geçidi; Kaya kitabesinin altında
bulunan kaya geçidine kaya oyma
basamaklarla inilmektedir (Resim
32). Mekâna giriş kapatılmıştır.
Frederic Karl Dörner geçidin 158,1
metre olduğunu belirtmektedir1.

Resim 32: Kaya kitabesinin altında bulunan
kaya geçidine giriş (ODTÜ; KNKGP Arşivi,
2006).Resim 33 (sağ): III numaralı Kaidede
kral Antiochos ve Tanrı Herakles’in tokalaşma
sahnesi (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).

1

Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, Çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 196-197.
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Resim 33: III numaralı Kaidede kral Antiochos ve Tanrı Herakles’in tokalaşma sahnesi (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).
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Resim 34: III numaralı Kaide ve altındaki Kaya Kitabesi (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).
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III numaralı kaide; Kommagene kralı ile Tanrı Herakles’in tokalaşma stelinin bulunduğu kaide, kaya kitabesinin kuzeyinde üst kotta
bulunmaktadır (Resim 33-35). Kaideye kaya oyma merdivenle ulaşılmaktadır. Kaidenin yüksekliği 3,34 m., genişliği 1,80 m. ve kalınlığı
0,82 m dir2. Kaidenin çeperinde kırılmalar, arka yüzeyinde renk değişiklikleri gözlenmektedir.

Resim 35 (sol): III numaralı kaideye kaya kitabesinden bakış, Resim 36 (sağ): Eski kale platosu (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).

Eski kale platosu; Kommagene krallığında hierothesion3 olarak kullanıldığı bilinen platoda mevcut durumda Helenistik ve/veya daha
sonraki dönemlere kullanıldığını gösteren herhangi bir yapı kalıntısı, garnizon ve saray kalıntısı yoktur (Resim 36).

4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Arsemia, Eski Kale olarak da kaynaklarda geçmektedir.

5. MÜLKİYET DURUMU
Arsemia Ören Yeri Adıyaman İli Kâhta İlçesi Kocahisar Köyü kadastro çalışma alanı sınırı içindeki 157 numaralı ada, 20 numaralı parselde
bulunmaktadır. Mülkiyet analizi 151 numaralı ada ile 157 numaralı adada bulunan 5-6-7-16-17-18-19-20-21-25-26-27-28-29-3031-32-33-39-40-41-42-43-44-45-46 ve 47 numaralı parsellere uygulanmıştır.
157 numaralı ada 20 numaralı parselde bulunan Arsemia Ören Yeri’nin mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne aittir. Alanın yakın çevresinde Maliye
Hazinesi mülkiyetinde, tam hisseli şahıs mülkiyetinde ve müşterek hisseli şahıs mülkiyetine ait taşınmazlar bulunmaktadır (Şekil 3). Tam
hisseli mülkiyetteki taşınmazlarda aynı şahsa ait birden fazla mülkün bulunduğu tespit edilmiştir.

2
3

Dörner, Friedrich, Karl, 1999, Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, Çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy.196-197
Kraliyet ailesinin kutsal mezar bölgesini ifade eden ve sadece Kommagene’de kullanıldığı bilinen Grekçe türetme (Dörner, 1999: 243).
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Şekil 3: Arsemia ve yakın
çevresinin mülkiyet durumu
(ODTÜ; KNKGP Ekibi
tarafından 2009 tarihli
sayısal kadastral harita,
halihazır harita ve tapu
kayıtlarından yararlanılarak
oluşturulmuştur, 2010).

Şekil 4: Arsemia Ören
Yeri ve yakın çevresine
ait gayrimenkul cinsinin
dağılımı (ODTÜ; KNKGP
Ekibi tarafından 2009 tarihli
sayısal kadastral harita,
halihazır harita ve tapu
kayıtlarından yararlanılarak
oluşturulmuştur, 2010).
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6. MEVCUT KULLANICILAR VE ALAN KULLANIMI
Arsemia ziyaretçilerin kullanımına açıktır. Milli Park sınırı içinde bulunan ve Nemrut Tümülüsü’ne çıkan yoldan ulaşılan Arsemia’ya Nisan
ayı ile Ekim sonuna kadar ki turizm sezonunda aylık 1300-1500 kişinin ziyaret ettiği bilgisine ulaşılmıştır. Mevcut kullanıcılar ziyaret
amaçlı gelen yerli-yabancı turistlerin yanı sıra araştırma amaçlı gelen bilim adamları, öğrenciler ve yerli halkta bulunmaktadır. Özellikle,
Adıyaman festivalinde yerli halk ziyaretçi sayısının arttığı, kafeterya işletmecisi tarafından belirtilmiştir.
Arsemia Ören Yeri ve yakın çevresindeki alan kullanımı tarla, orman, bağ, bahçe, ham topraktan oluşmaktadır (Şekil 4).

7. ARSEMİA PAYDAŞ HARİTASI:
Arsemia Ören Alanı yönetim sürecinde rol alabilecek 5 temel paydaş grubu vardır. Bunlar Arsemia’da çalışan eski/yeni bekçiler ve
hizmet personeli, yerel ve yabancı ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel yönetim ve uzmanlardır. Öncelikle, Arsemina’da çalışan müze
görevlisi Düryan Özen, bekçiler (Zeki Saydam ve eski bekçilerden Damlacık Muhtarı Mehmet Demiralp), kafeterya işletmecisi Neşet
Akel ve çalışanları sayılabilir. İkinci olarak alanı ziyarete gelen yabancı ve yerel turistlerden bahsetmek mümkündür. Üçüncü iddia sahibi
grubu, merkezi yönetimi temsil eden kişilerden oluşur. Bunlar arasında, Çevre ve Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl
Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi ve T.C. GAP İdaresi temsilcileri sayılabilir. Dördüncü olarak, Kahta Belediyesi temsilcileri yerel
yönetimi temsil etmektedir. Son olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu, ODTÜ Kommagene Koruma Geliştirme
Programı ekip üyeleri ve Adıyaman İl Tarım Müdürlüğü’nden Abuzer Küçükkelepçe uzman grubunu oluşturmaktadır.

8. ALTYAPI
Arsemia’da bulunan kafeterya ve hususi tuvalette elektrik ve su bulunmaktadır. Araçla erişim sağlanmakta olup, yol kalitesi iyidir. Fakat
Arsemia Ören Yeri içinde altyapı yetersizliği bulunmaktadır.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Ören yerinin girişinde bekçi kulübesinin yakınında, Arsemia ile ilgili Türkçe ve İngilizce yazılı bir bilgilendirme tabelası bulunmaktadır.
Girişin karşısında ise turistlere hizmet veren tek katlı bir kafeterya yapısı bulunur. Girişinde yer alan bilgi tabelasının yanı sıra alanda yer
yer çöp kutuları da mevcuttur. Ancak alanın girişi ve yolla ilişkisi oldukça tanımsız olup, çevre düzenleme elemanları bu özel alanın tarihi
ve doğal niteliklerine uygun değildir.
Alan kayalık, dik bir topografyada bulunduğundan yer yer seyrek ağaçlar gözlenmektedir. Ancak alanda yürünen dar patikaların zemini
genellikle toprak olup, eğim nedeniyle kayabilmektedir.

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Arsemia ile ilgili araştırma ve kazı çalışmaları Frederick Karl Dörner ve ekibi tarafından 1938 – 1956 yılları arasında yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar 1938’deki ilk gözlemler; 1951’deki Arsemia’nın keşfi ve 1953-1956 yılları arasında ki Arsemia’daki kazı çalışmaları
başlıklarında aşağıda aktarılmaktadır.
1938: İlk gözlemler
Frederic Karl Dörner Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları isimli eserinde 1938 yılında Kommagene keşif gezisinde Arsemia’nın
bulunduğu yere giderek gözlemlerde bulunduğunu fakat Arsemia (Eski Kale)’ya ait hiçbir yapı kalıntısı tespit edemediğini belirtmiştir4.
Dörner, o tarihte alanda sadece ortaçağdan kalma seramik parçaları bulduğunu belirtmiştir5.
1951: Arsemia’nın keşfi
Dörner, savaşlarla ara bulan çalışmalarına 1951 yılı Temmuz ayında bölgeye gelerek devam etmeye başlamıştır. Dörner bu gelişin
amacını, “Nemrut Dağı’nda bir kazı yapılıp yapılmayacağını incelemek ve bunun dışında, bu iş için ne gibi teknik hazırlıkların gerekli
olduğunu ortaya çıkarmak” olarak tanımlamıştır6.
Adıyaman’da tanımlanan amaca yönelik Nemrut Tümülüsü’ne doğru ilerleyen Dörner, madencilik tecrübesine sahip kayınbiraderi Otto
Singer ve diğer ekip üyeleri ile Ahıt (Tavşi) köyünde verdikleri molada tanıştıkları bir köylünün Eski Kale’nin yamacında bir “resim taşı”
bulduğuna dair bilgi edinmişler ve bu bilgi üzerine Dörner ve ekibi Eski Kale’nin güney yamacına gözlem yapmak üzere yola çıkmışlardır.
Dörner alana yaptığı ikinci ziyareti şöyle anlatmaktadır7;
“Akşam üzeri yola çıktık ve bir saat kadar, Eski Kale’nin Alut’tan çok iyi görülen güney yamacı yönünde yürüdük. Dik güney
yamacından kaleye doğru patikaya benzer bir şey yoktu. Binbir zahmetle tepeye tırmandık ve kayalık bir sırtın sonuna doğru
yöneldik. Rehberim Nuri Dilekli bana orayı da aşağıda düzlükten gösterip dikkatimi çekmişti. “Resim taşı” gerçekten de oradaydı!
Bir kabartmanın üst kısmından bir parçaydı ve Kommagene çağı için tipik olan tasvirde ışınlı taçla sembolize edilmiş Tanrı MithrasHelios görülüyordu”.
Dörner, Arsemia’nın güney yamacında resim taşını gördüğü an çok heyecanlandığını ve alanda başka kalıntılar aradığını açıklamaktadır.
Alanda yaptığı gözlem, Arsemia’nın keşfinin başlangıcını oluşturmaktadır. İlk tespitlerini Dörner şöyle aktarmaktadır;8
4
5
6
7
8

Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 149-151.
A.g.e.
A.g.e., sy.149.
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 151.
A.g.e., sy. 152.
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“Yamacı keskin gözlerle araştırmaya devam ettim ve güney kanadın batı tarafındaki büyük dehlizin altında ikinci bir kabartma
parçası, bir erkek figürünün alt kısmını buldum. Fakat asıl dikkatimi çeken, platonun alt tarafından büyük taşlar arasından sivrilen
ve Mithras-Helios tasvirli fragmanı bulduğumuz kayalık sırtın yukarı ucunda bulunan küçük bir kaya kütlesiydi. Kaya çatlamış,
hava ve zaman tesiri altında yer yer harap olmuştu, fakat yüzeyi bilinçli olarak düzeltilmiş gibi geldi bana. Hatta bir ara harfler
gördüğümü zannettim; fakat yakınına gelince kaya duvarını akşam güneşini sırtıma alarak karşıdan tam ışıkta inceleyince, harfler
kayboldu; gördüğüm, binlerce ince çatlaklı kurşuni bir kayaydı. ...Fakat eğri ışıkta, birden taşın üzerindeki çatlaklar arasından
pek az belirgin olsa da Grek harflerinin yatay ve dikey hatlarını seçtim. Heyecan içinde, kazma kürek getirmeleri için haykırdım,
hemen mendilimle harflerin üzerindeki tozları silmeye, ellerimle kayadan toprakları sıyırmaya başladım. Daha aletler gelmeden,
önümdekinin Grek harfleriyle yazılı bir kitabe olduğu şeklindeki tahminim doğrulanmıştı bile. İlk kazma darbeleri, alt taraftaki
yazıları tahribattan ve havanın tesirlerinden korumuş olan taşları toprağı temizledi. Koruyucu topraktan, ümit ettiğimden çok daha
güzel ve sağlam bir kitabe çıktı.”
Bu keşfin yarattığı heyecan ve merakla Dörner araştırma gezisinin planını değiştirerek Arsemia’da çalışmaya başlamıştır. Yoğun bir
çalışma sonrasında kaya kitabesi ortaya çıkarılmış ve Dörner tarafından okunmuştur. Kitabeden anıtı yaptıranın Kommagene Kralı
Antiochos olduğu anlaşılmaktadır. Dörner kitabenin, alanın Mithradetes Kallinikos’a ait kutsal bir kült alanı olduğunu ve kutsal mezar
yerinin Nymphaios’un (Kâhta Çayı’nın) kıyısındaki Arsemia’nın kenarında bulunduğunu ve o zamana kadar hiç bilinmeyen ve mevcut
yayınların hiçbirinde geçmeyen Kommagene krallarına ait bir kraliyet merkezini tanımladığını belirtmektedir9. Bu değerli mekânsal/
fiziksel bilgilerin yanı sıra kitabeden dönemin ritüellerine dair de değerli bilgiler edinilmektedir. Kitabeye göre10;
“Lâkabı Kallinikos (güzel yenen) olan Kommagene kralı 1. Mithradates’in kendisi için, daha yaşadığı dönemde yaptırttığı bir
hierothesion’un, yeni kutsal bir anıt mezarın, ortasında bulunuyordu. Oğlu Antiochos bu kutsal yeri daha da güzelleştirmişti.
Onun göreve getirdiği rahip, baba ve oğulun birlikte ululanmalarını sağlamakla yükümlüydü. Baba ve oğulun doğum günleri,
her ay kurbanlar ve şenliklerle bütün yurttaşlarca kutlanacaktı. Bu şenliklerin giderleri, rahiplerin yönettikleri krallık mülkünden
karşılanıyordu”.
1953 – 1956: Arsemia’da ki kazı çalışmaları
1951 yılında kaya kitabesini keşfeden Dörner, Arsemia ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Almanya’da hazırlıklar yapmakta, gerekli izinleri
edinmekle ilgili çalışmaktadır. O dönemde, kendisi gibi Kommagene’de çalışmalar yürüten Amerikalı Theresa Goell ve Albrecht Goetze’in
ekibinden haberdar olur ve onlarla birlikte Nemrut Tümülüsü ve Arsemia’yı kapsayan ortak araştırmalar yapmak üzere diyaloga geçer.
Teklifine olumlu yanıt alan Dörner, 1953-1956 yılları arasında Arsemia’da ve Nemrut Tümülüsü’nde Amerikalı ekiple birlikte ortak
çalışmalar yürütmektedir. Bu tarihler arasında Theresa Goell Arsemia’da mimar olarak, Dörner ise Nemrut Tümülüsü’nde epigraf olarak
görev alırlar.
Arsemia’nın güney yamacında yapılan çalışmalar
9 Haziran 1953 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden kazı ile ilgili gerekli izinleri alan ekip, 16 Ağustos 1953 günü çalışmalarına
başlamıştır. Alandaki ilk kazı çalışması Mithras kabartmasının bulunduğu yer, plato, ve yazılı kaya duvarının bulunduğu yerde
gerçekleştirilmiştir. Fakat alanda bulunan kerpiç tuğla duvarların kalıntılarının kireçli torakla kaynaşması sonucu iyice sertleşmiş ve
katmanlaşmış katı toprak kütlesinin kaldırılma işi çalışmaların hızını olumsuz yönde etkilemektedir11.
Olumsuz arazi koşullarının yanı sıra, yazılı kaya duvarının gün ışığına çıkmasını engelleyen bir kireçtaşı bloğunun varlığı da çalışmanın yavaş
ilerlemesine sebep olmaktadır. Kireçtaşı bloğunu kaldırmak üzere yapılan çalışmada Dörner çok önemli bir buluntuyla karşılaştıklarını
şöyle aktarmaktadır12;
“28 Eylül 1953 günü kaya duvarın 2,5 m. ötesinde, insan eli ile işlendiği hemen belli olan kireçtaşı blokunun alt köşesi çıktı karşımıza.
Daha sonra tespit ettiğimize göre, taşın sonu, III. Sütunun 14. satırı hizasında bulunuyordu. Ardından blokun boyutlarının çok
şaşırtıcı olduğu ortaya çıktı; yüksekliği 3,34 m., genişliği 1,80 m. ve kalınlığı 0,82 m. idi. Fakat bizde asıl merak uyandıran şey,
bu kocaman monolitin bir geçme deliği (zıvana) ile bitmesi ve elle yakalandığında, alt tarafında kabartmaların bulunduğunun
belirlenmesi oldu. Bu yüzden bu monumental taşı gün ışığına çıkarmak için harcadığımız özen iki misline yükseldi.”
Dörner, ortaya çıkarılan bu yeni bloğun, Kommagene’de o güne kadar bulunmuş en büyük, en iyi korunmuş ve en güzel anıt olduğunu
belirtmektedir13. Anıtın üstünde bulunan kabartmada Kommagene kralı ile Tanrı Herakles’in selamlaşma, bir dexiosis14, sahnesi
görülmektedir (Resim 33, 37).
Alanda devam eden çalışmalarda yeni bir kabartma ve kaide yeri bulunmuştur. Kırık ve bir bölümü kayıp olan kabartmanın üzerinde
çalışan ekip, ilk bulunan kabartmada olduğu gibi bunun da üzerinde bir selamlaşma, dexiosis, tasvir edilmiş olduğunu saptamıştır.

Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 155.
A.g.e., sy: 155-177.
11
A.g.e., sy: 179.
12
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 179.
13
A.g.e.
14
Sağ elin uzatılması. Kommagene’de tanrılarla krallar arasında bir karşılaşmanın tasvirinde çok kullanılan bir motif (Dörner, 1999: 243).
9

10
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Resim 37: 1953 yılında bulunan Kommagene Kralı I. Antiochos’la Tanrı Herakles’in tokalaşma (dexiosis) kabartması (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).

Eski Kale platosunda yapılan çalışmalar
Dörner yaptığı incelemede plato üzerinde çok az yapı kalıntısına rastladığını belirtmektedir. Dörner, alanla ilgili detaylı bilgilere yazarı
bilinmeyen Suriye kökenli bir el yazmasında rastladığını belirtmektedir. Belgede alan şöyle tanımlanmaktadır;
“Yakubi Patriği Büyük Michael’in 1180-1193 yılları arasında Barşauma manastırında bir kilise yaptırttığı, kilisenin 15 Mayıs
1194 günü hizmete açıldığı belirtiliyor. Belgede, devamla şunlar yazılı: “Manastırdan bir günlük yolda, Gaktay civarında, beyaz,
yontulmuş taşlardan yapılmış, dağ başında dinsizlerin bir mabedi vardı. Kullanılan taşların ve yapının harikuladeliğinden dolayı bu
binaya cinlerin yapısı deniliyordu. Bu nedenle Patrik (1. Michael) yük hayvanları gönderdi; taşlar kırılarak hayvan sırtında taşınmak
suretiyle buraya getirildiler. Bu şekilde büyük bir emekle ve binlerce dinar masraf edilerek bu mabet (Barşauma Manastır Kilisesi)15
yaptırıldı. Pek büyük olmasa da böyle harikulade güzel bir mabet bu memlekette o zamana kadar görülmemişti. Fakat mabet,
özellikle orada büyük zarif ve yüksek görünüyordu. Ve kilisenin ortasında bir güzel kubbe vardı16” (Şekil 5).

15
16

Barşavma Manastırı, Rumkale-Gaziantep.
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 187-188.
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Şekil 5: Eski Kale’nin platosu ve güney yamacı, Rekonstrüksiyon taslağı: Wolfram Hoepfner17

Ekip, platoda yaptığı detaylı incelemeler sonucunda elde ettikleri ufak parçalardan, bugünden farklı olarak alanda Helenistik dönemde
var olan tören salonuna yönelik bilgiler edinmişler ve bir numaralı tören salonunun mekânsal özellikleri ile ilgili tanımlamalarda
bulunmuşlardır. Dörner bir numaralı tören salonunun özelliklerini şöyle anlatmaktadır;
“Geç Helenistik çağında, Bizans döneminde ve ortaçağda yapılmış geniş ölçüde değişikliklere rağmen, dikkatli gözlemler sayesinde,
platonun batı bölümündeki Helenistik dönemi tören mekânları konusunda oldukça iyi fikir edinebildik. Fakat zemin çok zarar
görmüştür. Yer, dekoratif mozaiklerle kaplıdır, kıvrım süsler, mazgal motifli kenar suları, dalga motifleri, inci çubuklar, sarmaşık ve
testere ağzı motifleri birbirini takip etmektedir. Sadece parçacıklar halinde elimize geçen kısımlardan hareketle, I numaralı tören
salonunun mozaik zemini hiç olmazsa çizim yoluyla tamamlandı. Ölçüleri 10,87x9,22 m ve 13,85x14,62 m yani 100 m² ve 203
m² olan tören salonlarının büyüklüğü ve ferahlığı dikkate değer niteliktedir. Bulunan çok sayıda küçük artıklardan, duvarların
sıvasının renkli olduğu ve dönemin modasına uyularak mermer taklidi desen kullanıldığı anlaşıldı18” (Şekil 6).

Şekil 6: Eski Kale’nin platosunda ve güney yamacında Kommagene çağından yapıların planı. Kazı
sonuçlarına göre ve eklemelerle çizen: Wolfram Hoepfner19.

Tören salonlarının tespitinden sonra, ekip platoya erişimin nasıl olduğu konusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışmalar ışığında
ekip tören salonlarının alt kısmında birkaç metre yükseklikte moloz yığınının altında 7 metre genişliğinde bir merdiven keşfetmiştir.
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy: 188, şekil 54.
A.g.e., sy. 188-189.
19
A.g.e., sy: 187.
17
18

100

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

Merdivenin yeri ve doğrultusu kutsal alanla ilgili açıklanamayan önemli noktaların açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Dörner merdivenin
keşfini ve içerdiği bilgileri şöyle anlatmaktadır:
“Platoya çıkan dış merdiven, kült şenliklerine katılanların kolayca çıkmaları ve inmeleri için yeterliydi. Tören salonlarının nasıl bir
görünüme sahip olduğu, Wolfram Hoepfner’in yardımı ile yeniden belirlendi ve onun çizimi, bu noktada çok önemli bir buluşa
yol açtı: Platonun bu bir propylon tarzında biçimlendirilmiş batı yarısı için, Atina’daki propileler (sütunlu giriş) örnek alınmıştı.
Kitabelerde rastlanan “sütunlu yollar” ifadesinden ne anlamak gerektiği ancak şimdi açıklığa kavuşmuştu: Bununla, kutsal yerdeki
kutlama törenlerinin hedef noktası belirtilmekteydi”20.
Platoda keşfedilen tören salonları ve merdivenin yanı sıra ele geçirilen arkeolojik kalıntılar ve fragmanların incelenmesiyle platoda bir
anıt-mezar yapılmış olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmayı Dörner şöyle ifade etmektedir;
“Wolfram Hoepfner bütün fragmanları titizce inceledikten sonra, platonun doğu tarafında Mithradates Kallinikos için, Halikarnassos
(Bodrum) mozolesi türünden bir anıt-mezar yapılmış olduğu sonucuna vardı. Bu yapının önünde, birçok fragmanında gösterdiği
gibi, muhtemelen monumental tanrı heykelleri yer alıyordu. Ayrıca büstler de dikilmiş olmalıydı, çünkü bir kraliçenin ve bir
kralın hemen hemen hiç hasar görmemiş başlarını bulduk. Yumuşak kireç taşından yapılmış başlar yüksek nitelikli bir heykeltraş
çalışmasının kalıcı örneklerini oluşturuyorlar. Erkek büstü, büyük ihtimalle 1. Antiokhos’u gösteriyor; alınlıkla süslü kadın başının,
Grypos lakaplı Selevkos Kralı VIII. Antiochos’un kızı ve 1. Antiochos’un annesi Laodike’ye ait olduğu düşüncesindeyiz”21.
Kaya odası ve büyük kaya geçidinin bulunması
1953 – 1956 yılları arasında yapılan araştırmalarda alanda bir adet kaya odası ve kaya geçidi bulunmuştur.
Kaya odası II. Kaidenin bulunduğu yerde alanın batı tarafındaki kaya kütlesinin içine oyularak yapılmış yüksek kubbeli bir mekândır.
Mekânın iki yanında çıkıntılar bulunmaktadır, Dörner bunların kubbenin yapımında kullanılan iskeleye dayanak olduklarını
düşünmektedir22.
“2,46 m. yüksekliğinde bir ağız, kaya odasına özel bir önem kazandırıyor; bu ağızdan başlayan 10 m. uzunluğunda bir merdivenli
tünel küçük bir platforma ulaşıyor. Burada görülen küçük odanın duvarı yaklaşık 6 m. derinliğine dik olarak iniyor. Bir kapı için
tesisat veya bir iniş için herhangi bir yol tespit edilememiştir”23 (Şekil 7).
Kaya odasının bulunmasını takiben alanda kaya kitabesinin altında bir kaya geçidi de bulunmuştur. Bulunan kaya geçidinin sonuna
ulaşmak için yapılan zorlu çalışmalar 18 Eylül 1956 tarihine kadar sürmüş ve 158,1 metrelik uzunluğa sahip kaya geçidi keşfedilmiştir.
Kaya kitabesinin altından başlayan geçit, 28. metreye kadar 1,35 – 1,55 m. genişliğinde olup daha sonra daralmaktadır. Geçitle ilgili
Dörner aşağıdaki bilgileri vermektedir;
“141 metreye gelindiğinde, sol duvar genişleyerek merdivenin yanına yapılmış yuvarlak bir boşluk şekline girdi; bu yuvarlak
boşluğun çapı yaklaşık 2,50 metreydi ve kayalık zemine 40-50 cm. giriyordu. Yükseklik, içinde rahatça ayakta durmaya yetiyordu.
Benzer yapılmış ikinci bir yuvarlak delik, 150 metre sınırında ortaya çıktı....Geçidin başlangıç ve bitim noktası arasındaki uzaklık
158,1 m. idi. Tavan burada hafif bombelenerek kayalık zeminle birleşiyordu, merdivenler ise bitim noktasına kadar iniyordu”24.
Kaya odası ve geçidinin yapım amacına yönelik bir bilgiye rastlanmamıştır.
Kahta Çayı kıyısındaki araştırmalar
Arsemia’nın güney yamacında yürütülen çalışmalara paralel olarak, ekip Kâhta Çayı’nın kıyısında da araştırmalarda ve kazı çalışmalarında
bulunmuştur. Yapılan araştırmalarda Kâhta Çayı kıyısının Arsemia’nın demir üretim merkezi olarak kullanıldığını göstermektedir. Dörner,
alanda bulunan demir ocaklarını şöyle anlatmaktadır;
“Ocağın zemini koyu kahve renkli, humusça zengin kilden oluşuyordu; içinde ortaçağdan kalma çanak parçaları, sikkeler, fırın
atıkları, cüruf parçaları ve çakıl taşları vardı. ...Kazı çalışmaları tamamlandığında, üstten bakılınca hemen hemen daire şeklinde,
yöredeki marn içine açılmış ve kahverengi mille doldurulmuş yaklaşık 0,7 m. çapında bir çukur görülüyordu. Bu mil örtü, yanarak
kırmızılaşmış iki adet ortak merkezli 3-4 cm kalınlığında duvarı kaplıyordu; dış duvarın çapı 0,55 m., iç duvarınki ise 0,4 m.
idi ve her iki duvarın iç tarafları dümdüz sıvanmıştı. Ne yazık ki, fırının yamaçtan aşağı bakan tarafında huniye benzer, duvara
kadar uzanan bir yıkıntı vardı. Daha sonraki kazılar, yıkıntının içinde 40 cm daha derinde, fırının duvarının artıkları, erimiş demir
parçaları, taşlar, odun kömürü ve ortaçağdan kalma seramik ve sikkeler bulunduğunu ortaya koydu.....Elde edilen buluntular
ışığında şu söylenebilir: Tahrip edilmiş öbür fırınlar ve demir artıklarıyla birlikte bu fırın kalıntıları, bu alandaki en eski tabakadır;
kazı çukurlarının açıldığı bu bölgede ortaçağda gerçekleştirilen inşaatlarla, bu tabaka hemen hemen yok olmuştur”25.

Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 189-190.
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 190.
22
A.g.e., sy. 191.
23
A.g.e., sy. 192.
24
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 196-197.
25
A.g.e., sy: 199-200.
20
21
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Şekil 7: Kaya odası plan ve kesiti26

11. TARİH, BAĞLAM VE ARKEOLOJİK BULGULAR
Kommagene Kralı Mithradates Kallinikos’a ait kutsal bir kült alanı ve kraliyet merkezi olarak inşa edilen Arsemia, oğul Kral Antiochos’un
Tanrı Herakles’le tokalaşma (dexiosis) sahnesini içeren kabartmayı eklemesiyle daha da zenginleşmiştir. Dexiosis kabartmasının yanında
doğal kayaya yazılan kitabe ise Kommagene döneminin ritüellerine dair oldukça değerli bilgiler vermektedir.
Arsemia Ören Yeri, Karakuş Tümülüsü ve Nemrut Dağı Tümülüsü ile birlikte birbirini gören üç önemli coğrafi nokta olarak, bir üçgenin üç
köşesini oluştururlar. Dolayısıyla bu kutsal alan bulunduğu coğrafi konum ile de özeldir (Resim 1, 38).

26

Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy. 193..
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A) Yeni Kale,
B) Kahta Çayı Vadisi,
C) Eski Kale’nin kuzey yanı
Kaynak: Dörner, 1996: 161.

Resim 38: Kahta (Nymph) Çayı’nın iki yanında, Memlük Hisarı ile birlikte Yeni Kale ve Eski Kale’nin masifi.

12. KORUMA – PLANLAMA TARİHİ
Yukarıda27 ayrıntılı olarak aktarıldığı üzere 1938 yılından keşfedilen Arsemia Ören Yeri, F. K. Dörner tarafından 1954’den sonra
ayrıntılı olarak çalışılmış, alanda ve çevresinde farklı niteliklerde bilimsel kazı ve araştırmalar yapılmış ve bu çalışmaların sonuçları da
değerlendirilmiştir. Dörner Arsemia’da yaptığı araştırmaların sonuçlarını pek çok yayında sunmuş, bunlardan Arsemia’daki çalışmalar
ayrıntıları ile aktaran kitabı Türkçeye de çevrilmiştir.
Alandaki eserlerin ayrıntılı tanımının yanı sıra alandaki yazıtları da okuyarak yorumlayan Dörner, günümüzde doğru değerlendirilmesine
olanak verecek şekilde alanın anlamı hakkında da çok değerli bilgiler vermektedir. Öte yandan Arsemia’daki plato üzerine var olan yapının
taşlarının 12. yüzyılda Rumkale’ye taşınarak, burada Barşavma Manastırı’nın inşaatında kullanıldığına ilişkin bilgiyi aktaran Dörner, 800
yıl sonra Arsemia ile Rumkale arasındaki ilişkiye bir başka tarihsel boyut da katmıştır. Bu açılardan değerlendirildiğinde alanın arkeolojik
açıdan bilinirlik düzeyinin çok yüksek olduğu söylenmelidir.
Bilinirlik düzeyinin çok yüksek olan Arsemia’da koruma ve sunum amaçlı bazı müdahaleler de yine Dörner döneminde yapılmıştır. Ancak
bu tür çalışmaların Dörner’den sonra devam ettiği söylenemez. Arsemia Nemrut Dağı Milli Parkı içinde koruma sorunları en az yerlerden
biri olmasına karşın, alanın sunumu özellikle bilinirlik düzeyi ile karşılaştırıldığında oldukça zayıftır. Nitekim alanın korunmasına yönelik
herhangi bir çalışma yapılmadığı ilgili koruma kurulları arşivlerinde Arsemia ile ilgili kararlar incelendiğinde görülür.
Arsemia 13.03.1986 tarihinde, bölgedeki başka eser ve yerleşmelerle birlikte Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun
2036 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Söz konusu karar28 metni aşağıda aynen verilmiştir.
“Adıyaman, Kahta İlçesi, Nemrut Dağı ve yakın çevresindeki örenyerleri ve taşınmaz kültür varlıklarının tesciline ilişkin Taşınmaz
Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulu’nun ……….gün (okunamadı) ve 203 sayılı kararı uyarınca hazırlanan belgelerin
değerlendirilmesi hususunda Adıyaman Valiliği’nin 2.11.1984 gün ve 1093 sayılı yazısı okunarak, ekleri incelenmiş ve yapılan
görüşmeler sonunda;
Adıyaman, Kahta İlçesi, Nemrut Dağı ve yakın çevresindeki Kocahisar köyündeki Yeni Kale’nin, Karadut Köyündeki Nemrut Dağı
Tümülüsünün, Kocahisar Köyü Eski Kahta Köyündeki Eski Kale (Arsemia) tesciline, Koruma alanlarının ekli paftalarda işaretlendiği
şekilde belirlenmesine, ayrıca bu alanda, ilgili kuruluşca Koruma Amaçlı İmar Planının ivedilikle yapılmasına karar verilmiştir.”
Bu çalışmalar dışında ODTÜ-KNKGP ekibince 2006 yılından bu yana başta TC Başbakanlık Gap İdaresi olmak üzere, farklı kurumların
desteği ile KNKGP kapsamındaki yerlerin halihazır haritalarının çıkarılması için talepte bulunulmuştur. Konuyla ilgili olarak diğer
kurumlardan olumlu destek alınamamış ve 2008 yılında Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi kaynak ayırarak bu hizmetin alınmasını
sağlamıştır.
Aşamalı olarak hazırlanarak, 2010 yılı yazında teslim alınan ve KNKGP ekibine ulaştırılan bu haritalar içinde Arsemia Ören Yeri ve yakın
27
28

Bknz. 10. Araştırılmışlık Düzeyi başlıklı bölüm.
Kaynak: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu 13.03.1986 tarih ve 2036 sayılı kararı.
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çevresinin de 1/5000 ve 1/1000 ölçekli haritası mevcuttur. Değişim Planlama Harita İnş. San. Tic. Ltd. tarafından hazırlanan Arsemia
Ören Yeri haritaları 7 adet 1/1.000 ölçekli pafta ile ve 4 adet 1/5.000 ölçekli paftadan oluşur (Şekil 2). Patfa Kodları şunlardır:
●● 1/1.000 ölçekli haritalar: M41-a-03-c-3-c; M41-a-04-d-4-d; M41-a-08-b-2-b; M41-a-09-a-1-a; M41-a-09-a-1-b; M41-a09-a-1-c; M41-a-09-a-1-d
●● 1/5.000 ölçekli haritalar: M41-a-03-c; M41-a-04-a; M41-a-08-b; M41-a-09-a
Böylece temin edilen bu harita, kadastral planlarla çakıştırılarak içinde Arsemia Örenyeri’ne ilişkin sit alanı sınırı tanımı olmak üzere,
ilerde hazırlanacak plan ve projelerde altlık olarak kullanılabilecektir (Şekil 2).

13. İDARİ STATÜ
Arsemia, Adıyaman İli, Kâhta ilçesi Kocahisar Köyü sınırları içindedir. Bu nedenle alanda yerel olarak yetkili en üst idari merci Adıyaman
Valiliği ile ona bağlı olan Kâhta Kaymakamlığı’dır.
Merkezi olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluk alanına giren Nemrut Dağı Milli Parkı’yla ilgili yerel yetkili birim, Adıyaman
Valiliği altındaki Adıyaman Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’dür.

14. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Arsemia 1. Dereceden Arkeolojik Sit olduğundan yerin korunması ve sunumu ile ilgili yetkili kurumlar Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Adıyaman Müzesi Müdürlüğü ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kuruludur.
Köy sınırları içinde ve büyük kısmı tarla olan arazi yapısıyla ören yeri herhangi bir belediyenin mücavir alan sınırı içinde değildir. Dolayısıyla
alanla ilgili her türlü proje ve plan üretimi ile ilgili sorumluluk yerel düzeyde Adıyaman Valiliği, merkezi düzeyde ise Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ndedir. Bu kurumlar Sit alanı sınırları içinde kamulaştırma, takas ve altyapı
ihtiyaçlarının karşılanması konularında da yetkiye sahiptir.

15. SOSYAL YAPI
Arsemia Ören Yeri’nin çevresinde bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Fakat, Ören yeri Kocahisar Köyü ile Damlacık Köyü’ne yakın bir
konumda bulunmaktadır. Dolayısı ile ören yeri yakınında ki köylerin oluşturduğu sosyal yapı ile ilişkilidir.

16. GÜVENLİK
Jandarma ve Milli Parklar alanın güvenliğinden sorumlu birimlerdir. Ayrıca alanda dönüşümlü olarak görev yapan iki müze bekçisi
bulunmaktadır.

17. ALANIN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Alanın korunması ve sunumu için düzenli bir izleme (monitoring) yapılmamaktadır. Alanda kaçak yapılaşma, kaçak kazılar, izinsiz
müdahaleler, güvenlik vb. konuların izlenmesinden sorumlu kurum Adıyaman Müzesi’dir.
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ARSEMİA KARŞISINDA BİR SAVUNMA YAPISI:
YENİ KALE - KOCAHİSAR
Mert Nezih Rifaioğlu | Erhan Öztepe
1. KONUM, GENEL ÖZELLİKLER, ULAŞIM VE YOL DURUMU
Yeni Kale, Adıyaman İli, Kâhta İlçesi’nin 26 km. kuzeyinde Kocahisar Köyü’nde bulunur. Kale, güneyde Kâhta Çayı, kuzeyde ise Kocahisar
Köyü ile çevrelenir (Şekil 1).
Sarp bir kayalığın üstünde konumlanan Yeni Kale’ye, Adıyaman-Kâhta-Narince güzergâhında bulunan 360-05 kodlu Devlet
Karayolu’nu,n Kâhta-Narince hattının 8. km’ sinden Sincik istikametinde giden 02-03 kodlu il yoluna dönerek, bu yoldan Kocahisar köy
yoluna bağlanarak ulaşılmaktadır (Şekil 2).

Şekil 1: Yeni Kale ve Kocahisar Köyü’nün
konumu (Googleearth,2009).

Şekil 2: Karayolu haritası (www.kgm.gov.tr)
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Devlet yolu asfalt, çift gidiş – dönüşü olan bir yoldur. İl yolu ise Devlet yoluna göre daha dar, asfalt bir yol olup iki binek aracın geçebileceği
genişliktedir. İl yolundan Kocahisar Köyüne giden köy yolu ise stabilize, il yolundan daha dar ve virajlı bir yoldur.
Köy muhtarından alınan bilgiye göre, Kocahisar köyünün mezralar dâhil toplam nüfusu 600’dür. Kocahisar Köyü’ndeki hane sayısı 48
olup mezralar dâhil toplam hane sayısı 55’dir. Mezralarla birlikte toplam 282 seçmen bulunmaktadır. Köyden kente genç nüfusun
göçünde azalma vardır. Gençler kente çalışma amaçlı gitmektedirler (Bkz. EK 1).
Ekonomi, çiftçilik ve hayvancılığa dayanmaktadır. En büyük tarım arazisi 200-250 dönüm olup, organik tarıma müsait alanlardır.
Köyde büyük baş hayvancılık (yerli cins inek) ile küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır (Bkz. EK 1). Köyde bir ilköğretim okulu bulunur.
Birleştirilmiş bir adet derslikte, 30 öğrenci mevcuttur. Okulda bir öğretmen görevlidir. Köyde bir sağlık ocağı binası bulunmakta olup,
hizmet vermemektedir.

2. DOĞAL ÇEVRE
Yeni Kale’nin yakın çevresinde oldukça pitoresk, günün her saatinde farklılaşan bir doğal yapı bulunur. Kale’nin kuzeyinde Kocahisar
Köyü’nün sırtını dayadığı dağlık, kurak, seyrek meşe ağaçlarının bulunduğu bir alandır (Resim 1).

Resim 1: Kocahisar köyü çevresinde topografya ve doğal yapı (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Kale’nin güneyinde ise Kâhta Çayı ile beslenen sulak alanlar, söğüt ve kavak ağaçlarının bulunduğu bir vadi bulunur. Yeni Kale’nin sarp
bir tepeliğin üstüne konumlanmasından dolayı, farklılaşan doğal yapı kaleden daha net algılanmaktadır (Resim 2). Kalede doğal
çevrenin zengin niteliklerinin gözlemlendiği bakı noktaları bulunmaktadır. Kâhta Çayı’nın ve etrafındaki zengin bitki örtüsü, Kale’deki
bakı noktalarından algılanır. (Resim 3).

Resim 2: Yeni Kale’den doğal çevreye bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).
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Resim 3: Yeni Kale ve Kocahisar Köyü çevresinde doğal yapı (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

3. YAPILI ÇEVRE
Yeni Kale, hem yakın çevresinde bulunan Arsemia ile hem de uzak çevresinde bulunan Cendere Köprüsü, Nemrut Tümülüsü ve Karakuş
Tümülüsü ile sosyal, kültürel, mekânsal ve anlamsal ilişkiler kuran, oldukça değerli ve nitelikli bir yapılı çevrede bulunmaktadır.
Yeni Kale
Kalenin inşa edildiği sarp kayalık, güneyde bulunan Kahta Çayı’nın yatağına paralel biçimlenmiş jeolojik bir oluşumdur. Bu oluşum, bir
yandan kalenin beden duvarlarına sağlam bir temel oluştururken, bir yandan da kalenin biçimini belirleyen önemli bir coğrafi referanstır.
Kale’nin kuzeyinde Kocahisar Köyü, güneyinde Kommagene Krallığının önemli kült alanlarından biri olan Arsemia Ören Yeri bulunur (Şekil
3).

Resim 4: Yeni Kale’ye güneybatıdan bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).
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Şekil 3: Yeni Kale ve yakın çevresi (Kaynak: Codex)

Kalenin temellerini oluşturan sarp kayalık, güneyde Kahta Çayı’ndan yaklaşık 200 m. yükseklikte olup, kuzeyde Kocahisar Köyü yerleşim
kotundadır. Topografyada bulunan seviye farkları kalenin mekânsal ve yapısal biçimlenişinde ana belirleyici olmuştur. Kuzeyde kalenin
ana girişi, savunma amaçlı sur duvarları ve burçlar; güneyde kale beden duvarları ile güneydoğuda sarp kayalığın en üst kotunda iç kale
bulunmaktadır (Resim 4, 5; Şekil 4-5) 1.

Şekil 4: Yeni Kale Güney Cephe (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

1

Raporda kullanılan ve ANB referanssı ile ayrıştırılan rölöve çizimleri, ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 209 yılında “Adıyaman Yeni Kale (Kâhta) Rölöve
Restitüsyon Restorasyon Statik Projeleri Yapım İşi” kapsamında hazırlanmıştır. Bu projeden yararlanmamıza izin veren Y. Mimar Restorasyon Uzmanı Umut Bilgiç’e ODTÜ-KNKGP
ekibi olarak teşekkür ederiz.
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Resim 5: Yeni Kale’ye kuzeydoğudan Kocahisar Köyü’nden bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Şekil 5: Yeni Kale Kuzey Cephe (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Yeni Kale’nin yapısal ve mekânsal niteliklerini alt ölçeklerde detaylı tanımlayabilmek için “Adıyaman Yeni Kale (Kâhta) Rölöve Restitüsyon
Restorasyon Statik Projeleri Yapım İşi” kapsamında hazırlanan anahtar planlar ve bölgeler referans olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda
kale aşağıdaki 12 alt bölgede ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır.
1. Bölge: Kale girişi
Bir numaralı bölge, kuzeyde Kocahisar Köyü yönünde bulunan kale girişi ve onunla ilişkili mekânları tanımlamaktadır. Bölge, 01-0203 numaralı mekânlar ile kale kulesinden oluşmaktadır (Şekil 6, 7). Kalenin girişine Kocahisar Köyü’nün meydanından 1983 yılında
Adıyaman Müze Müdürlüğünce yapılmış patika yoldan ulaşılmaktadır (Resim 6). Kale girişi meydan kotundan yaklaşık 20 m. yükseklikte
bulunmaktadır2.
Kale kapısı kemerli bir kapı olup üzerindeki kitabelere göre, Memluklular Devrinde, eyalet merkezi olarak kullanılmış ve Memluk Sultanı
Malik-el Eşref tarafından yeniden inşa ettirilmiştir3 (Resim 7). Girişten 02 ve 03 numaralı mekânlara ulaşılmaktadır. Mekânların üst
örtüleri kaba yonu taştan beşik tonozlu olup, mazgal pencereleri bulunmaktadır. Bölgenin kuzey cephe duvarında bosajlı ve düz kesme
taştan yığma duvar tekniği gözlenmektedir (Resim 8). İç mekânlarda ise kesme taş kullanılmıştır (Resim 9).

2
3

Adıyaman Yeni Kale (Kâhta) Rölöve Restitüsyon Restorasyon Statik Projeleri Yapım İşi, Rölöve raporu, 2010.
Dörner, Friedrich, Karl&Goell, Theresa, 1963. Die Ausgrabungen Hierothesion des Mithradates Kallinikos von 1953-1956, Istanbuller Forschungen 23(1963), Berlin, sy. 308310.
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Şekil 6: Bir numaralı bölgenin anahtar planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 7: Bir numaralı bölgenin planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Resim 6: Kalenin girişine giden patika yol (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).
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Resim 7: a (üst )Kale girişi ve Resim 7: b (alt) Yapı
kitabesi (ODTÜ; KNKGP Arşivi,2008).

Resim 8: Bir numaralı bölgenin Kuzey Görünüşü (ODTÜ; KNKGP Arşivi,2008).
Resim 9: İki numaralı mekânın iç cephesi (ODTÜ; KNKGP Arşivi,2008).
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2. Bölge
Kale girişinden iki numaralı bölgeye ulaşılmaktadır (Şekil 8, 9). Bölge alt kot ve üst kot olmak üzere iki kotta ki toplam altı mekânı
tanımlamaktadır. Alt kotta bulunan mekânların üst örtüsü kaba yonu ve moloz taştan inşa edilmiş tonozdur. İç mekân duvarlarda
malzeme kayıpları bulunmaktadır. Moloz taş yığma yapım tekniğinin gözlendiği duvarlarda yer yer kaplama malzemesi olarak kesme
taşın kullanıldığı tespit edilmektedir (Şekil 10).

Şekil 8: 2 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 9: 2 nolu Bölge Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 10: 2 nolu Bölge – Mekânlardan Geçen Kesit (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)
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Üst kotta bulunan alanın sur duvarında 10 adet sivri kemerli niş bulunmaktadır (Resim 10). İç mekân sur duvarında kesme taş yığma
duvar yapım tekniği gözlenmektedir. Dış mekân sur duvarında ise kalenin kuzey cephesinde gözlenen bosajlı ve düz kesme taştan duvar
tekniği mevcuttur (Şekil 11). Bu alanda bulunan mekânların üst örtüsü mevcut değildir. Mekânlar arasında ki bölücü duvarlarında
kaybolduğu gözlenmiştir. Kesme taş yer döşemesi sur duvarının çeperinde tespit edilmiştir.

Resim 10: Sur duvarında bulunan sivri kemerli nişler (ODTÜ; KNKGP Arşivi,2008).

Şekil 11: 2 nolu Bölge Kuzey Cephesi (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

3. Bölge
İkinci bölgeden ulaşılan üçüncü bölge, 10 ve 11 numaralı mekânları ve K04 kulesini tanımlamaktadır (Şekil 12). 11 numaralı mekâna
ikinci bölgede bulunan 04 numaralı mekândan altı basamaklı taş bir merdivenle ulaşılır. Mekân 04 numaralı mekândan 1.65 cm.
yüksekte bulunmaktadır (Şekil 13).

Şekil 12: 3 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)
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Şekil 13: 11 numaralı mekânın planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Mekâna merdivenin sahanlığından girilmektedir. Mekânın kuzeybatı duvarında üç adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır (Resim
11). Pencere lentolarının üstünde yapı kitabeleri bulunmaktadır (Resim 12). Pencere açıklıklarında ki taşlarda demir parmaklık izi
gözlenmektedir (Resim 13). Mekânın güneydoğu cephesinde mihrap nişi bulunmaktadır (Resim 14). Mevcut durumda mekânın yer
döşemesi toprak kaplı olup, üst örtüsü tonozdur. 11 numarı mekânın altında 10 numaralı kapalı bir mekân bulunmaktadır.

Resim 11: 10 ve 11 numaralı mekânlar. 11 numaralı mekâna taş bir merdivenden ulaşılmaktadır. Dikdörtgen mekâna geniş kemerli bir açıklıktan girilmektedir (ODTÜ; KNKGP
Arşivi, 2006).
Resim 12: 11 numaralı mekânın kuzeybatı cephesinde bulunan pencere açıklıkları ve kitabeler (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).
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Resim 13: Pencere açıklıklarında ki demir parmaklık izleri (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).
Resim 14: Güneydoğu cephesinde bulunan mihrap nişi (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).

4. Bölge
Dört numaralı bölge 12, 13 ve 14 numaralı mekânları kapsamaktadır (Şekil 14, 15). 12 numaralı mekânın kuzey duvarında 1 adet
mazgal pencere bulunmaktadır. Mekânın batısındaki kapı açıklığından 13 numaralı mekâna ait taş bir merdivenle, iki ayrı odacıktan
oluşan 14 numaralı mekâna ulaşılmaktadır. Bu mekânların tanımladığı S04 sur duvarı ise kuzeyde doğu batı doğrultusunda yaklaşık 25
m uzanır1.

Şekil 14: 4 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

12 numaralı mekânın üst örtüsü yarım tonozdan, 13 numaralı mekânın üst örtüsü, beşik tonozdan, 14 numaralı mekânın üst örtüsü
çapraz tonozdan inşa edilmiştir (Şekil 16). Sur duvarının dış cephesi bosajlı kesme taş ve kesme taşın beraber kullanıldığı teknikle inşa
edilmişken (Şekil 17), iç mekân duvarları iri boyutlu kesme taştan inşa edilmiştir2.
5. Bölge
Kalenin kuzeybatıya doğru uzanan bölümüdür. Dik yamaçlarla çevrili dar bir düzlüğe inşa edilmiş alana dar bir patika ile ulaşılmaktadır
(Şekil 18, Resim 15). Patika kuzeyde ve güneyde yer alan sur kalıntıları ile tanımlanmış toprak zeminli ve kavislidir (Resim 16).
Alan konum olarak kalenin kuzeybatı yönündeki en uç noktası olduğundan Karakuş Tümülüsü, Nemrut Dağı, Arsemia, Kahta Ovası ve
Fırat Havzası ile görsel ilişki içerisindedir. Alt ve üst kotta olmak üzere sekiz mekândan oluşmaktadır (Şekil 19).

1
2

Adıyaman Yeni Kale (Kâhta) Rölöve Restitüsyon Restorasyon Statik Projeleri Yapım İşi, Rölöve raporu, 2010.
Adıyaman Yeni Kale (Kâhta) Rölöve Restitüsyon Restorasyon Statik Projeleri Yapım İşi, Rölöve raporu, 2010.
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Şekil 15: 4 nolu Bölge Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 16: 14 numaralı mekâna ait kesit (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 17: Sur cephesi (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 18: 5 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)
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Resim 15: Beş numaralı bölgeye bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2006).

Resim 16: Patika yol (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Şekil 19: Beşinci bölüm planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)
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Patikadan sur duvarlarının ve yapı kalıntılarının
tanımladığı geniş bir düzlükten oluşan açık alana
ulaşılmaktadır (Resim 17). Alan patikadan daha
alt kottadır. Taş basamaklı merdiven ile alana
inilmektedir. Alanda, kuzeybatı yönüne doğru
sıralanan mekânlar bulunmaktadır. Mekânların
üst örtüleri tonozdur. Bölücü duvarları moloz
taştan yığma yapım tekniği ile inşa edilmiştir.
Mekânların kuzey cephelerinde birer adet pencere
bulunmaktadır. Alanın kuzeybatı ucu üçgen
formunda uzanmakta ve tonoz örtülü bir mekânı
tanımlamaktadır. Mekânın kuzeybatı cephesinde de
bir pencere açıklığı bulunmaktadır.

Resim 17: Patika yoldan beşinci alana bakış
(ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

6. Bölge
Altıncı bölge kalenin ortasında yer alan ve dokuz mekânı kapsayan iki kota sahip bir alandır (Şekil 20, Resim 19). Bu bölümdeki mevcut
mekânlar özgün planimetrik ve yapısal özelliklerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Mekânlarının üst örtüleri tonozdandır. Duvarlar ise
moloz ve sıralı taştan inşa edilmiştir. Duvar köşelerinde ise kabayonu taş kullanıldığı gözlenmektedir (Şekil 21, 22, 23, 24).

Şekil 20: 6 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)
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Resim 19: Altıncı bölgeye bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008)

Şekil 21: 6 nolu Bölge Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 22: Bağlantı Kısmından Geçen Kesit (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 23: 6 nolu Bölge Kuzey Görünüşü (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 24: 6 nolu Bölge Örnek Kesit (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)
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7. Bölge
Bu bölgeye kale girişinin batısında bulunan kaya oyma bir merdiven ile ulaşılmaktadır (Şekil 25; Resim 20,21). Bölge dört mekândan
oluşmaktadır. Mekânlar ana kayanın oyulmasıyla oluşmuştur. Bu nedenle, plan şemaları yer yer amorftur (Şekil 26, 27). Mekânların üst
örtüleri tonozdandır. Bölgede büyük ölçüde yapısal sorunlar ve malzeme kayıpları bulunmaktadır (Şekil 28).

Şekil 25: 7 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Resim 20: Kaya oyma basamaklar (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Resim 21: 7 numaralı bölgeye bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).
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Şekil 26: 7 nolu Bölge Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 27: 7 nolu Bölge Kesit (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 28: 7 nolu Bölge Kuzey Görünüşü (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

8. Bölge
Sekizinci bölge kule, sur duvarı ve iki mekânı tanımlamaktadır (Şekil 29). Kule iki katlıdır ve her katında bir mekân bulunmaktadır. Kulenin
dış duvarları bosajlı ve kesme taş kullanılmıştır (Resim 22). İç mekânda ise kesme taş kullanımı mevcuttur. Alt kotta yer alan mekâna
güneydoğudan kemerli bir kapı açıklığından girilir. Kapının üstünde yapı kitabesi bulunmaktadır.
Mekân dikdörtgen planlı bir mekân olup kuzey duvarında iki adet mazgal açıklığı bulunmaktadır. Mekânın üst örtüsü beşik tonozdandır.
Üst kotta bulunan mekânın kuzey ve batı duvarında ikişer adet mazgal pencere bulunmaktadır. Mekânın ortasında kare formda alt
kottaki mekâna açılan bir boşluk vardır (Şekil 30). Mekânın üst örtüsü yoktur.
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Şekil 29: 8 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Resim 22: Sekizinci bölgeye bakış. Kale sur duvarı ve kule (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Şekil 30: 8 nolu Bölge Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)
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9. Bölge
Bu bölge kule ve sur duvarını kapsamaktadır (Şekil 31). Kule yıkık durumdadır dış duvarda kabayonu taş ve moloz taşın kullanımı
mevcuttur. Sur duvarında ise bosajlı taş ve kesme taşın birlikte kullanıldığı gözlenmektedir (Şekil 32).

Şekil 31: 9 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 32: 9 nolu Bölge Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

10. Bölge
Bu bölge 7 ve 8 nolu bölgelerin güneydoğusunda bulunur (Şekil 33). Bölge içerisinde duvar kalıntılarının yer aldığı geniş bir açık alan ve
güneyde yer alan sur duvarı vardır. Geniş alan toprak ve molozla dolmuştur. Sur duvarında sıralı moloz taştan kullanımı gözlenmektedir
(Şekil 34).

Şekil 33: 10 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)
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Şekil 34: Sur Duvarı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

11. Bölge
Bu bölge kalenin doğusunda ve en üst kotta yer almaktadır. Bölgeye kaya oyma merdivenle ulaşılmaktadır. Bölge üç mekânı kapsamaktadır
(Şekil 35).

Şekil 35: 11 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Bölgede malzeme kayıpları ve yapısal sorunlar çok fazladır. Mekânlarda üst örtünün ve duvarların yıkılmasından kaynaklı molozlar
bulunmaktadır. Sur duvarları ve mekânlar moloz taştan inşa edilmiştir. Sur duvarlarının köşe noktalarında kabayonu taşlar kullanılmıştır
(Şekil 36, 37, 38). Ancak bölgeye giriş kapısının olduğu duvar 1,2 ve 3 nolu bölgelerin yapım dilindedir. Dolayısıyla bu kısmın farklı
olarak Memluk döneminde onarıldığı düşünülmelidir3.

3

Adıyaman Yeni Kale (Kâhta) Rölöve Restitüsyon Restorasyon Statik Projeleri Yapım İşi, Rölöve raporu, 2010.
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Şekil 36: 11 nolu Bölge Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 37: S 12 Suru (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 38: S 13 Suru (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)
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12. Bölge
12 nolu bölge, kale yapısının güneyinde yer alır. Bu bölgede kaleden çaya kadar kaya oyma basamaklardan yapılmış kıvrılarak inen
merdiven ve ona bağlı mekânlar bulunmaktadır (Şekil 39, 40). Mekânlardan biri güvercinliktir, halen bu bölge güvercinlerin uğrak
noktasıdır. Bu bölgenin özelliklerinden birisi de sur duvarında dendanların halen mevcut olmasıdır4.
Kale günümüzde mekânsal yapısını büyük ölçüde kaybetmiştir. Burçlarda, sur duvarlarında yapısal tahribatlar ve malzeme kayıpları
bulunmaktadır.

Şekil 39: 12 nolu Bölge Anahtar Planı (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Şekil 40: 12 nolu Güney Görünüşü (ANB, Yeni Kale Rölöve, 2010)

Kocahisar Köyü
Kocahisar köyü eğimli bir topografyada kurulmuş, genelde tek katlı, eğimin el verdiği yerlerde iki katlı, kırsal sivil mimari yapılardan
oluşan 48 haneli bir yerleşimdir (Resim 23,24). Geleneksel yapıların çoğunda duvar köşelerinde kesme taş kullanılmış olup, duvarlar
ahşap hatıllı kabayonu ve moloz taş bir arada yığma teknikle inşa edilmiştir. Sonradan yapılmış kiremit oturuma çatılı örnekler dışında,
üst örtü genellikle düz, toprak damdır (Resim 25, 26).

Resim 23: Kocahisar Köyü’nün kuzeybatı kısmına bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008). Resim 24: Kocahisar Köyü’nün kuzeydoğu kısmına bakış (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).
4

Adıyaman Yeni Kale (Kâhta) Rölöve Restitüsyon Restorasyon Statik Projeleri Yapım İşi, Rölöve raporu, 2010.
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Resim 25: Kocahisar Köyü’nde bulunan geleneksel bir konut (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008), Resim 26: Toprak dam (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Köyün kuzeydoğusunda özgün karakterini sürdüren yapıların daha çoktur. Yapıların açık mekânlarında genelde kuru moloz, yığma
duvarlarla çevrelenmiş bahçeler ve/veya tandır, ıslak hacim gibi birimler bulunur (Resim 27). Çok katlı yapıların zemin katlarında ahır,
üst katlar da yaşama mekânları yer alır (Resim 28). Geleneksel konutların bir kısmına yeni servis mekânı, ahır gibi birimler veya yeni
kat ve/veya mekânlar eklenmiştir (Resim 29). Servis (ıslak hacim, ahır, vb.) birimleri genelde yapıların bahçelerinde veya ana yapıya
bitişik biçimde, briket veya tuğla ile inşa edilmiş kütlelerdir (Resim 30). Yeni kat veya yaşama mekân ekleri ise betonarme karkas teknikle
yapılmış kütlelerdir (Resim 31).
Köyün kuzeybatı kısmında tamamen betonarme karkas yapım tekniği ile yapılmış yeni binalar mevcuttur. Betonarme yapılar özgün
yapılara oranla büyük, yüksek ve genelde kırma çatılı yapılardır (Resim 32).

Resim 27: Açık mekân kullanımı (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Resim 28: Zemin katta çözümlenmiş ahır kütlesi (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Resim 29: Ana yapıya bitişik inşa edilmiş yeni servis hacmi (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008). Resim 30: Ana yapının bahçesine inşa edilmiş servis hacmi (ODTÜ; KNKGP Arşivi,
2008).
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Resim 31: Yeni kat ve ahır eki (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008), Resim 32: Köyün kuzeybatısında bulunan betonarme karkas, kırma çatılı yapılar (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
1950’li yıllara kadar Kâhta şimdi Kocahisar Köyü olarak adlandırılan yerdedir. Fazla sarp ve eğimli arazilerle çevrelendiği için gelişmeye
uygun olmadığı gerekçesi Kâhta 1950’lerden sonra yeni yerine taşınmış; taşınırken ismini de beraberinde götürmüş ve şimdiki Kâhta
yerleşimi kurulmuştur. Köylüler ararsında halen “Eski Kâhta” olarak da anılan şimdiki Kocahisar köyü adını muhtemelen eteğine
kurulduğu Yeni Kale’den almıştır5.

5. MÜLKİYET DURUMU
Yeni Kale
Yeni Kale, Kocahisar Köyü 125 Ada-33 numaralı parselde bulunup 11 Mart 1997 tarihli Tapu ve Kadastro tescili ile Maliye Hazinesi
mülkiyetine kayıtlıdır. 75.200 m² büyüklüğündeki parsel, Kocahisar Köyü’nde bulunan en büyük, tek mülkiyetli parseldir (Şekil 41).
Kalenin bulunduğu parselin komşuları kuzeyde: 125 ada 6 numaralı Maliye Hazinesi mülkünde tarla olarak tescilli parsel, 26 ve 27
numaralı şahıs mülkiyetinde yine tarla olarak tescilli parseller; 125 ada 4 numaralı Kocahisar Köyü Tüzel Kişiliği Mülkiyeti’nde “Kagir Köy
Konağı ve Arsası” olarak tescilli parselle 3 numaralı Kocahisar Köyü Tüzel Kişiliği Mülkiyeti’nde “Kagir İlköğretim Binası ve Lojmanı” olarak
tescil edilmiş parseller; kuzey-batıda: 125 ada 1 ve 2 numaralı şahıs mülkiyetinde tarla olarak tescilli parseller ve güney-batıda: 125 ada
32 numaralı Maliye Hazinesi’ne ait ham toprak olarak tescilli parsel yer alır.

Şekil 41: 125 Numaralı Adanın Mülkiyet Durumu, ODTÜ-KNKGP, 2010.

33 parselden oluşan 125 numaralı ada genel olarak büyük tarla veya ham toprak olarak tescilli ve büyük çoğunluğu Maliye Hazinesi’ne
ait parsellerden oluşur. Adanın kuzeyinde Kocahisar Köyü’ne cephe veren bölgede, 100-150 m² büyüklüğünde şahıs mülkiyetindeki arsa
tescilli parsellerle, iki katlı avlulu kerpiç ev olarak tescilli parseller bulunur. Adanın kuzeyindeki 14 numaralı 50 m²’lik parsel ise su deposu
olarak kayıtlı olup, Kocahisar Köyü Tüzel Kişiliği Mülkiyeti’ndedir (Şekil 42).
5

Anonim, Yeni Kale at Old Kahta, KNKGP Kaynakça.
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Şekil 42: 125 numaralı adadaki parsellerin tapu kaydına göre gayrimenkul cinsleri, ODTÜ-KNKGP, 2010

Kocahisar Köyü
Kocahisar Köyü ile ilgili mülkiyet analizi köyün yayılım alanı ve Yeni Kale ile etkileşim alanları dikkate alınarak yaklaşık 125 dönüm içinde
bulunan toplam 25 ada-133 parsel bazında yapılmıştır (Şekil 43).
Köyde incelenen 133 parselin 6’sı Maliye Hazinesi’ne, 9’u Kocahisar köyü Tüzel Kişiliği’ne, 9’u müşterek hisseli şahıs mülkiyetinde olup,
109 parsel tam hisseli şahıs mülkiyetindedir. İsim ve baba adı bilgisine dayanarak köyde tam hisseli birden çok mülke sahip kişilerin
olduğu saptanmıştır. Bu kişiler arasında akrabalık ilişkisi de bulunmaktadır.
Adalar bazında ki tapu tescil bilgisi ise aşağıdaki verilmiştir (Şekil 44; 45);
●● 101 numaralı ada sekiz parselden oluşmaktadır. 1 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde olan iki katlı bahçeli ev olarak tescil edilmiştir.
2 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde bir arsadır. 3 numaralı parsel Maliye Hazinesi kagir sağlık evi ve bahçesi olarak kayıtlıdır. 4-56 numaralı parseller birden çok mülke sahip şahıs mülkiyetinde olup 4 ve 5 numaralı parseller tarla olarak; 6 numaralı parsel ise iki
katlı avlulu kerpiç ev olarak kayıtlıdır. 7 numaralı parsel tarla; 8 numaralı parsel ise iki katlı avlulu kerpiç ev olarak kayıtlı olup her
ikisi de şahıs mülkiyetindedir. 101 numaralı 3 numaralı parsel haricindeki tüm parseller şahıs mülkiyetinde olup bunlardan üçü
birden çok mülke sahip şahıs olarak tespit edilmiştir.
●● 102 numaralı ada iki parselden oluşmaktadır. 1 numaralı parsel Kocahisar Köyü Tüzel Kişiliği mülkiyetinde mezarlık alanı olup,
diğer parsel birden çok mülke sahip şahıs mülkünde tarla olarak kayıtlıdır.
●● 103 numaralı ada yedi parselden oluşmaktadır. 1 ve 2 numaralı parseller Kocahisar Köyü Tüzel Kişiliği mülkiyetinde cami ve
çeşmedir. 3 ve 4 numaralı parseller şahıs mülkiyetinde iki katlı avlulu kerpiç ev olarak tescil edilmişlerdir. 5, 6 ve 7 numaralı
parseller ise arsa olarak kayıtlı olup şahıs mülkiyetindedir.
●● 104 numaralı ada altı parselden oluşmaktadır. Parsellerin üçü arsa, üçü iki katlı avlulu kerpiç ev olarak kayıtlı olup hepsi birden
çok mülke sahip şahıs mülkiyetindedir.
●● 105 numaralı ada dört parselden oluşmaktadır. Hepsi şahıs mülkiyetinde olup 1 numaralı parsel avlulu kerpiç ev olarak; 2 ve 3
numaralı parseller arsa olarak ve 4 numaralı parsel bahçe olarak kayıtlıdır.
●● 106 numaralı ada üç parselden oluşmuştur. Üçü de şahıs mülkiyetinde olan parsellerin ikisi iki katlı avlulu kerpiç ev olarak üçüncü
parsel ise arsa olarak kayıtlıdır.
●● 107 numaralı ada beş parselden oluşmakta olup hepsi şahıs mülkiyetindedir. 1 numaralı parsel arsa olarak, diğer parseller iki katlı
avlulu kerpiç ev olarak kayıtlıdır.
●● 108 numaralı ada beş adet şahıs mülkiyetinde iki katlı avlulu kerpiç ev olarak kayıtlı parselden oluşmaktadır.
●● 109 numaralı adada dokuz parsel bulunmaktadır. 1 ve 2 numaralı parseller şahıs mülkiyetinde iki katlı avlulu kerpiç ev olarak
kayıtlıdır. 3 numaralı parsel yine iki katlı avlulu kerpiç ev olarak kayıtlı olup birden çok mülke sahip şahıs mülkiyetindedir. 4 numaralı
parselde birden çok mülke sahip şahıs mülkünde, arsa olarak kayıtlıdır. 5, 6, 8 ve 9 numaralı parseller şahıs mülkiyetindeki
arsalardır. 7 numaralı parsel ise Kocahisar Tüzel Kişiliği mülkiyetinde bir çeşmedir.
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●● 110 numaralı adada sekiz tane şahıs mülkiyetinde iki katlı avlulu kerpiç ev olarak kayıtlı parsel bulunmaktadır.
●● 111 numaralı ada beş adet şahıs mülkiyetinde iki katlı avlulu kerpiç ev olarak kayıtlı parselden oluşmaktadır.
●● 112 numaralı adada şahıs mülkiyetinde iki adet arsa olarak kayıtlı parsel bulunmaktadır.
●● 113 numaralı adada ki 1, 2 ve 3 numaralı parseller iki katlı avlulu kerpiç ev olup 4 numaralı parsel bahçedir. Dört parselde birden
çok mülke sahip şahıs mülkiyetindedir.
●● 114 numaralı adada bulunan 1 numaralı parsel ham toprak olarak kayıtlı olup Maliye Hazinesi mülkiyetindedir. 2 numaralı parsel
şahıs mülkiyetinde olan bir bahçedir. 3 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde bir tarla, 5 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde avlulu
bir evdir. 6, 7 ve 8 numaralı parseller birden fazla mülke sahip şahıs mülkiyetinde olup sırasıyla avlulu kerpiç ev, bağ-bahçe ve tarla
olarak kayıtlıdır. 9 ve 10 numaralı parseller şahıs mülkiyetindeki bahçe ve tarladır.
●● 115 numaralı adada bulunan 1 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde bir tarladır. 2 numaralı parsel Kocahisar Tüzel Kişiliği
mülkiyetinde olan bir su deposudur. 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller birden çok mülke sahip şahıs mülkiyetinde olup sırasıyla tarla,
iki katlı avlulu kerpiç ev, arsa ve tarla olarak kayıtlıdır. 7 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde olan bir tarla olup 8 numaralı parsel
Maliye Hazinesi mülkiyetindeki ham toprak parseldir.
●● 116 numaralı adada bulunan 1 numaralı parsel Maliye Hazinesi mülkiyetindeki ham toprak parseldir. 2 ve 3 numaralı parseller
birden çok mülke sahip şahıs mülkiyetinde olup sırasıyla iki katlı avlulu kerpiç ev ve bahçe olarak kayıtlıdır.
●● 117 numaralı ada on dört parselden oluşmaktadır. 1 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde olan bir arsa olup 2 numaralı parsel
Kocahisar Köyü Tüzel Kişiliği mülkiyetinde bir arsadır. 3 numaralı parselden 13 numaralı parsele kadar kalan kısım şahıs
mülkiyetinde olan iki katlı avlulu kerpiç ev olarak kayıtlıdır. 14. parsel şahıs mülkiyetinde bir arsadır.
●● 118 numaralı ada şahıs mülkiyetinde iki katlı avlulu kerpiç ev olarak kayıtlı bir parseli kapsamaktadır.
●● 119 numaralı ada iki adet şahıs mülkiyetinde parselden oluşmakta olup parsellerin gayrimenkul cinsleri sırasıyla arsa ve iki katlı
avlulu kerpiç ev olarak tescillenmiştir.
●● 120 numaralı adada bulunan 1 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde bulunan bir arsadır. 2 numaralı arsa ise Kocaeli Tüzel Kişiliği
mülkiyetinde bulunan bir çeşmedir.
●● 121 numaralı parselde üç parsel bulunmaktadır. 1 ve 3 numaralı parseller Maliye Hazinesi mülkiyetinde ham toprak olarak
kayıtlıdır. 2 numaralı parsel ise şahıs mülkiyetinde bulunan bir bahçedir.
●● 122 numaralı adada bulunan 1 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde olan bir arsadır. 2 ve 3 numaralı parseller birden çok mülke
sahip şahıs mülkiyetindedir ve sırasıyla arsa ve bahçe olarak kayıtlıdır. 4 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde bulunan bir bahçedir.
●● 123 numaralı adada bulunan 1 numaralı parsel Maliye Hazinesi mülkiyetindeki ham topraktır. 2 numaralı parsel şahıs mülkiyetinde
iki katlı avlulu kerpiö ev olarak kayıtlıdır. 3 numaralı parsel ilse Kocahisar Tüzel Kişiliği mülkiyetinde tarla olarak kayıtlı taşınmazdır.
●● 124 numaralı adada bulunan 1 ve 2 numaralı parseller şahıs mülkiyetinde olup sırasıyla bahçe ve arsa olarak kayıtlı olan
taşınmazlardır. 3 numaralı parsel ham toprak olarak kayıtlı olup Maliye Hazinesi mülkiyetindedir. 4 numaralı parsel Kagir Değirmen
ve bahçesi olarak kayıtlı olan bir şahıs mülküdür. 5 ve 6 numaralı parseller birden çok mülke sahip şahıs mülkünde olup sırasıyla
avlulu kerpiç ev ve arsa olarak kayıtlıdır. 7 numaralı parsel ise Maliye Hazinesi mülkünde ham topraktır.
●● 125 numaralı adada bulunan 2 numaralı parsel şahıs mülkiyetindeki susuz tarla olarak kayıtlıdır. Diğer parseller ise tarla olarak
kaydolmuş olup 6 ve 7 numaralı parseller birden çok mülke sahip şahıs mülkiyetindedir.

Şekil 43 : Kocahisar Köyü
Mülkiyet Durumu (alttaki
lejand); Yeni Kale ve
Kocahisar Köyü mülkiyet
dokusu (üstteki lejand),
ODTÜ-KNKGP, 2010.

130

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

Şekil 44: Yeni Kale ve Kocahisar Köyü adaparsel bazında gayrimenkul cinsleri, ODTÜKNKGP,2010

6. MEVCUT KULLANIM VE KULLANICILAR
Turistlerin ziyaret amaçlı geldikleri Yeni Kale, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü’nün 08.06.2004 tarih ve 339 sayılı yazısına istinaden Haziran 2004 tarihinde “Yeni Kale’nin can ve mal güvenliğini
tehlikeye sokan yapısal sorunları” nedeniyle turist ziyaretine kapatılmıştır. Bu karara rağmen kalede turist ziyareti gerçekleşmektedir.
Kale’nin girişi karşısında bulunan bir kahve, gelen ziyaretçilerin uğradıkları tek turistik hizmet birimidir.
Kocahisar Köyü, yaklaşık elli haneden oluşan bir yerleşimdir. Köyün 5 sınıf için tek derslikli bir ilköğretim okulu ve bir öğretmeni
bulunmaktadır. Öğrenci sayısı 30’dur. Yeni Kale, okul, cami ve eski çeşmenin oluşturduğu meydan daha çok bölgeye gelen araçların park
yeri olarak kullanılmaktadır. Köyde sağlık ocağı binası bulunmaktadır, ancak hizmet vermemektedir. Köy sakinleri Damlacık’taki sağlık
ocağını kullanmaktadır.

7. PAYDAŞLAR
Kocahisar Köyü ve Yeni Kale’nin yönetim sürecinde rol alabilecek 6 temel paydaş grubu vardır. Bunlar Kocahisar köyü sakinleri, ziyaretçiler,
merkezi yöneticiler, yerel yönetim, yerel sivil toplum/liderler ve uzmanlardır.
Öncelikle, Kocahisar Köyü sakinleri yerel halktan yaşayanları ve mülk sahiplerini içermektedir. Görüşme yapılan ve çalışma sürecine
katılanlar arasında Mehmet Samsa (77 yaşında bir köylü), Kadir Demiral (Adana Maliye’de Şef) ve Adnan Demiral (Dörner’in kiraladığı
evin sahipleri) vardır. İkinci olarak, alanı ziyarete gelen yabancı ve yerel turistler sayılabilir. Üçüncü iddia sahibi grubu, merkezi yönetimi
temsil eden kişilerden oluşur. Bunlar arasında, Çevre ve Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi ve
T.C. GAP İdaresi temsilcileri ve Yeni Kale eski ve yeni müze bekçileri (Mustafa Bekar ve Emin Er) sayılabilir. Dördüncü olarak, eski/yeni köy
muhtarları ve vekili (İsmet Ulutaş, İzzet Avcı, Osman Aksoy) yerel yönetimi temsil etmektedir. Yerel yöneticilerin yanında yerel liderler
de bir başka iddia sahibi grubu olarak bulunmaktadır. Bunlar arasında, köyün İmamı Abdullah Türkbel, pansiyoncu ve cafe işletmecisi
Mehmet Kutlar sayılabilir.
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Son olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu, ODTÜ Kommagene Koruma Geliştirme Programı ekip üyeleri, ANB
Mimarlık Müşavirlik ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nden Yeni Kale’nin restorasyon projesini hazırlayan mimarlar ve Adıyaman İl Tarım Müdürlüğü’nden
Abuzer Küçükkelepçe uzman grubunu oluşturmaktadır.

8. ALTYAPI
Kocahisar Köyü’nde altyapı hizmeti bulunmamaktadır. Kanalizasyon olmadığından atıklar sokaklara akmaktadır (Resim 33). Bu sorun
2009 yılında Adıyaman Valiliği’ne aktarılmış ve İl Kültür Müdürlüğü’nün çabaları sonucunda köyde kanalizasyon sisteminin kurulması
çalışmalarına başlanmıştır. Bu sorunun 2011 yılında çözümlenmiş olması beklenmektedir.
Köyde evlere su, köyün su deposundan gelmekte olup, su şebekesi mevcut değildir. Köylü Mehmet Samsa’nın aktardığı bilgilerden,
suyun köyün 2 km. ötesine kadar geldiği, oradan köye dinamolarla su çekildiği öğrenilmiştir. Köylünün yazın pınar suyundan da istifade
ettiği ancak bu suyun kışın kuruyup, akmadığı ifade edilmiştir. Su ve kanalizasyon hizmetlerinin yetersizliği Yeni Kale’ye gelen turistlerin
köyü gezmelerine engel olmaktadır. Köyde çöp toplama hizmeti yetersizdir ve çöpler boş arsalara atılmaktadır. Yeni Kale’de su şebekesi
bulunmamaktadır.

Resim 33: Kocahisar Köyü’nde sokağa akan kanalizasyon (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Yeni Kale’nin etrafı 1983 yılında Adıyaman Müzesi Müdürlüğü’nce
dikenli telle çevrilmiş ve kaleye çıkış patikası yapılmıştır.
Kale’ye çıkış yolunun üstünde yüksek, paslanmış bir tanıtım
tabelası (Resim 34) ile Milli Park amblemli kırık, yerinden
çıkmış çöp kutuları bulunmaktadır. Alanda peyzaj düzenlemesi
yapılmamıştır, seyrek de olsa birkaç ağaç bulunur.

Resim 34: Yeni Kale tanıtım tabelası (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
1882 yılında Otto Puchstein ile Karl Sester’in Nemrut Tümülüsü’ne yaptıkları keşif yolculuğunda Eski Kâhta’da (Kocahisar Köyü)
konakladıklarına dair bilgi olmasına rağmen bu konaklamada alanla ilgili hiçbir gözlem ve/veya araştırma belirtilmemiştir6.
6

Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, sy.12.
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Yeni Kale ve Eski Kâhta (Kocahisar Köyü) ile ilgili ilk tespitlere 1883 yılının Mayıs ayında Karl Humann ile Otto Puchstein’ın Nemrud Dağı’na
yaptıkları araştırma gezisiyle aynı tarihlerde bölgede olan Osmanlı Müzeleri Müdürü Osman Hamdi Bey ve heykeltıraş Osgan Efendi’nin
seyahat notlarında rastlanmaktadır7. Eski Kâhta’yı yaklaşık 40 kadar küçük evden oluşan perişan bir yerleşim olarak tanımlayan
araştırmacılar Yeni Kale ile ilgili gözlemlerinin sonuçlarını şöyle aktarırlar8.
“İlk dönemde inşa edilenin bir Bizans kalesi olması gerektir; sanattan tamamen yoksun, kusurlu inşa edilmiş bir yapı; halen ayakta
kalmış özelliksiz bir kaç parça yapı ve üstünde Yunan haçı olan bir duvar parçası üzerinde yapılan ilk incelemeden çıkarılabilecek
sonuç sadece bu kadardır.
Daha sonra ikinci dönem gelir, buraları fetheden Melik Mansur buraya hakettiği önemi vermek için Hicri 525 yılında yapıyı inşa
eder. Hepsi beyaz mermerden birçok kule, üstünde kitabeler olan zarif revaklar. Bu dönem tamamen özenli, gerçekten büyük ustalık
işi olan sanatsal ürünlerle doludur. Yine Arap olan üçüncü bir dönem de yaklaşık bir asır sonra gerçekleştirilmiştir, o dönemde
yapı tam anlamıyla heybetli boyutlara ulaşmıştır. Bu üçüncü dönem ilk bakışta birbirinden çok farklı ve birbirinin üstüne sırasıyla
eklenmiş olan inşa şeklinden anlaşılmaktadır.
Yapının tümü görkemli bir etkiye sahiptir; Melik Mansur’un eserinin sanat yönünün zenginliği ile Kahta’nın fakir kulübelerinin
oradan geçenlerin gözünde yarattığı karşıtlık ilgi çekicidir. Kale yüzyıllardır ayaktadır; yakında Kahta tamamen yok olacak ama Melik
Mansur’un kalesi bu muhteşem kaya üzerinde daha çok uzun zaman mağrur durmaya devam edecektir.”

Resim 35: Eski Kahta’daki Yeni Kale’ye kuzeydoğudan bakış,1883 .

Resim 36: Eski Kahta’ya kuzeyden bakış, 1883 .

Araştırmacıların 1883 yılında alanda çektikleri fotoğraflardan Yeni Kale’nin sur duvarları ve burçlarının günümüzdeki durumuna nazaran
çok iyi olduğu gözlenmektedir. Fakat notlardan anlaşıldığı üzere araştırmacıların Kale’nin içi ile ilgili detaylı tespitleri bulunmamaktadır.
Kocahisar Köyü ile ilgili köyün kuzeyinden çekilen fotoğrafta yapı yoğunluğunun az olduğu fakat kütlesel ve yapısal oluşumun günümüzde
özellikle köyün kuzeydoğu kesiminde varolan dokuyla uyumlu olduğu gözlenmektedir (Resim 35 – 36).
Osman Hamdi Bey ve Osgan Efendi’den bir ay sonra 5-7 Haziran 1883 tarihleri arasında Karl Humann ile Otto Puchstein ve
beraberlerindeki ekip Eski Kâhta’da bir okulda konaklamışlardır9. Alanda bulundukları sürede Eski Kâhta ve Yeni Kale ile ilgili gözlemler
yapan araştırmacılardan Humann Yeni Kale’yi “harikulâde bir kale” olarak tanımlamıştır10. Araştırmacıların Anadolu’da ve Kuzey Suriye
gezilerini anlatan kitaplarında Yeni Kale’nin iki eskizi bulunur11 (Şekil 46-47).

Şekil 45: Eski Kâhta ve Yeni Kale12
Osman Hamdi Bey, Osgan Efendi, 1883, Le Tumulus de Nemrud Dagh, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1987.
Y.a.g.e, sy:2-3.
9
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde … sy.47.
10
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde …, sy.140.
11
Humann, Karl, Puchstein, Otto, 1890. Reisen in Kleinasien und Nordsyrien-ausgeführt im Auftrage der Kgl. Preussischen Akademie der Çissenschaften, beschrieben von Karl
Humann and Otto Pucstein (Prusya Kraliyet Akademisinin Görevlendirmesiyle Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de Yapılan Geziler. Anlatanlar: Karl Humann ve Otto Pucstein), Verlag
von Dietrich Reimer, Berlin, sy.186.
12
Humann, Karl, Puchstein, Otto, 1890. Reisen in Kleinasien …,, Şekil 30.
7
8
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Şekil 46: Yeni Kale’ye bakış13

Yeni Kale ve Eski Kâhta ile ilgili 1883 yılında
yukarıda bahsedilen ön gözlemlerden sonra
1938 yılına kadar yapılmış bir araştırmaya
rastlanmamıştır. Haziran 1938’de Friedrich
Karl Dörner’in ekip başı olduğu araştırma
grubu Eski Kâhta’da kazı yapmak amacıyla
konaklamış ve Yeni Kale’de de tespitlerde
bulunmuşlardır. Ekibin Yeni Kale’de yaptığı ilk
çalışma mimar Rudolff Naumann’ın kalenin
karmaşık planını ölçeğe uygun olarak çizmesi
ve kalede iyi korunmuş yapı kitabelerinin keşfini içermektedir14. Dörner yapı kitabelerinin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün İstanbul
Şubesi’nde Bayan Katharina Dorn tarafından çalışıldığını ve kitabelerin yapıyı yaptıran Memluk sultanları Kala’un (1286 yılından), oğlu
Malik el-Eşref Halil’e (1293) ve onun kardeşi ve halefi Malik an-Nasır’a (1309) ait olduklarını tespit ettiklerini ve Malik el Eşref Halil’e ait
üç yapı kitabesinin sağlam olduğunu belirtmiştir15. Dörner daha sonra 1939 yılında Eski Kâhta’da sürdürdüğü kazılar esnasında Yeni
Kale’de yapılan çalışmayı şöyle aktarmaktadır16.
“Kale girişi, kapı odası ile birlikte restore edildi ve dış duvarla iç duvar arasındaki uzunlamasına geçit ortaya çıkarıldı. Bu geçit yer yer
8 m. yüksekliğe kadar molozla doluydu. İçinde ortaçağdan kalma epeyce çömlek parçaları da bulunan binlerce metreküplük dolgu
malzemesinin kaldırılmasından sonra, ziyaretçiler şimdi orada hemen hemen hiç tahribata uğramamış bir geçidi görebilmekteler.
Oldukça iyi korunmuş bir dizi oda ve haç biçiminde planlı haç tonozlu, küçük fakat muhteşem salon özellikle etkileyicidir; bu salona
şimdi yine sağlam olarak duran bir merdivenden çıkılmaktadır.”
Dörner’in notlarından kalenin girişi ile ilgili yapılan restorasyon çalışması ve içeride bulunan molozun temizleme işleminden sonra,
çalışmada Yeni Kale’nin daha önce keşfedilmemiş yer altı geçidi ve güvercin istasyonun keşfedildiğini öğrenilmektedir. Dörner güvercin
istasyonu keşfini şöyle aktarmaktadır17.
“Memluk sultanlarının ustaları orada olağanüstü bir teknikle, büyük bir çıkıntı oluşturan kayaların altında, Anadolu-Suriye
alanında benzerini tanımadığım küçük bir kale inşa etmişler. Asıl kaleden oraya dimdik, basamaklı, üstü kısmen kapalı bir yoldan
cüretli dönemeçlerle iniliyor. Nehir vadisinden kayalar dik, hemen hemen doksan derecelik açıyla yükseliyorlar ve oradan o kaleciğe
çıkmak için hiçbir yol yok. Yapının bugüne kadar böylesine iyi korunmuş olarak kalması ve mazgallarını, mazgal dişlerini hâlâ
muhafaza etmesi, vadiden oraya çıkılmaması yüzündendir.
Bu yapı çeşitli amaçlarla kullanılmış. Bir kere, düşman kaleyi kuşattığında tabii ki su sağlanmasını güven altına alıyordu. Fakat asıl
daha ilgi çekici olan, ikinci işleviydi: İkinci katta bir güvercin istasyonu keşfettik. Uzunlamasına mekânın iç kısmında, kuzey, yani ön
duvarda güvercinler için muntazam aralıklarla 32 tüneme yeri, üçüncü ve dördüncü mazgallar arasında da, kuşların giriş-çıkışı için
bir delik bulunuyordu.”
Dörner yer altı geçidinin güvercinliğin alt kısmında başladığını ve Kâhta Çayı’nın karşı kıyısına çıktığını belirtmektedir. Ayrıca, bu geçidin
başmühendis Fritz Apel’e göre bilinen en eski su altı tüneli olduğunu vurgulamaktadır18.
Dörner Eski Kâhta’ya İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1951 yılında gelmiştir. O tarihte Eski Kale (Arsemia)’nın varlığından haberdar olmuş
ve çalışmalarına daha çok Arsemia ve Nemrut Tümülüsü odağında devam ettirmiştir.
Nazmi Sevgen’in 1959 yılında hazırladığı Anadolu Kaleleri kitabında, kalenin yarısına kadar toprak kaplı olduğu, demir bir kapıdan
girilip hafif bir meyille kale meydanına ulaşıldığı belirtilmiştir19. Sevgen kale meydanı ile ilgili “hâlâ yaşayan bir cami, yıkık dükkânlar, bir
çok yapı enkazı, hamam, su depoları göze çarpar” tanımlamasını yapmıştır. Günümüzde kale meydanında Sevgen’in bahsettiği yapılar
bulunmamaktadır.
Bu tarihten sonra Eski Kâhta ve Yeni Kale ile ilgili farklı zamanlarda yapılmış kazılar olduğu bilinmektedir. Yeni Kale ile ilgili derlenen
kaynak listesi, ilerde “Kaynaklar” başlığı altında verilmiştir.

11. TARİH, BAĞLAM VE ARKEOLOJİK BULGULAR
Eski Kâhta’nın kuruluş tarihine yönelik net bir bilgi olmamasına karşın, Sabri Karadoğan ve Saadettin Tonbul’un Adıyaman Havzasında
Kuvaterner’deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin Dağılışı Ve Diğer İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri20 başlıklı çalışmalarında
Eski Kâhta, Yeni Kale ve Arsemia’nın neolitik dönem sonrasında ortaya çıkan savunma ihtiyacına yönelik olarak bölgede bulunan “faylı
karstik bir yapıya sahip rölyef koşulların”21 elverişli savunma imkânı sağlamasından dolayı önemli iskân çekirdekleri oluşturduklarını ve
Humann, Karl, Puchstein, Otto, 1890. Reisen in Kleinasien … Şekil 31.
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde …, sy.140.
15
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde …, sy.141.
16
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde …,
17
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde …,
18
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde …, sy.142.
19
Sengen, N., Anadolu Kaleleri, Ankara, Doğuş Matbaası, 1959, sy.181.
20
Karadoğan, S., Tonbul, S., 2005. “Adıyaman Havzasında Kuvanter’deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin Dağılışı ve Diğer İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri”, Türkiye
Kuvanterner Sempozyumu- TURQUA-V, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, sy: 191-204.
21
A.g.e.sy.192.
13
14
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günümüzdeki mevcut yerleşmelerin birçoğunun (örn. Kocahisar Köyü) geçmişteki iskân çekirdeklerinin devamı niteliğinde olduğunu ileri
sürmüşlerdir.
Yeni Kale’nin de kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber, bazı kaynaklarda Hititlere kadar dayandırıldığı görülmektedir. Bugünkü
görünümüne 14. yüzyıl başlarında kavuştuğu belirtilmektedir22. Karadoğan ve Tonbul (2005)23 Yeni Kale’deki arkeolojik bulguları şöyle
aktarmaktadırlar;
“Eski kalede yapılan kazı sonuçları bölgede demir madenin bulunduğu göstermektedir. F.K. Dörner (1966) yönetiminde, 1963’te
Winkelman’ın eski kale ayağında yaptırdığı üç deneme kazısında birçok yıkık fırın duvarı ile cüruf kalıntılarına rastlanmış, bir de
demir ocağı bulunmuştur. Bu ocağın yapılış biçiminden körükle çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu çeşit ocakların bir demir işletme
merkezi ile bağlantılı olabilecekleri öne sürülmektedir. Bir yamaçta kurulmuş olan ocaklar, vadi rüzgârlarından yararlanacak
biçimde düzenlenmiştir. 1965’te bir kaynak ve döküm fırını ortaya çıkarılmıştır.”

12. SOSYAL TARİH
Bölgede tarih içinde birçok farklı nüfus iskân edilmiştir. 1283 yılına kadar Ermeni nüfusun alanda yaşadığı, daha sonra Memlukluların
Eski Kâhta’ya yerleştiği bilinmektedir24. Memlukluları takiben Selçuklular ve Osmanlılar bölgeye hâkim olmuşlardır. Coğrafi yapının
sınırlamaları nedeniyle Kahta’nın şimdiki yerine -yani Kölük köyüne- sonra halen Eski Kahta olarak da anılan şimdiki adıyla Kocahisar
köyünde nüfus ciddi ölçüde azalmıştır.

13. KORUMA – PLANLAMA TARİHİ
Nemrut Dağı Milli Parkı sınırı içinde bulunan Kocahisar Köyü ve Yeni Kale ile ilgili üst ve alt ölçekli planlama ve koruma çalışmaları
yapılmıştır25. Üst ölçekli çalışmalar 7 Aralık 1988 yılında Bakanlar Kurulu Kararı (karar no: 88/ 13 572) ile Nemrut Dağı Milli Parkı ilan
edilerek başlamıştır. İlan edilen sınır 13.850 hektarlık sınır içinde Yeni Kale ve Kocahisar Köyü de bulunmaktadır.
Nemrut Dağı Milli Parkı ile ilgili 1998 yılında Turizm Bakanlığı tarafından GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı (GAPTETGP) hazırlanmıştır. Milli Park sınırında bulunan kültür varlıklarının ve yerleşim yerlerinin turizm açısından değerlendirilip turizm
potansiyelinin arttırılmasına yönelik hazırlanan plan çerçevesinde 1/100.000 ve bazı noktalarda 1/25.000 ölçekli planlar hazırlanmıştır.
Bu plan kapsamında Yeni Kale ve Kocahisar Köyü ile ilgili alınan kararlar aşağıda verilmiştir:
GAP – TETGP çerçevesinde fiziksel kararlar üretilmiş ve uygulama aşamaları belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2001-2005 yılları arasında
Kocahisar Köyü’nde Turizm Bakanlığı sorumluluğunda köy içinde pansiyonculuğun geliştirilmesi kararı üretilmiştir. Yine aynı yıllar
arasında, Çevre ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda Kocahisar Köyü’nde bulunan vadide trekking parkurunun geliştirilmesi kararı
verilmiştir. Planda Yeni Kale “Geliştirilmesi Önerilen Arkeolojik Sit Alanı” olarak belirtilmiş ve 2001-2005 yılları arasında Kültür Bakanlığı
sorumluluğunda Yeni Kale’nin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi’nin hazırlanması kararı getirilmiştir.
2002 yılına kadar yürürlükte kalan GAP-TETGP’nın yerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Çukurova Üniversitesi, Target Şirketi’ne
hazırlatılan Nemrut Dağı Milli Parkı, Uzun Devreli Gelişim Planı (NDMP – UDGP) yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren planla Milli Park sınırı
içinde bulunan kültür varlıkları ve yerleşimlerle ilgili plan kararları ve plan hükümleri getirilmiştir. NDMP – UDGP kapsamında Kocahisar
Köyü ve Yeni Kale ile ilgili getirilen plan kararları aşağıdaki gibidir;
NDMP – UDGP kararında Kocahisar köyünde 1 adet olmak üzere “Tanıtım Merkezi” yapılması öngörülmüştür. Bu merkezin mimari
programı ile ilgili tanımlar aşağıda verilmiştir:
●● 150 kişilik konferans salonu (video-slayt gösterimi olmak koşulu ile),
●● Sergi salonu,
●● Ziyaretçiler için kapalı-açık dinlenme mekânı,
●● Ziyaretçiler için WC
●● 15 otobüs/minibüs veya 80 otomobillik açık park yeri
Kocahisar köyü ile ilgili olarak 1/25.000 ölçekli planda köyün turizmin bir parçası olarak düşülmesi ve rehabilitasyonunun yapılması
kararı alınmıştır. Yeni Kale ile ilgili olarak, kalenin girişindeki ilkokul ve halı dokuma atölyesinin bulunduğu alanda yeni bir düzenleme
yapılmalı ve Yeni Kale’nin güneyinde yer alan antik yerleşimde KTB denetiminde arkeolojik kazı ve araştırmalar yapılmalıdır hükmü
bulunmaktadır. Ayrıca, Yeni Kale yakınında yer alan enerji nakil hatlarının yer altına alınması önerilmiştir.
NDMP-UDGP, Plan koşullarına göre köylerde plan hedefleri çerçevesinde “Kocahisar köyü Anadolu köy kültürü ve yaşam biçimini
tanıtmak amacı” ile konaklama merkezi olarak geliştirilecek; bu amaçla köyde turizm altyapısının gelişimi ve halkın eğitimi sağlanacak;
köyün var olan mimari dokusunun bakımı ve onarımı, düzenlenmesi ve gerekirse yeni ilavelerle geliştirilmesi, uygulama planları
çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu planlar Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Gn. Md.’ce yaptırılacaktır hükmü yer almaktadır. Damlacık,
Kocahisar, Karadut öncelikli olmak üzere tüm yerleşimlerde kanalizasyon sistemi kurulacak; ayrıca kırsal yerleşimler için çöp toplama
yerleri oluşturulacaktır hükmü bulunmaktadır.
Yeni Kale 13.03.1986 tarih 2036 sayılı tescil kararı ile tescil edilmiştir. 2009 yılında Yeni Kale Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon,
Statik Projeleri hazırlanmıştır. Adıyaman İl Özel İdaresi yönetiminde, Adana Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü’nün kontrollüğünde
Akpolat, M., Adıyaman Yeni Kale (Eski Kâhta) Sanat Tarihi Değerlendirme Raporu, 2009.
Karadoğan, S., Tonbul, S., 2005. “Adıyaman Havzasında … sy: 202.
24
Akpolat, M., Adıyaman Yeni Kale …
25
Kocahisar Köyü ve Yeni Kale ile ilgili üst ölçekli planlamalarla ilgili KNKGP Nemrut Dağı Tümülüsü ve Anıtları Araştırma, Arşiv Oluşturma, Belgeleme ve 1/200 ölçekli Çevre
Düzenleme Avan Proje üretimi ve Uygulama Projesi Teknik İhale Dokümanı Hazırlanması Projesi Raporu’ndan yararlanılmıştır.
22
23
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gerçekleştirilen projeyi ANB Mimarlık, Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. hazırlamıştır.
Restorasyon projesi yapısal sorunlara acil müdahaleleri, mevcut yapı kalıntılarının sağlamlaştırılması ve yıkılmanın devamını
engellenmesine yönelik müdahaleleri kapsamaktadır26. Projenin müdahale kararları yapısal müdahaleler, özgün malzeme koruma ve
sağlamlaştırmaya yönelik müdahaleler, eklere yönelik müdahaleler ve diğer müdahaleler olarak sınıflanmıştır.
Yapısal müdahaleler başlığı altında;
●● Yapısal deformasyona yol açan ayrılmalara, dikey taşıyıcı elemanlarda yapısal sorun teşkil edecek düzeyde boşalmalara statik
rapor ve proje doğrultusunda müdahalede bulunulacaktır,
●● Üst yapı elemanlarında yapısal sorun teşkil eden boşalmalar ve kısmi yok olmalar için özgün malzeme, form ve detayda tamamlama
yapılacaktır,
●● Statik gereklilik olarak tamamlanacak duvarlarda inşa edilecek duvarın mevcut duvar ile aynı teknik ve malzeme ile yapılması
hükümleri bulunmaktadır.
Özgün malzemenin korunması ve sağlamlaştırmasına yönelik müdahaleler başlığı altında;
●● Duvar örgüsü üst kotlarında, yapıya yağmur suyu nüfuzunu ve yok olmanın devamını engellemek için harpuştalama uygulamasının
yapılması,
●● Sur duvarlarında kaplama taşlarının yer yer dolgusuyla büyük ölçüde yok olduğu ancak söz konusu durumun statik problem teşkil
etmediği kısımlarda harpuşta yapılması,
●● Duvar kaplama malzemesinde tamamen, dolgu malzemesinde kısmen yok olmalardan statik ve mimari koruma açısından
tamamlanması gerekenlerin özgün malzeme ve detayda tamamlama yapılması,
●● Duvar yüzeylerinde duvarın taşıyıcı özelliğini bozabilecek derecede ilerlemiş taş malzemede kopma ve/veya ufalanmalar için
mevcut kaplama taşları çürütülerek yapıda izlenen ve sertliği yüksek olan özgün taş cinsleri ve kireç harcı ile özgün detayda ve
teknikte mevcut yapı ile hemyüz olacak şekilde tamamlanması,
●● Kesme taş duvar örgüsünde izlenen derz boşalmalarında mevcut derzlerin temizliği yapıldıktan sonra onarım harcı ile içerlek
derzleme yapılması,
●● Sıralı moloz veya kabayonu duvar örgüsünde izlenen derz boşalmalarında mevcut derzlerin temizliği yapıldıktan sonra onarım
harcı ile içerlek derzleme yapılması,
●● Taş duvar örgüsündeki yüzeysel ayrışmalar/sürekli derz açılmaları onarım harcı ve şerbeti ile içerlek olarak doldurulması,
●● Özgün sıvaların sağlamlaştırılması,
●● Taş yüzeylerde gözlenen kararma, kirlenme ve mikrobiyolojik oluşumlar uygun yöntemlerle temizlenecektir,
●● Taş duvar örgüsünde oluşan ve yapısal sorun teşkil eden bitki oluşumları uygun yöntemlerle temizlenecektir,
●● Ahşap malzemede (hatıl) meydana gelen parça kaybı ve yıpranmalarda ahşap biyolojik zararlılara karşı emprenyelendikten sonra,
çatlak ve yarıklar sentetik reçine ile doldurulacak ve su bazlı koruyucu uygulanacaktır hükümleri bulunmaktadır.
Eklere yönelik müdahaleler başlığında;
●● Çimento içerikli harç kullanılarak yapılmış derzlemelerin sökümü yapılıp, söz konusu duvar örgülerinin projede tanımlanan onarım
harcı ile içerlek derzlenmesi,
●● Tonoz ve kemer inşasında yapılmış ve yapısal sağlamlaştırmayı amaçlamış onarımların korunup, uyumsuz malzeme eklerinin
müdahale kararları ışığında kaldırılması,
●● Geç dönem şap döşeme elemanlarının kaldırılması, alttan çıkan duruma göre müdahale kararları ışığında değerlendirilmesi
hükümleri bulunmaktadır.
Diğer müdahaleler başlığı altında;
●● Yapı zeminlerindeki ve üst yapılarındaki moloz ve toprak yığınları itina ile temizlenerek yapının özgün durumu ortaya çıkarılacaktır.
Ortaya çıkan mimari elemanlar ile yapı elemanları müdahale kararları ışığında değerlendirilecektir,
●● Yapı kalıntıları ve toprakla dolmuş bölgelerde araştırma kazısı yapılacaktır, yapılar çevresinden bulunması olası yapı izleri ve
özgün kotlar tespit edilecek, yapıda ve yapı çevresinde çevre düzenleme proje ve uygulama çalışmaları söz konusu kazı çalışmaları
tamamlandıktan sonra değerlendirilecektir hükümleri bulunmaktadır.

14. İDARİ STATÜ
Yeni Kale ve Kocahisar Köyü Adıyaman İli, Kâhta ilçesi sınırları içindedir. Bu nedenle alanda yerel olarak yetkili en üst idari merci Adıyaman
Valiliği ile ona bağlı olan Kâhta Kaymakamlığı’dır.
Merkezi olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluk alanına giren Nemrut Dağı Milli Parkı’yla ilgili yerel yetkili birim, Adıyaman
Valiliği altındaki Adıyaman Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’dür.

26

Adıyaman Yeni Kale (Kâhta) Rölöve Restitüsyon Restorasyon Statik Projeleri Yapım İşi, Restorasyon Raporu, 2009 (bkz. EK2)
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15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Yeni Kale 1. Dereceden Arkeolojik Sit olduğundan yerin korunması ve sunumu ile ilgili yetkili kurumlar Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Adıyaman Müzesi Müdürlüğü ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kuruludur.
Merkezi düzeyde ise yetkili kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ndedir. Zaten kale ile ilgili
projelerin temini de 2008-2009 yıllarında merkezden gelen mali kaynaklar sayesinde gerçekleşmiştir. Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü
bünyesinde restorasyonla ilgili işlemleri yürütecek teknik ekip olmadığı için hazırlanacak restorasyon projeleri öncesinde ihale işlemleri
Adana Rölöve Bölge Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmiştir. Ancak şu anda Adıyaman ili, yeni kurulan Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Bölge
Müdürlüğü’ne bağlıdır.
Kocahisar köy statüsünde oluğu ve köyü içeren bir sit alanı olmadığı için koruma amaçlı imar planının yapılma zorunluluğu yoktur. Ancak Yeni
Kale’nin 1. Dereceden Arkeolojik Sit alanı çevresinde bir etkileşim geçiş sahası tanımlanması durumunda köyle ilgili olarak KİP hazırlanması
gerekecektir. Bu durumda sorumluluk yerel yetkili Adıyaman Valiliği ile merkezde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olacaktır. Yeni Kale’de
mülkiyetle ilgili bir sorun olmamakla birlikte köyü içerecek bir KİP yapılması halinde mülkiyetle ilgili sorunların gündeme gelmesi halinde
Valilik,ilgili birimleri vasıtasıyla kamulaştırma, takas, ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması konularında da sorumlu olacaktır.

16. GÜVENLİK
Köyün güvenliği ile ilgili olarak Jandarma görevlidir. Yeni Kale müze görevlisi Emin Er’e göre Yeni Kale Damlacık karakoluna yakın olduğu
için, pek fazla kaçak kazıya sahne olmamaktadır.

17. ESERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Alanın korunması ve sunumu için düzenli bir izleme yapılmamaktadır. Alanda kaçak yapılaşma, izinsiz müdahaleler, az da olsa kaçak
kazılar yapılmaktadır. KNKGP ilkeleri ve Alan Yönetim Planı stratejileri doğrultusunda27 izlemenin, planın sorumluluğunu alan kurum olan
Adıyaman Valiliği içinde kurulacak bir birim ile (KUDEB); Kocahisar/Yenikale özelinde ise, yerel kurumlar tarafından taahhüt edilen işlerin
bu kurumların görevlendirdiği ilgili birimler veya kişiler tarafından yapılması; bu birimlerin Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü içinden olacağı ve bu konularda uzmanlar kullanılarak yapılacağı öngörülmektedir.

KAYNAKLAR
Acar, G, 2004. Nemrut, Ankara
Anonim, Cumhuriyetin 50. Yıllında Adıyaman, 1973, İstanbul.
Anonim, Açık Hava Müzesi Adıyaman, 1998, Ankara.
Cimok,F, 1995. Commagene Nemrut ,A Turizm Yayınları,İstanbul.
Çoban, N, 2004. Nemrut. Adıyaman, 35.
Demir, E., 2004. “Kâhta’nın Kuruluşu, Gelişmesi ve Bugünkü Fonksiyonel Özellikleri”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 		
Ankara, sy. 227-247.
Dörner, Friedrich, Karl&Naumann, Rudolf, 1939. Forschungen in Kommagene, Berlin, 1939.
Dörner, Friedrich, Karl&Goell, Theresa, 1963. Arsameia Am Nymphaios Die Ausgrabungen Hierothesion des Mithradates Kallinikos
von 1953-1956, Istanbuller Forschungen 23(1963), Berlin.
Dörner, Friedrich, Karl, 1999. Nemrut Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, çev. Vural Ülkü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Hoepfner, Wolfram, 1975. “Architektur in Kommagene”, Antike Welte, ss:43-51.
Humann, Karl, Puchstein, Otto, 1890. Reisen in Kleinasien und Nordsyrien-ausgeführt im Auftrage der Kgl. Preussischen Akademie 		
der Çissenschaften, beschrieben von Karl Humann and Otto Pucstein (Prusya Kraliyet Akademisinin Görevlendirmesiyle 		
Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de Yapılan Geziler. Anlatanlar: Karl Humann ve Otto Pucstein), Verlag von Dietrich Reimer, Berlin.
Karadoğan, S., Tonbul, S., 2005. “Adıyaman Havzasında Kuvanter’deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin Dağılışı ve Diğer İnsan
Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri”, Türkiye Kuvanterner Sempozyumu- TURQUA-V, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Osman Hamdi Bey, Osgan Efendi, 1883, Le Tumulus de Nemrud Dagh, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1987.
Schwertheim, E., 1975. “Monumente des Mithraskulles in Kommagene”, Antike Welt, ed. Dörner, F.K., Switzerland, sy. 63-68.
Sengen, N. 1959. Anadolu Kaleleri, Ankara, Doğuş Matbaası, İstanbul.
Tülay, A, Semih, 2000. Commagene Nemrut, Touring and Automobile and Asssocation Of Turkey, İstanbul, ss:78
Wagner, Jörg. 1987. Kommagene, Heimat der Götter, Die Bibliophilen Taschenbücher, Dortmund ss:184.
Yaman, Berker, 1995. Adıyaman Nemrut Dağı Commagene, Minyatür Yayınları, ss:128.
Yörukoglu, Ömer, 1983. The Land Of Kommagene, Kahta., ss:63.

27

KNKGP I ve II Asama Sosyal Surec Degerlendirme Raporu, ve diger KNKGP raporlari.

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

137

KRAL II. MİTHRİDATES’TEN İSİAS’A :
KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ
Mert Nezih Rifaioğlu | Erhan Öztepe

1. KONUM, GENEL ÖZELLİKLER, ULAŞIM VE YOL DURUMU
Karakuş Tümülüsü, Adıyaman İli, Kâhta İlçesi’nin 12 km. kuzeyinde Gösterge Tepesi’nde bulunmaktadır. Tümülüse Adıyaman-KâhtaNarince güzergâhında bulunan 360-05 kodlu Devlet Karayolu ile ulaşılabilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1: Karayolu haritası (www.kgm.gov.tr)

2. DOĞAL ÇEVRE
Tümülüsün yakın çevresinde seyrek meşe ağaçlarının ve buğday ekili tarlaların olduğu, çok sayıda yükseltinin bulunduğu kurak bir doğal
yapı vardır. Geniş bir açık alanın içinde bulunan Tümülüsün yakın çevresinde bulunan doğal çevre özellikleri çıplak gözle izlenebilmektedir
(Resim 1). Tümülüsün uzak çevresinde ufka açılan bir bozkır manzarasının içinde diğer ören yerlerini gözlemek mümkündür (Resim 2; 3).

Resim 1: Karakuş Tümülüsü’nün içinde bulunduğu doğal çevre (KNKGP, 2008).

Resim 2: Tümülüsün uzak çevresinde bulunan doğal yapı (KNKGP, 2008).
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Nemrut Dağı
Tümülüsü

Kocahisar-Eski Kahta
Yeni Kale

Arsemia - Eski Kale

Cendere Köprüsü

Karakuş Tümülüsü
Resim 3: Karakuş Tümülüsü ve yakın çevresindeki ören yerleri, Googleearth, 2010.

3. YAPILI ÇEVRE
Karakuş Tümülüsü’ne güneybatı istikametinden beton kilitli parke döşeli bir yoldan ulaşılmaktadır (Resim 4). Tümülüs, hafif yükseltili
bir tepe üzerinde konumlanmış olup, güneybatı, kuzeydoğu yönünde 10 m. eğimli bir alana oturmaktadır. Osman Hamdi Bey ve Osgan
Efendi’nin(1987: 5-6) 1883 yılında yaptıkları ölçümde, Tümülüsün doğusunda bulunan sütunun altı sıfır kabul edilince, yüksekliği 21
m. olarak ölçülmüştür. 1967 yılında Dörner (1999: 43) tarafından yapılan ölçümlerde de Tümülüsün güneybatısında bulunan kartal
sütununun altı sıfır kabul edildiğinde yüksekliğin 21m. civarında olduğu görülmektedir. Mevcut durumda Tümülüsün üstünün kullanıma
açık olmasından kaynaklı özgün yükseklikte azalma gözlenmiştir.

Resim 4: Karakuş Tümülüsü’ne güneybatıdan ulaşım (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2008).

Tümülüsün mezar odası açıkta değildir. Üstünde kesme ve kırma taşlardan yığma yapım tekniğinde yapılmış, günümüzde üstü toprakla
örtülü yapay bir tepe yer alır. Tepenin güney yönündeki sırtında bir oyuk bulunmaktadır (Resim 5). Friedrich Karl Dörner’in 1967 yılı
Ağustos ayında yaptığı sondajda Tümülüsün, sağlam olması için, 50-100 cm. lik kesme taş katlarının ardından mil tabakalarının
kullanılması ile inşa edilmiş olduğunu belirtmektedir (Dörner, 1999: 44). Kesme taş kütlelerinin granit, porfir, bazalt, kuarsit ve dolomit
kireç taşından olduğu yapılan sondajda tespit edilmiştir (Dörner, 1999: 44).
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Resim 5: Tümülüsün güneybatısı sırtındaki oyuk (KNKGP, 2006).

Tümülüsün etrafında özgününde üçer serilik üç sütun sırası olmak üzere 9 sütun bulunmakta iken (Osman Hamdi ve Osgan Efendi,
1987: 5-6) günümüzde güneybatıda bir, doğuda iki, kuzeybatıda bir sütun kalmıştır.
Güneybatı da bulunan sütun dolomit kireç taşından yapılmış yedi tanburdan
oluşmaktadır. Sütunun 7,18 metre yüksekliğinde blok taş kaidesi üstünde bir
kartal heykeli bulunur (Dörner, 1990:12; 41-42). Tümülüse adını veren de bu
Kuş heykelidir.
Doğuda ki sütunlarda altı tanbur bulunur. Sütunların birinin sütun kaidesinin
üstünde yıkık halde olmak üzere, oturan bir hayvan (boğa) heykeli bulunur.
Diğerinin sütun kaidesinin üstündeki heykel ise yok olmuştur. Ayaktaki iki
sütunun yanında bir sütun kaidesi daha bulunmaktadır. Kuzeybatıdaki
sütun da altı tanburdan oluşur. Üstünde dikdörtgen bir stel yer alır. Sütunun
yakınında yerde ise yıpranmış bir aslan heykeli bulunmaktadır. Tümülüsün
üstüne güney yönünden çıkılabilmektedir. Bu bölgedeki dere (çakıl) taşları
ziyaretçilerin yoğun kullanımı dolayısıyla dökülmüş ve altındaki toprak
zeminde bitkilenmeler olmuştur.

4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Tümülüs adını, Antiochos ve kızı Aka onuruna güneybatıya dikilen
sütun üzerinde yer alan kartaldan almaktadır (Dörner, 1981:53-59;
Wagner,1987:32; Akurgal, 1989:555).

5. MÜLKİYET DURUMU
Karakuş Tümülüsü, Adıyaman İli, Kâhta İlçesi, Teğmenli tapulama sahası
içinde bulunmaktadır. 586 numaralı parselde yer alan Karakuş Tümülüsü’nün
mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne aittir. Parsel 77.000 m2 olarak tescillenmiştir.
Alanın doğusunda bulunan komşu parseller, Çukurtaş tapulama sahası
içindedir. Çukurtaş tapulama alanına giren 240 ve 242 numaralı parseller
şahıs mülkiyetindeki tarlalardır. Teğmenli tapulama alanı içinde bulunan 672674-675-685-691-692-696 ve 697 numaralı komşu parseller ise şahıs
mülkiyetinde, tarla olarak tescilli taşınmazlardır (Şekil 2).

Şekil 2: Karakuş Tümülüsü mülkiyet durumu
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6. MEVCUT KULLANIM VE KULLANICILAR
Tümülüs ziyaretçilerin kullanımına açıktır. Mevcut kullanıcılar, ziyaret amaçlı gelen turistlerin yanı sıra araştırma amaçlı gelen bilim
adamları ve öğrencilerde bulunmaktadır. Tümülüs, yerel halkın da ziyaret amaçlı kullanılmaktadır (Resim 6). Tümülüsün etrafındaki
tarım alanlarında çalışanlarla, tarla sahipleri de mevcut kullanıcılar içinde değerlendirilebilir.

Resim 6: Tümülüsün yerel halk tarafından kullanımına bir örnek (KNKGP, 2008).

7. PAYDAŞLAR
Karakuş Tümülüsü yönetim sürecinde rol alabilecek 4 temel paydaş grubu vardır. Bunlar merkezi yöneticiler, yerel yöneticiler ve yerel
liderler, uzmanlar, turistler ve turizmcilerdir. Merkezi yöneticiler Çevre ve Orman Bakanlığı - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu, Adıyaman Valiliği, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi, T.C. GAP İdaresi’dir. Yerel yöneticiler ve yerel liderler olarak Adıyaman Çevre ve Orman
Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kahta Belediyesi, Kahta Kaymakamlığı, Adıyaman
Ziraat Odaları ( Yakup Tas ve Abuzzer Küçükkelepce) paydaş olarak görev almaktadır. ODTÜ Kommagene Koruma Geliştirme Programı
alanla ilgili uzman paydaş olarak bulunmaktadır. Son olarak yabancı turistler, yerli turistler, Nevzat Doğan (Kahve İşletmecisi), Kahta otel
ve pansiyoncuları alanda ki turist ve turizmci paydaşlardır.

8. ALTYAPI
Tümülüsün güneybatısında bulunan otoparkta umumi tuvalet bulunmaktadır. Tuvalette elektrik ve su mevcuttur. Tuvaletin altyapısı
foseptiğe bağlanmıştır. Ancak tuvaletin iç mekanı ve kapıları çevreye uyumlu ve nitelikli değildir. Tümülüse ulaşılan yolda, otoparkta ve
tümülüs çevresinde elektrik ve su şebekesi mevcut değildir.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Tümülüsü tanımlamaya yönelik alanda bir sunum çalışması yapılmıştır. Mevcut durumda Adıyaman- Kahta karayolundan tümülüse
sapan yola işaret levhası yerleştirilmiştir. İşaret levhasından sapılan ve tümülüse giden yol 6,5 m. genişliğinde iki aracın geçebileceği tali
bir yol olup beton parke döşelidir. Yolun bitiminde 60x15m’lik bir otopark alanı bulunmaktadır (Resim 7).

Resim 7: Karakuş Tümülüsü’ne ulaşan yolun sonundaki otopark (KNKGP, 2008).
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Otopark alanının zemini taş döşelidir. Çevresi kabayonu yığma taş duvar ile sınırlanmaktadır. Duvarın üstünde beton harpuşta
uygulanmıştır. Otoparktan yaklaşık 2m. alt kotta bulunan ve 12 basamakla inilen tuvalet mekânına ulaşılmaktadır (Resim 8). Tuvalet,
betonarme karkas olarak inşa edilmiş olup dış cephesi kesme taş kaplıdır (Resim 9). İç mekânlar fayansla kaplanmıştır. Otoparktan
görünen çatısı düz çatı olup, çörtenden su tahliyesi bulunmaktadır.

Resim 8: Umumi tuvalet (KNKGP, 2008).

Resim 9: Tuvalet kütlesinin cephesi (KNKGP, 2008).

Otoparktan tümülüse giderken yol üstünde 1 adet yaklaşık 3,5 m. yüksekliğinde paslı ve gerek malzeme, detay ve uygulama gerekse
içerik açısından çok niteliksiz ve yetersiz olan bir bilgilendirme tabelası bulunmaktadır (Resim 10).

Resim 10: Bilgilendirme tabelası (KNKGP,
2008).

Hem tümülüse yaklaşım yolunda hem de Tümülüs çevresinde yönlendirme amaçlı bir düzenleme, yürüyüş yolu tasarımı ve/veya
uygulaması bulunmamaktadır. Ziyaretçilerin toprak bir zeminde diledikleri gibi gezdikleri bir durum mevcuttur. Gelen ziyaretçiler
Tümülüsün güneybatı sırtına kullanım sonucu oluşmuş ve güvenli olmayan iki patikadan çıkmaktadır. Bu kullanım Tümülüsün özgün
malzemesine zarar vermekte olup, kontrolsüz bir biçimde gerçekleşmekte ve en ufak bir dikkatsizlik sonucunda ziyaretçilerin Tümülüsün
yaklaşık güney yönünde 20 m. ye güneydoğu yönünde ise 30m. ye ulaşan yüksekliğinden düşme riski taşımaktadır (Resim 11).

Resim 11: Gezinti yolları ve tümülüsün üstüne çıkan patikalar (KNKGP, 2009).

2006 yılında ODTU KNKGP ekip üyeleri tarafından yapılan ilk tespit çalışmalarında mevcut olmayan, kahve olarak kullanılmak üzere bir
çadırın 2008 yılında komşu parsele kurulduğu gözlenmiştir. Özel mülkiyete ait olan kahve çadırı kırma çatı formunda, tek kat yüksekliğin
ahşap karkas bir strüktür üzerine kıl yerelde örülmüş çadır bezi ile kaplanarak inşa edilmiş bir kütledir. Dışı kıl çadır örtüsü ile germe
sistemi ile kapatılmıştır. Çadır kahvenin kapalı mekânının yanına üstü ahşap sundurma ile kapatılmış, yarı açık bir oturma yeri bulunur
(Resim 12).
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Resim 12: Tümülüsün yanındaki Çadır Kahve (KNKGP, 2008).

Alanda peyzaj elemanı yoktur. Çadır Kahveyi işleten
kişinin ektiği günebakan çiçeklerinin dışında tümülüsün
yanında bir planlama sonucu ekilmiş ve bakımı yapılan
bitki oluşumu bulunmamaktadır (Resim 13).

Resim 13: Kafeteryanın bahçesi (KNKGP, 2008).

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Karakuş Tümülüsü ile ilgili ilk tespitler 19. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. İlk olarak 1882 yılında arkeolog Otto Puchstein ile
Karl Sester ‘in Nemrut ile ilgili araştırmaları için bölgeye bulundukları sırada Karakuş Tümülüsü’nü de keşfetmişlerdir. 1882 yılında ki
araştırmanın amacı Nemrut Tümülüsü olduğundan Karakuş Tümülüsü’nün yerini belirleyip, tespitler yapıp alandan ayrılmışlardır. Bir
yıl sonra, 1883 yılında Müze-i Hümayun’un (Osmanlı İmparatorluk Müzesi) müdürü olan Osman Hamdi Bey (Akın, 1993: 233-239)
ile Sanayi-i Nefise Mektebi’nin (Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne) öğretim üyesi heykeltıraş Osgan Efendi’nin Nemrut Dağı anıtlarını
incelemek için yola çıkmışlar ve Karakuş Tümülüsü’nde duraklayıp tümülüsün ölçekli rölövesini çıkarıp fotoğrafla belgelemişlerdir (Resim
14-18 ; Şekil 3).
Osman Hamdi Bey’in ve Osgan Efendi’nin 1883 yılında “Le Tumulus de Nemroud Dagh” isimli Fransızca yayında Karakuş Tümülüsü ile ilgili
tanımlamaları bulunmaktadır. 1987 yılında Arkeoloji ve Sanat yayınlarından tıpkıbasımı yapılan eserin Türkçe çevirisi bulunmamaktadır1.
Osman Hamdi Bey ve Osgan Efendi kitaplarında Karakuş Tümülüsü ile ilgili şunları aktarırlar:
“Karakuş iki yanında büyük sütunlar olan (foto no: 5) bir tümülüstür. Bu tümülüsün sadece yarısı yapaydır. Özgününde üçer
serilik üç sütun sırası olmak üzere 9 sütun bulunmaktadır. Öyle bir şekilde konumlanmışlardır ki sütun serilerini bir çizgiyle
birleştirdiğimizde geniş olan kenarları 120 metre, kısa kenarları ise 10 metre 30 cm olan büyük bir altıgen elde ederiz. Sütunlar
altıgenin kısa kenarlarını oluşturmaktadır. Doğudaki A serisi sütunların tabanından alarak tümülüsün yüksekliği 21 metredir. ...”
(Osman Hamdi ve Osgan Efendi, 1987: 5-6):
“Dorik sütunların çapı 1.70 m’dir Kaba işlenmiş gri kalkerden yapılmışlardır. Bazılarında 6 bazılarında 7 kasnak bulunmaktadır,
bunlar kenarları 2.17 m yüksekliği 0,58 m olan kare bir tabana oturtulmuşlardır. Bu tabanlar da kenarları 2.60 m yüksekliği 0.30
m olan kaidelere oturmaktadır.
Bu üç kaideyi birbirinden ayıran mesafe 1.70 m’dir. Tabandan sütun başına kadar olan mesafe 10.10’ m’dir.
Sütun kasnakları birbirinden farklı yüksekliklerdedir.
Bugün sadece dört sütun ayaktadır: iki tanesi Doğu serisinde (A), bir adet Güneybatı (C) serisinde, bir adet de Kuzeybatı (B)
serisinde.” .. (Osman Hamdi ve Osgan Efendi, 1987: 6).
1

Bu yayından özetlenerek yapılan bir Türkçe çeviri ODTÜ-KNKGP üyesi Suna kabasakal Coutignies tarafından yapılmış ve “Nemrut Dağının Araştırma Tarihi ve Mevcut Kaynaklara
İlişkin Bir Ön Değerlendirme” isimli Rapor ekinde daha önce sunulmuştur.
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“Bu sonuncusunun sütun başlığı üstünde ancak gözlemlenebilen bir dikdörtgen plakta üzerinde gerçek büyüklükte iki insan figürü
olan bir rölyef bulunmaktadır. Birbiriyle el sıkışıyormuş gibi görünen bir erkek ve bir kadın figürü. Erkek uzun bir elbise giymiş ve
bir tiara taşımaktadır; bu bir kral olabilir. Rölyef zamanla fazla bozulmuş olduğundan kadın figürünün elbisesi hakkında bir şey
söylenememektedir.
Bazı kalıntılar ve bir sütun serisini diğerinden ayıran mesafeler incelenince bu sütunun A serisinin (fotoğraf no 6) ortasındaki sütun
olduğu söylenebilir. Bu sütunun solunda bir kaç adım ötede oturur durumda büyük bir aslan bulunmaktadır bunun boyutları:
Yükseklik: 2.38
Genişlik: 0,85
Aslan da yukarıda bahsi geçen rölyef kadar bozulmuş durumdadır ve özgün konumu şüphesiz sol sütunun üstündedir. Sağdaki
sütundan hiç bir şey kalmamıştır (foto no 7).
C serisinde hala var olan tek sütunun üstünde iki ayağının üstünde dikelmiş, başını görkemli bir şekilde havaya kaldırmış, evrene
meydan okur gibi duran bir kartal bulunmaktadır. Gagası kırıktır ve üstünde durduğu sütun başlığı aşırı derecede bozulmuştur. Bu
sütun tümülüsün mezar odasını keşfetmek için eskiden açılmış olan derin yarığın tam karşısına gelmektedir. Bu çabanın başarısız
sonuçlandığı kanısındayız.
Kartallı sütun bu serinin sağında yer almaktadır; diğer iki sütundan hiç bir iz bulunamamıştır. Muhtemelen hepsi bu sefil yapılara
inşaat malzemesi olmak için kullanılmıştır, gerideki kalıntıları da bugün sütun ve tümülüs arasında bulunmaktadır (foto no 8).
A serisi hepsinin içinde en önemli olanıdır. Burada halen iki sütun ayaktadır ve üçüncüye ait iki kasnak yere devrilmiş durumdadır.
Yerde ayrıca büyük bir taş parçası bulunmaktadır ama bu kaba parçanın ne olduğunun anlaşılması imkansızdır.
Ortadaki, üstünde hiç bir şey olmayan sütunda, tümülüsün dışına gelen yönünde yukarıdan birinci ve ikinci kasnakları üzerinde
yunanca uzun bir kitabenin kalıntıları bulunmaktadır”.
Doktor Puchstein burada Mithridate adını gördüğüne inanmaktadır; ikinci gelişinde büyük bir merdiven getirip yazının kalıbını
çıkarmaya çalışmıştır. Köylülerin bize söyledikleri bu yöndedir.” (Osman Hamdi ve Osgan Efendi, 1987: 7).
“Bu çalışma tatmin edici bir sonuç vermiş midir? Vermemesi çok üzücü olacaktır; zira sadece bu kitabenin deşifre edilmesi tümülüsle
ilgili bilgileri meydana çıkaracaktır. Biz de gerekli malzemelerle tekrar gelip kitabeye ulaşmayı düşünmekteydik. Malesef çeşitli
beklenmedik olaylar bunu gerçekleştirmemizi engelledi. ...
Soldaki sütun üstünde oturur vaziyette, başı mevcut olmayan bir hayvan bulunmaktadır; şekli ve önde kıvrılmış dizleri bize bunun
bir boğa olduğunu düşündürmektedir (foto no 9).
Sonuç olarak diyebiliriz ki C serisindeki kolon üzerinde yer alan kartal buraya kara-kuş (Türkçede: kartal) adının verilmesine
neden olmuştur ve ekleyebiliriz ki tümülüsün kuzey yönündeki suni kısım aynen Nemrud Dağında olduğu gibi kırılmış taşlardan
oluşmaktadır.” (Osman Hamdi ve Osgan Efendi, 1987: 8).
Osman Hamdi Bey ve Osgan Efendi’nin hemen ardından Karakuş’a ulaşan Humann ve Puchstein, 5 Haziran 1883 gününden başlayarak
tümülüsü ölçer, eskizler yapar ve fotoğraf çekerler. Puchstein bir yıl önce tespit ettiği kitabeyi çözmek için kitabenin bir kopyasını çıkarır.
Yazıtı çözümleyen Puchstein, eserin kendisini Büyük Kral Mithradates olarak adlandıran Kommagene kralı tarafından yaptırıldığını ve
elindeki verilerle bu kişinin büyük olasılıkla I. Mithradates olduğu değerlendirmesine ulaşır. Puchstein sutünları dürbün ile incelediğini ve
başka bir yazıtın bulunmadığını belirtir.
Humann ve Puchstein’dan sonra 5 Haziran 1938 Pazar günü F. K. Dörner Karakuş’u ziyaret eder. Bu ilk ziyaretinde, ikindi güneşinin
ışığında Humann ve Puchstein’in gözünden kaçan başka bir kitabe bulmuştur. Dörner, bu kitabenin bir sütun kasnağında değil,
kuzeybatıdaki bir sütunun abakusunda olduğunu bildirmektedir (Dörner, 1999: 46). Mevcut durum ve şartların yetersiz oluşundan
1938 yılında keşfedilen kitabe ve tümülüsle ilgili detaylı araştırma bir sonraki ziyarete bırakılmıştır.

Resim 14 (sol): Karakuş Tümülüsü, 1883 (Osman Hamdi ve Osgan Efendi, 1987, R.5), Resim 15 (sağ): Karakuş Tümülüsü, 1883 (Osman Hamdi ve Osgan Efendi, 1987, R.6).

1967 yılının Ağustos ayında Karakuş Tümülüsü’ne ikinci kez gelen Dörner’in bu seferki amacı Tümülüs ile ilgili derinlemesine araştırmalar
yapmak ve mezar odasının yerini tespit etmektir. Bu iş için Dörner, hem kuru hem de yarı kuru zeminlerde kullanılabilen bir döner sondaj
aracı ile tümülüsün güney yamacından mezar odasının yerinin tespit etmeye çalışmıştır (Dörner, 1999: 43). Sondaj noktasından 20 m.
derinde 17. sondajda mezar odasının yeri belirler ve daha sonra, birkaç sondaj daha yaparak odanın yan duvarlarının olup olmadığını
kontrol eder (Dörner, 1999:44).
144

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

Resim 16 (sol); 17 (orta); Resim 18 (sağ): Karakuş Tümülüsü, 1883 (Osman Hamdi ve Osgan Efendi, 1987, R.7, 8, 9

Sondajlar aracılığı ile mezarın çok eski tarihlerde büyük ihtimalle
Roma döneminde açıldığı ve o dönemde değerli bir yapı malzemesi
olan kesme dolomit kirecinden yan duvarlarla birlikte mezarın
talan edildiği kanısına varılmıştır (Dörner, 1999: 44-45). Dörner,
günümüzde tümülüsün güneyinde bulunan oyuğun bu talan sonucu
oluştuğu kanısını taşımaktadır.
Dörner (1999: 47) mezar odasının yerini tespit ettiği çalışmasında,
ayrıca Humann ve Puchstein’ın gözünden kaçan ikinci kitabenin de
basmakalıbı çıkartmıştır. 1979 yılında Jörg Wagner tarafından okunan
ve çözümlenen kitabeye göre, tümülüsü yaptıran kişi Puchstein’ın daha
önce tanımladığı gibi I. Mithradates değildir. Kitabaye göre Tümülüsü
Kral II. Mithradates’in emriyle yaptırılmıştır (Dörner, 1999: 47).

Şekil 3: Karakuş Tümülüsü, 1883 (Osman Hamdi ve Osgan Efendi, 1987).

11. TARİH, BAĞLAM VE ARKEOLOJİK BULGULAR
Tümülüs ile ilgili ilk tespitler O.Puchstein tarafından 1882 yılında gerçekleştirilmiştir2 (bkz. Ek
1). Tümülüsün doğusunda orta sütunun tamburlarından biri üzerinde bulduğu yazıtta Puchstein
“Isias, Büyük Kral Mithradates’in Annesi, Kızı ve Torunu ile birlikte gömüldü” ifadesine rastlamıştır3.
Daha sonra 1979 yılında, J. Wagner, Tümülüsü II. Mithridates’in yaptırdığını Tümülüsün
kuzeybatısında bulunan sütundaki kitabeden yorumlamıştır (Wagner, 1987: 32; Dörner, 1990:47;
Resim 19).

Resim 19: Sütunun tanburlarına işlenmiş
olan kitabe (ODTÜ; KNKGP Arşivi, 2009).

Kitabeden Karakuş Tümülüsünün, Kommagene Kralı II. Mithridates tarafından annesi İsias için
yaptırıldığı anlaşılmıştır. Bu alanı, annesi için hierothesion olarak düzenlemiştir. Kızkardeşleri
Laodike ve Antiochis ile kızı Aka’nın ölümleri üzerine onlara da bu anıt mezarda yer vermiştir.

12. SOSYAL TARİH
Kommagene Kralı II. Mithridates tarafından anıt mezar olarak yapılmış olan Karakuş Tümülüsü, yapıldığı dönemle ilişkili olarak anma
ritüellerinin yapıldığı bir sosyal alan olarak kullanılmıştır.
2
3

Human C.-Puchstein O., Reisen in Kleinasien und Nordsyrien (1890) 217 v.d.
Human-Puchstein 1890, 217 v.d., Taf. 15.2, 16,17; Jalabert-Mouterde, Inscrs. Gr. Et lat. De la Syrie I (1929) 54 Nr.50.
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13. KORUMA – PLANLAMA TARİHİ
Adıyaman İli Kâhta İlçesi, Teğmenli tapulama sahasında 586 numaralı parselde yer alan Karakuş Tümülüsü Gayrimenkul Eski Eserler
ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12 Şubat 1977 gün, A351 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. Nemrut Dağı Milli Parkı’nın ilanından sonra
park içinde yer alan Karakuş Tümülüsü ile ilgili üst ve alt ölçekli planlama ve koruma çalışmaları yapılmıştır4. Üst ölçekli çalışmalar 7
Aralık 1988 yılında Bakanlar Kurulu Kararı (karar no: 88/ 13 572) ile Nemrut Dağı Milli Parkı ilan edilerek başlamıştır. Karakuş Tümülüsü
13.850 hektarlık milli parkın güneybatısında bulunmaktadır.
Nemrut Dağı Milli Parkı’nı da içinde bulunduğu alan için 1998-1999 yıllarında Turizm Bakanlığı tarafından GAP Bölgesi Turizm Envanteri
ve Turizm Geliştirme Planı (GAP-TETGP) hazırlatılmıştır. Milli Park sınırında bulunan kültür varlıklarının ve yerleşim yerlerinin turizm
açısından değerlendirilip turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik hazırlanan bu plan çerçevesinde, bazı yerler için 1/100.000 1/25.000 ölçekli planlar da hazırlanmıştır.
Planda Milli Park içinde olan Karakuş Tümülüsü için özel bir proje ile geniş bir çevre düzenlemesinin yapılması önerilmiştir. Bu düzenleme
günübirlik bir tesis ile birlikte Milli Park aktivitelerini tanıtıcı bir merkezi de içermektedir.
Planda ayrıca mekânsal olmayan tur güzergahları, tanıtım ve işgücüyle ilgili kararlar üretilmiştir. Tanıtım ile ilgili üretilen kararlarda Karakuş
Tümülüsü’nün Nemrut Milli Parkı girişini oluşturduğundan yakınlarında Nemrut Milli Parkı’nı tümden tanıtan ve özellikle eko turizm
potansiyelini vurgulayan video filmlerinin gösterilmesi kararı üretilmiştir. Planda 2001 - 2005 yılları arasında yapılacak uygulamalarda
Karakuş Tümülüsü’ne bir tanıtım merkezi (günübirlik tesis ve video gösterimi), tuvalet ve otopark yapılması kararı getirilmiştir.
2002 yılına kadar yürürlükte kalan GAP-TETGP’nın yerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Çukurova Üniversitesi, Target Şirketi’ne
hazırlatılan Nemrut Dağı Milli Parkı, Uzun Devreli Gelişim Planı (NDMP – UDGP) yürürlüğe girmiştir.
Yürürlüğe giren planla Milli Park sınırı içinde bulunan kültür varlıkları ve yerleşimlerle ilgili plan kararları ve plan hükümleri getirilmiştir.
Plan kapsamında getirilen üst ölçekli kararlardan olan ulaşım güzergâhlarında Karakuş Tümülüsü, Arsemia’ya ve Karadut Köyü’ne ulaşım
güzergâhlarının başlangıç noktasındadır. NDMP – UDGP kapsamında Karakuş Tümülüsü özelinde getirilen plan kararları aşağıdaki gibidir:
●● Tümülüsün batısındaki yıkılmış sütün ve parçalanmış aslan heykelinin aslına uygun olarak restorasyonunun yapılması,
●● Tümülüsün tepesine çıkan yolların kullanımlarının önlenmesi,
●● Tümülüste Romalılar döneminde yapıldığı düşünülen tahribatla oluşan oyuğun sunulmak üzere korunması,
●● Tümülüse gelen tali yolun 100 m kala bitmesi, bu noktada otopark düzenlenmesi yapılması,
●● Tümülüsün doğal görüntüsünü bozan elektrik direklerinin kaldırılması,
●● Tümülüs üzerindeki yolların düzeltilerek; Tümülüsün orijinal görüntü ve yükseltisinin yeniden sağlanması,
●● Tümülüs etrafında sistemli kazı ve arkeolojik araştırma yapılması,
●● Yıkılan sütün ve heykellerin restitüsyonunun yapılması,
●● Hierothesion’daki kutsal tören yolu ve sunakları aranması.
Karakuş’un içinde bulunduğu alt bölge içinde yürütülecek tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak NDMP-UDGP:PK’nda şu kararlar üretilmiştir:
“Karakuş tepesi çevresinde Kayabaşı Mahallesi güneyinde Sarıkaya Köyü çevresinde, Şahintepe mahallesi güneybatısında, Karadut
köyü kuzey ve güneyindeki alanlarda tarımsal üretim çalışmaları yapılmayacaktır. Bu alanlar doğal bitki türleri ile özel orman
statüsü altında ağaçlandırılacaktır.”
NDMP-UDGP, Plan kararlarının yapılacak diğer çalışmalar bölümünde Karakuş, Yeni Kale, Arsemia, Cendere Köprüsü, Nemrut
Tümülüsü’nün yakınlarında yer alan enerji nakil hatları yeraltına alınması bulunmaktadır.
NDMP-UDGP kararları dışında Karakuş Tümülüsü ile ilgili üst ölçekte bir diğer çalışma da 2005 yılında T.C Başbakanlık GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu “Kültürel Mirası Geliştirme Programı” çerçevesinde geliştirilen GAP bölgesindeki illeri kapsayan
“Güneydoğu Anadolu Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Geliştirilmesi Planı (2005-2015), kapsamında hazırlanan Entegre Stratejik
Eylem Planı’dır (ESEP, 2005). Kısaca ESEP olarak adlandırılan planın genel amacı:
“Kültürel miras geliştirme girişimlerinin teşvik edilmesi yoluyla Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan GAP Bölgesinde yaşayan
nüfusun ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesidir. Özel amaç ise, Türk yetkililerinin Program çerçevesinde sağlanan fonları
Avrupa Komisyonu usullerine göre kullanabilmelerinin sağlanması ve sağlanan destek ve eğitim sayesinde GAP İdaresi’nin dışarıdan
yardım olmadan gelecekteki programları yönetme kapasitesinin oluşturulmasıdır”.
ESEP kapsamında üretilen Eylem Planlarından “Nemrut Turizm Bilgilendirme ve Tanıtım Merkezini kurmak” eyleminde; kültürel mirasın
tanıtımı, eğitim ve turizme yapacağı katkı değeri desteklemek amacıyla önemli sit alanlarında turizm bilgilendirme ve tanıtım merkezleri
yapılandırılmasını amaçlanmakta ve bu eylemle kısa erimde Nemrut Dağı Milli Parkı için bir Turizm Bilgilendirme ve Tanıtım Merkezinin
kurulması zorunluluğu getirilmiştir.
Karakuş Höyüğü, Pirin antik ve mağara yerleşimi ve Gölbaşı Göller alanını (Göller Bölgesi koruma alanı ilan edildiğinde) içine alan, alt
bölgelerde merkez geliştirme eyleminin parçası olarak tanımlanan bu eylem için de Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu kuruluş olarak
tanımlanmış ve merkezlerin yapımının, en geç 2010 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmiştir.
“Sit alanları için Yönetim Planlarını hazırlamak” eyleminde ise mevcutta tescil edilmiş ve turistik yer olarak kullanılan alanların, alan
yönetim planlarının hazırlanmasını öngörülmüştür. Bu alanlar içinde sit alanı ve turizm potansiyeli olan alanlar arasında en önemli ve
en çok ziyaret edilen Nemrut Milli Parkı Nemrut Dağı Milli Parkı – Kommagene Höyüğü ve Arsemia; Perre antik kenti ve Perre Köyü sit
alanı; Karakuş Höyüğü; Cendere Köprüsü ve Cendere Nehri ile çevresi ve Eski Kâhta’da Yeni Kale ve çevresi, ivedilikle yönetim planlarının
hazırlanması gerekli alanlar olarak tanımlanmıştır.
4

Karakuş Tümülüsü ile ilgili üst ölçekli planlamalarla ilgili ODTÜ-KNKGP tarafından hazırlanan Nemrut Dağı Tümülüsü ve Anıtları Araştırma, Arşiv Oluşturma, Belgeleme ve 1/200
ölçekli Çevre Düzenleme Avan Proje üretimi ve Uygulama Projesi Teknik İhale Dokümanı Hazırlanması Projesi Raporu’ndan (2008) yararlanılmıştır.
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14. İDARİ STATÜ
Karakuş Tümülüsü Adıyaman İli, Kâhta ilçesi sınırları içindedir. Bu nedenle alanda yerel olarak yetkili en üst idari merci Adıyaman Valiliği
ile ona bağlı olan Kâhta Kaymakamlığı’dır.
Merkezi olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluk alanına giren Nemrut Dağı Milli Parkı’yla ilgili yerel yetkili birim, Adıyaman
Valiliği altındaki Adıyaman Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’dür.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Karakuş Tümülüsü 1. Dereceden Arkeolojik Sit olduğundan yerin korunması ve sunumu ile ilgili yetkili kurumlar Adıyaman Valiliği İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Adıyaman Müzesi Müdürlüğü ile Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge
Kurulu’dur.
Alan mücavir alan sınırları içinde olmadığından alanla ilgili her trülü plan ve proje hazırlığından merkezi düzeyde sorumlu olan Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile yerelde Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi
ve Adıyaman Müze Müdüürlüğü yetkili ve sorumludur.

16. GÜVENLİK
Tümülüsün güvenliği ile ilgili olarak alanda her hangi bir görevli ya da önlem bulunmamaktadır.

17. ESERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Alanın korunması ve sunumu için düzenli bir izleme/kontrol yapılmamaktadır. Alanda az da olsa kaçak kazılar yapılmaktadır. KNKGP
ilkeleri ve Alan Yönetim Planı stratejileri doğrultusunda5 izlemenin, planın sorumluluğunu alan kurum olan Adıyaman Valiliği içinde
kurulacak bir birimle (KUDEB/PB) birlikte oluşturulması beklenen Alan Başkanlığı ve Adıyaman Müze Müdürlüğü’nce yapılması gerekir.

KAYNAKLAR
Acar, G, 2004. Nemrut, Ankara.Akurgal, Ekrem, 1989. Anadolu Uygarlıkları.
Arslan, M,1985. Sekizinci Harika Kommagene “Nemrut Dağı”. Adıyaman.
Blömer, M., 2008. ”Der Tumulus von Sesonk-Ein Monument des Kommagenischen Ahnenkults?”, Asia Minor Studien 65,1 (2008) 103110.
Beck, R., 1999. “The Astronomical Design of Karakush. Aroyal Burial Site in Ancient Commagene” Culture and Cosmos 3,1 (1999) 1034.
Crowther, C., Facella, M., 2003. “New Evidence fort he Ruler Cult of Antiochus of Commagene” Asia Minor Studien 49 (2003) 41-80
(Karakuş bkz. 51, 67)
Cimok, F, 1995. Commagene Nemrut A Turizm Yayınları, İstanbul.
Dörner, F. Karl, 1990. Nemrud Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları (çev.V.Ülkü) 1990.
Dörner, F. Karl, Naumann, R., 1939. Forschungen in Kommagene, IstForsch 10, 1939
Dörner, F. Karl, 1969-1970. “Kommagene, Forschungsarbeiten von 1967 bis 1969” Istanbuler Mitteilungen 19/20 (1969/1970) 255288 (bkz. Karakuş 266-276).
Dörner, F. Karl, 1975. Kommagene, Geschichte und Kultur einer antiken Landschaft: “Ein Drehbohrgerät löst das Problem der
sepulkraten Kultanlage auf dem Karakuş”, Antike Welt 6, 1975 Sondernummer, 60-6.
Dörner, F. Karl, 1981.Kommagene.Götterthrone und Königsgräber am Euphrat (1981).
Dörner, Friedrich, Karl&Goell, Theresa, 1963. Die Ausgrabungen Hierothesion des Mithradates Kallinikos von 1953-1956, Istanbuller
Forschungen 23 (1963), Berlin.
Dörrie, H., 1964. Der Königskult des Antiochos von Kommagene im Lichte neuer Inschriften-Funde .Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse Dritte Folge, Nr.60 (1964) 29 v.d.
Facella, M., 2006. la Dinastia Degli Orontidi Nella Commagene Ellenistico-Romana, Studi Ellenistici XVII, 2006, 303-306.
Human, C., Puchstein, O., 1890. Reisen in Kleinasien und Nordsyrien (1890) 217 v.d.
Jalabert-Mouterde, Inscrs. Gr. Et lat. De la Syrie I (1929).
Mathé, Jean, 2000. Turquıie: La Rencontre Orient-Occident Renaissancde Du Livre
Metzler, D, 2000. “Kommagene von osten Hergesehen 2, ed. J. Wagner, in Gottkonige am Euphrat . Neue Aysgrabungen und Forschungen
in Kommagene, Sonderban AW:51-55.
Mathé, Jean, 2000. Turquıie: La Rencontre Orient-Occident Renaissancde Du Livre
Th. Reinach, “la Dynastie de Commagène”, Revue des Études Grecques, 3 (1890), 371 Anm.3
Tülay, A, Semih, 2000. Commagene Nemrut, Touring and Automobile and Asssocation Of Turkey, İstanbul, ss:78
Yaman, Berker, 1995. Adıyaman Nemrut Dağı Commagene .Minyatür Yayınları, ss:128.
Yörukoglu, Ömer, 1983. The Land Of Kommagene, Kahta., ss:63.
Wagner, J., 1983. “Dynastie und Herrscherkult in Kommagene Forschungsgeschichte und neuere Funde” Istanbuler Mitteilungen 33
(1983) 177-224. (Karakuş 196-213).
Zeyrek, Turgut,&Zeyrek Ali, Nadir&Zeyrek, Ayşegül, 2006.Besni ,Besni Belediyesi Yayınları, İstanbul, ss:256

5

KNKGP I ve II Asama Sosyal Surec Degerlendirme Raporu, ve diger KNKGP raporlari…

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

147

İMPARATOR SEPTİMUS SEVERUS’UN ESERİ:
CENDERE KÖPRÜSÜ
Suna Kabasakal Coutignies | Erhan Öztepe

1. KONUM, GENEL ÖZELLİKLER, ULAŞIM VE YOL DURUMU
Cendere (Chabinas) Çayı üzerinde yer alan Cendere Köprüsü Türkiye’de yer alan 82 adet Roma Dönemi köprüsünden biridir1 (KGM,
2009: 29). Cendere (Chabinas) Köprüsü, Adıyaman il merkezinin 35 km kuzeydoğusunda, Kahta’ya 15 km mesafede, Kahta-Sincik
yolu üzerinde, Karakuş tümülüsünün kuzeydoğusunda yer almaktadır (Şekil 1-2). Kahta Çayı’nın kolu olan Chabinas’ın (Cendere suyu)
üzerine Roma döneminde inşa edilmiştir. Köprü bugün Eskikale olarak bilinen bir antik yerleşim bölgesinde, kuzey-güney doğrultusunda
inşa edilmiştir (Resim 1 - 7).

Şekil 1: Cendere Köprüsü ve çevresi, Şekil 2: Cendere Köprüsü ve çevresi (Kaynak: Google Earth, ulaşım tarihi Mayıs 2010)

Resim 1: Chabinas-Cendere Köprüsü doğudan genel görünüş, KNKGP 2008.

1

KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü), 2009. Tarihi Köprüler, Köprüler Dair Bşk, Tarhi Köp Şb Müd Yayın no 268, Ankara, s: 29
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Resim 2: Chabinas-Cendere Köprüsü güney girişinde yer alan çift sütun, KNKGP 2009.

Resim 3: Chabinas-Cendere Köprüsü güneydoğudan görünüş, KNKGP 2009.
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Resim 4: Chabinas-Cendere Köprüsü kuzeyden görünüş, KNKGP 2009.

Resim 5: Chabinas-Cendere Köprüsü kuzeybatıdan görünüş, KNKGP 2009.

Resim 6: Chabinas-Cendere Köprüsü güneydoğudan görünüş, KNKGP 2009.

Resim 7: Chabinas-Cendere Köprüsü
Kuzeybatıdan görünüm, KNKGP 2008.
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Cendere Köprüsü 1997-98 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bu tarihe kadar taşıt trafiğine geçiş
veren köprünün doğu tarafında, yaklaşık 250 metre mesafede 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir karayolu
köprüsü yapılarak, geçişler bu yeni yoldan verilmeye başlanmıştır (Resim 8-10). Bu tarihten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/12/2007 gün ve 564 sayılı kararınca Cendere Köprüsü’ndeki trafik akışı,
köprünün doğusundaki yeni köprüden sağlanarak Cendere ağır araç trafiğine kapatılmıştır.
Köprü, kuzeyindeki Burmapınar Köyü idari sınırları içinde yer almaktadır, hemen güneyinde Doluca Köyü sınırları başlamaktadır. Kahta
ilçe merkezine 22 km mesafede bulunan Burmapınar Köyü1 toplam 18 haneli 200 nüfusludur. Yerleşim yeri Cendere Çayının kıyısındadır.

Resim 8: Cendere Köprüsü ve yeni köprü Batı görünüşü, KNKGP 2009.

Resim 9: Cendere Köprüsü ve yeni köprü Batı görünüşü, KNKGP 2009.

Resim 10: Cendere Köprüsü ve doğusunda inşa edilen yeni köprü, KNKGP 2009.

Resim 11: Cendere Köprüsü ve arkasındaki kanyon, doğudan bakış, KNKGP 2009.

1

Resim 12: Cendere Köprüsü batısındaki kanyon, KNKGP 2009

http://www.kahta.gov.tr, Kahta Kaymakamlığı web sitesi, erişim tarihi Mayıs 2010.
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2. DOĞAL ÇEVRE
Bugün Kahta Çayı olarak adlandırılan Nymphaios, Cendere Çayı denilen Chabinas’ın sularını toplayarak Küçük Kommagene Krallığı ile
Büyük Pers İmparatorluğu arasındaki sınırı meydana getiren Fırat’ı besler. Cendere Köprüsü, Cendere Çayı’nın en dar kısmında, görkemli
bir kanyonun tam bitiminde, ana kaya üzerinde inşa edilmiştir. Köprünün batı tarafındaki bu doğal oluşum Köprü ve çevresine son derece
etkileyici bir görsel katkı yapmaktadır (Resim 11-16).

Resim 13: Cendere Köprüsü kanyon.

Resim 14: Cendere Köprüsü kanyon, KNKGP 2008-09

Resim 15-16: Cendere Köprüsü kanyon, KNKGP 2009

3. YAPILI ÇEVRE
Kesme taşla inşa edilen Cendere Köprüsü 133.74 metre uzunluğunda olup, biri ana kemer
diğeri ise tahliye kemeri olmak üzere iki açıklığı bulunur. Sivri kemerli büyük kemerin açıklığı
34,20 metre; dairesel forma sahip tahliye kemerinin açıklığı 3.90 ise metredir (Resim:
17-18). Dıştan dışa 7.80 metre enindeki köprünün, en üst noktasında yüksekliği 17.85
metreye ulaşır2. Köprünün ana kemerinde kullanılan alın taşlarının yüksekliği 175 cm’dir.
Ana kemer akarsu yatağının daraldığı yerde kaya zemine oturtularak, her biri yaklaşık 2’şer
ton ağırlığında 91 adet taştan inşa edilmiştir3.
Köprünün iki tarafındaki korkuluklar, köprünün biçimine paralel olarak, basamaklı şekilde
yükselmektedir. Korkulukların alt kısmında korniş olarak adlandırılabilecek 1.50 m kalınlığa
varan taşlar, korkuluktan iç kısma doğru bir seki oluşturmaktadır. Genişliği dıştan dışa
yaklaşık 8.00 metre olan köprünün sekiler arası genişliği 5.04 metredir. Sütun yükseklikleri
ise yaklaşık 8.00 metredir. Köprü strüktüründe harç veya kenet, herhangi bir bağlayıcı
eleman kullanılmamıştır.
Resim 17: Cendere Köprüsünün güneyindeki tahliye
kemeri, KNKGP 2009.
2
3

KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü), 2009. Tarihi Köprüler, Köprüler Dairesi Başkanlığı, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü Yayını, yayın no: 268, Ankara, s: 29, 33, 45
Heinz W., Strassen und Brücken im römischen Reich, Antike Welt Sondernummer 1988, 55; Gazzola ölçülerini 116.80 m. uzunluk 17,10 m. yükseklik, 34,20 m. kemer açıklığı
ve köprü genişliğini 7,56 m. olarak vermektedir. Gazzola P., Ponti Romani II (1963) 172-173 no.254.; O’Conner ise 118 m. uzunluk, 34,2 ana kemer açıklığı, 17,1 m. yükseklik
ve 7,6 m. köprü genişliği şeklinde vermektedir O’Conner 1993, 129.
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Şekil 3: Plankote. Cendere Köprüsü ve yeni köprü. Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü, Y. Mimar Halide Sert

H. Sert’in tanımladığına göre köprüde kullanılan taş blokların boyutları, kullanıldığı yere göre şu şekilde değişmektedir:
●● Kemerlerde 1.75x0.60x0.80 metre,
●● Kornişlerde 1.50x0.60x1.20 metre
●● Korkuluklarda 0.58x0.90x1.70 metre
olup her bir taşın ağırlığı yaklaşık 2 ton civarındadır4.
Ana kemerin yüksekliğine bağlı olarak köprünün üstü zemini, her iki baştan iki yandaki rampalarla merkeze doğru yükselir. Köprü
üstünde eğimli ve taş kaplamalı bir döşeme bulunmaktadır.

Şekil 4: Cendere Köprüsü, Plan ve iki yan cephe, Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü, Mimar Halide Sert

4

Sert, Halide, Septimus Severus Köprüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarihi Köprüler, Köprüler Dairesi Başkanlığı, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü, Yayınlanmamış Rapor

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

153

Köprünün iki ucunda, basamaklı şekilde yükselen korkulukların bitiminde üç adet Korinth
başlıklı sütun bulunur. Bunlardan bir tanesi Köprünün kuzey kısmında, diğer ikisi ise güneyinde
yer alır (Şekil: 3-4). Özgününde bu sütunların her iki tarafta ikişer adet olmak üzere, toplam
dört tane olduğu bilinmektedir. Köprünün Kahta tarafındaki girişinde bulunan tek kolonun
üzerinde eski Yunanca kitabe bulunur (Resim 18-19).

Resim 18: Kahta tarafındaki sütun üzerindeki yazıt, KNKGP 2009.
Resim 19 a (sol): Cendere Köprüsü sütunları, solda (güneyde) çift, sağda (kuzeyde) ise tek sütun, Resim 19 b(sağ): Kâhta
tarafındaki tek kolon üzerinde bulunan Yunanca yazıt, KNKGP, 2009.

Resim 20 a,b: Cendere Köprüsü’nün iki yanındaki basamaklı kaldırım ve korkuluklar, KNKGP 2009.

Köprünün kuzeyden girişinde, korkulukların dördüncü sekisinin üzerinde karşılıklı olarak yerleştirilmiş yüksek dikdörtgen birere taş blok
üzerine eski Yunanca ile yazılmış yazıtlar bulunur. Güney girişte ise bu kez sol taraftaki ilk seki üzerinde yazıtlı bir taş yer alır (Resim: 2128).

Resim 21: (sol) Güneydoğu yöndeki yazıtlı taş, Resim 22: (sağ) Güneydoğu yöndeki yazıtlı taş, KNKGP, 2008-2009
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Resim 23: Güneydoğu yöndeki yazıt, Resim 24: Kuzey yöndeki karşılıklı yazıtlar, KNKGP 2009.

Resim 25: Kuzeybatı yönündeki yazıt, Resim 26: Kuzeybatı yönündeki yazıt, KNKGP 2009.

Köprünün kuzey girişinde bugün yerinde bulunmayan kolonun yerinde Karayolları tarafından konulmuş ancak daha sonra silinmiş olan
onarım kitabesi bulunmaktadır (Resim: 27-28). Köprünün güneydoğu köşesinde alt kota, kıyıya inen bir merdiven mevcuttur (Resim:
29).

Resim 27: Cendere Köprüsü, kuzey girişi, KNKGP 2009,

Resim 28: Kuzey girişe KGM’nce Resim 29: Güneydoğuda yer alan
yerleştirilen ancak bugün mevcut Cendere çayına inen taş merdiven,
olmayan onarım kitabesi, KNKGP KNKGP 2009.
2009.

Resim 30: Kolon bazalarının
yanında yer alan su oluğu,
KNKGP 2009.

Cendere Çayının kuzey yakasında yer alan, özel işletmeciler tarafından işletilen ve 2008 yılına kadar ziyaretçilere hizmet veren, ziyaretçilerin
temel ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte bakımsız oldukları için çevrede olumsuz görsel etki yapan tek katlı yapılar hizmete kapatılmıştır5.
Ancak daha sonra, alana gelen turistlere hizmet vermekte ciddi sorunlar yaşandığı için Köprünün kuzeydoğusuna daha önce inşa edilmiş
olan ancak işletmeye açılamayan yapı, Milli Park yönetimince bir görevli yerleştirilerek, sezon boyunca kısmen kullanıma açılmış ve
ziyaretçilerin zaruri gereksinimleri (tuvalet gibi) karşılanmaya çalışılmıştır.
Köprünün yakın çevresinde toplam 5 adet yapı bulunur. Bunlar köprünün yanındaki tepe üzerinde yer alan bu büyük taş kaplama
yapı ile yol kenarında bulunan 3 adet tek katlı yapı ve bu yapıların arkasında daha yukarı kotta yer alan derme çatma wc yapısından
oluşur. Bu yapı grubu tek katlı, betonarme, niteliksiz yapılardır. Yol kenarında yan yana inşa edilmişlerdir. Arka kotta oldukça niteliksiz
ve yetersiz bir tuvalet bulunmaktadır. Ön plandaki yapılar 2006 yılına kadar hediyelik eşya satışı ile yiyecek ve içecek satışı gibi hizmetler
için kullanılmışlardır. Köprü yakınında ziyaretçiler için bu hizmetlerin sunulması kesinlikle gereklidir. Ancak var olan yapıların niteliksizliği,
5

KNKGP ekibinin alanda çalıştığı 2006 Eylül tarihinde 1, 2 ve 3 no’lu yapılar halen hizmettedir.
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düzensiz birliktelikleri önemli bir sorundur. Öte yandan özellikle Cendere Köprüsü’nün arka fonunu oluşturan çok nitelikli kaya kütlesinin
tepesine, erişilmesi çok güç bir mevkide devlet eliyle inşa edilmiş olan taş kaplama yapı, diğerleriyle birlikte çevreye ve tarihi köprüye
olumsuz katkı yapmaktadır (Resim: 31-47, Şekil: 5) .
Köprünün kuzeyinde yol kenarına inşa edilmiş olan bu yapılardan Şekil 4’te konumları görülen 1, 2 ve 3 numaralı yapılar KNKGP ekibinin
alanda çalışma yaptığı 2006 yaz döneminde, halı satış dükkanı, cafe olarak halen faaliyet göstermektedirler. Köprünün hemen kuzey
doğusunda, Özel İdare binası gerek köprüyü bastıran konumu, gerek köprüye oranla fazla büyük olan ölçeği ve gerek mimarisi açısından
köprünün algılanmasında olumsuz etki yaratmaktadır. Tüm bu yapıların kullanımı KNKGP’nin oluşturacağı yönetim planı bitene dek
askıya alınmıştır.

Resim 31: Cendere Köprüsü’nün kuzeyinde yol kenarında bulunan, 2008 yılında boşaltılmış olan yapılar, KNKGP, 2009.

Şekil 5: Cendere Köprüsü ve kuzeyindeki yapılar, Adıyaman Valiliği’nce hazırlatılan halihazır harita, 2010.
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Resim 32: Köprünün kuzeyinde yer alan yapılar, yapı no 1 yol cephesi, KNKGP 2009, Resim 33: Köprünün kuzeyinde yer alan yapılar, yapı no 1 yan-arka görünüş, KNKGP 2009.

Resim 34-35: Köprünün kuzeyindeki yapılar, yapı no 2, arka blok yan görünüş, KNKGP 2009.

Resim 36-37: Köprünün kuzeyindeki yapılar, yapı no 2, yoldan görünüş, KNKGP 2009.

Resim 38-39: Köprünün kuzeyindeki yapılar, yapı no 3, yan görünüş, KNKGP 2009.
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Resim 40-41: Köprünün kuzeyindeki yapılar, yapı no 4, arkadaki WC, KNKGP 2009.

Resim 42-43: Köprünün kuzeyindeki WC, KNKGP 2009

Resim 44-45: Köprünün kuzeyinde, kayalığın tepesine inşa edilmiş İl Özel İdare Yapısı, KNKGP 2009.

Resim 46-47: Köprünün kuzeyinde, kayalığın üstüne teraslarla inşa edilmiş, bir dizi basamakla ulaşılan İl Özel İdare Yapısı, KNKGP 2009.
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4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Kahta Çayının kolu olan Chabinas Çayı Türkçeye Cendere Çayı olarak geçmiştir, köprü adını bu çaydan almaktadır.

5. MÜLKİYET DURUMU
Tarihi Cendere Köprüsü’nün mülkiyet ve sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü’ne aittir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra eski eserlerin
mülkiyetleri ile bakım ve onarım sorumlulukları çeşitli düzenlemelerle değişik kurumlara dağıtılmıştır. Bu çerçevede ana yollar üzerindeki
köprülerin bakım ve onarımına ilişkin yetki ve sorumluluk da Nafia Vekaletine (bugünkü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) verilmiştir.
1950 yılında kabul edilen 5539 sayılı kanunla ulaşım altyapısını oluşturan yollar ile bu yollar üzerindeki köprülerin yapım, bakım ve
onarımları amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Yol ağlarının zaman içinde değişmesi nedeniyle tarihi köprülerin sahipsiz
ve bakımsız kalmaları nedeni ile yaşanan sorunlar sonucunda, kuruluş kanununa 1973 yılında yeni bir madde eklenerek “Tarihi yol
ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, hazırlayacağı veya hazırlatacağı projelerine göre onarmak ve bakımlarını sağlamak” görevi
Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmiştir (KGM, 2009: 1).
Önceleri Köprüler Dairesi Başkanlığı Köprü Bakım Şubesi bünyesinde yürütülen tarihi köprülerle ilgili çalışmalar, tarihi Mostar Köprüsü’nün
(Bosna-Hersek) yeniden yapımının Karayolları Genel Müdürlüğü’nün teknik desteğiyle tamamlanmasına koşut 26.08.2003 tarihinden
sonra, yine aynı başkanlık bünyesinde kurulan Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir (KGM, 2009: 1).
Cendere Köprüsü, idari olarak Burmapınar Köyü sınırları içinde yer almakla birlikte köprünün hemen kuzeyinden Doluca Köyü sınırları
başlamaktadır. Köprünün üzerinde bulunduğu çay sınır teşkil ederek, çayın kuzeyi Burmapınar Köyü, güneyi ise Doluca Köyü sınırlarında
yer almaktadır (Şekil:6 ve 7).
Dolayısıyla tarihi köprünün yakın çevresi ve özellikle Cendere Kanyonu ile birlikte değerlendirildiğinde her iki köyle idari ilişki sağlanması
gereklidir. Cendere Köprüsünün Koruma Alanı sınırları ve öneri Koruma Alanı sınırları içinde yer alan ada/parsellerdeki mülkiyet düzeni ve
dağılımı aşağıdaki Tablo: 1’de ve Şekil 6 ve Şekil 7’de sunulmuştur.
Tablo 1: Cendere Köprüsü çevresindeki mülkiyet bilgileri

BURMAPINAR KÖYÜ
101 ada
Parsel no
15 parsel
16 parsel
17 parsel
18 parsel
19 parsel
20 parsel
21 parsel
22 parsel
23 parsel
112 ada
Parsel no
1 parsel
2 parsel

hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
1/2 hisse
tam hisse

cinsi
tarla
mezarlık
tarla
tarla
kar. dükkan ve arsası
kar. dükkan ve arsası
kar. dükkan ve arsası
kar. dükkan ve arsası
kar. bina ve bahçesi

mülkiyet
Maliye hazinesi
Burmapınar Köyü tüzel kişiliği
şahıs
şahıs
şahıs
şahıs
şahıs
şahıs
Maliye hazinesi

hisse
tam hisse
tam hisse

mülkiyet
şahıs
şahıs

3 parsel

tam hisse

4 parsel
113 ada
Parsel no
1 parsel
2 parsel
3 parsel
4 parsel
5 parsel
7 parsel
8 parsel
9 parsel
10 parsel
11 parsel

tam hisse

cinsi
tarla
tarla
Kar. İlkokul binası, lojman ve uygulama
bahçesi
tarla

hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse

cinsi
ham toprak
Kar. Dükkan ve tarla

Burmapınar K. Tüzel kişiliği
Karayolları Genel Müdürlüğü

tarla
tarla
tarla
tarla
tarla
tarla
tarla

mülkiyet
Maliye hazinesi
şahıs
şahıs
şahıs
şahıs
Karayolları Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
şahıs
şahıs
Karayolları Genel Müdürlüğü

tam hisse

kumluk

Maliye hazinesi

hisse
tam hisse

cinsi
orman

mülkiyet
Maliye hazinesi

hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse
tam hisse

cinsi
tarla
tarla
tarla
tarla
tarla
tarla
tarla
tarla
Ham toprak

mülkiyet
şahıs
şahıs
şahıs
şahıs
şahıs
şahıs)
şahıs
şahıs
Maliye hazinesi

DOLUCA KÖYÜ
173 ada
1 parsel
184 ada
Parsel no
21 parsel
211 ada
Parsel no
1 parsel
2 parsel
3 parsel
4 parsel
5 parsel
6 parsel
7 parsel
8 parsel
9 parsel
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Şekil 6: Cendere Köprüsü çevresi, gayrımenkul cinsine göre mülkiyet durumu, KNKGP 2010.

Şekil 7: Cendere Köprüsü çevresi mülkiyet durumu, KNKGP 2010.
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6. MEVCUT KULLANIM VE KULLANICILAR
Köprü, taşıt trafiğine tamamen kapatıldığı 2007 yılına kadar Kahta-Sincik ulaşımını sağlayan anayolun parçası olarak hizmet görmüştür.
Bu tarihe kadar tüm araç ve ağır taşıt trafiğine açıktır. Trafiğe kapatıldığından beri turistik kullanım ağırlığı artmıştır. Köprünün kuzeyinde
yer alan yol kenarındaki küçük yapılar 2008 yılında kapatıldıkları tarihe kadar, çok nitelikli olmasa da turistlere hizmet vermişlerdir.
Köprünün kuzeybatısında tepede yer alan, İl Özel İdaresi mülkiyetindeki yapı da turistlere servis vermek üzere yapılmıştır. 2006 yılı
öncesinde bu yapının işletmesi ihale ile devredilmek istenmiş, ancak yerelde talep oluşmadığından yapı hizmete girmemiştir. Yol
kenarındaki yapıların kullanıma kapatılmasından sonra da bu yapı işletilememiş bu durum ise turistlere verilen hizmetin tümüyle
aksamasına neden olmuştur. Bu sorunun geçici olarak da olsa çözümü için 2009 yılında Milli Parkların görevlendirdiği bir personel bu
yapıda turistlerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermiştir.
Ancak söz konusu yapı, Cendere Köprüsünün arkasındaki doğal kayalık alanın en tepesine inşa edilmiş olup, turistler açısından erişimi
oldukça zordur. Yapının önündeki ölçeği kaçık ve işlevsiz teraslamalar nedeniyle bu yapı köprü ile birlikte doğanın oluşturduğu kültürel
peyzajı ciddi biçimde zedeleyerek, olumsuz yönde etkilemektedir.
Halen köprü civarında turistlerin zaruri gereksinimlerini karşılayacak, hizmet veren birimler bulunmamakla birlikte özellikle, özellikle
Cendere köprüsünün kuzey kesimindeki kanyon ve köprü çevresi hafta sonlarında halk tarafından piknik ve ziyaret yeri olarak yoğun
şekilde kullanılmaktadır (Resim: 48-52).

Resim 48-49: Cendere Köprüsü çevresinde ve kanyonunda günlük kullanımlar, KNKGP 2009.

Resim 50-51: Cendere Köprüsü çevresinde ve kanyonunda günlük kullanımlar ve ziyaretçilerin araç parkı, KNKGP 2009.

Resim 52: Cendere Köprüsü çevresinde günlük kullanım, piknik yapanlar, KNKGP 2009.
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7. PAYDAŞLAR
Cendere Köprüsü ve çevresinin alan yönetim sürecinde rol alabilecek 6 temel paydaş grubu vardır. Bunlar Kocahisar köyünde sürekli
yaşayan halk, ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel yönetim, yerel sivil toplum/liderler ve uzmanlardır.
Öncelikle, Cendere Köprüsü’nün, sınırları içinde bulunduğu Burmapınar Köyü’nün yerel halkı köyde sürekli yaşayanlar, mülk sahipleri
ve Cendere Köprüsü’ndeki kapatılan dükkanlarda çalışan esnafı içermektedir. İkinci olarak, alanı ziyarete gelen yabancı ve yerel turistler
sayılabilir. Üçüncü iddia sahibi grubu, merkezi yönetimi temsil eden kişilerden oluşur. Bunlar arasında, Çevre ve Orman Bakanlığı – Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı, İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, İl Eğitim Müdürlüğü, İl Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi ve T.C. GAP İdaresi temsilcileri sayılabilir. Dördüncü
olarak yerel yönetimini temsilen İl Özel İdaresi ile birlikte, Burmapınar Köy Muhtarı Sabri Kılıç ve ailesi (oğlu Ramazan Kılıç, karısı, kızları
Kamile Kılıç, Hatice ve Kevser Kılıç ve Medine Kurkut) bulunmaktadır. Yerel yöneticilerin yanında yerel liderler arasında köyün İmamı
Hüseyin Kurkut ve köy öğretmeni Şerif Bozkurt sayılabilir. Son olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu, ODTÜ
Kommagene Koruma Geliştirme Programı ekip üyeleri ve Adıyaman İl Tarım Müdürlüğü’nden Abuzer Küçükkelepçe uzman grubunu
oluşturmaktadır.

8. ALTYAPI
Köprü çevresinde altyapı bulunmaz ancak alanda elektrik mevcuttur.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Alanda köprünün tarihçesini içeren sacdan bir tanıtım levhası dışında sunum ve peyzaj elemanı, ziyaretçiler için gerekli servis, satış,
dinlenme alanları bulunmamaktadır. Daha önce hizmet vermekte olan, köprünün kuzeyinde yol kenarında yer alan yapılar kullanıma
kapatılmıştır. İl Özel İdarenin yaptırmış olduğu Cendere Köprüsü’nün kuzeybatısında, tepede en hakim noktada yer alan yapı ise gerek
mimari, gerek teraslamaları ile antik köprüye görsel olarak zararlı etki yapmaktadır. Köprünün güneyinde köprü hakkında niteliksiz ve
yetersiz olmakla birlikte, tarihi bilgi veren bir pano bulunmaktadır (Resim 57). Köprüyü trafiğe kapatmak için alınmış olan engeller ve
diğer bilgilendirme panoları da her biri farklı tarzlarda olmak üzere dağınık, rastgele konumlanmıştır (Resim 53-60).

Resim 53-54: Köprü kuzey tarafı giriş engelleme ve bilgi panoları, KNKGP 2009

Resim 55-56-57-58: Köprü güney tarafı bilgilendirme ve giriş engelleme panoları, KNKGP 2009.
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Resim 59-60: Yönlendirme ve uyarı panoları, KNKGP 2009.

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Cendere Köprüsü, üzerinde bulunduğu tarih boyunca kullanılan işlek yol nedeniyle çok sayıda ziyaretçiye mekan olmuş (Resim: 61-63) ve
çok sayıda araştırmacı tarafından varlığı tespit edilerek bahsedilmiştir. Bunlar içinde ilk ayrıntılı tespit yapan grup 1882 yılında Nemrut
Tümülüsü ile ilgili araştırma yapmaya bölgeye gelen, arkeolog Otto Puchstein ile Karl Humann’dan kurulu ekiptir. Puchstein ve Humann
Nemrut’un yanı sıra çevrede incelemeler yapmışlar, bu esnada Cendere Köprüsü’nün de fotoğrafını çekerek, ilk rölövesini yapmışlardır1.

Resim 61: Cendere Köprüsü, 1882, (Kaynak: Humann, Puchstein,1890, Cilt 2).

Resim 62: Cendere Köprüsü, 1882, (Kaynak: Humann, Puchstein,1890, Cilt 2).

Resim 63: Cendere Köprüsü, 1882, (Kaynak: Humann, Puchstein,1890, Cilt 2).

Şekil 8: Cendere Köprüsü Rölövesi, 1882, (Kaynak: Humann, Puchstein,1890, Cilt 2).

Humann ve Puchstein bu keşifle ilgili ilk tespitlerini 19 Ekim 1882’de raporla Osman Hamdi beye ilettikten sonra (Osman Hamdi, 1883:
sunuş sayfası) Osman Hamdi Bey 1883’de Nemrut ve yöresinde bir keşif gezisi yapmıştır. Yaptığı bu gezide çekilmiş köprüye ait bir
fotoğraf bulunmaktadır (Resim: 64).

1

Humann, Karl, Puchstein, Otto, 1890. Reisen in Kleinasien und Nordsyrien-ausgeführt im Auftrage der Kgl. Preussischen Akademie der Çissenschaften, beschrieben von Karl
Humann and Otto Pucstein (Prusya Kraliyet Akademisinin Görevlendirmesiyle Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de Yapılan Geziler. Anlatanlar: Karl Humann ve Otto Pucstein), Verlag
von Dietrich Reimer, Berlin.
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Resim 64: Cendere Köprüsü, 1883, Osman Hamdi Beyin 1883 tarihinde Nemrut Dağı ve çevresinde yaptığı seyahat sırasında çekmiş olduğu
fotoğraf (Eldem, 2010: 1092).

Köprünün üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere eski bir köprünün yerine a solo yani temelden bir köprü yapılmıştır (Dörner, 1990:45).
Dörner’e göre Roma mühendislik sanatının teknik bir şaheseri olan bu yeni köprü, Romalıların Partlar’a karşı planladıkları geniş çaplı
askeri operasyonların yürütülebilmesi için yolların ve bunun üzerindeki köprülerin düzenlenmesi amacıyla yeniden inşa edilmiştir
(Dörner, 1990:46).
Hatta Dörner bu nedenle Romalıların çok fazla miktarda yapı malzemesine ihtiyaç duyduklarını ve Karakuş Tümülüsü’nde Roma
döneminde sadece tümülüsün açılması değil içindeki dolomit taşların da oradan alınması şeklinde yapılmış olan tahribatın Cendere
Köprüsü’ne malzeme temini için olduğunu düşünmekte ve tümülüsten bu kadar emekle taşların çıkartılıp buraya taşınması zahmetine
değdiği görüşünü de belirtmektedir (Dörner, 1990:46).

Resim 65-66: Cendere Köprüsü,
F. Karl Dörner’in, Kommagene yerleşmeleri ve özelde Nemrut Dağı, Arsemia ve Karakuş Tümülüsü’nde gerçekleştirdiği 1956’dan 1983’e kadar süren dönemde, çalışmaları
sırasında çektiği tarihi belirtilmemiş fotoğrafları (Dörner, 1990: 4. Bölüm, levha 2-3)

2

Eldem, Edhem, 2010. Le Voyage a Nemrud Dağı d’Osman Hamdi Bey et Osgan Efendi (1883), Institut Français d’Etudes Anatoliennes-Georges Dumezil, İstanbul.
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11. TARİH, BAĞLAM VE ARKEOLOJİK BULGULAR
Cendere Köprüsü Melite’den (bugünkü Malatya’dan) Samosata’ya (günümüzdeki Samsat’a) ulaşan Roma döneminde Euphrat-Fırat yolu
üzerindeki en önemli yapılardan birisi durumundadır3.
Köprü Lucius Marius Perpetuus’un komutası altında Samosata’dan Legio XVI Flavia Firma mühendis ve istihkâmcıları tarafından MS 198
ve 200 yılları arasında inşa edilmiştir4. Köprü İmparator Septimius Severus’un MS. 2. yüzyılın sonundaki doğu politikası çerçevesinde
Parthlar’a karşı gerçekleştirilecek olan askeri operasyonlar için planlanmıştır. Karakuş Tümülüs’ünden malzeme alınarak Chabinas
(Cendere) Deresi’nin üzerindeki köprünün yapımında kullanıldığına dair olan görüş Karakuş ile Cendere Köprüsünün birbirine yakın
mesafede olmaları nedeniyle bu iddiayı güçlendirmektedir5.
Köprünün girişlerinden güneybatıda yer alan girişte bulunan iki sütunun üzerindeki yazıtlarda İmparator Septimus Severus ile eşi
Julia Domna’nın ismi geçmektedir6. Yazıtta Julia Domna için şeref unvanı olan: mater (ka)strorum, yani “askerlerin anası” ibaresi
kullanılmıştır7. Kolonların üzerinde olduğu söylenilen hayvan figürleri yok olmuştur. Köprünün üzerindeki korkuluklarda, Grekçe yazıtlar
da vardır. Köprünün güneydoğu girişinde iki oğlu Geta ve Caracalla adına dikilmiş olan iki sütundan bir tanesi eksiktir. Eksik olan sütun
annesi tarafından daha çok sevilen küçük kardeş Geta’ya ait olmalıdır. Septimius Severus’dan sonra İmparatorluğun başına geçen
Caracalla küçük kardeşini öldürtmüş ve Geta’nın adının tüm imparatorluk sınırları içinde tamamen silinmesini emretmiştir8.
Bugün halen işlevini sürdürmekte olan iyi korunmuş durumdaki İmparator Septimius Severus dönemine ait bu köprü rampalarındaki
imparator yazıtlarında vurgulandığı gibi (pontem Chabinae fluvii a solo restituerunt) onarım da görmüştür9. Yapının finansmanı adları
zikredilmeyen ancak belki de Samosata, Doliche, Germanikeia ve Perrhe olması gereken Kommagene kentleri tarafından karşılanmıştır10.

12. SOSYAL TARİH
Bu bağlamda özel bir bilgi saptanmamıştır.

13. KORUMA VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI11
Tarihi Cendere Köprüsü, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14/03/1986 gün ve 11789 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
Köprünün envanter fişi 29/06/1976 tarihinde hazırlanmıştır.
Köprünün üstünden geçen ağır trafiğin köprü üzerinde meydana getirdiği hasarlar ve bununla ilgili önlemler alınması konusu, köprünün
tescillenmesinden daha önce, 1985 yılından başlayarak, özellikle Müze Müdürlüğü’nce yazılmış olan çok sayıda yazışmada belirtilmiştir.
Atatürk Barajının tamamlanmasından sonra, Cendere Köprüsü Kahta-Gerger ulaşımını sağlayan ana yol üzerinde kaldığı için trafik
yoğunluğu daha da artmıştır12. Tescilden hemen sonra da aynı konulu yazılar, köprü üzerinden ağır paletli araçların geçişi, bunların
yarattığı tahribat ve bu geçişlerin sınırlanması konusunu dile getiren çeşitli yazışmalar devam etmiştir.
1985 yılından sonra düzenli olarak gündeme getirilen bu konu, Cendere Köprüsünü korunmasına yönelik karayolları teknik elemanlarınca
hazırlanan 23/07/1992 gün ve 709/774 sayılı yazıyla kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Söz konusu yazıyla ağır tonajlı araçların
köprüden geçişlerinin yasaklanmış ve köprüden geçecek araçlara azami 8 ton sınırı getirilmiştir. Böylece köprüden ağır tonajlı araçların
geçişi engellenmeye çalışılmış olsa da sonraki yazışmalardan pratikte bu kararın uygulanamadığı; köprü üzerindeki trafik akışının daha
sonra da devam ettiği anlaşılmaktadır.
Nitekim Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’nün Müze Müdürlüğüne gönderdiği 04/11/1994 gün ve 9332 sayılı yazısında Cendere
Köprüsü’nün çift sütunlarından birinin şakülünden çıktığı, kaidesinin toprak kaymasına maruz kaldığı ve köprü kilit taşının açılmaya
başladığı bildirilmektedir. Köprü onarılıncaya kadar 1992 yılındaki yazılı emre göre 8 tondan fazla araçların geçmesine müsaade
edilmemesi gerektiği halde, görevlinin ikazları hiçe sayılarak daha ağır araçların köprüden geçtiği, bu duruma müdahale edilemediği,
daha aşağıda yeni bir köprü yapıldığı halde (Resim 67) ısrarla tarihi köprüden geçilmeye devam edildiği, ağır araçların buradan geçişine
kesinlikle engel olması gerektiği ifade edilmektedir.
Köprünün koruma alanının belirlenmesi konusu 1995 yılından itibaren gündeme gelmiştir. Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü tarafından
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne yazılan, şehir plancısı Hasan Batun, arkeolog Fehmi Erarslan ve etnolog
Bekir Kök imzalı, tarihsiz yazıdan13 Adana Koruma Kurulu’nun görevlendirmesi üzerine 08/06/1995 günü Adıyaman Müzesi Müdür Vekili
arkeolog Fehmi Erarslan ile birlikte yerine gidilerek inceleme yapıldığı, ilgi yazıda bahsi geçen, köprünün yakınında görünümü olumsuz
etkileyen yapıların incelendiği belirtilerek, bu yapıların izin ve ruhsatlarının olup olmadığının araştırılması gerektiği bildirilmektedir. Yine
aynı ilgi yazıda, köprü çevresinin doğal sit alanı önerilmesi beklenmekle birlikte, yapılan inceleme sonunda buna gerek olmadığının tespit
edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu belgede Köprünün koruma alanı sınırının tespiti için, raporu hazırlayanlar tarafından köprünün
başlangıç noktalarından 100’er metre, doğu ve batı yönlerinde ise 250’şer metre mesafe bırakılmasının baz alındığı bildirilmektedir.

Jalabert-Mouterde, Inscrs. Gr. Et lat. De la Syrie I (1929) 39-40; Magie D., Roman Rule in Asia Minor I (1950) 677, II 1546; Chabinas-Cendere Roma köprüsü hakkında bkz.
Wagner J., “Die Römer am Euphrat” Antike Welt 6.Jahrgang 1975, 78, Abb.96; W., Strassen und Brücken im römischen Reich, Antike Welt Sondernummer 1988, 55, Abb.68,
86
4
Wagner J., “Die Römer am Euphrat” Antike Welt 6.Jahrgang 1975, 78; Dörner F.K.-Dörner E., Von Pergamon zum Nemrud Dağ (1989) 275
5
Dörner F.K., Nemrud Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları (çev.V.Ülkü) 1990, 41
6
Yorke V.W., “Inscriptions from eastern Asia Minor” JHS 18, 1898, 315 nr. 20; Dörner-Dörner 1989, 275; Dörner 1990, 45.
7
Dörner-Dörner 1989, 275.
8
Yorke 1898, 316; Dörner-Dörner 1989, 275; O’Conner C., Roman Bridges 1993, 129.
9
Wagner, a.g.e. 78, dipnot 30
10
Wagner, a.g.e. 78 dipnot 31
11
Burada sunulan değerlendirmelere ilişkin belgeler için bölüm sonunda yer alan EK 3’e bakınız.
12
30/07/1986 gün 238 sayılı yazı eki rapor, bknz. Ek3.
13
Yazı ekinde fotoğraf albümü ve 1/25.000 koruma alanı sınırı bulunmaktadır, bknz Şekil 9 ve Ek3.
3
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Resim 67: Yapım tarihi kesin olarak saptanamayan geçici köprü (Kaynak: KGM, Mimar H. Sert).

Yazıda ayrıca köprünün kuzeybatısında korunma alanı içinde
giren ve Özel İdare’ce yapıldığı belirtilen binanın izin durumunun
araştırılması ve bunun sonucuna göre işlem yapılması, yolun
doğusundaki diğer 4 yapının izinli yapılıp yapılmadığı ve mülkiyet
durumlarının ortaya çıkarılarak malzeme, kullanım ve çevreye olan
etkileri (siluet, kirlilik, işlev ve kültür varlığına etkisi) göz önünde
tutularak sağlıklaştırılmaları veya kaldırılmaları gerektiği, ayrıca
köprünün doğusundaki çaydan kum alınmasının önlenmesi
gerekliliği belirtilmektedir.
Bu konu Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından 29/06/1995 gün ve 2170 sayılı kararla yasallaştırılmış
ve Cendere Köprüsü Koruma Alanı Sınırı ekli 1/25 000 ölçekli
haritasında da gösterilerek belirlenmiştir. Karara göre sınırlar
köprünün başlangıç noktalarından itibaren 250’şer metre mesafede
bulunmaktadır. Kararda ayrıca köprüden itibaren 1000 metre
mesafeye kadar çay yatağından kum alınmasının önlenmesi
gerektiği de belirtilmektedir (Şekil 9).
Bu tarihten sonra köprünün korunması konusunda çalışmalara
başlanmıştır. Cendere Köprüsü’nün onarımı Adana Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurulu’nun 17/09/1996 gün ve 2567 sayılı kararı
ve karar eki proje ile onarım notu doğrultusunda onarımı uygun
bulunmuş; T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 02/12/1996 gün
ve 1582 sayılı yazısı ile tarihi Cendere Köprüsü’nün restorasyon işi
Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Şekil 9: Koruma alanı sınırını gösteren 1/25000 ölçekli harita, KNKGP Arşivi, 2008.

Köprünün onarımı süresince trafik akışının sağlanabilmesi için çelik konstrüksiyonlu bir panel köprü yapılması düşünüldüğü, ancak
bu köprünün yapımı Cendere Köprüsü’nün onarımı bitinceye dek tamamlanamadığı anlaşılmaktadır Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü, 8. Elazığ Bölge Müdürlüğü’nün Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’ne yolladığı 09/11/1995 gün ve 95
sayılı yazısında, Cendere Köprüsü’nün ağır taşıt trafiğine kapatılarak onarım süresi boyunca ağır trafik için çelik köprü yapılmasının bölge
müdürlüğünce planlandığı, bu nedenle komşu bölgelerden panel köprü teminine gidildiği, ancak panel köprünün kurulacağı kısımda
yol bağlantısının yapılması için 17/02/1995 tarihli toplantı raporuna referans verilerek köprüye yakın binaların yıkılması gerektiği
belirtilerek, yıkım işi tamamlanmadığından panel köprü kurma işine başlanamadığı bildirilmektedir.
Bu yazıya cevaben TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’ne gönderdiği
21/11/1995 gün ve 1491 sayılı yazıda verilen bilgilere göre, köprünün trafiğe kapatılarak mansabına yapılması öngörülen panel
köprü için, bölge ambarında bu açıklığı geçecek miktarda malzeme bulunmaması nedeniyle ve yapılacak bağlantı yolundaki istimlak
çalışmalarındaki gecikmelerden dolayı 1995 yılı için köprüde programlanan çalışmalar olumsuz yönde etkilendiği anlaşılmaktadır.
Bu süreçte Cendere Köprüsü trafiğe kapatılmış olup su seviyesindeki yükselme nedeniyle geçici köprü ile ilgili herhangi bir çalışma da
yapılamamaktadır. 1996 yılında istimlak işleri tamamlandığı takdirde panel köprünün kurulacağı ve bundan sonra tarihi köprünün
onarımının yapılabileceği bildirilmektedir.
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Resmi yazışmalara göre Cendere Köprüsü’nün onarım aşamaları aşağıda sunulan aşamalarla gerçekleşmiştir. Adana Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurulu 17/09/1996 tarih ve 2567 sayılı kararıyla Cendere Köprüsü’ne ilişkin proje ve onarım notu doğrultusunda
köprünün onarımının uygun bulmuştur. 04/07/1996 tarihinde TCK. 13. Bölge Müdürlüğü Köprü Bakım Onarım Kontrolü Teknik Elemanı
Halide Sert ve Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Müşaviri İsmet İlter imzalarını taşıyan onarım notunda aşağıdaki maddeleri
içermektedir:
•

“Köprünün Kahta tarafı girişinde mansapta, tempan duvarlarının şişkinlik gösterdiği yerde döşeme açılacak, tempanlar
arasındaki dolgunun toprak olması halinde dolgu tamamen kaldırılacak ve tempandaki şişmenin tehlikeli boyutlara varmasını
önlemek için bu bölüm sökülerek özgününe uygun şekilde ve şakülünde onarılacaktır,

•

Köprü bitim yerleri –her iki yönde de- sütunlarla işaretlenmiş olmasına karşın, köprü yaklaşım imlalarını tutmak için yapılmış
bulunan duvarlar farklı bir örgü ile olmak üzere elden geçirilecektir,

•

Temel genellikle sağlam olmakla birlikte döşemeden sızan yağmur suları etkisiyle kemerin iç kısımlarında bozulma ve erimeler
mevcuttur. Bu bölümlerin iskele kurmak suretiyle onarılması mümkün olmakla birlikte –uzun zaman alması ve masraflı olması
nedeniyle- bakım platformunun küçüğü ya da büyüğünün kullanılması yoluyla ele alınması uygun olacaktır. Onarım, derzlerin
takviyesi ve eriyen kısımlara imitasyon yapılması şeklinde olacaktır. Döşemede korkulukları düşmüş bulunan kesimlerde bakım
platformunun indirme düzeninin sığıp sığmayacağı denenerek küçük platformla yapılma durumu yerinde karar verilecektir,

•

Köprüdeki restorasyonun başlangıç tarihi ihalesi yapılmış bulunan SE panelinin kurulup trafiğin bu köprüye alınmasından
sonra mümkün olacaktır. Panel köprüye ait ayakların mansaptaki doğal kardöken eteklerinden sonraki bir yerde yapılması
uygun olacaktır. Panel köprü, restorasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesini sağlamak üzere kurulacaktır ve köprünün
genel silüetini engellememesi esas olduğundan geçici bir süre orada kalması söz konusudur,

•

Köprü üzerinde bulunan yazıtlı 3 adet sütundan birisi şakülünden sapmış olmakla birlikte stabilitesi bir risk göstermediğinden
diğerleri gibi bırakılacak ve herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır,

•

Şakülünden sapmış tempan duvarının sökülmesi sırasında sütun temelinin zarar görmemesi için gereken özen gösterilerek temel
kitlesinde bozulmalar görülürse onarılacaktır. Çift sütunun bulunduğu Kahta yönünde oldukça kalın bir dolgu yapılmıştır. Köprü
üstüne çıkan yolun eğimini azaltmak amaçlı yapılan bu işlem köprü formunun gerçek şekliyle ortaya çıkmasını engellemektedir.
Bu nedenle bu muhdes dolgular tümüyle kaldırılacaktır. Ancak, dolgunun ne kalınlıkta olduğu tahmin edilemediğinden duvarın
durumu hafriyat sonrası belirlenecektir,

•

Köprü döşemesi çeşitli zamanlarda onarılmış olup mevcut durumu parkedir. Bu döşeme tümüyle sökülerek alttaki özgün
döşeme bulunacak ve buna uygun onarım yapılacaktır. Döşeme kaldırıldığından altındaki durum incelenerek kemere sızan
yağmur sularının durumu belirlenecektir; buna göre özgün harç ya da yalıtım malzemesi ile sağlamlaştırılacaktır,

•

Korkuluklar kendine özgü bir düzendedir. Korkuluk altında, köprü eksenine dik olarak yerleştirilmiş 1.50 metreye varan tek parça
görünümündeki korniş taşları korkuluktan iç kısma doğru bir seki oluşturmaktadır. Köprü yan eğimlerine göre yerleştirilmiş
olan bu taş sırası kademelidir. Burada oynamış ya da bozulmuş olan taş sıraları özgününe uygun şekilde onarılacaktır. Taşların
iç kısmı kırılmış ya da oynamış olduğundan düzenli bir sıra oluşturmamaktadır. Bunların onarımı küçük kırıklar için imitasyon,
büyükleri için taş eklenmesi şeklinde olacaktır,

•

Köprü tempan duvarları kornişlere kadar geçmişteki bir onarım sırasında çimento harçla derzlenmiş ve patinayı yok eden bir
taraklama ile yeni bir görünüme kavuşturulmuştur. Korniş ve korkuluklar dışında patina tabakası yok edilmiştir. Burada yapılan
onarımla sıfır derzle örülmüş bulunan yapının özgününe ulaşmasına çalışılacaktır,

•

Kahta taraftaki küçük gözün mansap üzengisinin altında bir ezilme görülmektedir. Bu da çatlamış taşların yenileri ile
değiştirilmesi suretiyle onarılacaktır,

•

Eski Kahta mempa tarafında (Sincik) yıkılmış olan sütun kaidesi Özel İdarenin yaptırdığı tesise çıkan merdiven ile kapanmış
bulunmaktadır. Bu sütun kaidesi üzerinde onarım tarihini belirleyen bir kitabe yerleştirilecek ve hiç bir müsade alınmadan
yapılan merdiven kaldırılacaktır

•

Köprü yaklaşım yolları üzerinde biriken suların akıtılması için her iki yönde, yaklaşım yolları için yeni yapılan duvarlar üzerinde
ve eğimin kırıldığı yerlerde çörtenler yapılacaktır,

•

Köprü orijinal yapısından sonra yaklaşım yolu ile ilgili imlaların tutulması için var olan ya da uzatılan duvarlar üzerinde yüksek
olmayan emniyet banketleri yapılacaktır.”

Eldeki belgelere göre 1997 yılında başlanan onarımlar 1998 yılında da devam etmiş ve aşağıda aktarılan çalışmalar yapılmıştır:
•

15-17/1997 tarihlerinde yerinde yapılan incelemelere dayanarak arkeolog Fehmi Erarslan tarafından yapılan tespitlere
göre:Köprünün giriş ve çıkış kısmında bulunan zemin dolgularının açılarak kaldırıldığı, iki cepheye onarım iskelesi kurulduğu,
noksan taşlar için taş ocağından taş teminine gidildiğinin tespit edildiği bildirilerek:

3.
4.
5.

Daha önceki onarımlarda yapılan uygunsuz derzlerin bir kısmının söküldüğü, sökülme işinin devam ettiği,
Kuzeybatı kısmında bulunan kaybolmuş duvar uzantısının aslına uygun yeniden yapılmak üzere kazılarak temel taşlarının
ortaya çıkarıldığı,
Köprünün zemininde döşemeyi tespit için 5 sondaj kazısı yapıldığı,
Batı cephesinde ve tahliye kemerinde çürütme işleminin devam ettiği,
Güneydoğu kısmında duvarı tespit için sondaj çukurunun açılmış olduğu,

6.

Köprünün noksan olan taşlarının yerine konarak taş işlemelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

1.
2.
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Raporda, yapılan onarım çalışmalarında köprüye zarar verecek herhangi bir durum olmadığı ve çalışmaların olumlu görüldüğü
belirtilmiştir.
•

TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8. Bölge Müdürlüğünün 13/02/1998 gün ve 18 sayılı
Adıyaman Valiliğine yazılmış yazısında tarihi Cendere Köprüsü’ndeki onarım ve restorasyon işlerinden 1997 yılında yapılanların
listesi verilmektedir. Bunlar:
a) Köprü üzerindeki parke kaplamalar fazla dolgu olması gereken seviyeye kadar kaldırılmıştır,
b) Köprünün tempan duvarlarında bir kısım taşlar sökülüp orijinal haline getirilmiş, çürüyen ve eriyen taşlar çürütülüp kaplama
yapılmıştır,
c) Derzlerde çıkan otlar, kökler ve köprü üzerindeki incir ağaçları mekanik temizleme yöntemi ile kaldırılmıştır,
d) Büyük kemer taşlarının yer yer eriyen kısımları imitasyon olarak tamamlanıp taraklanmıştır,
e) Kanat duvarlarının eksik, kırılmış kornişleri ile kaplaması orijinaline uygun olarak tamamlanmıştır,
f) Eriyen, boşalan taşlar ve derzler elden geçirilmiştir,
g) Bozuk kemer taşlarının bir kısmı orijinaline uygun olarak onarılmıştır,
h) Köprü girişlerinde platform boyu kadar yan taş duvarlar orijinaline uygun olarak yapılmış ve onarılmıştır,
i) Yerinden oynayan korkuluk ve korniş taşları orijinal durumuna getirilmiştir,
j) Eksik korkuluk ve korniş taşları orijinaline uygun olarak tamamlanmıştır,
k) Köprü girişlerine tabii taş çörtenler yapılmıştır,
l) Köprünün Kahta tarafındaki sütunlardan şakülünden kaymış olan sütun sökülerek orijinaline uygun olarak düzeltilmiştir.

Resim 68: Onarım öncesi Güney görünüşü (Kaynak:
http://en.wikipedia.org/wiki/Severan_Bridge),

Resim 69: Onarım sonrası Güney görünüşü

Yazıda ayrıca 1997 sonbaharında yağan yağmurlardan oluşan feyezan neticesinde Kahta Köprüsü’ndeki hasarlardan dolayı araç trafiğinin
tarihi köprü üzerine stabil malzeme serilerek bu köprüye verildiği ve projede geri kalan işlerin 1998 yılında yapılacağı belirtilmektedir.
Köprünün onarımını 1998 yılında tamamlanmıştır (Resim 68-69). Bu çalışmanın konusu olmamakla birlikte Cendere Köprüsünde
yapılan onarımlarda yukarıdaki tanımların dışına taşılarak çimento/ beton vb gibi malzemelerin kullanıldığı ODTÜ KNKGP ekibince
yerinde yapılan incelemelerde saptanmış olup, ayrıca arşivdeki bazı fotoğraflardan da bu tür uygulamalar yapıldığı anlaşılmıştır.
Daha önce de bahsi geçen panel köprünün Cendere Köprüsü’nün görsel manzarasının engellememesi konusu gündeme gelmiştir.
Onarımı devam etmekte olan Cendere Köprüsü yerine işlev görecek olan panel köprünün tescilli olan Cendere Köprüsü’nden olabildiğince
uzağa yapılması ve köprünün görselliğini etkilememesinin esas olduğu ve bu bağlamda restorasyon notunda panel köprü için belirlenen
esaslara uyulması hususu bildirilmektedir. Ancak bu köprünün panel ayaklarının yapıldığı, ancak köprü onarımı bitinceye geçici köprünün
dek tamamlanmadığı anlaşılmaktadır.
Bu konu ile ilgili Arkeolog Fehmi Erarslan’ın konuya ilişkin yazdığı raporda 1997 yılında restorasyonu başlayan köprünün büyük bir
bölümünün o yıl içinde bitirildiği ve bu süre içinde panel köprü girişimlerinin olduğu ancak yapılamadığı belirtilmektedir. Raporun
yazıldığı tarihte döşeme taşları, kaplama işi bitmek üzere olan köprünün yakın tarihte bitirilerek 8 tondan hafif taşıtların geçmesine
imkan vereceği, bu zaman zarfında restorasyon işlemi için konulması düşünülen panel köprünün sadece ayağının konulduğu, bunun
da Cendere Köprüsü’nün görselliğini bozacak şekilde olduğunun görüldüğü yazılmıştır. Köprünün onarımının bitiminde köprü tekrar
işlevine kavuşacağından yapılması düşünülen panel köprünün iptali ve yapılan ayakların kaldırılmasının uygun olacağı belirtilmektedir.
Daha sonra Adana Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 23/09/1998 gün ve 3151 sayılı karar ile köprünün üzerinde tonaj (5 ton) ve
gabari sınırlaması yapılarak trafik akışına izin verilmiş ve Cendere Köprüsü’ne 150 metre mesafede yeni bir köprü yapılması da karara
168

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

bağlanmıştır. Ancak karara da daha sonraki bir yıl boyunca uyulmadığı 08.06.1999 tarihinde Müze Müdür Vekili Fehmi Eraslan ve Müze
Araştırmacısı Ali İlker Tepeköy’ün hazırladıkları rapordan anlaşılmaktadır.
T.C. Kültür Bakanlığı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 08/10/2001 gün ve 4365 sayılı kararının Cendere
ile ilgili olan (e) maddesinde Yüksek Kurulun 12/02/1977 gün ve A-351 sayılı kararı ile tescil edilen, Adana Kurulu’nun 29/06/1995 gün
ve 2170 sayılı kararı ile koruma alanı sınırları belirlenen Cendere Köprüsü’nün karar eki 1/5000 ölçekli haritaya yapılan aplikasyonunun
uygun olduğuna karar verilmiştir (Şekil 10: Karar eki harita). Bu şekilde daha önce 1/25.000 planla belirlenen koruma alanı sınırı daha
belirgin sınırlarla tanımlanmıştır.

Şekil 10: Koruma alanı sınırı aplikasyon planı, KNKGP Arşivi, 2008.

Köprünün araç trafiği nedeniyle yaşadığı tüm sorunlar ancak Cendere’nin doğusuna yeni köprünün yapılmasından sonra, 2007 yılında
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28/12/2007 gün ve 564 sayılı kararı ile çözümlenmiştir. Bu kararla Cendere
Köprüsü’ndeki trafik akışı köprünün doğusundaki yeni köprüye aktarılarak, Cendere araç trafiğine kapatılmıştır. Ancak bu konuda yine
yeterli tedbir sağlanamadığı için 2008 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü standart trafik işaretlemeleri ile köprünün trafiğe kapatılması
ile ilgili levhaları arttırmış, buna ek olarak köprü girişlerine çelik babalar konularak köprü trafiğe kapatılmıştır.
Cendere Köprüsü’nün çevresindeki yapılarla ilgili olarak Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18/09/2006 gün
ve 156 sayılı kararı Cendere Köprüsü’nün koruma alanında bulunan, mülkiyeti orman vasfında Milli Park olarak hazine adına kayıtlı
101 ada 20 ve 21 no’lu parselde bulunan tescilsiz taşınmazların (köprünün kuzeyinde yol kenarındaki dükkan ve arsaları) Çevre ve
Orman Müdürlüğü tarafından işletme ve işlettirme izni talebine ilişkindir. Bu konuya ilişkin Adıyaman Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün
15/08/2006 gün ve 1581 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29/06/1995 gün ve 2170 sayılı kararı
okunup ilgili belge ve bilgiler incelenerek görüntü kirliliğine neden olmadan tarihi Cendere Köprüsü’nün turizm potansiyeli düşünülerek
gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılama amaçlı olarak 101 ada 20 ve21 parseller üzerindeki betonarme yapıların Çevre ve Orman
Müdürlüğü tarafından hazırlanacak rölöve ve kullanımı gösteren mimari projelerin kurula sunulmasından sonra binaların işletilebileceği
kararı verilmiştir.
Köprünün kuzeyinde yer alan yapıların tekrar işletmeye açılması ile ilgili bir başka girişim de Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu, 29/08/2008 gün ve 717 sayılı yazısı ile ertelenmiştir. Buna göre Cendere Köprüsü’nün koruma alanı içinde yer alan, 101
ada 23 no’lu parselde bulunan, mülkiyeti hazineye ait yapının onarım talebine ilişkin olarak, daha önce yollanmış olan Adıyaman Valiliği
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 19/06/2008 gün ve 1286 yazısı ile KNKGP proje koordinatörü Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan’ın
15/07/2008 görüş yazısı ve ilgili raportör raporu, bilgi ve belgeler incelendikten sonra Cendere Köprüsü çevre düzenleme projesinin
yapılması için gerekli çalışmaların hızlandırılmasına, proje tamamlanıncaya kadar yapının sadece turistlerin acil ihtiyacını giderecek
şekilde basit onarımının yapılmasına karar verilmiştir.
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14. İDARİ STATÜ
Cendere Köprüsü Adıyaman İli Kahta İlçesi sınırları içinde yer almaktadır. İdari olarak Burmapınar Köyüne bağlıdır.
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 08/10/2001 gün ve 4365 sayılı kararı ile kesinleşen Cendere sit alanı
koruma alanı sınırları şekil 7’de gösterildiği gibidir.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Köprünün onarım ve bakımında Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi başkanlığı, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü yetkilidir.
Tescilli eser olması nedeniyle ve köprü çevresinde belirlenmiş olan koruma sınırı içindeki karar ve onay yetkisi ise Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ adına yetkili Şanlıurfa KTVKBK’ndadır.

16. GÜVENLİK
Cendere Köprüsü’nün güvenliği için görevlendirilmiş bir personel ya da güvenlik için alınmış bir önlem yoktur. Tescilli olan köprü
Adıyaman Müze Müdürlüğü’nün kontrolündedir. Daha önceki periyodik kontrollerde tespit edilen sorunlar, yetkili kurumlara bildirilerek
çözümlenmeye çalışıldığı, belli önlemlerin alındığı ancak bunların pratiğe yeterince yansımadığı resmi belgelerle ilgili dökümlerden
anlaşılmaktadır.

17. ESERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Yerin korunması konusunda daha önce alınan trafik kısıtlaması, eserin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onarılması dışında
herhangi bir izleme veya faaliyet şu anda yapılmamaktadır. Müze Müdürlüğü yasadışı faaliyetleri haber aldığında acil olarak harekete
geçmektedir.
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ROMA DÖNEMİNDEN BİR KUTSAL ALAN: DERİK
Neriman Şahin Güçhan | Suna Kabasakal Coutignies

1. KONUM, GENEL ÖZELLİKLER, ULAŞIM VE YOL DURUMU
Derik Kutsal Alanı, Adıyaman İli, Sincik İlçesi’nde yer almaktadır.
(Resim 1). Adıyaman’ın merkezinin 70km kuzeydoğusunda bulunan
Sincik İlçesi, kuzeyde Malatya İli, kuzeydoğuda Pötürge, doğuda
Gerger, güneyde Kâhta, güneybatıda Adıyaman merkez ve batıda ise
Çelikhan ile çevrilidir.
Güneydoğu Torosları’nın güney yamaçlarına kurulu olan bu dağlık
ilçe 1325m rakımlı olup güneyden kuzeye doğru gidildikçe rakım
artmaktadır. Sincik İlçesi’nin en yüksek dağı 1608 m ile kuzeydeki Türk
Dağı’dır.1
İlçenin yüzölçümü 364 km2’dir. Adıyaman İli’nin en yüksek konumdaki
ilçesi olan Sincik’te kara iklimi hâkimdir; kışlar soğuk ve kar yağışlı,
yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir.
Derik Kutsal Alanı civarında kışın rüzgâr da oldukça etkilidir. İlçe
sınırlarındaki akarsular Kıran Çayı, Aksu Çayı ve Derik Kutsal Alanı’nın
hemen kuzeyinden akan ve yöre halkı tarafından şifalı olduğu söylenen
Yarpuzlu (Birimşe) Çayı’dır. Kıran Çayı ve Yarpuzlu (Birimşe) Çayı Kâhta
Çayı’nın birer koludur. Aksu Çayı ise Malatya ile Sincik sınırında yer alır.2
Sincik İlçesi, Doğu Anadolu Fay Hattı’nın Hatay-Mersin’e uzanan
fay parçaları üzerinde yer almakta ve 1. derece deprem kuşağında
bulunmaktadır.
Topografyaya uygun olarak kutsal alan ve etrafında dağınık bir
yerleşim örüntüsü bulunur. Konutlar dağ yamacında birbirlerinden
uzak konumlarda ve yerleşimler az yoğunluktadır.
Derik Kutsal Alanı’nın batısında, stabilize yol üzerinde ve güney doğru
yamacın üzerinde Yukarı Karşgün Köyü yer alır (Resim 3). Bu köyün
güneydoğusunda ise Taş Ocağı bulunur (Resim 4).
Resim 1. Adıyaman’da Sincik İlçesi’nin konumu, KNKGP, www.nemrut.org.tr.
Resim 2. Derik Kutsal Alanı’nın konumu (Kaynak: Harita Genel Komutanlığı, Malatya L41
ve Şanlıurfa M41 numaralı 1/100.000 Halihazır Haritalar).

Resim 3. Derik Kutsal Alanı’nın batısında, stabilize yolun devamında konumlanan Yukarı Karşgün Köyü, (KNKGP 2008).

1
2

Sincik Kaymakamlığı İnternet sitesi: www.sincik.gov.tr/goster.php?pin=tarih.
Sincik Belediyesi: www.sincik.bel.tr.
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Resim 4. Derik Kutsal Alanı’nın ilerisindeki evlerin güneydoğusundaki taş/mermer ocağı, (KNKGP 2008).

Derik Kutsal Alanı, Adıyaman İl Merkezi’ne 65 km uzaklıkta, Cendere Köprüsü’nün kuzeyinde, Çatbahçe’den sonra Kâhta-Sincik
Karayolu’nun 25.km’sinde, batıya doğru ayrılan stabilize yolun 3.km’sindedir (Resim 5). Karayolundaki yol ayrımında, stabilize yolun
her iki tarafında, Derik Kutsal Alanı’na işaret eden ve üzerinde “Heroon (Kutsal Alan)” yazan kahverengi, turistik karayolu tabelası bulunur
(Resim 6). Derin Heroon’una sapan yol ayrımında, doğuda Nemrut Dağı’nın silüeti görülmektedir (Resim 7). Kâhta’dan Derik Kutsal
Alanı’na araçla yaklaşık 45-50 dakikada ulaşmak mümkündür.

Resim 5. Derik Kutsal Alanı’nın konumu (Kaynak: Adım Adım Türkiye Yol Atlası, 1:400.000, MepMedya Yayınları).
Resim 6. Derik Kutsal Alanı kalıntıları ve çevre yollar (Kaynak: Google Earth görüntüsü üzerine KNKGP ekibince üretilmiştir, 2009).

Resim 7. Kâhta-Sincik Karayolunda Derik Kutsal Alanı’nı gösteren tabelalar (KNKGP 2008).

Resim 8. Kâhta-Sincik Karayolu, Derik sapağında Nemrut görünümü (KNKGP 2008).
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Resim 9. Kâhta-Sincik Karayolundan Derik Kutsal Alanı’na ulaşan yol (KNKGP 2008).

Derik Kutsal Alanı

Resim 10. Sincik ve çevresi (Ölçek: 1/100.000).
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Adıyaman’ın Sincik İlçesi, 1954 yılına kadar Malatya İli’ne bağlı bir nahiye iken, 1954 yılında Adıyaman’ın il olmasına koşut önce Kâhta
İlçesi’ne bağlı bir köy olmuş, sonra da 1990 yılında ilçe statüsüne yükselmiştir.1 Sincik İlçe merkezi, ilçenin doğusunda yer alır. İlçede nüfus
büyüklüğüne göre sadece Sincik ve İnlice olmak üzere iki belediye vardır. Sincik Merkez Belediyesi sınırları içinde kuzeyde Onur, Karaman
ve Mahmutoğlu Mahalleleri ile batıda Zeynel Aslan ve Cumhuriyet ile güneyde Fatih Mahallesi olmak üzere yedi mahalle bulunmaktadır.
Belediye 23 köy, 64 mezra ve bir beldeden oluşmaktadır.2 Derik Kutsal Alanı, Fatih Mahallesi’nde, Yukarı Karşgün Köyü sınırları içinde yer
alır. Köyün muhtarı Ali Özbey 4 yıldır muhtarlığa devam etmektedir. Bir önceki muhtar da 15 yıl boyunca görevde kalmıştır.

Resim 11. Sincik İlçesi ve Yukarı Karşgün
Köyü’nün konumu (Sincik Kaymakamlığı,
http://www.sincik.gov.tr/) (Erişim tarihi:
17.08.2009)

Resim 12. Sincik Belediyesi mahalle sınırları3, KNKGP, 2010.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2009 yılında Sincik İlçesi’nde 10.190’ı erkek, 10.698’i kadın olmak üzere
toplam 20.888 kişi yaşamaktadır.4
Bu rakam son 10 yılda gerçekleştirilen diğer nüfus sayımları ile karşılaştırıldığında, ilçe nüfusunun bu süre içinde yaklaşık 20.000 –
23.000 arasında seyrettiği ancak 2002 yılında (19.984 kişi) belirgin bir nüfus kaybı yaşandığı görülür.
2009 yılında Fatih Mahallesi Muhtarı ile gerçekleştirilen görüşmede mahallede 75 hanede yaşayan 1000 kişilik bir nüfusun olduğu (3
mezra –Dikmen, Hisar, Burmapınar) ve 310 kayıtlı seçmenin bulunduğu saptanmıştır.
Sincik İlçesi’nin ekonomisinin %90’ı tarıma dayanmakla birlikte, merkezde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların oranı %47,3’tür. Dağlık
bir bölgede yer alan ilçenin topografyasının yanı sıra yeterli miktarda su bulunmaması tarımda verimliliği azaltmaktadır.

Sincik Kaymakamlığı İnternet sitesi: www.sincik.gov.tr/goster.php?pin=tarih.
Sincik Belediyesi: www.sincik.bel.tr.
3
Sincik Belediyesi mahalle sınırlarını gösteren bu harita, KNKGP ekibince AutoCAD ortamında yeniden çizilmiştir.
4
http://report.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2=&report=turkiye_ilce_koy_sehir.RDF&p_il1=2&p_ilce1=1985&p_kod=2&p_yil=2009&p_
dil=1&desformat=html&ENVID=adnksdb2Env
1
2
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İlçe nüfusun büyük bir çoğunluğu mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır.5 Ayrıca, ilçede bal üretimi yapılmakta ve ters lale olarak
isimlendirilen, Adıyaman’ın simgesi olarak kabul edilen endemik bir çiçek türü yetişmektedir. Köylülerin bu yabani laleyi yaygın olarak
yetiştirme çabaları, uygun koşullar sağlanamadığı için başarısız olmuştur (bkz. EK 3).
Derik Kutsal Alanı’nın olduğu Fatih Mahallesi’nde, değişik iş alanlarında faaliyet gösteren haneler bulunur: Bunlar:
●● Tarımsal üretim ve bahçecilik: 50 hane Antep fıstığı yapmaktadır. 1980’lerden beri Gaziantep’ten tüccarların geldiği belirtilmiştir.
Kendine yetecek kadar buğday üretimi yapılmaktadır.6 Tarımsal faaliyetin su gerektirmediği belirtilmiştir.
●● Hayvancılık: Kendine yetecek kadar her evde 1-2 inek, koyun bulunmaktadır.
●● Taşımacılık: 2 minibüs bulunmaktadır.
●● Tekstil İşçisi: Fatih Mahallesi’nden İstanbul’a gidip tekstil alanında çalışan çok kişi olduğu belirtilmiştir.
Sincik’te okullaşma oranı, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesinden sonra, artmıştır. Yaygın eğitim hizmetleri, Halk Eğitim Müdürlüğünce
yürütülmektedir.7 Sincik’in Merkez İlçesi’nde nüfusun %61.5’i ilk, orta veya lise eğitimi almıştır; okuma-yazma bilmeyenlerin oranı
%22’dir. 2009 yılında Fatih Mahallesi’nde yapılan görüşmede, mahallede ilköğretim eğitimi alan 62 öğrenci olduğu, lise eğitimini ise
Sincik’te aldıkları belirtilmiştir.

2. DOĞAL ÇEVRE
Adıyaman İli’nin en yüksek rakımlı kesimi olan Sincik İlçesi’nde yer alan Derik Kutsal Alanı’nın içinde bulunduğu doğal çevre dağlık olup,
oldukça engebelidir. Arkeolojik kalıntıların bulunduğu alan batıda Kuzu Tepesi, doğuda ise Yel değirmeni Tepesi ile sınırlandırılmıştır. Bu
alanda aynı zamanda tarımsal faaliyetler de sürdürülmektedir. Kutsal alana ait olduğu düşünülen kalıntılardan bazılarının bulunduğu
1215 m yükseklikteki Yel Değirmeni Tepesi oldukça rüzgârlıdır (Resim 13-14).

Resim 13. Değirmen Tepesi’nden Derik Kutsal Alanı’na bakış, KNKGP, 2008.

Resim 14. Değirmen Tepesi’nden güneybatıya bakış, KNKGP, 2008.
5
6
7

Sincik Belediyesi: www.sincik.bel.tr.
10 dönümlük üretimin bir evin geçimini sağlamaya yettiği ifade edilmiştir.
Sincik Belediyesi: www.sincik.bel.tr.
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Kutsal Alanı oluşturan arkeolojik kalıntıların ortasından bir dere yatağı geçmektedir. Arazi çalışmalarının gerçekleştiği Temmuz 2006
ve Eylül 2008 aylarında dere kurudur. Ancak kış aylarında derenin aktığı tahmin edilmektedir. Derik Kutsal Alanı’nın bulunduğu tepelik
bölgede, erozyona bağlı olabilecek toprak kaymaları gözlemlenmiştir (Resim15-17).

Resim 15. Dere yatağı (1/1.000 Halihazır Harita)

Resim 16. Alanın ortasından geçen dere yatağı ve alanın doğusundaki tepelerde toprak kayması izleri, KNKGP, 2008.

3. YAPILI ÇEVRE
Derik Kutsal Alanı, denizden 1.040 m yüksektedir. Kalıntılar arasında bir temenos duvarı içine alınmış olan büyük tapınak yapısı (A
Yapısı) ile onun batısında yer alan olasılıkla küçük podyumlu bir başka tapınak yapısı (B Yapısı) ve en batıda bugünkü stabilize yolun
yakınında bulunan templum in antis formlu bir yapı (C Yapısı) bulunur8 (Resim 18-20).
8

Hoepfner W., “Direk Kale, Ein unbekanntenes Heiligtum in Kommagene”, IstMitt 16, 1966, 157 vd.
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Stabilize yoldan başlayarak C yapısı, B yapısı ve bir temenos içine alınmış olan A yapısı olmak üzere üç yapı kalıntısı da, mimari elemanları
ile birlikte görülmektedir. Temenos içinde yerleştirilmiş olan tapınak yapısının kuzey sınırı aşağıya doğru eğimli bir yamaca kadar
uzanmaktadır. Doğu sınırı ise Yeldeğirmeni Tepesi’nin batı eteklerine doğru devam etmektedir. Derik Kutsal Alanı’nda, anılan üç yapı
kalıntısı dışında, Yeldeğirmeni Tepesi üzerinde de bazı antik kalıntılar dikkati çekmektedir.

Resim 17: Direk Kale- Derik Kutsal Alanı kuzeydoğudan genel görünüm. Sağdan sola doğru A, B ve C yapıları (KNKGP 2009)

2006 yılında gerçekleştirilen arazi çalışması sırasında alanın girişinden bir adet (NKT037), 2008 yılında gerçekleştirilen çalışmada
da yapı kalıntılarında tespit edilen düz duvarlardan 9 adet (NKT132 – NKT140), Yeldeğirmeni Tepesi’ndeki kalıntıların bulunduğu
yerden de bir adet (NKT131) GPS noktası alınmıştır.9 2008 yılından alınan bu GPS noktaları arazi eskizinde işaretlenmiş ve sonrasında
sayısallaştırılmıştır (Resim 20). Ayrıca, bu GPS noktaları Google Earth’e de aktarılmış ve görsel üzerinde görüntülenebilmiştir (Resim 21).

Resim 18. Derik Kutsal Alanı, Adıyaman Valiliği tarafından hazırlatılan 1/5000 (üst) ve 1/1000 (alt) ölçekli haritalar, 2010.

9

Bu noktalara ek olarak yapı kalıntılarından alınmak istenen bazı GPS noktaları, cihazın o sırada uydu bağlantısı kuramaması nedeniyle alınamamıştır.
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Resim 19. Derik Kutsal Alanı, Adıyaman Valiliği tarafından hazırlatılan 1/5000 (üst) ve 1/1000 (alt) ölçekli haritalar, 2010.

Resim 20. Derik Kutsal Alanı, arazi eskizinin sayısallaştırılmış versiyonu (KNKGP 2008)
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F.K.Dörner’in bölgede yaptığı çalışmaların sonuçlarını yayımladığı raporunda kısaca değindiği Direk Kale’deki kutsal alanda sonraki
dönemlerde daha detaylı bir inceleme imkânı doğmuştur10. Arsameia am Nymphaios’da yürütülen çalışmalar sırasında Dörner ve Goell
tarafından hakkında bilgi sahibi olunan Direk Kale
kalıntıları hakkında bugüne kadar bilinen tek detaylı
yayın da W.Hoepfner tarafından 1966 yılında
gerçekleştirilmiştir11. Hoepfner yaptığı çalışmada
Derik’teki yapıları kuzeyden güneye, büyük tapınak
yapısından stabilize yolun kenarındaki yapıya doğru
A, B ve C yapıları olarak sınıflandırmıştır. Bu rapor
kapsamında da alandaki yapıların tanımlanması bu
sınıflandırma çerçevesinde yapılmıştır.
A Yapısı (Büyük Tapınak Yapısı)12
Değirmen Tepesinin 150 m kadar aşağısındaki
vadide uzanmakta olan, kutsal alan yapılarının
en kuzeyinde temenos içerisinde yer alan A
Yapısı, güçlü kuleleri ve temenosu ile bölgeye
ismini Direk Kale olarak vermektedir. Günümüze
ulaşabilen kalıntılardan görüldüğü üzere doğu batı
doğrultusunda yerleştirilmiş olan tapınak yapısının
doğu kısa kenarında, sütunlar yer almaktaydı. 2008
yılında Derik’teki kutsal alanda yapılan incelemede
de görüldüğü üzere, daha önce Hoepfner tarafından
ileri sürüldüğü gibi, tapınak yapısının sütunları doğu
bölümde yıkılmış olarak yoğunlaşmakta olup, bu Resim 21. KNKGP çalışmaları kapsamında 2008 yılında kalıntılar üzerinden alınan GPS noktaları ile
durum akla olasılıkla 14,20 x 23,60 m ölçülerinde çakıştırılmış Google Earth’te 24.03.2004 tarihli görüntü.
bir podyuma sahip Prostylos tipli bir tapınak yapısını
getirmektedir13 (Resim 22, 23). Özellikle bir sütunun üzerine oturacağı in situ durumundaki kaide pabucu, doğu cephede dört sütundan
oluşan bir cephenin varlığını destekler niteliktedir14.
Tapınak yapısının düzeni ve mimari özellikleri hakkında günümüze kadar ulaşabilen mimari elemanlar yardımı ile bilgi sahibi olunmaktadır.
Altta plinthesiz ve basit toruslu profilli olan bir kaide yer almaktadır (Resim 24a). Sütunların alttaki tamburlarında yüzeyde yiv birleşim
sırtlarının arasında dışbükey formlu yivler görülmektedir (Resim 24b).

Resim 22. Derik Kutsal Alanı Büyük Tapınak (A Yapısı)
a (sol) vaziyet planı; (Hoepfner, a.g.e, Abb.2)
b (sağ) A Yapısı için Hoepfner’in önerdiği temel planı
(Hoepfner, a.g.e. Abb.1a)

Dörner F.K., “1956 senesinde Eski Kâhta’da yapılan hafriyata ait rapor” Türk Arkeoloji Dergisi VII,2, 1957, 11.
Hoepfner W., “Direk Kale, Ein unbekanntenes Heiligtum in Kommagene”, IstMitt 16, 1966, 157-177.
12
A Yapısı hakkında bkz. Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 163-170.
13
Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 163.
14
W. Hoepfner tarafından tespit edilen ve tapınak yapısının prostylos tipi rekonstrüksiyonu için dayanak noktalarından biri olarak görülen sütun kaidesinin oturacağı özgün temel
tarafımızdan da 2009 yılı incelemelerinde tapınağın güneydoğu köşesine yakın bir noktada görülmüştür.
10
11
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Resim 23. A Yapısı (Büyük Tapınak), a(üst) Yapıya kuzey doğudan, tepeden bakış; b(alt) Yapıya kuzeyden bakış (KNKGP 2008)

Tapınak yapısının başlıklarına ilişkin olarak ele geçmiş mevcut parçalar iyi korunmuş değillerdir. Ancak korunabilen kısımları ile Korinth
ya da Kompozit türü bir başlık düşünülebilir15. Tapınak yapısı kısmen sonradan oluşturulmuş bir teras üzerinde yer almaktadır.
Temenos duvarı özellikle güney tarafta iyi korunmuş olup, tıpkı tapınak yapısında da görülebileceği gibi harçsız, kenetsiz düzgün dörtgen
kesme taş bloklardan oluşmaktadır. Kulelerle desteklendiği anlaşılan Temenos duvarının güneybatı köşesinde çift katlı bir kule, alt katı
dışarıdan üst katı da terasın içerisinden girişe sahiptir. Kulenin dış tarafında destek amaçlı basamaklı bir payanda dikkati çekmektedir.
Benzer payandalar güney duvarı boyunca ayakta kalan kısımlarda görülebilmektedir (Resim 25 a,b).
15

Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 165 v.d., Taf.31,3.
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Resim 24. a(sol) A Yapısı (Büyük Tapınak) sütun kaidesi, b(sağ) A Yapısı (Büyük Tapınak) alt sütun tamburu (KNKGP 2008)

Resim 25. a(sol) A Yapısı (Büyük Tapınak) Temenos güneybatı köşe kule, b (sağ) A Yapısı (Büyük Tapınak) Temenos güney duvarı ve payandalar (KNKGP 2008).

1956 yılında yapılan araştırmalar sırasında Temenos duvarının batı köşesinde yer alan kulenin önünde, iki yuvarlak altar tespit edilmiştir.
Birer büst formlu kabartmaya sahip altarların üzerlerinde, olasılıkla Apollon ve Artemis betimlenmiştir16. Mevcut kalıntılarından dolayı
podyumu ve kriptası olmadığı anlaşılan A yapısı günümüze kadar koruna gelen mimari elemanları üzerinde süsleme detaylarına
bakıldığında MS 1. yüzyılın ortası ile MS 2. Yüzyılın başı arasında inşa edilmiş olmalıdır17 .

Resim 26: A Yapısının (Büyük Tapınak) güneybatıdan genel görünüşü. (KNKGP, 2008)

16
17

Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 169, Taf.35,1-2.
Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 176.
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Resim 27. A Yapısı (Büyük Tapınak), a (üst) güney duvarı ve payandalar, b (alt) A yapısının doğusunda yer alan duvar kalıntısı, (KNKGP), 2008.

Resim 28. A Yapısı (Büyük
Tapınak), a(üst) güney
duvarına doğudan bakış, b
(üst, sağ) kuzeydeki tonoza
güneyden bakış, c (alt,
sol) kuzeydeki kalıntıya
güneybatıdan bakış;d (alt, sağ)
kuzeydeki tonoza kuzeyden
bakış (KNKGP 2008).
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Resim 29. A Yapısı-Büyük Tapınak güneybatı köşesindeki kule, a(üst, sol) batıda yer alan giriş, b (üst, orta) güneybatı köşe, c (üst, sağ) içteki tonoz örtü; d (alt, sol) giriş
kapısında ayrıntı, e (alt, sağ) depo olarak kullanılan iç mekan (KNKGP 2008).

B Yapısı18:
Temenos duvarı ile çevrelenmiş A yapısının hemen güneyinde yer alan ve doğu-batı doğrultusunda uzanmakta olan B yapısı büyük
tapınak yapısına oranla daha alçak bir kotta bulunmaktadır (Resim 30). 22,20 x 11,70 m. boyutlarında olduğu tespit edilen B yapısı üç
odadan oluşmaktadır19. Odaların hiçbirine giriş sağlayacak bir kapı ya da geçit bulunmamaktadır.

Resim 30. B Yapısı; a(sol) doğudaki tepeden; b (sağ) kuzeydoğudan bakış. (KNKGP 2008).

Mekânların içeriden dışarıya doğru daralan mazgal açıklığı biçimdeki pencereleri ile günümüze kadar ulaşmış olan temel kalıntısı kripta
biçimli bir alt yapıya ait olabilir. Korunan kısımları itibarıyla söz konusu kalıntı olasılıkla podyumlu küçük ölçekli bir tapınağın alt yapısına
ait olmalıdır (Resim 30-35). Antalı ve podyumlu, kripta şeklindeki alt yapısı ile olasılıkla temenos içinde yer alan büyük tapınak yapısından
sonra inşa edilmiş olduğu anlaşılan B yapısı için en uygun tarih MS 2.yüzyıl olarak gözükmektedir20

B yapısı hakkında bkz. Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 170-172.
Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 170, Abb.2.
20
Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 176,
18
19

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

183

Resim 31: B yapısına A yapısından bakış. (KNKGP 2008)

Resim 32 a-b: B yapısı batıdaki ilk mekan (KNKGP 2008)

Resim 33. B yapısı, kuzey batı köşesi (KNKGP 2008)
Resim 34. B Yapısı (sol), Mekânlardan
birinde mazgal tipi pencere,
b (sağ) Batıdaki ilk mekânda bir açıklık
(KNKGP 2008).
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Resim 35. B Yapısı a (sol), Profilli lento parçası; b (sağ) lento üzerindeki aslan başı figürü (KNKGP 2008).

C Yapısı21
A ve B yapılarının yer aldığı vadinin batısında B yapısından 150 m kadar uzaklıkta C yapısı uzanmaktadır. Direkkale’deki diğer iki yapı
kalıntısına oranla daha kötü korunmuş durumdaki C yapısı, yaklaşık olarak 19 x 8 m. Boyutlarındadır (Resim 36).
Büyük kısmı itibarıyla yıkık ve harap durumdaki yapı kalıntısında bazı in situ temel kalıntıları ile mimari parçalar tanınabilmektedir.
Günümüze kadar ulaşmamış, ancak 1956 yılında tespit edilen anta başlığı, friz parçası ve kapı söve parçası gibi mimari parçaların
gösterdiğine göre, C yapısı çift sütuna sahip bir yapı, belki de bir tapınak yapısı olmalıdır22. Yapı çevresine dağılmış durumda görülen
mimari elemanlar özellikle MS 2. ve 3. yüzyıllara ait Suriye’deki Roma dönemi yapılarda görülenlerle benzerlikler göstermektedir23
(Resim 36-37).

Resim 36. C Yapısının a (üst, sol) uzaktan genel görünüşü, b (üst, sağ) kuzeydoğudan görünüşü; c (alt) kuzeyden görünüşü (KNKGP 2008).

C yapısı hakkında bkz. Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 172-173.
Hopefner, “Direk Kale, … 1966, 173.
23
Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 176.
21
22
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Resim 37. a(sol) C Yapısı, b (sağ) C Yapısnın temel bloklarından ayrıntı (KNKGP 2008)

Yeldeğirmeni Tepesi’ndeki Kalıntılar
Aşağıda kuzey güney doğrultusunda uzanan vadinin üzerindeki üç yapı kalıntısından, yaklaşık 150-200 m. kadar yukarıda ve üstünde
günümüze kadar ulaşmış olan kalıntılardan dolayı Değirmen tepe olarak adlandırılan tepenin üzerinde, daha önce yapılan incelemeler
sırasında Helenistik döneme kadar gidebilecek mimari eleman parçalarına rastlanmıştır24.
MÖ 1. yüzyıl tarihlendirilebilecek mimari süsleme elemanı parçaları ile aşağıdaki vadideki yapılarda görülmeyen türden profilli mimari
bloklar, bu alanın Helenistik dönemden itibaren bir kült alanı olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Tepenin yamacında
bulunan ve harf karakterleri nedeniyle MS 2. yüzyıla tarihlendirilen bir yazıt parçası ile söz konusu tepe üstündeki alanın, Roma döneminde
de kült alanı olarak varlığını sürdürmüş olabileceğini akla getirmektedir25. Yel Değirmeni Tepesi çevreye hâkim konumu ve bir taraftan
Malatya yönündeki Akdağ çevresine diğer taraftan I.Antiochos’un Nemrut Dağı üzerindeki tümülüsü ve teraslara kadar tüm Kommagene
bölgesine hâkim pozisyonu ile Helenistik dönemdeki bölgeye hâkim noktalarda kurulan kült alanlarını hatırlatmaktadır26 (Resim 38-39).

Yel Değirmeni Tepesi

Nemrut Dağı

Roma dönemi seramiği
görülen yamaç

Resim 38. a(sol) Değirmen Tepesi ve Nemrut Dağ, b (sağ) Roma yüzey seramiği bulunan yamaç (KNKGP 2008).

Resim 39. Yer Değirmeni tepesinden Nemrut Dağı Tümülüsüne bakış, (KNKGP 2008).

2008 ve 2009 yılı yaz aylarında Derik’teki yapıların incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında üç tapınak yapısının
yer aldığı vadinin batısında kalan yamaçlar da incelenmiştir.
Bu yamaçlardan özellikle C ve B yapılarının arasında kalan yamaçta yüzeyde Roma dönemine tarihlendirilebilecek kaliteli günlük kullanım
kaplarına ait parçalara rastlanmıştır. Kült alanının çevresinde Roma döneminde başka izlerin de olabileceğini düşündürmektedir.
Değirmen Tepe üzerindeki incelemeler için bkz. Hoepfner , “Direk Kale, … 1966, 159-163.
Hoepfner , “Direk Kale, … 1966, 162
26
Humann K-Puchstein O., Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, 1890, IIIa 2 v.d.; Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 163.
24
25
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Olasılıkla Helenistik dönemde Değirmen Tepesi üzerindeki kült alanı ile başlayan bölgedeki antik dönem yapılaşması MS. 1.yüzyılda
büyük tapınak (A) yapısı daha sonraki yüzyıllarda da B ve C yapıları ile devam etmiştir.
Arkeolojik kalıntıların çevresindeki yapılar
Derik Kutsal Alanı’nı oluşturan arkeolojik kalıntılardan A Yapısı olarak tanımlanan yapı kalıntılarının batısında yedi adet, Kutsal Alan’a
ulaşımı sağlayan stabilize yolun güneyinde bir adet olmak üzere toplam sekiz adet konut bulunmaktadır (Resim 40).
Çoğunlukla geleneksel yapım tekniğiyle inşa edilen bu yapılar, düz damlı, tek katlı, yığma taş ile yapılmış ve ön yüzleri kireç sıvalı sade
yapılardır (Resim 42-43a). Bu yapıların içinde bir adet tek katlı, kare planlı betonarme bir yapı bulunmaktadır (Resim 43b). Stabilize
yolun güneyinde ev ise kırma çatılı yığma bir binadır. Evlerin iç mekânları, hem yaşama hem de yatak odası olarak kullanılan bir mekân
ile ıslak hacimlerin toplandığı ayrı bir mekândan oluşmaktadır (Resim 45-46).
A Yapısı’nın tonozlu mekânı depo olarak kullanılmaktadır (Resim 26 d,e, 44).27
Bu yapıların dışında, C Yapısı’nın kalıntılarının yanında iki adet mezar görülmektedir (Resim 45). Mermer mezartaşlı, ytong ile yapılmış
bu mezarlar 2000’li yıllarda vefat eden iki kişiye aittir.
Resim 40. Arkeolojik kalıntıların çevresindeki konut
yapıları (gri boyalı) (1/1.000 Halihazır üzerinde)

Resim 41. A Yapısı ve hemen yanındaki konut dokusu (KNKGP 2008)

Resim 42. A Yapısı’nın yakınındaki evler (KNKGP 2008), Resim 43a: Betonarme konut yapısı, Resim 43b:. Stabilize yolun güneyindeki ev (KNKGP 2008)
27

Adıyaman İli, Kâhta İlçesi, Milli Park Alanı sınırları içinde Nemrut Dağı Örenyeri ve yakın çevresindeki örenyerleri ile ilgili olarak Kültür Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanan
12.12.1995 tarihli raporda, varolan yapılarda yaşayan kişiler bulunduğu, arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanın tarım amaçlı kullanıldığı ve tapınağa ait kalıntıların ise hayvan
ağılı olarak kullanıldığı ifade edilmektedir.
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Resim 44. Depo olarak
kullanılan A Yapısı’nın
tonozlu mekânı,

Resim 45: İç mekânlardan görünümler (KNKGP 2008).

Resim 47. C Yapısı’nın yanındaki iki adet yeni mezar, (KNKGP
2008).

Resim 46: Mutfak olarak kullanılan bir mekân (KNKGP 2008).

4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Derik Kutsal Alanı ile Yukarı Karşgün Köyü’nde gerçekleştirilen incelemelerde, yöreye özgü, tanımlanabilen başka bir isimlendirmeye
rastlanmamıştır.1

5. MÜLKİYET DURUMU
Kalıntıların bulunduğu bölgedeki mülkiyet durumunu tespit etmek amacıyla hem kalıntıların bulunduğu alan ve çevresi hem de yakındaki
Yukarı Karşgün Köyü’ne ait parseller incelenmiştir. Bu doğrultuda, Sincik İlçesi Amarut, Berzınır, Çorak, Derik, Elmas, Göl ve Yukarı
Karşgün mevkilerinde 102 adada 44 adet parsel, 116 adada 53 parsel, 117 adada 9 parsel ile 113, 114, ve 115 numaralı adalardaki
tüm parselleri değerlendirilmiştir. İnceleme, bu parsellerin gayrimenkul cinsleri ve mülkiyet durumlarının belirlenmesine yönelik
gerçekleştirilmiştir2 (Tablo 1,2; Resim 46, 47-48).
Tablo 2a.
Parsellerin gayrimenkul cinsi

Tablo 1. İncelenen
parsellerin sayısı
Ada No

2

Gayrimenkul cinsi

Parsel adedi

Bağ

6

102

44

Bahçe

16

113

8

Ceşme Arsa

2

114

3

Ham toprak

39

115

88

Kavaklık

2

116

53

Kerpiç Ev Arsa

16

117

9

Mezarlık

1

Orman

17

Ören yeri

3

Sulama havuzu

1

Tarla

102

Toplam

1

İncelenen
parsel sayısı

205

Toplam

2015

Mülkiyet durumu

Parsel adedi

Özel mülk (tek şahıs)

125

Özel mülk (çok şahıs)

18

Maliye Hazinesi

59

Sincik Belediyesi

3

Toplam

205

Tablo 2b.
Mülkiyet durumu, KNKGP, 2010
Özel Mülk
(tek ve çok şahıs

Parsel adedi

Bağ
Bahçe
Kavaklık
Kerpiç Ev Arsa
Sulam havuzu
Tarla
Toplam
Maliye Hazinesi

6
16
2
16
1
102
143
Parsel adedi

Ham toprak
Ören yeri
Orman
Toplam

39
3
17
59

Sincik İlçesi’ne adını veren sincik kelimesinin bir tür yabani iğde ağacı olduğu Sincik Belediyesi’nin internet sitesinde belirtilmektedir: http://www.sincik.bel.tr/.
İncelenen tüm bu parsellerle ilgili ada, parsel, mevkii, gayrimenkul cinsi ve mülkiyet durumunu gösterir liste için bkz. Ek 2.

188

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

Kalıntıların bulunduğu parseller ve çevresi (115 ada) Amarut ve Derik mevkii olarak isimlendirilmektedir. 88 adet parselin bulunduğu bu
adanın oldukça geniş bir kısmı Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan ormanlık alan ve ham topraktır. Parsel sayısı olarak az olmakla birlikte
(19 adet ham toprak parsel ile 5 adet orman parseli) yüzölçümü olarak adanın yarısını kaplamaktadır.
Derik Kutsal Alanı’nda günümüzde yer üstünde izlenebilen kalıntılar 115 ada 60, 64 ve 73 numaralı parsellerde bulunmaktadır. Bunlar
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olup, mülkiyetleri Maliye Hazinesi’ne aittir. Arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanın
çevresinde genellikle tarlalar bulunmaktadır. Ayrıca bu alanın batısında da tarlaların yoğunlukta olduğu bir kısım yer almaktadır.
Tarlaların tümü (53 parsel) özel mülkiyettedir. Ayrıca kalıntıların bulunduğu 115 ada, 73 numaralı parselin batısında özel mülkiyette
bulunan 5 adet parselde evler yer almaktadır (Resim 50-51).

Resim 48. Derik Kutsal Alanı ve Yukarı Karşgün Köyü, halihazır harita ile kadastral planın çakıştırılmış halde (KNGKP 2010).

Resim 49. Derik Kutsal Alanı ve Yukarı Karşgün Köyü, Google Earth görüntüsü ile çakıştırılmış kadastral plan (KNGKP 2010).
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Resim 50. Derik Kutsal Alanı ve çevresine ait mülkiyet durumu ve gayrimenkul cinsi incelemesi, (KNKGP, 2010).

Resim 51. Derik Kutsal Alanı, Mülkiyet durumu, (KNKGP, 2010).
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115 adanın güneybatı sınırını oluşturan 102 ada Berzınır ve Yukarı Karşgün olmak üzere iki mevkii içermektedir. Bu çalışma kapsamında
102 adanın kuzeyi ve batısındaki parseller incelenmiştir. Bir adet konut parseli dışında bu ada 2 adet bağ, 1 adet bahçe, 1 adet çeşme ve
1 adet mezarlık parseli bulunmaktadır. 115 adada olduğu gibi, bu adanın büyük bir kısmı Maliye Hazinesi’ne ait ormanlık ve ham toprak
alan ile özel mülkiyette bulunan tarlalar ile kaplanmıştır (Resim 50-51).
113 ve 114 adalar Yukarı Karşgün mevkiinde yer almaktadır. 102 adanın hemen doğusunda, diğer adalara göre oldukça küçük bir alanı
kapsayan 113 ada, 8 parselden oluşmaktadır. 1 adet ham toprak ve 1 adet çeşme parselinin dışında kalan tüm parseller özel mülkiyete
ait konut parselleridir. 113 adanın kuzeyinde yer alan 114 ada ise tamamı Maliye Hazinesi’ne ait ham toprak olan 3 adet parselden
oluşmaktadır.
116 ada Göl, Çorak ve Elmas mevkilerini içermektedir. Bu çalışma kapsamında, Derik Kutsal Alanı’na yakın olan 53 adet parsel
incelenmiştir. Tamamı özel mülkiyette olan 3 adet bağ, 14 adet bahçe, 1 adet kavaklık, 2 adet sulama havuzu ve 2 adet konut parseli
bulunmaktadır.
116 adanın güneyinde konumlanan 117 adanın incelenen 9 parselinde özel mülk olan 1 bahçe ve 3 tarla parselinin dışında Maliye
Hazinesi’ne ait 5 adet ham toprak parseli bulunmaktadır.
Yapılan incelemeler sonucunda, Derik Kutsal Alanı ve çevresindeki bu parsellerde yer alan tüm bağ ve bahçeler ile kavaklık alanın, evler
ve tüm tarlaların özel mülkiyette olduğu anlaşılmaktadır. Bu alandaki tüm ham toprak ve ormanlık alanlar ise Maliye Hazinesi’ne aittir.
Bazı ormanlık alanlarda bulunan fıstık ağaçlarının şahsa ait oldukları görülmektedir. İncelenen parsellerden özel mülkiyette bulunanların
(143 parsel) %87’sinde parsel sahibi bir kişidir, yani birden fazla kişi arasında paylaşılmamıştır. Ayrıca, 2009 yılında Fatih Mahallesi
muhtarı ile gerçekleştirilen söyleşide, ören yeri ve çevresindeki en büyük toprak mülkiyetinin 50 dönümlük alan ile muhtarın olduğu
belirtilmiştir.

6. MEVCUT KULLANIM VE KULLANICILAR
Alandaki kullanıla üç grupta toplanabilir.
●● Mülk sahipleri,
●● Arkeolojik kalıntıları ziyarete gelen az sayıdaki araştırmacı ve bazen de turist,
●● Yakındaki dereden şifa bulmaya gelen kişiler ki bu kişilerin örenyeri ile bir ilişkileri yoktur.

7. PAYDAŞLAR
Derik Kutsal Alanı ve çevresinin yönetim sürecinde rol alabilecek 6 temel iddia sahibi grubu vardır. Bunlar Sincik Fatih Mahallesi’nde
yaşayan halk, ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel yöneticiler, girişimciler ve uzmanlardır. Öncelikle, Sincik Fatih Mahallesi’nde ve Derik
Kutsal Alanı çevresindeki evlerde yaşayanlar, Derik Hereon ve Mabet alanı ve çevresinde mülk sahibi olan köylüler (Karşgün Köyü ve Fatih
Mahallesi) yerel halktan temsilcileri oluşturmaktadır. İkinci olarak, alanı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler vardır. Merkezi yönetimin
temsilcileri arasında Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sincik Kaymakamlığı, Adıyaman Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü sayılabilir. Dördüncü olarak, Sincik Belediyesi ve Fatih Mahallesi muhtarı Ali Özbey yerel yönetimden temsilcilere örnek
verilebilir. Bununla birlikte, bu alanda üretim yapmak isteyen yerli girişimcilerden söz etmek mümkündür. Son olarak, Şanlıurfa Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve ODTÜ Kommagene Nemrut Koruma ve Yönetim Programı ekibi araştırmacılarından oluşan
uzman grubu vardır.

8. ALTYAPI
Derik Kutsal Alanı’nda konumlanan konutlarda elektrik bulunmakla birlikte, su tesisatında problem olduğu burada yaşayan köylüler
tarafından 2008 yılı arazi çalışması sırasında aktarılmıştır. Döşenen borularda gelen su basıncının düşük olması, su kullanımında
aksaklıklara neden olmaktadır. Bu nedenle, köylüler dereden evlere su taşımaktadırlar. Alanda kanalizasyon bulunmamaktadır.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Derik Kutsal Alanı’nda, alanın ziyaretçilere sunulmasına, alandaki arkeolojik kalıntılar ile ilgili bilgi aktarılmasına ve ziyaretçilerin alanda
vakit geçirmelerini sağlamaya yönelik hiç bir çalışma bulunmamaktadır.
Alanda yönlendirme levhaları veya yürümeyi kolaylaştıracak şekilde patikalar yoktur. Gelen ziyaretçilerin kalıntıların üzerinde
dolaşabilmelerini engelleyecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
Kâhta – Sincik Karayolu üzerinde yer alan iki adet kahverengi tabela dışında herhangi bir yönlendirme veya bilgilendirme levhası da
yoktur. Karayolundan ayrılan stabilize yolda bir yönlendirme çalışmasının yapılmamış olmamasından dolayı yöreyi bilmeyen birisi için
alanı bulmak pek de mümkün değildir.
Ayrıca, Heroon kalıntılarının tarlalar içinde yer alması, A Yapısı’nın bir kısmının depo olarak kullanılması da kalıntıların algılanması ve
sunumu açısından olumsuz koşullar oluşturmaktadır.

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
F.K. Dörner’in bölgede yaptığı çalışmaların sonuçlarını yayımladığı raporunda kısaca değindiği Direk Kale’deki kutsal alanda, sonraki
dönemlerde daha detaylı bir inceleme imkânı doğmuştur3. Yerel halkın kalıntıları Direk Kale olarak isimlendirdiğini belirten Dörner,
kalıntıların bulunduğu yerin kendi çalıştığı alanın 15 km kuzeybatısında, Kaşgün mıntıkası yakınında olduğunu aktarmıştır (Resim 49).
3

Dörner F.K., “1956 senesinde Eski Kâhta’da yapılan hafriyata ait rapor” Türk Arkeoloji Dergisi VII,2, 1957, 11.
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Çevresi dağlarla çevrili bir yaylada üç tapınaktan oluştuğunu söylediği Derik Kutsal Alanı’nda, Dörner’in mimari ekibinden mimar G.R.H.
Wright’ın, kalıntılarla ilgili ölçüleri aldığını belirtmiştir.4
Arsameia am Nymphaios’da yürütülen çalışmalar sırasında Dörner ve Goell tarafından hakkında bilgi sahibi olunan Direk Kale kalıntıları
hakkında W.Hoepfner’in 1966 yılına ait yayınında, alandaki yapılara ilişkin oldukça ayrıntılı bilgilere ve çizimlere ulaşmak mümkündür.5
Ayrıca, Mitford’un Roma İmparatorluğu’nun Kapadokya’daki sınır savunma sistemleri (limes) üzerine yaptığı araştırmada6 Derik Kutsal
Alanı’ndaki yapı kalıntıları, yazıtlı mimari blok parçaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunmasının yanı sıra tarihsel bilgilere de yer vermesi
bakımından önemlidir. Bu çalışmalar dışında Derik Kutsal Alanı ile ilgili bilgi yer alan yayınların tam listesi aşağıda “Kaynaklar” başlığı
altında verilmiştir.
Ayrıca, 2008 yılında alanda KNKGP tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmasında, Yeldeğirmeni Tepesi’nin doğusunda kalan tepede
yabancı (?) bir ekibin çalışma yaptığı aktarılmıştır. Ancak bu konuda halen net bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Resim 52. Doğu Kommagene ve Direk Kale (Derik) (F.Karl Dörner, Nemrud Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları (çev.V.Ülkü) 1990, 10-11, Şek.4)

11. TARİH VE BAĞLAM
Derik Kutsal Alanı’nın antik dönemde Lacotena isimli bir yerleşim olduğu konusunda bazı görüşler bulunmaktadır. Antonine Itinerary
(Antonini Itinerarium) olarak bilinen ve Roma İmparatorluğu döneminde bir yerleşimden diğerine olan mesafelerin ve yol bilgisinin
verildiği bu önemli kaynakta Lacotena’dan bahsedilmektedir. İmparator Caracalla döneminde yazılmış olduğu düşünülen bu kaynak,
Lacotena isminin geçtiği tek kaynaktır.7

4
5
6
7

Bu çizimlerin varlığına ilişkin başka bir bilgi bulunamamıştır.
Hoepfner, “Direk Kale, … 1966, 157-177.
Mitford, T, B, 1974. “Some Inscriptions from the Cappadocian Limes”, JRS 64, ss:16-174.
Mitford, 1974. “Some…, 175.
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Antonine Itinerary’i temel alan kaynaklardan birisi John Williams’ın, Asya’nın antik coğrafyası üzerine 1829 yılında yayınladığı yayındır.
Antik kaynaklardan, özellikle de Pliny’den yararlanarak oluşturduğu mesafe cetvelinde bölgedeki durak noktalarından birisi olarak
Lacotena kenti de belirtilmektedir (Resim 53).
Türkiye’nin antik dönemi ile ilgili en önemli kaynaklardan olan ve yazarı Ronald Syme’ın ölümünden sonra yayınlanan “Anatolica: Studies
in Strabo”8 isimli eserde, Melitene ve Samosata arasında geçen Roma yolunun Lacotena üzerinden geçtiği, C.F. Dörner ve R. Naumann’ın
“Forschungen in Kommagene” (1939) adlı eseri referans gösterilerek belirtilmiştir (Resim 54)
Lacotena ayrıca, Mitford’un yayınında verdiği haritada da Direk Kale olarak belirtilmektedir (Resim 54).
Resim 33. Mesafe cetveli (Two Essays on the Geography of Ancient Asia,
John Williams, 1829, London, sf. 285)

Miles
Zimira

-

Teucila

16

Sabus

28

Dascusa

16

Ciaca

32

Melitene

18

Miasena

12

Lacotena

28

Perre

26

Samosata

24

Resim 54. Sf. 161, Mitford, T, B, 1974. “Some Inscriptions from the
Cappadocian Limes”, JRS 64, ss:16-174.

Mitford da, Antonine Itinerary’e referans vererek, Direk Kale’nin, Samsat’tan Malatya’ya uzanan askeri yolun Perre’den önceki son
durağı olduğunu yazmaktadır. Yazar, alanda yaptığı incelemede tespit ettiği yazıtlı mimari bloklardan Candidus isimli bir şahsın burada
bulunan altarı onarttığını ve bir Zeus heykeli yaptırttığını yazmaktadır (Resim 55).9-10 Mitford, Lacotena’nın sivil veya askeri bir yerleşim
olamayacağını (buna ilişkin herhangi bir buluntu olmadığı için) ve az sayıda kişinin yaşadığı dini bir yer olduğunu belirtmektedir. Yayında,
yapılara ait olan sütun tamburlarının da görüldüğü fotoğraf 1970’li yıllarda alanın durumuna ilişkin az da olsa bir bilgi vermektedir
(Resim 56).

“Ninety miles is the length of the Roman road from Melitene through Lacotena to Samosata.” Anatolica: Studies in Strabo, ed. Anthony Birley, Oxford University Press, USA,
1995, sf.105.
9
Mitford, Candidus’un büyük bir ihtimalle, Severus’un imparatorluğunun ilk yıllarında etkili bir kişi olan ve 195 yılında tamamladığı Kuzey Mezopotamya ile Arabistan’a askeri
kampanyalar ile bu toprakları imparatorluğu katan Claudius Candidus olduğunu belirtmektedir. sf. 174-175
10
Mitford, Cendere Köprüsü’nün 199 yılında Severus tarafından onarılması gibi, Derik’te de benzeri bir onarım olmasını Roma’nın bu bölgeyi bir süre ihmal etmesinin bir göstergesi
olarak görmektedir.
8
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Resim 55. Ti. Cladius Candidus tarafından yazdırılan adak yazıtı
(Plate VIII, 1, 2) Mitford, 1974.
Resim 56. Sütun tanburları ve tonozlu yapı (Plate VIII, 3) Mitford,
1974.

12. SOSYAL TARİH
Derik Kutsal Alanı’nı oluşturan 3 adet kalıntı grubunun kuzeybatısında halen yaşamakta olan 5 aile bulunmaktadır.11 Burada yaşayanlar,
kutsal alan kalıntılarını doğu taraftan çevreleyen Yeldeğirmeni Tepesi’nde eskiden bir yeldeğirmeni olduğuna dair söylentiler olduğunu
aktarmıştır. Son 15-20 yıldır alanda herhangi bir değişikliğin yaşanmadığı belirtilmiştir. Kuzeye doğru bir akarsuyun olduğu (muhtemelen
Birimşe Çayı), ve bu suyun cilt hastalıkları ve kaşıntılara iyi geldiğine dair genel bir inanış olduğu anlatılmıştır.12
2008 yılı arazi çalışmaları sırasında görüşülen Yasin Ünlü’nün teyzesinin oğlu olan Ekrem İzi tarafından bu alana ilişkin bir kitap yazıldığı
bilgisi alınmıştır.13

13. KORUMA – PLANLAMA TARİHİ
T.C. Kültür Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 06.10.1978 tarih ve A-1286-9.9.1978 sayılı
kararı ile “Adıyaman ili, Kâhta ilçesi Yukarı Karşkün Köyü (mezra) sınırları içindeki Derik Kalesi ve kutsal alan olan sahadaki I. Hereon, II.
Hereon ve mabedin önündeki yapı grubunun 1710 ve 5805 sayılı yasalar gereğince korunması gerekli eski eserler olarak tescillerinin ve
02-05-1.01 sayılı eski eser fişinde kutsal alanın ve tescili yapılan eski eserlerin tümünün birden oluşturduğu yörenin arkeolojik sit alanı
olarak tescilinin ve bu alanın temizlenerek, yapıların restore edilerek turizme açılmasının uygun olacağına” karar verilmiştir. Ancak söz
konusu tescil kararı eki olan sit alanı sınırlını gösteren haritaya, gerek Adıyaman Müze Müdürlüğü arşivinde ve gerekse Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün arşivinde, arşivin taşındığı gerekçesi ile ulaşılamamıştır14 (bkz. Ek1).
Derik Kalesi ile ilgili olarak Adıyaman Müzesi belge arşivinde 38 adet yazışma belirlenmiştir. Bu yazışmalardaki bilgilerden Adıyaman
Valiliği’nin, ilki 26.07.1993 tarihinde olmak üzere 17 yıl boyunca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimlerine Derik Kutsal Alanı’nda
Bakanlık veya üniversitelerce kazı ve restorasyon çalışması yapılması, ulaşımın sağlıklaştırılarak turizme açılması ve bu çalışmaların ilgili
yılın yatırım programına alınması konusunda taleplerini ilettiği anlaşılmaktadır.
Ancak bu talepler, Bakanlığın iş yoğunluğu, yeterli ödenek bulunamaması veya yatırım programının önceden yapılmış olması gibi
gerekçelerle sürekli ertelenmiş ve bir türlü gerçekleştirilememiştir.
Derik Kalesi’nin 1978 yılında tescillenmesinden sonra 1995 yılına kadar ilgili tapu kayıtlarına şerh düşülmesi konusunda herhangi bir
yazışmaya rastlanmamıştır. 1995 yılında yapılan yazışmalarda ise tapunun bulunamaması nedeniyle Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesi’ne
“Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” yazılamadığı, yerinde inceleme sonucunda daha kesin bilgilere ulaşabileceği belirtilmektedir.
Bu tarihten sonraki yazışmalarda bu konuda herhangi bir yazışma bulunmamıştır.
2008 yılı arazi çalışması sırasında Yasin Ünlü ile alanda yaşayan ailelerden birinin reisi olan Ramazan Çoban ile görüşme imkânı olmuştur. 15 yıldır yaz-kış bu alandaki evinde
oturduğunu belirten Ramazan Çoban, daha önce Serincek Köyü’nde yaşadığını ve halen çiftçilik (arpa, buğday ekimi) ve marangozluk yaparak geçimini sağladığını belirtmiştir.
Evli ve dört çocuğu bulunmaktadır. Kalıntıları ziyaret etmeye gelenler olursa pansiyonculuk yapabileceğini veya yiyecek/içecek satabileceğini ifade etmiştir.
12
2008 yılı arazi çalışmaları sırasında Derik Kutsal Alanı’nın batısındaki patikada ilerleyen bir taşıtın bu akarsuya gittiği o sırada görüşülmekte olan kişilerce aktarılmıştır.
13
Arazide bulunulan süre içinde Yasin Ünlü kitabı bulamamıştır.
14
Değirmen Tepesi’nde, KNKGP ekibince de tespit edilen antik mimari blokların bulunduğu alan, halihazır haritada çevresinde sit sınırı çizgisi ile çevrilmiştir. Ancak Koruma Tarihi
kısmında ve Ek1’deki resmi belgelerde de sunulduğu üzere, tescil kararının eki olan haritaya ulaşılamadığı için bu sırların doğruluğu resmen teyit edilememiştir.
11
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Dolayısı ile Derik Kutsal Alanı ile ilgili tapu kaydında tescile ilişkin bir ibare koyulmamaış olması mümkündür. Derik Kutsal Alanı ile ilgili
bu Yönetim Planı çalışmaları kapsamında sit alanı sınırları belirlenirken öncelikle söz konusu yapılarla ilgili olarak tescil ibaresinin tapuya
işlenmesi içi gerekli idari işlemlerin tamamlanması gereklidir.

14. İDARİ STATÜ
Derik Kutsal Alanı, Adıyaman İli, Sincik İlçesi, Fatih Mahallesi, Yukarı Karşgün Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Kutsal Alan’daki arkeolojik
kalıntılar 115 ada, 60, 64 ve 73 numaralı parsellerde yer almaktadır. İdari açıdan yereldeki yetkili idari kurum Sincik Kaymakamlığı.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Derik Kutsal Alanı, tescilli üç adet parsel ile bu parsellerin oluşturduğu sit alanından ibarettir. Tescilli kültür varlığı ve sit alanı olarak,
bu alanda gerçekleştirilecek her türlü çalışmalar için Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması
gerekmektedir. Adıyaman Müzesi, alanın güvenlik, kaçak kazı, izinsiz müdahaleler vb konularda izlenmesi ve denetiminden sorumludur.
Belediye sınırları dışında köy statüsünde olan yerdeki tarihi eserlerin korunmasından Sincik Kaymakamlığı ile birlikte il düzeyinde İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü ile ona bağlı olan Adıyaman Müze Müdürlüğü ve doğal olarak Adıyaman Valiliği sorumludur. Merkezi açıdan ise
Derik Kutsal Alanı’nın korunmasından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sorumludur.

16. GÜVENLİK
Derik Kutsal Alanı’ndaki antik kalıntıların korunmasından sorumlu herhangi bir bekçi / görevli bulunmamaktadır. Kalıntılar yıl boyu her
türlü iklim ve insan tahribatına açıktır.

17. ESERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
2008 yılında kalıntıların yakınındaki ev sahipleri ile yapılan görüşmede, yaklaşık 6 yıl önce (2002-3 yılları) bazı Milli Park görevlilerinin (?)
alana geldikleri, kalıntılar arasında büyüyen ağaç köklerini kestikleri ve alanın yakınında oturanlara kalıntıların arasında büyüyen ağaçları
kesmelerini söyledikleri yönünde bilgi alınmıştır. Bu tarihten sonra antik kalıntılarla ilgili herhangi bir görevlinin alanı ziyaret etmediği
ifade edilmiştir.
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KOMMAGENE’DEN ROMA’YA BİR NEKROPOL:
PERRE ANTİK KENTİ
Nida Naycı | Erhan Öztepe

1. KONUM, ULAŞIM VE YOL DURUMU VE GENEL ÖZELLİKLER
Kommagene Krallığının beş büyük yerleşiminden biri olan Perre Antik Kenti, Adıyaman kent merkezinin yaklaşık 5 km kuzeydoğusunda,
Örenli Mahallesi olarak geçen bölgede, Karadağ’ın doğu eteklerinde yer almaktadır (Resim 1). Bağırsak Tepesi (Pirin Dağı, Karadağ) ile
Ziyaret Çayı’nın (Pirin Çayı) oluşturduğu vadi arasında, geniş bir alan boyunca uzanan antik kent; yerleşim alanı ve güneybatısında yer
alan nekropol alanından (kaya mezarları) oluşmaktadır. Eski yerleşimin üzerinde günümüzde Pirin Köyü (Örenli Mahallesi) bulunur.

Pirin – Perre Köyü
Perre Arkeolojik Alanı

ADIYAMAN

Resim 1. Perre ve Pirin’in Adıyaman’a göre konumu, Google Earth, 2010.

Adıyaman il merkezinden Sakarya Caddesi ve eski Malatya yolu takip edildiğinde, antik Perre yerleşimine ulaşılmaktadır. Kaya mezarlarının
bulunduğu Bağırsak Tepesi’nin (Karadağ) doğu yamacını takip eden yol, Pirin Köyü’nün içinden geçerek kuzeydoğu yönünde devam eder
(Resim 2). Yol boyunca yer yer konutlar ve kuru moloz taş duvarlar yer almaktadır. Köy içine kadar stabilize devam eden yol, Kasım
2010’da parke taş kaplanmıştır (Resim 3-5). Kuzey yönünde devam eden karayolundan, birkaç kilometre sonra ilerde Palanlı ve ve
Taşgedik köylerine ulaşılır.

Resim 2 (a,b,c.d) Perre ve Pirin Köyünün stabilize yolları, KNKGP, Kasım 2009.
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Pirin – Perre Köyü
Örenli Mahallesi

Malatya karayolu
Perre Kaya Mezarları

Resim 3: Perre ve Pirin’in Adıyaman’a göre konumu, Google Earth, 2010.

Resim 4. Perre Nekropolüne güneydeki Pirin Köy yolundan bakış, KNKGP, 2009.

Günümüzde Adıyaman ilinin bir mahallesi durumunda olan Pirin Köyü, Adıyaman Belediye sınırları içindedir. Toplam 1500 nüfusu ve
1132 hanesi bulunan Pirin’in Gebeli ve Küçük Pirin mezraları bulunur. Koyun mevcut nüfusu büyüklüğünde bir nüfusu kente göç etmiştir.
Arkeolojik sit alanı olan Pirin Köyü sakinleri göçün birinci nedeni olarak, zaruri ihtiyaç halinde bile evlerinin tamirine ve/veya büyütülmesine
izin verilmemesini göstermektedirler. Pirin’den ikinci tür göç Adıyaman’da çalışıp, gece köyde kalan nüfusun geçici göçüdür. Köyün genç
nüfusu çok ve yalnız yaşayan, yaşlı nüfusu ise azdır (1-2 hane).
Köyde çoğunluk çiftçilik yapmakta olup; temel geçim kaynağını tahıl (%50) ve tütün (%30) oluşturur. Ayrıca bahçecilik, sebze ve meyve
üretimi de yapılmaktadır (%20 sebze, % 10.5 meyve). Artık belediye sınırları içinde olan köyde hayvan besiciliği ve tavuk yetiştirme,
köylünün sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde sürdürülmektedir. Buna rağmen hanelerin % 90’ı hayvan beslemektedir. Tarım
dışında köylülerin sürdürdüğü ana ekonomik faaliyet alanı inşaat isçiliğidir.
İlköğretim binaları yetersiz görüldüğünden öğrenciler Adıyaman’a gitmekte, diğer öğrenciler ise yatılı bölge okullarında okumaktadır.
Köyde az sayıda genç üniversiteye gitmektedir1.

1

KNKGP Sosyal Planlama grubu 2010 Tespit Anketi sonuçları
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2. DOĞAL ÇEVRE
Perre arkeolojik alanının çevresinde Bağırsak Tepesi’nin (Karadağ, Pirin Dağı) doğu yamacında kurulmuş olan antik yerleşimin batısında
bulunan Ziyaret Çayı (Pirin Çayı) vadisine kadar, tepeliklerden oluşan alanda yer yer kısmi düzlükler bulunmaktadır (Resim 3). AdıyamanPirin yolu, köyün girişinde kayalıktan uzaklaşarak yolun batısında geniş bir düzlük meydana getirir. Bu düzlük Pirin Çayı çevresinde
bahçelerle birlikte, yeşil ağaç ve bitkilerle kaplıdır. Kaya mezarlarını geçtikten sonra erişilen Pirin Köyü, yol boyunca iki taraflı devam eder.
Batıda ağırlıklı olarak konut dokusu, doğuda tarlalar yer alır (Resim 3, 5-7).

Resim 5. Perre’den Pirin Köyüne bakış, KNKGP, 2008.

Topografik olarak kaya mezarlarının bulunduğu yükselti dışında, köy ve onu çevreleyen tarım alanları (meyve bahçeleri, mısır tarlaları vs.)
düzlükte yer almaktadır. Köyün merkezindeki Roma Çeşmesi’nden akan ve antik dönemden beri kullanılan su pınarı kısmen yeraltından
devam eder. Köyün kuzey bitiminde tekrar yüzeye çıkan su pınarına bağlı dinamolarla bahçeler sulanmaktadır.

a

b

c
Resim 6 (a,b,c): Pirin Köyü çevresindeki ekili alanlar, KNKGP, 2008.
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Resim 7: Pirin Köyü çevresindeki tarlalar, KNKGP, 2009.

Pirin Köyü, doğal ve tarihi bütünlük açısından, verimli araziler üzerine kurulmuş sulak, otantik ve tarihi yapıları olan, anıtsal yapıları
korunmuş (cami ve çeşme), antik kent ile iç içe, kentsel dokuya sahip, bir yandan son derece pitoresk, bir yandan da çok canlı ve yaşayan
bir yerleşim yeri izlenimi vermektedir.

3. YAPILI ÇEVRE
Perre (Pirin) ören yerindeki mevcut yapılı çevreyi; Perre nekropol alanı (Kaya mezarları) ve eski yerleşimin üzerine yerleşmiş olan Pirin
köyü olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür.
Kaya mezarları kazıldığı alanlardan izlenebildiği ve mevcut Sit Alanı sınırları gözetildiğinde Pirin Köyü de dâhil kuzey güney yönünde
2,77 km, doğu-batı yönünde ise en geniş yerinde en çok 2 km olmak üzere, yaklaşık 5,54 km2’lik bir alana yayılır1. Nekropol alanı esas
olarak kaya zeminli Pirin Dağı’nın batısında yoğunlaşmakla birlikte, kuzey ve güney çeperlerde de arkeolojik alanın yayılımına ilişkin izler
okunmaktadır.
Perre Nekropol Alanı (Kaya Mezarları):
Nekropol alanı bir kısmı bugünkü Pirin Köyü’nün altında kalmış olan antik kentin güneybatı eteklerinde bulunmaktadır. Perre dışında,
Pirin (Örenli) Mağaraları olarak da anılan bu bölgede, özellikle son yıllarda yapılan kazılarla çok sayıda kaya mezarı açığa çıkarılmıştır.
Yaklaşık son 10 yıldır Adıyaman İl Özel İdaresi desteğinde, Adıyaman Müzesi’nce gerçekleştirilen ve büyük kısmı Pirin dağının doğusu ile
yol ararsındaki mevkide devam eden kazılar sonunda, oldukça iyi durumda olan pek çoğu kaya mezarı olan alanlar açığa çıkarılmıştır.
Kazı yapılan bölgede mezarlar dışında işlik ve sarnıç tipi mekânlarda bulunur. 10 yılı aşkın süredir. Yapılan kazı çalışmalarına rağmen
alanla ilgili ayrıntılı bir belgeleme henüz yapılmamıştır (Resim 8-10).
Tepenin batı eteği boyunca yapılan kazı çalışmaları sonucu farklı kotlarda mezar odaları ve bunları birbirine bağlayan basamaklar ve açık
alanlar ortaya çıkarılmıştır. Kayaların içine oyulmuş hücreler şeklinde tanımlanan mezar odalarının girişinde motifler ve odalar arasında
geçişler bulunmaktadır (Arslan, 1995:43). Yapılan kazıda 25 oda mezar, 300 lahit mezar, ayrıca çok sayıda buluntu ve yazıt ortaya
çıkarılmıştır (Bağcı, 2005:13).
Dağın farklı kotlarda oyulmasıyla, üst üste gelen katlar şeklinde oluşturulan kaya mezarlarının bulunduğu alanda, üst kotlara çıkan
kesintisiz iki merdiven bulunmaktadır (Resim 11). Bunlardan ilki Perre Nekropol Alanına yakın bir mevkide yakın bir noktada başlayarak,
yaklaşık 60-70 cm yüksekliğindeki basamaklarla tepeye kadar çıkıp son bulur. İkinci merdiven ise ilkinin güneydoğusunda yer alır.
Basamak yüksekliği daha düşüktür, rıhtları yaklaşık 20 cm, eni 170 cm genişlikle devam eden bu merdiven daha kolay bir çıkış sağlar.
Merdivenin ortasına doğru yaklaşırken kuzeyde büyük bir açma ile merdivenle inilen çukurlar vardır.

1

Bağcı’nın (2005:13) aktardığına göre alan yaklaşık 6 km2 ‘dir. Bknz. “Bir Antik Kentte Çırpınış, Perre”, İstanbul Teknik Üniversitesi Gazetesi, Mart 2005. KNKGP ekibince Google
Earth’den yararlanılarak alan yaklaşık 5,54 km2’,olarak hesaplanmıştır.
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Palanlı

Roma köprüsü

Pirin Köy
(Büyük Pirin)

Küçük Pirin
Perre Kaya Mezarları

1. derece ark. Sit
sınırı

Kazı Alanı

Adıyaman

Resim 8. Perre nekropol alanı sit sınırına ilişkin kroki, KNKGP, 2010.
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Resim 9: Perre nekropol alanındaki Kaya Mezarları, KNKGP, 2010.

a

c
Resim 10: Perre nekropol alanındaki Kaya Mezarları, KNKGP, 2008-2010.
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b

d
Resim 34. B Yapısı (sol), Mekânlardan birinde mazgal tipi pencere,
b (sağ) Batıdaki ilk mekânda bir açıklık (KNKGP 2008).
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a

b

Resim 11 (a,b): Perre nekropol alanında, üst kottaki mezar odasına çıkan iki ayrı merdiven, KNKGP, 2008.

Resim 12: Perre nekropol alanında, farklı ayrıntılara
sahip kaya mezarları, KNKGP, 2008.

Perre kentinin günümüze kadar ulaşabilen ve en etkileyici arkeolojik kalıntıları kuşkusuz kaya mezarlarıdır. K.Humann ve O. Puchstein’in
Kommagene’de yaptığı seyahatler sırasında kayaya oygu mezarlardan oluşan bu nekropol alanı hakkında bize bilgi vermişlerdir2.
1938 yılında bölgedeki incelemeleri sırasında F.K. Dörner ve R. Naumann da mezarları çizimleri ile birlikte belgelemişlerdir3. Perre
nekropolündeki mezarlar Kommagene bölgesi için tipik olduğu üzere, kayaya oyulmuş oda mezarlardan oluşmaktadır. Kayaya suni olarak
açılmış mezarlar, geniş tutulmuş galerilerin içine yerleştirilmişlerdir. Galerilerin oluşturulması sırasında sonuç olarak büyük miktarlarda
taş blok kazanılmıştır. Bu durum mezarlığın kullanımının terk edilmesinden sonra nekropol alanının bir taş ocağı gibi kullanılmasına yol
açmıştır.
Perre nekropolü Kommagene bölgesinin diğer kentlerinde karşılaşılanın aksine alışık olunmadık bir biçimde pek çok mezar formuna
sahiptir4 (Resim 12). Mezarlar arasında en sıklıkla görülen tip arcosoliumlu mezarlardır. Mezarların çeşitliliği mezar odalarının sayısı,
büyüklüğü ve gömünün sayısı gibi unsurlarla değişiklikler göstermektedir. Mezarların oluşturulmasındaki özen ve kalite de farklılıklar
yaratmaktadır. Mezarların büyük bir çoğunluğu bezemesizdir. Mezarların bir kısmında mezar odalarının duvarları mimari elemanlar
yardımıyla ayrılmışlardır. Mezarlardaki yataklar genelde herhangi bir dekorasyona sahip değildir. Yalnızca nadiren Girlandlar ve
Bukranionlarla çevrelenmişlerdir. Arcosolium nişinin arka duvarı üzerindeki ölen kişiye ait betimlemeler gibi figürlü rölyefler nadirdir.
2
3

4

K.Humann-O. Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien (1890) 124, 193, 401.
F. Karl Dörner-R. Naumann, Forschungen in Kommagene, IstForsch 10 (1939) 67; F. Karl Dörner, Nemrud Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları (Çev. V.Ülkü) Ankara 1990,
50-52.
Farklı mezar tipleri için bakınız: Ek 2, E. Öztepe Perre Nekropolü ve Yerleşimi 2008 Raporu.
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Resim 13: Perre Nekropolü mezar
tiplerinden örnekler (a.Arcosoliumlu
b.Arcosolium-tekne c.Loculi d.kayaya bağlı
Khamosorion tipli lahit mezarlar (KNKGP,
2008).

a

b

c

d

Arcosoliumlu oda mezarların yanında başka bir tür olarak tekne ve Loculi’lerden oluşmaktadır. Bunun yanında kaya kütlesine bağlı olarak
yontulmuş khamosorion tipinde lahitler de yer almaktadır (Resim 13). Mezarların dış cepheleri de genelde sadedir. Kural dışı olarak
bazı mezar odalarının dış cephesinde oturur ya da ayakta basit olarak betimlenmiş olan kaya kabartmaları olan nişler bulunmaktadır.
Rölyeflerde mezar girişinin yanında ara sıra altarların da betimlendikleri görülmektedir. Kaya kabartmalarının yanında serbest yontulara
ait örnekler kazı çalışmaları neticesinde bulunmuştur (Resim 14-15). Roma dönemine tarihlendirilen bu örneklerden biri Adıyaman
Müzesi bahçesinde korunmakta olan ve üzerinde bir aile sahnesinin yer aldığı mezar steli ile bir kabartmaya ait parçalardır5.

a

b

c

Resim 14:. Perre Nekropolü mezarlardan detaylar (a.mezar odasında mimari eleman betimi b.mezar odasına
girişte kabartma c.mezar odasına girişte altar betimi (KNKGP, 2008).

Resim 15:. Perre Nekropolü kayaya bağlı yontulmuş lahit
teknesi ve üzerindeki dekorasyon, (KNKGP, 2008).

Mezar odaları arasındaki alanlarda gömüler mevcut yerel kaya kütlesinden serbest olarak yontulmuş olan lahitlerin içerisine yapılmıştır.
Bu lahitler Khamosorion lahitlerden biraz daha farklı olarak kaya kütlesinden yükselen basit dekorsuz tekneye ve onların üzerinde
çatı biçimli kapaklara sahip olmalıdırlar. Lahitler arasında tekne kısmında dekoru olan birkaç örnek de bulunmakta olup bunların bir
kısmında ne yazık ki tekne kısımları tahrip olmuş biçimde günümüze ulaşmışlardır.
Kazı çalışmaları sırasında özenle oluşturulmuş mezarların yanı sıra mezar galeri arasında çok basit nitelikli taş parçaları, kiremitler ve
spoliyen malzeme ile donatılmış ve örtülmüş mezarlar da gün ışığına çıkarılmıştır6.
Ele geçen küçük buluntulara göre, zamansal olarak mezar odalarından daha sonraki bir döneme olasılıkla Geç Antik döneme ait olması
gereken mezarlardan bir tanesinin üzerini örtmek için kullanılmış olması muhtemel Jüpiter Dolichenus’a adanmış olan bir adak rölyefi
ele geçmiştir7. Üzerinde Doliche’li asker Gaius Iulius Paulus tarafından adandığına dair yazıt bulunmaktadır8. Tanrı Jüpiter Romalı asker
giysileri bir başka deyişle göğüs zırhı içinde bir boğanın üzerinde bir elinde yıldırım demeti diğer elinde çift yüzlü balta olacak biçimde,
Frig başlığı ve Önasya’ya özgü pantolonla Romalı ve doğulu unsurları kombine edecek şekilde betimlenmiştir9.
Perre nekropolünde 2001 yılından bu yana Adıyaman Müzesi’nin yaptığı çalışmalar ile gün ışığına mezarlar ve küçük buluntular
nekropolün uzunca bir süre kullanım gördüğünü bize göstermektedir10. Aile betimlemeli kireçtaşı mezar steli, Jüpiter Dolichenus
kabartmalı adak steli dışında açık renkli kireçtaşından alınlıklı bir lahit üzerindeki özenle çalışılmış dört satırlık Grekçe mezar yazıtı ile
dikkati çekmektedir11. Lahit üzerindeki yazıttın Seleukos isminde ancak Grylos olarak çağrılan ölen oğluna bir baba tarafından adandığı
anlaşılmaktadır12.
F.Erarslan-M.Facella-E.Winter,”Neue Funde im Museum Adıyaman aus der Nekropole von Perrhe (Pirun) 23. Araştırma Sonuçları-1 (2006), s.59, resim 4; M.Blömer-A.Lätzer,
“Ein Grabrelief aus der Nekropole von Perrhe” Asia Minor Studien 60 (2008) s.227-230, lev.33.1,2
6
F.Erarslan-E.Winter, Perrhe (Pirun)–geographische Lage Topographie und (Forschungs-) Geschichte, Asia Minor Studien 60 (2008) s.184, lev.26,2.
7
Erarslan-Facella-Winter 2006, s.58, Resim 3; Erarslan-Winter 2008, s.184, Lev.27,1-2; M.Blömer-M.Facella, “Ein Weihrelief für Jüpiter Dolichenus aus der Nekropole von
Perrhe” Asia Minor Studien 60 (2008) s.189-200, lev.28.
8
Erarslan-Facella-Winter 2006, s.58;
9
Blömer-Facella 2008, 189 v.d. adak steli hakkında yorumlar için bkz. 193 v.d.
10
F.Erarslan, “Perre Antik Kenti Nekropol Alanı Kaya Mezarları Kurtarma Kazısı”, XIII. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu (2003) s.129-136.
11
Erarslan 2003, s.130 v.d.; Erarslan-Facella-Winter 2006, s.59, resim 5; Erarslan-Winter 2008, s.185 v.d.; M.Facella, “The sacophagus of Grylos” Asia Minor Studien 60(2008¹)
s.201-205, lev. 29,1-2
12
Erarslan-Facella-Winter 2006, s.59, Erarslan-Winter 2008, s.185; Facella 2008¹, s.202 v.d.
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Nekropolde 2001 yılından itibaren gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 70 kadar sikke gün ışığına çıkarılmıştır13. Sikkeler üzerinde
yapılan çalışmalar MÖ 1.yüzyıldan MS.12.yüzyıla kadar uzanan bir döneme ait olduklarını göstermiştir14. En erken olanının I.Antiochos
dönemine tarihlendirildiği sikkeler arasında Hadrian, Trajan, Septimus Severus gibi Roma imparatorlarının yanında Theodosius, Arcadius
gibi Bizans imparatorları döneminin de darpları bulunmaktadır15. MÖ geç 1. Yüzyıla ait örneklerin yanında yoğun olarak MS.2-4 yüzyıllar
arası örnekleri bulunmaktadır ve bu bulgular kentin uzun tarihçesine ışık tutabilecek niteliktedir. Mezarların ilk kullanım zamanı ile ilgili
olarak kesin bir tarihlendirme yapmak zor olmakla birlikte, mevcut veriler ışığı altında mezarların erken Bizans dönemine kadar kullanım
görmüş olduklarını söylemek olanaklıdır16.
Eski yerleşim ve Pirin Köyü:
Pirin17 Köyü asıl merkezin yer aldığı Büyük Pirin Köyü/Mahallesi ile Malatya yolunun doğusunda yer alan Küçük Pirin Mahallesi’nden
oluşmaktadır. Yaklaşık 150-200 hanenin yaşadığı Pirin köyünde konutlar ve caminin yanı sıra Roma dönemine ait bir çeşme ve bir
sarnıç vardır. Aynı zamanda yapı malzemesi olarak konutlarda kullanılmış çeşitli devşirme malzeme ve kalıntılara da rastlanmaktadır.
Köy içinde kalıntıları izlenen Antik yerleşim Pirin çayına kadar uzanmaktadır. Şehir surları, Roma çeşmesi ve yer yer taban mozaiklerine
rastlanılmaktadır. Bugün su deposu olarak kullanılan yapının sarnıç olduğu düşünülmektedir. Yakın zamanlarda bir tarla alanında
Mozaikli Villa tespit edilmiştir

Resim 16: Pirin Köy yerleşim, (KNKGP, 2008).

Şehir surları, nekropol alanının bulunduğu tepenin doğu yamacından başlayarak aşağıya köye doğru devam etmektedir. Sur duvarı
ile birlikte su kanalı da tespit edilmiştir. Köyün merkezinde yer alan meydan; Roma çeşmesi, cami, tuvalet yapısı, konutlar ve doğuda
bahçeler ile tanımlanmıştır.
Yolun batısında, caminin yanında bulunan kemerli Roma çeşmesi kesme taştan inşa edilmiştir ve köyün kuzeyine doğru devam eden su
pınarının çıktığı noktada kemer eklenmektedir (Resim 16). Antik su yapısı ile ilgili ilk bilgilerimizi bölgeye düzenlediği seyahat sırasında
Humann ve Puchstein’ın tanımlamalarından edinmekteyiz18. Günümüze kadar berrak suyu ile köy halkının su gereksinimini karşılayan
kaynak Dörner ve Naumann’ın 1938 yılında Kommagene’de yaptığı çalışmalar sırasında ziyaret edilmiş ve Dörner tarafından köy halkı
ve çevresi için önemine vurgu yapılmıştır19. Kemerin önündeki açık alanda yer yer kesme taş döşeme ve basamaklar izlenmektedir. Su, üç
kola ayrılarak açık alan bitiminde ve cami kenarında tekrar yer altına girmektedir.
Erarslan-Facella-Winter 2006, s.59-60, resim 6-10 ; M.Facella, “Hellenistic, Roman and Byzantine coins from the necropolis of Perrhe” Asia Minor Studien 60 (2008²) s.207226, lev.30-32.
14
Erarslan-Facella-Winter 2006, s.60; Facella 2008², s.208
15
Facella 2008², katalog kısmı için bkz s. 208 v.d.
16
Erarslan-Winter 2008, s.184.
17
bkz. Bölüm 13.
18
Humann-Puchstein 1890, s.401.
19
Dörner-Naumann 1939, s.66; Dörner 1990, s.49.
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Resim 17: Pirin Köy Meydanı ve Roma Çeşmesi, (KNKGP, 2008).

Çeşme yapısı Toroslar’dan gelip doğuya Samosata’ya doğru devam eden antik kervanların yol güzergâhı üzerinde bir dinlenme noktası
olarak da hizmet görmüştür20.
Çeşme, halk tarafından aktif olarak (çamaşır, bulaşık yıkamak için) kullanılmaktadır. Kemerin önündeki açık alanda yer yer kesme taş
döşeme ve basamaklar izlenmektedir. Su, üç kola ayrılarak açık alan bitiminde ve cami kenarında tekrar yer altına girmektedir.
Pirin Köyü’nün çıkışında yolun sağında bugün su havuzu olarak kullanılan yuvarlak planlı Roma dönemi yapı kalıntısı bulunmaktadır. Bu
yapının eski bir sarnıç yapısı olduğu da düşünülmektedir (Resim 17, ayrıca bkz. başlık 13). Ancak yapının devamı mevcut yolun altında
kalmış olduğu için yapının özgün tanımı kapsamlı araştırmalarla açığa çıkacaktır. Havuzun üzeri sonradan betonarmeden basık bir kubbe
ile kapatılmıştır. Hala aktif olarak su toplanan havuz bugün de köy halkı tarafından önemli bir su kaynağı olarak kullanılmaktadır. Havuzun
batısında yol kenarında yapılan bir dinamo ile havuzda toplanan su tarım alanlarının sulanmasında kullanılmaktadır. Havuzun kenarında
toplanan su ile de zaman zaman köyün kadınları tarafından çamaşır yıkanmaktadır. Havuz yapısının kuzeydoğusunda yarım kalmış
betonarme karkas yapı inşası; hemen kuzeyinde ise elektrik trafosu bulunmaktadır. Havuzdan ayrılan bir su kanalı güneydoğusunda yer
alan tarlaların içine doğru devam etmektedir.

Resim 18: Roma Havuzu, (KNKGP, 2008).

Pirin Köyünün doğusunda bulunan Pirin Çayının bulunduğu mevkide eski bir Roma köprüsü bulunmaktadır. Ancak günümüze kadar
gerçekleşen çeşitli fiziki müdahaleler ile köprü niteliğini oldukça kaybetmiş durumdadır. 1945 yılında bölgede incelemeler yapan
İ.Kılıç Kökten hem köprünün o dönemdeki görünümü hakkında bilgi vermiş hem de bu çevreden Paleolitik döneme ait sileks aletler
toplamıştır21.
Farklı dönemlere ait yığma taş ayaklar ile betonarme döşemeden oluşan köprü kısmından oluşan yapının altında bugün bir köy kahvesi
bulunmaktadır. Bozulmamış bir doğal çevre içinde yer alan Roma köprüsünün bulunduğu alanın peyzaj ve manzara özellikleri ile
rekreasyonel değeri bulunmaktadır. Aktif olarak kullanılan mevcut kahve de bu potansiyelin gücünü arttırmaktadır.
20
21

Dörner 1990, s.50 ; Erarslan-Winter 2008, s.179.
İ.Kılıç Kökten, 1945 yılında Türk Tarih Kurumu adına yapılan tarih öncesi araştırmaları’’ Belleten XI-43 (1947), s.459, lev.CVII res.4.
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Resim 19: Pirin Köprüsü (KNKGP, 2008).

Pirin köyü içerisinde karşılaşılan kalıntılardan bir diğeri mimari karakteri nedeniyle Geç Antik döneme ait olması gereken sura ilişkin
kalıntıdır. Moloz taş örgülü ve Horasan harçlı duvar kalıntısı 4-4,5 m. yüksekliğe kadar köyün kuzey çıkışında tarlaların içerisinde
korunmuştur.
Perre kentinden günümüze kadar ulaşabilen kalıntılar arasında MS. 5. yüzyıla ait olan ve kentin Hıristiyanlık dönemini temsil eden
mozaik döşeme parçalarıdır22. Bir yapıya ait olması gereken bu döşeme parçalarının bulunduğu yapının 10 m. genişliğinde orta nefe ve
3 m. genişliğinde ise yan neflere sahip bir Bazilika olduğu düşünülmektedir23.
Genellikle düz ve toprak damlı bir-iki katlı evlerden oluşan Pirin Köy yerleşiminin özgün fiziksel ve mimari dokusu yığma taş, ahşap
karkas ve bağdadi gibi geleneksel teknikle inşa edilmiş yapılardan oluşmaktadır. Çok nitelikli mimari teknikle inşa edilmiş olmasalar da,
özgün olarak korunmuş yapılarda dil birliği vardır.
Genellikle zemin katlar ahır ve depo olarak kullanılmakta, üst katlarda yaşam alanları bulunmaktadır. Geleneksel yapılarda antik kentten
olduğu düşünülen taşlar kullanılmıştır, zemin kat ahır mekânlarında bazı sütun parçaları ve işlemesiz sütun başlıkları gözlenmiştir. Ancak
özellikle son zamanlar da yapılan müdahaleler ile köyün özgün mimari dokusu zarar görmüş ve çok sayıda niteliksiz betonarme ek ve
yeni yapılar yapılmıştır. Benzer şekilde geleneksel nitelikte inşa edilmiş yapılar bakımsızlıktan dolayı fiziksel olarak oldukça yıpranmış
durumdadırlar.

Resim 20: Pirin’de yöresel bir konut içinde: a. dolaplardan ayrıntı, b. Döşeme kirişleri c. avluda bir tandır, (KNKGP, 2008).

Resim 21. Geleneksel yapım teknikleri ile inşa edilmiş Pirin köy yapılarından örnekler, (KNKGP, 2008).

22
23

Erarslan-Facella-Winter 2006, s.57; Erarslan-Winter 2008, s.183, lev. 23,3-4.
R.Naumann,“Mosaik-und Marmorplattenböden in Kal’at Sim’än und Pirun „ AA 1942, s.44-46; H.Candemir-J.Wagner, „Christliche Mosaiken in der nördlichen Euphratesia, in:
Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens. Festschrift für F.K. Dörner zum 65. Geburtstag, EPRO 66 (Hrsg. S. Şahin-E.Schwertheim-J.Wagner) Leiden 1978, s.229 v.d., Resim
10, Lev.99, 44-45.
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Resim 22: Geleneksel yapım teknikleri ile inşa edilmiş Pirin köy yapılarından örnekler, (KNKGP, 2008).

4. YER ADLARI
Perre kaya mezarlarının bulunduğu tepe, halk arasında olduğu gibi hali hazır haritalarda da Pirin Mağaraları ya da Örenli mağaraları
olarak geçmektedir. Perre ismi, antik kaynaklarda Me’rat gazze Pörön olarak geçmekte ve Mezopotamya’da Perin veya Pirin olarak
söylenmektedir (Eraslan, 2004).

5. MÜLKİYET DURUMU
Perre antik kentinin Arkeolojik sit alanı sınırları Pirin Köyü (Örenli Mahallesi) ve İndere Köyü içerisinde kalmaktadır. Tamamı 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan Pirin köy yerleşimindeki konut yapılarının tamamı özel mülkiyettedir.
Pirin İlköğretim Okul Binası Adıyaman İl Özel İdaresi’ne, Caminin bulunduğu parsel cami Vakfına aittir. Tepenin kuzey yamacından köy
yerleşiminin merkezine doğru devam eden Sur ve havuz yolu olarak tanımlanmış antik dönem su yolu ve kalıntı izlerinin bulunduğu
parsel (101 ada 1 nolu parsel) Maliye Hazinesidir ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Özel mülkiyet kapsamı dışındaki
Kamu arazileri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Perre Yerleşiminde Özel mülkiyet dışındaki araziler
Yerleşim Yerinin Adı
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
Örenli mahallesi
İndere Köyü

Ada No
44
45
46
46
46
47
49
52
82
101

Parsel No
27
15
29
30
31
1
9
1
7
1

76

2
1564-1565-1566-1567

Tahsis Edildiği Kurum
Maliye Hazinesi ve Özel 2/3 oranında
Davalı (malik belli değil)
Adıyaman Belediyesi Tüzel Kişiliği (Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli)
Adıyaman Belediyesi kaynak Su ve arsa (Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli)
(Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli)Maliye Hazinesi
Adıyaman İl Tüzel Kişiliği
Maliye hazinesi (kısmi)
Adıyaman Belediyesi Tüzel Kişiliği (Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli)
Örenli İ.Ö.O. İl Özel İdaresi
Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli
Maliye Hazinesi
Orman Bakanlığı

Suyu köy halkı tarafından aktif olarak kullanılan Havuzun konumlandığı parselin mülkiyeti Adıyaman Belediyesine (47 Ada 1 nolu parsel);
yanındaki trafonun bulunduğu parselin mülkiyeti ise Adıyaman İl Tüzel Kişiliğine aittir (46 Ada 30 nolu parsel). Köy yerleşimin batısında
kalan kısımda Adıyaman Belediyesi Tüzel Kişiliği mülkiyetine ait bir harmanlık bulunmaktadır (52 Ada 1 nolu parsel). Bunun yanı sıra
yerleşimin içinde de özel mülkiyete ait harmanlık alanlar mevcuttur. Sit alanında mülkiyeti Adıyaman Belediyesine ait parseller 2010
yılında AB tarafında kabul edilen “Kommagene Odak Turizm Canlandırma Projesi” kapsamında yapılacak rölöve ve çevre düzenleme
çalışmaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmiştir24.
Özel mülkiyette bulunan konut yapıları farklı şahıslara ait gözükmektedir. Yerleşim içindeki parsellerin gayrimenkul cinsi çoğunlukla
avlulu kârgir ev, bahçeli kârgir ev, ve kârgir ev (tamamı parsele oturan konutlar) olarak tanımlanmıştır. Roma çeşmesinin bulunduğu
parsel çeşme, Roma su havuzunun bulunduğu parsel kaynak su alanı olarak tanımlanmıştır.
24

Adıyaman Belediye Başkanlığından Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 25.06.2010 tarihli ve 2484 sayılı yazı.
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Bir kaç mülkiyet dışında; özel mülkiyetlerin tamamı tekil şahsa aittir. Bu durum olası kamulaştırma çalışmaları için kolaylaştırıcı bir
etkendir. Birkaç şahsın ise yerleşim içinde birden fazla mülkiyete sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bunların oranı azdır.
Pirin Köy yerleşiminin etrafı büyük çoğunlu
özel mülkiyette bulunan geniş tarım arazileri
ile çevrelidir. Yerleşimin güneyi dağ yamacına
yaslanmıştır; bu alandaki tarım alanları bağ
statüsündedir. Yamacın güney-batı yönünde
konumlanan Perre Nekropol alanı ve
mezarların konumlandığı tepelik alan Orman
Bakanlığına aittir. Perre kaya mezarları
arkeolojik kazısı bu bölge içerisinde devam
etmektedir. Pirin köy yerleşiminin batısında
yine bağ ve bahçeler vardır. Batı bölgesinde
ağırlıklı olarak sulu tarım yapılmaktadır.
Sulamada Roma dönemi havuzunun
bulunduğu su kaynağı kullanılmaktadır.
Bölge genelinde, özel mülkiyet konumundaki
tarım alanlarında tekil şahsa ait sahiplilik
oranı yaklaşık olarak birden fazla mülkiyet
sahipliliği oranına eşittir.

6. MEVCUT KULLANIM VE
KULLANICILAR
Perre (Pirin) Ören yerindeki mevcut
kullanımlar, Pirin köyü yerleşim alanı ve tarım
alanlarına dağılmıştır. Yerleşim alanındaki
kullanımlar avlulu veya bahçeli evler ve
tarlalardan oluşmaktadır. Ayrıca köyün
girişinde solda halen kullanım dışı olan Pirin
İlköğretim Okulu ile köy meydanında eski bir
cami olan Örenli Cami bulunmaktadır.
Perre Nekropol alanının (Kaya mezarlarının)
bulunduğu Bağırsaklı Tepesi, orman alanı
olarak tanımlanmıştır. Nekropol alanın
güneybatısında Pirin Köyü yolunun sol
tarafında bulunan alan Adıyaman Müzesi
tarafından yürütülen kazı çalışmalarından
dolayı kazı alanı olarak belirlenmiştir.
Nekropol alanının bulunduğu tepenin
Adıyaman kent merkezine bakan güney
yamaçlarında kentin kuzey yönünde
gelişmesine koşut müstakil konutların yer
aldığı görülür. Benzer şekilde yolun solunda
görsel olarak kaya mezarları üzerinde
oldukça olumsuz bir etki yaratan, üzeri kapalı
büyük halı saha bulunmaktadır. 2009 yılında
Resim 23a. Pirin Köyü Mülkiyet Durmu, (KNKGP, 2008
bu halı saha kapatılmış, üzerindeki örtü de
kaldırılmıştır. Sakarya Caddesi’nden Perre
kaya mezarları yönünde ilerlerken yolun sağında dolmuş durakları bulunmaktadır. Nekropol alanın doğu yamacına paralel olarak uzanan
Adıyaman-Örenli yolu ile doğuda yer alan Ziyaret Çayı arasında kalan alan tarım alanları ve bağlardan oluşmaktadır. Tarım alanlarına su
sağlamak üzere yer yer havuz ve kuyular bulunmaktadır. Bu bölgede yer alan Pirinçli Mahallesi de yine bir meskûn bir mahaldir.
Perre kaya mezarları, özellikle 2002’den sonra Adıyaman’a gelen turistler tarafından ziyaret edilen önemli durak noktası olmuştur. Ancak
alana gelen ziyaretçilerin araçlarını (özel araç, otobüs, vb) park edeceği bir park yeri ve ziyaretçilere hizmet verecek hiçbir servis mekânı
(tuvalet, WC, vb) bulunmamaktadır. Benzer şekilde alan sunumuna ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme levhaları, ışıklandırma vb, yeterli
eleman bulunmamaktadır.

7. PAYDAŞLAR
Perre/Pirin köyü paydaş haritasını çıkartmak amacı ile Adıyaman’da ve köyde ilgili kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde
paydaşların alanla ilgili beklentileri ve görüşleri tespit edilmiştir. Bu görüşmelerin amacı yerel paydaş haritasını çıkartmanın yani sıra, bir
iletişim platformu kurmak, alana ilişkin bilgi, görüş ve önerileri saptamak, potansiyel paydaşları belirleyerek onların yöngörü önerilerini
tespit etmek ve “Yönetim Planı”nın her aşamasında (ön araştırmalar, planın geliştirilmesi, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilerek
izlenmesi sürecinde) paydaşları katılımcı bir yöntem kullanarak sürecin içine çekmektir. Paydaşlar, yerel yöneticiler ve liderler, karar
vericiler, uygulayıcı kurum ve kişiler, koy sakinleri ve uzmanlardan oluşmaktadır.
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Alandaki ilk toplantı 19 Eylül 2006 tarihinde geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar: Adıyaman Valisi Halil Işık, tüm ilçe
belediye kaymakamları, ildeki çeşitli idari görevliler (Adıyaman Belediyesi teknik elemanları, İl Kültür Müdürü, Eğitim Müdürü, Müze
Müdürü, Milli Parklar Şube Müdürü)
çeşitli yerel gazete ve televizyon
muhabirleri, otel müdürleri, turizm
görevlileri, bazı sivil toplum örgütlerini
içermektedir.
Toplantı gündemi doğrultusunda,
sabah oturumunda KNKGP Protokolü
tanıtılarak, İletişim Toplantısı’nın
yöntemi açıklanmış, katılımcılardan
Beyin Fırtınası yöntemi ile arazi
çalışmaları sonunda belirlenecek olan
Yönetim Alanı’na yönelik çevresel,
sektörel ve kültürel etkilerin olumlu
ve olumsuz yönlerini tespit etmeleri
istenmiştir. Alana yönelik çeşitli görüş,
deneyim, değerlendirme ve önerilerden
oluşan bu liste ikinci oturumda
katılımcı bir analiz (SWOT: alanda
mevcut güçlü, zayıf yönlerin ve fırsat
ve tehditlerin belirlenmesi) yöntemi ile
paydaşlar tarafından oluşturulmuştur
SWOT analizinin amacı paydaşların
ortak bir akıl geliştirmeleri, ortak bir
vizyon oluşturmalarıdır.
Alanda daha sonra gerçekleştirilen
çalışma 27 Temmuz – 2 Ağustos
2008, 10 – 12 Ekim 2008 ve 3 Eylül
2009 tarihleri arasında yer almıştır.
Bu çalışma paydaşların bulundukları
yerlere gidilerek yapılmıştır. Çalışma
esnasında görüşülen kişiler şunlardır:
Örenli Mahallesi eski muhtarı
Mehmet Sitil; yeni muhtarı Ömer
Ekici; Öğretmen Veysi, Müze bekçisi
Halil Kaya; İhtiyar Heyeti: Yakup
Sitil, Osman Arslan, köylüler (Selim
Biçe, Hamo Kaplan, Osman Ekici).
Bu çalışmalar koşut olarak Perre
antik yerleşimi ve Pirin Köyü yönetim
surecinde rol alabilecek 6 temel paydaş
grubu tanımlanmıştır. Bunlar Pirin/
Örenli köyünde sürekli yaşayan halk,
ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel
yönetim, yerel sivil toplum/liderler ve
uzmanlardır.

Resim 23b. Pirin Köyü Gayrimenkul cinsi, (KNKGP, 2008).

Buna göre Pirin Köyü sakinleri ve tarımla
uğraşan özel mülkiyet sahiplerini temsil edecek ve görüşmelere katılan kişiler birinci grupta yer almaktadır. İkinci grubu Perre antik kentini
ziyaret eden yerli/yabancı turist grupları oluşturur. Üçüncü iddia sahibi grubu, merkezi yönetimi temsil eden kişilerden oluşur.
Bunlar arasında, Çevre ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, Adıyaman İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi Müdürü ve Perre
Müze bekçisi, sayılabilir. Dördüncü grup, yerel yönetimi temsil eden eski ve yeni Pirin koyu muhtarları (Mehmet Sitil ve Ömer Ekici)
ve yardımcıları ve Adıyaman belediyesi temsilcilerinden oluşmaktadır. Yerel yöneticilerin yanında yerel liderler, sivil toplum kuruluş
temsilcileri (Ören Camii Vakfı, vd.) bir başka grup oluşturur. Altıncı grupta, Bakanlıkla birlikte, alanda Bakanlık adına Alan Yönetim Planı
çalışmalarını sürdüren ODTÜ Nemrut-Kommagene Koruma Geliştirme Programı ekibi ve alanda kazı çalışmaları yapan Adıyaman Müzesi
uzmanları yer almaktadır.

8. ALTYAPI
Eski Malatya yolu üzerinde yer alan Perre kaya mezarları ile Pirin köyüne ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Adıyaman’dan gelen
Sakarya Caddesi çift şeritli, kaliteli asfalt yoldur. “Pirin (Perre) Antik Kenti” tabelasıyla ana yoldan ayrılan 4,5 metre genişliğindeki asfalt
yol ise 2010 yılına kadar bozuk ve engebeli iken, Kasım 2010’da köy içi de dahil olmak üzere yolun suni parke taş kaplandığı tespit
edilmiştir.
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Bu ana yol dışında, yerleşim içindeki sokaklar daha dar ve topraktır. Kaya mezarlarının bulunduğu alana giriş ya da alan içinde dolaşım
için belirli bir patika yoktur. Pirin Köyü içerisinde elektrik ve telefon altyapısı mevcut olmakla birlikte sulama olanakları çok yetersizdir.
Köyde sağlık ocağı bulunmazken, Belediye sınırları içinde olmasına rağmen çöp toplama hizmeti çok düzensizdir.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Ören yerinde Perre antik yerleşimine ilişkin yol tabelası ve kazı alanının girişinde bilgilendirme levhası bulunmaktadır. Ancak mevcut
bilgilendirme tabelası ölçeği ile insan kullanımına uygun değildir (Resim 24). Bunun yanı sıra, ziyaretçileri doğru yönlendirilecek şekilde
dolaşım güzergâhları, bilgilendirme tabelaları, ışıklandırma, çöp kutuları, güvenlik önlemleri gibi alanın sunumuna yönelik donatılar
yoktur. Alan girişini tanımlayacak ve ziyaretçileri karşılayacak bilet ve danışma ofisi gibi bir birimin bulunması gerekmektedir. Benzer
şekilde alanda ziyaretçilere yönelik tuvalet vb servis hizmetleri yoktur.

Resim 24: Perre girişinde yer alan yönlendirme ve tanıtım tabelaları, (KNKGP, 2008).

Alan sunumuna ilişkin herhangi yönlendirme ve güvenlik elemanlarının olmayışı ziyaretçilerin alanı kontrolsüz bir biçimde dolaşmalarına
neden olarak hem ören yeri hem de kendi güvenlikleri açısından bir tehdit oluşturmaktadır (Resim 25).

Resim 25: Perre Ören Yeri’ne erişen yolda yapılan yeni suni parke taş kaplama, (KNKGP, Kasım 2010).

Resim 26: Perre ören yerinde ziyaretçi ve araçların alana kontrollü şekilde dağılması, (KNKGP, Ekim 2007).

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Pirun-Perre ile ilgili en erken araştırmalardan biri 1925 yılında E. Pittard gerçekleştirmiştir25 Pittard’ın yakın çevrede Paleolitik dönem
buluntularına rastlaması ile Perre’nin adı bilim dünyasına duyurulmuştur.
25

E.Pittard, Le visage nouveau de la Turquie: à travers l’Asie-Mineure (Paris 1931) 147-154; A. Hayrettin Kalkandelen, İki Tarih Beldesi (İstanbul 1951) s. 27 v.d.; Erarslan-Winter,
2008, s.179, dipnot.2.
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1931 yılında H.H. von der Osten, Perre çevresindeki araştırmalarında pek çok Paleolitik alet parçasına tesadüf etmiştir26. 1938 yılında
bölgedeki çalışmaları sırasında K. Dörner tarafından da Perre ile ilgili gözlemler yapılmıştır27. E.Pittard Pirun köprüsü civarında Prehistorik
Aurignacian Kültürüne ait bulgulara rastlamıştır28. 1945 yılında İ.Kılıç Kökten Pirin çevresinden Paleolitik döneme ait buluntular
toplamıştır29. Pirun-Perrhe çevresinde 1958 yılında yaptığı incelemelerde dere kenarındaki şekillerde E.Bostancı önemli miktarda
Prehistorik aletler tespit etmiştir.30
Perre antik kenti ile ilgili son ve yoğun bilimsel çalışmalar özellikle nekropol alanında 2001 yılında Adıyaman Müzesi tarafından başlatılan
kurtarma kazıları ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Kazı çalışmalarının sonucunda elde edilen arkeolojik veriler çeşitli yayınlarla da bilim
dünyasına tanıtılmaya başlanmıştır31.

11. TARİH VE BAĞLAM
Perre Antik Kenti; MÖ. I. yüzyılda Helenistik Dönemde bugünkü Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri sınırları içerisinde kalan
bölgede kurulan Kommagene Krallığı’nın beş büyük yerleşiminden biridir. Antik dönemde Melitene (Malatya) ile Samosata (Samsat)
arasında bulunan yol güzergâhı üzerinde, jeopolitik olarak önemli bir konuma sahiptir. Antik Roma kaynaklarında kentin su kaynaklarının
güzelliğinden ve orduların, kervanların ve yolcuların konakladığı önemli alanlardan birisi olduğundan bahsedilmektedir. Bu özelliğini
Roma döneminde de devam ettirerek, antik Toros yolları içindeki önemini korumuştur (Eraslan; 2006). Günümüzde hala kullanılan
Roma çeşmesi ve Roma havuzu da bunun somut birer kanıtı olmaktadır.
Kent Bizans döneminde de önemini korumuştur. 325 yılında İznik’de (Nikaeia) toplanan İncil konsiline Piskopos Ioannes Perdos’un
yönetimindeki Persidas eyaletinin bir şehri olarak temsilci göndermiş olması nedeniyle, o dönemde dini açıdan önemi bir yerleşim
olduğu anlaşılmaktadır. 433 yılında Samosatalı Andreasın Alexander’a yazdığı mektupta Perre’de bulunan bazı önemli piskoposlardan
bahsetmektedir. Perre’de bulunan sepet örgülü sütun başlıkları 6. yüzyıla ait olan St. Lorenzo Bazilikası ve St. Maria Maggiore Kilisesi
sütun başlıklarına benzemektedir. Benzer şekilde Bitinya’da (Marmara denizi kıyısı) bulunan ve bugün cami olarak kullanılan Triglia
Stefanos Kilisesi’nin (6. yüzyıl) sütun başlıklarına benzemektedir (Eraslan, 2004).
Kazılardan çıkan buluntuların önemli bir kısmı sikkelerden oluşmaktadır. Tarihlemede önemli birer kaynak olan sikkeler içerisinde Roma,
Bizans, İslami ve Osmanlı sikkeleri ele geçirilmiştir. Nekropol alanında bulunan mezar eşyası buluntuları ve Kommagene Kralı I. Antiochos
(MÖ 69-36), Roma İmparatoru Trajan (98-117), I. Phillip (244-249), Probus (267-282), II. Constantius (337-361) ve I. Theodosius
(379-395) dönemi sikkeleri, Perre mezar alanının geç Helenistik dönemden başlayarak, erken Bizans dönemine kadar kullanıldığını
göstermektedir. Daha sonraki dönemlerde nekropol alan işlevi dışında taş ocağı olarak kullanılmıştır (Eraslan, 2002-2003).
Diğer taraftan, yukarıda vurgulandığı üzere, E. Pittard’a göre Perre mağaraları prehistorik dönemde insanlar tarafından yerleşim amaçlı
kullanılmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında, Perre örenyerinin bulunduğu alanın dönemler boyunca sürekli olarak kullanıldığı, bunun da
yörenin yerleşim tarihi açısından çok önemli olduğu anlaşılmaktadır.

12. SOSYAL TARİH
Helenistik ve Roma dönemlerinde önemli kentleri birbirine bağlayan ulaşım güzergâhı üzerinde yer aldığı için, askeri ve jeopolitik önemi
olan Perre Kenti, Bizans döneminde dini açıdan önemli bir kent görünümündedir. Pirin Köyü içerisinden geçen mevcut yol, eski Malatya
yoludur. Bu da yakın bir zamana kadar kentin bu önemini koruduğunu göstermektedir.
Mevcut Pirin köyünün antik kent üzerinde ilk defa ne zaman kurulduğuna dair elimizde somut kaynaklar olmasa da, Adıyaman merkez ile
Malatya arasında yol üstünde konumlanan küçük bir yerleşim olduğu düşünülebilir. Mevcut köy yapıları inşa edilirken antik kente ilişkin
bazı mimari parçaların devşirme malzeme olarak kullanıldığı görülmektedir. Benzer şekilde Roma döneminden kalma Çeşme ve havuz
yapıları bugün hala aktif olarak köylüler tarafından kullanılmaktadır. Eski Roma Çeşmesi daha sonradan çevresinde inşa edilen cami
ve geleneksel evlerle, köyün çekirdeğini oluşturmuştur. Bu merkez köy meydanına dönüşürken içme suyunun temin edilerek su çekilen,
çamaşır yıkanan dolayısıyla yerleşim için önemli bir kamusal-sosyal mekân haline gelmiştir.

13. KORUMA-PLANLAMA TARİHİ
Perre (Pirin) Ören yeri Adıyaman ili içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları ve arkeolojik sit alanları içinde, gerek ulusal düzeyde (Kültür
Bakanlığı), gerekse yerel düzeyde (Adıyaman Valiliği) dikkatleri üzerine çeken ve koruma önerilerinin getirildiği öncü yerlerden birtanesi olmuştur.
Bu bağlamda tescil işlemlerinin yapıldığı 1990 yılını takip eden süreçte konuyla ilgili uzmanlar tarafından alanın korunmasına ilişkin bir dizi
tespit, değerlendirme ve proje önerileri geliştirilmiştir. Bu bilgiler ışığında Perre (Pirin) Örenyerinin koruma-planlama tarihindeki son yirmi yıllık
süreç değerlendirilerek bugüne kadar gerçekleştirilmiş çalışmalar “Tespit ve tescil çalışmaları, Arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları, Örenyeri
protokolü, Koruma çalışmaları ve ilgili projeler, Altyapı çalışmaları, Örenyeri güvenliğine ilişkin yapılan çalışmalar, Temizlik ve bakım çalışmaları
ve Kamulaştırma konuları” başlıkları altında gruplandırılmıştır. İlgili bilgiler Kurumlardan elde edilen arşiv belgeleri ışığında derlenmiştir.
Tespit ve Tescil Çalışmaları:
Perre (Pirin) Örenyerine ilişkin ilk tespitler, Malatya Müzesi uzmanları tarafından 29.06.1976 yılında yapılmıştır. Şimdiki nekropol alanı;
Kaya mezarları olduğu yönünde görüş belirtilerek Pirin mağaraları olarak tanımlanmış ve Pirin Dağı’nda bulunan mağaraların bütünü
ile korunabilmesi için, dağın bütünüyle eski eser sahası olarak tescili önerilmiştir. O dönemde alanda saptanan en büyük sorun, define
kaçakçıları tarafından mezarların tahrip edilmesidir.
H.H. von der Osten, Discoveries in Anatolia 1930-1931 (Chicago 1933) s.131 vd.; K.Bittel, Prähistorische Forschung in Kleinasien, IstForsch 6 (Berlin 1934) s.8, 135.
F.Karl Dörner, Nemrud Dağı’nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları (Çev. V.Ülkü) Ankara 1990, s.49 v.d.
28
E.Pittard, “ Gravures en Anatolie” Archives Suisses d’Anthropologie Générale, 8-2 (1939)s.188-189.
29
Kökten 1947, s.459, 469.
30
E.Bostancı, “Adıyaman çevresinde Proto-Solutreen ve Adıyamaniyen Paleolitik kültürler üzerinde bir araştırma” Antropoloji 5 , 1969-1970 (1971) s.52 v.d.
31
Erarslan 2003, s.129-136.; Erarslan-Winter 2008, s.179-187; Blömer-Facella 2008, s.189-200; Facella 2008¹, s.201-205; Facella 2008², s.207-226; Blömer-Lätzer,
s.227-230.
26
27
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GEEAYK Başkanlığı tarafından Adıyaman ilinde yapılan eski eser tespit ve envanter çalışmalarının ardından kurulun 12.2.1977 tarih ve A
351 nolu kararı ile Pirin Mağaraları ‘Adıyaman’da Korunması Gerekli Eski Eserler Listesi’ne dâhil edilmiştir32.
Adıyaman bölgesinin Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun (Adana KTVKK) yetki kapsamına girmesinden sonra, kurulun
01.06.1990 gün ve 583 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Perre örenyerinde yapılan tespitler sonucu Arkeolojik Sit Alanı; nekropol alanı ve
Pirin köyü içerisinden başlayıp Pirin Çayı’na kadar devam eden Roma dönemi yerleşim kalıntılarının bütünü olarak tanımlanmıştır. Söz
konusu tescil kararı 25 Haziran-5 Temmuz 1990 tarihleri arasında Muhtar evinde ve Camide ilan tahtasında asılarak ilan edilmiş, ayrıca
25 Haziran 1990 günü Muhtarın evinde toplanan köyün ileri gelenlerine Pirin örenyerinin tescil edildiği iletilmiştir33.
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın etrafında herhangi bir koruma alanı ya da etkileme geçiş sahası bulunmamaktadır. Pirin Köyü
yerleşimin tamamı 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırları içinde bulunduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999/658 tarihli ilke kararı (Arkeolojik Sit Alanları Koruma-Kullanma Koşulları) kapsamında bilimsel ve ilmi
araştırmalar dışında hiçbir faaliyete izin verilmeyen yapı yasaklı alan statüsündedir. Alanın koruma amaçlı imar planı bulunmamaktadır.
Arkeolojik Kazı ve Temizlik Çalışmaları:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2001 tarih ve 4888 sayılı kazı izinleri ile 15.06.2001 tarihinde
Adıyaman Müzesi Müdürü Fehmi Eraslan başkanlığında nekropol alanında kurtarma kazısı başlatılmıştır34. Adıyaman İl Özel İdaresi
bütçesinden sağlanan ödenekler doğrultusunda 2001-2007 yılları arasında Müze Müdürlüğü tarafından Pirin (Perre) Örenyeri Nekropol
Alanı ve Mozaikli Villa’da kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir35.
15-28 Haziran 2001 tarihleri arasında yürütülen I. Dönem kazı çalışmalarında 18 işçi çalışmıştır. II. Dönem çalışmaları 26 Temmuz-4
Eylül tarihinde devam etmiş ve 31 işçi çalışmıştır. Toplam 52 gün süren kazı ve temizlik çalışmaları sonucu 12 oda mezar ve 31 lahit
mezarın temizliği yapılmış; 3 yeni oda mezar ve 14 lahit mezar ortaya çıkarılmıştır. Yapılan kazılar sonucu Roma dönemine ait bir yazılı
lahit, bir yazıtlı kabartma heykeli, bir kabartmalı sunak, dört altın küpe ile Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait 70 kadar
sikke ile birlikte, 73 adet çeşitli buluntular (bilezik, küp, koku şişesi, kandil, vb) olmak üzere 150 kadar buluntu ele geçmiştir. Çıkan eserler
Müzeye taşınmış ve bu eserlerden oluşan vitrin ziyarete açılmıştır. Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan 2001 dönem çalışmaları için
25.414.805.000 TL harcama yapılmıştır.
2002 yılı kazı çalışmaları 20 Eylül-2 Ekim 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 2 arkeolog ve 15 işçi görev almıştır.
3 Oda mezar ve 23 mezarın kazı ve temizlik çalışmaları tamamlanırken, bir taraftan da küçük buluntular ele geçirilmiştir. Bu dönem kazı
çalışmaları için ayrılan ödenek 5.184.000.000 TL’dir. 2003 yılında Perre’de proje çalışmaları da yapılmıştır. 2004 yılında; 3 arkeolog,
arkeoloji öğrencileri ve 21 işçi tarafından sürdürülen kazı çalışmaları toplam 33 gün sürmüştür36. 27 arkeolojik buluntu ve 18 sikke ele
geçirilmiştir. Bu dönem yapılan harcamalar toplam 14.22.250.000 TL’dir. 2005 yılında Perre antik kenti kazı çalışmaları için İl Özel İdare
2005 mali yılı bütçesinden 17.930.00 YTL ayrılmıştır37.
Örenyeri Protokolü:
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği Özel İdaresi arasında Pirin (Perre) Örenyerinde giriş ve gezi
ücretlerinin tamamının Adıyaman Valiliği Özel İdaresince tahsil edilmesine ilişkin 1.1.1994 tarihli bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu
Protokol kapsamında uyulması gereken esaslar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Örenyeri geliri karşılığında gelirin tamamı, devredilen örenyerlerinin çevre düzenlemeleri ile taşınmaz kültür varlıklarının bakım,
büyük onarım ve temizliğinde kullanılacaktır. Ayrıca burada yapılacak kazılara maddi katkıda bulunulacaktır.
İdare bu yükümlüğü yerine getirmekte ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında devamlı personel istihdam edecektir.
İdare bütçesinden her yıl ayrılacak büyük onarım ödenekleri o yıl ki Bakanlık (Kültür) ödeneği ile birleştirilerek harcanacağı gibi,
ayrı olarak da harcanabilecektir.
Bakanlık, Özel İdarece ayrılan büyük onarım ödeneğinin harcanmasında her türlü proje teknik ve personel desteği yapacaktır.
Büyük onarım projeleri Bakanlıkça hazırlanıp Koruma Kurulu tasdiki ile yürürlüğe girecektir. Özel İdarece hazırlanacak projeler
ise Bakanlık ve Koruma Kurulu tasdikinden sonra yürürlüğe girecektir.
Giriş ücretleri her yıl Bakanlıkça Türkiye genelinde örenyerleri giriş ücretleri ve uygulama esasları çerçevesinde yürütülecektir.
Adıyaman ilinde Bakanlığa bağlı Pirin (Perre) örenyerinde ilmi araştırma, kazı, sondaj, film, fotoğraf, video çekimi gibi gerçek ve
tüzel kişiler tarafından yapılacak faaliyetlerde ilgili mevzuatlar uyarınca Bakanlığın hakları saklı kalacaktır.
Örenyerinde açılacak her türlü satış yerleri Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından işletilecektir.

Bu Protokolün ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliğine gönderilen 05.01.1994
tarih ve 56 sayılı yazıda ilgili protokole atıfta bulunularak, Pirin Örenyeri girişinin ücretli olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda giriş ücretleri
Adıyaman İl Özel İdaresince alınacak; bu gelirlerle örenyerinin bakım, güvenlik ve çevre düzenleme projelerinin Bakanlığın katkılarıyla
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır38.
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliğine iletilen 7.4.1995 tarihli yazıda DÖSİMM Yönetim
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, 12.2.1977 tarih ve A 351 nolu kararı
Adıyaman Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 24.04.1996 tarih ve 974 sayılı yazı ile Müze Müdürlüğüne iletilen ilan tutanağı eki.
34
Adıyaman Valiliği Müze Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 03.05.2005 gün ve B.16.0.AMG.4.02.00.00/704-297 sayılı yazı.
35
Pirin (Perre) Örenyerine ilişkin Adıyaman Müzesi Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 25.04.2008 gün ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-286
sayılı yazı.
36
2004 yılı kazı çalışmalarına Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi İl Asistanı Yeşim Süzer; adı geçen kurum tarafından hazırlanan AB programlarına yönelik hazırlanan eylem
değişim programı kapsamında misafir öğrenci olarak katılmıştır. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Müze Müdürlüğüne iletilen 16.07.2004 gün ve
16.PER.4.02.00.00.704/1456 sayılı yazı
37
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne iletilen ve İl Özel İdare bütçesinden aktarılacak ödeneğe ilişkin İl Daimi Encümeninin
18.05.2005 tarih ve 157 sayılı kararını içeren 31.05.2005 gün ve 705/96 sayılı yazı
38
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliğine gönderilen 05.01.1994 tarih ve 56 sayılı yazı
32
33
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Kurulunca belirlenen Müze Giriş ücretlerinin hazırlanmasına altlık oluşturan Müzeler tarafından gönderilen istatistik formlarının
karşılaştırıldığı belirtilmektedir. Söz konusu İstatistik formlarında Pirin Örenyerinin ücretsiz olduğu gözükmektedir39.
Bugüne Kadar Yapılmış Koruma Çalışmaları ve İlgili Projeler:
Perre (Pirin) arkeolojik alanına ilişkin koruma sorunları ve çözüm önerilerine yönelik ilk çalışmalar 1993-94 yıllarında gerçekleştirilmiştir.
Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 12.01.1993 tarih
ve 54 sayılı yazıda Adıyaman İli Müze ve Örenyerlerinin eksikliklerini gösteren liste ekinde, Pirin Örenyeri kaya mezarlarına yönelik temizlik
ve çevre düzenlemesi çalışmasının yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Kültür Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından KTVKGM’ne iletilen 12.11.1993 tarih ve 2800 sayılı
yazıda “Kalkınmada Öncelikli İllerden Biri Olan Adıyaman İlimizde İl Kültür Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Çalışma Alanına Giren Aciliyetle
Ele Alınması ve biran Önce Gerçekleşmesi Gereken Konular ile Yine Biran Önce Başlatılması, Sürekli ve Düzenli Bir Şekilde Devam Edilmesi
Gereken Konulara ait Genel Durum Raporu” sunulmuştur. Bu kapsamda Pirin (Perre) şehrinde yapılması önerilen çalışmaları şu şekilde
belirtilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•

“2 bin yıla yakın bir zamandır suyundan yararlanılan Roma Çeşmesinin onarılması,
Çevre düzenlemesinin yapılması,
Tarihi Perre şehrinde bulunan Roma Havuzu-Hamamının orijinal hale getirilmesi,
Yörede kazılar yapılarak Antik şehrin ortaya çıkarılması,
Pirin (Perre) Kaya Mezarlarının sit alanı sınırının tel kafesle çevrilmesi,
Su ve WC gibi alt yapının yapılması,
Aydınlatmaya tabi tutulması.”

26 Ocak 1994 yılında; Nemrut Dağı Örenyeri, Karakuş Tepesi, Pirin ve Arsemia örenyerleri ile yakın çevredeki diğer kültür varlıklarının
korunmaları konusunda bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nde (Ankara)
yapılan “Adıyaman İlinde Bulunan Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri” toplantısında ele alınmıştır40.
Bu kapsamda Pirin Örenyerindeki anıtların korunması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmaların Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nce yapılması yönünde öneriler geliştirilmiştir.
Adana KTVKK Müdürlüğü tarafından Adıyaman il sınırları içerisinde yer alan taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili yapılmak istenen
uygulamalara ilişkin Genel Müdürlük tarafından hazırlanan genel durum raporu ve öneriler incelenmiştir. Bu kapsamda Perre (Pirin)
arkeolojik alanında yapılması istenen uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekenler şu şekilde belirtilmiştir41:
•

“Roma Çeşmesinin onarımı ve Roma havuzu ile hamamın orijinal hale getirilebilmesi için söz konusu taşınmazların rölöve ve
restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurul tarafından değerlendirilmek üzere Kurul Müdürlüğüne gönderilmesi,

•

Antik kentte Çevre düzenlemesi için 1/500 veya 1/1000 ölçekli çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, su, WC gibi yapıların
uygulama projelerinin hazırlanarak çevre düzenleme projesi kapsamında çözümlenmesi ve yine bu bağlamda aydınlatma
projelerinin hazırlanması, hazırlanacak tüm bu projelerin Kurul tarafından değerlendirilmek üzere Kurul Müdürlüğüne
gönderilmesi.”

11-21 Eylül 1995 tarihinde Kültür Bakanlığı’ndan bir grup uzman tarafından Nemrut Dağı Örenyeri ile yakın çevredeki örenyerlerine
ilişkin sorunlara ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu kapsamda Pirin (Perre) Örenyerine ilişkin şu tespitler ve önerilerde bulunulmuştur:
“Ana karayolunun hemen kenarında yer alan nekropol alanı korumasızdır. Çalışmalar sırasında kaçak kazılar yapıldığı, alanın içki
içmek amacıyla özellikle geceleri kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Adıyaman Valiliğince Örenyeri giriş düzenlemesi için proje hazırlandığı öğrenilmiş ancak bekçi olmadığı görülmüştür.
Pirin şehrinde kazı çalışmalarının başlatılması, korumasız olan nekropolün etrafının tel örgü ile çevrilerek giriş-çıkışının kontrol
altına alınması, Orman Bölge Müdürlüğünün ağaçlandırma sahasından çıkarılması, yol kenarında olması nedeniyle özellikle
yola bakan cephede aydınlatma yapılması, giriş yeri düzenlemesinin yapılması (otopark, bilet gişesi, bekçi kulübesi, vb); köyün
içerisindeki Roma çeşmesinin, öncelikle rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanarak onarılması önerilmektedir. Valilikle
Bakanlığımız arasında yapılan protokolün biran önce işlerlik kazandırılması gerekmektedir.”
Pirin Örenyeri Kaya Mezarlarını Koruma Evi (Hizmet Ünitesi) Projesi:
Pirin örenyerine ilişkin geliştirilen koruma çalışmaları ve çözüm önerileri kapsamında hazırlanan ilk proje çalışması “Pirin Örenyeri Kaya
Mezarlarını Koruma Evi (Hizmet Ünitesi) Projesi”dir. Perre Kaya mezarları için; Adıyaman Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü tarafından
hazırlanan 06.10.1998 tarihli “Pirin Ören yeri Sit Alanı Kaya Mezarlarını Koruma Evi (Hizmet Ünitesi) Projesi” bulunmaktadır. Söz konusu
Proje önerisi, projenin hazırlandığı tarihte Kaya mezarlarının bulunduğu alanın bakımsızlıktan ve sahipsizlikten kaynaklanan güvenlik
sorununa karşı önlem olarak hazırlanmıştır42. Proje kapsamında getirilen öneriler şunlardır:
•
•

“Örenyeri etrafında görselliği ve doğallığı bozmayacak şekilde tel kafesle çevrilmesi,
Giriş kısmına bir Koruma Evi’nin (Bekçi satış kulübesi, bilet satış yeri, WC) yapılması,

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliğine iletilen 7.4.1995 gün ve B.16.0.AMG.0.10.00.01/709.3-2098 sayılı yazı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 04.02.1994 tarih ve 534 sayılı yazısı
41
Adana KTVKK Müdürlüğü tarafından KTVKGM’ne iletilen 24.01.1994 gün ve 742 sayılı yazı
42
İlgili Proje’nin raporları proje tarihindeki görevleri itibariyle Müze Müdür Vekili Fehmi Eraslan, İl Turizm Müdürü A. Kerim Yağmuroğlu, ve İl Kültür Müdürü Mehmet Kaplan
tarafından hazırlanmıştır.
39
40
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•
•
•
•
•

Mezar odalarının içlerinin temizlenmesi
Çevre tanziminin yapılması,
Ziyaretçilere gezi yolu yapılması,
Roma Çeşmesinin onarılması,
Roma Hamamının aydınlatılmaya tabi tutulması.”

Bu kapsamda Koruma Evi İnşaatı ve Sit Alanı Tel Örgü İşinde yapılması gerekenlere ilişkin Özel Şartname hazırlanmış43; yapılması
öngörülen inşaat ve tesisat işleri için keşif özeti bedelleri hazırlanmıştır.
Örenyeri içerisinde yapılmak istenen Koruma Evi projesi 24.01.1995 tarihinde Adana KTVKBK’na gönderilmiştir. Ancak bu tarihten
önce Örenyerleri gelirlerinin İl Özel İdarelerine devrine ilişkin Bakanlık ile 14 Valilik arasında Örenyerleri Protokolü imzalanmış olması
nedeniyle; Protokol kapsamında gerçekleştirilen onarım, uygulama ve çevre düzenleme projelerinin, Koruma Kurullarına sunulmadan
önce görüş alınmak üzere; KTVKGM’ne iletilmesi istenmektedir44. Bu nedenle Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Adana
KTVKK’na iletilen proje görüş alınmak üzere Kurul Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe iletilmiştir45.
Söz konusu incelemenin yapılmasında gecikmelerden dolayı, konuyla ilgili bilgi istenen Adana KTVKK Müdürlüğünden Adıyaman
Valiliği İl Kültür Müdürlüğüne iletilen 19. 04.1995 tarihli yazıda Müdürlüğün yoğun programından ötürü Mayıs ayı programına alındığı
belirtilmiştir.
Koruma Evi Projesi ile ilgili olarak Adana KTVKK’na sunulmak üzere Kurul Müdürlüğüne iletilen 30.10.1995 tarihli raporda 49 ada 3 nolu
parselin Hizmet Evi projesinin uygulanması için uygun bir yer olarak tespit edildiği belirtilmiştir. Yer seçiminde;
-

Parselin hemen yanında minibüs terminali olması ve yeni yapılacak tesislerle bütünleşmesinin kolay olması,
Hali hazırdaki yolun kodundan aşağıda olması nedeniyle sit alanının korunmasının ve kontrolünün kolay olması,
Yapılacak tesislerin kompleks halinde ve aynı alanda çözümünde kolaylık sağlanması (bekçi kulübesi, otopark, WC, hizmet
binası, vb)
Yapılacak tesislerin alt yapısının (aydınlatma, kanalizasyon, su vb) çözümünde sit alanı dışındaki mevcut tesislerle bağlantısının
kolay olması gibi ölçütlerin esas alındığı belirtilmiştir46.

Hizmet Evi projesi hazırlık çalışmaları devam ederken Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından Adıyaman Belediye Başkanlığı, Emniyet
Müdürlüğü ve Örenli Mahallesi Muhtarlığına iletilen 31.05.1995 tarihli yazı ile Pirin Kaya Mezarlarının ve çevresinin ziyaretçilerin
antipatisini kazanacak biçimde, kötü amaçlı kullanıldığının tespit edildiği ve bu durumla ilgili söz konusu proje uygulamaya geçinceye
kadar gereğinin yapılması rica edilmiştir47.
Perre Arkeolojik Alanın Koruma ve Geliştirilmesi Projesi:
2010 yılında devam eden Perre Antik Kenti Çevre Düzenleme Projesi çalışmalarına ait ilk girişimler, kazılara koşut geliştirilen ve alanın daha
iyi sunumu ve tanıtımını sağlama amacı içeren bir dizi çalışmalarla 2003 yılına kadar gitmektedir. Bu kapsamda 11.04.2003 tarihinde
Adıyaman Müze Müdürlüğü’nde Perre Antik Kenti ile ilgili bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya katılan farklı kurum ve kuruluşlardan
temsilciler katılmıştır (Tablo 2). Toplantının amacı; “2001 ve 2002 yılında Müze Müdürlüğünce yapılan kazılar sonucu açığa çıkarılan
Kaya Mezarlarının korunması, uzun süreli turizm potansiyeli avantajına sahip olduğu yönünde görüş birliği varılan Perre Antik Kentinin
bütünüyle sosyal, kültürel ve turizm açısından değerlendirilmesine yönelik Adıyaman ili ve bölgesinde bulunan çeşitli Kamu, Kurum ve
Kuruluşları ile Sivil Toplum Örgüt temsilcileri görüşlerinin sunulması” olarak belirtilmiştir48.
Tablo 2. 11.04.2003 tarihli Perre Toplantısına katılan katılımcılar
Adı Soyadı
Dr. Mestan Yayman
Osman Bulut
Şevket Fırat
Mesut Seçilmiş
Dindar Ormanoğlu
Mehmet Aykanat
Emre Tacir
Yusuf Bilgiç
Mehmet Güneş
Mehmet Sırrı Özen
Fehmi Erarslan
Erdem Yıldız

Kurum/Kuruluş/Oda
Vali Yardımcısı
Belediye Başkan yardımcısı
Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Orman İşletme Müdürü
İl Turizm Müdürü
İl Kültür Müdürü
GAP Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü
Bayındırlık İl Müdürlüğü
GAP Gidem
GAP Gidem
Müze Müdürü
TMMOB Adıyaman Şubesi

Koruma Evi inşaatında yapılması gereken kalemler Bina yerinde serbest kazı yapılması; bina temeline blokaj ve 250 dozlu beton atılması; binayı oluşturacak prefabrik panoların
daha önceden hazırlanan temele monte edilmesi; kapı, pencere, tavan döşeme ve madeni aksamların monte edilmesi; boya, badana, sıva, döşeme, hafriyat, sıhhi tesisat, elektrik
tesisatı imalatlarının yapılması olarak tanımlanmıştır. Sit Alanı Tel Örgü İşine ilişkin şartlar ‘tel örgü yüksekliğinin 150 cm olması, dikenli tel örgünün 15 cm.de bir babalara tespit
edilmesi, dikilecek babaların toprağa beton imalatla tespit edilmesi, babaların 30x50 profilli demir olması, 2,50 metrede bir dikilmesi ve 2 adet dikenli tel çaprazın atılması’
olarak tanımlanmıştır.
44
Adı geçen Valilikler arasında Adıyaman Valiliği de bulunmaktadır. KVMGM tarafından Adana KTVKBK’na iletilen 29.08.1994 tarih ve B.16.0.KTV.0.10.00.01.470/3702 sayılı
yazı
45
Adana KTVKK Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Kültür Müdürlüğüne iletilen 09.02.1995 tarih ve B.16.0.PER.4.02.00.00.720/147 sayılı yazı
46
Hasan Batun (şehir plancısı), Fehmi Erarslan (arkeolog), Bekir Kök (etnolog) tarafından hazırlanan uzman raporları.
47
İl Kültür Müdürlüğü 31.05.1995 tarih ve 720-154 sayılı yazı.
48
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 15.04.2003 tarih ve B.16.0.AMG.4.02.00.01/700-203 sayılı yazı.
43
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Perre Toplantısının sonucunda katılımcılar tarafından alınan kararlar şunlardır:
2001 ve 2002 yıllarında kazısı bitirilen kaya mezarlarının alanın sağlıklı biçimde ziyarete sunulması için yürüme yollarının
yapılması (TMMOB Adıyaman Şubesi tarafından proje çizimi taahhüdünde bulunulmuştur),
2. Adıyaman-Malatya karayolu Perre Antik kenti yol ayrımından itibaren antik yolun iyileştirilmesi (Adıyaman Belediye
Başkanlığı’nca yapım taahhüdünde bulunulmuştur)
3. Kazısı bitirilen kısmın vaziyet planının çıkarılması (Bayındırlık İl Müdürlüğünce hazırlanması taahhüdünde bulunulmuştur),
4. Kaya Mezarlarında Kazı yapılmasına devam edilmesi (Müze Müdürlüğünce yapılması),
5. Kazısı bitirilen Kaya mezarları karşısında bulunan 49 ada 3 parselin kamulaştırılarak üzerine Hizmet Ünitesinin (otopark, gişe,
WC) yapılması (Koruma Kurulu Kararı mevcut),
6. Kazısı bitirilen alanın korunması için etrafın tel örgü ile çevrilmesi (Koruma Kurulu Kararı mevcut),
7. Sadece Perre’yi konu alan broşür hazırlanması ve tişört basımı (Tişört basımı konusunda teknik destek Adıyaman Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğünce verileceği belirtilmiştir),
8. Tanıtım tabelasının koyulması,
9. Turizm potansiyelinin kesin tespiti ve sürekliliği için sağlıklı istatiğin tutulması ve örenyerinin korunması için bekçi
görevlendirilmesi,
10. Yöre halkının turizmden faydalanması yönünde çalışmalar yapılması,
1.

Yukarda tanımlanan hedefler kısa ve uzun vadede yapılacak çalışmalar olmak üzere iki etapta tanımlanmıştır49. Buna göre:
A- Kısa Vadede Yapılması Gerekenler:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Adıyaman-Malatya asfalt yolunun mahalle stabilize yol ayrımından başlayarak bitimine kadar olan yerin Kurul izni alınarak
parke kaplama yapılması,
Kazısı biten alanın koruma güvenliği için kurul izni bulunan alanın etrafının tel örgü ile çevrilmesi,
Kurul izni bulunan sit alanı içinde ve kaya mezarları karşısında bulunan taşınmazların kamulaştırılarak buraya Koruma Evi,
Gişe, tuvalet ve otopark yapılması,
Kazısı bitirilen alan ile ilgili yapılacak düzenleme projelerinin kurul onayı ile birlikte uygulanması ve en iyi korumanın
kullanarak koruma olduğu bilinci ile mezarların özelliğini bozmadan dekore edilerek ilimize ekonomik girdi oluşturacak
biçimde fonksiyonel olarak kullanılması,
Perre Antik Kentinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek sosyal, kültürel ve turizm açısından tanıtımını yapmak,
Koruma güvenliğini sağlayacak bekçinin görevlendirilmesi,

B- Uzun Vadede Yapılması Gerekenler:
1. Sit alanı içinde yer alan taşınmazların kamulaştırılması,
2. Antik kentte yerli ve yabancı ekiplerce yapılacak bilimsel kazılar ile antik kentin dokusunun ortaya çıkarılması,
3. Başta Roma çeşmesi olmak üzere mimari yapıların onarılması,
4. Yapılacak kazı ve düzenlemeler sonrası antik kentin açık hava müzesi olarak kullanılması,
11.04.2003 tarihli Perre Toplantısında bahsedilen tişört basımı ile ilgili olarak daha sonraki dönemde Meslek Yüksek Okulu Öğretim
Üyesi Emre Esmer tarafından kalıp çalışması yapıldığı aktarılmıştır50. Konuyla ilgili olarak 2004 yılında; Perre Antik Kenti ile ilgili hazırlanan
tanıtım bilgileri isteyen ziyaretçi ve kişilere iletilmiş; Antik Kentin ismi tişört, şapka vb alanlarda kullanılarak tanıtımı yapılmıştır. Antik
Kentin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan tanıtım tabelaları örenyeri girişine konulmuştur51.
Yine toplantıda bahsedilen Nekropol alanı yürüme yolları ile ilgili olarak sonraki dönemde rapor hazırlanmış ve Kurula iletilmek üzere İl
Kültür Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Aykanat’a teslim edilmiştir52.
Mimar Erdem Yıldız tarafından çevre düzenlemesi ve yürüme yollarına ilişkin bir proje hazırlanmıştır. Söz konusu projede yürüme bantları
ahşap malzeme olarak önerilmiştir. Valilik tarafından KVMGM’ne 25.12.2003 tarihinde iletilen projeler Genel Müdürlük tarafından
incelenerek; söz konusu projede öngörülen ahşap yürüme bantlarının (emprenye edilseler dahi) hava şartlarından etkilenebileceği ve
bundan dolayı da uygun malzeme olmadığı yönünde görüş verilmiştir53.
2004 yılında; Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilen bir yazı ile AB (Avrupa Birliği) tarafından GAP
bölgesinde Kültür Mirası Geliştirme Programı kapsamında başlatılan hibe programından bahsedilmekte; Valilik olarak sunulması
düşünülen “Perre Antik Kenti Koruma Düzenleme ve Turizme Sunum Projesi” kapsamında Perre Antik kentinde yapılacak tespit çalışmaları
için Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nden proje hazırlama izni talebinde bulunulması istenmiştir54.
Konunun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından KVMGM’ne iletilmesinin ardından; Genel Müdürlükten gelen 17.06.2004 gün ve
14439 sayılı yazıda “Perre Antik Kenti Koruma, Düzenleme ve Turizme Sunumu” projelerinin sit alanında kazı ve sondaj yapılmaması
ve hazırlanacak projelerin Adana KTVKBK’da görüşülerek onaylanması koşulları ile Adıyaman Valiliğince GAP Bölgesinde Kültürel Mirası
Geliştirme ve Programı projesinde sunulmasında bir sakınca görülmediği belirtilmiştir55.
Müze Müdürü Fehmi Eraslan tarafından hazırlanan 20.02.2003 tarihli rapor. Adıyaman Valiliği Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 21.02.2003
tarih ve B.16.0.AMG.4.02.00.01/700-97 sayılı yazı eki.
50
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Müze Müdürlüğü’ne iletilen 19.08.2004 tarih ve 1655 sayılı yazı
51
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 22.10.2004 tarih ve 558 sayılı yazı
52
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 15.07.2003 tarih ve B.16.0.AMG.4.02.00.01/704-435 sayılı yazı.
53
KTMGM tarafından Adıyaman Valiliğine gönderilen 18.03.2004 tarih ve B.16.0.AMG.0.10.00.02/712.1 (02) sayılı yazı
54
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 27.05.2004 tarih ve B.16.0.AMG.4.02.00.01/704-259 sayılı yazı.
55
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliğine (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) iletilen 17.06.2004 gün ve
49
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Adıyaman Valiliği tarafından KVMGM’ne iletilen 21.06.2004 gün ve 848 sayılı yazı ile Perre Antik Kenti’nin koruma ve tanıtımına dair
UNESCO Proje koordinatörlüğü ile proje ortaklığı oluşturulması ve GAP Bölgesi Kültürel Mirası Geliştirme Programına yapılacak proje
başvurusunun bu ortaklık çerçevesinde yapılması konusundaki görüşleri talep edilmiştir. KVMGM konuya ilişkin cevap yazısında UNESCO
Proje Koordinatörlüğünce şu aşamada herhangi bir işlem yapılmasının mümkün görülmediği; ancak projenin kabul edilmesi halinde
ileriki aşamalarında gerekli desteğin sağlanabileceğini belirtmiştir1.
2005 yılında; KVMGM tarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen bir yazı ile Perre Arkeolojik Alanın Koruma
ve Geliştirilme Projesi ile ilgili olarak yeniden görüş istenmiş ve söz konusu projenin yaklaşık maliyet hesaplarının hazırlanılarak, Genel
Müdürlük’e gönderilmesi talebinde bulunulmuştur2.
Mülkiyeti Hüseyin Gürbüze ait 101 ada 21 nolu parselde bulunan Mozaikli Villa Adana KTVKBK’nun 01.06.2006 gün ve 583 sayılı kararı
ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Söz konusu Mozaikli Villanın güvenliğinin sağlanması için mozaiğin etrafının
aydınlatılmasına ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 13.12.2006 gün ve 2288 sayılı yazı ile Şanlıurfa KTVKBK’na
başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu talebin Koruma Kurulunda görüşülmesinin ardından, 24.01.2007 gün ve 277 sayılı Kurul Kararı
ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 03.05.2006 gün ve 714 sayılı ilke kararındaki:
“I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarındaki örenyerlerinde açığa çıkarılan taşınır kültür varlıklarının alana yönelik işlevsel ve
mekansal bağlarının kurulabilmesine olanak sağlamak üzere mahalinde korunması ve değerlendirilmesine yönelik bilimsel
faaliyetler kapsamında; muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, teşhir-tanzim ve tanıtımlarına yönelik KTB’nca ihtiyaç duyulan
kapalı ve açık sergi mekanları ile ziyaretçilere hizmet verecek giriş ünitesi, açık otopark ve mobil satış üniteleri düzenlemelerinin
varsa kazı heyetinin bilimsel görüşleri ve raporları doğrultusunda tespit edilen yerleşmelerin bütünlüğünü bozmayan alanlarda
ilgili koruma bölge kurulunun özel izni ile yapılabileceği”
yönündeki ifadeye atıfta bulunularak, bu kapsamda Mozaikli Villa’nın korunması ve sergilenmesine yönelik olarak alanın etrafının
ışıklandırılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları:
Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanlarınca 12.05.2008 gün ve 392 sayılı yazı3 kapsamında kurum uzmanları tarafından
hazırlanan rapor doğrultusunda; 2001-2008 yılları arasında Perre Antik Kenti Nekropol alanında Müze Müdürlüğü tarafından yapılan
arkeolojik kazı ve temizlik çalışmalarının ardından çok sayıda mezar odası, lahit, merdiven, sarnıç ve kuyu gibi eserlerin ortaya çıkması
sonucu bu eserlerin sergilenmesi, ulaşımı ve tespitine yönelik o tarihe kadar herhangi bir çevre düzenleme ve rölöve çalışmalarının
yapılmadığı veya Koruma Kurulunca onaylanmış herhangi bir projenin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda ihtiyacı belirlenen çalışmaların Çevre Düzenleme Projesi (ÇDP) kapsamında ele alınmasına karar verilmiştir (Resim 26).
Çevre Düzenleme Projesine ilişkin teknik şartname ODTÜ Nemrut-Kommagene Koruma Geliştirme Programı ile koordinasyon halinde
hazırlanmıştır (teknik şartname için bkz. Ek: II). Bu kapsamda; yürüyüş yolları, danışma, WC, bilet satışı, kafeterya, otopark, seyir terası
vb ünitelerin planlanması, ortaya çıkan mezarların rölövelerinin alınması ve aydınlatılmasının yapılması işlerini de içeren proje yaklaşık
maliyetleri güncellenerek hesaplanmıştır. Konuyla ilgili ihale Ekim 2010’da gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, ihale dokümanındaki bir
eksikliğe bağlı olarak yeterli katılım sağlanamadığından ihale iptal olmuştur.
Otopark ve ÇDP kapsamında yapılacak yapılar için 82 ada, 23 parselde bulunan ve topografik olarak otopark vb yapılaşmaya uygun
durumda bulunan taşınmazın kamulaştırılması; ayrıca Nekropol alanının korunmasına yönelik yol cephesi boyunca tel örgü yapılmasının
uygun olacağı yönünde önerilerde bulunulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan Perre Antik Kenti Nekropol Alanı Çevre Düzenleme,
Statik, Mimari, Elektrik (Aydınlatma), Makine Projeleri ile Kaya Mezarları Rölövelerinin Hazırlanmasına ilişkin yaklaşık maliyet cetveli
hazırlanmıştır4.

1

2

3

4

B.16.0.AMG.0.80.00.010725/14439 sayılı yazı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliğine (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) iletilen 24.06.2004 gün ve
B.16.0.KVM.0.65.00.01.729/15153 sayılı yazı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 02.06.2006 tarih ve
B.16.0.KVMG.200.11.13.01/723-107 sayılı yazı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen
12.05.2008 tarih ve B.16.0.KVM.4.01.00.02-755/392 sayılı yazı.
Belirtilen projelerinin tamamına ilişkin toplam maliyet bedeli (KDV hariç) 181,506.34 TL’dir.
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Resim 27: Perre ören girişinde çevre düzenlemesine konu alan, (KNKGP, 2008).

Örenyeri Güvenliğine İlişkin Yapılan Çalışmalar:
2001 yılından beri devam eden arkeolojik kazı ve temizlik çalışmalarının ardından Müze Müdürlüğü tarafından Antik Kommagene
Krallığının beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinin sahip olduğu zengin arkeolojik ve tarihsel dokusuna dikkat çekilerek, bu
nedenle kaçak defineci ve eski eser kaçakçılarının hedefi haline geldiği belirtilmektedir.
Hafta boyunca saat 19.00’a kadar koruyucu güvenliği Müdürlükçe sağlanan antik kentte gece güvenliği sağlayacak henüz resmi bir
görevlinin olmadığı; bu nedenle antik kent nekropol alanında uygunsuz durum ve içki içilmesinin önlenmesi ve özellikle antik kent sur
mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Hüseyin Gürbüz’e ait olan tarlada ortaya çıkarılan Mozaikli Yapının korunması ile ilgili gerekli güvenlik
önlemlerine ve de koruma, aydınlatma ve çevre düzenleme projelerine olan ihtiyaç dile getirilmiştir5. Adıyaman Valiliği İl Kültür
Müdürlüğü’nün 22.08.2002 gün ve 954 sayılı yazısı ile ilettiği Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından kazısı yapılan Kaya Mezarlarının
bulunduğu bölgeye tel örgü yapılması isteğine ilişkin, Adana KTVKBK’nun 17.10.2002 gün ve 4912 sayılı kurul kararı ile mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde, karar eki haritada işaretlenen alana
tahribatların önlenmesi için tel örgü yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2004 yılında yerinde yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tespitler yapılmıştır6:
•
•
•
•
•

“Ziyaretçiye açık kaya mezarlarının ön kısımlarında bulunan sarnıca şahıslarca izinsiz müdahalede bulunulduğu, sarnıçtan
toprak çıkarıldığı tahribatına yönelik uygulamalarda bulunulduğu,
İlköğretim okulu civarında yol kenarında muhtemelen ev yapımı için temel kazımı amacıyla kazım işleri yapıldığı,
Sarnıç, Roma çeşmesi, vb kültür varlıklarının bulunduğu noktalarda fiziki koruma, görüntü güzelliği, çevre düzen ve
temizliği ile ilgili yeterli önlem alınmadığı,
Örenyerlerinde Bekçi olarak görev yapan personelce sit alanı çevresinde yukarıda yazılı işlerle ilgili gerekli izleme ve
kontrollerde bulunulmadığı,
Belirtilen vb konularda Müze Müdürlüğü’nce gerekli kontrollerin yapılıp gerekli önlemlerin alınmasında yeterli hassasiyetin
gösterilmesinde ağır kalındığı”.

Altyapı Çalışmaları:
Köy yolu asfalt çalışması:
Pirin (Perre Antik Kenti) örenyeri sınırları içerisinde bulunan Gebeli Köyü yolunda meydana gelen bozulmalardan dolayı Adıyaman
Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 31.07.2007 gün ve 2951 sayılı yazı ile Şanlıurfa KTVKBK’na başvurularak yolun
zemininde revizyon (asfalt) çalışmasına ilişkin izin istenmiştir.
Şanlıurfa KTVKBK tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne iletilen 14.08.2007 gün ve 1348 sayılı yazı ile Müze Müdürlüğü ve Kazı
Başkanı olarak söz konusu yolun yapımına ilişkin görüşleri ile birlikte asfalt çalışması yapılmak istenen güzergâhın sit alanı içerisindeki
yerinin sit haritası üzerine işaretlenerek gönderilmesi istenmiştir.
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa KTVKBK’na iletilen 09.10.2007 gün ve 220-583 sayılı cevap yazısında Örenli Mahallesi
ile Gebeli Köyü arasında yer alan yolun Örenli Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanın bir kısmının sit alanı içinde kaldığı; gerek ÖrenliGebeli geçişini sağlaması ve gerekse Antik Kent gezi güzergâhı içinde olması nedeniyle yolun iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.
Bu nedenle talep edilen yolun parke veya asfalt yapılmasının uygun olacağı yönünde görüş iletilmiştir.
Şanlıurfa KTVKBK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 27.10.2007 gün ve 538 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda konu ile
ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik
Sit Alanlarına ilişkin bölümün (a) bendinde “Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze
Müdürlüğü’nün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun Koruma Kurulunda değerlendirilmesine” maddesine atıfta bulunularak söz
konusu köy yolunun onarımının uygun olduğuna karar verilmiştir.
Köy Camisine ait tuvaletin Örenyeri tuvaleti olarak yenilenmesi:
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa KTVKBK’na yapılan 30.07.2007 gün ve D/1-52 sayılı başvuru
doğrultusunda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Pirin (Perre Antik Kenti) örenyerinde bulunan Köy Camisine ait tuvaletin
kullanılmaya elverişli olmadığının tespit edildiği belirtilmekte; Adıyaman İlinin tarihi ve turistik değeri bakımından önem arz eden bu yere
yakışan bir WC yapılması gereğini göz önünde bulundurarak yerine yenisinin yapılmasına ilişkin izin talebinde bulunulmuştur.
5

6

Bkz. Adıyaman Müzesi Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 02.08.2006 tarih B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-380 sayılı ve 25.04.2008 gün
ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-286 sayılı yazılar.
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Müze Müdürlüğü’na iletilen 13.09.2004 tarih ve 800 sayılı yazı.
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Şanlıurfa KTVKBK tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğüne iletilen 09.08.2007 gün ve 1329 sayılı yazı ile söz konusu alanın sit alanı
içerisinde kalması nedeniyle konuyla ilgili Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanı olarak görüşleri ile birlikte alanın sit alanı içerisindeki yerinin
sit haritası üzerine işaretlenerek gönderilmesini istemiştir. Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından Kurula iletilen 09.10.2007 gün ve 220584 sayılı cevap yazısı ile söz konusu mevcut tuvaletin kullanım olarak ilkel ve olumsuz bir görünüm sergilediği ve çevre sağlığı açısından
bir tehdit oluşturduğu belirtilmekte; bu nedenlerden ötürü mevcut tuvaletin yenilenmesinin uygun olacağı yönünde görüş verilmektedir.
Şanlıurfa KTVKBK, yapılan değerlendirmeler sonucunda; 27.10.2007 tarih ve 537 sayılı Kurul Kararı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin bölümün (d) bendinde
belirtilen “Bu alanlar içerisinde yer alan örenyerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, wc, bilet gişesi, bekçi
kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceği” ilkesine atıfta bulunularak söz konusu projenin yapılmasını
prensipte uygun bulmuş; ancak proje üzerinde bazı düzeltmelerin (pisuar, klozet, engelli tuvaleti, bebek bakım ünitesi, vb) yapılmasının
uygun olduğuna karar vermiştir. Yapılan gerekli düzeltmeler Adıyaman Belediye Başkanlığı’nın 27.02.2008 tarih ve 826 sayılı yazısı ile
Kurula iletilmiştir. Kurul tarafından yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda 21.03.2008 tarih ve 606 sayılı Kurul Kararı ile yapılan
düzeltmelerin uygun olduğuna karar verilmiştir.
Temizlik ve Bakım Çalışmaları:
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan tespitler sonucu Kaya Mezarlarının giriş kısmında hayvan dışkılarının yığıldığı
tespit edilmiş; yol açtığı olumsuz görüntüye dikkat çekilerek; olumsuz görüntünün kaldırılması için ilgililerin uyarılması hususunda
gereğinin yapılmasını istemiştir7.
29.06.2004 tarihinde Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen bir yazıda kazı ve temizlik çalışmalarının
ardından kamuoyunun dikkatini çeken Perre Antik Kenti kaya mezarlarının yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradığı belirtilmekte;
ancak asfalt yoldan itibaren kaya mezarlarına giden yolun bozuk olmasından dolayı zorluklar yaşandığı; bu nedenle yolun iyileştirilmesi,
alana çöp bidonu konulması ve çöpün belirli günlerde alınmasının bölgenin kültür ve turizm açısından önemli olduğu belirtilmektedir8.
Adıyaman Müze Müdürlüğü istemi üzerine Adıyaman Valiliği tarafından Adıyaman Belediyesi Başkanlığı’na iletilen 18.09.2008 tarihli
dilekçe/yazı ile bölgenin önemli örenyerlerinden biri olan Perre Antik Kenti’nin (Pirin) yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi tarafından
gezildiği; ziyaretçiler tarafından Örenyerine atılan çöplerin Örenyeri görevlisi tarafından toplandığı; ancak çöplerin konulacağı bir çöp
konteynırı bile bulunmadığından çevreye atılan çöplerin olumsuz görüntü sergilediği, daha önceden konulan varil biçimindeki çöp
bidonunun yerinden götürülmesinden dolayı yerine daha kalıcı bir çöp konteynırının konulması gerektiği bildirilmiştir9.
Kamulaştırma Konuları:
•

Adıyaman Valiliği tarafından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne (KVMGM) iletilen ve Adıyaman ili tarihi değerlerin
korunması, kullanımına yönelik beklentiler, sorunlar ve ihtiyaçları konu alan 18.08.2005 tarih ve 115823 sayılı yazısı kapsamında
özel mülkiyette bulunan taşınmazların (Perre antik kenti, Çakırhöyük, Adıyaman Kalesi) kamulaştırılması talep edilmiştir. KVMGM
tarafından konu incelenmesi amacıyla Malatya Müze Müdürlüğüne iletilmiş ancak Malatya Valiliği tarafından 03.10.2005 gün ve
2419 sayılı yazı ile müzede yeterli uzman personelin bulunmadığı belirtilmiştir. KVMGM tarafından Adana KTVKBK Müdürlüğüne
?.10.2005 tarih ve 154279 sayılı yazı ile Konunun yeniden değerlendirilmesi için taşınmazların Adana KTVKBK Müdürlüğü
uzmanlarınca yerinde incelenmesi istenmiştir. Bunun üzerine Adana KTVKBK Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 09.11.2005 tarih ve 2917 sayılı yazı ile Perre antik kenti örenyerinde kamulaştırılması istenen
taşınmazlara ait onaylı mülkiyet belgesi, kadastral çap ve paftalar, halihazır harita, imar durumu, imar paftası gibi belgelerin temin
edilerek kendilerine gönderilmesi istenmiştir.

•

Örenli Mahallesi sakinlerinin imzasını içeren eki ile Örenli muhtarı Mehmet Sitil’in Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yaptığı
02.04.2006 tarihli başvuru doğrultusunda örenyerindeki taşınmazların kamulaştırılması talep edilmektedir. KVMGM tarafından
Adıyaman Valiliğine iletilen 28.06.2006 tarih ve 104692 sayılı cevap yazısı ile söz konusu örenyerinin kamulaştırılmasına ilişkin
konu incelemesi için Perre Antik Kenti sit alanları içindeki taşınmazların Şanlıurfa KTVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca incelenerek
hazırlanacak rapor, harita, fotoğraf, tapu kayıtları, mülkiyet bilgileri ve benzeri bilgilerin ivedilikle Genel Müdürlüğe iletilmesi
istenmiştir. İstenilen bilgilerden; üzerinde taşınmazların işaretlendiği sit haritası Müze Müdürlüğü tarafından tanzim edilerek İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Diğer bilgilerin Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri ile imar paftasının Belediye Başkanlığından
temin edilmesi gerektiği bildirilmiştir10.

•

Osman Arslan tarafından yapılan ve KVMGM’ne iletilen 11.07.2006 tarihli başvuru ile Örenli Mahallesinin sit alanında bulunduğu,
evlerinin kötü durumda olduğu ve bakım yaptıramadıkları, bu nedenle mahallelerinin kamulaştırılması ya da bakım-onarım izni
verilmesi yönünde talepte bulunulmuştur. KVMGM tarafından Adıyaman Valiliğine iletilen 16.08.2006 tarih ve 134836 sayılı;
28.02.2007 tarih ve 34050 sayılı; 07.05.2007 tarih ve 78014 sayılı yazılar ile konunun Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından
incelenmesi isteminde bulunulmuştur.

Konu ile ilgili olarak Şanlıurfa KTVKBK Müdürlüğü tarafından iletilen 12.06.2007 tarih ve 976 sayılı yazısında mahallenin önemli bir
Roma yerleşimi olduğu, köy içinde Roma Dönemine ait kalıntılar bulunduğu, bahse konu mahallenin kamulaştırılması ve bu şekli ile
korunması gerektiği ifade edilmektedir. KVMGM; 2007 Mali Yılı kamulaştırma ödeneğinin yetersizliği nedeni ile söz konusu Örenli
Mahallesinde bulunan özel mülkiyetteki taşınmazların kamulaştırma konusunun sonraki yıllarda ödenekler ölçüsünde değerlendirileceği
belirtilmektedir11.
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 23.03.2004 tarih ve B.16.0.AMG.4.02.00.01/704-146 sayılı yazı.
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 29.06.2004 gün ve B.16.0.AMG.4.02.00.00-700/348 sayılı yazı.
9
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından Adıyaman Belediye Başkanlığına iletilen 18.09.2008 tarih ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-286 sayılı yazı.
10
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 29.06.2006 gün ve 212-324 sayılı yazı.
11
KVMGM tarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 06.07.2007 tarih ve B.16.0.KVM.200.11.10.04.00/117847 sayılı yazı.
7
8

218

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

14. İDARİ STATÜ
Perre (Pirin) örenyeri, Adıyaman Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır.

15. YETKİLİ KURUMLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü örenyerinin bakım ve işletmesinden sorumludur,
Alanla ilgili yapılan her türlü planlama ve çevre düzenleme çalışmaları ile alandaki faaliyetlerin sit alanı koşullarına göre yürütülmesini
sağlamak üzere, hazırlanacak her türlü proje ve öneriler Şanlıurfa KTVKBK’nca değerlendirilmesi ve kurulun uygun görüşünün alınması
gereklidir.
Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi, alanın izlenmesi, güvenlik ve kontrolü ile alanla ilgili yerel düzeyde
yapılması gerekli çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.
Adıyaman Belediyesi, arkeolojik sit alanına ilişkin koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması başta olmak üzere nazım imar planı,
uygulama imar planı gibi diğer planlama çalışmalarının 2863 sayılı yasaya göre gerçekleştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi ile birlikte çalışarak, sit alanında kamulaştırma vb. plan
uygulama araçlarının yürütülmesinden de sorumludur. Öte yandan örenyerinin belediye sınırları içerisinde olmasından dolayı alanın
altyapı ihtiyaçlarının (ulaşım, elektrik, su, telefon) karşılanması ve özellikle çöp temizliğinden sorumludur.

16. GÜVENLİK
Alanın güvenliği ile ilgili 2010 yılına kadar bir müze bekçisi görevlendirilmiş iken, bu kadro İl Kültür Müdürlüğü’nün çabalarıyla 2 kişiye
yükseltilmiştir. Ancak alanın büyüklüğü ve topografik şartları ve özellikle gece kontrolsüz halde kaldığı dikkate alındığında iki güvenlik
görevlisinin bile yetersiz olduğu görülmektedir.
Bunun yanı sıra alanın güvenliğine ilişkin hiçbir fiziksel önlem (tel, çit, kameralı izleme sistemi vb) yoktur. Güvenlik önlemlerinin
yetersizliğinden dolayı hem kaçak kazılar hem de ziyaretçi baskısı, alan için bir tehdit oluşturmaktadır. Geçmiş senelerde kazıdan çıkan
mozaik ve buluntularda tahribatlar meydana gelmiştir.

17. ALANIN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Adıyaman merkeze yakın olması ve doğrudan Adıyaman Müzesi’nce kurtarma kazısı kapsamında 10 yıldır kazı çalışmalarının yürütüldüğü
bir alan olan Perre’de Müze Müdürlüğü alanı düzenli izlemeye çalışmaktadır. Ancak bu izleme sadece kaçak kazı vb bir güvenlik problemi
söz konusu olduğunda gündeme gelmektedir.
Kaya oyma olduğu için alan başka arkeolojik alanlara oranla yapısal durum ve koruma sorunları açısından oldukça şanslıdır. Ancak
kazılar sırasında koruma için özel önlemler gerektiğinde, ya da daha hassas eserler / elemanlar ortaya çıkarıldığında mevcut ekip bu
konuda yetersiz kalmaktadır. Geçmiş dönemde ortaya çıkan mozaikle birlikte, üzeri geçici bir sundurma ile kapatılan, kerpiç bloklarla
inşa edilmiş olan ocak olduğu düşünülen eleman gibi öğelerin zarar görmesinin engellenememesi alanda koruma, dolayısıyla izleme
faaliyetlerinin yapılamadığını gösteren örneklerdir (Resim 28).
Alanda ve yapılan kazı çalışmaları sırasında ve/veya sonrasında korumaya yönelik önlemlerin alınamadığı ya da bu konuda çok yetersiz
kalındığı söylenebilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri kazı ekibi bu içinde bu konularda uzman personelin bulunmamasıdır. Yerel
olanaklarla ve özellikle Müze Müdürü’nün büyük özverisiyle gerçekleştirilen Perre kazıları nitelik ve süreklilik açısından 10 yıla yakın
zamandır halen Kurtarma Kazısı statüsünde devam etmektedir.
Oysa gelinen aşamada özellikle kazı yapılan yerlerdeki belgeleme, koruma ve güvenlikle ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ve özellikle
mevzuattaki tanımlar gözetilerek, Perre Kazısının “Kurtarma Kazısı” statüsünden çıkarılıp, bu konuda uzman bir ekip ve yeterli destek
sağlandıktan sonra devamı sağlanmalıdır.

Resim 28: Perre ören yerinde ocak olduğu düşünülen, tuğla ve kerpiç almaşık duvarlı eleman, kerpici korumak ocağın üstüne bir örtü örtülmüştür, (KNKGP, Ekim 2008).
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18. ALANDA YAŞANAN ÇATIŞMALAR/ SORUNLAR
Alan Kullanımına İlişkin Talepler
Petrol Arama Kuyusu için Kiralama:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 25.01.2005 tarih ve
13-50 sayılı yazı ile Örenli Mahallesi Şabi Mevkiinde 57 ada 21, 28, 41 ve 50 nolu ada 1 nolu parseller içerisinde kalan tesislerin kurumları
tarafından kiralanacağı belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak Müze Müdürlüğü uzmanlarının yerinde yaptıkları inceleme ile söz konusu
parsellerde tespit yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucu 52 nolu kuyunun bulunduğu 57 ada 21-28-41 nolu parsellerin 2863 sayılı
yasa kapsamı dışında kalan yerlerden olduğu belirlenmiştir. 47 nolu kuyunun bulunduğu 50 ada 1 nolu parselin ise 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanı içinde kaldığı belirlenmiştir. Tescilden önce mevcut olan ve tekrar kiralanması talep edilen söz konusu 47 nolu petrol sondaj
kuyusu 1 nolu parsel içinde kalan sit sınırına yaklaşık 200 metre kadar uzaklıkta olduğu ve çevresinde herhangi bir taşınır veya taşınmaz
kültür varlığına rastlanmadığı için kiralama konusunun Adana KTVKK’da görüşülmesi gerektiği yönünde görüşlerini bildirmiştir12.
Minibüs Durağı Kullanımı:
Müze Müdürlüğü tarafından 17.04.1995 tarihinde (Örenli) Pirin Mahallesi Kaya Mezarlarının bulunduğu sit alanı yakınında yapılanma
olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yapı sit alanına 50 metre uzaklıkta tek katlı minibüs sevk ve idare yeri olarak kullanılmaktadır (Resim
29).
Müze Müdürlüğü binanın koruma alanı içinde olup olmadığının tespiti için Adana KTVKBK’na sorulması konusunda talepte bulunulmasını
istemesi üzerine, Adana KTVKBK Müdürlüğü’nden inceleme için bilirkişi görevlendirilmesi istenmiştir13.
Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 06.10.2004 tarih ve 2735 sayılı yazı
ile Küçük Pirin Mevkii, 299 ada ve 1 nolu parsel üzerinde halı saha amaçlı uygulama imar planı yapılması istemi belirtilerek; konuya ilişkin
sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin görüş istenmiştir.
Müze Müdürlüğü uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucu söz konusu taşınmazın Sit Alanı dışında olduğundan üzerinde halı saha
amaçlı uygulama imar planı yapılmasının 2863 sayılı Yasa yönünden herhangi bir sakınca bulunmadığı yönünde görüş verilmiştir14.
2006 yılında ODTÜ ekibince ilk arazi tespitleri yapılırken henüz tamamlanma aşamasında olan, yüksek üst örtüsü ile ören yeri girişinde
ciddi bir görüntü kirliliği yaratan bu yapı, 2009 yılında yıkılarak kaldırılmıştır (Resim 30).

Resim 29: Perre girişinin karşısındaki minibüs durağı, (KNKGP, 2008).

Halı Saha Yapımı:

Resim 30: Perre’ye ayrılan yolun başlangıcında, sit alanının karşısında inşa edilen ve 2009 yılında yıkılan büyük üst örtüsü ile görsel kirlilik yaratan kapalı halı saha yapısı
(KNKGP, 2008).
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 23.03.2005 tarih ve 704-194 sayılı yazı.
Adıyaman Valiliğinden Adana KTVKBK Müdürlüğüne iletilen 25.04.1995 gün ve 720-120 sayılı yazı.
14
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 06.10.2004 gün ve B.16.0.AMG.4.02.00.00-704/522 sayılı yazı.
12
13
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Tadilat, Bakım, Onarım vb Müdahalelere Yönelik Talepler
Köy Camisine ait sosyal tesisin yenilenmesi:
Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 02.05.2007 gün ve D/3-1782 sayılı yazı ile Pirin köyü
mevkiinde bulunan köy camisine ait sosyal tesisin mevcut durumunun kullanılmaya elverişli olmadığı belirtilerek, yerine daha uygun yeni
bir sosyal tesis (taziye evi) yapılması için bir çalışmanın başlatıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda hazırladıkları proje iletilerek söz konusu
çalışmalar için gerekli iznin verilmesi istenmektedir.
Örenli İlköğretim Okulu Tadilatı:
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 14.04.2006 gün ve 7806 sayılı yazılı başvuru
kapsamında Örenli Mahallesi 82 Ada ve 7 nolu Parsel üzerinde bulunan Pirin Örenyeri ilköğretim okulunun yıkılarak yerine yeni bir okul
yapılması talebinde bulunulmuştur.
Konuyla ilgili görüşü istenen Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemeler sonucunda söz konusu taşınmazın 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanı içinde kalması sebebiyle talebin değerlendirilmek üzere Şanlıurfa KTVKBK’na iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Şanlıurfa KTVKBK
tarafında yapılan değerlendirmeler sonucunda 30.06.3006 gün ve 79 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda söz konusu okul binası ve
müştemilatlarının yıkılabileceğine ancak yerine yapılmak istenen okulun 2863 sayılı yasanın 9. maddesi ve KTVKYK’nun 05.11.1999
tarih ve 658 sayılı ilke kararına uygun olmadığına, sit sınırları dışında belirlenecek uygun bir alanda okul yapılabileceğine karar verilmiştir.
Vatandaşlar tarafından yapılan başvurular:
Vatandaşlar tarafından ilgili kurumlara yapılan başvurular taşınmazların özellikle satış, kiralama gibi durumlar söz konusu olduğunda
sit alanı içinde kalıp kalmadığının sorgulanması; taşınmazları sit alanı içinde bulunan mülkiyet sahipleri tarafından ise yapılacak tadilat,
bakım, onarım gibi müdahalelere yönelik izin istemlerine ilişkin müracaatları içermektedir. Bu tür başvurulara ilişkin ilgili kurumlardan
edinilen bilgiler şunlardır:
•

Köy sakinlerinden biri tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne yapılan 26.01.2005 tarihli başvuru ile Örenli (Pirin) Mahallesinde
bulunan bahçelerinin çit duvarlarının onarımının yapılması konusunda izin talebinde bulunulmaktadır. Müze Müdürlüğü tarafından
verilen cevap yazısında herhangi bir yeni inşai ve fiziki müdahalede bulunmadan, yıkılan mevcut taşlar ile kuru duvar biçiminde çit
duvarlarını Örenyeri görevlisi kontrolünde yapılabilecekleri yönünde izin verilmiştir15.

•

Bir köy sakini tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne yapılan 22.02.2005 tarihli başvuru ile Örenli Mahallesi 101 Ada 4 nolu
parselde yıkılan bahçe duvarının örülmesi ve drenaj çalışması yapmak için gerekli iznin verilmesi talebinde bulunulmaktadır.
Söz konusu yıkılan duvarın herhangi bir kazı işlemi yapılmadan Müze Görevlisi kontrolünde doğal taşlarla kuru duvar olarak
yapılabileceği ancak drenaj gibi zorunlu altyapı çalışmaları için hazırlanacak Projenin Koruma Kurulunda değerlendirilmek üzere
Müze Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği belirtilmiştir16.

•

Bir köy sakini tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne yapılan 22.02.2005 tarihli başvuru ile Örenli Mahallesi’nde bulunan
evlerinin bahçe duvarının genişletilmesi için iki adet demir direk dikilmesi yönünde gerekli iznin verilmesi talebinde bulunulmaktadır.
Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucu söz konusu eve bitişik mülkiyeti Bir köy sakininden
birine ait 101 ada 17 parsel üzerinde yapılmakta olan kuru duvarın aynı biçimde herhangi kazı yapılmadan devam edebileceği ve
mevcut zemine zarar vermeden portatif bir kapı konabileceği yönünde görüş ve izin verilmiştir17.

•

Bir köy sakini tarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yapılan 09.08.2005 tarihli dilekçe başvurusu ile
Pirin (Perre) Antik kenti sınırları içerisinde bulunan evinin ihata duvarının onarım izni talebinde bulunmuştur. Müze Müdürlüğü
tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu mevcut temel duvarı üzerine koruma önlemi olarak taş kuru duvar veya basit briket
duvar yapılabileceği yönünde görüş ve izin vermiştir18.

•

Bir köy sakini tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yapılan 17.06.2005 tarihli dilekçe başvurusu ile Örenli Mahallesinde
bulunan ve yıkılmış durumda bulunan 45 numaralı evinin onarım talebinde bulunmuştur. Müze Müdürlüğünce yerinde yapılan
değerlendirmeler sonucu (72 Ada ve 3 parsel) 45 nolu evin yıkılan duvarının can ve mal emniyetleri açısından onarılması gerektiği,
bu kapsamda evin tabla ile duvar arasında açılan kısmını ve katları ayıran ahşap hatılların ortaya çıktığı, yıkılan yerin özgün yapısına
herhangi bir ekleme yapılmadan, Örenyeri görevlisi kontrolünde basit onarımının yapılabileceği yönünde görüş verilmiştir19. Ancak;
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü’ne iletilen 15.10.2004(?) tarih ve
704/2021 sayılı yazı ile Bir köy sakinine izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunduğu belirtilmiş; bunun üzerine belirtilen taşınmazla
ilgili olarak Adıyaman Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2004/793 Esas Nolu dava dosyasında mütecaviz aleyhine “Men-i Müdahale Kal
ve Eski Hal İade” davası açılmıştır. 27.07.2005 tarihli duruşmada davalı köy sakini, dava konusu yere ilişkin olarak idareden izin
alındığını belirtmiştir. Bunun üzerine Muhakemat Müdürlüğü, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nden dava konusu yer ile izin alınan
yerin aynı yer olup olmadığı konusunda bilgi istemiştir20. Müze Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda basit
onarım yapılması yönünde izin verilen yerin daha önce mevcut olup kullanılan yer olduğu ve dava konusu yeni yapılan yer ile aynı
yer olmadığı belirtilmiştir21. Benzer şekilde Adıyaman Sulh Hukuk Mahkemesi davanın başında Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden
2004/793 esas nolu Meni Müdahale davasında, dava konusu 72 ada 3 parselde davalı köy sakininin inşaat kazı izni olup olmadığı

Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından bir köy sakinine iletilen 27.01.2005 gün ve B.16.0.AMG. 4.02.00.00/200-59 sayılı yazı.
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından bir köy sakinine iletilen 25.02.2005 gün ve B.16.0.AMG. 4.02.00.00/704-123 sayılı yazı.
17
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından bir köy sakinine iletilen 25.02.2005 gün ve B.16.0.AMG. 4.02.00.00/704-124 sayılı yazı.
18
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 05.08.2005 gün ve B.16.0.AMG. 4.02.00.00/200-332 sayılı yazı.
19
Adıyaman Valiliği Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 15.07.2005 gün ve B.16.0.AMG. 4.02.00.00/704-485 sayılı yazı.
20
Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü’nden Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 01.08.2005 gün ve B.07.0.BHM. 4.02.00.00/818-51 sayılı yazı.
21
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 15.08.2005 gün ve B.16.0.AMG. 4.02.00.00/704-554 sayılı yazı.
15
16
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sorulmuştur22. Müze Müdürlüğü tarafından söz konusu 72 ada 3 parsel üzerinde kazı inşaat izni verilmediği belirtilmiştir23.
•

23.11.2004 tarihinde Adıyaman Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü İnşaat Kontrol Bürosu tarafından yerinde yapılan tespitler sonucu
Örenli Mahallesi 1. cadde 41 kapı nolu yerde bulunan ve bir köy sakinine ait olan taşınmaz üzerinde bulunan evinin ön kısmında
kaçak inşaat çalışmasında bulunduğuna ilişkin tutanak tutulmuştur. 3194 sayılı İmar kanunu kapsamında gerekli işlemlerin
yapılmasının ardından, durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilmiştir24.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne yapılan 08.07.2005 tarihli dilekçeli başvuru ile 45 ada 1 nolu
parselde bulunan ve mülkiyetleri kendilerine ait olan taşınmazın bahçe duvarının onarım talebinde bulunulmuştur. Müze
Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda talep edilen duvar onarımının herhangi bir temel kazısı yapılmadan,
mimar parça kullanılmadan doğal taşlarla ve gizli harç kullanılarak örenyeri görevlisi kontrolünde yapılabileceği yönünde görüş ve
izin verilmiştir25.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından Valilik makamına iletilen 10.02.2005 tarihli dilekçesinde Pirin Mahallesinde bulunan evinin
onarımı ile ilgili olarak izin talebinde bulunmaktadır. Söz konusu bir köy sakinine ait olan ve Perre Antik Kenti sit alanı içinde
yer almakta bulunan evle ilgili olarak 2863 sayılı Yasanın 15. maddesinde belirtilen “Kamulaştırma” talebinde bulunmadan 9.
maddesinde belirtilen “İzinsiz müdahale ve kullanma yasağına” aykırı hareket etmesi nedeni ile dava açılmış olduğu ve halen
Adıyaman Ağır Ceza mahkemesinde 2004/253 sayılı dosya ile yargılaması devam ettiğinden; yapmış oldukları izin başvurusunun
ilgili yargılamanın sona ermesi ile birlikte değerlendirebileceği belirtilmiştir26.

•

Bir köy sakini tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 08.09.2006 tarihli dilekçe ile sit alanı içerisinde bulunan ve
oturmakta oldukları evlerinin kendi halinde çöktüğü belirtilerek, 14 nüfuslu ailesi ile mağdur oldukları belirtilmekte; bu nedenle sit
alanı içerisinde 51 ada 52 parselde bulunan parselde ev yapmak istedikleri belirtilmektedir.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 08.09.2006 tarihli dilekçe ile mülkiyeti kendisine ait
olan Pirin Örenyeri 51 Ada 52 Parsel üzerinde arıcılık barınağı ve seracılık yapmak istediği, arılar için barınak yapılmadığı takdirde
kış şartlarında arıların büyük kısmının telef olduğu belirtilmektedir. Konu ile ilgili görüşü istenen Adıyaman Müze Müdürlüğü
tarafından iletilen cevap yazısında söz konusu mülkiyetin 1. Derece Sit Alanı bitişiğinde bulunduğundan ilgili talebin Şanlıurfa
KTVKBK’na iletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 01.11.2006 gün ve 2007 sayılı
yazısı ile konu Şanlıurfa KTVKBK’na iletilmiştir. Kurulda yapılan değerlendirmeler sonucunda 08.12.2006 gün ve 253 sayılı Kurul
Kararı doğrultusunda ilgili talebin sit sınırı dışında bulunması nedeni ile değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığına karar
verilmiştir.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 14.02.2007 tarihli dilekçe ile Örenli
Mahallesi 81 Ada 14 nolu parsel üzerinde bulunan evin artık ailesine yetmediği bu nedenle evin üstüne briket duvardan ahşap
ve toprak biçiminde kat yapma talebi iletilmiştir. Konuya ilişkin görüşü istenen Adıyaman Müze Müdürlüğü’nün yerinde yaptığı
inceleme sonucu söz konusu alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kaldığı, bu nedenle talebin değerlendirilmek üzere Şanlıurfa
KTVKBK Müdürlüğü’ne iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 10.04.2007
gün ve 572 sayılı yazı ile Şanlıurfa KTVKBK Müdürlüğü’ne iletilen konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü tarafından gönderilen 10.04.2007
gün ve 572 sayılı cevap yazısında söz konusu alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alması nedeniyle korumaya yönelik
bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı statüsünde olduğu belirtilerek, bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya
izin verilmemesine; imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı
yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle söz konusu talebin uygun olmadığı ve bu nedenle konunun Kurul gündemine alınacak
bir durumu bulunmadığından 2863 sayılı Yasa kapsamında açık ve net olan konular hakkında Müze Müdürlüğü’nce görüş verilmesi
gerektiği belirtilmiştir27.

•

Köy sakinlerinden biritarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 24.07.2007 tarihli dilekçede Örenli
Mahallesi Büyük Pirin’de bulunan evlerinin hasarlı olduğu, tuvalet ve banyolarının olmaması nedeniyle çok mağdur oldukları, bu
konuya ilişkin daha önceden defalarca iletmiş oldukları dilekçelerine cevap alamadıkları belirtilerek ve gerekli banyo ve tuvaletin
yapılmasına izin verilmesi istenmektedir.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından Müze Müdürlüğü’ne yapılan 07.09.2007 tarihli dilekçe ile Örenli Mahallesi 82 Ada ve 3 Parsel
üzerinde yer alan ve halen oturmakta olduğu evlerinin üst ağaçları çürüdüğü için tehlike arz ettiği belirtilmekte; söz konusu ağaçların
(ahşapların) değiştirilmesi isteminde bulunulmaktadır. Müze Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda söz
konusu ağaçların çürümüş olduğu ve tehlike arz etmesi nedeni ile mevcut ağaçların yenileri ile değiştirilmesi dışında herhangi bir
inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması şartıyla izin verilmiştir28.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından Adıyaman Belediye Başkanlığı’na yapılan 14.10.2008 tarihli başvuru dilekçesi ile 1/25000 ölçekli
Adıyaman Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Kuru Tarım Alanları” kapsamında kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan
299 Ada 4 Parsel nolu taşınmaz mala ilişkin Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı uygulama imar planı yapılması istenilmektedir.
Bu kapsamda Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemeler sonucu söz konusu taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit
Alanı dışında kaldığı belirlenerek kiralama veya satış işlemlerine ilişkin tasarrufun Adıyaman Valiliği Milli Emlak Müdürlüğü’nde
olduğu belirtilmiştir29. Aynı konuyla ilgili Müze Müdürlüğü tarafından Adıyaman Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğüne

Adıyaman Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2004/793 sayı ve 27.04.2005 tarihli yazısı
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 04.05.2005 gün ve B.16.0.AMG. 4.02.00.00/704-303 sayılı yazı.
24
Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 03.11.2004 gün ve 3021 sayılı yazı.
25
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından köy sakinlerinden birine iletilen 08.07.2005 gün ve B.16.0.AMG. 4.02.00.00/704-467 sayılı cevap yazısı.
26
Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 22.03.2005 gün ve B.16.0.AMG. 4.02.00.00/704-189 sayılı yazı.
27
Şanlıurfa KTVKBK Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 10.04.2007 gün ve 572 sayılı cevap yazısı
28
Adıyaman Valiliği Müze Müdürlüğü tarafından köy sakinlerinden birine iletilen 07.09.2007 gün ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/222-526 sayılı yazı.
29
Adıyaman Valiliği Müze Müdürlüğü tarafından Adıyaman Milli Emlak Müdürlüğüne iletilen 07.10.2008 gün ve B.16.0.KVM. 4.02.00.01/200-597 sayılı yazı.
22
23
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iletilen 22.12.2008 gün ve 220-702 sayılı ile söz konusu taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı bitişiğinde kalmasından dolayı
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin taleplerinin Şanlıurfa KTVKBK’na iletilmesi gerektiği
belirtilmiştir.
•

Köy sakinlerinden biri tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne 03.03.2008 tarihinde yapılan başvuru ile Örenli Mahallesi Cami
Karşısı No:16’da bulunan evleri ile mevcut rögar arasında bulunan mesafede kanalizasyon borusunun üzerinin açılarak tıkanıklığın
giderilmesi için izin verilmesi talebinde bulunulmaktadır. Söz konusu başvuruya Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından Yüksek
Kurulun 658 sayılı ilke kararının 1/a maddesi doğrultusunda Müze Müdürlüğü uzmanları kontrolünde yapılabileceği belirtilmiştir30.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne 13.03.2008 tarihinde yapılan başvuru ile Örenli Mahallesi 1 nolu
sokakta bulunan 15 numaralı evin onarım izni istenmektedir. Müze Müdürlüğü tarafından Yüksek Kurulun 658 sayılı ilke kararının
1/a maddesi doğrultusunda Müze Müdürlüğü uzmanları kontrolünde yapılabileceği yönünde izin verilmiştir31.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılan ve 10.03.2008 gün ve 441 sayılı yazı ile Adıyaman
Müze Müdürlüğüne iletilen başvuru dilekçesi kapsamında Merkez Örenli Mahallesinde bulunan evlerinin onarımı ile ilgili izin
istenmektedir. Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede Yüksek Kurulun 658 sayılı ilke kararının 1/a maddesi kapsamında
betonarme olan evin üst örtüsünde izolasyonun yapılabileceği belirtilmiştir32.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yapılan başvuru dilekçesi 30.04.2007 gün ve 836 sayılı yazı
ile Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Söz konusu dilekçede Merkez Örenli Mahallesi’nde oturmakta olan Abuzer Aslan’ın
evinin onarımı ile ilgili gerekli iznin verilmesi istenmektedir. Müze Müdürlüğü tarafından Yüksek Kurulun 658 sayılı ilke kararının 1/a
maddesi kapsamında özgün malzemeler kullanılmak koşuluyla söz konusu evin duvarının duvar ve üst örtüsünün onarılabileceği
belirtilmiştir33.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne 26.06.2008 tarihli dilekçe ile yapılan başvuruda 72 Ada 2 Nolu
Parselde konumlanan evine ait bahçe duvarının yıkılması üzerine güvenlik açısından duvarın yeniden yapılmak istendiği belirtilerek,
gerekli izinlerin verilmesi istenmektedir. Müze Müdürlüğü tarafından söz konusu duvarın herhangi bir temel duvarı kazısı yapılmadan
ve betonarme malzeme kullanılmadan mevcut temel duvarı üzerine yapılabileceği yönünde izin verilmiştir34.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne 24.06.2008 tarihli dilekçe ile yapılan başvuruda 49 Ada 1 nolu
Parsel üzerinde bulunan ve ihtiyaç üzerine dört aile kalacak biçimde bölerek kullandıkları bir bölüm evin atık suyunu evin önünden
geçen kanalizasyona bağlamak ve evin diğer bölümünün tuvaleti ve banyosu bulunmadığından evin önünde tuvalet ve banyo
yapılması talebinde bulunulmuştur. Müze Müdürlüğü tarafından evin atık suyunun mevcut kanalizasyona bağlanabileceği; evin
diğer bölümü için herhangi bir temel kazısı yapmadan betonarme malzeme kullanmadan ve atık su borusunu zemin üzerinden
götürmek suretiyle portatif bir tuvalet ve banyo yapılabileceği yönünde izin verilmiştir35.

Sulama Talepleri:
•

Köy sakinlerinden biri tarafından Müze Müdürlüğü’ne yapılan 07.03.2007 tarihli başvuru ile Pirin Köyü 46 Ada, 30 parselde bulunan 1.
Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan ve mülkiyeti Adıyaman Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Roma Dönemi Pirin Havuzu’ndan 99 Ada,
27 parselde yer alan tarlasına sit alanı içerisinde kalan kısmında toprağın yüzeyinden borularla su götürme talebinde bulunulmuştur.
Şanlıurfa KTVKBK’na 16.03.2007 gün ve 521 sayılı yazı iletilen konunun kurulda görüşülmesi sonucunda alınan 14.04.2007 gün
ve 371 sayılı Kurul Kararı ile KTVKYK’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince 1. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve
Kullanma koşullarına ilişkin “1. Derece Arkeolojik Sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak
Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğü’nün ve varsa kazı başkanının
görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi” maddesine atıfta yapılarak; söz konusu alanda yüzey üzerinden boru ile
herhangi bir fiziki müdahale yapılmadan Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğinin uygun olduğu belirtilmiştir.

•

Köy sakinlerinden biri tarafından Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne 13.04.2009 tarihinde yapılan dilekçe ile 45 Ada 11 Parselde
bulunan tarlalarından ürün alınabilmesi amacıyla sulama yapılması gerektiği belirtilmekte; bu amaçla mevcut bir kanal ile tarlanın
hemen yanından giden havuzun suyundan bir boru ile su almak için izin talebinde bulunulmuştur. Müze Müdürlüğü Müze uzmanları
kontrolünde söz konusu çalışmanın yapılabileceği yönünde izin vermiştir36.

Tevhit Talepleri:
•

Köy sakinlerinden biri tarafından İl Makamına verilen 09.09.2004 tarihli dilekçede 51 ada 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
30, 31, 32, 33, 35 nolu parseller ve 101 ada 2, 3, 4, 23, 24 nolu parseller üzerinde tevhit işlemi yapılmasına ilişkin izin talebinde
bulunulmaktadır. Müze Müdürlüğü tarafından söz konusu parsellerden 51 adadaki parsellerin tümünün sit alanı dışında; 101
adadaki adı geçen tüm parsellerin ise sit alanı içinde kaldıkları belirtilmektedir. Söz konusu her iki ada ve parseller üzerinde tevhit
işlemi yapılmasında 2863 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince sakınca bulunmadığı belirtilmiştir37.

Kaçak Müdahaleler ve İlgili Davalar:
Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanları tarafında yapılan kontroller sonucu köy sakinlerinden birinin Antik Roma Çeşmesini geçtikten
yaklaşık 50 metre sonra yolun sol tarafında bulunan yerde kaçak inşaat kazısı yaptığı belirlenmiştir. 2863 sayılı yasaya aykırı olarak
Müze Müdürlüğü tarafından köy sakinlerinden birine gönderilen 03.03.2008 gün ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-154 sayılı cevap yazısı
Müze Müdürlüğü tarafından köy sakinlerinden birine gönderilen 25.03.2008 gün ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-212 sayılı cevap yazısı
32
Adıyaman Valiliği Müze Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 31.03.2008 gün ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/200-229 sayılı yazı.
33
Adıyaman Valiliği Müze Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 31.03.2008 gün ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/200-229 sayılı yazı.
34
Müze Müdürlüğü tarafından köy sakinlerinden birine gönderilen 26.06.2008 gün ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-386 sayılı cevap yazısı
35
Müze Müdürlüğü tarafından köy sakinlerinden birine gönderilen 25.06.2008 gün ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-384 sayılı cevap yazısı
36
Müze Müdürlüğü tarafından köy sakinlerinden birine gönderilen 13.04.2009 gün ve B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-184 sayılı cevap yazısı
37
Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 10.09.2004 gün ve B.16.0.AMG.4.02.00.00/704-462 sayılı yazı
30
31
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yapılan izinsiz inşai müdahale hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması yönünde beyanda bulunulmuştur38.
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.09.2004 gün ve 1800 sayılı yazısı üzerine Müze Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan
incelemeler sonucu Kaya mezarlarının yaklaşık 100 m. doğusunda Köy sakinlerinden birinin 40 cm yüksekliğinde 10 metre uzunluğunda
ve 8 metre uzunluğunda 05-20 cm yüksekliğinde inşaat temeli kazdığı tespit edilmiştir. Diğeri ise 49 ada 2 nolu parsel içinde bulunan
sarnıca köy sakinlerinden birinin isimli şahsın iş makinesi ile müdahalede bulunduğu ve normal zeminden yaklaşık 1 metre aşağı kazıldığı
için sarnıcın yıkılma tehlikesi bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu her iki müdahalenin 2863 sayılı yasanın 9. maddesinde belirtilen
“izinsiz müdahale ve kullanma yasağı” sayıldığından ilgililer hakkında soruşturma açılması gerektiği yönünde görüş belirtilmiştir39.
Yine bu konuya ilişkin, Müze Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucu; kendilerine 10.06.2003 tarihinde 49 ada 3 nolu
parselde bulunan kuyudaki (sarnıç) taşların temizlenmesi için başvuruda bulunan köy sakinlerinden birinin talebine, örenyeri bekçisi
gözetiminde taşları çıkartabileceği yönünde izin verildiği; çalışma bittikten sonra sarnıçta herhangi bir tahribatın olmadığı belirtilmiştir40.
Ancak adı geçen şahsın daha sonradan Müze Müdürlüğü’ne haber vermeden iş makinesi kullanarak sarnıca izinsiz müdahalede bulunduğu,
diğer açılan inşaat temeli ile birlikte sit alanı içerisinde iki izinsiz müdahaleye yol açtığı, bunun için konuyla ilgili 2863 sayılı Yasanın 9.
maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulması için Muhakemat Müdürlüğüne bildirilmesine ilişkin beyanda bulunmuştur41.
Konuyla ilgili olarak, köy sakinlerinden birinin Örenli’de bulunan su kuyusunu temizlemek için izin aldığını beyan etmesi üzerine, Mahkeme
Başkanlığı tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 07.04.2005 tarih ve 2004/207 sayılı ile konuyla ilgili varsa dilekçe, izin
belgesi veya benzeri belgelerin onaylı suretlerinin kendilerine gönderilmesini istemiştir. Müze Müdürlüğü tarafından iletilen 22.03.2005
tarih ve 704-88 sayılı cevap yazısı ile köy sakinlerinden birinin 49 Ada 3 Parsel içinde bulunan sarnıcın temizlenmesine ilişkin 2004 yılı
içinde dilekçe başvurusu bulunmadığı ve kendisine herhangi bir izin belgesi verilmediğini belirtilmiştir42.
Muhakemat Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilen 22.09.2004 gün ve 1041 sayılı yazı ile Perre Antik Kenti
sit alanı içinde izinsiz inşai ve fiziki müdahale yapılan yerlerin eski haline dönüştürülmesi için masraf gerektirip gerektirmediği varsa
miktarının bildirilmesi istenmektedir. Müze Müdürlüğü tarafından, söz konusu izinsiz müdahalelerden bir köy sakininin yapmış olduğu
müdahalenin eski haline dönüştürülmesi için masraf gerekmediği, ancak köy sakinlerinden biri tarafından yapılan müdahalenin eski
haline dönüştürülmesi için masraf gerekebileceği, miktarının ise konu ile ilgili kişi veya kurum tarafından belirlenebileceği konusunda
görüş verilmiştir43.
Aynı konuyla ilgili; Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılı Hazırlık Servisi’nden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletilen 10.05.2005 tarih ve
2005/1523 sayılı yazı ile köy sakinlerinden birinin “Ben bu temeli kazarken şu aşağıda gördüğünüz iki yerde temel kazılıyordu, onlar halen
inşaat devam ediyorlar, onlar hakkında tutanak tutulmadı” şeklinde beyanında sözü edilen yerler ile ilgili olarak herhangi bir işlemin
yapılıp yapılmadığı sorulmuştur. Söz konusu yere ait incelemelerde bulunan Müze Müdürlüğü uzmanları herhangi bir temel kazısı veya
inşai faaliyete rastlanmadığını belirtmişlerdir44.
Örenli Mahallesi 49 ada 3 nolu parselde bulunan sarnıcın iş makinesi kullanarak izinsiz müdahalede bulunulduğu ve sarnıcın yıkılması ile
sonuçlanabilecek şekilde izinsiz inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulduğunun tespit edilmesi sonucu, Adıyaman Sulh Hukuk Mahkemesi
tarafından 2004/698 Esas sayısında açılan ve 2006/226 sayısında verilen karar neticesinde davalılar hakkında 2863 sayılı yasa uyarınca
cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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TARİH ÖNCESİNDEN BUGÜNE PALANLI MAĞARASI
Neriman Şahin Güçhan | Erhan Öztepe

1. KONUM, GENEL ÖZELLİKLER, ULAŞIM VE YOL DURUMU
Palanlı Mağarası, Adıyaman’ın kuzeyinde, Adıyaman – Çelikhan karayolunun 9. kilometresinde yer alan ve Adıyaman’ın Merkez İlçesinin
Kuyucak Bucağı’na bağlı Palanlı Köyü’nün 1 km güneybatısında yer alır (Resim 1-3). Köye doğru giden stabilize yola, asfalt ve çift şeritli
bir yol olan Adıyaman – Çelikhan yolundan ulaşılmaktadır (Resim 4). Adıyaman – Çelikhan karayolunda bir adet kahverengi turistik
tabela ile Palanlı Mağarası’na işaret edilmiştir (Resim 5).

Resim 1. Palanlı Köyü’nün konumu (Kaynak: Adım Adım Türkiye Yol Atlası 1:400.000, Mep Medya Yay.). Resim 2. Palanlı Köyü’nün konumu (Kaynak: HGK, Şanlıurfa M40
numaralı 1/100.000 Hâlihazır Harita)

Palanlı Köyü, Güneydoğu Anadolu Toros dağlarının eteklerinde kurulmuştur. Köyün bulunduğu alan dağlıktır ancak köylülerin kunçikan
denilen ovada arazileri bulunmaktadır. Köy, kuzeyinde Seri Periye Dağı, güneyinde Geçit Dağı, batısında Koru dağı, doğusunda Kartal
Tepesi bulunan Palanlı vadisinin içine kurulmuştur. Köyün kuzeydoğusunda Taşgedik Köyü, kuzeybatısında ise Koruköy Köyü yer alır. Bitki
örtüsü yöresel dilde sindan denilen pinar1 ormanı ve meşe ormanı ile kaplıdır. Palanlı Köyünde kara iklimi hüküm sürer.
2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı’na göre 34 haneli Palanlı Köyü’nün nüfusu, 104’ü erkek, 101’i kadın
olmak üzere 205 kişidir (EK 3).2 Genç bir nüfusu olan köyde eğitim, ilkokul seviyesinde bir okul ile sağlanmaktadır. Köyde 28 öğrenci
eğitim görmektedir. Genellikle maddi imkânı uygun olan köylülerin çocuklarının okutulabildiği köyde, öğrenciler ilk beş sınıf eğitimini
köydeki okulda gördükten sonra ortaöğretim ve lise için merkezdeki okullara veya YİBO’lara (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) gitmektedir
(Ek1). Köylülerin okuma-yazma oranı ilköğretim seviyesindekilerde %100’e yaklaşmakla birlikte üst yaş grubu kesimde oldukça
düşüktür.
Palanlı Köyü, 1999 yılına kadar Taşgedik Köyü’nün bir mezrası iken bu tarihten sonra merkez köy haline gelmiştir (EK 3). Mart 2009
yılında yapılan son yerel seçimde daha önceki muhtar Mahmut Arslan’ın yerine Ömer Çil seçilmiştir.
Resim 3. Adıyaman –
Çelikhan karayolu, KNKGP
2008

Resim 4. Palanlı Mağarası’nı
işaret eden turistik
(kahverengi) karayolları
tabelası, KNKGP 2008.

1
2

Yaprakları dikenli bir çeşit meşe, pırnal (www.tdk.org.tr)
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) için bknz: report.tuik.gov.tr
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Resim 5. Palanlı Köyü
ve Palanlı Mağarası,
KNKGP 2009 (Görsel
kaynak: Google Earth)

Tarım ve küçükbaş hayvancılığıyla geçinen köyün bir bölümü ovalık, diğer bölümü ise (palani) dağlıktır. Ovalık kısımda bulunan tarlalarda
ve çay kıyılarında sebze tarımı ve bağcılık yapılmaktadır. Coğrafi açıdan dağlık olan köyde daha çok keçi beslenmektedir. Köy Milli Park
sınırları dışında olmakla birlikte, orman köyü olduğu için keçi yetiştirilmesi yasaklanarak, bazı hanelere büyük baş besiciliği önerilmiştir,
ancak bu öneri yem masrafı nedeniyle köylülerce ekonomik bulunmamaktadır.
Köyde elektrik ve telefon hattı ile içme suyu şebekesi bulunmakla beraber kanalizasyon şebekesi yoktur. Köyde sağlık ocağı
bulunmamaktadır. Posta işlemleri bir adet PTT acentesi ile sağlanmaktadır. Köyde ayrıca, yapımı 2009 yılında tamamlanan bir köy odası
bulunmaktadır.
Palanlı Mağarası’na, köyün içindeki stabilize yoldan ulaşılabildiği gibi, Adıyaman yönünden gelirken Palanlı Köyü’ne varmadan ayrılan bir
diğer stabilize yol ile de erişmek mümkündür. Her iki durumda da mağaraya ulaşım, araçların bırakıldığı noktadan itibaren yaya olarak
sağlanmaktadır. Adıyaman – Çelikhan karayolundan ayrılarak köy içinden geçen stabilize yolu güneybatıya doğru takip ettikten sonra,
bu yolun Adıyaman – Çelikhan yoluna bağlanmak için güneydoğuya döndüğü yere kadar araç ile ulaşılabilmektedir. Bu noktadan itibaren
mağaraya ulaşım, oldukça eğimli (45° veya daha çok) toprak bir patikadan sağlanır (Resim 6, 7). Güneye doğru giden bu dar patikanın
batı tarafı çok dik olup, zemini iri taneli taş ve topraktan oluşur. Köylüler tarafından, devletin mağaraya giden düzgün bir yol açacağı
konusunda söylentiler olduğu, bu amaçla muhtarlığın bazı müracaatlar yaptığı ancak bunların sonuçsuz kaldığı ifade edilmektedir (EK
1).

Resim 6a-b Palanlı
Mağarası’na giden patika,
KNKGP 2008.

Ortasından Palanlı Çayı’nın aktığı vadinin doğu kenarı boyunca, taşıtların da geçebildiği, geniş bir stabilize yol bulunur. 10 yıl önce
yapıldığı ifade edilen bu yolun altında Adıyaman’a su taşıyan boruların olduğu belirtilmiştir (Resim 8, 9). Adıyaman – Çelikhan
karayolundan ayrılan stabilize yol sayesinde Palanlı Köyü’nün sonuna kadar taşıtla ulaşmak mümkündür. Ancak karayolunda sonraki bir
kaç kilometrelik yol halen stabilize haldedir.
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Resim 7. Palanlı Mağarası civarından kuzeye bakış (solda Palanlı Çayı’nı takip eden stabilize yol, sağda ise Palanlı Mağarası’na ulaşan patika görülmektedir), KNKGP 2008.

Resim 8. Palanlı Çayı boyunca devam eden stabilize yol.

Resim 9. Palanlı Köyü’nden güneye bakış, KNKGP, 2008.

2. DOĞAL ÇEVRE
Palanlı, doğal bir çevrede yer alan ve geleneksel özelliklerini korumuş bir köydür (Resim 10). Köyün güneybatısından başlayıp, tüm batı
hattı boyunca devam eden Palanlı Çayı ile onun çevresinde sebze-meyve bahçeleri (biber, domates, acur vs), bağlar ve diğer ekili alanlar
bulunur (Resim 10-12). Tarla ve bahçeler, yer yer inşa edilmiş açık havuz şeklindeki su depolarına çekilen su ile sulanmaktadır (Resim
11).
Vadinin güneybatı ucundaki geniş kaya formasyonu, Palanlı Çayı’nın geçtiği yerde kesilerek bir boğaz oluşturur. Yaz aylarında debisi
oldukça düşen Palanlı Çayının bu kısmında, zamanında kaya formasyonundan koparak aşağıya yuvarlanmış parçalar görülür. Yine bu
boğazda, betonarme iki adet setten oluşan bir santral yer alır (Resim 13). Köylülerin ifadesine göre bu santral önceki yıllarda elektrik
üretiminde kullanılmıştır. Köy, ilgi çekici jeolojik formasyonlar ile nitelikli bir doğal çevre içinde yer alır (Resim 14). Değişik kaynaklarda
bölgenin jeolojik önemi hakkında bilgiler verilmektedir.1

Resim 10. Doğal bir çevrede yer alan Palanlı Köyü, KNKGP 2008.
1

Karadoğan, Tonbul, 2005: 191-204; Atalay, 2005: 121-128; Önem, 1991:1575-1594.
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Resim 11. (sol) Palanlı köyündeki su deposu ve

Resim 12. (sağ) Palanlı mağarasından vadiye bakış, KNKGP 2008.

Resim 13 a (alt, sol) ve b (alt, sağ). Palanlı Çayındaki santral bendi, KNKGP 2008.

Resim 14. Palanlı civarındaki belirgin kaya formasyonları, (Google Earth)2008.

Palanlı Mağarası’nın kuzeyinde, köyün batısında bulunan düz yüzeyli kaya formasyonu üzerindeki üç adet açıklıkla birlikte çok dikkat
çekicidir (Resim 15). Burada yer alan ve literatürde Palanlı Kaya Sığınağı olarak adlandırılan bu sığınağa, köyün içinde batıya doğru
alçalan arazi içinde takip edilen, bir tarafı uçurum olan dar bir patika ile güçlükle ulaşılabilmektedir. Kaya Sığınağı, Palanlı vadisine hâkim
konumda olup birkaç ardışık mekândan oluşmaktadır (Resim 15-17). Bizans çağında kullanıldığı düşünülmektedir. Sığınak içerisinde
kaçak kazı çukurları dikkat çekmektedir.
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Palanlı Mağarasının tanımı:
Ortasından Palanlı çayının aktığı Palanlı vadisine bakar biçimde yamaçta yer alan Palanlı Mağarası köyün güneybatısında, AdıyamanÇelikhan karayolunun 200m altında konumlanmaktadır (Resim 3, 18). Oldukça zor ulaşılan mağaranın etrafı ağaçlara çevrelendiği için,
dokunulmamış doğal peyzaj içindeki mağara girişi vadiden algılanamamaktadır. Nitekim mağara muhtemelen bu özelliği nedeniyle
eskiçağlarda barınmak amacıyla kullanılmıştır (Resim 18-20).

Resim 15. Düz yüzeyli kaya formasyonu üstündeki Palanlı Kaya sığınağı, KNKGP 2008.

a

b

Resim 16 (a) Sığınaktan vadiye bakış, (b) Kaya sığınağının içi, KNKGP 2008.

Resim 17. Palanlı mağarasına yaklaşım, KNKGP 2008.
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Vadiye bakan güneybatı ağzı yaklaşık 7.5m, kuzeydoğu ağzı ise 3m yüksekliğinde olan, iki ağızlı ve üç kovuktan oluşan mağara, hem
vadiye hem de arkasında bulunan tepeye cephe vermektedir (Resim 18-24).

Resim 18. Palanlı mağarasından güneydeki patikaya bakış, KNKGP, 2008.

Resim 19 a (üst), b (sol). Palanlı vadisinden yukarı, mağara
ağzına doğru bakış, KNKGP 2008.

a
Resim 20. Palanlı Mağarası’nın vadi yönünden a (üst)
dışarıdan b (sağ) içerden görünüşü, KNKGP 2008

b
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Resim 21. (üst) Palanlı Mağarası’nın ağzının yamaç yönünden
görünüşü, KNKGP 2008

Resim 22. (sol) Palanlı Mağarası’nın güneyden görünüşü, KNKGP
2008

Resim 23. (sağ) Mağaranın iç kovukları, KNKGP 2008.

Resim 24. Palanlı Mağarası Planı, KNKGP 2008.
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Mağaranın yüzeylerinde, özellikle merkezdeki kovuğun güneybatıya bakan duvarının üzerinde çok net olarak okunabilen 3 adet hayvan
figürü (keçi, Resim 25-27) dışında, 2-3 adet de tam olarak tanımlanamayan figürler görülmektedir. Ölçülebilen üç adet keçi figürünün
boyutları yaklaşık olarak 37x37cm, 23x27cm ve 21x25cm’dir. Mağaranın zemininde, değişik konumlarda ve çapları 7cm ile 16cm
arasında değişen insan eliyle açılmış düzgün delikler göze çarpmaktadır (Resim 28-30). Ayrıca zeminin bazı kısımlarında toprak dolgu
olduğu görülmektedir (Resim 31).
Mağaranın duvar yüzeyleri grafitiler, insan eliyle kazıma ve muhtemelen mağaranın içinde hayvanların barınması sırasında çobanlar
tarafından yakılan ateşin neden olduğu siyahlanma / is nedeniyle bozulmuş ve oldukça tahrip olmuş durumdadır. Öte yandan mağara
duvarlarında kurşun deliği gibi görülen küçük oyuklar da vardır.
Palanlı Mağarası’na 2009 yılı Eylül ayında yapılan ziyaret sırasında mağaranın her iki girişinin de Müze Müdürlüğü tarafından parmaklıkla
kapatılarak koruma altına alındığı görülmüştür (Resim 32-34).

Resim 25. Palanlı Mağarası’nda bulunan ve en net okunan keçi figürlerinden biri, KNKGP 2009.

Resim 26 ve Resim 27. Palanlı Mağarası’nda alt alta çizilmiş iki keçi figürü, KNKGP 2009.
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Resim 28, Resim 29, Resim 30 (üst sıra). Mağaranın zemininde görülen, insan eliyle oyulmuş farklı boyutlarda yuvarlak delikler, KNKGP 2008

Resim 31. Mağaranın zeminindeki toprak dolgu, KNKGP 2008, Resim 32. Palanlı Mağarası’nın vadi cephesine 2009’da yapılan demir parmaklığın içerden görünüşü, KNKGP,
2009.

Resim 33. Palanlı Mağarası’nın vadi cephesine 2009 yılında yapılan demir parmaklıktan ayrıntı, KNKGP, 2009.
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Resim 34. Palanlı Mağarası ağızlarına yapılan demir parmaklıklar, KNKGP 2009.
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3. YAPILI ÇEVRE
Palanlı Köyü, Palanlı vadisine bakan bir tepenin güney yamacına yerleşmiştir (Resim 35). Evlerin büyük bir kısmı bu yamaçta yer
alırken, 7-8 konut Adıyaman-Çelikhan karayolunun hemen batısına yayılmıştır. Evler eğimli kayalık araziye inşa edilmiş kuru moloz,
yüksek taş duvar ve teraslar üzerine otururlar (Resim 36-38).

Resim 35. Palanlı Köyü’nün hava fotoğrafı (Kaynak: Google Earth)

Resim 36-37. Palanlı Köyü’nden genel bir görünüm, KNKGP 2006
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Resim 38. Palanlı Köyünde kuru moloz taş istinat duvarı üzerine inşa edilmiş, kerpiç yığma, yöresel bir konut, KNKGP 2006, Resim 39. Palanlı Köyünde tek katlı, yarı açık giriş
mekânı olan kerpiç yığma, tipik yöresel bir konut, KNKGP 2006.

Genellikle tek katlı, düz damlı köy konutları kerpiç, taş ve ahşap gibi yerel malzemelerle, geleneksel yapım tekniği kullanılarak inşa
edilmişlerdir (Resim 38-42).
Özgün niteliklerini koruyan köy evleri içinde incelenen örneklerin hemen hepsinde, plan şeması benzerdir. Ana kat planı ortak bir yarı
açık giriş mekânı ile ona açılan odalardan oluşur (Resim 40-42). Yarı açık mekânda bir ocakla birlikte bir ve çeşme ya da musluk bulunur.
Evlerde bir mekân depo ya da yüklük olarak kullanılırken, daha büyük evlerde mutfak ayrı bir mekândır. Köydeki evlerin çoğu güneye, vadi
manzarasına doğru yönlenir. Böylece yarı açık ortak mekânlardan Palanlı Çayı vadisi ve vadideki bahçelerle, çevredeki jeolojik oluşumları
gören manzarayı seyretmek mümkündür.

Resim 40. (sol) Palanlı Köyü, Nurten hanım Emine Baykuş evi planı, KNKGP 2009, Resim 41. (orta) Palanlı Köyü, Emine Baykuş evi planı, KNKGP 2009.
Resim 42. (sağ) Palanlı Köyü, Kudret hanım evi planı, KNKGP 2009.

Köyün girişinde tek katlı bir ilköğretim okulu ile (Resim 43)
köye giren yolun sağ tarafında üzeri açık bir su deposu bulunur.
Palanlı Çayı’nın güney ucunda, şehit olduğu söylenen Arap
Dede’nin türbesi yer alır.
Arap Dede Türbesi, tek katlı, düz damlı kâgir ve derleme
malzeme ile inşa edilmiş bir yapıdır (Resim 44-46). Tüm
duvarları sıvalı ve boyalıdır.

Resim 43. İlköğretim okulu binası, KNKGP 2008
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Resim 44. Palanlı Çayı kenarındaki Arap Dede Türbesi’nin planı,
KNKGP 2008,
Resim 45 ve Resim 46. (üst) Palanlı Çayı kenarındaki Arap Dede
Türbesi, KNKGP 2008.

Giriş kapısının sol tarafında boya ile yazılmış “Arap Dede Ruhuna El Fatiha” yazısı göze çarpar. Asıl türbe mekânına, bir basamakla ulaşılan
kapıdan girilir (Resim 44). Girişin sol tarafında, üzeri örtü ve havlularla kaplı bir sanduka bulunur. Mekân, güney ve doğu cephelerde yer
alan birer pencere ile aydınlanmaktadır. Mekânın girişinin karşısında bir ocak vardır.

4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Tarihöncesi çağlardan bu yana yerleşilen bölgede, bu dönemlerde kullanıldığı bilinen mağara ve sığınaklar mevcuttur. Bunlar içinde
içerdiği hayvan resimleri nedeniyle en önemlilerinden bir olarak kabul edilen Palanlı Mağarası bazı kaynaklarda Keçiler Mağarası olarak
da adlandırılır.
Palanlı Köyü’nün ovalık olan kesimine qünçüqan/kunçikan denilmekte, dağlık kesimi ise palani olarak bilinmektedir. Yörede pinar
ormanına sindan denmektedir. Köyün daha eski adlarıyla ilgili başka bir bilgi edinilememiştir.

5. MÜLKİYET DURUMU
KNKGP Yönetim Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, Adıyaman-Çelikhan karayolunun batısında kalan ve Palanlı Köyü sınırları içinde
bulunan Arabdede, Avraşmırtı, Çem, Esbab Deresi, Hacıyusuf, Köyiç, Kuncukan mevkilerinde yer alan 10 kadastral ada içinde yer alan
toplam 264 adet parsel incelenmiştir (Tablo 1). İnceleme, bu parsellerin gayrimenkul cinsleri ve mülkiyet durumlarının belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.1
Ada no
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Toplam

Tablo 1. Palanlı Köyü
incelenen parsel sayısı
30
15
19
21
24
66
30
20
10
29
264

Tablo 2. Palanlı Köyü’nde Mülkiyet Dağılımı
Mülkiyet Durumu
Parsel Adedi
Özel Mülk (tek şahıs)
204
Özel Mülk (birden çok şahıs)
14
Maliye Hazinesi
36
Palanlı Köyü
10
Toplam
254

Palanlı Köyü sınırlarında yer alan Palanlı Mağarası, tescil fişinin hazırlandığı 1990 yılında Adıyaman İli, Palanlı Köyü, 112 ada, 2
parselinde kayıtlı olmakla birlikte; sonraki yıllarda oldukça büyük olan 2 numaralı parsel ifraz edilerek önce 29 ve 30 olmak üzere iki
parsele bölünmüş, bunlardan 30 numaralı parsel, diğer 112 numaralı parselle birlikte Mağaranın içinde bulunduğu parseller olarak
kayıt altına alınmıştır. Mağaranın tapu kaydında, mağaranın bulunduğu Palanlı Köyü, Arapdede Mevkii, 112 ada 30 numaralı parselin
24.04.1998 tarihinde Maliye Hazinesi adına hükmen tescillendiği ve 05.10.1999 tarihinde kayıtta da, mağaranın “korunması gerekli
kültür varlığı” olduğuna dair şerh düşülmüştür.
1

İncelenen parsellerle ilgili ada, parsel, mevkii, gayrimenkul cinsi ve mülkiyet durumunu gösterir liste için bknz. EK 2.
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Palanlı Mağarası dışında köy genelinde incelenen 264 adet parselin %77’sinin tek hisseli özel mülk, %5’nin çok hisseli özel mülk,
%14’ünün Maliye Hazinesi ve %4’ü ise Palanlı Köyü Tüzel Kişiliği’ne aittir (Tablo 2). Palanlı Köyü Tüzel Kişiliği’ne ait olan 10 parselde
çeşme-bahçe, ilkokul ve uygulama bahçesi, kâgir çeşme, mezarlıklar, su deposu, tarlalar, kâgir cami ve cinsi ilgili listede okunamayan
kâgir bir yapı bulunmaktadır.
Tablo 3. Palanlı Köyü’nde Kamu ve özel mülklerin niteliği
Parsel adedi
Özel mülk (tek ve çok şahıs)
21
2 katlı kerpiç ev
10
Arsa
1
Avlulu kerpiç ev
4
Bağ
Bağ ve tarla
Bahçe
Değirmen
Kârgir ev arsa
Kerpiç ev ahır
Kerpiç ev arsa
Tarla
Tarla - Bağ
Yol
36
Toplam

Maliye Hazinesi
Ham toprak
Orman
Palanlı Mağarası
Yol

Toplam

Parsel adedi
1
5
7
2
1
13
1
1
1
17
152
2
15
218

Maliye Hazinesi’ne ait olan parsellerin %60’a yakını ham toprak, %30’a yakını orman, geriye kalan %10 ise yollar ve Palanlı Mağarası’nın
içinde bulunduğu parseldir. Köyde özel mülkiyete ait 218 parselin %77’sini (170 parsel) tarım alanları (bağ, bahçe, tarla vb)
oluşturmaktadır. %12’si ise (27 parsel) konut parselleridir (Tablo 3).
Palanlı köyünde 23 farklı gayrimenkul cinsi bulunur ki bunların %60’a yakını (154 parsel) özel mülkiyette olan tarlalardır. Tarlalarla
Maliye Hazinesine ait olan ham toprak araziler yüzölçümü olarak en geniş alanı kaplamaktadır (Tablo 3, Resim 45). İncelenen alanın
kuzeyinde konutlar yoğunlaşmaktadır. Başta 111 adadaki 7 parsel olmak üzere 103-108 adalarda 20 adet daha konut parseli bulunur.
Köyün kuzeydoğusunda, Palanlı Çayı’nın iki yakasında özel mülkiyette tarlalar vardır. Palanlı Mağarası’nın çevresi ise Maliye Hazinesi’ne
ait ham toprak parseller ile Mağaranın güneyi özel mülkiyetteki tarlalarla çevrilmiştir.
Tablo 4. Palanlı Mağarası Çevresindeki
gayrimenkullerin cinsleri
Gayrimenkul Cinsi
2 katlı kerpiç ev
Arsa
Cami
Avlulu kerpiç ev
Bağ
Bağ ve tarla
Bahçe
Çeşme - Bahçe
Değirmen
Ham toprak
Kârgir çeşme
Kârgir
Kârgir ev arsa
İlkokul ve bahçesi
Kerpiç ev ahır
Kerpiç ev arsa
Mezarlık
Orman
Palanlı Mağarası
Su deposu
Tarla
Tarla ve bağ
Yol
Toplam

Parsel Adedi
1
5
1
7
2
1
13
1
1
21
1
1
1
1
1
17
2
10
1
1
154
2
19
254

Resim 47. Palanlı Mağarası ve çevresinin
mülkiyet durumu, KNKGP 2010.
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6. MEVCUT KULLANIM VE KULLANICILAR
Palanlı Mağarası ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve sıklıkla ziyaret edilen bir arkeolojik alan değildir. Mağara köye uzaklığı, erişim
zorluğu ve tescilli olması nedenleriyle köylüler tarafından kullanılmamaktadır. Ancak köylüler, Palanlı Köyü’ne gelen ve mağarayı bulmak
isteyen turistlere yardımcı olarak, gönüllü rehberlik yapmaktadırlar.
KNKGP çalışmaları sırasında 2008 yılında dönemin muhtarı Mahmut Aslan’dan alınan bilgilere göre, Palanlı Mağarası turistik bir çekim
noktası olmasa da, Palanlı Çayı vadisi Adıyamanlılar için önemli bir piknik alanıdır (EK 3). Köy muhtarının ifadesine göre Palanlı çayı
vadisine her gün çok sayıda (1000-2000 ?) kişi piknik yapmak amacıyla gelmektedir.
Abartılı görünen bu rakam arazi çalışmaları sırasında doğrulanamamış olmakla birlikte, Palanlı vadisinin doğal güzelliklerinden dolayı
çevrede bilinen ve oldukça sık gidilen bir yer olduğu anlaşılmaktadır. Arap Dede Türbesi’nin ise inanç turizmi açısından yerel düzeyde de
olsa önemli olduğuna dair bir bilgiye rastlanmamıştır.
Gerek Muhtar Mahmut Aslan gerekse Köy Korucusu Ramazan Çakılkaya ile yapılan görüşmelerle, Dr. Jörg Wagner ve Prof. Dr. Engelber
Winter gibi yöreyle ilgili çalışmalar yapan araştırmacı ve uzman rehberlerden Palanlı Mağarası ve çevredeki diğer tarihi ve doğal alanların
kültür turizmi amacıyla bölgeye gelen ve çoğunluğu yabancı olan az sayıda da olsa bilinçli seçimle gelen bir turist grubunca ziyaret edildiğini
göstermektedir. Mahmut Aslan köye İngiltere, Almanya ve Amerika’dan araştırmacıların geldiğini, hatta belgesel çekmek isteyenlerin de
olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Washington Müzesi’nde yöreyle ilgili bir fotoğraf sergisi açıldığından bahsetmektedir (EK 3).
Bu bilgilerden Palanlı Mağarası ve Palanlı vadisinin turistik ya da bilimsel araştırma amacıyla özellikle yabancı ziyaretçi ve araştırmacılar
tarafından ziyaret edildiği anlaşılmaktadır. Köye gelen bu kişilerin kalacakları pansiyon, yemek vb. hizmetler köyde mevcut olmamakla
birlikte, gerektiği durumlarda köylülerin ziyaretçileri kendi evlerinde ağırladıkları anlaşılmaktadır.

7. PAYDAŞLAR
Palanlı Mağarası ve yakın çevresinde doğal ve yapılı çevreninin koruma yönetim sürecinde rol alabilecek 6 temel paydaş grubu vardır.
Bunlar Palanlı Köyü sakinleri, ziyaretçiler, merkezi ve yerel yöneticiler, uzmanlar ve toplum liderleridir. Öncelikle Palanlı Köyü sakinleri
yerel halkı ve temsilcilerini oluşturmaktadır. İkinci olarak, Adıyaman ili içinden ve yurtdışından alanı ziyarete gelen turistler vardır. Merkezi
yönetim temsilcileri Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
Çevre ve Orman Genel Müdürlüğü Nemrut Milli Park Müdürlüğü’nden kişileri içerir. Belediye sınırları dışında olan köyde yerel yönetimin
temsilcisi köy muhtarlığı olup, köydeki hizmetler merkezde Adıyaman İl Özel İdaresi’nce yürütülmektedir. Bunlara ek olarak, alan
hakkında uzmanlaşmış bilgiye sahip Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu, bölgede F. K. Dörner döneminden bu
yana kazı ve araştırmalar yapan Münster Üniversitesi mensupları ve araştırmacılarla, 2006’dan bu yana bölgede çalışan ODTÜ KNKGP
ekibi sayılabilir. Son olarak, köy öğretmeni toplum liderlerini temsil etmektedir.

8. ALTYAPI
Köyde elektrik ve telefon hattı ile içme suyu şebekesi bulunmakla birlikte kanalizasyon altyapısı yoktur. Köylülerin Palanlı vadisinde
bulunan tarlaları, değişik yerlerde bulunan depolardan sulanmaktadır.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Ziyaretçiler Palanlı Mağarası’na Adıyaman – Çelikhan
karayolundan köye doğru ayrılan yol sapağındaki bir
adet turistik tabela (kahverengi) ile mağaraya doğru
yönlendirilmişlerdir. Ancak tabelanın bulunduğu yer
ile mağara arasında başka herhangi bir yönlendirme
elemanı olmadığı gibi, mevcut tabela Adıyaman
yönünden Çelikhan’a giden sürücülerin görüş açısı
dışındadır.
2008 yılına kadar mağaranın korunmasına yönelik
herhangi bir önlem mevcut değildir. 2009 yılı yazında
mağaranın yamaç ve vadi taraflarındaki ağızları
güvenlik amacıyla demir parmaklıklarla kapatılmıştır
(Resim 32-34, 46). Bu önlem mağara içindeki
resimlere konrolsuz erişimi kısmen engelleyebilecektir.
Ancak daha önce de aktarıldığı üzere, mağara içinde
silahla nişan talimi yapan kişilerin bu parmaklıkla
engellenmeleri mümkün gözükmemektedir. Bu önlem
dışında Mağaranın sunumu ile ilgili henüz bir çalışma
yapılmamıştır. KNKGP (Adıyaman İl Kültür Envanteri)
ile TAY’ın web sitesi gibi siteler dışında pek çok farklı
web sitesinde de Palanlı ile ilgili bazı bilgiler bulunur.

Resim 48. Palanlı Mağarası’nın amaç ve vadi ağızlarını kapatan demir parmaklıklar, KNKGP 2009.
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10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Palanlı vadisine hâkim bir noktada yer alan Palanlı Mağarası ilk kez keşfedildiği 1938 yılından son olarak bilimsel açıdan değerlendirildiği
1996 yılındaki çalışmaya varıncaya kadar çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiş ve farklı kaynaklarda zikredilmiştir. 1938 yılında
Adıyaman’dan Malatya’ya giden yolun üzerinde Pirun yakınlarında ve Adıyaman’ın 5 km. kadar güneyinde bir memurun keşfettiği
mağarayı E.Pittard, H.Zübeyr Koşay ve Ş.Aziz Kansu ziyaret etmiş ve bu önemli keşfi Pittard kısa bir not ile bilim dünyasına tanıtılmıştır2.
1938 yılında itibaren yapılan araştırmalarda gerek mağaranın kayalık duvarlarına çizgisel hatlarla işlenmiş olan hayvan figürlerinin gerek
türü, gerekse dönemleri ile ilgili çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Pittard mağaranın duvarlarında resmedilen hayvanları dağ keçileri (Capra
ibex L.) olarak tanımlamaktadır3. M. Pfannenstiel 19. Yüzyılda Toroslarda benzer keçi türünün yaşamakta olduğundan hareketle bunun
mümkün olabileceğini düşünmekle birlikte geriye doğru bükülmüş olan büyük boynuzları nedeniyle Önasya coğrafyasında yaşamış olan
yaban keçisi de olabileceğini (Capra hircus L. veya aegagrus Gm.) ileri sürmektedir4. K. Bittel resmedilmiş olan tasvirlerin dağ keçisi ya da
yaban keçisi olabileceğini ifade etmiştir5. F. Kınal ve Ş. Aziz Kansu figürleri dağ keçisi tasvirleri olarak tanımlamaktadırlar6. 1958 yılında
bölgede araştırma yapan E. Bostancı “Keçiler Mağarası” olarak adlandırdığı mağaradaki hayvan figürlerini çizerek ve fotoğraflayarak
belgelemiştir7. E. Anati 1964 yılında Adıyaman çevresinde yaptığı incelemelerde mevcut mağaraları ziyaret etmiş ve ziyaret ettiği
mağaralarda Epipaleolitik dönemden Bronz çağına kadar olan sürece tarihlendirilebilecek resimler tespit etmiştir8 (Resim 49). Anati
yaptığı incelemelerde ve duvarlarında 45 kadar figürün yer aldığı ve dört ayrı devir belirlenmiş olan bu mağaranın Pittard tarafından
görülen mağara olmadığı kanaatindedir9.

Resim 49. TAY Projesi’nin10 internet sitesinde Keçiler Mağarası bilgileri içinde “neolitik
dönem” başlığı altında gösterilen çizim (solda) ve “paleolitik / epipaleolitik dönem”
başlığı altında gösterilen çizim (sağda), Kaynak: www.tayproject.org.

Pittard ve Pfannenstiel’in türünü tanımlamaya çalıştıkları dağ keçisi sayıca azalmış olsa da halen Adıyaman’da bulunmaktadır. Çoğunlukla
Nemrut Dağı Milli Parkı sınırları içinde bulunan bu yabani keçinin kontrollü şekilde avlanmasına izin verilmekte olup, dağ keçisi avı
Adıyaman’daki av turizmi açısından önemlidir. Geriye bükülmüş, boğumlu büyük boynuzlu Latince Capra aegagrus olarak adlandırılan
bu yabani keçinin boynuz biçimi Palanlı mağarasındaki keçi figürleri ile büyük benzerlik taşır (Resim 4811).
Türklerde elik olarak adlandırılan, kaya üstüne çizili dağ keçisi resimlerinin kutsal sayıldığını aktaran N. Demir12, bu tür figürlerin
benzerlerinin Kazakistan’dan Moğolistan’a ve kuzey Avrupa’dan Sibirya’ya kadar uzanan coğrafyadaki yayılma alanını aktarır. Daha sonra
Türkiye’deki örnekleri sunan Demir, Anadolu’da keçi figürünün kullanıldığı toplam 7 adet örnek içinde Palanlı Mağarası’na da yer verir.
Bunlar Dilli Vadisi (Erzincan-Kemaliye), Narlı Dağları (Çatak-Van), Geyiklitepe (Kağızman-Kars), Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye), Kümbet
Köyü (Eskişehir-Seyitgazi), Salihler Köyü (Ankara-Güdül) ve son olarak Palanlı Köyü’dür (Adıyaman-Merkez). Atalay’ın13 da ifade ettiği
gibi Adıyaman çevresindeki diğer mağaralarla birlikte Palanlı Mağarası, tarih öncesi dönemden bu yana yerleşik olduğu bilinen Bereketli
Hilâl’in kuzeyindeki coğrafyanın parçası olan bölgenin Son Buzul Çağ’ında insan topluluklarınca kullanıldığını göstermesi açısından çok
önemlidir.

E.Pittard,“Excursions Archéologiques en Asie Mineure”, Archives Suisses d’Anthropologie Générale, 8 (1938) s.3; M.Pfannenstiel, Die altsteinzeitlichen Kulturen Anatoliens,
Istanbuler Forschungen 15 (1941) s.17-18; İ.Kılıç Kökten,”1945 Yılında Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Tarih Öncesi Araştırmaları”, Belleten XI, 43 (1947) s.440; F.Kınal,
Eski Anadolu Tarihi (1962) s.17; Ş.Aziz Kansu, İnsanlığın Kaynakları ve İlk (1971) s.217, res.53; E.Bostancı, “Adıyaman çevresinde Proto-Solutreen ve Adıyamaniyen Paleolitik
kültürler üzerinde bir araştırma” Antropoloji 5 , 1969-1970 (1971), s.47 v.d.; E.Bostancı, “ Güneydoğu Anadolu’da Adıyaman çevresinde yapılan Paleoantropolojik Prehistorik
Quarterner problemleri üzerinde bir araştırma”, Antroploji 6 (1971-1972) 1973, s.145, resim 2-6; S.Harmankaya-O.Tanındı, Türkiye Arkeolojik Yerleşimleri I (1996) s.341
v.d.
3
E.Pittard, “ Gravures en Anatolie” Archives Suisses d’Anthropologie Générale, 8-2 (1939) 170 v.d.
4
Pfannestiel 1941, s.18
5
K.Bittel, Grundzüge der Vor-und Frühgeschichte Kleinasiens (1950) s.15.
6
Kınal 1962, s.17, Kansu 1971, s.217
7
Bostancı 1971, s.50, Resim 4-6.
8
E.Anati, “Anatolia’s earliest art” Archaeology” Vol.21 Nr.1 (1968) s. 22 v.d. özellikle 29
9
Anati 1968, s.29; Bostancı 1971, s.50-51; Harmankaya-Tanındı 1996, s.341.
10
TAY Projesi kapsamında Palanlı yerine Pirun (Perre) Köyünde yer aldığı yazılan, Keçiler Mağarası için bakınız:
h
ttp://www.tayproject.org/Magara.fm$Retrieve?MagaraNo=1591&html=cave_detail_t.html&layout=web.
11
2006 yılında Adıyaman’da çalışmalara başladığında Nemrut Dağı Milli Parkı Müdürü olarak görev yapan, Adıyaman’la ilgili birikimini ve arşivini bizlerle paylaşan Sn. Hasan
Bozan’a ODTÜ-KNKGP ekibi olarak teşekkür ederiz.
12
Necati Demir, 2010.Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik ve Tarihî Altyapısı (The Ibex/Chamois as a Petroglyphical Image (Rock Art) and its Historical Background),
ZfWT(Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks), Vol. 2, No. 2 (2010).(bknz: http://diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/article/viewFile/145/necati_
demir, erişim tarihi: Kasım 2010.)
13
İbrahim Atalay, 2005. “Kuvaterner’deki İklim Değişmelerinin Türkiye Doğal Ortamı Üzerindeki Etkileri”, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu:
TURQUA-V, 121-128, sf:124. (Bknz. http://www.eies.itu.edu.tr/TURQUA/pdf/turqua5/TurquaV_121-128_Atalay.pdf erişim tarihi: Kasım 2010).
2
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Resim 50: Adıyaman’da avlanan yabani dağ keçisi, Hasan Bozan arşivi, 2005.

Çeşitli araştırmalarla bilim dünyasına tanıtılan Palanlı Mağarası’nın duvarlarındaki figürlerin tarihlendirilmesi konusunda tam bir
fikir birliği yoktur. Mağaradaki betimlemeleri Pittard Magdalenien dönemi olarak tarihlendirmektedir14. Pfannenstiel de, mağaradaki
resimlerin Magdalenien dönemini anımsattığını ifade etmektedir15. Pfannenstiel mağaradaki kaya yüzeyindeki betimlerin Irak, İran,
Ürdün ve Ermenistan bölgelerinde benzer tasvirlerle olan yakınlığına dikkat çekmekte, geç Neolitik dönemin duvar resimlerindeki tarzda
stilize olduğundan söz ederken, kesin bir tarih vermekten çekinmektedir16. Kılıç Kökten bölgede yaptığı incelemeler sonucu ortaya
koyduğu değerlendirmeler ışığında duvar resimlerini Üst-Paleolitik dönemin ilk örnekleri olarak kabul etmektedir17. Bittel, Palanlı’daki
çizimlerin Paleolitik döneme ait Filistin’deki Kilwa, Kuzey Afrika ve İspanya’daki örneklere yakın olmadığını, hafif stilize edildiklerini, bu
nedenle daha geç bir döneme, İran, Irak, Ermenistan ve Mediggo (Filistin) erken Bronz çağı örneklerine benzediğini düşünmektedir18. E.
Anati dört ayrı evreye ayırdığı çizgisel betimlemeler içinde keçi betimlemelerini birinci evreye Epipaleolitik dönem olarak düşünmekte ve
İtalya’da Gratta Romanelli, Levanzo ve Addura mağara örnekleri ile kıyaslanabilir olarak kabul etmektedir19. Ş. Aziz Kansu’ya göre Palanlı
mağarasındaki keçi tasvirleri ile Kuzey Afrika ve İspanya’daki Üst Paleolitik dönem örnekleri benzerlikler göstermektedir20. E. Bostancı
ise bölgeye yaptığı geziler sırasında incelediği mağara betimlemeleri ile ilgili genel olarak Paleolitik döneme ve muhtemelen de Pirun ve
çevresinde bulunan Aurignacian kültürüne ait olabileceğini belirtmiştir21.
Pittard 1939, s.188; Kınal 1962, s.17, dipnot.18
Pfannenstiel 1941, s.18
16
Pfannenstiel 1941, s.18-19
17
Kökten 1947, s.440
18
Bittel 1950, s.15
19
Anati 1968, s.30, Bostancı 1971, s.51 dipnot 23.
20
Kansu 1971, s.217-218
21
Bostancı 1971, s.52; Bostancı 1973, s.145
14
15
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11. TARİH VE BAĞLAM
Mağaranın, epipaleotik, neolitik ve kalkolitik döneme ait olabileceği konusunda değişik yorum ve görüşler bulunmaktadır.22 Mağaranın 1
Mart 1990 tarihinde düzenlenen tescil fişinde ise Palanlı Mağarası’nın paleolitik döneme ait olduğu belirtilmiştir. Bilimsel araştırmalara
dayanmayan rehber kitap ve/veya dijital kaynaklarda genel olarak mağaranın 40.000 yıl öncesine ait olduğu vurgulanmaktadır.23
Öte yandan Palanlı Mağarası ile ilgili olarak 1938 yılından günümüze kadar süregelen araştırmalarda çelişki yaratabilecek bazı bilgiler
bulunmaktadır. Pittard, Koşay ve Kansu tarafından 1938 yılında görülen ve daha sonra Pfannenstiel, Kökten, Bittel, Kınal ve son olarak
TAY24 ekibi tarafından zikredilen keçi betimlemeli mağara ya da kaya sığınağı ile Anati ve Bostancı tarafından belirtilen ve Keçiler mağarası
olarak adlandırılan yerin aynı olup olmadığı bir çelişki doğurmaktadır.
Bostancı 1958 yılında ziyaret ettiği ve çizimle, fotoğraflarla belgelediği mağaraya “Keçiler Mağarası” adını vermiştir25. Mağaranın iç
kısmında çizimlerini yaptığı keçi betimlemeleri 2008 ve 2009 yıllarında KNGKP ekibi tarafından incelenen ve belgelenen yerdir26. Aynı
mağara Anati tarafından da görülmüş ve “Palanlı Mağarası” olarak adlandırılmıştır27. Bu durumda Palanlı ve Keçiler Mağarası olarak
adlandırılan alanlar aynı olmalıdır (Resim 48-49).
Diğer çelişkili durum, Anati tarafından belirtilen 45 figürün bu mağara duvarlarında artık görülememesidir. Bu durum, zaman içerisinde
kayalık yüzeyde oluşturulan tahribatlar ve yoğun kirliliğin mağarada var olan figürlerin ve detaylarının yıpranmasına ve hatta yok olması
sonucunda oluşmuş olabilir. Bir başka olasılık da aynı bölgede başka betimlemeli bir mağaranın daha varlığıdır. Bu konuda kesin sonuca
varılabilmesi için gerek söz konusu Palanlı Mağarası’nda gerekse de çevrede bu kuşkuları tamamen ortadan kaldırabilecek detaylı bir
inceleme yapılması önemlidir.
Mağaranın tabanındaki dolgu toprağın temizlenmesi ve yakın çevresinde yüzeyde inceleme yapılmasıyla, belki bugüne kadar gerçekleşen
çalışmalarda elde edilemeyen küçük buluntuların ortaya çıkması mümkün olabilecektir. Bu durum Bostancı tarafından ortaya konulan
Pirun köyü yakınında ve dere yamaçlarındaki teraslarda ele geçen buluntulardan yola çıkılarak, Palanlı Mağarası ile anılan bölge arasındaki
olası ilişkinin açıklanmasına da yardımcı olabilir28.

Resim 51. (sol) Palanlı Mağarası’ndaki Anati
tarafından 1968 yılında hazırlanan ve TAY
Projesi web sitesinde sunulan keçi figürleri
çizimi (bkz: www.tayproject.org/TAYages.
fm$Retrieve?CagNo=1779&html=ages_detail_t.
html&layout=web.

Resim 52. (sağ) Anati’nin çizimi ile ODTÜ ekibince
2008 yılında çekilen fotoğraflar çakıştırılmış
halde, KNKGP 2010.

12. SOSYAL YAPIYA İLİŞKİN TESPİTLER
Palanlı Köyü 34 haneli, toplam 205 nüfuslu küçük bir köydür. Köyde ilköğretim çağındaki çocuk nüfusu (28 öğrenci) fazla olmakla
birlikte, köy işsizlik nedeniyle genç nüfusunu kaybetmektedir29.
Temelde bahçecilik ve küçük baş (özellikle keçi) hayvancılıkla geçinen köyde ormana zarar verdiği gerekçesiyle keçi yetiştirilmesi
yasaklanmıştır. Köy çevresinde 2009 yılında açılan taş ocakları, dinamit patlatılması ve sonrasında da taş kırımı / kesimi esnasında
Bu konuda “A.10. Araştırılmışlık düzeyi” kısmındaki kaynaklar incelenebilir.
Bu kaynaklara örnek olarak Mustafa Sucu’nun kaleme aldığı “Adıyaman İli ve İlçeleri” (1985) isimli kitabın yanı sıra DELTUR 2005 / 111-852 Güneydoğu Anadolu Bölgesi
“Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi” projesi kapsamında hazırlanan “Işığın yükseldiği yer: GAP Güneydoğu Anadolu Bölgesi” (2005) isimli rehber kitap ile Wikipedia gösterilebilir.
24
www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=1779&html=ages_detail_t.html&layout=web.
25
Bostancı 1971, s.50
26
Özellikle E. Bostancı’nın 1971’de yayımlanan makalesi ekindeki resimler bunun delilidir bkz. Bostancı 1971, res.4-6.
27
Anati 1968, 29 v.d.
28
Bostancı 1971, s.52
29
Ayrıntılar için bknz. EK 3.
22
23
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oluşan yoğun toz bulutu nedeni ile köyde bahçecilik ve tarım yapılamaz hale gelmiştir. Bu koşullarda köylü ciddi geçim sıkıntısı içindedir.
Palanlı Köyü, 1999 yılına kadar Taşgedik Köyü’nün bir mezrası iken bu tarihten sonra merkez köy haline gelmiştir. Mart 2009 yılında
yapılan son yerel seçimde daha önceki muhtar Mahmut Arslan’ın yerine Ömer Çil seçilmiştir.
Palanlı köyü sakinleri yardımlaşma ve imece usulüyle köyün gereksinimlerini karşılama konusunda istekli görünmektedirler. Adıyaman
merkeze yakın ve iyi korunmuş bir doğal çevrede bulunmakla birlikte, köyde gelir düzeyi çok düşüktür. Buna karşın tarihi özelliklerle ilgili olarak
farkındalık düzeyi yüksektir. Köylü Palanlı Mağarası’na gelen yerli-yabancı turist ve araştırmacılara kendi olanaklarıyla yardımcı olmaktadır.
Başta muhtar olmak üzere hemen her dönemde Palanlı Mağarası’nın korunması ve erişiminin sağlanması için Palanlı Köyü sakinleri gayret
göstermiş olmakla birlikte bu çabaların somut sonuçlarının olmaması köy sakinleri için en önemli şikayet konularından biridir.
Geçmiş yıllardaki tespitlerde özellikle Palanlı mağarasına erişim için çevre düzenleme yapılmasını, yolunun sağlıklaştırılmasını talep
eden köylüler köyde üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik projelere (küçükbaş hayvancılığı, arıcılık, tütün, pansiyon vb) olumlu bakmakla
birlikte, yaşadıkları ciddi maddi sorunlar nedeniyle köyün taşınmasını talep etmişlerdir. Köylünün 2010 yılı itibariyle en önemli sorunu
ise zaten çok sınırlı düzeyde olan bahçeciliği olumsuz yönde etkileyen, yakın çevrede açılan taş ocaklarıdır.

13. KORUMA VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Palanlı Mağarası, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.06.1990 tarih ve 583 sayılı “Adıyaman İli Merkez ve Besni
ilçelerindeki kültür varlıklarının tescillenmesine ilişkin karar” kapsamında tescillenmiştir. Tescile ilişkin kurul kararının ekinde, Besni
ilçesinde tescillenen 21 anıt/alana ilişkin bir sayfalık bir liste ile Adıyaman Merkez İlçesinde tescillenen 26 anıt/alana ilişkin bir sayfalık,
toplam 47 adet taşınmaz kültür varlığını içeren liste yer almaktadır. Palanlı Mağara’sının tescili sonrasında halihazır bir harita olmadığı
için, sit alanı ya da koruma alanı sınırı tespiti bugüne kadar yapılmamıştır.
Adıyaman Müzesi’nde gerçekleştirilen arşiv taramasında Palanlı Mağarası’nın tescillendiği 1990 yılından 2003 yılına kadar mağarayla
ilgili herhangi bir yazışmaya rastlanmamıştır. 06.11.2003 tarihinde Adıyaman Valiliği – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından
Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne gönderilen bir yazıyla, aynı gün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman
Valiliği’ne gönderilen yazı aktarılmış ve Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Palanlı Mağarası’ndaki duvar resimlerinin durumları, bakım
yapılıp yapılmadığı, bu eserin kültürel ve turistik çalışmalarda ne derece yer aldığı konusundaki sorularını içeren 02.10.2003 tarih ve
6/748-3159 esas numaralı soru önergesi iletilmiştir.
18.11.2003 tarihinde, Adıyaman Valiliği – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği – Müze Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda,
Palanlı Mağarası’na ilişkin bilgi talebine henüz yanıt alınamadığı ifade edilmektedir Bunun üzerine, 04.12.2003 tarihinde Müze
Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Palanlı Mağarası’nda bulunan dağ keçisi tasvirleri ile ilgili bir sayfalık bir inceleme raporu ve
mağaranın tescil fişiyle beraber 4 adet fotoğraf göndermiştir.
2004 yılında gerçekleştirilen yazışmalarda (4 adet), Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun yeni bir soru önergesi nedeniyle kurumlar
arasında bilgi alışverişinin devam ettiği görülmektedir. 03.03.2004 tarih ve 7/2136-4848 esas numaralı soru önergesinde Atilla Başoğlu,
daha önceki soru önergesine aldığı cevabın eserlerin sağlamlığının hangi kriterlere dayandırıldığı ve denetimlerde hangi kriterlerin
esas alındığı konularında bilgi vermediğini belirterek eserlerin film ve fotoğraflarının çekilmesi ve sonraki denetimlerde tahribatın
gözlemlenmesi gibi uygulamaların olup olmadığı konusundaki sorularının cevaplandırılması talep etmektedir. Bu soru önergesine
istinaden 18.03.2004 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı – Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (APKKB), Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazıda, konu ile ilgili bilgi yazısı talep etmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü de 19.03.2004 tarihinde Adıyaman Valiliği’ne yazdığı yazıda, soru önergesinde belirtilen sorulara cevap oluşturacak
nitelikte bilgi ve belgenin ivedilikle gönderilmesi istenmiştir.
Konu, Adıyaman Valiliği tarafından 07.04.2004 tarihinde Müze Müdürlüğü’ne iletilmiş, Müze Müdürlüğü de 14.04.2004 tarihinde
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne hitaben yazdığı yazıda, Palanlı Mağarası’nın denetiminde fotoğraflı tespitin esas olduğu ve bir
sonraki denetimde çekilen fotoğraflar ile tahribatın gözlendiğini belirterek Palanlı Mağarası’na ilişkin bilgilerin sunulduğu 04.12.2003
tarihli bir sayfalık rapor ve ekindeki fotoğrafları göndermiştir. Buradan anlaşıldığı üzere, Atilla Başoğlu’nun 2003 yılında hazırlamış
olduğu soru önergesine cevap olarak verilen raporun aynısı 2004 yılında farklı sorular sorulmasına rağmen soru önergesine cevap olarak
gönderilmiştir. 17.03.2005 tarihinde Adıyaman’ın merkez ilçesinde günlük olarak yayınlanan Bugün gazetesinde çıkan “Pes Doğrusu!
Palanlı’daki dağ keçisi figürleri tahrip oluyor, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ilgileniyor!” başlıklı haber sonrasında ilgili kurumlar
arasında Palanlı Mağarası ile ilgili yazışmalar gerçekleştirilmiştir.
Adıyaman Valiliği – İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 18.03.2005 tarihinde bahsi geçen gazete haberinin incelenmesi ve sonucunun
Valiliğe bildirilmesi talebiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bir yazı göndermiştir. 22.03.2005 tarihinde İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nden Müze Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, haber metninde yer alan konuların incelenmesi ve sonucunun 24.03.2005
tarihine kadar iletilmesi talep edilmiştir. Müze Müdürlüğü’nün 23.03.2005 tarihli cevabi üst yazısının ekinde verilen bir sayfalık
bilgilendirme yazısında, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun vermiş olduğu soru önergesi ile ilgili olarak 28.11.2003 tarihinde
yerinde yapılan incelemelerdeki tespitleri içeren raporun ilgili makama iletildiği, Palanlı Mağarası’nın şehir merkezi ve diğer yerleşim
birimlerine uzak olduğu, Müdürlüğe tahsis edilmiş bir hizmet aracı olmaması nedeniyle periyodik kontrolünün yapılamadığı, ancak
zorunlu durumlarda, o da başka kurumlardan araç temin ederek mağaranın kontrol edilebildiği, Müdürlük tarafından eldeki imkânlar
çerçevesinde gerekenin yapıldığı ve bundan sonra da sorumluluk bilincinde hareket edileceği belirtilmiştir.
2005 yılında ayrıca Palanlı Köyü muhtarının Adıyaman Valiliği’ne göndermiş olduğu bir dilekçe dikkati çekmektedir. 07.09.2005
tarihli bu dilekçede muhtar Mahmut Aslan, Palanlı Köyü’nün çok eski bir yerleşim olduğunu, köy sınırları içinde çok sayıda tarihi eserin
bulunduğunu ve bu yörede ilk insanların yaşadığını belirterek, köyün Müze Müdürlüğü tarafından yeterince tanıtılmadığını, eserleri
görmek isteyenlerin kendisine başvurduğunu ve böylesine önemli eserlerin bulunmasına rağmen turizme neden önem verilmediğini
sormaktadır. Muhtar ayrıca mağarada bilinmeyen kişilerin kayalardaki figürleri tahrip ettiğini bildirerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
ile Müze Müdürlüğü’nün bu figürleri korumasını ve alanın turistik olarak tanıtılmasını talep etmektedir. Yazının son kısmında not olarak
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verilen kısımda ise, bu tarihi eserlere giden yolun olmadığı belirtilmiş ve yerli ve yabancı turistler buraya ulaşamadıklarından bu yolun
bir an önce yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu dilekçe 20.09.2005 tarihinde Valilik tarafından Müze Müdürlüğü’ne iletilmiştir ancak
konuyla ilgili nasıl bir işlem yapıldığına dair bir yazışmaya rastlanmamıştır.
25.12.2006 tarihinde Palanlı Köyü muhtarı Mahmut Aslan’ın Valiliğe hitaben bir dilekçe daha yazılmıştır. Adıyaman Valiliği tarafından
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24. ve 25. maddeleri gereğince halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde gözlemlemek amacıyla yapılacak olan
köy gezileri öncesinde köylülerin sorunlarını tespit etmek amacıyla 25.12.2006 tarihinde Halk Eğitim Merkezi’nde merkez ilçeye bağlı köy
muhtarları ile bir toplantı yapılmıştır. Palanlı Köyü’nün muhtarı, bu toplantıda yazdığı dilekçede, Palanlı Mağarası’nın tahrip edilmekte
olduğunu, ABD’de mağara ile ilgili sergi varken Türkiye’de olmayışını ve 2004-05-06 yıllarında yazdığı dilekçelere cevap alamadığını
belirtmiştir.
Bu dilekçeyle ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 05.01.2007 tarihinde Müze Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek konunun incelenmesi
ve 22.01.2007 tarihinde kadar bilgi verilmesi istenmiştir. Adıyaman Müze Müdürlüğü’nün İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne göndermiş
olduğu 28.02.2007 tarihli cevabi yazısında, muhtarın belirttiği konuların tespiti için gerekli incelemelerin yapıldığı ifade edilmiş ve
“mağaranın kültürel ve turistik potansiyelinden daha fazla yararlanılabilmesi için Çelikhan yol ayrımından sonra mağara istikametine
giden yolun otantik dokuyu bozmayacak biçimde mağaranın yakınına kadar götürülerek iyileştirilmesi, Örenli Mahallesi istikametinden
gelen diğer alternatif yolun da iyileştirilerek yol ile mağara arasındaki tırmanma mesafesinin yürüme yolu olarak düzenlenmesi uygun
olacaktır.” denilmiştir. Yazıda ayrıca, mağaranın korunması için her iki girişine kapı yapılmasının da önemli olduğu vurgulanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Mağara Turizmi Projesi kapsamında başlatılan mağara envanteri çalışmaları ile ilgili
olarak Palanlı Mağarası ile ilgili de bilgi istendiği görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
tarafından 09.04.2007 tarihinde Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda mağara envanteri konusunda bilgi
verilmekte, il sınırları içinde turizme açık olan mağaralar ile ekte sunulan “Bakanlığımızca bir mağaranın turizme açılmasına dair istenen
kriterler” kapsamında turizme açılması mümkün olan mağaralarla ilgili olarak yazı ekinde ve bir diskette dijital olarak verilen envanter
formunun doldurulması istenmektedir. Forma ek olarak mevcut araştırma, rapor, proje örnekleri, mağaraların işaretli olduğu haritalar,
fotoğraflar ve ildeki turizme açık mağaralar ziyaret eden turist profili ve sayısı ve yıllık gelir miktarına ilişkin istatistiksel çalışmalar da talep
edilmektedir. Tüm bu bilgilerin bir CD’ye kaydedilerek iletilmesi gerektiği belirtilmiştir (bkz. EK 1, 2007, Sıra: 11). Konu 16.04.2007
tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Müze Müdürlüğü’ne aktarılmış ve Müze Müdürlüğü 20.04.2007 tarihli yazısı ile ekte
verdiği bir adet CD, 3 adet fotoğraf ve bir adet anıt fişini teslim etmiştir.30:
Palanlı Mağarası’nın iki girişinin güvenlik amacıyla kapatılmasına ilişkin yazışmalar 2007 yılında da sürdürülmüştür. Adana Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü’nün Temmuz 2007’e ait yazısında, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Palanlı Mağarası’nın girişlerinin
kapatılmasına ilişkin 06.03.2007, 22.05.2007 ve 04.07.2007 tarihli yazılarına istinaden, Palanlı Mağarası’nın girişlerinin kapatılmasına
yönelik olarak hazırlanan bir sayfalık rapor, yaklaşık maliyet icmal tablosu, metraj cetveli ve pursantaj tablosu ile 4 adet A4 sayfasından
oluşan proje çizimi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Bu çalışma, Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü bünyesinde çalışan
bir restoratör ve bir inşaat teknikeri tarafından hazırlanmıştır. Bu kişilerin kaleme aldığı raporda, ziyaretçilerin Palanlı Mağarası’na
ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Çelikhan’dan ayrılan yolun başına kahverengi yönlendirme tabelası yerleştirilmesi önerilmiş, ziyaretçi
yoğunluğu ve kaçak kazılar dikkate alınarak mağaranın iki girişinin de demir korkuluk ile kapatılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.
Ancak mağaranın sarp bir arazide olması gerekçe gösterilerek çevre düzenleme projesine uygun olmadığı ifade edilmiştir (bkz. EK 1).
Palanlı Mağarası’nın girişlerinin kapatılması konusu Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından değerlendirilmiş
ve Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.08.2007 tarihli, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 17.08.2007 tarihli
yazılarının ve sunulan proje, bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda 17.09.2007-478 tarih ve sayılı kararıyla Palanlı Mağarası’nın
girişlerine demir parmaklık yapılmasına ilişkin önerinin uygun olduğuna, uygulamanın Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması ve
uygulama sonucunun fotoğraflarla kurula sunulmasına karar verilmiştir. Karar, 10.10.2007 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından Müze Müdürlüğü’ne tebliğ edilmiştir.
Koruma Bölge Kurulu’nun demir parmaklık yapımına uygun görüş vermesinden sonra, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu 15.10.2007 tarihli yazısı ile demir parmaklık yapım uygulamasına
başlanabilmesi için Palanlı Mağarası’nın mülkiyet durumuna ilişkin bilgi istemiştir. Konu, 05.11.2007 tarihinde İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü tarafından Müze Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Müze Müdürlüğü, dört ay sonra, 07.03.2008 tarihinde, Palanlı Mağarası’nın
mülkiyet durumunu gösterir belgeyi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne göndermiştir. Tapu kaydında, mağaranın bulunduğu Palanlı Köyü,
Arapdede Mevkii, 112 ada 30 numaralı parselin 24.04.1998 tarihinde Maliye Hazinesi adına hükmen tescillendiği ve kayda, 05.10.1999
tarihinde mağaranın “korunması gerekli kültür varlığı” olduğuna dair şerh düşüldüğü görülmektedir (bkz. A.EK 1).
Kültür ve Turizm Bakanlığı – Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), demir parmaklık yapım işi için, 25.08.2008
tarihinde DÖSİMM Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği, 10.635 YTL tutarındaki nakit paranın Özel İdare hesaplarına
aktarıldığını Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 27.08 2008 tarihli yazı ile bildirmiştir. Bu yazıda ayrıca, harcama evrakının
Merkez Müdürlüğü’ne iletilmesi talep edilmiştir. Konu, 09.09.2008 tarihinde Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Valiliğe
iletilmiş ve anılan miktarın İl Özel İdaresi bütçesine gelir ve gider olarak kaydedilmesi konusunda onay istenmiştir. Bu tarihten sonra
demir parmaklık yapımına ait herhangi bir yazışmaya rastlanmamıştır.31
2009 yılında, Palanlı Köyü’nde yaşayan Mehmet Sosin adlı bir vatandaşın 12.05.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göndermiş
olduğu elektronik posta iletisine ilişkin yazışma yapıldığı görülmektedir. Mehmet Sosin, göndermiş olduğu iletide, Palanlı Köyü’nde
bilinçsiz bir şekilde yapılmakta olan taş ocağı çalışmaları sırasında Palanlı Mağarası’na 50m mesafede patlatılan dinamitlerin mağarayı
tahrip ettiğini, taş ocağının bir ormanın içinde konumlandığını ve dolayısıyla yıllardır kimsenin kesmediği ağaçların yok olmakta olduğunu
anlatmış ve bu katliamın durdurulmasını talep etmiştir. Mehmet Sosin’in bu iletisi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından
30
31

Müze Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen arşiv çalışmasında bahsi geçen CD’nin kopyası alınamamıştır.
KNKGP ekibinin 2009 yılında gerçekleştirdiği arazi çalışması sırasında, mağaranın girişlerinin demir parmaklıklarla kapatılma işinin başlamış olduğu ve çalışmakta olan işçilerin
parmaklıkları yerleştirmekte oldukları görülmüştür.
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Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durumun
incelenmesi, gerekli işlemlerin yapılması ve sonucunun Genel Müdürlüğe bildirilmesi istenmiştir. Müze Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen
arşiv çalışmasında bu konuda nasıl bir işlem yapıldığına dair bir yazışma bulunamamıştır.
İncelenen bu evraklar neticesinde, Palanlı Köyü ile ilgili düzenli bir koruma ve izleme sisteminin olmadığı, değişik kaynaklardan gelen
uyarılar (soru önergesi, şikâyet dilekçeleri vb) sonucunda ilgili kurumlar arasındaki yazışmaların arttığı ve bu çerçevede mağaranın
korunmasına ilişkin çözüm önerilerinin geliştirildiği görülmektedir. Ancak, Palanlı Köyü muhtarının da dilekçelerinde belirttiği, mağaraya
giden bir yolun yapılması veya mağara ve çevresine ilişkin bir çevre düzenleme projesi yapılması işi halen gerçekleştirilememiştir.
Yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla ilk olarak Adıyaman Müzesi Müdürü tarafından önerilen, mağaranın girişlerinin demir parmaklıkla
kapatılması işi de 2.5 yılda bitirilebilmiştir.
Bu çalışmalar dışında ODTÜ-KNKGP ekibince 2006 yılından bu yana başta TC Başbakanlık Gap İdaresi olmak üzere, farklı kurumların
desteği ile KNKGP kapsamındaki yerlerin halihazır haritalarının çıkarılması için talepte bulunulmuştur. Konuyla ilgili olarak diğer
kurumlardan olumlu destek alınamamış ve 2008 yılında Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi kaynak ayırarak bu hizmetin alınmasını
sağlamıştır.
Aşamalı olarak hazırlanarak, 2010 yılı yazında teslim alınan ve KNKGP ekibine ulaştırılan bu haritalar içinde Palanlı Mağarası yakın çevresinin
de 1/5000 ve 1/1000 ölçekli haritası da mevcuttur. Değişim Planlama Harita İnş. San. Tic. Ltd. tarafından hazırlanan Palanlı Mağarası ve
Palanlı Köyü haritaları ’ 10 adet 1/1.000 ölçekli pafta ile ve 3 adet 1/5.000 ölçekli paftadan oluşur (Resim 53). Patfa Kodları şunlardır:
•

1/1.000 ölçekli haritalar: M40-b-17-a-4-a; M40-b-17-a-4-b; M40-b-17-a-3-a; M40-b-16-b-3-c; M40-b-17-a-4-d; M40b-17-a-4-c; M40-b-17-a-3-d; M40-b-17-d-1-a; M40-b-17-a-1-b; M40-b-17-a-2-a

•

1/5.000 ölçekli haritalar: M40-b-17-a; M40-b-16-b; M40-b-17-d.

Böylece temin edilen bu harita, kadastral planlarla çakıştırılarak öncelikle Palanlı Mağarası’na ilişkin sit alanı sınırı tanımı olmak üzere,
ilerde hazırlanacak plan ve projelerde altlık olarak kullanılacaktır (Resim 54).

a

b

Resim 53a, Palanlı Mağarası ve yakın çevresi halihazır harita 1/5000, 2010.
Resim 53b, Palanlı Mağarası ve yakın çevresi Halihazır Harita 1/1000, 2010.
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Resim 53c, Palanlı
Mağarası ve yakın
çevresinden ayrıntı,
2010.

c

Resim 54 Palanlı Köyü Halihazır Haritası ile Kadastral Plan ilişkisi, Ölçek: 1/1000, 2010.
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14. İDARİ STATÜ
Palanlı Mağarası, idari olarak Adıyaman’ın Merkez ilçesine bağlı Palanlı Köyü sınırları içinde yer almakta olup, idari açıdan Adıyaman
Valiliği ve İl Özel İdaresi’ne bağlıdır.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Tescilli bir kültür varlığı olmasından dolayı Palanlı Mağarası’nın korunmasında sorumlu en üst yetkili kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’dür. Alanla ilgili yapılan her türlü projelendirme, uygulama, planlama ve çevre düzenleme
çalışmaları Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşünü gerektirir.
Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi, alanın izlenmesi, güvenlik ve kontrolünden sorumludur. Aynı
zamanda altyapı ile ilgili çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.

16. GÜVENLİK
Yukarıda “A 13. Koruma ve Planlama Çalışmaları” başlığında ayrıntılı olarak verildiği üzere Palanlı Mağarası’nın korunması ve tahribatın
önlenmesi konusunda 2009 yılına kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 2009 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen arazi çalışmaları
sırasında ise, mağaranın iki ağzı demir parmaklıklarla kapatılma çalışmalarının başladığı tespit edilmiştir (Resim 55).
Palanlı Köyü’nde bulunan köy korucusu ve diğer köylüler mağara konusunda bilinçli oldukları için gelen ziyaretçileri alana götürebilmektedir.
Ancak bu kişiler dışında mağaranın güvenliğinden sorumlu herhangi bir kişi bulunmamaktadır.

Resim 55. Palanlı Mağarası’nın ağızlarını kapatan demir parmaklıklar, KNKGP 2009.

17. ESERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Palanlı Mağarası’na yönelik araştırma odaklı konsolidasyon, temizlik ve bakım çalışmaları henüz tanımlanıp gerçekleştirilmemiştir.
Dolayısıyla mağara ve içindeki resimlerin korunması, bakımı ve düzenli izlenmesi ile ilgili koşul ve ölçütler de tanımlanmamıştır. Müze
Müdürlüğü’nün 23.03.2005 tarihli yazısında da ifade edildiği üzere Adıyaman Müze Müdürlüğü’nün “hizmet aracı bulunmadığından
periyodik kontrolü yapılamayan Palanlı Mağarası’nın zorunlu durumlarda kontrolü diğer kurumlardan temin edilen araçlarla yapıldığı”
anlaşılmaktadır.
Ancak, Adıyaman Müze Müdürlüğü arşivinde gerçekleştirilen çalışmalarda temin edilen ve yukarıda sununla yazışmalardan da izleneceği
üzere, ancak kişisel bazı şikâyetler veya soru önergeleriyle yaratılan baskılar sonunda Palanlı Mağarası’nın korunması konusunda yeterli
olmamakla birlikte, demir parmaklık gibi önleyici bir tedbir alınmıştır.

KAYNAKLAR
Akpınar, E.; Bulut, Y. 2010. Ülkemizde alternatif turizmin bir dalı olan ekoturizm çeşitlerinin bölgelere göre dağılımı ve uygulama
alanları”, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: IV Sayfa: 1575-1594. (bkz. http://www.artvin.edu.
tr/karok3/IV.Cilt/(1575-1594).pdf erişim tarihi Kasım 2010).
Anati E., 1968, “Anatolia’s earliest art”, Archaeology 21 : 22-35.
Atalay, İ. 2005. “Kuvaterner’deki İklim Değişmelerinin Türkiye Doğal Ortamı Üzerindeki Etkileri”, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü,
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu: TURQUA-V, 121-128, sf:124. (Bkz. http://www.eies.itu.edu.tr/TURQUA/pdf/turqua5/
TurquaV_121-128_Atalay.pdf erişim tarihi: Kasim 2010).
Ataöv A., Osmay S., 2010. KNKGP Katılımlı Planlama Çalıştayı I-II Tutanağı. Yayınlanmamış rapor
Bittel,K., 1950. Grundzüge der Vor-und Frühgeschichte Kleinasiens (1950) s.15.
Bostancı,E., 1971. “Adıyaman çevresinde Proto-Solutreen ve Adıyamaniyen Paleolitik kültürler üzerinde bir araştırma” Antropoloji 5 ,
1969-1970 (1971), s.45-47.
Bostancı, E.,1973. “Güneydoğu Anadolu’da Adıyaman çevresinde yapılan Paleoantropolojik Prehistorik Quarterner problemleri
üzerinde bir araştırma”, Antroploji 6 (1971-1972) 1973, s.145, resim 2-6;

248

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

Bostancı E., 1973, “A new research on the Palaeo anthropological, prehistoric Quaternary problems of the Adiyaman province in South
East Anatolia, 1971-1972”, Antropoloji 6 : 89-119.
Bostancı E., 1973-1976, “Adiyaman Region”, Explorations and excavations in Turkey 1970, 1971 ve 1972. Anatolica V : 10.
DELTUR 2005. Güneydoğu Anadolu Bölgesi “Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi” projesi kapsamında hazırlanan “Işığın yükseldiği yer:
GAP Güneydoğu Anadolu Bölgesi” (2005) .
Demir. N., 2010. “Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik ve Tarihî Altyapısı (The Ibex/Chamois as a Petroglyphical Image
(Rock Art) and its Historical Background)”, ZfWT(Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks), Vol. 2, No. 2
(2010).(bkz: http://diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/article/viewFile/145/necati_demir, erişim tarihi: Kasim 2010.)
Esin, U. & Benedict,P., 1963. “Recent Developments in the Prehistory of Anatolia”, Current Anthropology, Vol. 4, No. 4 (Oct., 1963),
pp. 339-346. (http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2739888.pdf?acceptTC=true erişim tarihi: Kasim 2010.)
Harmankaya, S.; Tanındı, O., 1996. Türkiye Arkeolojik Yerleşimleri I (1996) s.341 v.d.
Kansu, Ş. Aziz, 1971. İnsanlığın Kaynakları ve İlk (1971) s.217, res.53;
Karadoğan, S., Tonbul, S., 2005. “Adıyaman Havzasında Kuvaterner’deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin Dağılışı Ve Diğer İnsan
Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri”, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu: TURQUA-V, 191-204 (bkz:
http://www.eies.itu.edu.tr/turqua/pdf/turqua5/turquav_191-204_karadogan_ve_tonbul.pdf erişim tarihi: Kasım 2010.)
Kınal, F., 1962. Eski Anadolu Tarihi (1962) s.17;
KNKGP 2006. Arazi Verileri Ön Teslim Raporu, Yayınlanmamış rapor
KNKGP, 2008, Toplumsal Değişim Süreç Değerlendirmesi Aşama II – Paydaş Önerileri Değerlendirme Raporu, Yayınlanmamış rapor
KNKGP, 2008. Toplumsal Değişim Süreç Değerlendirmesi Aşama II – İddia Sahipleri Önerileri Değerlendirme Raporu, Yayınlanmamış
rapor.
Kökten, I. Kılıç, ”1945 Yılında Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Tarih Öncesi Araştırmaları”, Belleten XI, 43 (1947) s.440;
Mellaart J., 1975, “The Neolithic of the Near East”. Thames and Hudson, Londra.
Önem, Y., 1991. “Kahramanmaraş ve Elbistan sahalarının hidrokarbon potansiyeli”, MTA Dergisi 113. 153-162, 1991.
Pittard,E., “Excursions Archéologiques en Asie Mineure”, Archives Suisses d’Anthropologie Générale, 8 (1938) s.3;
Pfannenstiel, M., Die altsteinzeitlichen Kulturen Anatoliens, Istanbuler Forschungen 15 (1941) s.17-18;
Pittard,E., “Gravures en Anatolie” Archives Suisses d’Anthropologie Générale, 8-2 (1939) 170 v.d.
Pittard E.,1938. “Gravures rupestres en Anatolie”, ArSuAnthGen 812 : 187-190.
Sucu, M.,1985. Adıyaman İli ve İlçeleri, Adıyaman.
WEB siteleri:
http://www.tayproject.org
www.tdk.org.tr
www..tuik.gov.tr Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
http://www.mom.fr/Aspro/login.jsp ASPRO indeksi
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HAYDARAN KAYA MEZARLARI VE KAYA ANITI
Pınar Aykaç | Erhan Öztepe
1. KONUM, GENEL ÖZELLİKLER, ULAŞIM VE YOL DURUMU
Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarları; Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Kuyucak Bucağı, Taşgedik Köyü sınırları içerisinde yer alır. Taşgedik
Köyü, Adıyaman’ın kuzeyinde, Adıyaman-Çelikhan karayolundan ayrılan Kuyucak Yolu üzerinde, merkeze 15 km uzaklıktadır (bkz. Resim
1,2). Köyün 5 km güneyinde Palanlı köyü, 1 km kuzeybatısında Ormaniçi Köyü, 1 km kuzeyinde Karakoyun Mahallesi ve 6 km doğusunda
Kuyucak Bucağı bulunur (bkz. Resim 2,3).

Resim 1. Taşgedik Köyü’nün yeri (www.kgm.gov.tr)
Resim 2. Haydaran Kaya Mezarları ve Kaya Anıtı’nın Taşgedik
Köyü’ndeki konumu (www.googleearth.com)

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı’na göre Taşgedik Köyü’nün 2007 yılındaki nüfusu, 119’dur1. Köy muhtarının
verdiği bilgiye göre ise köy 23 haneden oluşmaktadır. 1985’te köyün nüfusu 135 iken, 2000 yılında bu sayı 136’ya ve 2007 yılında 119’a
kadar düşmüştür2. 1985’ten 2007 yılına kadarki nüfus verileri karşılaştırıldığında, köyün göç vererek, nüfus kaybettiği söylenebilir. Ancak
göç verilen yerler ve nedenleri ile ilgili bir genelleme yapılamamaktadır. Göç edenler genellikle yaz aylarında Taşgedik’e gelmektedir (EK2).
Köyde onarımı yeni bitmiş bir ilköğretim okulu ve cami bulunmakta, lise eğitimi için ise Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına gidilmektedir.
Köyde sağlık ocağı bulunmamaktadır. Köyün, elektrik, telefon ve içme suyu şebekeleri vardır, ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. İçme
suyu, köyün 280 m aşağısında kurulan sondajla çekilmekte ve evlere şebeke ile götürülmektedir. Kanalizasyon olmadığı için, evlerde
foseptik çukurları kullanılmaktadır (EK2).
Köyün ekonomisi tarım (çiftçilik ve tütüncülük) ve hayvancılığa dayalıdır. Hanelerin genellikle 1-2 dönüm, en çok 10 dönüm arazisi,
1
2

Türkiye İstatistik Kurumu, 2007, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, (ADNKS) Veri Tabanı
http://www.yerelnet.org.tr
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dere kıyılarında bağ ve bahçeleri ve bir büyükbaş hayvanı olup, köye her hafta bakım için veteriner gelmektedir. Ayrıca bir-iki aile arıcılık
ile uğraşmaktadır. Köyde daha önceden küçükbaş hayvancılık yapılmaktayken, köyün büyük bir kısmının ormanlık olması nedeniyle
Orman İşletmeleri Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvancılık yasaklanmıştır. Ayrıca köyde taş ustaları bulunmakta ve köyde inşaat
işçiliği yapılmaktadır (EK2).

Resim 3. Taşgedik Köyü (Harita Genel Komutanlığı)

2. DOĞAL ÇEVRE
Taşgedik Köyü’ne ulaşım Adıyaman-Çelikhan karayolundan ayrılan çift şeritli, yer yer daralarak tek şeride düşen, virajlı bir yoldan
ulaşılmaktadır1. Köy Palanlı’nın devamını oluşturan etkileyici bir vadide konumlanmış bir yerleşim alanıdır ve kara iklimi etki alanı
içerisindedir (bkz. Resim 2). Köyün hemen yanından köy merkezine kadar ulaşan iki şeritli asfalt taşıt yolu geçmektedir.
Köyün çevresi ormanlık ve kayalıktır. Köy merkezinden doğu-batı doğrultusunda Süleyman Deresi geçmekte ve bu dere yazları kuruyarak
geniş bir dere yatağı oluşturmaktadır. Dere yatağı, köy yerleşiminin güneyinde genişlemektedir. Yerleşimin batısında, Akpınar deresi
bulunmaktadır. Köyün güneyindeki tepenin üzerinde konumlanan Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı,
insan yapımı gibi görünen, üst üste konmuş kaya parçalarının oluşturduğu kaleye benzer bir dış çeperin içindeki düzlükte ve sonrasındaki
engebeli arazide yer almaktadır (bkz. Resim 8).

Resim 4. Palanlı-Taşgedik yolu üzerindeki vadi, ODTÜ-KNKGP, 2009

Tamamen bitki ve tarlaların arasında kalan kabartma ve mezarların bulunduğu alanın algılanması güçtür, belli bir noktadan sonra alana
erişim yürüyerek sağlanır. Taşgedik Köyü’ne ulaşan taşıt yolu ve köyün fiziksel dokusu, Ormaniçi köyü ve kuzeydeki Hisar Tepesi; kabartma
ve kaya mezarlarının bulunduğu tepeden izlenebilmektedir (bkz. Resim 5). Taşgedik köy yerleşiminden ise, Haydaran Kaya Kabartması ve
mezarlarının bulunduğu alan bir tepe olarak algılanmaktadır.
1

Taşgedik Köyü’ndeki yol ve altyapı (su) çalışmaları 2006 Köy-Desk Projesi kapsamında yapılmıştır.
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Resim 5. Taşgedik ve Ormaniçi köyleri, ODTÜ-KNKGP, 2008

3. YAPILI ÇEVRE
Taşgedik Köyü, vadiye konumlanmış, yöresel özgün niteliklerini korumuş tek veya iki katlı yığma taş yapılarla birlikte az sayıda betonarme
yapıdan oluşmaktadır. Köyün çevresi ormanlıktır. Köyün ortasından geçen dereyle ile köy yerleşimi arasındaki kot farkı fazladır. Bu
özellikleriyle mimari dokusu, bölgenin jeomorfolojik özellikleriyle bütünleşmiş (taş duvarlar, taş evler, ve setler) bir yerleşimdir (EK2;
bkz. Resim 6, 7).

Resim 6. Taşgedik Köyü, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim 7. Taşgedik Köyü’nde yöresel niteliklerini koruyan konutlardan örnekler , ODTÜ-KNKGP, 2008

Haydaran Kabartması ve Kaya Mezarları, köy yerleşiminin güneyindeki tepede, köye 200 metre uzaklıkta yer almaktadır. Alana ulaşım,
köye ulaşan taşıt yolundan ayrılan ve yukarı kotlara doğru çıkan küçük kaya parçaları ve topraktan oluşan bir patikadan ve sonrasında
bodur bitkiler ve kayalıkların arasındaki düzlüklerle yapılmaktadır.Bu düzlükler, doğal bir kale görünümündeki kayalarla çevrelenmiş ve
genellikle tarla olarak kullanılmaktadır. Kaya mezarları ve kabartmaya çıkan patika başlangıcında, asfalt yolun karşısında, betonarme
252

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

bir su deposu bulunmaktadır. Ayrıca sit alanının bulunduğu tepede de bir adet betonarme su havuzu bulunmaktadır. Arazi çalışması
sırasında alanda 6 adet kaya mezarı tespit edilmiştir.

Resim 8. Kaya mezarlarının bulunduğu alandaki doğal çevre, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim 9a-b. Kaya mezarlarının bulunduğu alandaki doğal kaya
oluşumları, ODTÜ-KNKGP, 2009.

Ayrıca 2009 yılında Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli haritadan edinilen bilgiye göre, tepeliğin batısında
Kaya Anıtı ve mezarlardan yaklaşık 500 metre uzaklıkta iki kaya mezarı daha bulunmaktadır (bkz. Resim 10,11).
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Haydaran Kaya Anıtı ve
çevresindeki mezarlar
Halihazır haritada belirtilen
iki kaya mezarı

Resim 10. Taşgedik Köyü ile Haydaran Kaya Mezarlarıve Kaya Anıtı’nın ilişkisi,
(Adıyaman İl Özel İdaresi’nce 2010’da hazırlatılan 1/1000 harita kullanılmıştır).
Resim 11. Haydaran Kaya Mezarları ve Kaya Anıtı plan eskizi, ODTÜ-KNKGP, 2008

Haydaran Kaya Anıtı
Kaya oyma mezarların bulunduğu alanda yüksek bir kaya kütlesinin Taşgedik köyüne bakan kuzey cephesinde 1 x 2 metre boyutlarındaki
bir nişin içerisinde, ayakta karşılıklı duran iki figürün yer aldığı bir kabartma bulunmaktadır1. Her iki figürün de yüzeyinde büyük ölçüde
aşınma ve tahribat mevcuttur. Detayların pek çoğu silinmiştir. Soldaki figürün üst bölümü ile sağdaki figürün başı yanındaki bölümde
kaya yüzeyi tıraşlanarak tahrip edilmiştir (bkz. Resim 12,13).

Resim 12. Haydaran Kaya Kabartması,

Resim 13. Haydaran Kaya Kabartması’ndan detay, ODTÜ-KNKGP, 2008

Kaya Anıtı’nın yanı sıra Kayalık arazide çeşitli yönlere dağılmış durumda bulunan kaya oyma mezarlar bulunmaktadır. 1990 tarihli tescil
fişinde 7 adet kaya mezarı tespit edilmiştir2.
Mezarların hemen hepsine merdivenli bir dromosla inilmektedir. Çoğunlukla tek bir mekândan oluşan mezar odası içinde, bazı örneklerde
girişin karşısında kaya yüzeyine açılmış durumda ölünün içerisine yatırıldığı tek bir niş bulunur.
Kayalık arazide yapılan incelemelerde pek çok mezarın kaçak kazılar neticesinde açılmış olduğu, mezar odasına girişini kapatan tak
kapak bloklarının yerlerinde bulunmadığı gözlenmiştir. Alanda gerçekleştirilen kısa bir inceleme sırasında henüz açılmamış durumda
olan mezarlar da tespit edilmiştir.
Ayrıca Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 2010 tarihli halihazır haritada 104 Ada 19 numaralı parselin en batısında iki adet
kaya mezarı tespit edilmiş; ancak KNKGP kapsamında yapılan arazi tespit çalışmasında bu mezarlar incelenmemiştir (bkz. Resim 10).

1

2

Bu bölümde yer alan alanın / eserlerin tarihi ve arkeolojik özelliklerine ilişkin bilgi ve değerlendirmeler KNKGP üyesi Doç. Dr. Erhan Öztepe tarafından hazırlanan “Haydaran Köyü
Kaya Mezarları ve Kabartması, (2008)” başlıklı yayınlanmamış rapordan alınmıştır.
Kültür Bakanlığı,Haydaran Kaya Anıtı tescil fişi, 1990; A. Semih Tülay, Commagene Nemrut, Touring and Automobile and Asssocation of Turkey, İstanbul,2000, s. 68.
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Resim 14. Haydaran Kaya Mezarları Mezar B, a(üst) merdiven, b(alt) Mezar odası, ODTÜ-KNKGP, 2008

Haydaran Kaya Mezarları, Mezar A
Yedi basamakla inilen A mezarı, üzeri düz dikdörtgen tek mekanlı bir yapıdır. Mezarın zemininde kaçak kazı izine rastlanmaktadır (bkz.
Resim 15,19).
Haydaran Kaya Mezarları, Mezar B
Beş basamakla inilen B mezarı, üzeri düz dikdörtgen tek mekanlı bir yapıdır. Girişin karşısında arcosolium ve tekli sanduka bulunmaktadır
(bkz. Resim 14, 20).
Haydaran Kaya Mezarları, Mezar C
Dikdörtgen üzeri düz tek mekanlı mezarın üç tarafında arcosoliumlar ve tekli sandukalar bulunmaktadır (bkz. Resim 16,21).
Resim 15 (üst, sol). Haydaran Kaya Mezarları Mezar A;
Resim 16 (üst, sağ). Haydaran Kaya Mezarları Mezar C, ODTÜ-KNKGP,
2008
Resim 17. (alt, sol) Haydaran Kaya Mezarları Mezar D,
Resim 18. (alt, sağ) Haydaran Kaya Mezarları Mezar E, ODTÜ-KNKGP,
2008
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Resim 19. Mezar A’nın plan ve kesiti, ODTÜ-KNKGP, 2008

Resim 20. Mezar B’nin plan ve kesiti, ODTÜ-KNKGP, 2008

Resim 21. Mezar C ve D’nin planı, ODTÜ-KNKGP, 2008
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4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Haydaran Kaya Kabartması ve Kaya mezarlarının olduğu alanın antik dönemdeki ismi Cholmadara’dır3. Taşgedik Köyü’nün eski ismi ise
Haydaran’dır. Köy ismini Haydaran Aşireti’nden alır4. Haydaran Kaya Kabartması’nı ise köylüler kız-oğlan resmi olarak adlandırmaktadır (EK2).

5. MÜLKİYET DURUMU
Haydaran Kaya Anıtı ve kaya mezarlarının olduğu bölge, 104 Ada 7, 18 ve 19 numaralı maliye hazinesine ait parselleri kapsamaktadır.
104 Ada 7 parselin tapusunda kültür varlığı şerhi bulunmaktadır. Kaya mezarlarının bulunduğu alana yakın parseller ise şahıs
mülkiyetindedir. Alana ulaşımı sağlayan kuru dere yatağının tam karşısında 112 ada 12 numaralı parsel ve 113 ada, köy tüzel kişiliğine
aittir (bkz. Resim 22) 5.

Resim 22. Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarları ile çevresinin mülkiyet dağılımı (2009 tarihli sayısal halihazır harita, kadastral harita ve tapu kayıtları birleştirilerek
oluşturulmuştur)

Resim 23. Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarları ile çevresinin mevcut arazi kullanımı dağılımı (2009 tarihli sayısal halihazır harita, kadastral harita ve tapu kayıtları
birleştirilerek oluşturulmuştur)

3
4
5

Sucu M., Adıyaman İli ve İlçeleri (Yakın Çevre İncelemeleri), 1985, Önder Matbaa, Adana, s.22.
Kureyşan Ocağı ve Haydaran Aşireti ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.piryolu.com.
1997 tarihli askı ilan cetveli ve 2008 yılındaki tapu kayıtlarından derlenmiştir.
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6. MEVCUT ALAN KULLANIMI VE KULLANICILAR
Haydaran Kaya Anıtı ve kaya mezarlarının olduğu bölge, 104 Ada 7, 18 ve 19 numaralı ormanlık alandır. Ayrıca kaya mezarlarının
yakınında bulunan parseller tarla, bağ, bahçe olarak kullanılmaktadır.
Alanın yanındaki 104 Ada 6 numaralı parselde bir su deposu bulunur. Alanı çoğunlukla köy halkından alanda tarlası veya ekili arazi
bulunanlar ve köy çocukları kullanmaktadır. Alana ulaşılan kuru dere yatağının tam karşısında 113 numaralı adada köy çeşmesi ve bir
yalak yer alır (Resim 23).

7. PAYDAŞLAR
Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı koruma ve yönetim sürecinde rol alabilecek 6 temel paydaş
grubu vardır. Bunlar Taşgedik’te sürekli yaşayan halk, mülk sahipleri, ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel yöneticiler, yerel liderler
ve uzmanlardır. Öncelikle, Haydaran Köyü’nde yaşayanlar ve sit alanı içinde ve çevresindeki parsellerin mülk sahipleri yerel halktan
temsilcileri oluşturmaktadır. İkinci olarak, alanı ziyarete gelen turistler vardır. Merkezi yönetimin temsilcileri arasında Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Müzesi ve güvenlik güçleri (polis, jandarma)
sayılabilir. Dördüncü olarak, Adıyaman Belediyesi, Taşgedik yeni muhtarı Abuzer Pekaydın yerel yönetimden temsilcilere örnek sayılabilir.
Bununla birlikte, köy İmamı Fehmi Bey, köy korucusu Mehmet Küçükayak gibi yerel liderlerden de söz etmek mümkündür.
Son olarak, alan hakkında uzmanlaşmış bilgiye sahip Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu, ODTÜ Kommagene
Nemrut Koruma ve Yönetim Programı ekibi araştırmacıları ve Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Turgut Zeyrek’ten oluşan uzman
grubu vardır. Bu uzman grubunun bir parçası olarak Gaziantep-Dülük arkeolojik alanının kazı başkanı, Münster Üniversitesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Engelbert Winter ile Münster Üniversitesi’nde bölge ile ilgili araştırma yapanları da eklemek gerekir. Halihazırda
Münster Üniversitesi’nde Haydaran kabartması ile ilgili bir tez çalışmasının yapıldığı Prof. Dr. Engelbert Winter tarafından sözlü olarak
ifade edilmiştir.

8. ALTYAPI
Genellikle ekili arazi, bitki ve kayalıklardan oluşan alanda, herhangi bir altyapı tesisatına rastlanmamaktadır. Alana yakın bir tepe ile
alana çıkan patikanın başlangıcında su deposu bulunmaktadır. Alandaki tarlalarda kuru tarım yapılmaktadır.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Köy yerleşimine ulaşımı sağlayan asfalt yol üzerinde ‘Taşgedik’ yazılı bir köy tabelası bulunmaktadır. Ancak Haydaran Kaya Mezarları ve
Anıtına yönelik herhangi bir tabela bulunmamaktadır. Alanda doğal kaya oluşumları ve orman doğal peyzaj elemanı niteliğindedir.
10. Araştırılmışlık düzeyi
Alanda herhangi bir kazı veya yüzey araştırması yapılmamıştır. Alanla ilgili en erken kaynak 1973 tarihli E. Waldmann’ın kitabıdır6.
Kitapta kaya mezarlarının olası tarihlendirilmesi ile, A mezarı’nın plan ve kesit eskizi bulunmaktadır (EK 4).
1990 yılında sit alanı ilan edildikten sonra Adıyaman ve Kommagene ilgili pek çok kaynak Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarları’ndan söz
etmektedir7. Bu kaynaklar çoğunlukla kabartmanın betimlemesini yapmakta ve kabartmadaki tokalaşma sahnesindeki figürlere göre
olası tarihlendirmeler yapmaktadırlar. Bu çalışmalardaki bilgiler aşağıdaki bölümde ayrıntılı olarak aktarılmıştır. TAY Projesi’nin internet
sitesinde ise Haydaran Kaya Mezarları mağara olarak envantere geçmiştir8.

11. TARİH VE BAĞLAM
Haydaran Kaya Kabartması ve Kaya mezarlarının olduğu alanın antik dönemdeki ismi, Cholmadara’dır9. Ancak kabartmanın ve kaya
mezarlarının yapım tarihi tam olarak bilinmemekte, kabartmanın yorumlanmasına bağlı olarak farklı tarihlendirmeler yapılmaktadır.
1990 tarihli tescil fişinde Güneş Tanrısı Helios ile Kommagene kralı I. Antiochos’un tokalaşması olarak tanımlanan kayaya oyulmuş
kabartmadaki figürlere dayanarak kaya mezarları da bu döneme tarihlenebileceği belirtilmiştir10. KNKGP, Adıyaman Kültür Envanteri’nde
bu değerlendirme dikkate alınarak yapım tarihi MÖ 69-MS 72 olarak belirtilmiştir11.

Resim 24. Haydaran Kaya Kabartması’nın 1990 tarihli tescil
fişindeki fotoğrafı
Waldmann H., Die Kommagenischen Kulturformen unter König Mithradates I. Kallinikos und seinem Sohne Antiochos I., Brill, Leiden, 1973
Kültür Bakanlığı, Haydaran Kaya Mezarları tescil fişi, 1990; A, Semih Tülay, Commagene Nemrut, Touring and Automobile and Asssocation of Turkey, İstanbul, 2000, s.109.
8
www.tayproject.org
9
Mustafa Sucu, Adıyaman İli ve İlçeleri (Yakın Çevre İncelemeleri, 1985, Önder Matbaa, Adana, s.22.
10
Kültür Bakanlığı, Haydaran Kaya Mezarları tescil fişi, 1990.
11
KNKGP, Adıyaman Kültür Envanteri
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Berker Yaman’a göre kabartmada bir kadın ve bir de erkek figürü tasvir edilmiştir. Her ikisinin arasında da ışık saçan bir yıldız görülmektedir.
Tasvirlerdeki kıyafetler Kommagene dönemini yansıtmaktadır. Yıldız, Mithras’ın ışığını ve Antiochos’un babası Mithridates Kallinikos’u
sembolize etmektedir12.
Semih Tülay’a göre bu iki figür, kral Mitridates ile güneş tanrısı Helios karşılıklı olarak tasvir edilmiştir. Figürlerin üzerinde bir hilal ve güneş
tasviri mevcuttur13.
Erhan Öztepe’ye göre bu iki figür bir kadın ve bir erkek figürüdür14. Sol tarafta yer alan figür yere kadar uzanan giysili olup sağdaki
daha çok tunik tarzı bir giysi taşımaktadır. Birbirine dönmüş durumdaki iki figür Kommagene bölgesinde başka merkezlerden de
tanıdığımız tokalaşma sahnesi kompozisyonu içerisindedir. Kral Mithridates ile Güneş Tanrısı Helios olarak yorumlanan iki figür
giysilerine bakıldığında daha farklı değerlendirilmelidir. Soldaki figürün yere kadar uzanan uzun giysisi Nemrut Dağ batı terasındaki
bazı kumtaşı steller üzerindeki kadın figürlerinde rastlanılan giysileri hatırlatmaktadır. Bu sebeple soldaki figüre bir kadın figürü olarak
değerlendirilmelidir. Sağdaki figür ise yine Nemrud Dağ batı ve doğu teraslardaki kumtaşı steller ya da Arsameia, Gerger kalesi girişindeki
büyük boyutlu kabartmalardan tanıdığımız kadarıyla Kommagene’ye özgü tunik ve pantolon giymiş figürleri hatırlatmaktadır. Bu nedenle
sağdaki figürün de bir erkek figürü olarak yorumlanması yerinde olacaktır15.

12. SOSYAL TARİH /YAPI
Taşgedik Köyü’nün eski ismi Haydaran’dır. Köy ismini Haydaran Aşireti’nden alır ve aşiret, rivayete göre Horasan’dan gelerek Anadolu’ya
yerleşen Kureyşen Ocağı’na bağlı on iki aşiretten biridir16. 1985’te köyün nüfusu 135’ken 2007 yılındaki nüfusu, 119’ye düşmüştür17.
Tarım (çiftçilik ve tütüncülük) ve hayvancılıkla geçinen köy halkının göç verdiği söylenebilir.
13. Koruma ve Planlama Çalışmaları:
Haydaran Kaya Mezarları ve Kaya Anıtı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.06.1990 tarih ve 583 sayılı “Adıyaman
İli Merkez ve Besni ilçelerindeki kültür varlıklarının tescillenmesine ilişkin karar” kapsamında tescillenmiştir. Tescile ilişkin kurul kararının
ekinde, Besni ilçesinde tescillenen 21 anıt/alana ilişkin bir sayfalık bir liste ile Adıyaman Merkez İlçesinde tescillenen 26 anıt/alana ilişkin
bir sayfalık bir liste yer almaktadır. Haydaran Kaya Mezarları ve Kaya Anıtı’nın tescili sonrasında sit alanı, alana ilişkin ayrıntılı harita
olmadığı için belirlenememiştir.
Alana yönelik koruma, planlama ve yönetim çalışmaları mevcut değildir. Alanı içeren herhangi bir imar veya koruma imar planı
hazırlanmamıştır. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsündeki alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek
Kurulu’nun 5.11.1999/658 tarihli ilke kararında belirtilen arkeolojik sit alanları koruma-kullanma koşullarına tabidir. Bu kapsamda
alan, bilimsel araştırmalar dışında, olduğu gibi muhafaza edilmesi gerekli alan niteliğindedir.
Adıyaman Müzesi’nde gerçekleştirilen arşiv taramasında, Haydaran Kaya Mezarları ve Kaya Anıtı’nın tescillendiği 1990 yılından günümüze
kadar alanla ilgili yapılan yazışmalar incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
01.03.1990 tarihinde Adıyaman Müzesi uzmanları tarafından, Haydaran Kaya Anıtı’nın “02.00.4 (1.0)” envanter numarası ile anıt
olarak tescil edilmesi ve Haydaran Kaya Mezarlarının “02.00.4 (02)” envanter numarası sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin tescil fişi
hazırlanmıştır.
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990 gün ve 583 sayılı kararı ile Adıyaman İli Merkez ve Besni
İlçelerinde Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından tespiti yapılan, Kültür Varlıklarının tesciline ilişkin, Adıyaman Valiliği İl Kültür
Müdürlüğü’nün 30.03.1990 gün ve 02.690/391 sayılı yazılarının görüşülmesi sonucunda, Haydaran Kaya Mezarları ve Haydaran Kaya
Anıtı (listede bulunan 47 adet taşınmaz kültür varlığından iki tanesidir) korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.11.1991 gün ve 1012 sayılı kararı ile Adıyaman İl sınırları içinde yer
alan üzeri resimli, yazılı ve işaretli Kaya ve Taşlara ilişkin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 11.06.1991 gün ve
2445 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi sonucunda, Adıyaman İli, Taşgedik (Haydaran) Köyü’nde yer alan “Haydaran’daki Kaya Anıtı’
2863 ve 3386 sayılı yasalar gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, söz konusu anıt çevresinde yapılabilecek
uygulamaların, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 04.03.1988 gün ve 6 sayılı ilke kararında belirtilen Arkeolojik Sit
Alanlarında Korumaya Yönelik Geçerli Koşullara uyularak yapılabileceği belirtilmiştir.
02.12.1991 tarihinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’ne Taşgedik Köyü’nde
yer alan Haydaran Kaya Anıtı’nın tesciline ilişkin kararını bildiren yazıyı iletmiştir.
13.12.1991 tarihinde Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Haydaran Kaya Anıtı’nın tesciline ilişkin kararı Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne
iletmiştir.
04.05.1992 tarihinde Adıyaman Müzesi uzmanları Haydaran Kaya Anıtı’nda betimlenen iki figürün ortasındaki güneş ve ayın oyulduğu
ve kabartmanın ön kısmında kaçak kazı yapıldığına ilişkin tespiti içeren bir rapor hazırlamışlardır.
11.05.1992 tarihinde Adıyaman Müze Müdürlüğü, Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü’ne Haydaran Kaya Kabartması’nın tahribatını tespit
eden 5.05.1992 tarihinde müze uzmanlarınca hazırlanan raporu iletmiş ve suçluların 2863 sayılı yasa gereğince cezalandırılması
gerektiğini bildirmişlerdir.
17.07.1992 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adıyaman Valiliği’ne Haydaran Kaya Anıtı’nın
Berker Yaman, Adıyaman Nemrut Dağı Commagene, Minyatür Yayınları, 1995, ss.70-71.
Kültür Bakanlığı, Haydaran Kaya Mezarları tescil fişi, 1990; A, Semih Tülay, Commagene Nemrut, Touring and Automobile and Asssocation of Turkey, İstanbul,2000, s.109.
14
Erhan Öztepe, Haydaran Köyü Kaya Mezarları ve Kabartması, yayınlanmamış rapor, 2008, s.2.
15
Erhan Öztepe, a.g.e.
16
Kureyşan Ocağı ve Haydaran Aşireti ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.piryolu.com.
17
Türkiye İstatistik Kurumu, 2007, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, (ADNKS) Veri Tabanı
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tahribine ilişkin durumda anıtın korunması için gerekli önlemlerin alınması ve tahribatı yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasına
ilişkin yazı göndermiştir.
20.07.1992 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Adıyaman Valiliği’ne Haydaran Kaya Anıtı ile ilgili tahribat
raporunun Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda değerlendirilmesi gerekliliği ve sonucundan Genel Müdürlüğün
haberdar edilmesine ilişkin yazı göndermiştir.
23.07.1992 tarihinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü’ne Adıyaman Müzesi ve yerel
yönetimlerce Haydaran Kaya Anıtı’nın korunması için gereken tedbirlerin alınması gerektiğine dair yazı iletmiştir.
24.07.1992 tarihinde Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 17.07.1992 gün ve 4764 sayılı yazısını
Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne iletmiştir.
29.07.1992 tarihinde Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 20.07.1992 tarihli
yazısı ile Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 23.07.1992 tarihli yazılarını iletmiştir.
28.03.1995 tarihinde Adıyaman Müzesi Taşgedik Köyü Muhtarlığına, Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarlarına yönelik tahribatın
önlenmesi ve korunması yönünde köy halkının bilinçlendirilmesi, herhangi bir kaçak kazı ve tahribat durumunda acilen müze
müdürlüğüne ve güvenlik kuvvetlerine haber verilmesi yönünde yazı iletmiştir.
Ancak bu yazışmalar sonrasında alanın korunması ve kaçak kazıların önlenmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı
anlaşılmaktadır.
1998 yılında başlatılan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı’nda ise Haydaran Kaya Mezarları
ve Kaya Anıtı; geliştirilmesi önerilen tarihi ve arkeolojik değerler olarak nitelendirilmiştir.18
Bölgede gecelemeyi arttırmak için Adıyaman-Çelikhan karayolu çevresinde yer alan Zey, Pirin ve Palanlı Mağaraları ile Haydaran
Kaya kabartması Nemrut Eylem Bölgesi’ne katılmıştır. Planda eylem bölgesinde yer alan alt bölgeler için öneriler sunulmuştur. Bu alt
bölgelerden biri Palanlı Vadisi Bölge Parkı olarak belirtilmiştir. Bölgenin doğa parkı ağırlıklı olarak düzenlenmesi ve yamaç paraşütü
uygulamasının gerçekleştirilmesi önerilmiş ve doğa parkı uygulaması için Palanlı Vadisinde özel bir uygulama projesinin yapılması
gerektiği belirtilmiştir19 (bkz. A 19. EK 5)

Resim 25. Haydaran Kaya Mezarları ve Kaya Anıtı Haritası, a (sol) 1/5000; b (sağ) 1/1000, Adıyaman Valiliği, 2010.

Bu çalışmalar dışında ODTÜ-KNKGP ekibince 2006 yılından bu yana başta TC Başbakanlık GAP İdaresi olmak üzere, farklı kurumların
desteği ile KNKGP kapsamındaki yerlerin halihazır haritalarının çıkarılması için talepte bulunulmuştur. Konuyla ilgili kaynak bulunamadığı
için 2008 yılında Adıyaman Valiliği İl özel İdaresi kaynakları ile bu hizmetin alınmasını sağlamıştır. 2010 yılı yazında aşamalı olarak teslim
18
19

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı
a.g.e.
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edilen ve KNKGP ekibine ulaştırılan bu haritalar içinde Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarları ile yakın çevresinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
haritası temin edilmiştir. Bu haritalar öncelikle Haydaran Kaya Mezarları ve Kaya Anıtı’na ilişkin sit alanı sınırı tanımı olmak üzere, ilerde
hazırlanacak plan ve projelerde altlık olarak kullanılacaktır (Resim 25).

14. İDARİ STATÜ
Haydaran Kaya Kabartması da anıt olarak, Haydaran Kaya Mezarları ise 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 1990 yılında tescillenmiştir.
Ancak karar eki olarak sit alanı sınırlarını gösteren kadastral plan, halihazır harita veya kroki bulunmamaktadır. Bu nedenle Haydaran
Kaya Mezarları ve Kaya Anıtı ile ilgili bu Yönetim Planı çalışmaları kapsamında sit alanı sınırlarının belirlenmesi gereklidir. Alan idari olarak
Adıyaman’ın Merkez ilçesine bağlı Taşgedik Köyü sınırları içinde yer almakta olup, idari açıdan Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi’ne
bağlıdır.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Mevcut mevzuata göre sit alanında gerçekleştirilecek bütün faaliyetler yasal süreçlere uygun olarak hazırlanacak araştırma ve projelerle
tanımlanarak Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Alanın izlenmesi ve denetimi Adıyaman
Müzesi sorumluluğunda olup, alanla ilgili her türlü plan, proje üretimi ile kamulaştırma ve takas gibi işlemlerin yerelde Adıyaman Valiliği
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman İl Özel İdaresi’nce, merkezi düzeyde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmesi gereklidir.

16. GÜVENLİK
Alanın güvenliğinden sorumlu herhangi bir güvenlik görevlisi yoktur. Alanın bulunduğu tepeye ulaşımın zorluğu ve meskun alan dışında
olması kaçak kazılara olanak sağlamaktadır. Taşgedik Köyü’nde bir korucu bulunmaktadır.

17. ESERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Alandaki koruma çalışmalarına yönelik düzenli bir izleme (monitoring) yapılmamaktadır. Alanın izlenmesinden sorumlu yetkili kurum
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Adıyaman Müzesidir.
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KOMMAGENE’DEN GÜNÜMÜZE ADIYAMAN
Neriman Şahin Güçhan | Ömür Bakırer | Tuba Akar

1. KONUM VE GENEL ÖZELLİKLER
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman, kuzeyde Malatya, doğuda Diyarbakır, güneydoğuda Şanlıurfa, güneybatıda
Gaziantep, batıda ise Kahramanmaraş illeri ile çevrelenir (Resim 1a). İlin yüzölçümü 7614 km2, ortalama rakımı 669 metredir.
Kuzeyde, Toros Dağları’nın uzantısı olan Akdağlar (Malatya dağları), Adıyaman’la Malatya arasındaki doğal sınırı oluşturur (Resim 1).
Çelikhan, Tut, Gerger ve Sincik ilçelerinin büyük kısmı dağlık arazilere sahipken, güneyde yer alan ilçelerde daha çok ovalar yer alır.
Adıyaman’daki en yüksek dağ 2608 m ile Karlık Dağı’dır. Diğer önemli dağları Tucak (2533m), Akdağ (2510m) ve Nemrut Dağı’dır
(2206m). Fırat nehri, Adıyaman’ın en önemli akarsuyu olup, ili güneydoğuda Şanlıurfa’dan ayıran doğal eşiktir. Fırat dışında diğer
önemli akarsular Kâhta, Göksu, Sofraz ve Ziyaret çaylarıdır.

Resim 1: Adıyaman ve çevre il sınırlarını gösteren
harita.

Resim 2. Adıyaman İlinin karayolları dokusu (TC
Karayolları Genel Müdürlüğü)

Çoğu kuzeydeki dağlık kesimlerde olmak üzere, ilde dört tane doğal göl bulunur. Bunlar Gölbaşı, İnekli, Azaplı ve Abdulharap gölleridir.
Adıyaman’ın güney sınırını oluşturan Fırat üstüne kurulan Atatürk Barajı ise ildeki en büyük baraj gölüdür. 1992’de su tutulan Atatürk
Barajı nedeniyle, Adıyaman’ın en verimli tarım topraklarının bulunduğu güney çeperi baraj gölü altında kalmıştır. İlin kuzeyi ve kuzey
batısı 1. derece, güneyi ise 2. derece deprem bölgesinde yer alır. İlin dağlık kuzey kesimlerinde kara iklimi hüküm sürerken, kışlar sert,
soğuk ve yağışlıdır. Güneyde daha düzlük arazi ve ovalardan oluşan kesimde ise daha ılık bir iklim hüküm sürer.
Adıyaman’a karayolu, demiryolu ve havayolu ile ulaşım mümkündür. Ankara’dan 756 km, İstanbul’dan 1209 km uzaklıkta bulunan
Adıyaman’a, çevresindeki en yakın il merkezlerinden karayolu ile şu şekilde ulaşım sağlanabilir (Resim 2-3):
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●● Adıyaman’ın batısında, 164 km uzaklıkta bulunan Kahramanmaraş’tan, Kahramanmaraş – Adıyaman Yolu (Gölbaşı Yolu / D360)
ile ulaşılır.
●● 185 km kuzeyde bulunan Malatya’dan Adıyaman’a ulaşım Gölbaşı ilçesi üzerinden, Kahramanmaraş – Malatya karayolu (D850 –
D300) ile sağlanmaktadır.
●● Doğuda, 206 km uzaklıkta bulunan Diyarbakır’dan, Adıyaman’a Atatürk Barajı’nın güneyindeki Bozova mevkiinde, Şanlıurfa –
Adıyaman karayolu (D875) ile kesişen Şanlıurfa – Diyarbakır karayolu (D390) ile ulaşılır.
●● Merkeze 109 km uzaklıkta, güneyde bulunan Şanlıurfa’dan, Şanlıurfa – Adıyaman karayolunu (D875) ile Adıyaman’a ulaşım
sağlanmaktadır.
●● 148 km güneydoğuda bulunan Gaziantep’ten, Taşlıyazı mevkiinden geçen Kahramanmaraş – Adıyaman yoluyla birleşen Gaziantep
– Adıyaman karayolu üzerinden (D850) ulaşılır.
Adıyaman’ın merkez ilçesine trenle erişim mümkün değildir. Ancak Adana’dan Elazığ’a ve İzmir’den Diyarbakır’a yapılan tren seferleriyle
Adıyaman’a 63 km uzaklıktaki Gölbaşı ilçesine ulaşmak mümkündür. Adıyaman’a Ankara ve İstanbul’dan havayolu ile ulaşım, Türk Hava
Yolları’nın ve onun alt markası olan Anadolu Jet ile sağlanmaktadır. Adıyaman-Kâhta arasında yer alan, Adıyaman şehir merkezine 25
km mesafede olan Adıyaman Havaalanı’na, bu merkezlerden turizm sezonuna göre değişik günlerde -yaz döneminde haftanın altı günü
olmak üzere- tarifeli seferler düzenlenmektedir.

Resim 3. Adıyaman’ın 1/100.000 ölçekli haritası (Harita Genel Komutanlığı)

2. DOĞAL ÇEVRE
Adıyaman şehir merkezinde, bir arkeolojik alan olan Adıyaman Kalesi olarak da tanımlanan Höyük üzerindeki ağaçlandırılmış alan
dışında, kayda değer bir doğal çevre bulunmaz. Ancak ilin kuzeydoğunda yer alan Perre Nekropolü’nün bulunduğu Pirin Köyü’nden
başlayarak, Palanlı Çayı boyunca Taşgedik ve Palanlı Köyü’ne kadar uzanan bir oldukça nitelikli bir vadi yer alır.
Kentin yayılım alanının dışında kalan bölge ise yumuşak tepe ve vadilerden oluşan doğal çevre ise, daha çok Doğu Akdeniz bölgesine özgü
iklim özelliği ve bitki formasyonuna sahiptir.

3. YAPILI ÇEVRE
Adıyaman şehir merkezi, genellikle 1 veya 2 katlı ve betonarme yapılardan oluşmaktadır. Ana akslar boyunca yer alan göreli olarak daha
az sayıdaki yüksek binalar ise en fazla 5 katlıdır. Kent merkezinde Adıyaman Höyüğü üzerinde yer alan bazı yapılarla Otrakçı Pazarı’ndaki
dükkânların bir kısmı yığma taş olmakla birlikte, büyük kısmı derleme malzeme ile yapılmış tek katlı yapılardır.
Özgününde yığma kerpiç tek katlı yapılardan oluşan konut dokusu, halen Adıyaman Kalesi olarak adlandırılan höyük çevresine gelişmiş
ve varlığını yakın dönemlere kadar sürdürmüştür. Kentte yeni malzemelerle inşa edilmeye başlayan evler, öncelikle Adıyaman Höyüğünün
çeperinde gelişmeye başlamış, yine de şehir merkezi 1980’lere kadar geleneksel kırsal doku niteliğini korumuştur (Resim 4-5).
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Resim 4. a) Adıyaman’da çarşı içinden eski bir fotoğraf, (Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü).

Resim 4. b) Adıyaman Höyüğü ve yakın çevresi, (Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü).
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Özellikle son yirmi yılda kent merkezindeki kerpiç evler yavaş yavaş yerini briket ya da betonarme ile inşa edilen yapılara bırakmış,
bakımsızlıktan harap olan ya da derleme malzemelerle değiştirilen yapılar ise 2006 yılında Belediye tarafından yıkılarak Höyük çevresi
boşaltılmıştır.
Günümüzde Adıyaman’daki özgün geleneksel konut dokusunu anlatan örnek yok denecek kadar azdır. Bu çerçevede N. Şahin Güçhan’ın
2008 yılında Adıyaman merkezde tespit ettiği tek katlı kerpiç ev, genel nitelikleri itibariyle yöresel özellikleri yansıtsa da oldukça sade,
ama tepe penceresi gibi eski elemanlara sahip geleneksel bir yapıdır (Resim 6). Öte yandan M. Murat Erdim’in (1979) “Adıyaman’dan
bir Kerpiç Ev” başlıklı makalesinde tanıttığı Aksoy Sokak’ta yer alan Mehmet Türkan Evi gibi konutlardan Adıyaman’da pek kalmamıştır.
Adıyaman’daki tescilli tek konut ise Kale’nin eteğinde Değirmen evi olarak anılan kesme taşla inşa edilmiş yapıdır (Resim 6, 7, 12).

Resim 5. Adıyaman çarşı içi, (Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü).

Resim 6a. Adıyaman, Musalla Mahallesi, Tekel Cd., No: 12, Nazım Kardeş Evi, (Eskiz ve fotoğraflar: N. Şahin Güçhan, 4 Ağustos 2008).
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Resim 6b. Adıyaman, Musalla Mahallesi, Tekel Cd., No: 12, Nazım Kardeş Evi, (Eskiz ve fotoğraflar: N. Şahin Güçhan, 4 Ağustos 2008).
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Resim 7. Adıyaman, Aksoy Sokak Mehmet Türkan Evi: Kale Sokaktan ulaşılan Aksoy Sokağın üstünü örten iki katlı, kerpiç evin kat planları, kesitleri ve fotoğrafları. En alt sağda,
Aksoy Sokağın üstünü örten, evin ana odalarının oturtulduğu taş kemer, Kaynak: M.M. Erdim, 1979: 69-75.

Bu bölüm kapsamında, Adıyaman şehir merkezinde yer alan sit alanı ve tescilli yapıların büyük kısmı, alfabetik düzen içinde incelenmiştir.
Ancak bu yapılar içinde özellikle cemaati olan ve özgün kullanımını sürdüren cami ve kilise gibi tescilli yapılarla, Eski Askerlik Şubesi
veya Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu korunan ve işlevini sürdüren tescilli tekil örneklere ilişkin öneriler geliştirilmemiş ancak Adıyaman
Höyüğü, Tuz Han ve Otrakçı Pazarı Bölgesi ve tescilli olmamakla birlikte kent içindeki konumu ve işlevi nedeniyle KN YP açısından önemli
olan Adıyaman Müzesi ile Halk Kütüphanesi’ni içeren alanlar, kent içindeki önemli odaklar olarak seçilmiş ve KN YP kapsamında şehir
merkezinde öncelikli ele alınması gerekli alanlar olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu bölüm Adıyaman genelindeki tescilli yapılara ilişkin
bilgi vermekle birlikte, KN YP için Adıyaman merkezinin geliştirilmesine katkı sağlayacak üç odak üzerine yoğunlaşmıştır.
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Adıyaman Höyüğü / Kalesi
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı):

01.06.1990 - 583 tarih ve sayılı G.E.E.A.Y.Kurulu kararıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescillenmiştir. Höyük sınırları içinde ayrıca, 270 ada 6 parselde bulunan (eski adaparsel numaraları) ve Değirmen Evi olarak bilinen yapı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun 01.10.2004 tarih ve 127 sayılı kararıyla tescillenmiştir (Resim 8-9).

Tescil eden kurum:

G.E.E.A.Y.K.

Tescil fişi:

var

Mülkiyet:
Ada-parsel

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 adalardaki parseller (Resim 8)

Resim 8: Adıyaman Höyüğü / Kalesi mevcut parsel numaraları ve tescil durumu, KNKGP, 2010.

Bugün Adıyaman şehir merkezinde ve büyük kısmı yeni yapılaşma altında kalan Adıyaman Kalesi ya da Adıyaman Höyük olarak
adlandırılan alan, günümüzde yüksek tepe dışında neredeyse fark edilemeyecek durumdadır. Uzun kenarı kuzeybatı-güneydoğu aksında
olmak üzere basık bir çember formunda olan Höyüğün boyutları 220 x 190m civarında olup, yüksekliği yaklaşık 20 metredir (Resim
4-7).

Resim 9: Adıyaman Höyüğü / Kalesi ve Otrakçı Pazarı, Google Earth, 2010.
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Gerek yüzey araştırmaları gerekse sonraki dönemlerde ayakta kalan kalıntılarla Adıyaman höyüğünde iskân tarihinin MÖ 3. bin yıldan
başlayıp MS 13-15. yüzyıla kadar kesintisiz devam ettiği anlaşılmaktadır. Günümüzde briket boyutlarında küçük kesme taş bloklardan
oluşan, sahte kale duvarları ile çevrelenen ve Adıyaman Kalesi adıyla anılan Höyük konisi, üzerindeki yapılaşmalar ve örtülmemiş açıkta
kalan alanlardaki toprak alımları ile tahrip edilmiş ve halen de edilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca1 hazırlanan envanter fişinde höyüğün 20 metre yükseklikte olduğu, doğu ve güney kesiminin
yerleşim içinde kaldığı belirtilmektedir. Türkiye Arkeolojik Yerleşmeler (TAY) Projesi kapsamında hazırlanan envanterde de Adıyaman
Höyüğü ile bilgilere ulaşmak mümkündür. TAY Ekibi höyüğü 25 Eylül 2001’de incelemiş2 ve yapılaşmadan kaynaklanan tahribata dikkat
çekilmiştir.
Günümüzde Höyüğün çeperinde yıkılmış veya boş yapılar, üzerinde ise imitasyon bir kaleyle, çay bahçesi ve bir su deposu bulunur.
Batıda Höyüğün eteğinden başlayıp, yukarı çıkan yoldan Höyüğün tepesine araçla ulaşmak mümkündür. Adıyaman Kalesi olarak da
anılan Höyüğün, üstünde ve eteğindeki geleneksel konutlarla, özgününde Adıyaman’ın geleneksel konut dokusunun ana çekirdeğini
oluşturduğu söylenebilir. 1954’de Malatya’dan ayrılarak il olana kadar, küçük bir köy niteliğindeki Adıyaman, Kale çevresinde, çoğunluğu
kerpiç yapılardan oluşan 1-2 katlı konut dokusundan oluşmaktadır (Resim 4-7). Höyüğün 150m güney doğusundaki, Otrakçı Pazarı
olarak anılan tarihi ticari merkez ise 1905’de inşa edilmiştir. Izgara planlı bir sokak düzenine sahip olan bu alanda, Tuzhan’la birlikte
250’in üstünde parselde bir ya da iki katlı yapılar bulunur.

Resim 10. a(sol, üst) Adıyaman Kalesi (höyük) (KNKGP, 2006), b(sağ, üst) Adıyaman Höyüğü Vaziyet Planı ( Belediye Envanter fişi3); c (orta, sol) Höyüğü çevreleyen sahte
kale duvarları; d(orta,sağ) tepeye erişen ana merdivenler, e, (alt, sol) Höyüğün yıkılarak boşaltılan kısımları, f (alt, sağ) tepeye batıdan erişen araç yolu, KNKGP 2006-2008.

1
2
3

Arkeologlar E.Yener ve C.Şimsek ile Sümerolog Ö. Öztürk tarafından 01.03.1990 tarihinde hazırlanmıştır.
(http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=22&html=masterdetail.html&layout=web) Erişim tarihi: 20 Temmuz 2009
Adalarda yer alan 5xx kodlu numaralar belediyenin kullandığı otomasyon numaralarıdır.
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Höyüğü tepesini çevreleyen, kale taklidi şeklindeki taş duvarlar, yakın dönemde inşa edilmiştir. Höyüğün en üstünde yer alan çay bahçesi
olarak kullanılan alan çam ağaçları ile kaplıdır. Bu hali ile alan, yeşil nitelikli bir bakı ve dinlenme parkına dönüşmüş olsa da, tepe üstündeki
ağaçlandırma henüz hiç kazı ve araştırma yapılmamış bir arkeolojik alan olan Adıyaman Höyüğü için önemli bir tehdittir (Resim 9-11).

Resim 11. Adıyaman Höyüğü; a, b, c (üst, orta-sol, orta-sağ) eteklerde 2006 da var olan konutlardan örnekler; d (alt-sağ) Höyük üstündeki çay bahçesi, KNKGP 2006.

Adıyaman’da 2006 yılında ODTÜ ekibince yapılan tespitlerde, tüm bozulmuşluğuna rağmen Höyük çevresindeki dokuyu oluşturan
konutların genellikle tek ve/veya iki katlı, kerpiçten yapılmış, düz damlı yapılar oldukları tespit edilmiştir (Resim 11). Dolayısıyla özgününde
burada da bölgedeki hakim yapı geleneğinin devam ettiği; toprak, düz damlı yapıların yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu durum
Adıyaman’ın eski halini bilen kişilerce sözlü olarak ifade edilmekte olup, az sayıdaki eski fotoğrafta da okunur (Resim 4).

Resim 12. a) Değirmen Evi, Sokak cephesi, KNKGP 2006.
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Resim 12. b) Değirmen Evi, Avlu cephesi ve özgün iç mekânlar, KNKGP 2006.

Ancak geçmişte Höyük çevresindeki dokuyu oluşturan bu yöresel mimariye, hiç değer atfedilmediği anlaşılmaktadır. Kerpiçten inşa edilmiş,
doğaya uyumlu ancak son derece kırılgan bu geleneksel konut dokusu, öncelikle ekler ve müdahalelerle niteliksiz hale dönüştürülmüş;
daha sonra ise niteliksiz yapıları yıkmak için için Adıyaman Belediyesi’nce Adıyaman Höyüğü ve çevresi için bir Çevre Düzenleme
Projesi hazırlatılmıştır. Şanlıurfa KTVKBK’na sunulan “Adıyaman Kalesi Çevre Düzenleme Projesi ve Değirmen Evi Restorasyon Projesi”
21.03.2008 tarihinde uygun bulunmuştur (Resim 12-13). Söz konusu projeyle Adıyaman Kalesi’nde bir kültür merkezi, amfi tiyatro,
restoran, satış üniteleri, maket alanı, seyir terasları ve otopark alanı yapılması önerilmektedir. Bu projenin kabulünden önce 2006’ya
kadar geleneksel konutlarla sarılmış durumda olan Höyük’ün etekleri ve çevresindeki parseller Adıyaman Belediyesi’nce kamulaştırılarak,
tescilli olan Değirmen Evi dışındaki konut dokusu yıkılmış ve höyük çevresi tamamen boşaltılmıştır.
Adıyaman Kalesi Çevre Düzenleme ve Değirmen Evi Restorasyon Projesi Dr. Mimar Restorasyon Uzmanı Hamid Pilehvarian (AD Mimarlık
Dekorasyon İnşaat ve Ticaret Ltd Şti) tarafından 2007 yılında hazırlanmıştır. Belediye tarafından KN YP çalışmalarında kullanılmak üzere
ODTÜ’ye verilen “Arazi Analizleri ve Üç Boyut Çalışmaları” başlıklı proje tanıtım dosyasında, çevre düzenleme projesine ait dökümlerle4
birlikte Değirmen Evi’nin (Resim 12) uygulama sonrası durumunu gösteren üç boyutlu resimler de yer alır. Ancak ODTÜ’ye verilen
proje tanıtım dosyasında Değirmen Evi’ne ilişkin çalışmalardan ayrıntı bulunmaz. Proje tanıtım dosyasından bazı örnekler Resim 13’de
verilmiştir.
Adıyaman Belediyesi, Başkan Yardımcısı Hacı Yusuf Bilgin’den alınan bilgilere göre, kalenin yeniden kullanımına ilişkin hazırlanan bu proje
kapsamında kamulaştırma çalışmalarının %80’i tamamlanmış durumdadır. Kaynak araştırması süren projenin uygulamasının 2011 yılı
sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Başkan Yardımcısı, Koruma Kurulu’nun yapılaşmaya izin vermediğini, ancak ikna etmeye
çalıştıklarını ifade etmiştir.
Adıyaman Belediyesi, Fen İşleri’nden alınan bilgilere göre de, uygulama ihalesinin 2010 Eylül ayının son haftasında gerçekleştirileceği,
2.500.000TL’lik ödeneğin İl Özel İdaresi’nde tutulduğu ve işler gerçekleştikçe peyderpey ödeme yapılmasının planlandığı ifade edilmiştir.
Mevcut durumda, kalenin etrafının toprak kaymasına karşı bir istinat duvarıyla (taş) çevrildiği, proje kapsamında ise Değirmen
Evi’nin restore edilmesinin amaçlandığı, Kalede kafe, restoran hizmetleri ile birlikte bir otopark yapılmasının planlandığı aktarılmıştır.
Kamulaştırma neticesinde mal sahiplerine TOKİ’den daire verildiği ifade edilmiştir.
Cumhuriyet İlkokulu
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı):

10.04.1990-357

Tescil fişi:

var

Mülkiyet:

Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisili

Tescil fişindeki kayda göre 1933 yılında inşa edilen ve günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulu olarak kullanılmakta
olan Cumhuriyet İlkokulu, kesme taştan inşa edilmiş, dikdörtgen planlı ve iki katlı bir yapıdır. Batı ve doğu yönünde olmak üzere iki adet
girişi bulunmaktadır. Cephelerinde basık kemerli pencereleri bulunmaktadır.
Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu, Adıyaman Müzesinin doğusunda yer almakta olup, Müze ve Halk Kütüphanesi yapılarıyla beraber, sahip
oldukları nitelikli açık ve kapalı mekânlarıyla birlikte kent merkezinde önemli bir eğitim-kültür odağı oluşturmaktadırlar (Resim 14-15).

4

Söz konusu dosyada 1adet A4 plan çizimi ile projenin üç boyutlu görüntülerini içerir 9 adet A4 çizimin (beş adet havadan görünüm ile kuzey, güney, doğu, batı siluetleri) yanı sıra
projenin hazırlanma safhasındaki analitik etüt çalışmaları (fotoğraf krokisi, yol, yapı strüktür, mülkiyet, korunacak yapı, kat adedi, fonksiyon analizleri) bulunur.
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Resim 13. Adıyaman Kalesi Çevre Düzenleme ve Değirmen Evi Restorasyon Projesi, Dr. Mimar Res. Uzm. Hamid Pilehvarian -AD Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Ticaret Ltd Şti.,
2007, Adıyaman Belediyesi.
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Resim 14. Cumhuriyet İlkokulu’nun dış görünümü (KNKGP, 2006)

Resim 15. Höyük ve Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu (turuncu), batısında Adıyaman Müzesi ve İl Halk Kütüphanesi’nin olduğu parseller (sarı) ve onların güneyinde yer alan park
(yeşil), Goggle Earth, 2010.

Adıyaman Müzesi
Kuruluş çalışmaları 1978 yılında başlayan Adıyaman Müzesi, 1982 yılında kent merkezinde Atatürk Bulvarı üzerine yapılan yeni binada
hizmete girmiştir. Tarihi Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu’nun batısında, geniş ve düzenlenmiş bir bahçe içinde yer alan Adıyaman Müzesi’nin
nitelikli tasarımına rağmen, sonradan batıya eklenen ofis kütlesi ile cephe özellikleri kısmen bozulmuştur. Özgün şeması 60 m2’lik bir
avlu etrafında yaklaşık 670 m2 büyüklüğünde düşünülmüş, tek katlı bir yapı olan Müzenin giriş katında sergileme salonları ile ofisler;
bodrum katında ise bir depo ile birlikte ısı merkezi bulunur. Müzenin önündeki bakımlı bahçenin de batısında yine oldukça modern
bir yapı olan İl Kütüphanesi yer alır. Kütüphane ile Müzenin güneyindeki açık alan ise park olarak tasarlanmış olup, bir servis yolu ile
kuzeydeki yapılardan ayrılmıştır.
Adıyaman Müzesi’nde sayıca az olsa da hem arkeolojik ve hem de etnoğrafik eserler bulunur. Müze ve bahçesinde Osmanlı, Selçuklu,
Bizans, İslam, Roma İmparatorluğu ve Helenistik devirlere ait eserler yanında, paleolitik devre kadar uzanan eserler de mevcuttur. Müzede
bölgede yapılan kazılara ilişkin bilgiler maketler ve bilgi panoları aracılığıyla ziyaretçilere tanıtılmaya çalışılmaktadır. Ancak gerek teşhir
ve gerekse Adıyaman çevresindeki kültür varlıklarının tanıtımı açısından Müzedeki sunum kalitesi oldukça yetersizdir. Etnoğrafik eserler
bölümünde ise Adıyaman ve çevre yörelerin giyim-kuşam, takı, dokumalar ve metal ev eşyaları sergilenir (Resim 16-17).
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Resim 16. Adıyaman Müzesi ve bahçesi kat planları ile birlikte, Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, KNKGP 2008.

Resim 17. a) Adıyaman Müzesi’nde sergilenen eserlerden örnekler, KNKGP 2008.
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Resim 17. b) Adıyaman Müzesi’nde sergilenen eserlerden örnekler ve teşhirde kullanılan maketler, KNKGP 2008.

Adıyaman İl Halk Kütüphanesi:
Adıyaman Müzesi’nin batısında yer alan Adıyaman İl Halk Kütüphanesi, 1960’lı yıllarda yapılmış son derece nitelikli, modern mimari
açısından önemli bir yapıdır. Müzeye yakın oluşu ve güneydeki parkla oluşturulan bütünlük, bu yapı ile çevresindeki açık alanların potansiyelini artırmaktadır. Öte yandan tüm bu kapalı ve açık mekânların kent merkezinde yer almaları, bu yeri önemli bir kentsel odağa
dönüştürür (Resim 20-26).
Adıyaman’da konutların küçük, çocuk sayısının da fazla olması nedeniyle, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi sadece kitap ödünç alma
işlemleri için değil, öğrenciler tarafından ders çalışmak için de kullanılmaktadır. Dolayısı ile merkezi konumu nedeni ile gençlerin çok
yoğun olarak kullandığı yapının işlevsel değeri de çok yüksektir.
Adıyaman İl Halk Kütüphanesi ile ilgili yapılan deprem analizinde, yapının deprem açısından güçlendirilmesi için gereken maliyetin
toplam inşaat bedelinin %40’ını aştığı Adıyaman Valiliği’nce yaptırılan çalışma sonunda saptanmıştır. Bu nedenle maalesef, mevzuata
göre yapının yıkılıp, yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.
KNKGP kapsamında daha önce hazırlanan raporlarda da ifade edildiği üzere ESEP’te Adıyaman merkezinde turistik amaçlı bir Tanıtım
Merkezi yapılması, ilin turistik potansiyelinin harekete geçirilmesi açısından öncelikli bir proje olarak tanımlanmıştır. Bu üst çerçeve belge
eylem planı, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi’nin çevresiyle birlikte sahip olduğu /yarattığı potansiyeller gözetilerek, Müzeye bitişik olan
Kütüphane ve çevresinin Adıyaman İl Merkezinde turizme yönelik bir Tanıtım Merkezi olarak kullanımına uygun olduğu değerlendirmesine
ulaşılmıştır.
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Bu değerlendirme yerelde ve merkezi düzeyde yetki sahibi kurumlarla paylaşılmış ve başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği
ve Adıyaman Belediyesi olmak üzere söz konusu alanın sahibi olan kamu kurumlarınca da benimsenmiştir. Bu paylaşım, somut bir proje
hazırlanmasıyla tamamlanmış ve mülk sahibi kurumlarla birlikte, ODTÜ’nün de katılımı ile Adıyaman Valiliği’nin başkanlığında kısaca
BROP-IPA olarak bilinen program için Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma (KN-TOC) Projesi adıyla ortak bir Avrupa Birliği
Projesi önerisi hazırlanmıştır.

MÜZE

MÜZE

KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE
PARK
PARK

Resim 18-19. Adıyaman il Halk Kütüphanesi ve Müze Mevcut Durum haritası ve İmar
Planı Kaynak: Adıyaman Belediyesi, 2008.

Resim 20-23 : Adıyaman İl Halk Kütüphanesi, dış cephe ve giriş aksı, 2008.
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Resim 24-25 : Adıyaman İl Halk Kütüphanesi, dış cephe ve giriş aksı, 2008.

Resim 26-29 (sol): Adıyaman İl Halk Kütüphanesi, iç mekânları, KNKGP 2008.

KN-TOC’un ana faaliyetlerinden biri olarak turizm odaklı canlandırma faaliyetlerinin proje süresince yürütülmesi ve sürdürülebilinmesi
için Kommagene Odak isimli bir Tanıtım Merkezi kompleksinin, Adıyaman’ın merkezinde, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi yerinde
tasarlanıp, inşa edilmesi planlanmıştır. Baraj altında kalmış olan başkent Samsat’tan, Gerger’e, Gaziantep’teki Zeugma’dan Dülük’e
kadar yayılan, Kommagene kültürüne ilişkin coğrafyanın çağdaş sunum araçları ile tanıtılacağı bu merkez, aynı zamanda KN-TOC’ın
odağını oluşturacak, barındıracağı işlevler ve konumu ile bir toplum merkezi olarak da kullanılacaktır. Var olan özgün eserlerin yer aldığı
Adıyaman Müzesi’nin de renove edilerek bir parçası haline getirileceği bu merkezin, çağdaş donanım ve sunum olanaklarıyla donatılarak
bir yandan farkındalığın yerel ve bölgesel düzeyde artırılması, diğer yandan da turizme yönelik faaliyetlerin örgütlenerek sunulduğu bir
kompleks haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
Avrupa Birliği destekli BROP- IPA olarak bilinen program için ODTÜ KNKGP grubunun öncülüğünde, Adıyaman Valiliği’nin başkanlığında,
başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Adıyaman Belediyesi, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman İl Özel idaresinin
ortaklığında hazırlanan Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi (KN-TOC) içindeki önemli inşai faaliyetlerden biri olarak
tanımlanan Kommagene Odak Tanıtım Merkezi için ihale yöntemi ile bir avan proje de temin edilmiştir. Mimar Özgür Karakaş tarafından
hazırlanan projenin uygulamasının finansı Avrupa Birliği desteğiyle sağlanacaktır.
Kommagene Odak Tanıtım Merkezi için seçilen alan Adıyaman’ın merkezinde, Adıyaman İl Kütüphanesi’nin de bulunduğu, mülkiyeti
kamuya ait (Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi) erişim olanağı çok yüksek olan yapı adasıdır (Resim 30-31). İmar planında
sosyal-kültürel tesis alanı olarak belirlenen yapı adasının güneyinde, Adıyaman için önemli bir park alanı, doğuda ise Cumhuriyet İlk
Öğretim Okulu bulunur. Proje kapsamında Müze yapısının da renovasyon projesinin de birlikte ele alınması, böylece kompleksin bir
bütün olarak tasarlanması düşünülmüştür. Ancak Proje temininden sonraki aşamada, Adıyaman Müzesi’nin renovasyonu ve tefrişi ile
ilgili inşai uygulamaları KTB’nca sağlanacaktır. Bu projenin gerçekleşmesi için sürecin Adıyaman Valiliği ve KTB’nca AB nezdinde izlenmesi
gereklidir.
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Mimari Program:
KN-TOC’ın odağı olarak işlev verecek, Kommagene Odak Tanıtım Merkezi Müze ve Kütüphane ile birlikte eğitim, bilgi, belge, iletişim,
toplantı mekânları, yerel birimler olan YAB ve PBEB’nin ofisleri, yeme-içme mekânları ile bu kompleksin işlevini destekleyecek sınırlı sayıda
ticari işletmeyi içerecek şekilde tasarlanması amaçlanmıştır. Bu kompleksin öngörülen mimari programla, programa göre öngörülen
büyüklükler aşağıda verilmiştir:
Kommagene Odak Tanıtım Merkezi
Sergi alanı: toplam 450 m2
• Üretilen ürünlerin sergilenmesi
• Kalıcı sergi
• Fuar sergileri
Servis mekânları (WC, çay ocağı, depolar vb) 150 m2
Ofisler 120 m2
• PBEB ve YAB, İdari ofisleri 3 adet
• Valilik teknik bürosu 1 adet
• KOBİ, sivil toplum örgütleri, turizm operatörleri vb ile bağlantı ofisleri 4 adet
Atölye, salon, işlikler 620 m2
Derslikler 6 adet (150)
Toplantı salonları 2 adet (100)
Atölyeler 4 adet (170)
Mediatek, videotek, kütüphane (200)
Ara toplam: 1340
Dolaşım (%35): 469
Ana toplam: 1 809 m2

Keşif Bedeli 1:
Tüm yapı adasının açık mekanları ile birlikte bütüncül biçimde tek elden tasarlanması için, mimari proje bir bütün olarak temin edilecek;
ancak Adıyaman Müzesi’ne ilişkin renovasyonun uygulama maliyeti KTB’nca karşılanacaktır. Müze dışındaki yeni yapının inşaat ve tefriş
maliyetleri ile tanıtım ve sunuma yönelik tasarım ve ekipmanın (film, sergi vs) KN-TOC kapsamında temini öngörülmektedir.
1. Yeni yapı inşaatı: Tanıtım Merkezi
Mevcut Müze yapısı ve arsa verileri gözetilerek hazırlanacaktır.
Toplam inşaat alanı: 1100 m2 (toplam maksimum 1860 m2 – tasarlanan projeye göre galeri boşlukları bundan düşülerek yaklaşık
hesaplanarak), tefriş kalemi ayrıca hesaplanmıştır.
Yapı taban alanı: 14mx30m=420 m2 , Maks. 3 kat
İnşaat bedeli:
Birim fiyat bedel: 1 396 TL/m2 (Bayındırlık birim fiyat hesabı, 2008 yılı, 5D sınıfı)
Toplam inşaat bedeli: 1 535 600 TL
Toplam avro: 726 739 avro
(1 Avro=2113 YTL – 26 Aralık 2008 tarihi)
Proje bedeli: %10: 72 674 avro
Toplam: 799 413 avro

2. Yeni yapı inşaatı eski kütüphane:
Var olan kütüphane yapısı depreme uygun olmadığından yıkılarak benzer mimari özelliklerle yeniden inşa edilmesi öngörülmektedir.
Yapının içi yeni işleve göre yeniden düzenlenebilir. Eğer kompleks ayrı kütlelere halinde tasarlanacaksa komşu yapılarla (müze gibi)
geçitler ve/veya revaklı bağlantılar gözetilmelidir.
Yapı taban alanı: 350 m2, İki kat
İnşaat bedeli:
Toplam inşaat alanı: 700 m2
Birim fiyat bedel: 1 396 TL/m2 (Bayındırlık birim fiyat hesabı, 2008 yılı, 5A sınıfı)
Toplam inşaat bedeli: 977 200 TL
Toplam avro: 462 470 avro
Proje bedeli: %10: 46 247 avro
Toplam: 508 717 avro

1

Keşif Bedeli’nin belirlenmesinde Bayındırlık Bakanlığı ve Peyzaj Mimarları Odası’nın 2008 birim fiyat listeleri kullanılmış olup, her iş tanımı için kullanılan liste ve sınıfı ilgili satırda
verilmiştir. Bedel hesaplanırken 26 aralık 2008 tarihli kura göre 1 AVRO = 2.113 YTL olarak alınmıştır.
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Resim 30: Kommagene Odak Tanıtım Merkezi Avan Projesi, Özgür Karakaş, 2008.

Resim 31: Kommagene Odak Tanıtım Merkezi Avan Projesi, Özgür Karakaş, 2008.
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3. İç mimari tasarım işi: Müze
Var olan Müze yapısı korunarak diğer yapılarla işlev olarak uygunluk sağlanması amacıyla iç mimari düzenlemesi yapılacak, küçük bazı
tadilat eklerle diğer yapılarla bütünlük sağlanabilecektir (özellikle dış cephe, diğer iki yapı ile bağlantılar ve açık alan dolaşıma uygunluk
açısından). Erişimde kolaylık sağlanması talep edilmekle birlikte, Müzenin güvenliği en önemli kriter olarak gözetilmelidir. Tanıtım
merkezi bir bütün olarak tasarlanırken Kommagene –Nemrut temasının bazı bölümlerinin müze dışında, özgün eserlerin ise sadece
Müze’de sergileneceği düşünülmeli, ancak kavramsal ve mimari bütünlük sağlanmalıdır.
Yapı taban alanı: 1 000 m2, Tek kat
İnşaat bedeli:
Toplam inşaat alanı: 1 000 m2
Birim fiyat bedel: 846 TL/m2 (Bayındırlık birim fiyat hesabı, 2008 yılı, 5A sınıfı)
Toplam inşaat bedeli: 846 200 TL
Toplam avro: 400 378 avro
Yukarıdaki hesaba göre Proje bedeli: %5: 20 019 avro
Toplam: 20 019 avro (sadece proje bedeli alınacak)

4. Peyzaj Projesi: Müze, Kütüphane ve Tanıtım Merkezi yapılarının ortak açık alanının düzenlenmesi
Alanın güneyinde bulunan ve bugün kullanılmakta olan park alanı hariç, tüm yapı kompleksini içeren sosyo kültürel tesis alanı adasında
kentsel mekan karakterinde peyzaj düzenlemesi ile mevcut araç park yerlerinin kuzeydoğusunda otopark düzenlemesi yapılması
öngörülmektedir.
Toplam düzenlenecek alan: 3 030 m2
Birim fiyat bedeli: 98 ytl/m2 (Peyzaj mim odası birim fiyat hesabı 2008 tarih, 6. grup, 4. sınıf)
Toplam inşaat bedeli: 296 940 TL
Toplam avro: 140 530 avro
Proje bedeli: %10: 14 053 avro
Toplam: 154 583 avro

5. Kommagene Odak Tanıtım Merkezi (müze hariç) tefriş ve ekipmanı yaklaşık maliyeti
Bu kapsamda Müze dışında Kommagene Odak’ın tefrişine ilişkin tahmini bedel hesaplanmıştır.
Ofis tefrişi:
Bilgisayarlar:
Sergi tefrişi:
Videotek, mediatek:
Kütüphane:
Toplam Bedel (YTL):
Toplam (AVRO):

70 000
40 000
55 000
10 000
50 000
225 000
106 000

Resim 32. Adıyaman Höyüğü’nün doğusundaki Otrakçı Pazarı çevresinde yer alan tarihi camiler: Çarşı Cami, Ulu Cami ve Kab Cami ve Paşa Hamamı, a (üst) hava fotoğrafı
(Goggle Earth, 2010), b (sağ) . Çarşı / Hacı Abdülgani Cami Vaziyet Planı (Adıyaman Belediyesi Envanter fişi).
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Çarşı (Hacı Abdülgani) Cami
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı): 12.2.1977 - A351
Tescil eden kurum:

G.E.E.A.Y.K.

Tescil fişi:

var

Otrakçı Pazarı olarak bilinen çarşının hemen güneyinde konumlanan Çarşı Cami (Resim 9-11), 1557 yılında Hacı Abdülgani tarafından
yaptırılmıştır.
2

Kaynaklardan Caminin çeşitli kereler onarım gördüğü3 anlaşılmaktadır (Yurt Ansiklopedisi, 240; Bayhan vd.2002:83). Cami 1640 yılında
Hacı Mehmet bin Seyfettin Rızaullah, 1910 yılında Vakıflar İdaresi ve 1957 yılında da Cami Yaptırma Derneği tarafından onarılmıştır.
Bayhan ve diğerleri (2002:83) cami minaresinin güvenlik gerekçesi yıkıldığını ve 1905 yılında yenilendiğini de ifade ederler. Bu tarih
Otrakçı pazarındaki dükkanların yapım tarihi ile örtüşmektedir. Öte yandan bu ticari merkezin diğer dokudan farklı olarak ızgara plana
göre gelişimi düşünüldüğünde; kaynaklarda belirtilmemiş olsa da bölgede bu tarihte bir yangın olduğu düşünülebilir. Adıyaman Belediyesi
İmar Müdürlüğü tarafından hazırlanan envanter fişinde caminin Vakıflar İdaresi’nce en son 1986 yılında onarıldığı ifade edilmektedir.
Cami duvarlarının temele yakın alt kısımları özgün gibi görünmekle birlikte, yapının betonarme iskelet ile briket dolgu duvarlarla
kapsamlı şekilde yenilendiği anlaşılmaktadır. Caminin çatısının özgününde düz ahşap örtülü olduğu çevredeki kullanıcılar tarafından
ifade edilmekle birlikte günümüzde Cami dört kolon üstünde taşınan ahşap kubbe ve onun çevresinde düz ahşap tavan ile örtülmüş
durumdadır (Bayhan, v.d. 2002:83).

Resim 33. Çarşı Cami’den iç ve dış görünüşler (KNKGP, 2006).

Tescil fişinde, kare plan üzerine 744 m²’lik bir sahaya inşa edilen yapının son cemaat yerinin sonradan ilave edildiği belirtilmiştir. Beyaz
silme taştan4 yapılmış olan ön yüzde iki tali ve bir ana (cümle) kapısı vardır. İki kanatlı ahşap kapılar basit ağaç işçiliği gösterir. Cümle
kapısı ve minare kaidesinde toplam dört kitabesi bulunmaktadır.
107 cm duvar kalınlığı olan Caminin iç mekanı 14x18m boyutlarındadır. Sekizgen kasnaklı kubbeyi dört sütun taşımaktadır. Minare
camiden ayrı olarak yapılmıştır. Üzerinde, Ulu Cami’nin minaresinde de görülen kaval pano vardır.
Caminin yüzeyinde görülen tuğralar Hicri 1245 tarihlidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski
Eserler (1972: 73) adlı yayında caminin daha çok Ulu Camiler tipinde olduğu ancak özellikle son onarımlar sırasında büyük bir kısmının
yenilendiği ve bu nedenle özgün kimliğini yitirdiği vurgulanmıştır.
Eski Askerlik Şubesi
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı):

26.06.1986-2383

Tescil eden kurum:

TKTVKYK

Tescil fişi:

var

Eskiden Askerlik Şubesi olarak kullanılan yapının hangi döneme ait olduğu konusunda değişik yorumlar bulunmakla birlikte yapının
mimari özellikleri açısından Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait olduğu düşünülmektedir (Bayhan, v.d., 2002:89).

Resim 34. Eski Askerlik Şubesi’nin a (üst, sol) içi ve b (üst, sağ) kitabesi (KNKGP 2006), c (sol) Eski Askerlik Şubesi’nin planı (Bayhan, v.d, 2002:96)
2
3
4

Tescil fişinde “Eski Pazar” olarak geçmektedir.
Adıyaman Belediyesi’Nce hazırlanan tescil fişinde yapı “Hicri 965, 1150 (Arapça), Hicri 1326 ve günümüzde olmak üzere dört defa tamir edilmiştir”
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler adlı yayında “beyaz küfeki taşı” olarak geçmektedir.
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Dikdörtgen planlı ve tek katlı bir yapı olan Eski Askerlik Şubesi’nin biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere basık kemerli iki giriş kapısı
bulunur. Kesme taş yapının kuzey ve güney cephelerinde altışar, diğer cephelerde ise sekizer adet demir parmaklıklı penceresi vardır.
1984 yılında hazırlanan tescil fişinde, kuzey (?) yönündeki giriş kapısının üzerinde üçgen alınlıklı bir sundurma olduğu anlaşılmaktadır.
Bu kapı üzerindeki kitabe tahrip olmuştur (Bayhan, vd. 2002:89). Tescil fişindeki fotoğrafta yapının ahşap karkas çatısının o yıllarda
halen sağlam olduğu görülmekle birlikte, 2006 yılındaki tespitler sırasında onarım öncesi temizliği tamamlanan yapının çatısının çökmüş
olduğu tespit edilmiştir (Resim 34-36).

Resim 35 (sol) Eski Askerlik Şubesi’nin hava fotoğrafı (Google Earth, 15.07.2003); b (sağ) ön cephe (KNKGP, 2006) c (alt) Eski Askerlik Şubesi onarıldıktan sonraki hava
fotoğrafı (Google Earth, 2010).

2006 yılında Avrupa Birliği Kültürel Mirası Geliştirme Programı kapsamında onarımına başlanan yapı, Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi’nin
de katkılarıyla tamamlanarak 2008 yılında Vali Halil Işık Kültür ve Sanat Evi olarak açılmıştır (Resim 37).
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Resim 36. Adıyaman, Eski Askerlik Şubesi onarımdan önce, KNKGP 2006.

Resim 37. Adıyaman Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet veren yapının açılış töreni,14 Mayıs 2008 (Kaynak: www.kenthaber.com)

Kap Cami
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı):

30.06.2006-80

Tescil eden kurum:

Şanlıurfa KTVKBK

Tescil fişi:

yok

Kap Mahallesi’nde, Paşa Hamamı’nın hemen batısında yer alan cami (Resim 38-41), kitabelerindeki tarihlere göre 1768 yılında inşa
edilmiş ve 1923 yılında yenilenmiş / yeniden yaptırılmıştır (Bayhan, v.d. 2002:82; VGM, 1972: 66). Caminin kuzey ve kuzeybatı
köşeleri olmak üzere iki kitabesi bulunur. Cami üç ayrı kütleden oluşmaktadır: önünde son cemaat yeri bulunan ana ibadet yapısı, bu
yapının batısında yer alan yazlık kısım ve yazlık kısmın kuzey köşesindeki minare (VGM, 1972: 66).

Resim 38. Kap Camisi’nin ana ibadet kısmının planı (VGM, 1972: 66), Resim 39. Kap Cami a (sol) dış cephe, b (sağ) Minaresi, KNKGP, 2006.
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Ana ibadet mekanının girişinde üç kemerli ve düz damlı bir son cemaat yeri, sonrasında ise özgününde düz damlı olup 1923 yılında
gerçekleştirilen yenileme sırasında inşa edilen bağdadi kubbeli ana mekan bulunmaktadır (Bayhan, v.d. 2002:83; VGM, 1972: 66-67).
Kubbe, kuzeyde sekizgen iki paye ve üç sivri kemer üzerine oturmaktadır. Caminin inşa kitabesi son cemaat yerine açılan kuzey yönündeki
kapının üzerinde, yenileme kitabesi ise kuzeybatı yönündeki ikinci kapının üzerindedir. Yazlık kısmın kıble duvarı ve küçük bir mihrabı
bulunur (VGM, 1972: 66-67). Yazlık kısma bitişik olan tek şerefeli silindirik minare ise kare bir kaidenin üzerine oturmaktadır (Bayhan,
v.d. 2002:83).

Resim 40. Kap Cami c (üst, sol) Mihrap, d (üst, sağ) İç mekan, KNKGP, 2006.
Resim 41. Kap Camisi’nde Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kontrollüğünde yürütülen
2007-2008 yılı restorasyon ve güçlendirme uygulaması:
a (sağ) Minare onarımı,
b (alt, sol) Caminin açılarak özgün halinde dönüştürülen ön cephesi son cemaat yeri,
c (alt, sağ) Cami son cemaat yeri, KNKGP 2008.

Musalla Cami
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı): 08.01.1971 - 5675
Tescil eden kurum:

G.E.E.A.Y.K.

Tescil fişi:

Var, ulaşılamadı

Mülkiyet

VGM

Ada-parsel

367 ada – 1 parsel

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Musalla Camisi’nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, çarşı esnafı 1890 yılındaki
depremde minaresinin yıkıldığını ifade etmektedir. 1972 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan yapı, Vakıflar İdaresi tarafından onarılmış
ve ibadete açılmıştır (Bayhan, v.d. 2002:84).
Yapı dikdörtgen biçimlidir. Ortada bir kubbenin örttüğü kare hacim, yanlara doğru çapraz tonozlarla örtülü mekanlarla genişletilmiştir
(Resim 42-44). Yapının kuzeye bakan uzun kenarında, üstü çapraz tonozla örtülü beş gözlü bir son cemaat yeri bulunur. Caminin silindir
gövdeli ve tek şerefeli minaresi kuzeybatı köşede yer alır (Bayhan, v.d., 2002:84). Mimari özellikleri halen korunmuş olmakla birlikte
minare kapsamlı şekilde yenilenmiş olup, onarım sırasında Cami avlusunda yer alan özgün minare taşları tespit edilmiştir.
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Resim 42. Musalla Cami Vaziyet Planı, (Adıyaman Belediyesi
Envanter fişi).

Resim 43. Cami Planı (Kaynak: Bayhan, v.d., 2002:90).

Resim 44. Musalla Cami a(sol) Kuzey cephe, b (orta) Batı ve güney cephe, c (sağ) Son cemaat yeri, KNKGP 2006.

Paşa Hamamı
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı): 26.12.1991 - 1056
Tescil eden kurum:

Adana KTVKBK

Tescil fişi:

var

Mülkiyet
Ada-parsel
Kap Mahallesi’nde, Kap Camisi’nin hemen batısında yer alan Paşa hamamının yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır
(Resim 32,45-46). Ancak bazı uzmanlar yapının Kap Camii ile birlikte yapılmış olabileceğini, bazıları ise yapının daha erken dönemlerin
mimari ve süsleme özellikleri gösterdiğini belirtmektedir5. Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (VGM, 1972: 67) adlı eserde, hamam
Kap Camisi’nin ek yapısı olarak değerlendirilmektedir (Resim 32,45-46).

Resim 45. Paşa Hamamı’nın planı (Bayhan, vd. 2002:90), Resim 46. Paşa Hamamı; a (sol) Giriş kapısı, b (sağ) soğukluk mekanı, KNKGP 2006.
5

S. Erken, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler , 1972: 71; Y. Tanrıverdi, Adıyaman Osmanlı Devri Eserleri (A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,
Basılmamış Lisans Tezi; Mustafa Sucu, Adıyaman ili ve ilçeleri : yakın çevre incelemeleri sf: 48
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Hamam yaklaşık 19.70m x 20.40m boyutlarındadır. Hamamın giriş kapısının üzerinde karşılıklı duran iki pars figürü ve bunların arasında
bulunan üç rozet görülmektedir. Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (1972:67) adlı eserde, rozetlerden birinin fırıldak motifli,
diğerinin ise mührü Süleyman motifli olduğu, pars figürlerinin büyük bir ihtimalle hamamı yaptıran kişinin sembolü olduğu belirtilmiştir.
Hamamın soğukluk mekânının üst örtüsü tromplara oturtulmuş bir kubbe ile geçilmiştir. Soğukluğun güneyindeki soyunmalık kısmı
çapraz ve beşik tonozla örtülmüştür. Soğukluk mekânının kuzeybatı köşesinden ılıklık olarak işlev gören, beşik tonozla örtülü bir koridora
geçirilir. Bu koridorun sonunda küçük bir hacim (özgününde tuvalet ya da tıraşlık olabilir) bulunur.
Ilıklık koridorunun ortasından özgününde dört eyvanlı ve dört halvetli olarak tasarlandığı anlaşılan, sıcaklık mekânına geçilir. Ilıklıktan
sıcaklığa girilen kuzey eyvanı bir duvarla kapatılarak, ılıklık mekânının parçası gibi kullanılmaktadır. Sıcaklık mekânının ortası kubbe,
eyvanları ise tonozlarla örtülüdür. Halvet hücrelerinin üstünde de kubbeler bulunur. Hamamın güney cephesi su deposu ve külhan yer
alır (Bayhan, vd. 2002:88).
Saray / Eski Saray Cami
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı):

12.2.1977-A 351

Tescil eden kurum:

G.E.E.A.Y.K.

Tescil fişi:

var

Gölbaşı Caddesi üzerine bulunan cami, kitabesinde belirtilen tarihe göre 1638 yılında İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Yazılı
kaynaklarda Eskisaray Cami – İbrahim Bey Cami olarak da anılmaktadır (Resim 47-48). Caminin büyük bir kısmı yapılan ek ve
onarımlarla değiştirilmiştir. Yapının doğu cephesinin bir kısmı ile güney cephesi özgündür. Diğer bölümler ise daha sonraki yıllarda
yapılan onarımlarla değiştirilmiştir (Bayhan, vd. 2002:83-84, VGM, 1972: 73).
Ahşap tavanlı yapının kıble cephesi kesme taştan yapılmıştır. Caminin özgün son cemaat yeri süreç içinde ibadet mekanına dâhil edilmiş
ve yapıya yeni bir son cemaat yeri eklenmiştir. Saray Camisi’nin mihrabı Adıyaman’ın en süslü mihrabıdır. Yarım silindirik formlu taş
mihrabın nişi mukarnaslıdır (VGM, 1972: 73). Caminin tek şerefeli minaresi özgün karakterini korumuştur. Taş döşemeli bir avlu ve
abdest alma yeri bulunmaktadır.

Resim 47. Saray Camisi Vaziyet Planı, Adıyaman Belediyesi Envanter fişi.

Resim 48. Saray Cami a (sol) Avlu cephesi ve b (sağ) Minareden ayrıntı, KNKGP 2006.
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St Paul (Petros Bulus) Kilisesi
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı): 12.2.1977-A 351
Tescil eden kurum:

G.E.E.A.Y.K.

Tescil fişi:

var

Mülkiyet
Ada-parsel

526(?) ada – 10 parsel

Resim 49. St Paul (Petros Bulus) Kilisesi Vaziyet Planı,
Adıyaman Belediyesi Envanter fişi.

Ziya Gökalp Caddesi’nin güneyinde, 1312 ve 1313. Sokaklardan giriş alan Petros Bulus Kilisesinin yapımı IV. veya V.yüzyıla
tarihlenmektedir. Kilisenin giriş kapısının üzerinde ve iç duvarlarda yer alan ve estrangele harfleri ile yazılan kitabelere göre yapı 1885
ve 1905 tarihlerinde onarılmıştır (Bayhan, 2002:88). Adıyaman Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından hazırlanan envanter fişinde son
onarım tarihi 2001 yılı olarak verilmiştir (Resim 49-52).
Tescil fişinde ise, giriş kapısı üzerinde bulunan kitabede, eski kilisenin yıkılıp yerine şimdiki kilisenin inşa edildiği yazıldığı belirtilmektedir.

Resim 50. St Paul (Petros Bulus) Kilisesi’nin konumu,
Google Earth, 2010.

Doğu-batı yönünde üç nefli, bazilika planlı bir yapı olan St. Paul Kilisesi, 10mx16m boyutlarında, düz teras çatılı bir yapıdır. Apsis içinde
yer alan sunağın Urfalı Süryani marangozlar tarafından yapılmış olması söz konusudur. Son cemaat yerinde metropolit Eyyub’un mezarı
bulunmaktadır (Bayhan, v.d, 2002:88).
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Resim 51. St. Paul Kilisesi, Plan (Bayhan, v.d. 2002:92) ve avlu cephesi, KNKGP 2006.

Resim 52. St. Paul Kilisesi iç mekânından görünümler (KNKGP 2006)

Ulu Cami
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı): 12.2.1977-A 351
Tescil eden kurum:

G.E.E.A.Y.K.

Tescil fişi:

var

Mülkiyet:
Ada-parsel:
Otrakçı Pazarı’nın kuzeybatısında yer alan Ulu Cami, Adıyaman’ın en büyük camisidir6 (Resim 53-56). Günümüzdeki şekli ile 1863
yılında inşa edilen yapının yerinde bazı belgelere göre Dulkadiroğulları döneminde bir başka bir cami bulunmaktadır. 1902 yılında
onarılan cami, ampir ve rokoko üsluplarının karışımı sayılabilecek eklektik üslubun bir örneği olan tipik bir 19. yüzyıl camisidir (VGM,
1972: 68; Bayhan, v.d, 2002:82).

6

Yapının onarım kitabeleri için bkz. “Adıyaman İli ve İlçelerinde Yüzey Araştırması-2003”, Bayhan, A.A., Salman, F., 2004: 142-144
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Resim 53. (üst, sol) Ulu Cami’nin konumu,
Resim 54. (sağ) Ulu Cami planı (Kaynak: VGM, 1972: 68).
Resim 55. Ulu Cami’nin dış cephe, KNKGP 2006.

Kesme taştan yapılmış olan caminin beden duvarları cephelerde üçgen alınlıklarla son bulur. Camiye, bir tanesi kuzeydeki dört adet
dikdörtgen sütunlu son cemaat yerinden, diğer ikisi ise doğu ve batıdan olmak üzere üç adet kapıdan girilir. Üzeri bir revakla örtülü olan
doğu kapısına beş basamakla ulaşılır. Bu revağın hemen yanında da, caminin kare kaideli, silindirik gövdeli minare yer alır (VGM, 1972:
68-69).
Caminin minaresinin malzeme nitelikleri, kaidesi, gövde ve şerefe yönü gibi mimari özellikleri nedeniyle Dulkadiroğulları döneminde
yapılmış özgün camiye ait olduğu düşünülmektedir (Bayhan, vd. 2002:82).
Caminin ana ibadet mekânı ortada bir adet kasnaklı büyük kubbe, dört köşede daha küçük dört kubbe ve bu kubbelerin arasında
tonozlarla örtülüdür (VGM, 1972: 68). Caminin batı tarafında ise yazlık kısmı bulunur (Bayhan, vd. 2002:82).

Resim 56. Ulu Cami’nin dış cephesi ile ana ibadet mekanı, KNKGP 2006.

Otrakçı Pazarı Tonozlu Dükkânlar (Hısn-ı Mansur Çayevi ve Tuzhan ile birlikte)
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı):

01.10.2004-129(?)

Tescil eden kurum:

Adana KTVKK

Tescil fişi:

11 adet dükkânın tescilini öngören 3 ayrı tescil fişi bulunur

Ada-parsel:

1070 ada /11 parsel; 1074 ada /14-16-17 parsel; 1075 ada/4-5-6--1213-14 parsel.

Resim 57. Otrakçı Pazarı, Tonozlu dükkânlar, KNKGP 2006

Eski Kâhta Caddesi’nin hemen güneyinde yer alan Otrakçı Pazarı ve tonozlu dükkânlar ve Adıyaman’ın tarihi ticari merkezini
oluşturmaktadır (Resim 57-58). Yakın çevresinde Ulu Cami, Çarşı Cami ve Kap Cami gibi önemli dini yapıların da bulunduğu bu ticari
merkez, doğu-batı yönünde, ortadaki bir sokak ile ikiye ayrılmış birbirine paralel 6 sokak boyunca uzanan ve özgününde genellikle tek
katlı dükkânlardan oluşur.
Günümüzde numaralarla isimlendirilmiş olan bu sokakları esnaf farklı adlarla tanımlamaktadır. Ki esnafın kullandığı bu isimler,
muhtemelen sokaklardaki özgün dükkanların işlevleriyle ilişkilidir. Esnafın adlandırdığına göre sokaklar kuzeyden güneye, batı yönünde
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Resim 58. Otrakçı Pazarı a(sol) Vaziyet Planı; b(sağ) Tescil durumu ve KNKGP ekibi önerisi, Google Earth 2010.

Terzi, Tenekeci, Otrakçı ve Aktar ile doğu yönünde Köşker, Terzi, Yüncü, Tüccar ve Boyacı pazarları olarak bilinmektedir (Resim 58).
1905 yılında inşa edilen Otrakçı Pazarı’nı gösteren 1940’lı yıllara ait fotoğrafta, çatılardaki metal örtü ile dükkânların halen devam eden
düzeni rahatlıkla okunmaktadır (Öztürk, 2008: 133, 142-146; Resim 59). Bu tek katlı dükkân düzeni fotoğrafın sol üst köşesinde
görünen tek kubbeli Kap Cami’nin önünden geçen Eski Kâhta Caddesi boyunca devam eder. 1006. Sokak ile 1003. Sokak arasında kalan
dükkân grubunun üzeri düz damlı iken, diğer dükkânların kırma çatılı olduğu görülür. Aynı fotoğrafa göre 1009 ile 1008. sokakların
arasında, doğu kanatta herhangi bir yapı yoktur. UNDP-GAP BKİ-İTÜ Projesi7 (TUR 95/004/36) raporuna göre bu boş alan, eskiden
Buğday Pazarı olarak anılan 1004. sokağın önündeki meydandır. Günümüzde bu kısımda, betonarme dükkânlar bulunur. Batı kanatta
ise, 1008 ile 1007. sokak arasında iki katlı, kırma çatılı ve cihannümalı bir yapı yer alır ki bu yapı maalesef günümüze ulaşamamıştır.

Resim 59. 1940’lara ait Otrakçı Pazarı görüntüsü (UNDP-GAP.BKİ-İTÜ (TUR 95/004/36) Projesi)

Tek katlı, tonozlu, kesme taşla inşa edilmiş bu dükkânlar, zaman içinde farklı ve çoğunlukla niteliksiz müdahalelere konu olmuştur. Yaygın
müdahaleler çatıların ve tonoz üstlerinin betonarme düz teraslara dönüştürülmesi, tonoz altlarına ahşap asma tavan ya da kontrplaklarla
kaplama yapılması, doğramaların değiştirilmesi gibi müdahalelerdir. Günümüzde, dükkânların bir kısmı halen tonozlu olup, üstleri ya
özgün kırma çatı ile örtülüdür ya da düz beton terasa dönüştürülmüştür. Yerinde yapılan görüşmelerde esnaftan pazarda 1981 (veya
1983?) yılında bir patlama olduğu, bu patlamanın etkisiyle bazı dükkânların harabeye dönüştüğü ve yıkılan bu dükkânların yerine daha
sonra briket malzeme ile düz damlı yeni dükkânlar inşa edildiği öğrenilmiştir.
2001 yılında, Adıyaman Valiliğinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne yaptığı başvuru üzerine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, GAP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bir ortak projesi (TUR 95/004/36) olarak yürütülen
“Mardin Katılımcı Kentsel Rehabilitasyon” programının bir yan projesi olarak “Adıyaman Tarihi Otrakçılar Çarşısı Rehabilitasyonu” ile
“Tuzhanı Restorasyonu ve Bitişik Yapılarla Birlikte Turizm Amaçlı Kullanım Projesi” hazırlanmıştır.
7

Otrakçı Pazarı ve çevresi ile ilgili olarak Prof. Dr. Atilla Yücel başkanlığında hazırlanan rapor………?
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Bu proje kapsamında, Prof. Dr. Atilla Yücel’in koordinasyonunda ve Yüksek Mimar Pelin Derviş’in yürütücülüğünde çalışan proje ekibi
alanda ayrıntılı çevresel tespitler, rölöveler ve yapı durumu tespit ve analizleri yapmış ve hazırlanan Analiz Dosyası ve Mimari Kavram
Projesi 2002 yılında GAP-BKİ, UNDP ve Adıyaman Valiliği’ne sunulmuştur. Ayrıca, proje alanı dışında kalan Eski Askerlik Şubesi binasının
da restorasyonu için proje ve uygulama maliyet tahminlerini içeren bir Ön Fizibilite belgesi hazırlanmıştır. Projenin “Adıyaman Tarihi
Otrakçılar Çarşısı Rehabilitasyonu” ayağı kapsamında, Otrakçı Pazarı’nın çevresel envanteri, kullanım, yapı türü, kat adedi, mülkiyet
vb. tespit çalışmaları yapılmış, fotoğraf ve diğer tespit belgeleri de oluşturularak bir analiz dosyası hazırlanmıştır. Bu dosya, tescil ve
korumaya yönelik işlemlerin başlatılması amacıyla ilgili koruma bölge kuruluna sunulma aşamasına getirilmiştir.8
Günümüzde çok az sayıda turistik eşya satışı yapılan9 daha çok yerel bir pazar niteliğindeki Otrakçı Pazarı’nda 2008 yılında yapılan
ayrıntılı tespitlere göre sokakların genel mimari özellikleri ile ilgili olarak şu kısa değerlendirmeler yapılabilir.10
1003 Sokak
İşlev: Sokaktaki yaygın işlev terzi ve kunduracı dükkânları olup, 1 adet elektrikli alet satıcısı ve tamircisi bulunur.
Mimari nitelik: Tonozlu dükkânlar bulunmakla birlikte, mekân tavanları içerden kaplı olduğu için tonozlu üst örtü algılanamamaktadır. Tuz
Han’ın yanından girildiğinde sağ taraftaki dükkânların hemen hepsi betonarme sistemle inşa edilmiş / yenilenmiştir. Sokak boyunca bazı
dükkânlarda özgün panjurlar mevcut olup bunlar mavi, gri ve kahverengi gibi renklerde boyalıdır. Sokak döşemesi şaptır. Dükkânların
önlerindeki gölgelikler genellikle niteliksiz biçimde yerleştirilmiş, ondülindir.
1005 Sokak
İşlev: Bıçak evi, terzi, zücaciyeci ve bakırcıların yer aldığı sokakta özgün boş dükkânlar da mevcuttur. Bunlar dışında 3 dükkânın kepenkleri
kapalı olduğundan işlevleri saptanamamıştır.
Mimari nitelik: 2 adet dükkânın özgün tabelası ile birlikte, mavi panjurları bulunur. Sokak döşemesi şap olup, bir dükkanın önünde yere
niteliksiz bir seramik kaplama yapılmıştır. Dükkânların önlerindeki gölgelikler genellikle niteliksiz biçimde yerleştirilmiş ondüledir.
1006 Sokak
İşlev: Çoğunlukla yüncülerin bulunduğu sokakta satılık bir dükkânla birlikte, kullanılmayan kapalı dükkânlarda mevcuttur. Yünler
çuvallar içinde sokakta sergilenmektedir.

Resim 60: Ortakçı Pazarı, 1006. Sokak, KNKGP 2008.

Mimari nitelik: Düz beton teras çatılı dükkanlarla birlikte, karşılıklı olarak yerleşmiş kırma çatılı ve tonozlu dükkanlarda bulunur. Dükkan
panjurları mavi ile boyalı olup, bir dükkanda nitelikli bir tabela vardır. Özgün tonozlu dükkânların döşeme kotu şap zeminli dükkanlardan
daha alçaktır.

Proje ekibi, Rehabilitasyon Projesi’nin analiz aşamasından sonraki bölümleri için bazı önerilerde bulunmuştur. Buna göre, mevcut 1/1000 ölçekli İmar Planı’nda çarşı bölgesinde
tarihi yapıları dikkate almayan yol ve düzenleme önerilerinin de tadilatı gerekmektedir. Ayrıca, Tuzhanı Restorasyonu kapsamında projelendirilen 10 sayılı parselin kuzeyindeki
uyumsuz yapılardan oluşan yapı adasının kaldırılarak küçük bir meydana dönüştürülmesini öngörmektedir. Böylelikle, bu meydan, kent merkezi için ayrı bir çevresel kalite unsuru
olacak ve tarihi Kab Camii, Paşa Hamamı, Tuzhanı yapılarını aynı kamusal mekân çevresinde birleştirmiş olacaktır.
9
Yerel bir turistik eşya üreticisi olan Besi Bebek 2010 yılında Otrakçı pazarında bir dükkan açmıştır.
10
“Sokak numarası-2” olarak belirtilen sokaklar 1402 Sokağın batısında kalan sokakları ifade etmektedir.
8

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

291

1006-2 Sokak
İşlev: Bu sokakta birer adet olmak üzere ayakkabıcı, giysi satış, zerzevatçı, kasap, süngerci/halıcı, baharatçı (1007-2 ile aynı) ile birlikte
iki adet çay ocağı bulunur.
Mimari nitelik: Bazıları içerden birleştirilmiş olan dükkânlardan caddeye cephesi verenler 2 veya 3 katlı olabilmektedir. Dükkânların iki
tanesinde kırma çatı, bazılarında ise mavi panjurlar bulunur. Bu sokak diğerlerine göre daha geniş ondüle örtülerle kapatılmış olup, daha
gölgeli bir sokaktır.
1007 Sokak
İşlev: Bu sokakta halıcılar 2 adet), terzi, yüncü, kunduracı, zücaciyeci, dikim imalathanesi, konfeksiyoncu ve bir tane çayevi gibi farklı
işlevler bir aradadır.
Mimari nitelik: Bu sokaktaki 6 tane kırma çatılı dükkân bulunur. Üç dükkâna oldukça niteliksiz birer kat eklenmiştir. Sokak kaplaması
diğerleri gibi şaptır.
1007-2 Sokak - Hısnı Mansur Çayocağı’nın sokağı
İşlev: Bu sokakta 3 tane hediyelik eşya, 4 tane kilim/halı satış, terzi, ayakkabıcı, baharatçı ve kuyumcu gibi farlı işlevler yer alır. Ortakçı
pazarındaki en nitelikli dükkân olarak belirlenen, yığma taşla inşa edilmiş Hısnı Mansur Çay ocağı da bu sokakta yer alır. Her iki sokaktan
girişi olan çağ ocağı vakıf dükkânı olarak da adlandırılmaktadır. Ayrıca Pazar sabahları, öğleden önce bu mekân ilin tespih borsası olarak
da işlev görmektedir.
Mimari nitelik: 3 tane iki katlı yapının yer aldığı bu sokakta bir adet tonozlu dükkân bulunmakla birlikte, bu mekân maalesef
kullanılmamaktadır. Dükkânlarda yine mavi panjurlarla birlikte, yer yer tenteler ve ondüle gölgelikler kullanılmaktadır. Ortakçı Pazarının
Kab camine yakın olan b kısmı en yoğun sokaklardan biridir. Zemini şap kaplı olan sokakta ürünlerin sergileniş biçimi oldukça başarılırdır.
1008 Sokak
İşlev: Bu sokakta 3 tane kundura ile birlikte birer adet zücaciyeci ve ayakkabı tamircisi bulunur. 2008 yılı yazında tespit yapıldığı dönemde
sokakta 4 adet dükkân işlevsiz/ kapalı durumdadır.
Mimari nitelik: Sokağın güney kanadı tümüyle iki katlı olup, bez gölgelikler, kepenkler ve panjurlarla Ortakçı Pazarı içindeki en nitelikli
ayrıntıları barındırır. Sokakta ayrıca bir de asma bulunur. Bu sokakta özgün düz tavanların yanı sıra kırma çatıları görmek de mümkündür.

Resim 61: Ortakçı Pazarı, 1006-2 Sokak,
KNKGP 2008.

Resim 62: Ortakçı Pazarı, 1008. Sokak,
KNKGP 2008.

1008-2 Sokak
İşlev: Bu sokakta ayakkabıcılar ve konfeksiyoncularla birlikte tenekeci, altın tamircisi, saatçi, muşambacı, terzi, buzdolabı tamircisi ve
kitapçı bulunur.
Mimari nitelik: 1008 sokağın güney kısmını oluşturan bu sokakta da kırma çatılı dükkânlar bulunur. Her iki kenarda bazı dükkânlar
iki katlıdır. Tenteler, mavi panjurlar gibi geleneksel elemanların yanı sıra yeşil ondüle gölgelikle kaplı olan bu sokaktaki dükkânların
çoğu kapalıdır. Esnafın aktardığına göre zengin mülk sahiplerinin elinde olan bu dükkânlara çok yüksek kira talep edildiği için kiracı
bulunamıyormuş. Sokak kaplaması şap olup, dükkânların birinin önü seramik kaplanmıştır.

Resim 63: Ortakçı Pazarı, 1009. Sokak, KNKGP 2008. .
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1009 Sokak
İşlev: Oldukça sakin görünen bu sokakta konfeksiyoncular ve ayakkabıcıların yanı sıra kunduracı, berber ve çeyiz-kilim pazarı bulunur.
Burada da 3 adet dükkân kapalıdır.
Mimari nitelik: Bu sokakta neredeyse tümüyle güneş tentesi ile kaplı olup, mavi panjurlar ve ondüle gölgelikler bulunur.
1009-2 Sokak
İşlev: Bu sokakta saatçi, altın tamircisi, kuyumcu, terzi, zerzevatçı, et lokantası, peynirci, tütüncü, hazır giyim ve bir adet çay ocağı bulunur.
Mimari nitelik: Bu sokağın doğu ucundaki bir adet kırma çatılı dükkan dışında özgün dükkan kütleleri kalmamıştır.
1402 Sokak
İşlev: Bu sokağı güney kesiminde daha çok hırdavatçılar,
orta kısmında ise giyim ve ayakkabı dükkanları yer alır.
Tuzhan’ın önündeki otelin altındaki dükkânlarında
hemen hepsi hırdavatçı olarak işlev görmektedir.
Mimari nitelik: Bu sokakta özgün dükkanların yanı sıra
yeni kırma çatılı dükkanlar da bulunur. Diğerlerine göre
aha geniş olan bu sokağın orta ve kuzey kesimlerinde
yine bez tenteler kullanılmıştır. Bir yanında Tuzhan’ın
bulunduğu sokaktaki yapılar genellikle iki katlıdır.
Ortakçı Pazarı’ndaki sokakların niteliğine ilişkin
yukarıda verilen genel tanımlar dışında, alan içindeki
nitelikli yapılar olan Hısn-ı Mansur Çayevi ile Tuz
Hanı’nda özellikle söz etmek gerekir.

Resim 64: Ortakçı Pazarı, 1009-2. Sokak, KNKGP 2008, Resim 65: Ortakçı Pazarı, 1004.. Sokak,
KNKGP 2008.

Hısn-ı Mansur Çay Evi
Otrakçı Pazarı’nda özgün yapım tekniği ve iç mekan boyutlarını korumuş olan dükkanlardan birisi, günümüzde Hısn-ı Mansur Çayevi
olarak bilenen dükkandır. 1071 ada 6 parseldeki yapı Adana KTVKK, 21.03.2003 gün, 5080 sayılı kararıyla tescillenmiştir. İki sokaktan
da giriş alan, dört pencereli, volta tavanlı olan mekânın daha önceleri bir terzinin dükkanı olduğu söylenmiştir.

Resim 66. Hısn-ı Mansur Çayevi: Vaziyet Planı, (KNKGP 2008).

Resim 67. Hısn-ı Mansur Çayevi: Plan, Cephe ve Kesit (Adıyaman – Tarihi
Ortakçılar Çarşısı Rehabilitasyonu Projesi, 2002-04); dış ve iç görünümü
(KNKGP, 2008).

UNDP-GAP.BKİ-İTÜ (TUR 95/004/36) Tuzhanı Restorasyonu ve Bitişik Yapılarla Birlikte Turizm Amaçlı Kullanım Projesi kapsamında çay
evinin de belgelemesi yapılmıştır. 1/100 ölçekli olarak bir adet plan, iki adet cephe (iki sokak girişi) ve iki adet kesit çizimi hazırlanmıştır
(Resim 42). Hısn-ı Mansur Kahvehanesi’nde her Pazar sabahı saat 7:00-12:00 arasında tespih borsası kurulur. Becayiş ya da satışla
tespihler el değiştirir. Dolayısıyla bu kahvehane mimari özellikleri kadar tespih meraklıları için önemli bir mekân olup, boraya tespih
borsası için çevre illerden gelindiği de bilinmektedir.
Tuz Han ve Otel Binası
Tescil tarihi (kurul kararı tarihi ve sayısı): 15.04.2004-5589
Tescil eden kurum:

Adana KTVK

Tescil fişi:

var

Mülkiyet

İl Özel İdaresi

Otrakçı Pazarı’nın güneyinde yer alan Tuz Hanı 19. yüzyılda yapılmış, sokak cephesindeki otel kütlesi ise 1950’li yıllardan sonra yapıya
eklenmiştir (Bayhan vd. 2002:89).
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Resim 68. Adıyaman Tuz Han,
a (üst) Avlu (KNKGP, 2008),
b (sol) Avlu planı (Bayhan vd. 2002:94),
c (alt) Avlu revakları, (KNKGP, 2008).

Resim 69. Tuz Han
a (üst) Zemin kat ve üstteki Otel kat
planı, (UNDP-GAP.BKİ-İTÜ (TUR
95/004/36) , 2002).
b (orta) Otelin sokak cephesi,
c (sağ) Otelin avlu cephesi, KNKGP,
2006.
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Kesme ve moloz taşın bir arada kullanılarak inşa edildiği, Tuz Hanı özgününde sadece iki katlı iken, 1950’lı yıllardan sonra yapının sokak
cephesine otel olarak kullanılmak üzere betonarme sistemle iki kat daha eklenmiştir. 16,5 x 22 metre boyutlarında dikdörtgen bir avlu
etrafına dizili mekânlardan oluşan Tuz Han’ın avlusu güney cephe dışında revaklarla çevrilidir. Avluyu çevreleyen ve halen mevcut olan
kuzey revak ve diğer sağlam mekânlarda çatının ahşap kütüklerle inşa edildiği, üzerinin toprak dam olduğu görülmektedir. Yapıda
kullanılan sıva topraktır. Özgününde alt kattaki bazı bölümlerin ahır, üst katın ise konaklama amacıyla kullanıldığı bilinmektedir.
Tuzhan’ın avlu kısmı uzun yıllar hayvan pazarı olarak kullanılmıştır. Oldukça harap durumdaki yapının giriş kısmı, yapılan betonarme
duvar ve üst örtüyle birlikte günümüzde bir çay ocağı olarak işletilmektedir. Yapının diğer bölümleri kullanılmazken, bir dut ağacıyla
serinleyen gölgeli avlu çay ocağından servis alan bir kahvehane olarak işlev görür.
Tuzhan’ın sokak kanadının üstüne betonarme olarak 1950’li yıllarda inşa edilen kütle, Adıyaman’daki ilk otel binalarından birisidir. Otel,
zemin katla birlikte üç katlı olup, üstünde bir de Cihannüma bulunur.
Yukarıda daha önce vurgulandığı üzere 2001 yılında başlayan bir sürecin uzantısı olarak, Tuz Hanı ve çevresindeki bölgenin turistik amaçlı
kullanımı gündeme getirilmiştir. Bu çerçevede 2002 yılında Prof. Dr. Atilla Yücel’in koordinasyonunda ve Yüksek Mimar Pelin Derviş’in
yürütücülüğünde tamamlanan UNDP-GAP.BKİ-İTÜ (TUR 95/004/36) Tuzhanı Restorasyonu ve Bitişik Yapılarla Birlikte Turizm Amaçlı
Kullanım Projesi kapsamında11, Tuz Han’da ayrıntılı rölöve çalışması gerçekleştirilmiş, proje alanındaki üç anıtsal yapı (Çarşı Cami, Kab
Cami, Paşa Hamamı) ile ilgili olarak da plan şemasını gösterebilmek amacıyla şematik bir rölöve de hazırlanmıştır.
Adıyaman Belediyesi’nce hazırlanan Tescil Fişinden 2004 yılına kadar yapının zemin katının otel olarak işletildiği anlaşılmaktadır. ODTÜKNKGP’nin tespitlerine göre 2006 yılından bu yana kullanılmayan yapı, boş kaldıktan sonra hızla yıpranmıştır.
Hazırlanan ön projelere göre bölgenin turistik amaçlı kullanımı için Tuz Hanı’nın İl Özel İdaresi’nce kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
2009 yılının Eylül ayında Tuzhan’daki dükkân sahipleri ile gerçekleştirilen görüşmelerden kamulaştırma sürecinin taraflar için oldukça
sancılı olduğu geçtiği anlaşılmaktadır. Dükkan sahipleri önerilen kamulaştırma bedellerini yetersiz bulmakla birlikte, üyesi oldukları
Tuzhan’ı Güzelleştirme Derneği olarak kamulaştırma konusunda toplu bir görüş de oluşturamamışlardır. Öte yandan sadece Tuzhan’ın
ön cephesini oluşturan otelin varis sayısı hisseli mülkiyetlerle çok arttığı için, sorunları çözmek ve uzlaşma sağlamak üzere hissedarlar bir
araya gelememiştir. Dolayısıyla hisse sahipleriyle bir uzlaşma sağlanamadığı için konu hukuki ortama taşınmıştır12.
2010 yılında dava kamu lehine sonuçlanmış ve daha önce planlandığı şekilde yapının turistik amaçlı restorasyonu için proje teminine
yönelik ihale de 2010 yılında Adıyaman Valiliği yönetiminde gerçekleştirilmiştir.
Gaziantep’te bir mimarlık ofisi tarafından hazırlanmakta olan restorasyon projesinin Aralık 2010’da tamamlanması öngörülmekte olup,
söz konusu yapının onarımı için tahsis edilmiş bir kaynak Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi’nde mevcuttur. Proje kapsamında Tuz Han ve
otelin bir butik otelle birlikte restoranlar, hediyelik eşya dükkânları gibi mekânlarla yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.

Resim 70 (a): “Adıyaman Tarihi Ortakçılar Çarşısı Rehabilitasyonu” ile “Tuzhanı Restorasyonu ve Bitişik Yapılarla Birlikte Turizm Amaçlı Kullanım Projesi”, Prof. Dr. Atilla Yücel
ve Y. Mimar Pelin Derviş, 2002.

Alanda yapılan tespit çalışmaları 12 adet paftaya aktarılmış (Anahtar Pafta, İşlev, Kat adetleri, Çatı tipleri, Çatı taşıyıcı sistemleri, Yapı elemanları – duvarlar, Yapı elemanları –
döşemeler, Yapı elemanları – asma tavanlar, Depolama alanları, Temiz su – pis su kanalları, aydınlatma elemanları, ağaçlar), buna ek olarak Tuz Han ile hana bitişik Otel Binası’nın
1/200 ölçekli belgeleme çizimleri hazırlanmış, ayrıca örnek bir yapı adası dükkan grubu 1/200 ölçekte ele alınmış ve çalışmanın yapıldığı sırada Çevre Çay Evi olarak bilinen
bugünkü Hısn-ı Mansur Çay Evi’nin de 1/200 ölçekli belgeleme çizimleri de hazırlanmıştır.
12
Basında çıkan ilgili haberler incelendiğinde (bkz. ekler), 45 mirasçısı bulunan Tuz Han’ın 29 hissedarının hisselerini İl Özel İdaresi’ne bağışlamasının ardından kamulaştırma
kararına karşı çıkan 16 hissedar ile Tuzhan yanında bulunan 11 adet dükkan sahibinin Şanlıurfa Bölge İdare Mahkemesi’ne açtıkları davanın kaybedildiği, davacıların bunun
üzerine temyiz için Danıştay’a başvurdukları ancak 4,5 yıllık dava sürecinin Ocak 2010’da Tuz Hanı’ndaki davacıların aleyhine sonuçlandığı görülmektedir (Haber No:3).
Bu süreçten sonra davacı mülk sahiplerinin dükkanlarını boşaltmaları talep edilmiştir. Eylül 2010 tarihi itibariyle, kamulaştırmaya ilişkin mahkeme kararının beklendiği
anlaşılmaktadır (Haber No:1).
11
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Resim 70: b) “Adıyaman Tarihi Ortakçılar Çarşısı Rehabilitasyonu” ile “Tuzhanı Restorasyonu ve Bitişik Yapılarla Birlikte Turizm Amaçlı Kullanım Projesi”, Prof. Dr. Atilla Yücel
ve Y. Mimar Pelin Derviş, 2002.
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4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Geleneksel Ortakçı Pazarı’nda yer alan sokakların isimleri özgününde sokakta yürütülen esnaf koluna referans verirken, bu isimler
2006 yılında değiştirilmiş; Adıyaman Numarataj Projesi ile Adıyaman Belediyesi sınırlarındaki tüm cadde ve sokaklar yeniden
numaralandırılmıştır. Ancak esnafın halen kullanmaya devam ettiği bu isimler saptanmış ve Resim 33a’da verilmiştir. Esnafın tanımlarına
göre sokaklar kuzeyden güneye, batı yönünde Terzi, Tenekeci, Otrakçı ve Aktar ile doğu yönünde Köşker, Terzi, Yüncü, Tüccar ve Boyacı
pazarları olarak bilinmektedir.

5. MÜLKİYET DURUMU
Giriş bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere bu bölüm kapsamında tarihi yapılar açısından çok da zengin olmayan Adıyaman il
merkezinin mevcut değer ve potansiyellerinden yararlanarak, KNYP içinde turistik odaklara dönüşebilecek Adıyaman Höyüğü ile Ortakçı
Pazarı ve Tuzhan’la ilgili mülkiyet bilgileri değerlendirilmiştir. Ancak bu süreçte mülkiyetle ilgili olarak her iki alanda da karşılaşılan ve
ileride yapılacak çalışmalarda sorun yaşanmasına neden olabilecek bir konuya dikkat çekmekte yarar görülmektedir. Adıyaman Höyüğü
ile Ortakçı Pazarı’nda yer alan ada numaralarında iki farklı adlandırma vardır. Tapu ve/veya kadastral planlarda yer alan ada numaraları
ile Adıyaman Belediyesi’nce sayısal ortamda halihazır haritalar üretilirken kullanılan, otomasyon sisteminin parçası olarak adalara verilen
yeni numaralar, bazen yanlışlıkla koruma kararlarında da konu olmuş durumdadır. Bu sorunlu durumun merkezde belediye kanalıyla
çözümlenmesi gerekir. Bu aşamada bu çalışmada iki farklı kodlama sistemini de içeren bir dönüştürme tablosu yapılarak (Tablo 1), olası
karışıklıkların engellenmesi amaçlanmıştır.
KNKGP 2010Dolayısıyla bu bölüm kapsamında,
●● Otrakçı Pazarı ve çevresinde 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 501, 502 ve 503 numaralı
adalar;
●● Tuz Han ve çevresinde 452 ve 504 numaralı adalar;
●● Adıyaman Höyüğü/Kalesi’nde ise 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ve 273 numaralı adalarda13
bulunan toplam 428 parsel incelenmiştir14 (Tablo 2). İnceleme, bu parsellerin gayrimenkul cinsleri ve mülkiyet durumlarının
belirlenmesine yönelik gerçekleştirilmiştir.15
Bu kapsamda, veriler, yukarıdaki üç ana grup çerçevesinde derlenmiştir; mülkiyet haritaları ise Otrakçı Pazarı ve Tuz Han’ın oluşturduğu
ticari merkez ile Adıyaman Höyüğü’nün bulunduğu alan olmak üzere iki ayrı paftada işlenmiştir.
Tablo 1. ADA Kodları Dönüştürme Tablosu
Otrakçı Pazarı ve Tuz Han

Adıyaman Höyüğü

Eski ada no

Yeni ada no

Eski ada no

Yeni ada no

1068

441

564

271

1069

442

569

272

1070

443

570

273

1071

444

571

265

1072

445

572

266

1073

452

573

267

1074

451

574

268

1075

449

575

269

1222

448

576

270

1223

447

1224

446

1225

440

1226

439

1227

450

352

501

353

502

354

503

355

504

Söz konusu alanlar 1/1.000 ölçekli 40.B.21.C.4.A kodlu haritada yer almaktadır.
İnceleme sırasında bazı sorunlar ile karşılaşılmıştır. Araştırılmakta olan bölgede ada numaralarının değiştirildiği ve bazı parsellerin tevhid edildiği gözlemlenmiş ancak bu
durumu net olarak gösteren güncel bir kadastral planın olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yerine, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, daha önce harf cetveli ile yazılı olan ada
numaraları ve parsel numaralarının yanına (değişme veya tevhid olması durumunda) el ile yeni durumun yazıldığı veya çizildiği anlaşılmış ancak yine de bazı yerlerde okuma
güçlüğü yaşanmıştır. Bu bölgeye ilişkin kadastral planın bir an önce güncel durumu yansıtır şekilde (mümkünse dijital ortamda) yeniden çizilmesi gerekmektedir.
15
İncelenen tüm bu parsellerle ilgili ada, parsel, mevkii, gayrimenkul cinsi ve mülkiyet durumunu gösterir harita için bakınız Resim 72 ve liste için bkz. A.19 Ek2.
13
14
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Tablo 2. İncelenen parsellerin sayısı
İncelenen parsel sayısı

Parsel adedi

Otrakçı Pazarı ve çevresi

258

Tuz Han ve çevresi

49

Adıyaman Höyüğü/Kalesi

121

TOPLAM

428

Otrakçı Pazarı ve çevresinde incelenen 258 parselin %96’sı dükkandır. Bu alanda, iki adet cami, bir adet hamam ve üç adet ev (kârgir) de
bulunmaktadır (Tablo 3). İki adet parselin (451 ada 20 parsel) mülkiyet bilgilerine ulaşılamamıştır. Parsellerin %97’sinin özel mülkiyette
(tek veya çok şahıs) olduğu görülmektedir. Özel mülkiyette bulunan parseller dışında Adıyaman Belediyesi, Adıyaman İl Özel İdaresi,
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve çeşitli vakıfların mülkiyetindeki parseller bulunmaktadır.
Paşa Hamamı’nın bulunduğu parselin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte 8 şahsa ait olduğu görülmektedir. Vakıflara ait olan parseller,
Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nin mülkiyetinde bulunan Çarşı Cami, Hoca Ali Vakfı mülkiyetinde bulunan Kab Cami ve Hacı Mehmet İnan
Vakfına ait olan bir kârgir dükkândır. Ayrıca, Hısn-ı Mansur Çayevi de Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bir kârgir dükkândır (Tablo
3).
Tablo 3 Otrakçı Pazarı ve çevresindeki gayrimenkul cinsleri ve mülkiyet durumu, KNKGP 2010
Gayrimenkul cinsi

Parsel adedi

Mülkiyet durumu

Parsel adedi

2 katlı kârgir bina ve dükkan

1

Adıyaman Belediyesi

1

2 katlı kârgir bina ve kârgir dükkan

5

Adıyaman İl Özel İdaresi

1

2 katlı kârgir dükkan

14

Diyanet Vakfı Genel Merkezi

1

Avlulu kârgir cami ve bina ve ambar

1

Hacı Ahmet İnan Vakfı

1

Avlulu kârgir ev

1

Hoca Ali Vakfı

1

Çarşı Camii ve avlusu

1

Vakıflar Genel Müdürlüğü

1

Dükkan

2

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hisseli özel mülk

1

Hamam ve külhan

1

Özel mülk (tek şahıs)

228

Kârgir dükkan

186

Özel mülk (çok şahıs)

63

Kârgir dükkan ve ev

1

TOPLAM

256

Kârgir ev ve dükkan

1

(bilgisi olmayan 1 adet parsel dışındakiler)

Bilgisi yok

1

TOPLAM

257
Tablo 4 Otrakçı Pazarı ve çevresinde özel
mülkiyette bulunan parsellerin gayrimenkul
cinsleri
Özel mülk (tek ve çok şahıs)

Parsel adedi

2 katlı kârgir bina ve dükkan

5

2 katlı kârgir dükkan

14

Avlulu kârgir ev

1

Dükkan

2

Kârgir dükkan

225

Kârgir dükkan ve ev

1

Kârgir ev ve dükkan

1

TOPLAM

249

Alandaki özel mülkiyette bulunan parsellerin
%98’ini dükkânlar oluşturmaktadır (Tablo 4).
Bu dükkânların farklı özellikleri tapu kayıtlarında
belirtilmiştir: kârgir, ev ile ortak kullanılan, kat
sayısı verilen vb gibi.
Resim 71 Otrakçı Pazarı, Google Earth görüntüsü ve kadastral plan (KNGKP 2010)

Tuz Han ve çevresi
Tuz Han ve hemen güneyindeki adadaki parsellerin %90’ı bir çeşit dükkândır (2 katlı, tek katlı vb)(Tablo 5). Bu alanda, davalı olduğu için
tapu kaydında mülkiyet veya gayrimenkul cinsi bilgisi bulunmayan bir parselin (504 ada 7 parsel) yanı sıra mülkiyet bilgilerine ulaşılamamış
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olan bir adet parsel (504 ada 1 parsel) bulunmaktadır. Tuz Han ve güneyindeki adadaki parsellerin %81’i özel mülkiyete (yek veya çok
şahıs) aittir. Adıyaman Belediyesi’ne ait %9’luk bir kısım ile Adıyaman İl Özel İdaresi’ne ait yine %9’luk bir kısım bulunmaktadır (Tablo
5). Belediye ve İl Özel İdaresi’ne ait olan parsellerin tamamı dükkândır. Bir arsa parseli ise Belediye ve bazı şahısların ortak mülkiyetinde
görünmektedir. Özel mülkiyette bulunan parsellerin %95’i bir çeşit dükkandır (2 katlı, tek katlı, kârgir vb, Tablo 6).
Tablo 5. Tuz Han ve çevresinde parsellerin gayrimenkul cinsleri
Mülkiyet durumu

Parsel adedi

Gayrimenkul cinsi

Parsel adedi

Adıyaman Belediyesi

4

Arsa

1

Adıyaman Belediyesi ve hisseli özel mülk

1

Han girişi

1

Adıyaman İl Özel İdaresi

4

2 katlı kârgir bina ve kârgir dükkan

2

Özel mülk (tek şahıs)

28

Kârgir dükkan

34

Özel mülk (çok şahıs)

10

Kârgir dükkan ve bina

8

TOPLAM

47

Üst kat giriş

1

Davalı

1

Bilgisi eksik

1

TOPLAM

49

(bilgisi olmayan 1 adet parsel ile davalı olan 1 parsel dışındakiler)

Tablo 6. Tuz Han ve çevresinde özel mülkiyette bulunan parsellerin gayrimenkul cinsleri
Özel mülk (tek ve çok şahıs)

Parsel adedi

Han girişi

1

2 katlı kârgir bina ve kârgir dükkan

2

Kârgir dükkan

26

Kârgir dükkan ve bina

8

Üst kat giriş

1

TOPLAM

38

Resim 72. Ticari merkezin mülkiyet durumu (KNKGP 2010).
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Adıyaman Höyüğü/Kalesi
Kaledeki parsellerin %76’sı konut, %10’u ise arsadır. Diğer parseller dükkan ve ev veya sadece dükkandır. Ayrıca, kalenin tepesinde
bir çay bahçesi bulunur. Bu alandaki 15 parselin mülkiyet bilgilerine henüz ulaşılamamıştır (Tablo 7). Adıyaman Kalesi’ndeki mülkiyet
durumu incelendiğinde, parsellerin %66’sının Adıyaman Belediyesi’ne ait olduğu görülür. %6’sı ise Belediye ve şahısların ortak malıdır.
Parsellerin %28’i tek veya hisseli özel mülkiyettedir. Ki alanda özel mülkiyetteki parsellerin tamamına 04.01.2006 tarihinde Adıyaman
Belediyesi tarafından kamulaştırma şerhi düşülmüştür.
Tablo 7. Adıyaman Höyüğü/Kalesi’ndeki parsellerin gayrimenkul cinsleri ve mülkiyet durumlarına ilişkin veriler
Mülkiyet durumu

Parsel adedi

Gayrimenkul cinsi

Parsel adedi

Adıyaman Belediyesi

70

Adıyaman Kalesi ve çay bahçesi

1

Adıyaman Belediyesi ve özel mülk

2

Dükkan + kârgir ev

2

Adıyaman Belediyesi ve hisseli özel mülk

4

Dükkan + kârgir/kerpiç ev

1

Özel mülk (tek şahıs)

15

Arsa

12

Özel mülk (çok şahıs)

15

Kârgir ev (avlulu, avlusuz, 1 katlı, 2 katlı)

18

TOPLAM

106

Kerpiç ev (avlulu, avlusuz, 1 katlı, 2 katlı)

61

Kârgir/kerpiç ev

10

Kârgir dükkan

1

(bilgisi olmayan 15 adet parsel dışındakiler)

Bilgisi yok

15

TOPLAM

121

Resim 73. Adıyaman Höyüğü/Kalesi, Google Earth
görüntüsü ile çakıştırılmış kadastral plan (KNGKP
2010).

Özel mülkiyete ait olan parsellerin %93’ü evdir. Konut dışında, bir adet dükkan ile bir adet arsa da özel mülkiyette bulunmaktadır (Tablo
8). Özel mülkiyetteki parsellerin genellikle kalenin dış çeperinde, batı ve güney kesimlerde konumlandığı görülmektedir. Alanın tescilli tek
parseli olan 270 ada 6 numaralı parsel halen özel mülkiyete aittir.
Tablo 8. Adıyaman Höyüğü/Kalesi’nde özel mülkiyetteki parsellerin Gayrimenkul cinslerine ilişkin veriler
Özel mülk (tek ve çok şahıs)

300

Parsel adedi

Dükkan + kârgir ev

2

Dükkan + kârgir/kerpiç ev

1

Arsa

1

Kârgir ev (avlulu, avlusuz, 1 katlı, 2 katlı)

7

Kerpiç ev (avlulu, avlusuz, 1 katlı, 2 katlı)

16

Kârgir dükkan

1

Kârgir/kerpiç ev

2

TOPLAM
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Belediye, 2006 yılında hayata geçirdiği kamulaştırma programının da etkisiyle alanda 76 adet parselin sahibi konumundadır. Bu
parsellerin %84’ü konut parselidir, diğerleri, bir tane çay bahçesi parseli dışında, arsadır (Tablo 9).
Tablo 9. Adıyaman Höyüğü/Kalesi’nde Adıyaman Belediyesi’ne ait parsellerin gayrimenkul cinslerine ilişkin veriler
Adıyaman Belediyesi (tam ve hisseli)

Parsel adedi

Adıyaman Kalesi ve çay bahçesi

1

Arsa

11

Kârgir ev

11

Kârgir/kerpiç ev

8

Kerpiç ev (avlulu, avlusuz, 1 katlı, 2 katlı)

45

TOPLAM

76

Resim 74. Adıyaman Höyüğü/Kalesi’nin mülkiyet durumu (KNKGP 2010)

6. MEVCUT KULLANICILAR VE ALAN KULLANIMI
Adıyaman’ın geleneksel ticari merkezini oluşturan Otrakçı Pazarı’nda farklı niteliklerdeki ürün ve hizmetlerin satıldığı ve/veya üretildiği
dükkânlar bulunur. Mevcut dükkânlar arasında geleneksel ticari işlevleri devam ettirenler sayıca çok azdır. Bunlar arasında yüncüler,
bıçak evi, bakırcı ve özellikle güney doğu bölümdeki marangozlar sayılabilir. Alandaki diğer işlevler ise özellikle giyime yönelik ürün ya da
hizmet satan terzi, kunduracı, dikim imalathanesi, konfeksiyoncu ve ayakkabıcılar; ev eşyası satışına yönelik süngerci/halıcı, elektrikli alet
satıcısı ve tamircisi, zücaciyeci ile yemek içme işlevlerine yönelik zerzevatçı, kasap, baharatçılar sayılabilir. Alanda birkaç tane çayevi ile
turistik ürün satan dükkânlar da vardır (tespih, kilim, Besi bebek gibi) bulunur.
Bu çerçevede alana özgü halen devam eden özgün işlevlerden biri de Hısnı Mansur Çayevi’nin Pazar sabahları, ilin tespih borsası olarak
kullanılmasıdır. Adıyaman’dan veya komşu illerden gelen tespih meraklılarının her pazar becayiş ya da alım-satım için bu kahvede
buluştukları saptanmıştır. Bu kullanım Ortakçı Pazarı ve Hısnı Mansur Çayevi’nde devam eden somut olmayan bir kültürel değer
(intangible value) olarak korunmalıdır.
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Çarşıda farklı işlevler bir arada olup, özgünündeki gibi sokaklar tümüyle özelleşen ticari işlevlere ayrılmamıştır. Ancak yine de Ortakçılar
Pazarı’nda belli alt bölgelerden söz etmek mümkündür. Örneğin 1003 sokakta yaygın dükkânlar terzi ve kunduracılardır. 1005 sokakta
bıçak evi, zücaciyeci ve bakırcılar, 1006. sokakta ise çoğunlukla yüncüler bulunur. Öte yandan sadece yerele hizmet veren Ortakçı Pazarı,
özellikle 2006’dan sonra Tuzhan’ın da boşalmasıyla giderek önemini yitirmiş ve da köhneleşmiştir. Birkaç tane satılık dükkânın yanı sıra
pek çok boş dükkan bulunmaktadır.
Adıyaman Belediyesi Tuzhanı ile ilgili restorasyon projesinin 2010 yılında gündeme gelmesinden sonra Ortakçı Pazarı’nda bir sokak
sağlıklaştırma projesi yapmak üzere harekete geçmiştir. Alanda bulunan 11 adet tescilli dükkân ve Tuzhan’la birlikte nitelikli dükkânların
bir bütün olarak ele alınması halinde bölgede koşulların yükseltilmesi olanaklı hale gelecektir. Mevcut haliyle Ortakçı Pazarı ve Tuzhan’ın
hiçbir turistik çekiciliği yoktur. Alanın mevcut kullanıcıları genelde şu şekilde gruplanabilir:
●● Mülk sahipleri (Dükkânların sahipleri)
●● Dükkân kiracıları,
●● Alışveriş ve/veya ibadet için gelen yerel halk,
●● Sayıca çok az olan ziyaretçiler/turistler,
●● Pazar sabahları Tespih Borsası için Hısn-ı Mansur Çayevi’ne gelen tespih meraklıları.
2011 yılında başlanacak olan Tuzhan’ın restorasyon uygulamasına paralel olarak Ortakçı Pazarı’ndaki dükkanların da özgün niteliklerinin
korunarak onarılmaları ve açık mekanların sade ve mütevazi bir şekilde peyzaj elamanlarıyla birlikte tasarlanarak, uygulamanın
tamamlanması halinde bu alan Kommagene Nemrut Yönetim Planı sınırları içinde, Adıyaman merkezinde Perre ile birlikte önemli bir
odak noktasına dönüşecektir.

7. PAYDAŞLAR
Kommagene-Nemrut Yönetim Planı hazırlanış sürecinde Adıyaman Merkez’de rol alabilecek dokuz temel paydaş grubu saptanmıştır.
Bunların ilk grup merkezi ve bölgesel düzeyde görevli kurumlar olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa KTVKBK, GAP İdaresi ve İpekyolu
Kalkınma Ajansı’dır.
Yerelde en üst düzey otorite olarak Adıyaman Valiliği ile ona bağlı olarak görev yapan Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü ve Adıyaman Müze
Müdürlüğü, Adıyaman Bayındırlık İl Müdürlüğü, Adıyaman Tarım İl Müdürlüğü, Adıyaman İl Özel İdaresi sayılabilir. Henüz kurulmamış
olmakla birlikte İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulacak Proje Bürosu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluşturmayı taahhüt ettiği
Kommagene Nemrut Alan Yönetim Birimi, de yerel düzeydeki en önemli yetkili kurum olacaktır.
Öte yandan yerel yönetim düzeyinde en önemli sorumluluk ve yetki Adıyaman Belediyesi’ndedir. İl Meclisi ve İlin Milletvekilleri yerelin
merkezle ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından kuşkusuz çok önemlidir. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar
Birliği, Gazeteciler Cemiyeti, Adıyamanlılar Vakfı, Kahta Turizmciler Derneği, Adıyaman Sevenler ve Eğitim Derneği (?)TOBB KGK,
Ziraatçılar Odası, Plancılar Odası, Mimarlar Odası ve Adıyaman ve Kahta Şoförler Cemiyeti yerelde etkin STK’lar olarak sayılabilir. Mülk
sahipleri/kiracılar. Adıyaman Ortakçı Pazarı’ndaki mülk sahipleri ve kiracılar buradaki faaliyetlerden doğrudan etkilenecek ve etkileyecek
paydaşlar olarak öne çıkmaktadırlar.
Adıyaman Üniversitesi ve ona bağlı ilçelerde eğitim veren Meslek Okulları ile ulusal/uluslararası basın ve medya Adıyaman merkezdeki paydaşlardır. Bir
başka önemli paydaş grubu ise yerli ve yabancı turistlerle TURSAB, TUROB ve yerelde çok etkin olmasa da turistik seyahat şirketleridir. Adıyaman’da
henüz etkin faaliyet göstermemekle birlikte, hazırlanacak yönetim planının önemli projelerinden biri olan sanat etkinliği planlama/organizasyon, tanıtım
faaliyetlerini sürdüren / sürdürecek profesyonel kuruluşlar Adıyaman merkezde önemli bir paydaş grubudur.
Son olarak Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nın uygulanması aşamasında desteğine gerek duyulacak olan uzmanlar grubu sayılabilir
ki bunlar arasında ODTÜ Kommagene Koruma Geliştirme Programı ekip üyeleri ile Adıyaman Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’nden
ilgili bölümlerden katılımları sağlanacak uzmanlarla özellikle mevcut festivalin niteliğini yükseltmek üzere destek alınabilecek u konudaki
uzmanlar (örnek: Beral Madra ve Döne Otyam) sayılabilir.

8. ALTYAPI
Ticari merkezde elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı olanakları mevcuttur.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Bu bölüm kapsamında incelenen tarihi yapıların bazıları için taşıt yollarında kahverengi yönlendirme levhaları bulunmaktadır (örn.
St. Paul Kilisesi). Ancak, Otrakçı Pazarı’ndaki dükkanlar ile Tuzhan gibi ticari merkezi oluşturmakta olan yapılar ile ilgili herhangi bir
yönlendirme ve bilgilendirme çalışması bulunmamaktadır. Adıyaman Höyüğü de Adıyaman Kalesi olarak bilinmekte ve yönlendirme bu
şekilde yapılmaktadır.

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Adıyaman’ın tarihi ve kültürel özellikleri ile ilgili akademik yayınların yanı sıra şehrin turistik özelliklerini ön plana çıkarmaya yönelik sınırlı
sayıda da olsa bazı yayınlar bulunmaktadır. Adıyaman’da Bayhan ve Summers tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmaları bulunmakla
beraber, Summers şehir merkezine ilişkin herhangi bir çalışma yapmamıştır.
●● Fikri Kulakoğlu, “Gaziantep ve Adıyaman İlleri Kültür Envanteri Projesi”, 2005 Yılı Çalışmaları Sonuç Raporu (2005 yılında
Adıyaman’ı incelememişlerdir)
●● M. Murat Erdim Adıyaman ve Urfa çevresinde 26 Ağustos – 9 Ekim 1978 tarihleri arasında kırsal yerleşmelerdeki yöresel mimari örnekler
üzerine bir çalışma yapmıştır. Kaynak: Adıyaman’dan bir kerpiç ev (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Cilt 5, Bahar 1979)
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●● Burney 1956 yılında Doğu Anadolu bölgesi ile (Sivas, Malatya, Muş ve Van çevreleri) ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin bir kısmında
(çoğunlukla Adıyaman ilinin kuzey bölgeleri) yüzey araştırmaları yapmış ve bunu 1958 yılında Anatolian Studies’de yayımlamıştır.
●● C.A. Burney, “Eastern Anatolia in the Chalcolithic and early bronze Age”, Anatolian Studies 8 (1958) 157-209 (kısmen Adıyaman’a
değinilmektedir).
●● Russell’in 1980 yılında yayımlanan çalışmasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Klasik dönem öncesi seramiğini incelerken
Burney’in incelemelerine de değinmiştir. Monografi içinde Adıyaman höyükten de bahsedilmektedir.
●● H.F.Russell, Pre-Classical pottery of eastern Anatolia, BAR Series 1980.
●● 1990’lı yıllarda French ve Summers’ın araştırmalarında Adıyaman ilinin çeşitli bölgelerinde Neolitik dönemden Roma ve Bizans
dönemine kadar arkeolojik bulgular tespit edilmiştir.
●● S.Blaylock, D.H.French, G.D.Summers, “The Adıyaman Survey, an Interim Report” Anatolian Studies 40, 1990, 81-135
●● D.H.French, G.D.Summers, “1990 Adıyaman Yüzey Araştırması” IX Araştırma Sonuçları Top. 1991, 505-522
●● G.D.Summers, “1991 Yılı Adıyaman Yüzey Araştırması” XI Araştırma Sonuçları Top. 1993, 547-552
●● Ali Bayhan’ın 2000’li yıllarda Adıyaman ili genelinde yaptığı çalışmalar çoğunlukla İslami eserler üzerinedir:
●● A.A.Bayhan, “Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması-2000” XIX. Araştırma Sonuçları Top.-I, 2002, 1-16 (Eski Kahta-Yenihisar
Kalesi)
●● A.A.Bayhan, F.Salman, M.S.Bayraktar “Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması-2001” XX. Araştırma Sonuçları Top.-I, 2003, 8198 (Adıyaman Merkez ve köyleri İslami Eserler)
●● A.A.Bayhan, F.Salman, M.S.Bayraktar “Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması-2002” XXI. Araştırma Sonuçları Top.-I, 2004,
53-64 (Adıyaman Merkez-Besni kalesi)
●● A.A.Bayhan, F.Salman, M.S.Bayraktar “Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması-2003” XXII. Araştırma Sonuçları Top.-I, 2005,
139-152 ( Adıyaman Merkez, Sincik, Gerger)
Bu çalışmalar dışında Adıyamanlılar Vakfı’nca ilki 2006, ikincisi 2008’de ve sonuncusu da 2010 yılında gerçekleştirilen, iki yılda bir
yapılan Adıyaman Sempozyumlarının ilk iki serisinin yayınları 2010 yılında tamamlanmıştır.
Ayrıca Adıyaman ili ilgili daha genel bilgiler için aşağıdaki yayınlardan da yararlanmak mümkündür.
●● Adıyaman İl Yıllıkları 1967, 1973, 1994
●● Adıyaman: Köy Envanterlerine göre, Köy İşleri Bakanlığı Yayınları, 1967.
●● Köy Envanter Etüdü, Adıyaman, 1981.
●● Şevket Sarı, Adıyaman ve Kazaları, 1956.
●● Kent kent Türkiye, Adıyaman, 1969.
Bu yayınların tam listesi, bölüm sonunda yer alan Kaynaklar başlığı altında verilmiştir.

11. TARİH VE BAĞLAM
Fırat, Dicle ve Nil nehirleri arasında kalan, Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgede bulunan Adıyaman, zengin doğal özellikleri nedeniyle
Paleolitik dönemden bugüne, tarih boyunca yerleşilmiş bir bölgedir. Fırat ve Toros geçitlerine hâkim geçitleri içeren Adıyaman bu stratejik
konumu nedeniyle her zaman önemli bir yer olmuş ve ele geçirilmeye çalışılmıştır. Nitekim Adıyaman il sınırları içindeki kültür varlıkları
incelendiğinde, var olan farklı uygarlıklara ait eserler ildeki bu zengin tarihi katmanlaşmayı açıkça gösterir. Başta Nemrut Dağı Tümülüsü
olmak üzere, çoğunluğu Kommagene uygarlığına ait olmak üzere Adıyaman’da henüz çoğu yeterince araştırılmamış, pek çok kültür varlığı
bulunur.
Adıyaman şehir merkezinin tarihine ışık tutabilecek en erken yapılaşma bugün Adıyaman Kalesi olarak isimlendirilen Adıyaman
Höyüğü’ndedir. H.F.Russell’ın 1980 yılında yayımlanan çalışmasında, bu höyükte yaptığı çalışmalarda Selçuklu döneminde yenilenen
Arap kalesinin izlerine rastladığından söz etmektedir16. Höyüğün üzerinde açıkta kalan yüzeylerden toplanan seramik parçaları, MÖ 3.
bin yıl öncesinden başlayıp MÖ 1. bin yıl içine kadar kesintisiz devam etmektedir17. Gerek yüzey araştırmaları gerekse sonraki dönemlerde
ayakta kalan kalıntılardan Adıyaman Höyüğü’nün höyükten kaleye dönüşen iskân tarihinin MÖ 3. bin yıldan başlayıp MS 13-15. yüzyıla
kadar kesintisiz devam ettiği anlaşılmaktadır.
Osmanlı Dönemi’nde, 1516’da, Gerger ve Kâhta ile birlikte Vilayeti Besni’ye bağlı bir nahiye olan Hısn-ı Mansur (Adıyaman) 1524’te
Besni ve nahiyeleri Samsat ve Gölbaşı’yla birlikte, Gerger ve Kâhta Sancağını oluşturmaktadır. 1540’tan sonra Hısn-ı Mansur, Zülkadiriye
(Maraş) Eyaleti’ni oluşturan Elbistan Sancağına, diğer kazalar ise Malatya Sancağına bağlanırken; 1563’ten sonra Hısn-ı Mansur da,
Maraş Sancağı’na bağlanmıştır. 1517 ve 1520 yılları arasında Hısn-ı Mansur’un nüfusu 1400 civarında iken kentte sadece iki mahalle
bulunmaktadır (Öztürk, 2008: 124). 1540’ta nüfus artarak 3475’e; kentteki mahallelerin sayısı ise 7’ye ulaşmıştır. 1563’te mahalle
sayısı daha da artarak 9’a yükselir. Bu dönemde Hısn-ı Mansur’da temel üretimin tarıma dayalı olduğu; hububat ve bakliyat ürünlerinin
yanı sıra çeltik ve pamukla birlikte, bağcılık ve meyve üretimi yapıldığı bilinmektedir. 1540 sayımında 3 cami, 3 mescit ile 126’sı mülk ve
7’si vakıf olmak üzere 133 dükkân, 1 hamam ve 2 kervansaray bulunmaktadır (Öztürk, 2008: 131-139; Yurt Ansiklopedisi, 1981: 201).
1871-1894 yılları arasındaki belgelere dayanarak Öztürk’ün (2008: 125-126) verdiği nüfus bilgilerine göre, 1875–1877 yılları arasında
merkezdeki toplam nüfus 9496, 1894 yılında ise 8333’tür. İçindeki köylerle birlikte, nüfus büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde
Hısn-ı Mansur, Besni ve Kâhta’dan daha küçüktür. 1883 tarihli Mamuret-ül Aziz (Elazığ) Salnamesine göre, 1883 yılında Hısn-ı Mansur
16
17

Russell H.F., Pre-classical pottery of Eastern Anatolia (1980), 137, no.292
a.g.e. 76, no.292.1,2, fig.11 (Grup P-MÖ.3. bin öncesi seramik), no.292.50, fig.12 (Grup R-MÖ 3. bin seramiği),80, no.292.51, fig.13 ( Grup U- MÖ 3. bin seramiği); 81,
no.292.33, fig14 (Grup W-MÖ geç 3. bin yıl ve MÖ erken 2.bin yıl); 85, no.292.54 (Grup BB-MÖ 2.bin yıl seramiği), no.292.24,25, fig.17 (Grup CC-MÖ 1.bin yıl seramiği).
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ve köylerinde 6.176 hanede 12.860 nüfus yaşarken; Besni’de 8.320 hanede 16.013, Kâhta’da ise 6.900 hanede toplam 13.139 nüfus
bulunmaktadır (Yurt Ansiklopedisi, 1981: 198-200).
1905 yılında kaza merkezinde 42 dükkân ve mağaza ile 1 kıraathaneden oluşan, bedesten şeklinde bir çarşı inşa edilmiştir. 1908’de ise
kentte 4 adet hanla birlikte, değirmen sayısının 88’e yükseldiği, 15 kahvehane ile 2 fabrikanın bulunduğu anlaşılmaktadır. Adıyaman’da
1892 yılında Müslüman çocukların eğitim gördüğü 21 mektepte 627 öğrenci okurken, 4 adet gayrimüslim mektebinde 182 öğrenci
vardır. 1894 yılında ise merkezde bir Rüştiye açılmıştır. 19 yüzyılın son çeyreğinde kentteki yapı çeşitliği de artmaya başlamıştır. Yeni inşa
edilen yapılar arasında Hükümet Konağı, Kışla-yı Hümayun’un yanı sıra bir de Telgrafhane bulunmaktadır (Öztürk, 2008: 133, 142146).
Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde Malatya’nın bir ilçesi olan Adıyaman’ın nüfusu 1927 yılında 8646’dır. Kasaba konumundaki yerleşmede
2 ilkokul, 1 hastane, 1 hamam, 1 eczane, 405 mağaza ve dükkân, 5 lokanta, 2 han ile 2 değirmen bulunmaktadır. 1950’ye kadar
nüfus oldukça yavaş artarak, 11.433’e ulaşmıştır. Kasabada temel üretim, daha önce olduğu gibi tarım ve sınırlı ölçekte dokumaya
dayanmaktadır (Alpaydın, 2008: 89). 1929’da Fevzipaşa-Gölbaşı, 1931’de ise Gölbaşı-Malatya demiryolları işletmeye açılmış, 1952’de
Pirin köyünde bir hidroelektrik santrali kurulmuş ve kente elektrik verilmiştir. 1954 yılında Adıyaman Malatya’dan ayrılarak, il olmuştur
(Yurt Ansiklopedisi, 1981: 201-202). 1954’te Adıyaman’a bağlanan ilçeler merkezle birlikte Kâhta, Gerger ve Besni iken; önce Çelikhan,
1958’de Gölbaşı, 1960’ta Samsat ve son olarak yakın dönemde Sincik’in ilçeye dönüştürmesi ile Adıyaman’ın ilçelerinin sayısı 9’a
yükselir. 1927’den 1950’ye kadar oldukça yavaş artan kent nüfusu 1960’ta 16.487, 1970’te ise 31.263’tür.
1960’ta hazırlanan ilk imar planı kentin ana gelişme yönünü belirler ve 4 yeni mahalle kurulmuştur. Kentte kamu ve hizmet sektörünün
gelişmesi, imalat ve küçük sanayinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1957’de Merkez Bir Aralık İlkokulu’nda ilk Halk Kütüphanesi;
1958’de Adıyaman Lisesi, 1965’de Erkek Sanat Enstitüsü kurulmuştur. 1972’de, farklı uygarlıklara ait ve özellikle Kommagene dönemine
ait eserlerin yaygın olduğu ilde bir müze kurulması kararı alınmıştır (Alpaydın, 2008: 89-; Yurt Ansiklopedisi, 1981: 202).
1970–1975 arasında kent nüfusu % 68 oranında artmıştır. Bu artış sonraki yıllarda da devam etmiş ve 2005 yılında Adıyaman’ın
merkez nüfusu 191.530’a ulaşmıştır. Bu durum 1960’lara kadar kale çevresindeki kerpiç yapılardan oluşan ve bir Anadolu kasabası
görünümündeki Adıyaman’ın hızla kentleşmesine neden olmuştur. Bu hızı etkileyen diğer faktörler ise 1971’de petrolün bulunması ve
1970’den itibaren Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) başlamasıdır (Alpaydın, 2008: 89-; Oğuz, 2008: 361).
GAP’ın devam ettiği son otuz yılda, tarım topraklarının kaybı, kırsal nüfusun kent merkezine yönelmesini sağlamış; bu durum ise özellikle
1980’lerden sonra, Adıyaman’ın hızlı kentleşme sorunu ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu süreçte yapılan imar planları ile
kentin yeni gelişme alanları, özellikle birinci sınıf tarım topraklarını içerecek şekilde büyümüştür. Bu süreç bir yandan tarım topraklarını
yok ederken, öte yandan zaten oldukça kırılgan olan eski kent dokusu ile bazı anıtsal nitelikli yapıların da yok olmasına neden olmuştur.

Resim 75. Atatürk Barajı inşa edilmeden önceki bir tarihte İnşaat Fen Memuru İsmail Baldemir tarafından çizilen Adıyaman İli Haritası (Adıyaman İl
Halk Kütüphanesi – tarihsiz harita).

12. SOSYAL YAPIYA İLİŞKİN TESPİTLER
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Malatya’nın bir ilçesi durumunda, 10.000’den az nüfuslu bir ilçe olan Adıyaman, 1954’te il olduktan sonra
gelişmeye başlar. Adıyaman’ın merkez ilçesinin dışında, sekiz tane ilçesi ve 406 köyü bulunur. Bunlar: Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı,
Kâhta, Samsat, Sincik ve Tut ilçeleridir.
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1960’lardan sonra başlayan kırdan kente göçle nüfus yapısı değişen Adıyaman’ın nüfusu 1955’de 13.966 iken, 2005 yılında 191.530’a
ulaşmıştır. Böylece 1960’lara kadar kale çevresindeki kerpiç yapılardan oluşan bir Anadolu kasabası görünümündeki Adıyaman, kente
göçün artmasına koşut hızla kentleşmeye başlar. Bu hızı etkileyen diğer nedenler ise 1971’de petrolün bulunması ve 1970’ten itibaren
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) başlamasıdır (Alpaydın, 2008: 89-; Oğuz, 2008: 361).
Adıyaman’da temel üretim tarım ve hayvancılığa dayanır. İlin güneyindeki ovalık kesimdeki topraklar tarıma uygun olup, il genelinde
şeker pancarı, buğday, arpa, mercimek, nohut, pirinç gibi tahıl ürünlerinin yanı sıra pamuk ve tütün yetiştirilir. Tahıl üretimine koşut
olarak Adıyaman’da bağcılık ve bahçecilik önemli bir geçim kaynağıdır. Çeşitli türdeki sebze ve meyve yanı sıra özellikle Antep fıstığı, nar
ve üzüm üretimi ilin önemli geçim kaynaklarını oluşturur. İlde özellikle kuzeydeki dağlık bölgelerde kıl keçisi ile birlikte, koyun ve büyük
baş hayvan yetiştirilmektedir. İlin kuzey batısına yayılan ve büyük kısmı dağlık olan Nemrut Dağı Milli Parkı’nda, coğrafi özelliklere bağlı
olarak en yaygın geçim kaynağı da keçi üretimine bağlı hayvancılık iken Milli Parka mevzuatı gereği bu üretim önemli ölçüde azalmıştır.
İl genelinde halı, kilim dokumacılığı ve keçe yapımı diğer önemli yerel üretim biçimleridir. Sümerbank Pamuklu Dokuma Fabrikası (1959),
Adıyaman Tütün Bakımevi, Peynir ve Tereyağı Fabrikası, Adıyaman Çimento Fabrikası, Et Kombinası ve Yem Fabrikası Adıyaman’daki ana
sanayi tesisleridir. İl merkezinde küçük ölçekli bir sanayi sitesi bulunmakla birlikte, Adıyaman’da sanayi pek gelişmemiştir. Ancak son
yıllarda tekstile dayalı sanayi gelişme eğilimi içine girmiştir.
Adıyaman, Türkiye’nin son 30 yılda gerçekleştirdiği en önemli sosyal ve ekonomik kalkınma projesi olan GAP kapsamında yer almaktadır.
2007 yılı itibariyle enerji açısından % 74,86’sı, sulama açısından ise ancak %12’si tamamlanan GAP ile Adıyaman, Atatürk Barajı havzası
içinde kalan en kıymetli tarım topraklarını kaybetmiştir. Aşağı Fırat bölgesi doğrultusunda daha düşük maliyetli sulama projeleri öncelikli
gelişen GAP kapsamındaki Adıyaman projeleri ise, pompaj istasyonlarının kurulmasını gerektirmektedir. GAP’ın, Adıyaman’ı içeren bu
yüksek maliyetli projelerine ise ancak %1,2 düzeyinde başlanmıştır. Dolayısı ile bölge genelinde Adıyaman, önemli tarım topraklarını
kaybederek GAP’tan en olumsuz etkilenen il olduğu halde; halen GAP’ın sulama olanaklarından yararlanamamaktadır. Bu durum
Adıyaman’da tarımsal üretim faaliyetlerinin önemli ölçüde gerilemesine neden olmuş, Adıyaman’ı GAP içinde gelişmişlik düzeyi en düşük
ikinci il konumuna getirmiştir.
GAP’ın devam ettiği süre boyunca, tarım topraklarının kaybı kırsal nüfusun kent merkezine yönelmesine neden olmuş; bu durum da
özellikle 1980’lerden sonra, Adıyaman’ın hızlı kentleşme sorunu ile karşı karşıya kalmasını sağlamıştır. Bu süreçte bir yandan il genelinde
tarım toprakları yok olurken, öte yandan Adıyaman’ın merkez ilçesinde zaten oldukça kırılgan olan eski kent dokusu ile bazı anıtsal
nitelikli yapılar yok olmuştur.

13. KORUMA VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Aşağıda, Adıyaman’ın tarihi ve ticari merkezini oluşturan Tuz Han, Otrakçı Pazarı ve çevresindeki tescilli yapılar ile bu alanın batısında
konumlanan Adıyaman Höyüğü’ne ilişkin tescil bilgileri verilmekte olup, bu başlık altında KNYP kapsamında yer alması öngörülen Tuz
Han ve Adıyaman Höyüğü’nün koruma tarihi incelenmiştir.
Adı

Kurul kararı tarih ve sayısı

Tescil fişinin hazırlanma tarihi

Tescil durumu

1

Adıyaman Höyük

10.04.1990-357

01.03.1990

1. derece arkeolojik sit

2

Çarşı (Hacı Abdülgani) Cami

12.2.1977-A 351

29.06.1976

kültür varlığı

3

Kap Cami

4

Paşa Hamamı

30.06.2006-80

30.06.2006

kültür varlığı

26.12.1991-1056

?

kültür varlığı

5

Tonozlu dükkanlar

01.10.2004-129

28.09.2004

kültür varlığı

6

Tuz Han ve Otel Binası

15.04.2004-5589

13.04.2004

kültür varlığı

7

Ulu Cami

12.2.1977-A 351

29.06.1976

kültür varlığı

Tuz Han
Adıyaman Müze Müdürlüğü’nün arşivinde Tuz Han ile ilgili 2001 yılından 2007 yılına kadarki süreci izlemek mümkündür.
Tuz Han’ın tescillenmesine ilişkin Müze Müdürlüğü arşivinde tespit edilen ilk evrak Adıyaman Müdürlüğü – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından 17.04.2001 tarihinde Müze Müdürlüğü’ne gönderilen ve Tarihi Han’ın tescil edilmediğinin anlaşılması üzerine, hanın
tescili için gereğinin yapılması istenen yazıdır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yaklaşık bir yıl sonra, 04.01.2002 tarihinde Müze
Müdürlüğü’ne gönderdiği bir diğer yazıdan, Müze’nin ilk yazıya bir yanıt vermediği anlaşılmaktadır. Müze Müdürlüğü’nün 20.03.2002
tarihli cevabi yazısında tescil işlemi için hazırlanacak raporun en az iki uzman tarafından imzalanması gerektiği, Müdürlükte ise bir adet
uzman olmasından dolayı raporun hazırlanması için bir uzmanın daha görevlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı konu, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü tarafından 14.07.2003 tarihinde yeniden gündeme getirilmiş ve tescil işleminin sonuçlandırılmadığı vurgulanmıştır.
Müze Müdürlüğü’nün yazının gereğini yapması ve hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Kurulu’na iletilmek üzere İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’ne iletilmesi istenmiştir.
Bu süreçte ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’ne gönderdiği
11.03.2003 tarihli yazısıyla Tuz Han ve eski Askerlik Şubesi’nin onarımları için İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak bir hesaba
kaynak aktarılması konusunun, söz konusu binaların tescil ve mülkiyet bilgilerinin Müdürlüğe iletilmesinden sonra değerlendirilebileceği
belirtilmiştir. Müze Müdürlüğü’nün 25.04.2003 tarihli cevabi yazısında her iki binaya ilişkin bilgi verilmiştir. Burada, Tuz Han’ın tespit
çalışmalarının tamamlandığı, tescil aşamasında olunduğu ve yapının mülkiyetinin İl Özel İdaresi’nde olduğu belirtilmiştir.
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderdiği 02.09.2003 tarihli yazıda, Tuz
Han’ın tescil çalışmasının yapılıp gerekli raporun düzenlenebilmesi için Kurul tarafından bir sanat tarihçinin görevlendirilmesine ilişkin
Valiliğin yazısının incelendiği, konunun değerlendirilebilmesi için taşınmaza ait ‘aslı gibidir’ onaylı, taşınmazın işaretli olduğu, imar
paftası, halihazır harita ve kadastral harita ve tapu sicil belgesi talep edilmektedir. Konu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Müze
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Müdürlüğü’ne 11.09.2003 tarihinde iletilmiş ve bilgi istenmiş, cevap alınamaması nedeniyle bu talep 14.10.2003 ve 18.11.2003
tarihlerinde yinelenmiştir.
Adıyaman Valiliği - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.02.2004 tarihli yazısıyla Müze Müdürlüğü’ne Tuz Han ile ilgili olarak Kadastro
Müdürlüğü’nde hazırlanan pafta fotokopisi, Tapu Sicil Müdürlüğünce hazırlanan tapu suretleri (hibe-satış yöntemi ile İl Özel İdare
Müdürlüğü’ne geçen 452 ada 10, 11, 14, 21, 24 numaralı parsellerin tapuları) ile Belediye Başkanlığınca hazırlanan imar paftası
gönderilmiştir.
Adıyaman İli Merkez İlçe 1073 (452) ada 24 parselde bulunan Tuz Han ile 1073 (452) ada 1-2-32-31-30-29-33-34-28-27-26-25
numaralı parsellerde bulunan otel binası, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.04.2004 gün ve 5589 sayılı kararı ile
tescillenmiştir. Tescil kararında ayrıca, Tuz Han’ın çevresinde bulunan ve Müdürlüğün uzmanları tarafından karar eki haritada gösterilen
arastada, tespit çalışmaları tamamlanana kadar hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması gerektiği belirtilmiştir.
Tescilli kültür varlığı olan Tuz Han ve otel binası ile ilgili olarak hazırlanan rölöve projesi Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 20.05.2004 tarih ve 344 sayılı kararı ile eksikliklerinin tamamlanması koşuluyla uygun bulunmuş, restorasyon projesi de ilke
olarak benimsenmiştir.
Tuz Han ve önündeki otel yapısının mülkiyet durumlarına ilişkin olarak Müze Müdürlüğü’nün İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderdiği
10.06.2004 tarihli yazıda, Tuz Han’ın otel kısmının özel mülkiyette olduğu, han kısmının ise İl Özel İdaresi’ne ait olduğu belirtilmektedir.
Tuz Han ve çevresinin tescil edilmesinden sonra, bu taşınmazlara ait tescil fişlerinin uygunluğu kontrol edilmiş, tescil Valilik, Belediye
Başkanlığı ve Muhtarlık tarafından halka ilan edilip tutanaklar hazırlanmış ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘korunması gerekli kültür
varlığı’ ibareleri konulmuştur. Tüm bu sürece ilişkin belgeler, Adıyaman Valiliği - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.11.2004 tarihli
yazısı ile bilgi için İl Özel İdare Müdürlüğü’ne, Müze Müdürlüğü’ne ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na iletilmiştir.18
06.12.2005 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliği - İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda Tuz Han’ın Bakanlık tarafından onarılmak istendiği, bu nedenle, hanın mahallinde incelenerek
son durumuna ilişkin olarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin (tescil, mülkiyet, kurul onaylı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri,
fotoğraf) Genel Müdürlüğe iletilmesi istenmektedir. Konu, 03.01.2006 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Müze
Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
07.12.2006 tarihinde Otrakçı Pazarı 502 ada 14 nolu parselde bulunan dükkanının çatısını onarmak isteyen Nedim Takır Adıyaman
Valiliği’ne bir müracaatta bulunmuş ve konu aynı tarihte Adıyaman Valiliği - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Müze Müdürlüğü’ne
gönderilen yazı ile iletilmiştir.
14.07.2006 tarihinde, Fehmi Gürsoy isimli bir vatandaş, hanın İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek turizm amaçlı kullanılmak
amacıyla boşaltıldığı, bu nedenle kira geliri alamadığı, ya hisselerinin satın alınması ya da kira geliri alabilmesi için taşınmazın tasarrufunun
kendine verilmesini talep etmiştir. Bu yazıya istinaden, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
ve Adıyaman Müzesi arasında konunun araştırılmasına ilişkin yazışmalar yapılmıştır. 1.5 yıl süren bu yazışmalardan, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın 6 kez istemesine rağmen Müze Müdürlüğü’nün talep edilen rapor, harita, fotoğraf vb belgeleri Bakanlığa göndermediği
anlaşılmaktadır. Örnek olması amacıyla, aşağıda 19.10.2007 tarihli yazı ile 05.11.2007 tarihli yazılar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
19.10.2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliği – İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Tuz Han’a ilişkin Fehmi Gürsoy’un 14.07.2006 tarihli başvurusuna istinaden ilgili taşınmazın
Adıyaman Müzesi Müdürlüğü uzmanlarında incelenerek hazırlanacak belgelerin (en az iki imzalı rapor, harita, fotoğraf vb) Müdürlüğe
iletilmesinin o tarihe kadar 6 yazıyla istendiği (09.08.2006 tarih ve 130634 sayılı yazı, 13.10.2006 tarih ve 167659 sayılı yazı,
21.12.2006 tarih ve 205531 sayılı yazı, 28.02.2007 tarih ve 34054 sayılı yazı, 07.05.2007 tarih ve 78023 sayılı yazı, 12.07.2007 tarih
ve 122013 sayılı yazı) ancak cevap alınamadığı belirtilmiştir. Konunu gereğinin ivedilikle yerine getirilmesi ve halen bir cevap verilmemiş
olmamasının nedenlerinin araştırılması istenmektedir.
05.11.2007 tarihinde Adıyaman Valiliği – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Müze Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Tuz Han’ın
kamulaştırılması ile ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün o tarihe kadar 6 adet yazıyla (21.08.2006 gün ve 1588 sayılı
yazı, 14.11.2006 gün ve 2047 sayılı yazı, 05.01.2007 gün ve 10 sayılı yazı, 09.02.2007 gün ve 478 sayılı yazı, 22.05.2007 gün ve 1000
sayılı yazı ve 26.07.2007 gün ve 1400 sayılı yazılar) istediği en az iki imzalı rapor, harita, fotoğraf vb belgelerin Müdürlüğe iletilmesi, aksi
takdirde kanuni işlem yapılacağı belirtilmiştir.
Bu yazışmalar neticesinde, 14.11.2007 tarihinde Adıyaman Valiliği – Müze Müdürlüğü’nden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilen
B.16.0.KVM.4.02.00.01/220-635 sayılı “Kamulaştırma Talebi” konulu yazıda Fehmi Gürsoy’un başvurusuna ilişkin Müze Müdürlüğü
uzmanları tarafından hazırlanan belgeler (rapor, anıt fişi, kadastral harita, plan örneği, tanım notu) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere hazırlandığı belirtilmektedir. Bu yazı ile, Fehmi Gürsoy’un 14.07.2006 tarihli yazısına yaklaşık 1.5 yıl
sonra cevap verildiği anlaşılmaktadır. Bu tarihten sonra, 14.11.2007 tarihinde Müze Müdürlüğü uzmanları olan arkeologlar Mehmet
Alkan ve Nevruz Esma İnce’nin hazırlamış olduğu raporda, Tuz Han’ın tescilinin yapıldığı tarih olan 15.04.2004 tarihindeki yapısal
durumunun o tarihten sonra değişmediği belirtilmiştir.
Adıyaman Höyüğü
09.08.2004 tarihinde Adıyaman Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, sit alanı olarak tescillenmiş olan
Adıyaman Kalesi’nin rekreasyon alanı olarak tahsisli olduğu bildirilip sit alanındaki yapıların herhangi bir kültürel değerinin olmadığı
ve kent dokusunu zedelediği belirtilmiştir. Belediye, yazı ekinde tapu kayıtları ve kadastral haritaları verilen yapıların Belediye
tarafından kamulaştırılması ve yıktırıldıktan sonra imar planındaki amacına uygun olarak peyzaj çalışmalarıyla ağaçlandırılıp halkın
faydalanabileceği sosyal tesis alanlarının yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi verilmesi istemektedir. Konu 12.08.2004 tarihinde
18

Tuz Han’ın tescil tarihi olarak AKTVKB Kurulu’nun 24.06.2004 gün ve 5717 sayılı kararı gösteriliyor. Bu diğer belgelerdeki tarih ve karar sayısı ile çelişmektedir. Bu konuda bir
maddi hata yapılmış olabilir.
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Müze Müdürlüğü’ne iletilmiş, Müze Müdürlüğü’nün 06.09.2004 tarihli cevabi yazısında, konunun Adana Koruma Kurulu’na iletilmesi
yönünde görüş bildirilmiştir.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2004 tarihinde Adıyaman Valiliği – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne
gönderdiği yazı, Adıyaman Höyüğü’ndeki izinsiz uygulamalar ve burada bulunan çay bahçesinin kiralanmasına ilişkin olarak Adana
Koruma Kurulu’nun vermiş olduğu kararı içermektedir. 24.06.2004 tarih ve 5715 sayılı karar metninden anlaşılacağı üzere, Adıyaman
Höyüğü’nün tescillenmesinden önce yapılan ve çay bahçesi olarak kullanılan imitasyon kale, Adıyaman Belediyesi tarafından kiraya
verilmiştir. Kuruldan izinsiz olarak gerçekleştirilen bu uygulamaların Müze denetiminde kaldırılarak höyüğün eski haline getirilmesi, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün açmış olduğu yasal soruşturmanın sonucunun kurula bildirilmesi, çay bahçesinin kiralanabilmesi için
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğine karar verilmiştir.
18.10.2007 tarihinde Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından Müze Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Belediye tarafından hazırlattırılan
Kale Projesi hakkında Şanlıurfa Koruma Kurulu’na sunulmak üzere kurum görüşü istenmiştir. Arşiv taramasında Müze Müdürlüğü’nün
görüşüne rastlanmamıştır. Belediye, kurum görüşü istediği yazının ekinde projenin üç boyutlu görüntülerinin yanı sıra, fonksiyon, yapı
strüktür, kat adedi, mülkiyet, korunacak yapı analizlerini ve fotoğraf krokisini göndermiştir.
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulan Adıyaman Kalesi Çevre Düzenleme Projesi ile Değirmen Evi’nin
restitüsyon ve restorasyon projelerinin yerinde incelendikten sonra görüşülmesine karar verilmiştir (27.10.2007 tarih ve 536 sayılı
karar).
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.03.2008 tarih ve 605 sayılı kararında Adıyaman Kalesi Çevre Düzenleme
Projesi ile Değirmen Evi’nin restitüsyon ve restorasyon projelerinin örtü detayı ile ilgili değişikliklerle uygun olduğu belirtilmiştir. Bu karar,
25.04.2008 tarihinde Adıyaman Valiliği – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Müze Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

14. İDARİ STATÜ
Koruma ve planlama bilgisi verilen ve daha ayrıntılı olarak incelenmekte olan tarihi ve ticari merkez, Adıyaman İli, Merkez İlçesi’nde
konumlanmaktadır.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Bu bölüm kapsamında incelenen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Adıyaman Höyüğü’nde yapılacak her türlü araştırma ve/veya kazı için
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden izin alınması, yapılacak uygulamalar öncesinde usulüne
uygun hazırlanmış araştırma ve projeler için de Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşünün da
alınması gereklidir. Höyük ve çevresindeki pek çok parseli kamulaştırmakta olan Belediye alanı bir rekreasyon alanı olarak algılamaktadır
ve bu amaçla bir proje hazırlatmıştır. Ancak zaten 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Adıyaman Höyüğü üzerinde herhangi bir yapılaşma,
peyzaj vb. uygulama yapılması mümkün olmayıp, ancak var olan durumun devam etmesi sağlanabilir.
Belediye bu alanda mülk sahibi olsa da alanın tescil statüsü gereği, burada farklı servisler içeren bir kent parkı yapılması mümkün
değildir. Öte yandan Adıyaman kent merkezinde bu nitelikte henüz hiç araştırma yapılmamış bir höyüğün bulunması da çok ciddi bir
potansiyeldir. Kısa erimde olmasa da Belediye’nin bu potansiyeli kullanarak, kent merkezinde de bu potansiyeli oraya çıkaracak şekilde
bilimsel bir kazıya öncülük etmesi beklenir.
Adıyaman merkez ilçesinde bulunan tescilli diğer kültür varlıklarının büyük kısmı dini yapı olup genellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
aittir. İldeki tek kilise ile tescilli bir konutla, Otrakçı Pazarı’ndaki dükkanlar da çoğunlukla özel mülkiyettedir. Bunlar içinde sadece
kamulaştırması tamamlanan Tuzhan İl Özel İdaresi mülkiyet ve sorumluluğundadır.
Otrakçı Pazarı ile tescilli dükkânların oluşturduğu tarihi ticari merkez sit alanı değildir. Bu alanın sit alanı ilan edilmesi durumunda,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü desteğinde bu bölge için bir Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin
hazırlanması mümkündür. Sit alanı ilanından sonra bu sağlıklaştırma bir projesi, alan mücavir alan sınırları içinde olduğu için Adıyaman
Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler dışında Adıyaman merkezde yer alan tescilli yapılarla ilgili her türlü faaliyetin yerelde izlenmesinden
sorumlu birim Adıyaman Müzesidir. Müze bu yapıların güvenlik, kaçak kazı, izinsiz müdahaleler vb konularda izlenmesi ve denetiminden
de sorumludur.

16. GÜVENLİK
Adıyaman Höyüğü ve incelenen diğer yapılarda, kültür varlıklarının korunması için, fiziksel olarak bahçe duvarı ve kapılar dışında herhangi
bir koruyucu güvenlik önlemi bulunmaz. Sit alanı ve tescilli yapılarda bekçi veya güvenlik görevlisi yoktur.

17. ALANIN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Adıyaman Höyüğü ve Otrakçı Pazarı’ndaki ve /veya Adıyaman merkezdeki sınırlı sayıdaki tescilli yapıda düzenli bir koruma faaliyeti
olmadığı gibi, henüz düzenli bir güvenlik ve / veya izleme faaliyeti de yoktur. Ancak sadece dini yapılardaki bakım ve onarım için ilgili
imamın izlemeden de sorumlu olduğu, bu görevi yaptığı düşünülebilir. Diğer yapılar için resmi bir izleme çalışması bulunmamaktadır.
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THARSE’DEN TURUŞ’A :
HÖYÜKLER VE KAYA MEZARLARI
Pınar Aykaç | Erhan Öztepe
1. KONUM, ULAŞIM VE YOL DURUMU, GENEL ÖZELLİKLER
Turuş Kaya Mezarları, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Akpınar Bucağı, Kuyulu Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Kuyulu Köyü Adıyaman’ın
güneyinde, Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerinde, Adıyaman Merkeze 40 km uzaklıktadır (Resim 1). Köyün kuzeybatısında Durak
Köyü, güneybatısında Burç Köyü, kuzeydoğusunda Bebek Köyü, güneyinde Akdere Köyü, doğusunda 10 km mesafede Atatürk Barajı
bulunmaktadır.
2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı’na göre Kuyulu Köyü’nün nüfusu 953’ü erkek, 982’si kadın olmak üzere
toplam 1935 kişidir1. 1997’te köyün nüfusu 1318 iken 2000 yılında 1318’e yükselmiştir. 1997’den günümüze kadarki nüfus verileri
karşılaştırıldığında köy nüfusu sürekli artış göstermektedir. Köy muhtarı Mehmet Vahit Erol’un verdiği bilgiye göre ise bugün nüfus
yaklaşık 3500 kişi, seçmen sayısı ise 1200’dür. Köy 250 haneden oluşmaktadır (EK2).
Köyün içme suyu, elektrik, telefon ve kanalizasyon şebekeleri mevcuttur. Köyde zeminden içme suyu çıkmakta, şebeke suyu ise Turuş
Kaya mezarlarının yakınından çıkan kaynaktan sağlanarak, köye sondajla pompalanmaktadır. Köyde sağlık ocağı, iki ilköğretim okulu ve
iki cami bulunmaktadır. Köyde toplam 750 ilköğretim öğrencisi vardır. Bunlardan dört yüzü Kuyulu Köyü’nden, geriye kalanları dışarıdan
gelmektedirler. Lise öğrenimi için ise çevre ilçelere ve Adıyaman’a gitmektedirler. Bu nedenle köye yeni bir ilkokul projesi önerilmekte ve
eski ilkokulun liseye dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca köyde yükseköğrenim gören iki yüz öğrenci vardır. Kuyulu Köyü hem nüfusu
hem de olanakları açısından diğer köylerden ileride olduğu için köy halkı yerleşimin ilçe olması için çalışmaktadır2.

Resim. 1 Turuş Kaya Mezarları’nın yeri (www.kgm.gov.tr)

Köyün ekonomisi tarım (tahıl, pamuk, tütün), meyvecilik (kavun, karpuz, bağcılık), zeytincilik ve hayvancılığa (koyun, keçi, inek) dayalıdır.
Atatürk Barajı’na 9 km uzaklıkta olmasına rağmen köyde hala kuru tarım yapılmaktadır. Tarlalar genellikle 50-100 dönüm arasında olup
en çok 400 dönümlük arazisi olan vardır. Köyde ayrıca arıcılık yapılmakta ve köy halkından toprağı olmayanlar ya ticaretle (market,
giyim, fırın, inşaat ve tamir malzemesi) uğraşmakta, ya da mevsimlik işlerde (Urfa’ya pamuk, Karadeniz’e fındık, Sivas’a ay çekirdeği,
Malatya’ya kayısı toplamaya gitmek gibi) çalışmaktadır. Köyde ayrıca halıcılık kursu bulunmaktadır (EK2).
Kuyulu Köyü sınırları içinde; Turuş Höyük (Tharse), Turuş Kaya Mezarları ve Turuş Küçük Höyük bulunmaktadır (Resim 2). Turuş Höyük,
Kuyulu köy yerleşiminin içinde doğal bir tepe üzerine kurulmuş, yüksekliği tahminen 15 metre olan orta büyüklükte bir höyüktür. Turuş
Kaya Mezarları, köyün güneyinde, Ağdere Köyü’ne giden yolun 2. km’sinde, üç ayrı kayalık tepe üzerinde konumlanmaktadır. Bu tepeler,
Taş Tepe, Mağara Tepe ve Konçi Ömer Tepesidir. Turuş Küçük Höyük ise, Turuş Höyük ile kaya mezarları arasındaki yolun batısında
tarlaların içinde kalmış yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bir höyüktür.
Turuş Küçük Höyük ve Turuş Kaya Mezarları’na ulaşım, iki şeritli asfalt Adıyaman-Şanlıurfa Yolu’ndan yapılmaktadır. Asfalt yol, Küçük
Höyük’ün hemen doğusundan devam ederek, Mağara Tepe ve onun doğusundaki Konçi Ömer Tepesi’nin arasından geçmektedir. Ayrıca
Mağara Tepe’nin batısından geçen, tarlalara ulaşmak için açılmış stabilize bir yol daha bulunmaktadır.

1
2

Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, (Adnks) Veri Tabanı için bknz: report.tuik.gov.tr
kuyuluio.meb.k12.tr/
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Resim. 2 Turuş Höyük, Turuş Kaya Mezarları ve Turuş Küçük Höyük’ün yeri (www.googlearth.com)

2. DOĞAL ÇEVRE
Çevresi dağlık bir araziden oluşan köy, verimli topraklarla kaplı bir ovaya yerleşmiştir. Köyün birkaç kilometre kuzeyinde Durak Dağları,
batısında Kepir Düzü ve güneyinde de Turuş Kaya Mezarları’nın da bulunduğu Konçi Ömer, Taş, Bektaşbey, Darçarkışla Tepesi gibi küçük
tepeler bulunmaktadır.

Resim . 3 Kuyulu Köyü’nün kuzeyindeki Durak Dağları, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim . 4 Kuyulu Köyü ve yakın çevresi (Harita Genel
Komutanlığı)
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Resim . 5 Mağara Tepe’nin doğusundaki küçük tepeler, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim. 6 Kuyulu Köyü ve yakın çevresi, ODTÜ-KNKGP, 2009

Köy, çevresine göre yeşillik ve ağaçlı bir alanda yer almaktadır (Resim 6). Günümüzde Akdere (Varimustafa Deresi), doğu-batı yönünde
köy yerleşiminin içinden geçmektedir (Resim 3). Köyün iklimi, kara iklimi etki alanı içerisinde olup, yakınındaki Atatürk Barajı nedeniyle
bu karasallığı yumuşatmaktadır.

3. YAPILI ÇEVRE
Kuyulu Köyü yerleşimi bir veya iki katlı, yöresel özelliklere sahip düz damlı kerpiç yığma binalardan oluşmakta iken günümüzde betonarme
yapılar çoğunluktadır. Turuş Büyük Höyük’ün hemen kuzeyinde ise köyün mezarlığı yer almaktadır (Resim 6).
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Bayhan ve Araş. Gör. Fikri Salman, 25 Temmuz-03 Ağustos 2003 yılındaki yüzey araştırmasında Hasan Erol Köy
Odası ve Boybeyler Odası tespit edilmiştir. Günümüzde, Hasan Erol Köy Odası profilli ve bezemeli taşlar korunarak tekrar inşa edilmiştir.
Boybeyler Odası ise, üst örtü ve iç bölüntüleri yıkılmış durumdadır (Resim 7-10).
Resim. 7 Hasan
Erol Köy Odası,
avludaki tandır,

Resim. 8 Hasan
Erol Köy Odası,
ODTÜ-KNKGP,
2009

Resim.9 Boybeyler Odası, ODTÜ-KNKGP, 2009
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Resim. 10 Boybeyler Odası iç mekândan görünüş, 2009

Turuş Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Kaya Mezarlarının Tanımı
Köy yerleşmesinin içinde yer alan Turuş Büyük Höyük, çevresine göre yaklaşık 15 metre yüksekliğinde üstü kesik bir tepecik
görünümündedir. Höyüğün üzerinde herhangi bir vejetasyona rastlanmamıştır. Höyük köy siluetinin önemli bir parçası durumundadır
(Resim 11, 12).
Höyüğün tepesinden köy, Turuş Kaya Mezarları ve Turuş Küçük Höyük izlenebilmektedir. Kuyulu Köyü’nde yapılan alt yapı, su, elektrik ve
benzeri kazı gerektiren çalışmalarda kalıntılara rastlandığı belirtilmiştir. Höyüğün güneybatıya bakan yamacında betonarme bir konut
yer almaktadır. Bu yapı dışında tepenin eteklerinin bitimine kadar tehdit oluşturabilecek bir yapılaşma görülmemektedir3 (Resim 13,
14).

Resim. 11 Kuyulu Köyü, Turuş Büyük Höyük ve yakın çevresi, ODTÜ-KNKGP, 2008

Resim. 12 Kuyulu Köyü mezarlığından Turuş Büyük Höyük’e bakış, ODTÜ-KNKGP, 2008

Resim. 13 Turuş Büyük Höyük üzerindeki evler, ODTÜ-KNKGP, 2009
3

Öztepe E.Turuş Kaya Mezarları, yayınlanmamış rapor, 2009.
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Resim. 14 Turuş Büyük Höyük’ün eteklerindeki tek katlı betonarme ev, ODTÜ-KNKGP, 2009, Resim. 15 Mağara Tepe’den Turuş Küçük Höyük’ün görünüşü, ODTÜ-KNKGP,
2008, Resim. 16 Turuş Küçük Höyük, ODTÜ-KNKGP, 2009

Turuş Küçük Höyük, tamamen tarlaların içinde kalmıştır ve ekili alan içinde bulunduğundan, algılanması güç bir tepecik durumundadır
(Resim 15, 16). Turuş Höyük (Tharse) kentinin nekropolü olarak en yakın doğal kayalık tepe olan Mağara Tepe seçilmiştir ve Taş Tepe’nin
batı bölümü ile Konçi Ömer Tepesi de taş ocağı olarak kullanıldığından kayalar üzerinde derin dikdörtgen yarıklar bulunmaktadır. Bu
bölgedeki kayalık tepelerin Kuyulu köyü ve çevresinde özellikle Roma dönemi ve sonrasında taş temini için kullanılmış olan ocaklar
olduğu düşünülebilir. Kuyulu köyü içinde ve çevresindeki alt yapı çalışmaları sırasında ele geçen taş mimari elemanlar üzerinde yapılacak
taşın kaynağına ilişkin jeolojik değerlendirmeler bu soruya cevap verebilecektir4 (Resim 17-19).

Resim. 17 Mağara Tepe’den Konçi Ömer Tepesi’nin görünüşü, ODTÜ-KNKGP,
2009
Resim. 18 Mağara Tepe’den Taş Tepe’nin görünüşü, ODTÜ-KNKGP, 2009
Resim. 19 Turuş Küçük Höyük’ten Mağara Tepe’nin görünüşü, ODTÜ-KNKGP,
2009

Resim. 20 Turuş Kaya Mezarları, Turuş Büyük Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Kuyulu
Köyü’nü gösteren vaziyet planı (Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan
2009 tarihli sayısal halihazır harita ve kadastral haritanın birleştirilmesi sonucunda
oluşturulmuştur)

Turuş Kaya mezarları, Mağara Tepe üzerine dağılmış durumdadırlar.
Mağara Tepenin kuzey ve doğu kısımlarında kaya mezarları
yoğunlaşmakta olup, tepenin güneyindeki kayalık bölgede
galeriler oluşturulmaya çalışılmıştır (Resim 21,22). Tepenin
batısındaki kayalık bölge ise taş ocağı olarak kullanıldığından, kaya
yüzeylerinde insan eliyle oluşmuş dikdörtgen biçiminde kesikler ve
bölümler bulunmaktadır5 (Resim 22).

4
5

Öztepe E.Turuş Kaya Mezarları, yayınlanmamış rapor, 2009.
Öztepe E. Turuş Kaya Mezarları, yayınlanmamış rapor, 2009.
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Resim. 21 Turuş Kaya Mezarları (Mağara Tepe) plan eskizi, ODTÜ-KNKGP, 2008

Resim. 22 Turuş Kaya Mezarları (Mağara Tepe) vaziyet planı ( Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 2009 tarihli halihazır harita)
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Resim. 23 Mağara Tepe’deki mezarlardan genel görünüş, Mağara Tepe’deki taş ocakları, ODTÜ-KNKGP, 2009

Mağara Tepe’nin kuzey ve doğu kısımlarında ana kayaya oyularak oluşturulmuş kaya mezarları yoğunlaşmakta belirli bir yönlenme
göstermemekte, daha çok tepenin eğimine göre konumlanmaktadır (Resim 21). Adıyaman Müzesi tarafından gerçekleştirilen kazı ve
temizlik çalışmaları sırasında yaklaşık 60 kadar mezar tespit edilmiştir6. Mağara Tepe’nin doğu yamacından tepe üstüne doğru çıkılırken
iki adet tümülüs tipinde mezarlarının varlığı da görülebilmektedir7 (Resim 21). Mağara Tepe’nin doğu yamacından tepe üstüne doğru
çıkılırken iki adet tümülüs tipinde mezarlarının varlığı da görülebilmektedir8 (Resim 21).

Resim. 24 Mağara Tepe’deki mezarlardan genel görünüş, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim. 25 Mağara Tepe’nin üzerindeki Tümülüs tipi mezarlar, ODTÜ-KNKGP, 2008.

Turuş Kaya Mezarlarında mezarlar ana kayaya oyularak yapılmış olup mezar odalarına girişler sayıları değişen basamaklar yardımıyla üstü
düz dikdörtgen veya üstü kemerli kapılardan sağlanmaktadır. Bazı mezar odalarının girişinde, kapıların ahşap örneklerin taş mimariye
yansımasının güzel örnekleri şeklinde, ahşap kapı pervazının taş taklidi olarak yapılmış oldukları görülmektedir. Benzer örneklere bölgede
Perre Nekropolü’ndeki bazı mezarlarda da rastlamak olanaklıdır. Bazı mezarlarda ön mezar odasının etrafında yer alan mezar odalarının
girişlerinde de kapı lento ve sövelerinin kabartma olarak betimlenmiş oldukları görülmektedir.
6
7

8

Erarslan, F., “Turuş Kaya Mezarları Kazı ve Temizlik Çalışması”, XI. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu (2001), 26
Mezar odasının zemindeki kayalığa oyulduğu ve üzerine yığma küçük bir toprak tepeciğini oluşturulduğu Tümülüs mezarlara, Kommagene Bölgesi içinde çeşitli merkezlerde
rastlanmaktadır. Zeugma kenti nekropollerinde de bu türden mezarlarla karşılaşılmaktadır. Besni yöresindeki uygulamalar için bkz. Zeyrek T.H., Zeyrek A.N., Zeyrek A, Besni,
Parala-Octacuscum-Bahasna, Anadolu’nun Güneydoğusunda Antik Bir Kent ve Yakın Çevresinin Arkeolojik Açıdan Genel Değerlendirmesi, 2006, 169-171 (Tip IIa).
Mezar odasının zemindeki kayalığa oyulduğu ve üzerine yığma küçük bir toprak tepeciğini oluşturulduğu Tümülüs mezarlara, Kommagene Bölgesi içinde çeşitli merkezlerde
rastlanmaktadır. Zeugma kenti nekropollerinde de bu türden mezarlarla karşılaşılmaktadır. Besni yöresindeki uygulamalar için bkz. Zeyrek T.H., Zeyrek A.N., Zeyrek A, Besni,
Parala-Octacuscum-Bahasna, Anadolu’nun Güneydoğusunda Antik Bir Kent ve Yakın Çevresinin Arkeolojik Açıdan Genel Değerlendirmesi, 2006, 169-171 (Tip IIa).
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Mezarlardan bazılarının mezar odasına girişte kapıların dört köşeli bloklarla kapatıldığı, ancak birkaç örnekte de kapı öncesinde yer alan
bir yuvanın işaret ettiği gibi daire biçiminde bir kapağın varlığı görülmektedir. Benzer dairesel mezar kapısı kapaklarının örneklerine Perre
Nekropolü’nde de rastlamak olanaklıdır.
Mezar odalarındaki taş kline ya da taş sanduka biçimindeki mezarların içine yerleştirildiği arcosolium tipleri, genelde kemer biçimli
olmakla birlikte üstü üçgen ya da düz şekilde biten örnekler de mevcuttur (Resim 27). Mezar odalarının tavanları da genelde düz
tavan şeklinde olmakla birlikte, tonoz ve tonoz kaburgası denilebilecek mimari süsleme elemanını da taşıyan şekillere sahip örnekler
de bulunmaktadır. Mezarların bazılarında özellikle giriş kapısının karşısında yer alan arcosoliumların cepheye bakan bölümlerinde
amfora türü kaplar, köşelerde boğa-keçi başları ile sembolize edilmiş lesbos kymationu benzeri mimari elemanlarla süslenmiş oldukları
görülmektedir. Bezemeli mezarlarda karşılaşılan motifler arasında girland taşıyan boğa ya da geyik-keçi başları, insan figürleri, sıçrar
biçimde verilmiş geyik benzeri hayvan figürleri, amphora, krater türü kaplar, alçak sehpa, küçük köşeli sunak, ayaklı olasılıkla bronz bir
kap gibi motiflere rastlanılmaktadır.
Turuş Kaya Mezarlarında kazı ve temizlik çalışmalarını yürüten Fehmi Erarslan’ın plan özelliklerine göre yaptığı değerlendirmelerle 8 ayrı
tipin varlığı tespit edilmiştir9. Erarslan’ın tespitlerine ilaveten 7 Ağustos 2008 ile 7 Eylül 2009 tarihlerinde ODTÜ KNKGP ekibince kaya
mezarlarında yapılan incelemelerde, mezar tiplerinin çok çeşitlilik gösterdiği ve ortak olarak belirtilebilecek mezar tiplerinin yanında
birbirinden bağımsız olan mezar tiplerinin de olduğu görülmüştür10. Genelde arcosoliumlu mezarlar Roma mezar mimarisinin Anadolu’da
bilinen ve yaygın olarak kullanılan türleridir. Kommagene bölgesi kaya nekropolleri içinde Perre bu konuda güzel örnekler vermektedir.
Benzer mezar tiplerinin Anadolu dışında komşu bölge olarak Suriye’de de kullanılmış oldukları görülmektedir. Mezarlar Roma dönemi
içinde kayaya oyulmuş olmakla birlikte, çok defa kullanılmış oldukları da düşünülmelidir. Turuş Kaya Mezarlarından birinde F. Erarslan
tarafından 7. Grup mezarlar içinde değerlendirilen zeminin altına açılmış tipler, sanduka mezarların kullanıldığı süreçte belki de ihtiyaca
göre mezarın genişletilmesi için sonradan oluşturulmuş mezarlar olarak değerlendirilmiştir (Resim 25).

Resim 26. Mezar odasının zeminine açılan sanduka
tipli mezarlar, ODTÜ-KNKGP, 2009

Turuş Kaya Mezarları, Mezar A
A Mezarına üç basamaklı bir merdivenle ulaşılan, dikdörtgen küçük bir sahanlık alanından girilmektedir. Dikdörtgen düz tavanlı mezar
odasının üç yanında arcosolium ve içlerinde tekli sanduka bulunmaktadır. Girişin karşısındaki sandukanın ön yüzünde sehpa ve iki
yanında pitos kabartmaları ile üst kotlarda sağlı, sollu amfora ve en üst kotta boğa kabartmaları ve aralarında altı adet yarım daire biçimli
nişler bulunmaktadır. Odanın giriş cephesinde giriş kapısının iki yanında boğa kabartmaları yer alır (Resim 27, 34).

Resim 27. Turuş Kaya Mezarları Mezar A, ODTÜ-KNKGP, 2008

9
10

Erarslan, F., a.g.e. 223.
Öztepe E.Turuş Kaya Mezarları, yayınlanmamış rapor, 2009.
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Turuş Kaya Mezarları, Mezar H
H Mezarına üç basamaklı bir merdivenle ulaşılan dikdörtgen düz bir alandan girilmektedir. Mezarda düz tavanlı kare bir ön oda ve bu ön
odaya açılan üç adet düz tavanlı mezar odası bulunmaktadır. Her mezar odasında üç yönde arcosolium ve tekli sanduka yer alır (Resim
35).
Turuş Kaya Mezarları, Mezar J
Üzeri kemerli bir ön girişi bulunan J mezarında, kemerli bir kapıyla düz tavanlı ön odaya ulaşılmaktadır. Ön odanın sağında ve solunda
kemerli mezar odaları ve bu mezar odalarının üç yönünde tekli sanduka bulunmaktadır. Girişin karşısında bir arcosolium ve tekli sanduka
yer alır (Resim 36).

Resim. 28. Turuş Kaya Mezarları Mezar M, ODTÜKNKGP, 2008
Resim. 29. Turuş Kaya Mezarları Mezar M giriş kapısı üzerindeki girlantlı boğa başı, ODTÜ-KNKGP, 2008

Turuş Kaya Mezarları, Mezar M
M Mezarına on bir basamaklı bir merdivenle ulaşılır. Mezarda düz tavanlı kare bir ön oda ve bu odaya açılan düz tavanlı mezar odaları
bulunmaktadır. Her mezar odasının üç yönünde arcosolium ve içlerinde tekli sandukalar yer alır. Ön odanın giriş cephesinde kapının iki
yanında sütun kabartmaları, bir yönünde girişin iki yanında boğa kabartmaları bulunmaktadır. Mezarın giriş kapısının üzerinde girlantlı
bir boğa başı kabartması işlenmiştir (Resim 29, 29, 37).
Resim. 30 Turuş Kaya
Mezarları, Mezar U, ODTÜKNKGP, 2008

Resim. 31 Turuş Kaya
Mezarları, Mezar U’dan
detaylar, ODTÜ-KNKGP,
2008
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Turuş Kaya Mezarları, Mezar U
U Mezarına sekiz basamaklı bir merdivenle ulaşılır. Girişin sağında, mezar kapağının (tekerleğinin) nişi bulunmaktadır. Dikdörtgen düz
tavanlı mezar odasının üç yanında arcosolium ve içlerinde tekli sanduka bulunmaktadır. Girişin karşısındaki sandukanın ön yüzünde
sehpa ve iki yanında amphora kabartmaları bulunmaktadır. Mezar odasının tavanı tonoz kaburgası şeklinde bezemelidir. Odanın giriş
cephesinde giriş kapısının iki yönünde boğa ve geyik kabartmaları bulunmaktadır (Resim 30, 31, 38).
Turuş Kaya Mezarları, Mezar V
V Mezarında, dikdörtgen düz tavanlı tek mekandan oluşan mezar odasının iki yanında bir duvar ile ayrılmış iki tekli sanduka ve girişin
karşısında arcosolium içinde iki katlı mezar bulunmaktadır.
Turuş Kaya Mezarları, Mezar E
Düz tavanlı tek mekandan oluşan E mezarının üç yönünde nişler bulunmaktadır. Girişin solunda tekli taş sanduka, girişin karşısında ve
sağında ikili taş sandukalar yer almaktadır.
Turuş Kaya Mezarları, Mezar P
P mezarı; düz tavanlı, dromoslu tek mekandan oluşmaktadır. Dromosun iki yanında mezar nişleri bulunmaktadır. Mezar odasının üç
tarafında nişler ve bu nişlerin içinde iki adet tekli taş sandukalar yer alır.
Turuş Kaya Mezarları, Mezar T
Düz tavanlı tek mekandan oluşan T mezarının üç yönünde nişler bulunmaktadır. Girişin karşısında tekli taş sanduka, girişin solunda ve
sağında ikili taş sandukalar yer almaktadır.
Turuş Kaya Mezarları, Mezar D, K
Düz tavanlı tek mekandan oluşan mezarların, üç yönünde arcosoliumlar ve içlerinde tekli taş sandukalar bulunmaktadır.
Turuş Kaya Mezarları, Mezar G, O, S, R
Düz tavanlı tek mekandan oluşan mezarların, üç tarafında nişler ve bu nişlerin içinde iki adet tekli taş sandukalar bulunmaktadır (Resim
33).

Resim. 32 Turuş Kaya Mezarları, Mezar D, ODTÜ-KNKGP, 2008, Resim. 33a,b Turuş Kaya Mezarları, Mezar G, ODTÜ-KNKGP, 2008

318

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

Resim. 34 Turuş Kaya Mezarları Mezar A’nın plan ve kesitleri, ODTÜ-KNKGP, 2008
Resim. 35 Turuş Kaya Mezarları Mezar H’nin plan ve kesiti, ODTÜ-KNKGP, 2008

Resim. 36 Turuş Kaya Mezarları Mezar J’nin plan ve kesiti, ODTÜ-KNKGP, 2008
Resim. 37 Turuş Kaya Mezarları Mezar M’nin plan ve kesiti, ODTÜ-KNKGP, 2008
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Resim. 38 Turuş Kaya Mezarları Mezar U’nun plan ve kesiti, ODTÜ-KNKGP, 2008
Resim. 39 Turuş Kaya Mezarları Mezar V’nin plan ve kesitleri, ODTÜ-KNKGP, 2008

Resim. 40 Turuş Kaya Mezarları Alanda bulunan farklı tipteki mezar planlarından örnekler, ODTÜ-KNKGP, 2008
Resim. 41 Turuş Kaya Mezarları Alanda bulunan farklı tipteki mezar planlarından örnekler, ODTÜ-KNKGP, 2008
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Adıyaman Müze Müdürü Fehmi Erarslan mezarları plan özelliklerine göre 8 tipe ayırmaktadır11:
1.Grup Mezar Yapıları: On basamaklı merdiveni ile aşağıya inilmektedir. Kapı girişinden sonra kare planlı, üzeri tonozlu ön odaya
varılmaktadır. Giriş bölümü hariç üç tarafında üzeri tonozlu dikdörtgen biçiminde mezarlar yer almaktadır.
2.Grup Mezar Yapıları: Yedi basamaklı merdiven ile aşağıya inilmektedir. Kapı girişinden sonra kare planlı, üzeri düz tavanlı ön odaya
varılmaktadır. Ön odanın üç yanında üzerleri tonozlu üç mezar odası bulunmaktadır. Her mezar odasında asimetrik iki mezar, bunlara
koşut üzeri tonozlu bir kline mezar olmak üzere toplam üç kline mezar vardır. Mezar yapısındaki toplam kline mezar sayısı dokuzdur.
3.Grup Mezar Yapıları: On basamaktan oluşan merdiven ile aşağıya inilmektedir. Düzgün kapı girişinden sonra kare planlı ön odaya
varılmaktadır. Ön odada birer kapı girişi ile üç yanda bulunan üzeri düz örtülü mezar odasına varılmaktadır. Her mezar odasında dörder
kline mezar yer alır. Mezar yapısındaki toplam kline mezar sayısı dokuzdur.
4.Grup Mezar Yapıları: Sekiz basamaklı merdiven ile aşağıya inilmektedir. Düz kapı girişinden sonra, kare planlı, üzeri düz tavanlı ön
odaya varılmaktadır. Ön odanın sağında ve girişin karşısında üzeri tonozlu mezar odaları yer almaktadır. Paralel iki kline mezar ve
bunların yanında üzeri tonozlu bir lahit mezar bulunmaktadır. Ön odanın sonunda üzeri tonozlu bir lahit mezar bulunmaktadır. Ön
odanın sonunda üzeri tonozlu tek lahit mezar yer almaktadır. Toplam mezar sayısı yedidir.
5.Grup Mezar Yapıları: Yedi basamaklı merdiven ile aşağıya inilmektedir. Giriş platformundan sonra kapı girişi ile ön odaya varılmaktadır.
Dikdörtgen planlı ön odanın üzeri düz tavanlı, sağında ve solunda tonozlu birer kline mezar bulunmaktadır. Girişin karşısında ön odadan
bir girişle üzeri tonozlu bir kline mezar yer almaktadır. Karşılıklı iki kline mezar ve tam dip tarafta tonozlu bir kline mezar yer almaktadır.
6.Grup Mezar Yapıları: Yedi basamaklı merdiven ile aşağıya inilmektedir. Giriş platformundan sonra kapı girişi ile üzeri düz tavanlı kare
planlı ön odaya varılmaktadır. Ön odanın sağında üzeri tonozlu mezar odası yer almaktadır. Mezar odasında iki kline mezar ve bir mezar
platformu bulunmaktadır. Girişin karşısında üzeri tonozlu bir mezar yer almaktadır. Odanın solunda dikdörtgen planlı, üzeri tonozlu
mezar odasına girilmektedir. Burada bir lahit mezar bulunmaktadır. Bu odaya bağlı yine üzeri tonozlu bir odaya girilmektedir. Burada üç
kline mezar bulunmaktadır. Toplam 8 mezar bu gruptadır.
7.Grup Mezar Yapıları: On bir basamaklı merdiven ile aşağıya inilmektedir. Giriş platformundan sonra kapı girişi ile kare planlı mezar
odasına varılmaktadır. Ön odanın üzeri düz tavanlı olup üç tarafında üzeri tonozlu birer lahit tipi mezar bulunmaktadır. Tonozlu iki
mezarın önünde birer zemin altı mezar bulunmaktadır.
8.Grup Mezar Yapıları: Yedi basamaklı merdiven ile aşağıya inilmektedir. Geniş bir platformdan sonra kapı girişi ile ön odaya
varılmaktadır. Ön odanın üzeri düz tavanlı ve üç tarafında üzerleri düz tavanlı birer mezar bulunmaktadır.
ODTÜ KNKGP üyesi, Klasik Arkeolog Doç. Dr. Erhan Öztepe ise, Turuş’ta sekizden fazla mezar tipi olabileceğini belirtmekte ve arcosoliumlu
mezar içlerindeki mezar tiplerini altıya ayırmaktadır12:
Tip.1: Mezar odasında üç yönde arcosolium yer alır. Arcosoliumlar içinde üçlü taş yataklar mevcuttur. Taş yatakların arasında ortada bir
basamak görülmektedir.
Tip.2: İkinci mezar türünde arcosoliumlar içinde tekli taş sandukalar yer almaktadır.
Tip 3: Arcosoliumlar içinde tekli taş yataklardan oluşan mezar türüdür.
Tip 4: Arcosolium içinde çiftli taş yataklardan oluşan mezar tipidir.
Tip 5: Arcosolium içinde merkezde çiftli yanlardaki arcosoliumlarda tekli taş yataklardan oluşan mezar türüdür.
Tip 6: Mezar odasında farklı türde uygulamaların yanında odanın tabanına oyulmuş taş sandukadan oluşan türdür.
2008 ve 2009 yılı arazi çalışmaları ve kaynaklar değerlendirildiğinde, Turuş Kaya Mezarları’nın plan şeması, mezar türü ve süslemeleri
açısından çok fazla çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.

4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Turuş Höyük’ün eski isminin Tharse (Tharsa) olduğu bilinmektedir. Kuyulu Köyü’nün ise eski isminin Turuş olduğu ve bu ismin köy
mezarlığında türbesi bulunan ‘Turuş Baba’ dan geldiği bilinmektedir. Daha sonra köyün resmi ismi Kuyulu olarak değiştirilmiştir. Köylüler
Turuş Kaya mezarlarını eski mağaralar, Turuş Höyük’ü de höyük olarak isimlendirmektedirler.

5. MÜLKİYET DURUMU
Turuş Büyük Höyük 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Kuyulu Köyü içinde 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305 ve 306 numaralı parselleri kapsamaktadır. Höyüğün büyük bir kısmı maliye hazinesine ait olan 294 numaralı parsele yayılırken,
diğer parseller şahıs mülkiyetindedir.
Turuş Küçük Höyük 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 483, 484, 485, 486 ve 489 numaralı
parsellerde yer alır. Alandaki bütün parseller şahıs mülkiyetinde olup, susuz tarım yapılan tarlalardır.
Turuş Kaya Mezarları Mağara Tepe ve Konçi Ömer Tepesi, tapulama harici alanda yer almaktadır. Bu alanların çevresindeki parseller ve Taş
Tepe ise şahıs mülkiyetindedir (Resim 42).

11
12

Erarslan, F., s. 223.
Öztepe E.Turuş Kaya Mezarları, yayınlanmamış rapor, 2009.

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

321

Resim. 42 Turuş Kaya Mezarları ve çevresinin
mülkiyet dağılımı (2009 tarihli sayısal halihazır
harita, kadastral harita ve tapu kayıtları
birleştirilerek oluşturulmuştur)

6. MEVCUT ALAN KULLANIMI VE KULLANICILAR
Turuş Küçük Höyük üzerinde ve çevresinde tarım alanları bulunmaktadır. Bu nedenle alandaki mülkiyet sahipleri ana ilgi grubudur. Kuyulu
Köyü içindeki Turuş Büyük Höyüğün büyük bölümü mera niteliğinde, diğer kısımlar susuz tarlalardır. Turuş Kaya Mezarlarının bulunduğu
alanın yakın çevresi tarım alanıdır. Alanları çoğunlukla tarla sahipleri kullanmakta, zaman zaman yerel halk da kaya mezarlarına piknik
amaçlı gitmektedirler.
Alandaki en büyük kullanıcı grubu kaya mezarlarına bilimsel ve turistik amaçlı gezen ziyaretçiler oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra yakın
çevredeki tarım kullanımları nedeniyle bu alandaki mülk sahipleri de ilgi grubuna dâhildir (Resim 43).

Resim. 43 Turuş Kaya Mezarları ve çevresinin
mevcut arazi kullanımı dağılımı (2009 tarihli
sayısal halihazır harita, kadastral harita ve tapu
kayıtları birleştirilerek oluşturulmuştur)
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7. PAYDAŞLAR
Turuş Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Kaya Mezarları yönetim sürecinde rol alabilecek beş temel paydaş grubu vardır. Bunlar Kuyulu’da
sürekli yaşayan halk, mülk sahipleri, ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel yöneticiler ve uzmanlardır. Öncelikle, Turuş Köyü’nde yaşayanlar
ve sit alanı içinde ve çevresindeki parsellerin mülk sahipleri yerel halktan temsilcileri oluşturmaktadır. İkinci olarak, alanı ziyarete gelen az
sayıdaki turistler vardır. Merkezi yönetimin temsilcileri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Müzesi ve güvenlik güçleri (polis, jandarma) sayılabilir. Dördüncü olarak, Adıyaman Belediyesi, Kuyulu
yeni muhtarı Mehmet Vahit Erol yerel yönetimden temsilcilere örnek sayılabilir. Son olarak, alan hakkında uzmanlaşmış bilgiye sahip
Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu, ODTÜ Kommagene Nemrut Koruma ve Yönetim Programı ekibi araştırmacıları
ve Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Turgut Zeyrek’ten oluşan uzman grubu vardır. Turuş Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
koruma ve yönetim sürecinde rol alabilecek paydaşlar aşağıda sıralanmıştır.

8. ALTYAPI
Turuş Kaya Mezarları yakınında tarlalara ve köye su temin eden su deposu (motopomp) bulunmaktadır. Mağara tepe üzerinden ise
elektrik hattı geçmektedir. Turuş Büyük Höyük’ün eteklerinden köyün elektrik, telefon, su kanalizasyon şebekesi geçmektedir.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Kuyulu Köyü’nden Mağara Tepe’ye giden yol ayrımında, ‘Turuş Kaya Mezarları 1 km’ yazılı bir bilgilendirme tabelası bulunmaktadır. Turuş
Büyük Höyük’ün kuzeydoğu eteği ağaçlık bir alandır ve bu alanda bir kuyu bulunmaktadır. Ayrıca höyüğün tepesine bu alandan bir
patikayla ulaşılmaktadır.

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
1980’li yıllarda, S.R.Blaylock ve G.D. Summers tarafından Turuş Höyük ve Turuş Küçük Höyük’ü içeren bir yüzey araştırması yapılmış
ve bu araştırma 1990’da yayınlanmıştır. Yapılan yüzey araştırmasında Turuş Höyük yüzeyinde Demir Çağı ve Hellenistik döneme
tarihlenebilecek seramik bulgulara rastlanmıştır. Araştırmada Turuş Küçük Höyük ‘Topraktepe’ olarak adlandırılmış ve höyükte Kalkolitik
Çağa tarihlenen buluntulara rastlandığı belirtilmiştir13.
Turuş Kaya Mezarları’nda 18 Ekim 1999 yılında Adıyaman Müzesi Müze Müdürü Fehmi Erarslan, Turuş Kaya Mezarları’nda kurtarma, kazı
ve temizlik çalışmaları başlatmıştır14. Bu çalışmada, kaya mezarlarının bulunduğu alanı gösteren vaziyet planı, açılan mezarların yerlerini
gösteren kroki ve fotoğraflarla birlikte; açılan ve temizlenen mezarların tipolojisi ve mezarlarda bulunan buluntular yer almaktadır (EK 5).
25 Temmuz-03 Ağustos 2003 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Bayhan ve
Araş. Gör. Fikri Salman, Adıyaman Merkez, Sincik ve Gerger ilçelerinde yüzey araştırması yapmışlardır. Bu çalışma kapsamında, Kuyulu
Köyü’nde yer alan Hasan Erol Köy Odası ve Boybeylerin Odası’nın mimari özellikleri incelenmiş ve iki yapının planları yayınlanmıştır15.
Çalışmada mal sahipleri ve köyün yaşlılarından alınan bilgilere göre iki yapı 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiştir. Yapılarda bölgeye özgü
kesme taş işçiliği, mimari elemanlardaki kabartma ve geometrik süslemeler görülmektedir.
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi (19 Mart 2001 tarihli protokol) ve Kurak Alanlarda Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA)
(26 Haziran 1998 tarihli protokol) ile işbirliği içinde, 2002 yılında sonlanan proje kapsamında bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma ile seçilen alanda erozyon önleyici çalışmalar yapılmış, erozyon önleme, mera ıslah ve sürü yönetimi ile ilgili eğitimler verilmiş
ve bütün çalışma bir kitapçık haline getirilmiştir. Ayrıca Kuyulu Köyü’nün konumu nedeniyle diğer yerleşimlere örnek oluşturacağı
düşünülerek seçildiği belirtilmiştir16. Bu çalışma, yerel kalkınma için önemli veriler oluşturmaktadır.
1998 yılında, GAP Projesi Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü kapsamında, TEMA Vakfı ile ortaklaşa “Adıyaman Merkez İlçe Erozyon
Önleme Amaçlı Kuyulu Köyü Erozyon Kontrol Uygulama Projesi’ne” başlanmıştır17.
Proje kapsamına alınan 125 ha büyüklüğündeki alanda çok şiddetli erozyon vardır. Projenin hedefleri, aşırı ve düzensiz otlatmanın
yapıldığı alanda önce koruma tedbirleri ile birlikte erozyon önlemleri almak, dere ve dereciklerde kuru duvar eşikleri ve yamaç arazilerde
teraslar yapmak, toprak ve dereciklerde kuru duvar eşikleri ve yamaç arazilerde teras yapılarak, toprak stabil hale getirilecek ve sahada
bitkilendirme yapılacaktır. Ancak köy muhtarının verdiği bilgiye göre 10 yıl içinde hiçbir uygulama yapılmamıştır.

11. TARİH VE BAĞLAM
Turuş Höyüğün antik dönemde Tharse (Tharsa) yerleşimi olduğu bilinmektedir. Turuş Kaya mezarları ise, Roma dönemine ait bir nekropol
alanıdır18. Turuş Kaya mezarları gösterdikleri plan özellikleri ile Roma dönemine ait olup kazı çalışmaları sırasında ele geçen küçük
buluntulara göre, Bizans döneminde de kullanım görmüş olmalıdırlar19. Mezarların yer aldığı Mağara Tepe ile Taştepe ve Konçi Ömer
Tepesi Roma dönemi öncesinden itibaren taş ocakları olarak kullanılmış olmalıdırlar. 01.03.1990 tarihli tescil fişinde kaya mezarlarının
Klasik Çağa ait olduğunu belirtilmiştir. Ayrıca mezarların bulunduğu tepelerin günümüzde olduğu gibi Klasik Çağda da taş ocağı olarak
kullanıldığı belirtilmektedir20.
13
14
15

16

17

18
19
20

Blaylock S.R.-French D.H.-Summers G.D., “ The Adıyaman Survey: An Interim Report” Anatolian Studies 40, 1990, 84, 113, fig.22, 117-118 fig.26
Erarslan F., s. 263.
A. A. Bayhan, F. Salman, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt Adıyaman İli ve İlçelerinde Yüzey Araştırması-2003, Atatürk Üniversitesi s.139152.
“Adıyaman Merkez İlçe Erozyon Önleme Amaçlı Kuyulu Köyü Erozyon Kontrol Uygulama Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. GAP and ICARDA Collaboration in Agricultural
Research and Development Ties that Bind www.icarda.org/Publications/Donors/GAP/GAP.pdf, Southeastern Anatolia Project, Latest State, unpublished report, 2001.
GAP Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi; Orman Bakanlığı, TEMA Vakfı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı aresında imzalanan 4 Mart tarihli işbirliği projesi ile
başlatılmıştır.bkz. www.gap.gov.tr
Gap Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı, s.95
Erarslan F., s. 266
Kültür Bakanlığı, Turuş Kaya Mezarları Tescil fişi, 1990.
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Kuyulu Köyü’nün kuzeydoğusunda Bebek köyüne doğru olan yer alan Girik Tepe Neolitik döneme, Turuş Küçük Höyük (Topraktepe) ise
Kalkolitik döneme tarihlendirilen seramik ve yontma taş aletler veren höyük türü bir yerleşmedir. Kuyulu’dan Sarıkaya köyüne doğru olan
yönde ve Kuyulu’ya 1-1,5 km. kadar mesafede erken Bronz çağı buluntuları ele geçmiştir.
Turuş Büyük Höyük ise, MÖ 1. binden itibaren iskân edilmiş olmalıdır. Höyük yüzeyinde görülen malzeme alanın geç dönemlere kadar
kullanılmış olduğunu göstermektedir. Kuyulu köyünün bulunduğu alanı içine alan ve antik dönemde Tharse (Tharsa) yerleşimi olarak
bilinen bölgede Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendirilebilecek mimari elemanlar ele geçmiştir.
Turuş Köyü İçinde ve Çevresindeki Arkeolojik Bulgular21
Adıyaman Merkez İlçeye bağlı Kuyulu Köyü sınırları içerisinde Turuş Höyük (Tharse), Turuş Kaya Mezarları ve Turuş Küçük Höyük olmak
üzere çeşitli noktalarda arkeolojik alanlar bulunmaktadır. Bu alanların dışında Kuyulu köyünün içinde de özellikle Roma ve Bizans
dönemlerine tarihlendirilebilecek mimari elemanlar görülmektedir.
Kuyulu köyü çevresinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında Kuyulu ile Bebek köyü arasında ve Bebek köyünün 3,5 km kadar
güneybatısında yer alan Girik Tepe höyüğü çevrede bilinen en erken yerleşimdir22. Girik Tepe buluntuları özellikle bölgede az bilinen
Neolitik dönem için önemlidir.
Kuyulu köyünün içinde yer alan ve yaklaşık olarak 15 m. yüksekliğe sahip olan Turuş Höyük doğal bir tepe üzerinde tepe üstü yerleşimi
şeklindedir. Höyük yüzeyinde seyrek bitki örtüsünün arasında orta yoğunlukta seramik bulgulara rastlanılmaktadır. 1980’li yılların
ortalarında bölgede yapılan yüzey araştırmalarında sırasında höyüğün yüzeyinde Demir Çağına ve Helenistik döneme tarihlendirilebilecek
seramik bulgularla karşılaşılmıştır23.
7 Eylül 2009 tarihinde Kuyulu ve çevresinde ODTÜ KNKGP ekibince yapılan inceleme gezisi sırasında Turuş höyüğün üstüne çıkılmış ve
yüzeydeki malzeme kontrol edilmiştir. Yapılan incelemelerde MÖ 1. Bin yıl öncesine tarihlendirilebilecek seramik malzemenin yanında
Helenistik, Roma ve hatta Bizans-Osmanlı dönemlerine kadar uzanan farklı dönemlerin seramik bulgularına rastlanmıştır (Resim 44,
45). Tepenin üstünde görülen kaçak kazı çukurları etrafında seramik ile birlikte olasılıkla mimari yapılara ait moloz taş yığınlarına da
rastlanmaktadır.
Kuyulu köyünden Sarıkaya yönüne doğru yaklaşık 1-1,5 km. kadar batı-kuzeybatısında yüzeyde görülen seramik bulgularla çevrede
Erken Bronz Çağı yerleşimi de tespit edilmiştir24. Kuyulu köyünün içinde çeşitli altyapı çalışmaları sırasında gün ışığına çıkmış olan
çoğunluğu kireçtaşından yapılmış mimari elemanlar, Roma ve Bizans çağlarına tarihlendirilmektedirler. Kuyulu Muhtarının kardeşine
ait evin bulunduğu bölgede yol kenarında ve tarlalarla yapılan hafriyat çalışmaları sırasında anılan ev ile Adıyaman-Şanlıurfa karayolu
arasında kalan alanda söz konusu mimari elemanlara rastlandığı ifade edilmiştir. Bu alan ve çevresi ile olasılıkla Kuyulu’nun bulunduğu
alan Roma döneminde iskân görmüş olmalıdır. Köyün mezarlığı içerisinde çok küçük kısım itibarıyla korunmuş olan tonozlu yapı kalıntısı
Geç Antik çağa ait olmalıdır. Bu kalıntı ve köydeki evlerin bahçelerinde rastlanılan mimari elemanlar Roma ve Bizans döneminde köy
çevresindeki iskâna işaret etmektedir (Resim 46, 47).

Resim. 44 Turuş Höyük MÖ 1.bin seramiği, Resim. 45 Helenistik - Osmanlı dönemi seramiği, ODTÜ-KNKGP, 2009
Resim. 46 Kuyulu Köyü mezarlığındaki Roma yapı kalıntısı, Resim. 47 Geç Antik Çağa ait başlık, ODTÜ-KNKGP, 2009
21
22

23
24

Bu bölüm Erhan Öztepe’nin Turuş Kaya Mezarları, 2009, isimli yayınlanmamış raporundan derlenmiştir.
Höyükte yüzeyinden toplanan seramik parçaları ve çakmaktaşı mızrak veya ok uçlarına göre Neolitik ve Kalkolitik dönemler görülmektedir. Blaylock S.R.-French D.H.-Summers
G.D., “ The Adıyaman Survey: An Interim Report” Anatolian Studies 40, 1990, 84 v.d.; www.tayproject.org : Adıyaman Höyükleri, Girik Tepe
Blaylock S.R.-French D.H.-Summers G.D., “ The Adıyaman Survey: An Interim Report” Anatolian Studies 40, 1990, 84, 113, fig.22, 117-118 fig.26
Blaylock S.R.-French D.H.-Summers G.D., “ The Adıyaman Survey: An Interim Report” Anatolian Studies 40, 1990, 101, fig.15
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Turuş Küçük Höyük olarak adlandırılan höyük tipi yerleşim, 1980’li yıllarda yapılan yüzey araştırması sırasında “Topraktepe” olarak
adlandırılmış ve höyükte Kalkolitik çağa ait bezemeli ve bezemesiz seramik parçalarının yanında obsidiyen ve çakmaktaşından aletlere
ve dilgilere rastlanılmıştır25. 7 Eylül 2009 tarihindeki arazi çalışmasında yüzeyde yoğun miktarda bezemeli ve bezemesiz erken dönem
seramiğine rastlanmıştır (Resim 48).
Bölgedeki Roma dönemine işaret eden arkeolojik bulgulardan biri de Kuyulu Köyü’ne yaklaşık iki kilometre mesafedeki Burç yerleşimindeki
yapıdır26 (Resim 41) . Direkt olarak kayalık bir zeminin üzerine oturtulan yaklaşık 15x15 m. boyutlarındaki yapı masif kesme taş
bloklardan oluşturulmuştur. Kuyulu ve çevresinin tipik kireçtaşı malzemesinden kesilmiş bloklardan inşa edilmiş olan yapının güneyden
olan girişinde iki, batı cephesinde dört ve kuzey cephesinde de altı adet olmak üzere toplam on iki adet mazgal deliği şeklinde pencere
açıklığı bulunmaktadır. Yapının dört tarafındaki korniş blokları kısmen korunmuş olup kyma rekta profillidirler (Resim 49-52).

Resim. 48 Turuş Küçük Höyük Yüzey Buluntuları, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim. 49 Burç yerleşiminin Kuyulu Köyü’ne göre konumu (Harita Genel Komutanlığı)

Resim. 50 Burç’taki Roma yapısının güney cephesi, Resim. 51 Burç’taki Roma yapısının Batı’daki 1. mekanından güneyden kuzeye doğru bakış, Resim. 52 Burç Roma Yapısı
Merkezdeki mekan ve sarnıç, ODTÜ-KNKGP, 2009
25
26

Blaylock S.R.-French D.H.-Summers G.D., “ The Adıyaman Survey: An Interim Report” Anatolian Studies 40, 1990, 84, fig.2, 93, fig.8, 99, fig.10-11, 101, fig.19.
Burç’taki Roma yapısı hakkında Blaylock S.R.-French D.H.-Summers G.D., “ The Adıyaman Survey: An Interim Report” Anatolian Studies 40, 1990, 122-125
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Burç’taki Roma yapısının iç kısmında doğu-batı doğrultusunda uzanan ön holün gerisinde güney-kuzey doğrultulu üç dar oda
bulunmaktadır. Burç’taki yapının malzemesi ve güçlü duvarları ile Roma dönemi yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Yapı çevresinde daha
görülen az sayıdaki Roma çatı kiremitleri de bunu destekler niteliktedir27. Merkezdeki oda yanlarda bulunanlara oranla daha geniştir.
Göksu ırmağının hemen karşı kıyısında yer alan Sayören köyünün içerisinde günümüze çok az korunmuş olarak gelen benzer bir yapı
Burç’taki yapı ile özellikle mimarisi bakımından kıyaslanabilir durumdadır ve her iki yapının da Roma ya da geç Roma dönemi mezar
yapıları olma olasılığı göz ardı edilmemelidir28. Yapının içinin üç bölüme ayrılması ikinci bir kata işaret eden izler ve merkezdeki odanın
içerisindeki sarnıç kalıntısı olasılıkla ikinci kullanıma ve Ortaçağ’da belki de bir küçük kale gibi kullanımına işaret ediyor olmalıdır29. Ayrıca
Kuyulu Köyü mezarlığındaki bazı mezar taşlarının 18. yüzyıla tarihlendiği anlaşılmaktadır (Resim 53, 54).

Resim. 53 Kuyulu mezarlığında sanduka tipli Osmanlı mezarı ve kabartmalı mezar taşı, Resim. 54 Mezardan bir detay, ODTÜ-KNKGP, 2009

12. SOSYAL TARİH
Turuş nahiyesi ile ilgili en erken bilgi ise 1560 yılına aittir. Bu bilgiye göre Turuş nahiyesi, 1560 yılındaki idari yapılanmaya göre, Kâhta
Kazası ve Malatya Sancağı’na bağlıdır30. Yine köyün eski Samsat’ın merkezi açıdan önemli bir yerleşim olduğu zamanlarda bir kasaba/
nahiye statüsünde olduğu bilinmektedir.
Kerkük Musalla yöresinden gelen Türkmen Bayat aşireti ve Turuş Baba’nın yerleşime Kuyulu (Turuş) Köyü’ne gelerek köyde Boybeyi
statüsünde iskân ettikleri düşünülmektedir.

13. KORUMA – PLANLAMA TARİHİ
Adıyaman Müzesi uzmanları tarafından 01.03.1990 tarihli Turuş Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Kaya Mezarları’nın ve 02.00.1 (02)
envanter numarası ile üç ayrı tescil fişi hazırlanmıştır. Bu fişlerde Turuş Höyük ve Turuş Küçük Höyük’ün 1. Derece arkeolojik sit sınırları
1/5000 ölçekli kadastral haritalara; Turuş Kaya Mezarları’nı oluşturan Konçi Ömer Tepesi, Taş Tepe ve Mağara Tepe 1/25.000 ölçekli
harita üzerine işaretlenmiştir. Ancak bu sınırların hangi parselleri içerdiği 1/1000 ölçekli haritalar üzerinde işaretlenmemiştir.
Turuş Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Kaya Mezarları Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.06.1990 tarih ve 583
sayılı “Adıyaman İli Merkez ve Besni ilçelerindeki kültür varlıklarının tescillenmesine ilişkin karar” kapsamında tescillenmiştir. Tescile ilişkin
kurul kararının ekinde, Besni ilçesinde tescillenen 21 anıt/alana ilişkin bir sayfalık bir liste ile Adıyaman Merkez İlçesinde tescillenen 26
anıt/alana ilişkin bir sayfalık bir liste yer almaktadır.
Alanlara yönelik koruma, planlama ve yönetim çalışmaları mevcut değildir. Alanları içeren herhangi bir imar veya koruma imar planı
hazırlanmamıştır. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsündeki alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Yüksek
Kurulunun 5.11.1999/658 tarihli ilke kararında belirtilen arkeolojik sit alanları koruma-kullanma koşullarına tabidir. Bu kapsamda alan,
ilmi ve bilimsel araştırmaları dışında olduğu gibi muhafaza edilmesi gerekli alan niteliğindedir.
Adıyaman Müzesi’nde gerçekleştirilen arşiv taramasında, Turuş Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Kaya Mezarları’nın tescillendiği 1990
yılından günümüze kadar alanlarla ilgili yazışmalar derlenmiştir.
25.08.1994 tarihinde Adıyaman Müze Müdürlüğü, Turuş Köyü Muhtarlığı’na Turuş Kaya Mezarları, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Büyük
Höyük’ün tescilli olduğu ve bu kültür varlıklarına yönelik tahribatların arttığının gözlenmesi sonucunda kültür varlıklarının korunması
olası tahribatlar durumunda muhtarlığın haberdar edilmesi konusunda yöre halkının uyarılması yönünde yazı iletmiştir.
24.04.1995 tarihinde Müze araştırmacısı Fehmi Erarslan, 21.04.1995 tarihinde yaptığı incelemede Turuş Höyük’te tahribat yapıldığı
(20x30 m alanın sürüldüğü) ve konu hakkında yasal işlemlerin yapılması gerektiğine dair yazısını Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne iletmiştir.
23.08.1995 tarihinde Adıyaman Müze Müdürlüğü, Turuş Höyük’teki tahribatın önlenmesi ve höyüğün güvenliliğinin sağlanması
27
28
29
30

Blaylock S.R.-French D.H.-Summers G.D., “ The Adıyaman Survey: An Interim Report” Anatolian Studies 40, 1990, 124.
a.g.e. 124.
a.g.e. 125.
Faruk Söylemez, Rısvan Aşireti’nin Cemaat, Şahıs ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendırme, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayi : 12 Yil : 2002 (39-52 s.) s.44.
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konusunda İl Jandarma Komutanlığı’ndan destek istendiği ve 25.04.1995 tarihli yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunulduğunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirmiştir.
04.09.1995 tarihinde Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği’ne Turuş Höyük’te yapılan tahribatın tespit edilmesi
sonucunda kanuni kovuşturma açılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunularak dava açıldığını bildiren yazısına
cevaben davanın takip edilerek seyri ve sonucunun bildirilmesini istemiştir.
15.11.1995 tarihinde Adıyaman Müze Müdürlüğü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununa muhalefet suçundan sanık Sıtkı Boybey’e Turuş Höyük’ün tesciline ait ilan ve tebliğin yapılıp yapılmadığına ilişkin yazısına
cevaben, Turuş Höyük’ün tescil edildiğine dair ilan tutanağının müze müdürlüğüne henüz iletilmediği, ancak Turuş Höyük’ün tescilli
olduğu ve buna yönelik korumanın yapılması yönünde köy muhtarlığına 25.08.1994 tarihinde yazı iletildiğini bildirmiştir. Bu tarihten
sonra davaya ilişkin herhangi bir yazışmaya ulaşılamamıştır. Adıyaman Müzesi’ndeki alanla ilgili en son belge 03.03.2000 tarihli İngiliz
Arkeoloji Enstitüsü’nün Adıyaman Müze Müdürü Fehmi Erarslan’a gönderdiği Turuş Kaya Mezarlarına ilişkin metnin İngilizce çevirisidir.
1998 yılında başlatılan GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı’nda alan, geliştirilmesi önerilen tarihi ve arkeolojik
değerler olarak nitelendirilmiştir31 ve ana tur güzergâhlarına bir ziyaret noktası olarak dâhil edilmesi önerilmiştir32 (A 19 EK 6) 20012005 yılları arasında yapılacak uygulamalarda, Turuş Arkeolojik Alanı’nın yolunun asfaltlanması planlanmıştır33.
Bu çalışmalar dışında ODTÜ-KNKGP ekibince 2006 yılından bu yana başta TC Başbakanlık GAP İdaresi olmak üzere, farklı kurumların
desteği ile KNKGP kapsamındaki yerlerin halihazır haritalarının çıkarılması için talepte bulunulmuştur. Konuyla ilgili kaynak bulunamadığı
için 2008 yılında Adıyaman Valiliği İl özel İdaresi kaynakları ile bu hizmetin alınmasını sağlamıştır.
2010 yılı yazında aşamalı olarak teslim edilen ve KNKGP ekibine ulaştırılan bu haritalar içinde Turuş Kaya Mezarları’nın bulunduğu
mağara tepe ve yakın çevresinin de 1/5000 ve 1/100 ölçekli haritası temin edilmiştir. Temin edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli haritaların
kodları şu şekildedir:
●● 1/5000 ölçekli N40-a-05-a numaralı harita
●● 1/1000 ölçekli N40-a-05-a-2-d numaralı harita
Bu haritalar ile öncelikle Turuş Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Kaya Mezarları’na ilişkin sit alanı sınırı tanımı olmak üzere, ilerde
hazırlanacak plan ve projelerde altlık olarak kullanılacaktır (Resim 55, 56).

Resim. 55 Turuş Höyükleri ve Kaya Mezarları Haritası, 1/5000, , Adıyaman Valiliği, 2010, Resim. 56 Turuş Höyükleri ve Kaya Mezarları Haritası, 1/1000, , Adıyaman Valiliği,
2010.

14. İDARİ STATÜ
Turuş Höyük, Turuş Küçük Höyük, Turuş Kaya Mezarları 1990 yılında, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir. Alanlar,
Adıyaman Merkez İlçe’ye bağlı Kuyulu Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Mevcut mevzuata göre sit alanında gerçekleştirilecek bütün faaliyetler yasal süreçlere uygun olarak hazırlanacak araştırma ve projelerle
tanımlanarak Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Alanın izlenmesi ve denetimi Adıyaman
Müzesi sorumluluğunda olup, alanla ilgili her türlü plan, proje üretimi ile kamulaştırma ve takas gibi işlemlerin yerelde Adıyaman Valiliği
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adıyaman İl Özel İdaresi’nce, merkezi düzeyde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmesi gereklidir.

31
32
33

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı, 1/300.000
Güneydoğu Anadolu Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Geliştirilmesi Planı (Nihai Rapor - Ekler - Ekim 2005), s. 312
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı, s.284.
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16. GÜVENLİK
Alanın güvenliğinden sorumlu herhangi bir güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Alanın köy yerleşiminden uzak olması ve mezarların
kayalar içinde yer alması, kaçak kazılara olanak sağlamaktadır. Alan her yönden insan girişine açıktır ve alanda kaçak kazılara ilişkin izler
bulunmaktadır. Öte yandan sit alanı sınırları halen 1/5000 ve 1/1000 ölçeklerde belirlenmediği için kaya mezarlarının çevresi ile Turuş
Küçük Höyük’te kuru tarıma devam edilmektedir.

17. ESERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Alandaki koruma çalışmalarına yönelik düzenli bir izleme (monitoring) yapılmamaktadır. Alanın izlenmesinden sorumlu yetkili kurum
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Adıyaman Müzesidir.
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KIRSALDA BİR NEKROPOL: ATMALI KAYA MEZARLARI
Pınar Aykaç | Erhan Öztepe

1. KONUM, GENEL ÖZELLİKLER, ULAŞIM VE YOL DURUMU
Atmalı (Özbağlar) Kaya mezarları, Adıyaman İli, Besni İlçesi, Şambayat Bucağı, Atmalı Köyü, Özbağlar mezrası sınırları içerisinde
kalmaktadır. Besni ilçesi, kuzeyde Tut, güneyde Gaziantep’in Araban ilçesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçeleri, batıda Gölbaşı ve doğuda
Adıyaman merkez ilçeleri ile sınırlandırılmıştır. İlçenin yüzölçümü 1.330 km2, rakımı 1.050 metredir1.
Atmalı Köyü, Adıyaman şehir merkezine 34 km, Besni ilçesine 13 km uzaklıktadır. Gaziantep-Adıyaman D 360 Karayolu’nun güneyinde
yer almaktadır. Köyün Özbağlar ve Akkuyu olmak üzere iki adet mezrası bulunmaktadır. Özbağlar mezrası, Gaziantep-Adıyaman
karayolunun kuzeyinde, Akkuyu mezrası güneyinde yer almaktadır (bkz. Resim 1).

Resim 1. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarlarının konumu, www.kgm.gov.tr

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı’na göre Atmalı Köyü’nün 2007 yılındaki nüfusu 1744’tür2. Köy muhtarının
verdiği bilgiye göre ise köyün nüfusu 2500-3000 arasında nüfusu bulunmaktadır (1050 seçmen; 350 hane, ortalama 6-7 çocuk ve 10
çocuğa kadar çıkan aile yapısı)3. Nüfusun çoğunluğu Atmalı Köyü ve Akkuyu mezrasından yeni yapılaşma alanı olan Özbağlar mezrasına
taşınmıştır4.
Köyün ekonomisi tarıma (buğday, arpa, tütün, nohut) dayalıdır. Toprağı olmayanlar da amele ya da yarıcı olarak çalışmaktadır.
Özbağlar’ın üzümü çok meşhurdur ancak 1980’lerden sonra hastalık nedeniyle kurumuş ve yeni yeni canlanmaya başlamıştır. Sebzecilik
ve özellikle domates önemli bir gelir kaynağıdır. Nüfusun %10’u üretilen malların sunulması, nakliyesi ve ticareti ile uğraşmakta ve bir
kısmı ise hayvancılık yapmakta veya benzin istasyonunda çalışmaktadır5. Akkuyu mezrasında yaşayanların verdiği bilgiye göre toprağın
asbestli olması nedeniyle bu mezrada tarım çok fazla yapılamamaktadır6. Köyün diğer bir geçim kaynağı ise 1985’ten beri yurtdışında
çalışanların gönderdiği nakit yardımlardır.
Köyde ilköğretim okulu7 bulunmaktadır. Lise öğrenimi için genellikle Şambayat’a gidilmektedir. İlköğretim eğitimi alan yaklaşık 330
öğrenci bulunmaktadır ve son yıllarda öğrencilerin %50’si liseye devam etmektedir8. Köyde ayrıca bir sağlık ocağı vardır. Köyde içme
suyu, elektrik ve telefon şebekesi bulunmakta; ancak kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır.
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Adıyaman -Gaziantep D-360 Karayolu’nun 30. km sinde hemen
kuzeyinde, Özbağlar mezrasının doğusunda yol kenarında konumlanmaktadır. Alana ulaşım, düz, iki şeritli standart asfalt D-360
karayolundandır. Alan içerisinde, tek katlı betonarme yapılar bulunmakta ve bu yapılara karayoluna dik bir şekilde uzanan stabilize bir
yolla ulaşılmaktadır. Ayrıca alanın yola yakın kısmında batıdaki birkaç tek katlı betonarme yapıya yönelen bir patika bulunmaktadır. Alan
Atmalı Köyü’ne 1.5 km, Akkuyu mezrasına 700metre ve Özbağlar mezrasına 500 metre uzaklıktadır (bkz. Resim 2).
1
2
3
4
5
6
7

8

www.wikipedia.org.tr
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) için bkz: report.tuik.gov.tr
Ataöv,A. ve Osmay,S. KNKGP III, Aşama Değerlendirme Raporu Tablosu, 2010.
http://atmali.meb.k12.tr
Ataöv,A.ve Osmay,S. KNKGP III. Aşama Değerlendirme Raporu Tablosu, 2010.
a.g.e.
Atmalı İlköğretim Okulu müdürü Mustafa İncibaş’tır. Okulda üç ilköğretim öğretmeni, bir anasınıfı öğretmeni bulunmaktadır. Öğrenci sayısı 70’tir. Okul, tek katlı yığma kerpiç
bir yapıdır ve içinde 4 adet derslik vardır, http://atmali.meb.k12.tr
Ataov,A.ve Osmay,S. KNKGP III. Aşama Değerlendirme Raporu Tablosu, 2010.
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Resim 2. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları’nın Atmalı Köyü’ndeki konumu (www.googleearth.com)

2. DOĞAL ÇEVRE
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları, çevresine göre yüksek kayalık bir tepe niteliğindedir. Alanın batı kısmı, doğusuna göre daha yüksektir
ve üzerinde seyrek biçimde konumlanmış ağaçlar bulunmakta, doğusuna doğru gidildikçe ağaçlar sıklaşmaktadır (bkz. Resim 3). Alanın
güneyinde karayolunun karşısındaki Akkuyu mezrasının tepelik bölümünden Özbağlar Kaya Mezarları tamamen izlenebilmektedir. Alanın
kuzeydoğusunda yüksek bir tepe; güneyinde karayolunun hemen kenarında bağlar bulunmaktadır. Özbağlar mezrasının kuzeyinde
Çedirge Dağları yer alır. Eski Atmalı Köyü yerleşimi ise yaklaşık 800 metre rakımdadır ve eğime oturur. Köy yerleşiminin güneyinden Aksu
deresi geçmektedir (bkz. Resim 4).

Resim 3. Akkuyu’dan Atmalı (Özbağlar) Mezarlarının görünümü, ODTÜ-KNKGP, 2008.
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Resim 4. Atmalı Köyü ve çevresini gösteren 1/25.000 ölçekli harita, HGK.

3. YAPILI ÇEVRE
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Adıyaman- Besni Karayolu’nun kuzeyinde kayalık bir alandır (bkz. Resim
5). Mezarların yer aldığı parselin batı tarafında iki adet iki katlı betonarme konut, tek katlı briket kümes ve tuvalet ile kuru duvarla kayalık
alandan ayrılmış bir bahçe bulunmaktadır (bkz. Resim 6-9). Alanın doğusunda ise yine tek ve iki katlı betonarme yapılar bulunmaktadır
(bkz. Resim 10).

Resim 5. Atmalı (Özbağlar) Kaya mezarlarının genel görünümü, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim 6. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarlarının bulunduğu parselin doğusundaki iki
katlı konut ve servis birimleri, ODTÜ-KNKGP, 2009;
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Resim 7. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarlarının bulunduğu parselin doğusundaki kuru
duvarla ayrılmış bahçe
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Resim 8. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarlarının bulunduğu parselin doğusundaki iki
katlı konut ODTÜ-KNKGP, 2009.

Resim 9. (Özbağlar) Kaya Mezarlarının bulunduğu parselin doğusundaki tek katlı
briket tuvalet yapısı, ODTÜ-KNKGP, 2009.

Resim 10. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarlarının bulunduğu alanın doğusundaki
yapılaşma, ODTÜ-KNKGP, 2009.

Resim 11. Özbağlar Mezrası’nın genel görünüşü, ODTÜ-KNKGP, 2008

Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları’nın bağlı olduğu Özbağlar Mezrası, Adıyaman- Besni karayolunun iki yanında konumlanmış, tek veya
iki katlı betonarme yapılardan oluşan bir yerleşimdir. Yolun güneyinde kalan kısımda ise daha çok bağlar içinde evler yer almaktadır (bkz.
Resim 11).
Atmalı Köyü’nün diğer mezrası Akkuyu, Adıyaman- Besni karayolunun güneyindedir. Yerleşim çoğunlukla bir veya iki katlı, düz damlı
kerpiç yığma geleneksel binalardan oluşmaktadır (bkz. Resim 12).
Geleneksel konutların alt katı ambar, üst katı yaşam alanı olarak kullanılmakta, tuvalet, kümes gibi servis birimleri ise ana kütleden
bağımsız yığma kerpiç yapılardır (bkz. Resim 13-17). Yerleşimde bulunan az sayıdaki betonarme yapılar ise dört odalı ve tuvaletli inşa
edilmektedir 9.

Resim 12. Özbağlar Kaya Mezarlarından Akkuyu Mezrasına bakış ODTÜ-KNKGP,
2009

Resim 13. Akkuyu Mezrası’ndaki korunmuş geleneksel konut dokusu, ODTÜ-KNKGP,
2009

Resim 14. Akkuyu Mezrasında korunmuş geleneksel düz damlı kerpiç yığma
konutlardan bir örnek (plan için Resim 8’e bakınız), ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim 15. Akkuyu Mezrasında korunmuş geleneksel konut planı örneği, ODTÜKNKGP, 2009

9

a.g.e
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Resim 16. Akkuyu Mezrasında korunmuş geleneksel konutlara ait dış sofa ve iç mekânlar, ODTÜ-KNKGP, 2009.

Resim 17a. Akkuyu’dan geleneksel düz damlı kerpiç yığma bir konut ve dış sofada ocak, ODTÜ-KNKGP, 2009., Resim 18b. Akkuyu’da günlük yaşam, ODTÜ-KNKGP, 2009

Özbağlar ve Akkuyu Mezralarının bağlı olduğu Atmalı Köyü Adıyaman-Besni karayolunun güneyinde, İtlik Dağları’nın güney yamacına
oturmaktadır (bkz. Resim19). Yerleşimin oldukça etkileyici bir peyzaja yönlenmektedir (Resim22). Yerleşim, tek veya iki katlı kerpiç
yığma ve eğim nedeniyle dam terasların bulunduğu geleneksel yapılardan oluşmaktadır (bkz. Resim19-24).

Resim 18. Atmalı Köyü’ne genel bakış, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim 19. Atmalı Köyü’nden güneye bakış, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim 20. Atmalı Köyü’nün geneli ve güneyindeki peyzaj, ODTÜ-KNKGP, 2009
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Resim 21. Atmalı Köyü’ndeki yöresel konut dokusu, ODTÜ-KNKGP, 2009

Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Sit alanında kaya oyma 13 kaya mezarı tespit edilmiştir. Mezarlar dağınık
konumlanmış ancak girişleri güneybatı yönündedir. 13 mezardan 5 tanesinin içine girilebilmiştir. Diğer mezarlar toprakla dolu
olduğundan yalnızca mezar girişleri tespit edilebilmiştir.

Resim 22. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları vaziyet plan eskizi, ODTÜ-KNKGP, 2009

Resim 23. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları Vaziyet Planı10, ODTÜ-KNKGP 2010.
10

2009 tarihli Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan sayısal halihazır harita ile vaziyet plan eskizi birleştirilerek oluşturulmuştur.
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Resim 24. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları Mezar A,ODTÜ-KNKGP,2008.

Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları, Mezar A
Üst kottan yedi basamak aşağı inilerek bir avluyla ulaşılan A Mezarı dromoslu üzeri düz tavanlı, tek mekândan oluşmaktadır (bkz. Resim
27, 34). Cephesinde kemerli bir nişin içinde, yine kemerli dromosun ortasındaki giriş kapısından mezar odasına ulaşılır. Mezar odasının
dört yönünde arcosoliumlar yer alır. Girişin sağındaki arcosoliumda tekli taş sanduka, girişin karşısında ikiye bölünmüş arcosoliumda
ikili, girişin sağında L şeklinde uzanan arcosoliumda ise ikili taş sanduka bulunmaktadır.
A mezarı girişinin iki yanında ve hemen karşısında yan yana iki arcosolium içinde yer alan mezar nişleri ile ortaya çıkan mezar planına
yakın bir örnek Yoldüzü’ndeki bir oda mezarında ve Yukarı Söğütlü güney nekropolünde bir tek odalı hipoje de bulunmaktadır11.
Atmalı A mezarındaki yan yana arcosoliumlar içindeki mezar nişleri Besni ve yakın çevresinde yüzey araştırmaları ile tespit edilen kaya
mezarlarından tek odalı hipoje tipinde karşımıza çıkan tekneli arcosoliumlu mezarlar grubuna dâhil edilebilecek bir örnektir12.

Resim 25 Atmalı (Özbağlar) Mezar B,

Resim 26 Atmalı (Özbağlar) Mezar C, ODTÜ-KNKGP, 2008

Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları, Mezar C
Kaya oyma tek mekândan oluşan Mezar C mezarının giriş cephesinin karşısında tekli taş yatak bulunmaktadır. Mezarın zemin kotu çöp ve
toprakla doludur (bkz. Resim 29, 35). Ancak girişin sağ ve sol tarafında da tekli taş yatakların başlangıçları izlenmektedir.
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları, Mezar K
Kaya içine oyulmuş uzunlamasına dikdörtgen mekândan ulaşılan K Mezarı, girişin karşısında artarda sıralanan üzeri düz iki dikdörtgen
mekândan oluşmaktadır (bkz. Resim 30, 36). Giriş kapısının sağında mezar girişini kapatan taş kapağın yuvası bulunmaktadır. Mezarın
giriş mekânının, sağ ve solunda birer arcosolium ve tekli sanduka, mezarın birinci mekândan geçilerek ulaşılan ikinci mekânında ise üç
yönde arcosolium ve tekli sandukalar bulunmaktadır.

Resim 27. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları Mezar K, ODTÜ-KNKGP, 2008
11
12

Zeyrek v.d. 2006, Res.140.; T. Hacı Zeyrek, Yukarı Söğütlü Nekropollerinden Kaya Mezarları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2) 2007, Res.6.
Zeyrek v.d.. 2006, 178.
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Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları, Mezar L
Girişin karşısında art arda sıralanan iki üzeri düz dikdörtgen mekândan oluşmaktadır. Mezarın zemini toprak ve çöple dolu olduğundan
taşlı yataklar izlenememektedir (bkz. Resim 31, 37).
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları, Mezar N
Kemerli bir girişi bulunan N mezarı, Girişin karşısında art arda sıralanan iki dikdörtgen mekândan oluşmaktadır. Enine dikdörtgen
üzeri düz giriş mekânının iki yanında arcosolium ve birer tekli sanduka bulunmaktadır (bkz. Resim 32, 38). Mezarın ikinci mekânının
üç yönünde arcosolium ve birer tekli sanduka yer alır. Girişin karşısındaki taş sandukanın ön yüzünde sehpa kabartması, birinci mekânı
ikinci mekâna bağlayan açıklığın iki yüzünde ise sütun kabartması bulunmaktadır.
Atmalı Köyü Akkuyu mevkiinde yapılan araştırmada ise, iki adet açılmamış kaya mezarı ile Atmalı Köyü’ne giden yolun üzerinde bir çeşme
bulunmuştur. Akkuyu Köyü Mezarlığı ile Atmalı Köyüne giden yolun çatallaştığı noktada bulunan çeşme, sivri kemerli düzgün kesme taş
tonozlu bir yapıdır. Yapının doğu ve batısında çatallaşan yolun istinat duvarları bulunmaktadır. Çeşmenin malzemesi kaba yonu taştır.
Yapıda iki adet niş ve nişlerin üzerinde süslemeli muhtemelen devşirme iki taş ve bir kitabe bulunmaktadır (bkz. Resim 33, 39).

Resim 28. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları Mezar L, ODTÜ-KNKGP, 2008 , Resim 29. Atmalı
(Özbağlar) Kaya Mezarları Mezar N, ODTÜ-KNKGP, 2008

Resim 30. Akkuyu mezrasındaki çeşme, ODTÜ-KNKGP, 2009

4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Alanda edinilen sözlü bilgiler ve yerleşimin niteliğine bakıldığında, Atmalı en eski yerleşimdir. Köy ismini Atmalı aşiretinden ismini alır
ve bu aşiretin köyüdür13. Ayrıca ‘atmalı’ kar altında bile varlığını koruyan, beyaz ince kabuklu, yuvarlak bir kış üzümünün de ismidir14.
Köyde bağcılık yapıldığından, köyde bulunan üzüm türüne bu ismin verildiği düşünülebilir. Atmalı Köyü’nün iki mezrası bulunmaktadır.
Akkuyu mezrası yerleşimi, Atmalı Köyü’ne benzer nitelikte geleneksel konut dokusundan oluşmaktadır. Alanda edinilen sözlü bilgiye
göre, mezranın eski ismi Akşehir’dir. Adıyaman-Besni karayolunun genişletilmesinden sonra yol boyunca uzanan betonarme yapılardan
oluşan yerleşim Özbağlar Mezrasıdır. Mezra ismini büyük olasılıkla bölgedeki bağlardan almaktadır.

13
14

Atmalı aşireti ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. http://atmaliasireti.blogcu.com.
Kartalcık Vedat, Anadolu Ağızlarında Uzum Adlandırmaları, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/5
Fall 2008, s.663-711.
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Resim 31. Atmalı / Özbağlar Kaya Mezarları, Mezar A:Plan ve kesit, ODTÜKNKGP, 2009

Resim 32. Atmalı / Özbağlar Kaya Mezarları, Mezar C: Plan ve kesit, ODTÜ-KNKGP, 2009.

Resim 33. Atmalı / Özbağlar Kaya Mezarları, Mezar K: Plan ve kesit, ODTÜKNKGP, 2009

Resim 34. Atmalı / Özbağlar Kaya Mezarları, Mezar L: Plan ve kesit, ODTÜ-KNKGP, 2009
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Resim 35. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları, Mezar N’nin plan ve kesiti, ODTÜKNKGP, 2009
Resim 36. Akkuyu mezrasındaki taş çeşmenin plan ve cephesi, ODTÜ-KNKGP, 2009

5. MÜLKİYET DURUMU
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Atmalı Köyü Özbağlar Mezrasındaki 1549, 1551, 1553, 1558 ve 1560
numaralı parsellerde ve kayalık olduğu için tapulama harici olarak tanımlanmış alanın içinde yer almaktadır. Alandaki parsellerin hepsi
şahıs mülkiyetindedir (bkz. Resim 37).

Resim 37. Atmalı Özbağlar Kaya Mezarları ve çevresinin mülkiyet dağılımı (2009 tarihli sayısal halihazır harita, kadastral harita ve tapu kayıtları birleştirilerek oluşturulmuştur)
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6. MEVCUT ALAN KULLANIMI VE KULLANICILAR
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, susuz tarlalar, bağ ve bahçelerden oluşmaktadır. Bu nedenle alandaki
mülkiyet sahipleri ana ilgi grubunu oluşturmaktadır (bkz. Resim 38). 1553 ve 1551 numaralı parseller üzerinde tek ve iki katlı betonarme
evler bulunmaktadır. Alandaki evde kiracı olarak oturan Muzaffer Polat, eşi, iki çocukları ve annesi alan içindeki yapıları kullanmaktadır.
Aile A mezarını ise depo ve ahır olarak kullanılmaktadır. Ayrıca alanı çok nadir turistler ziyaret etmektedir.

Resim 38. Atmalı/Özbağlar Kaya Mezarları arazi kullanımı15, ODTÜ-KNKGP, 2010.

7. PAYDAŞLAR
Atmalı (Özbağlar) 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı koruma ve yönetimi sürecinde rol alabilecek 6 ana paydaş grubu vardır. Bunlar Atmalı’da
sürekli yaşayan halk, ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel yöneticiler, yerel liderler ve uzmanlardır. Öncelikle, Atmalı Köyü’nde yaşayanlar
ve sit alanı içinde ve çevresindeki parsellerin (tarla) mülk sahipleri ve alandaki evin kiracısı Muzaffer Polat genel halktan temsilcileri
oluşturmaktadır. İkinci olarak, alanı ziyarete gelen turistler vardır. Merkezi yönetimin temsilcileri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Müzesi, Besni Kaymakamlığı ve İlçe Müdürlükleri
sayılabilir. Dördüncü olarak, Besni Belediyesi ve Atmalı Köyü Muhtarı Ramazan Akıncı yerel yönetimden temsilcilere örnek sayılabilir.
Bununla birlikte, Atmalı Öğretmen Kemal Murat gibi yerel liderlerden de söz etmek mümkündür. Son olarak, alan hakkında uzmanlaşmış
bilgiye sahip Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu ve ODTÜ Kommagene Nemrut Koruma ve Yönetim Programı ekibi
araştırmacılarından oluşan uzman grubundan söz etmek mümkündür.
Yukarıda gruplar halinde verilen, Atmalı (Özbağlar) 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı koruma ve yönetim sürecinde rol alabilecek paydaşların
tam listesi aşağıda verilmiştir:
●● Alandaki evin kiracısı Muzaffer Polat ve ailesi- 4 kişi
●● Sit alanı içinde ve çevresindeki parsellerin mülk sahipleri
●● Atmalı Köyü sakinleri
●● Alanı ziyarete gelen turistler
●● Atmalı Köyü muhtarı Ramazan Akıncı
●● Atmalı Öğretmen Kemal Murat
●● Besni Belediyesi
●● Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi
●● Adıyaman İl Özel İdaresi
●● Besni Kaymakamlığı, İlçe Tarım, Eğitim vd. müdürlükler
●● Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
●● Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu
●● ODTÜ Kommagene Nemrut Koruma ve Yönetim Programı ekibi araştırmacıları
●● Doç. Dr. H.Turgut Zeyrek, Gaziantep Üniversitesi
15

2009 tarihli sayısal halihazır harita, kadastral harita ve tapu kayıtları birleştirilerek oluşturulmuştur.
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8. ALTYAPI
Sit alanı içinde ve çevresindeki konutlarda elektrik, telefon ve su şebekesi mevcutken, kanalizasyon bulunmamaktadır.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Yol kenarında, “Atmalı Kaya Mezarları” yazılı bir bilgilendirme tabelası bulunmaktadır. Bu tabela dışında alanın sunumu ile ilgili herhangi
bir eleman bulunmadığı gibi özel mülkiyette olan kaya mezarları bir evin arka bahçesindedir. Mezarların bulunduğu alan oldukça
kayalıktır ve alan içinde yer yer ağaçlar bulunmaktadır.

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Atmalı (Özbağlar) Kaya mezarlarına yönelik herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Yalnızca Turgut Zeyrek 2006 yılında yayınlanan
kitabında mezarların varlığı ve koordinatlarından söz etmekte, bunun dışında herhangi bir bilgi vermemektedir16. Kaya mezarlarının
mimari özelliklerine yönelik tek çalışma 1993 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit fişidir (bkz. EK 3).

11. TARİH, BAĞLAM VE ARKEOLOJİK BULGULAR
Kaya mezarlarının tarihçesine dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mezarları biçim ve tiplerine göre sınıflayan Turgut Zeyrek de mezar
tarihlemesinde sorulara yanıt bulunmadığını, ele geçen kalıntıların ve/veya mezar formlarının tarih tespitinde yetersiz kaldığını ifade
etmektedir17.
Yeraltına gömülmüş ve kaya yamaçlarında yer alan mezar odaları yapım maliyetinin yüksek olması nedeniyle Atmalı (Özbağlar) Kaya
Mezarları’nın bugün Besni olarak adlandırılan bölgenin refah içinde olduğu bir dönemde yapılmış ve toplumun soylu-varlıklı kısmına ait
olduğu düşünülmektedir. Ancak Kommagene bölgesinde en erkeni Kargamış’ta olmak üzere çeşitli kısımlarında görünen bu mezarların
kökeni halen çoğu araştırmaya konu olmaktadır. Bu mezar tipleri Kommagene bölgesinde yaygın olarak bulunmaktadır. Kommagene’nin
en parlak dönemleri Geç Helenistik ve Erken Roma dönemleri olduğu için, bu kaya mezarlarının da bu dönemlerde kullanılmış
olabilecekleri düşünülebilir. Turgut Zeyrek’e göre bu kaya mezarları Erken Hıristiyanlık dönemine kadar işlevlerini sürdürmüştür18.
Kommagene bölgesi genelinde rastlanan örneklere oldukça benzer olan Atmalı-Özbağlar kaya mezarları, Turgut Zeyrek’in Besni bölgesi
için ortaya konulan mezar tipolojisi içinde ‘dromoslu ve oda mezar tipi’ olarak tanımladığı gruba dâhil edilebilir. Zeyrek tarafından bölgede
kaya mezarları üzerine yapılan değerlendirmelerde Atmalı mezarlarına konumları dışında değinilmemiş ve bölgenin geneline yönelik
olarak tarihlendirmedeki güçlükler üzerinde durulmuştur19. Mezarların tarihlendirilmesindeki güçlüklerin yanında tipolojik açıdan bölge
geneli içinde bazı benzerlikler kurabilmek mümkündür. A Mezarı olarak adlandırılan mezarın kemerli giriş kısmı Yoldüzü, Tavas, Perre,
Turuş gibi nekropollerde de karşımıza çıkan bir tiptir20.
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarlarının bulunduğu alan günümüzdeki bulgular çerçevesinde küçük bir nekropol niteliğindedir. Ancak 1993
yılında sit alanı ilan edilen alanın sınırları sağlıklı bir biçimde tespit edilememiştir. Çevrede yapılan gözlemler sonucunda Özbağlar ve
Akkuyu Mezraları ile Atmalı köyüne giden yolun çevresinin detaylıca araştırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Akkuyu içerisinde birkaç
mimari eleman dışında, bugün görülebilecek arkeolojik bulgular bulunmamaktadır. Ayrıca Atmalı (Özbağlar) nekropol alanının yakınında
bir yerleşim olma olasılığı ya da nekropole yakın antik bir yol güzergâhının varlığı da dikkate alınarak araştırılmalıdır21.

12. SOSYAL TARİH
Köy, Atmalı aşiretinin köyüdür. Atmalı aşiretinin adına ilk kez 1560 yılına ait Malatya tahrir defterinde rastlanmaktadır. Batılı gezgin Carsten
Niebuhr ise 1766 yılında Atmalıların Malatya, Maraş ve Adıyaman havalisinde bin çadırlık bir topluluk teşkil ettiklerini söylemektedir22.

13. KORUMA VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18.11.1993 tarih ve 1601 sayılı kararı ile
tescillenmiştir. Tescile ilişkin kurul kararının ekinde, sit alanı ve koruma alanı sınırlarını gösteren 1/100.000 ölçekli harita bulunmaktadır.
Ancak bu ölçek sit sınırı içinde kalan parsellerin belirlenmesinde yetersiz kalmaktadır.
Alana yönelik koruma, planlama ve yönetim çalışmaları mevcut değildir. Alanı içeren herhangi bir imar veya koruma imar planı
hazırlanmamıştır. I. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsündeki alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek
Kurulu’nun 5.11.1999/658 tarihli ilke kararında belirtilen arkeolojik sit alanları koruma-kullanma koşullarına tabidir. Bu kapsamda alan,
ilmi ve bilimsel araştırmalar dışında, olduğu gibi muhafaza edilmesi gerekli alan niteliğindedir. Adıyaman Müzesi’nde gerçekleştirilen arşiv
taramasında, Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları’nın tescillendiği 1993 yılından günümüze kadar mezarlarla ilgili yazışmalar derlenmiştir.
12.10.1993 tarihinde, Adıyaman Müze Müdürlüğü’nden Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na ekinde rapor, tescil fişi ve
harita bulunan ve Atmalı Özbağlar kaya mezarlarının tescil edilmesinin uygun olacağına dair yazı gönderilmiştir. 18.11.1993 tarihinde,
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’ne Atmalı Özbağlar Kaya Mezarlarının 1. Derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve müze tarafından belirlenen sınırların uygunluğuna ilişkin kararı iletmiştir (bkz. EK 3).
16
17

18
19
20

21
22

Zeyrek, T., Zeyrek A., Zeyrek, A., 2006. Besni, Besni Belediyesi Yayınları, İstanbul
Turgut Zeyrek, Ali Nadir Zeyrek ve Ayşegül Zeyrek, Besni. Paralā – Octacuscum – Bahasna. Anadolu’nun Güneydoğusunda Antik Bir Kent ve Yakın Çevresinin Arkeolojik Açıdan
Genel Değerlendirmesi, Besni Belediyesi Yayınları (Graphis Matbaa/Ege Yayınları), İstanbul 2006, s. 178.
a.g.e, s.179, 225.
T. Hacı Zeyrek-A. Nadir Zeyrek-A.Zeyrek, Besni, Parala, Octacuscum, Bahasna (2006) 178 v.d.
Yoldüzü: Zeyrek et al 2006, Res.139; T. Hacı Zeyrek, Besni Nekropollerinden kaya Mezarları, VITA Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan (yayına hazırlayanlar M. Alparslan,
M Doğan-Alparslan, H.Peker) İstanbul 2007, Res.16 Tavas: Zeyrek et al 2006, Res.141; Zeyrek 2007, Res.18 Perre ve Turuş’ta 2008 ve 2009 yıllarında yaptığımız inceleme
gezileri sırasında giriş kapıları kemerli kaya mezarları ile karşılaşılmıştır.
Öztepe E. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları, yayınlanmamış rapor, 2010.
http://atmaliasireti.blogcu.com
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09.07.1996 tarihinde, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’ne Atmalı Köyü 1553
numaralı parselin sit sınırı içinde olup olmadığının bildirilmesi ve değil ise müze uzmanlarınca yerinde inceleme yapılması gerektiğine dair
yazı iletmiştir. Bu yazının iletilmesinden sonra 17.07.1996 tarihinde Adıyaman Müze Müdürlüğü’nün Besni Sulh Hukuk Mahkemesi’ne
Atmalı Köyü 1553 numaralı parselin Atmalı Özbağlar Kaya Mezarları sit alanı içinde olup olmadığının tespiti için yerinde keşif yapılması
gerektiğini iletmiştir. Bu yazışmadan sonra 2002 tarihine kadar herhangi bir yazışma bulunmamaktadır.
20.06.2002 tarihinde Adıyaman Müze Müdürlüğü’nden Adıyaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Atmalı Özbağlar
Kaya Mezarları sit alanı içinde yasaya aykırı inşaat yapıldığı tespit edilmiştir. Raporda iki ev ve bir tuvaletten söz edilmekte ve tuvaletin
giderinin kaya mezarına verildiği belirtilmektedir.
14.10.2008 tarihinde ise Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanlarınca Atmalı Özbağlar Kaya Mezarlarının bulunduğu alana yol yapımı için
taş yığıldığı tespit edilmiş ve bu çalışmanın yasaya aykırı olması nedeniyle 15.10.2008 tarihinde Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından
Adıyaman İl Özel İdaresine durumu bildiren bir yazı gönderilmiştir.
21.10.2008 tarihinde Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü’ne Atmalı Köyü çıkışında yapacağı yol çalışması
için aldığı izin yazısını iletmiştir. 5.11.2008 tarihinde de Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü’ne alanın korunacağını belirtmiştir. Adıyaman İl Özel İdaresi bu yazıyı 12.11.2008 tarihinde Adıyaman Müze Müdürlüğü
iletmiştir. Adıyaman Müze Müdürlüğü ise 13. 11. 2008 tarihli yazısıyla Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne alanda yapılacak yol çalışmasına
izin verilemeyeceğini bildirmiştir.
Bu çalışmalar dışında ODTÜ-KNKGP ekibince 2006 yılından bu yana başta TC Başbakanlık Gap İdaresi olmak üzere, farklı kurumların
desteği ile KNKGP kapsamındaki yerlerin halihazır haritalarının çıkarılması için talepte bulunulmuştur. Konuyla ilgili başka bir kurumdan
destek sağlanamamış, 2008 yılında Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi’nden sağlanan kaynakla bu hizmetin alınmasını sağlamıştır. 2010 yılı
yazında aşamalı olarak teslim edilen ve KNKGP ekibine ulaştırılan bu haritalar içinde Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları ve yakın çevresinin
1/5000 ve 1/100 ölçekli haritası temin edilmiştir. Bu haritalar öncelikle Palanlı Mağarası’na ilişkin sit alanı sınırı tanımı olmak üzere, ilerde
hazırlanacak plan ve projelerde altlık olarak kullanılacaktır (Resim 42).

Resim 39. Atmalı/Özbağlar Kaya Mezarları Haritası, a (üst) 1/5000; b (alt) 1/1000, Adıyaman Valiliği, 2010.
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14. İDARİ STATÜ
Atmalı Özbağlar Kaya Mezarları, 1993 yılında 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiştir. Ancak karar ekinde yer alan kadastral
harita üzerinde işaretlenen sit alanı sınırının hangi parselleri içerdiği tam olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle Atmalı Özbağlar Kaya
Mezarları ile ilgili bu Yönetim Planı çalışmaları kapsamında sit alanı sınırlarının hangi parselleri içerdiğinin belirlenmesi gereklidir. Alan
idari olarak Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü Özbağlar Mezrası sınırları içinde yer almaktadır.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ VE KURUMLAR
Mevcut mevzuata göre sit alanında gerçekleştirilecek bütün faaliyetler yasal süreçlere uygun olarak hazırlanacak araştırma ve projelerle
tanımlanarak Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Alanın izlenmesi ve denetimi Adıyaman
Müzesi sorumluluğundadır. Alanla ilgili her türlü plan, proje üretimi ile kamulaştırma ve takas gibi işlemlerde merkezi düzeyde Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, yerel düzeyde ise Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu ve yetkilidir. Alan
belediye sınırları dışında köy / mezra statüsünde olduğundan, alanla ilgili hizmetler için Adıyaman İl Özel İdaresi’nden destek sağlanması
mümkündür.

16. GÜVENLİK
Alanda edinilen sözlü bilgilere göre büyük sıklıkla kaçak kazılar gerçekleşmektedir. Alanın güvenliğinden sorumlu bir güvenlik görevlisi,
bekçi vb. bulunmamaktadır. Ancak Besni İlçe Jandarma Komutanı her gün kaçak kazılar engellemek için alanı kontrole gelmektedir.

17. ALANIN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Yol kenarındaki ‘Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları’ tabelası dışında kaya mezarlarının korunması ve sunumuna yönelik bir işlem
yapılmamış, eserlerin korunmasına yönelik basit de olsa önlemler alınamamıştır. Dolayısıyla sit alanında herhangi bir biçimde düzenli
bir izleme (monitoring) faaliyetinden de söz edilemez. Alanda kaçak yapılaşma, kaçak kazılar, izinsiz müdahaleler, güvenlik vb. konuların
izlenmesinden Adıyaman Müzesi sorumludur.
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SELÇUKLU VE OSMANLI’NIN İZLERİ:
ESKİ BESNİ ARKEOLOJİK ALANI
Suna Kabasakal Coutignies | Ömür Bakırer | Tuğba Akar

1. KONUM, GENEL ÖZELLİKLER, ULAŞIM VE YOL DURUMU
Besni Adıyaman İlinin batı kesiminde, il merkezine yaklaşık 44 km mesafede yer almaktadır. Yüzölçümü 1330 km2, rakım 1050 metredir.
Doğusunda Adıyaman merkez ilçesi, batısında Gölbaşı, kuzeyinde Tut, güneyinde Gaziantep’e bağlı Araban ilçesi, güneydoğuda Fırat
nehri ile Şanlıurfa’nın Halfeti ve Bozova ilçeleri, güneybatıda ise Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile çevrilidir.
Geyik, Guz, Pohin, Kocadağ ve Kızıldağ dağları ile Çakırhöyük Ovası Besni ilçesi sınırları içinde bulunur. İlçedeki önemli akarsular başta
Fırat Nehri ve Göksu Irmağı olmak üzere Ağdere, Sofraz Çayı, Değirmen ile Tavaş ve Çövenek sularının birleşmesinden meydana gelin
Keysun Çayıdır. İlçenin ovaları ise Keysun, Kızılin ve Yazı adıyla bilinen Sahantil ovalarıdır1.
								
Şekil 1: Besni merkez yerleşimi ve güneyindeki Eski Besni yerleşim alanı (Harita
Genel Komutanlığı haritası, pafta no: Şanlıurfa M-39, basım: THGK, 1990).

2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Besni nüfusu
toplam 80.651’dir. Bunun 25.083’ü il ve ilçe merkezlerinde,
55.568’i belde ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe idari yapısında 1 merkez, 8 belde olmak üzere 9 Belediye,
63 Köy ve 49 Mezra vardır. Merkez belediye olan Besni
Belediyesinin 10 mahallesi bulunur. Bunlar: Yeni Besni,
Mahallesi, Cirit Meydan Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi,
Korupınar Mahallesi, Aşağı Sarhan Mahallesi, Yukarı Sarhan
Mahallesi, Çat Mahallesi, Hasan Tütün Mahallesi, Erdemoğlu
Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi’dir. Belediye bulunan yerleşim
yerlerinde: İlçe Merkezinde 10, Şambayat Beldesi’nde 5,
Suvarlı Beldesi’nde 3, Çakırhöyük Beldesi’nde 5, Kesmetepe
Beldesi’nde 4, Eskiköy Beldesi’nde 2, Sarıyaprak Beldesi’nde 3,
Köseceli Beldesi’nde 3, Üçgöz Beldesi’nde 3 mahalle bulunur2.
Yerelde yaşayan insanlarında aktardığına göre 1933 yılına
kadar şu anda Eski Besni olarak bilinen yerde bulunan Besni
yerleşiminin (Şekil 1), coğrafi yapının gelişmeye uygun
olmaması nedeniyle kuzeye taşınmasına karar verilmiştir. Bu
karardan sonra 1956 yılı ilkbaharında Eski Besni’de meydana
gelen sel felaketi ile, takip eden yıllarda bağ obalarını eşkıya
basması ve benzeri olaylar Eski Besni’den yeni Besni’ye göç
hareketini hızlanmıştır. Böylece 1958-1965 yılları arasında
nüfus hızla yer değiştirmiş, Eski Besni tamamen terk edilerek şimdiki yerine taşınmıştır3.
Yereldeki tanıkların aktardığına göre bu taşınma sırasında yeni Besni yerleşimindeki yapıların inşaatı için Eski Besni’de bulunan, bir kısmı
tarihi ve/veya geleneksel olan yapılara ait malzemeler kullanılmış, dolayısıyla taşınma sadece sosyal yapının hareketi ile sınırlı kalmamış,
yapılara ait malzemeler de taşındığı için bu hareket Eski Besni’de büyük bir tahribata neden olmuştur. Öte yandan terk edilen ve tahrip
olan yapılar kısa sürede yıkılmıştır. Yine yerel tanıkların aktardığına göre anıtsal yapıların taşları da sökülerek yeni şehirde kullanılmış;
yeni şehrin tamamen apartmanlaşması sürecinde orada inşa edilen taş yapılar da yok olmuştur.
Günümüzde Eski Besni’deki konut dokusuna ait olması beklenen temel izleri veya sokak dokusunun izleri bile yüzeyde gözlemlenemez.
Eski merkezde yapılan kısmi kazı gibi çalışmalarla bu dokuya ait bazı parçaların bulunması beklenebilir. Ancak alandaki kazıları
gerçekleştiren Doç. Dr. Turgut Zeyrek, temel taşlarının bile büyük çapta taşındığını ifade ederek, konut dokusuna ait kalıntıların bulunması
olasılığının düşük olduğu şeklindeki görüşünü ODTÜ ekibi ile paylaşmıştır. Bugün tamamen terk edilmiş durumda olan Eski Besni’nin
10 mahalleden oluştuğu bilinmektedir. Bu mahallelerin Kesin sınırları tanımlanmamış olmakla birlikte, mahallelerin yaklaşık konumları
Şekil 2’de verilmiştir.

1
2
3

Kaynak: Besni Kaymakamlığı web sitesi http://www.besni.gov.tr/ana/ ulaşım tarihi Haziran 2009 .
Kaynak: Besni Kaymakamlığı web sitesi http://www.besni.gov.tr/ana/ ulaşım tarihi Haziran 2009.
Kaynak: Besni Kaymakamlığı web sitesi http://www.besni.gov.tr/ana/ ulaşım tarihi Haziran 2009.
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Şekil 2: Eski Besni’de mahallelerin konumu (Zeyrek1, v.d., 2006: 26).

Eski Besni’nin kuzeyinde -koruma alanı dışında olduğu için
ODTÜ ekibi çalışma alanı dışında kalan mahalleler- Yeni
Mahalle ve onun biraz güneyindeki Kahta Mahallesi yer alır.
Kuzeydeki Musalla Mezarlığı’nı da içeren kısım İdris Mahallesi,
onun doğusunda Tabakhane ve Tahtaoba Köprülerini ve
Meydan Hamamını içine alan bölüm ise Meydan Mahallesi
olarak adlandırılmaktadır. Daha güneyde kalan kısım Ali
Paşa Mahallesi’dir. Batıda Kızılcaoba Camisinin bulunduğu
bölge Hamra veya Kızılcaoba Mahallesi; Ali Paşa mahallesinin
güneyinde Hıdrellez Köprüsünü de içeren kısım ise Çırçır
Mahallesi’dir. Besni kalesinin kuzeyinde Vusta Mahallesi,
güneybatısında Bozmekan Mahallesi ve doğusunda Naz
Hatun Mahallesi yer alır (Şekil 2).
Alanda bugün de gözlemlenen mezarlıklar: Kuzeybatıda, yeni
Besni yolu üzerindeki Çatal Kaya Mezarlığı; Kuzeydoğuda
Mağaraönü Köprüsü yakınında, Beşik Tarla Mezarlığı ve sit
alAnının girişinde yer alan Musalla Mezarlığı’dır.
Besni ilçesinin ekonomik ve sosyal hayatında tarım önemli
bir yer tutar. Nüfusun %65’i tarımsal faaliyetle uğraşır ve
geçimini de büyük oranda tarımla sağlamaktadır2.

2. DOĞAL ÇEVRE
Eski Besni yerleşimi, şu anda yerleşik bulunan Besni ilçe
merkezinin güneyinde, merkeze yaklaşık 1,4 km mesafede
nispeten bozuk, yer yer toprak (mıcır) ve yaklaşık 5-7 m
genişliğinde bir yolla erişilen, engebeli bir arazide konumlanır.
Eski Besni yerleşim alanı iki derenin ortasında, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Doğu yöndeki Toktamış Deresi ve Batı yöndeki
Besni Deresi arasında kalan bu alanda sağlam durumda çok az yapı mevcuttur. Hemen hepsi yıkıntı durumunda anıtsal yapı kalıntıları
ve minarelerle, en güneyde Besni Kalesi bulunmaktadır. Eski konut dokusuna ait hiç bir yapı kalıntısı ya da iz yoktur. Besni Kalesi’nin
kalıntıları alanın güney ucunda yer alır. Besni Deresi üzerinde bugün hala ulaşımı sağlayan sağlam köprüler mevcuttur.

Resim 1 (sol): Alanın kuzeyinden güneye bakış, Beşiktarla Mezarlığı içinden olan giriş noktası (KNKGP 2008); Resim 2 (sağ): Alanın kuzeyinden güneye bakış, alan içinde halka
yapan yol (KNKGP 2008).

1
2

Kaynak: Zeyrek, T., Zeyrek A., Zeyrek, A., 2006. Besni, Besni Belediyesi Yayınları, İstanbul, s: 26.
Besni Kaymakamlığı web sitesi http://www.besni.gov.tr/ana/ ulaşım tarihi haziran 2009.
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Resim 3 (sol): Alanın kuzeyinden güneye bakış ve Batıdaki dere çizgisi; Resim 4 (sağ): Alanın kuzeyinden güneye bakış ve alanı güney-kuzey doğrultusunda boydan boya geçen
doğu yolu,

Resim 5: Kuzeyden güneye bakış – panoramik (KNKGP 2008).

ODTÜ KNKGP ekibince de çalışma alanı olarak tariflenen, bugün tamamen boş durumda olan Eski Besni yerleşim alanının sınırlarını
kuzeyde yakın zamanda yapılmış olan 10 metrelik geniş taşıt yolu, batı ve doğu tarafında kuzey-güney yönünde uzanan iki ayrı
dere, güneyde Besni Kalesi ile batıdaki doğal dere, genel hatlarıyla belirler (Şekil 3). Alan zengin çeşitlilik ve vista noktaları sunan bir
topografyada yer alır.
Şekil 3: ODTÜ ekibince incelenen Eski Besni yerleşim alanı sınırı
(Google Earth, 2009).

Yeni Besni’den Eski Besni’ye iki ayrı yoldan ulaşılır. Her
ikisi de Besni kent merkezinden 1,4 km mesafedeki
Eski Besni’nin kuzeyinden, doğu-batı yönünde bir kavis
yaparak geçen 10 metrelik karayoluna birleşir. Alanın
kuzeyini sınırlayan bu karayolu üstünde -bu bölümde
doğu ve batı girişi olarak adlandırılan- iki noktadan
Eski Besni alanına girilmektedir.
Karayolunun batısında yer alan ve mezarlığın içinden
geçerek eski Besni’ye giren birinci yol, alan içinde
yaklaşık 0,82 km devam edip, Toktamış Tepesi’nin
çevresinde bir halka çizerek önce güneye doğru iner,
daha sonra yine kuzeyde karayoluna bağlanır (Şekil 3
ve 4).
Daha doğuda yer alan ikinci giriş yolu ise Besni Deresi’ne
paralel olarak Kale’nin doğusundan geçip, güneyde
Bozmekan Mahallesine ulaşır (Şekil 4-5).
Bu yolun kuzeydeki karayolundan girip alan boyunca
geçerek Besni Kalesi bitimine kadar uzunluğu yaklaşık
1,2 km’dir. Bugün tamamen boşalmış, yaklaşık 34,5
hektar alana yayılan Eski Besni yerleşiminde bazı
anıtsal yapı kalıntıları mevcut iken, konut yerleşimine
dair hiç bir ize rastlanmaz.
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Sunduğu bu terk edilmişlik görüntüsüne rağmen alan, güneye doğru inen ve dereye paralel, köprülerle dere karşısına bağlanan yol, yol
üstündeki kalıntı da olsa çeşitli tarihi yapı izleri, doğal yapının hareketliliği, en güneyde alanın en yüksek noktası olan Besni Kalesi’nin
bulunduğu tüm alana hakim tepe ile bir çok noktada bakı noktası oluşturan kayda değer bir topografyaya sahiptir.
Kuzeyde, batı taraftaki giriş yolunun üzerinde alanın tüm topografyasına hakim, özel vista noktaları bulunmakla birlikte, burası genelde
geceleri ayyaşlarca kullanıldığı için halkın çok da rağbet etmediği bir alana dönüşmüştür.
Doğu taraftaki girişte yer alan Kurşunlu Camisi onarılmıştır, ancak tamamen boş durumdadır. Doğu girişinde ileride bulunan Akali Baba
türbesinde nadiren ziyaretçiler olmakta, yine nadiren bu ziyaretçilerce alanın piknik yeri olarak da kullanıldığı söylenmektedir.
Anıtların çevresinde hiç bir bilgilendirme panosu bulunmamaktadır. Alan görsel olarak şu anda tarihi değerinden çok topografik özellikleri
ile öne çıkmaktadır (Şekil: 4-5).
Şekil 4: Eski Besni. Yollar, giriş noktaları ve anıtsal yapılar, (1/5000 ölçekli
Kadastral Plan üzerine KNKGP ekibince işlenmiştir).

Şekil 5: Eski Besni Halihazır Haritası, (Adıyaman İl Özel İdaresi,2010).
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3. YAPILI ÇEVRE
Doç. Dr. Turgut Zeyrek’in ODTÜ arazi çalışmaları sırasında sözlü verdiği bilgilere göre
Eski Besni’de yaşayanlar, Yeni Besni’de hazine arazisi olan arazilerin halka şahıs mülkü
olarak verilmesi üzerine 1957’de Yeni Besni’ye taşınmışlardır. Yine Zeyrek’ten alınan
bilgiye göre Eski Besni yerleşimindeki yapıların malzemeleri Yeni Besni’deki inşaatlar da
kullanılmışlardır. Dolayısıyla yeni Besni ilk gelişmeye başladığı dönemde Eski Besni’den
getirilen devşirme malzemelerle inşa edilmiş, daha sonra bu yapılarda yıkılarak,
betonarme ve çok katlı yapılara dönüştürülmüştür.
Konut alanı Turgut Zeyrek’ten alınan sözlü bilgiye göre bugünkü Besni yerleşmesinin
yakınında konumlanmış olup konutlar taş yığma, düz damlı ve bahçeli şekilde inşa
edilmişlerdir (Resim 6-7-8). Alanın kuzeyindeki Toktamış Tepesinin eteklerinde kentin
zenginlerinin konakları bulunmaktadır. Kentin sokak sistemi eğim yönünde teraslar
şeklinde oluşturulmuştur. ODTÜ ekibi tarafından alanda yapılan kısıtlı çalışmada konut
yapılanmasına dair hiç bir ize rastlanamamıştır.

a

Resim 6. Eski Besni konut dokusundan örnekler, a, b, c, (Kaynak: Zeyrek, 2006:93-94, Resim 50-52).

b
Resim 7. Eski Besni’ye a (alt, sol) kuzeyden bakış, b (alt, sağ) aynı fotoğraftan ayrıntı, (Kaynak: besni.meb.gov.tr).

c

Resim 8. a) Eski Besni, İlçede bir Cumhuriyet Bayramı (Kaynak: http://besni.meb.gov.tr )

Günümüzde alanda mevcut olan yapılar, kalıntı halindeki olan cami, hamam gibi anıtsal yapılarla, nispeten bozulmamış olarak kalan
doğudaki Besni Deresi üzerindeki köprülerdir.
Bu köprüler kuzeyden güneye sırasıyla: Mağaraönü ve Celladın Köprüleri (Alan çalışması sırasında bu köprülere ulaşılamamıştır. Anayolun
kuzeyinde kaldıkları için ve ulaşım olanaksızlığı nedeniyle inceleme alanı sınırları dışında bırakılmıştır), daha güneyde karayolunun
güneyinde yan yana yer alan Tahtaoba ve Tabakhane Köprüleri ve alanın en güneyinde Besni Kalesi’nin hemen doğusunda bulunan
Nazhatun, diğer adıyla Bağ Köprüsü’dür. Ayrıca Nazhatun Köprüsü’nün kuzeyinde tescil listesinde yer almayan, küçük bir köprü olan,
Hıdrellez Köprüsü bulunmaktadır (Resim 10- 11).
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b

c

d

Resim 8. b. İlçede bir tören; c . Bir bayram töreni, (Kaynak: http://besni.meb.
gov.tr ); d. Besni’ye giriş (Kaynak: http://site.mynet.com).

Tescilli olan Mağaraönü ve Celladın Köprüleri alanın kuzeyinde, inceleme alanı kuzey sınırı olarak kabul edilen karayolunun dışında yer
alırlar. Aradan geçen geniş karayolu bu iki köprünün alanla bağlantısını fiziksel ve görsel olarak tamamen koparmıştır. Bu nedenlerle
tescilli olmakla birlikte her iki köprü de çalışma alanı ve yönetim planı kapsamı dışında bırakılmıştır.
Eski Besni’de yer alan diğer anıtsal yapılar ise: Kızılcaoba Cami, Kurşunlu Cami, Tahtaoba (Ali Paşa) Cami, Ulucami, Çarşı Cami ve tescilli
olan ancak çalışma alanı dışında kaldığı için bu çalışma kapsamına incelenmeyen Hacı Zeyrek Türbesi’dir (Resim 9). Hacı Zeyrek türbe
ve mezarının tarihçesi ile ilgili hiç bir bilgi elde edilememiştir. Türbe tescilli olmakla birlikte önemli ölçüde değişmiş olup, tarihi niteliği
kaybolmuştur. Mağaraönü Köprüsü alandaki diğer köprülerle benzer özellikler göstermektedir. Köprünün yapım tarihine dair bir bilgi
edinilememiştir. Kuzey-güney yolu kıyısında bulunan bir başka türbe de tescilsiz olan ancak halkın yoğun olarak ziyaret ettiği Akali Baba
Türbesi’dir3. Alanda iki adet hamam kalıntısı bulunmaktadır, bunlar: Meydan Hamamı ve Bekirbey Hamamıdır. Alanda, yukarıda adı
geçen yapıların tümü (Hıdrellez Köprüsü ve Akali Baba Türbesi dışında) Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurumu Tescil
listesinde yer almaktadır.

Resim 9: Hacı Zeyrek Türbesi; Resim: 10-11: Mağaraönü Köprüsü (KNKGP 2008)

Resim 12: Mağara önü Köprüsü, karşısında Hacı Zeyrek Türbesi ve Mezarlık alanı (KNKGP 2008).
3

Türbe adı yerinde yazılı olmayıp Turgut Zeyrek’in çizimlerinden konumu belirlenmiştir.
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Eski Besni’de yer alan tüm tescilli yapıların büyük çoğunluğunun bugün kalıntı halinde olması ve yapıların birbirinden tür ve tarihçe
açısından farklılık göstermeleri nedeniyle, bu bölümde mimari özellikleri incelenirken KNKGP ekibinin tespitleri ile kaynaklarda yer alan
mimari betimlemeler bir arada kullanılarak her yapı tarihçesi ile birlikte ele alınmıştır.
Besni Kalesi
Besni Kalesi Eski Besni çalışma alanının en güney ucunda, alana hâkim bir tepede yer almaktadır (Şekil 3, Resim 13-16). Kaleye ulaşım
sadece yaya olarak sağlanır ve son derece güçtür. Herhangi bir yol, ulaşım, tabela ve bilgilendirme panosu mevcut değildir.

Resim 13-14: Besni Kalesi (KNKGP 2006);

Resim 15-16: Besni Kalesi (KNKGP 2006)

a. Tarihçe
Tarih boyunca doğu-batı arasındaki kervan yolları üzerinde yer alan Besni, bu özeliğine bağlı olarak hemen her zaman önemli bir uğrak
yeri olmuştur. Bizans İmparatorluğu’nun siyasi otoritesinin zayıfladığı dönemde, Anadolu’daki kentlerin savunmasız kalarak küçülme
sürecinden Besni de etkilenmiş olmalıdır. Zeyrek (2006: 92) ve Lombard’ın (1957: 20-21) İslamiyet’in yayılma sürecinde İran’da siyasi ve
ekonomik alanda etkin olan Sasaniler döneminde Anadolu ve Fırat üzerinden geçen ticaret yolları için Halep’in önemli bir merkez haline
geldiği, bu güzergâh üzerindeki kentlerin geliştiği ve MS 7-9. yüzyıllarda yeni İslam kentlerinin oluştuğunu aktarırlar. Besni de bu süreçten
olumlu yönde etkilenmiş ve gelişen uğrak merkezlerden biri haline gelmiştir.
Türklerin Anadolu’ya geçmeleri ile birlikte Besni ve çevresi Selçuklu Dönemi ve Osmanlı Dönemi boyunca yine jeostratejik öneme sahip bir
kent olarak süregelmiştir. Bölgeden geçen Orta Asya-Anadolu bağlantısı sağlayan yol ağı, kervansaraylar ve medreselerle donatılmıştır.
Zeyrek (2006: 92) kentte yapılmış sikkelere dayanarak, Besni’nin Dulkadiroğlu Beyliği’nin önemli bir merkezi olduğunu aktarır. Osmanlı
döneminde ise Besni bir dönem akça darphanesinin bulunduğu yer olmakla birlikte, nispeten daha önemsiz bir kasabadır.
Besni Kalesinin inşa tarihine ilişkin kesin bir bilgi yoktur, tarih boyunca el değiştirmiş ve tahrip edilmiştir (Zeyrek, 2006: 101-102). Kale
ve çevresinde toprak yüzeyinde görülen kalıntılar 12. yüzyıldan daha önceki bir tarihe dönemlenmemektedir. Kalenin 12. yüzyıl sonu 13.
yüzyıl başına denk gelen bir tamirat evresi ise kesin olarak belgelenebilmiştir. Bu dönemde Melik Al-Aşraf Halil Bin Kalavun tarafından
Besni’nin idaresiyle görevlendirilen Emir Badr Al-Din Bektaş al Mansuri, 1293 yılında Besni kentinde büyük imar faaliyetleri başlatmış ve
kale duvarının sağlamlaştırılması da bu tarihte gerçekleştirilmiştir (Zeyrek, 2006: 102, Hellenkemper, 2000: 118).
Mevcut kalıntıların detaylarında 14-17. yüzyıla tarihlendirilebilecek, Memluk, Dulkadiroğlu ve Osmanlı mimari geleneğinin etkileri
gözlemlenmektedir. Kaynaklardan elde edilen bilgiler kentin en erken 16. yüzyıl planı hakkında genel bir bilgi vermektedir. Belgeler ve
mevcut kalıntılara bakarak kentin Kale tepesi çevresinde geliştiği söylenebilir. Yerleşme sistemi Kale tepesi merkezli olmak üzere radyal
halkalar şeklinde bir plan sistemi göstermektedir, yapılar bu plan içerisinde araziye uygun şekilde dağınık olarak inşa edilmiştir. Yapılar
engebeli araziye uygun şekilde yamaç eteklerinde düz teraslar oluşturularak yamaca sırtını dayamış cepheleri sokağa yönlenmiş şekilde
konumlanmıştır (Zeyrek, 2006: 93, Resim 6-8).
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Besni’de 16. yüzyıl Osmanlı belgelerinde 6 mahalle adı geçmektedir: Aşağı Oba, Bozmekan, Ermeni, Kızılca Oba, Meydan ve Orta Oba
mahalleleri (Zeyrek, 2006: 93-94, Taşdemir, 1999: 29-30). 19. yüzyıl kaynaklarında mahalle sayısının artmıştır. Ayrıca bu dönemdeki
mahalle isimleri arasında Ali Paşa, Bozmekan, Çırçır, Ermeni, Hacı Kasım, Hamra, Kâhta, Katolik, Protestan, Vusta ve Yeni Mahalle isimleri
yer almaktadır4. Bu dönemde toplam 80 öğrencisi bulunan 21 medrese, 40 cilt kitaba sahip bir kütüphane, 21 han, 13 cami, 23 mescit,
3 kilise ve bu kiliselerin ikisine bağlı iki okul bulunmaktadır (Zeyrek, 2006: 94, Işık, 1998: 301, 400;). Kaleden 17. yüzyılda Evliya
Çelebi de bahsetmektedir. Kalenin daha sonraki dönemlerine ait bilgi olarak 1871-1872 tarihli Diyarbakır salnamelerine göre 19. yüzyıl
sonlarında burçları ve iç kale yapıları halen görülmekle birlikte harap ve bakımsız durumda olduğu görülmektedir (Zeyrek, 2006: 103).
Yapının Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü döneminde Arkeologlar Emin Yener ve Enver Sağır tarafından hazırlanmış olan (tarihi
bulunamayan) tescil fişinde yer alan bilgilere göre Kale ilk olarak Hititler döneminde yapılmış olup bugünkü kalıntıları İslami döneme
aittir. Ancak Zeyrek’in sözlü ifadesine göre bu tarihlemeye dayanak oluşturan nesnel bir belge yoktur. Kalenin sağlam kalan güney burcu
üzerinde yer alan kitabede Memluk Sultanlarından Malik Al-Aşraf adı okunmaktadır. Kalenin yine Memluk sultanlarından Kalavun
zamanında onarıldığı söylenmektedir. Kale içinde tahrip olmuş yapıların hamam ve çarşı yapılarına ait olduğu sanılmaktadır.
b. Mimari Tanım ve Özellikler
Yapının Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü döneminde Arkeologlar Emin Yener ve Enver Sağır tarafından hazırlanmış olan (tarihi
bulunamayan) tescil fişinde yer alan bilgilere göre Kale ilk olarak Hititler döneminde yapılmış olup bugünkü kalıntıları İslami döneme
aittir. Sağlam kalan güney burcu üzerinde yer alan kitabede Memluk Sultanlarından Malik Al-Aşraf adı okunmaktadır. Kalenin yine
Memluk sultanlarından Kalavun zamanında onarıldığı söylenmektedir. Kale içinde tahrip olmuş yapıların hamam ve çarşı yapılarına ait
olduğu sanılmaktadır. Besni Kalesi savunmaya yönelik askeri bir garnizon niteliği taşımakta olup insan yerleşimi için planlanmamıştır
(Zeyrek, 2006: 101; Resim 12-14).
Kale, üç tarafı sarp yamaç olan, kuzeyden güneye doğru eğimli bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Bu konum halk arasında
kalenin; Aslan Ağzı, Güvercin Göğsü, Keklik Göğsü, Bozmekan, Mizmekan Lalesi gibi isimlerle anılmasına da yol açmıştır
(Zeyrek, 2006: 218). Kaleye ulaşım kuzeybatı-güneydoğu yönünden doğal geçit güzergâhı üzerinden sağlanır. Bu yol kıvrımlı bir şekilde
güney yamaçtaki ana kapıya ulaşmaktadır, bu yola ait döşeme kalıntısına rastlanmamakla birlikte yüzey şekillerinden yolun izi tespit
edilebilmektedir (Zeyrek, 2006: 95-96).
Kale tepesi sur duvarları ile çevrilidir, güney yönünde duvar burçlar ile desteklenmiştir. Yapılar kalenin orta avlusu etrafında dışa kapalı
içe dönük planlar şeklindedir. Tepenin kuzey kenarında ışınsal biçimde kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 0.60 metre kalınlığında
duvar kalıntıları bulunmaktadır (Zeyrek, 2006: 96, 218). Zeyrek’e göre kalede 1940-1950’li yıllarda gerçekleştirilen izinsiz kazılarda
mevcut zemin seviyesinin altında, duvarları kemerli nişlerle çevrili, tabanı taş döşeli, duvarları sıvalı bir mekân tespit edilmiştir. Kazılar
sırasında nişler içerisinde kumaş kalıntıları görüldüğü, ancak kazıyı yapanlar bunlara dokunduklarında toz haline geldiği ve dağıldığı
bilgileri edinilmiştir. Bunlara dayanarak bu kalıntının kalede bulunan bir yapının mahzeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır ancak sarnıç
benzeri işleve sahip bir mekân olduğuna dair bir bilgi de yoktur (Zeyrek, 2006: 96-97, 218).
Kale ana kapısının batı yanında, orada daha önce bulunan bir kuleye ait güney duvarı bulunur. Bu kulenin doğu paralelinde yer alan
simetrik kule ise tamamen tahrip edilmiş olup yüzeyde kalıntısı görülmemektedir. Kulenin duvar örgüsü kesme taş olup cepheye bakan
yönde taşlar bosajlıdır. Güney duvarında farklı seviyelerde üç adet mazgal deliği bulunur. Zeyrek’e göre (2006: 99) en alttaki mazgal
deliğinin zemine yakınlığı düşünüldüğünde kale duvarının 3-4 metreye yakın kısmı toprak altında olmalıdır. İkinci ve üçüncü mazgal
deliklerini ortasında ise yazıt yer almaktadır. Sur duvarı kalıntılarına veya başka herhangi bir ize rastlanamamakla birlikte Zeyrek’in yöre
halkından aldığı sözlü bilgilere göre kulelerin iç kısmında doğu-batı yönünde birbirine paralel ve yan yana tonozlar sıralanmış şekildedir.
Bu tonozların taşları daha sonra yeni Besni yerleşmesindeki inşaatlarda kullanılmıştır (Zeyrek, 2006: 99). Alandaki incelemeler sırasında
Doç. Dr. Zeyrek’in aktardığına göre bugün gözlemlenen kale burcu, dış kaleye ait olup iç kale burçların da içindeki teras kısımda yer
almaktadır. Tepenin güneybatı eteğinde halk arasında mancınık olarak adlandırılan, doğu-batı yönünde birbirine paralel, simetrik ve
aralarında yaklaşık 1 metre açıklık olan iki duvardan meydana gelen, malzeme ve yapım tekniği olarak kule kalıntıları ile benzer özellik
taşıyan kalıntılar mevcuttur (Zeyrek, 2006: 99).
Kurşunlu Cami
Kurşunlu Camii Besni çalışma alanına doğudan olan girişte, yolun hemen kenarında yer almaktadır. Cami Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından 2005 yılında restore edilerek tamamen özgün haline getirilmiştir. Çevre düzenlemesi tamamlanan Cami cemaati olmadığı
için günümüzde kullanılmamaktadır. Bu nedenle cami terk edilmiş bir görünüm sergiler. Yapıda tarihi ile ilgili herhangi bir bilgilendirme
tabelası yoktur.

Resim 17: Kurşunlu Cami onarım öncesi (Zeyrek, 2006: 122-125, Resim 72,73,75).
4

Mahalle isimlerinin 20 yy başındaki durumu için bakınız Şekil 4.
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Resim 18: Kurşunlu Cami, anayoldan görünüş ve ön cephe (KNKGP 2008).

Eski Besni alanına girişiyle Caminin önünde, yol kenarında yer alan tek katlı tuvalet ile öndeki şantiye yapısı, küçük boyutlarına rağmen
konum niteliksiz cepheleriyle, caminin ön görünümünü olumsuz etkilemektedir. Caminin tam karşısında yer alan tek katlı, yaklaşık
9mx9m boyutlarındaki briketle inşa edilmiş çimento sıvalı yapı da alana girişte ilk karşılaşılan, niteliksiz bir kütle olarak olumsuz bir
görsel etki yaratır (Resim 19).

Resim 19: a(sol) Kurşunlu Cami giriş duvarına bitişik tuvalet; b(orta) Cami duvarına bitişik eski şantiye yapısı; c (sağ) Caminin karşısında yer alan tek katlı yapı (KNKGP 2008)

a. Mimari Tanım ve Özellikler
Özgününde üzeri tek kubbe ile örtülü olan Kurşunlu Cami tek mekânlı ve kare planlı bir yapıdır. Kuzeydeki son cemaat yerine açılan giriş
kapısı ortadadır. Kapı alınlığında kitabe yeri okunmakla birlikte, kitabe mevcut değildir. Caminin İki sivri kemerli cephesi olan son cemaat
mahalli ile minaresi kesme taş, diğer kısımları moloz taştan inşa edilmiştir. Kapı ve pencereleri sivri kemerlidir. Restorasyon öncesinde
yapıyı inceleyen Zeyrek (2006: 120), sekiz kenarlı kasnak kalıntıları ve pandantiflere dayanarak, yapının özgününde kubbeli olduğunu;
daha sonraki bir dönemde kubbenin yıkılmasıyla çatının düz damla kapatıldığını ifade eder. Restorasyon aşamasında yeniden kubbeli
olarak inşa edilen cami güncel durumuna kavuşmuştur. Zeyrek (2006: 120-128) klasik Osmanlı geleneği özellikleri taşıyan minarenin
16-17. Yüzyılda inşa edildiğini aktarır (Yurt Ansiklopedisi, 1981: 240).
Kurşunlu Cami’ni geçerek, güneye doğru ilerleyince Çarşı Cami’ne varmadan önce yol kenarında, 1986 yılında yapılmış, taş bir tonoz
içine gömülü bir çeşme yer alır (Resim: 20). Turgut Zeyrek’in aktardığına göre (2006: 137) Osmanlı belgelerinde Besni’deki çeşmelere ait
bilgiler bulunmakla birlikte, Osmanlı öncesi su sistemine ait bir bilgi yoktur.
Alanda bulunan ve 19. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan çeşmeler genelde kesme taşla inşa edilmiş, yuvarlak kemerli, çok derin
olmayan, tek bir niş şeklindeki yapılardır. Su yapılara kanallarla gelir, bir teknede toplandıktan sonra tekneden taşan su yine kanallarla
yapıdan uzağa taşınır. Yine Zeyrek’e (2006: 137) göre Besni’de yer alan çeşmelerin yapım tarihi muhtemelen 1520-1566 yılları arasında
Kanuni Sultan Süleyman dönemidir.
Resim 20: Kurşunlu Cami güneyinde, yol
kenarında yer alan çeşme (KNKGP 2008)

Resim 21: Çarşı Camiden izler, (KNKGP
2008)
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Çarşı Camii
Çarşı Cami, Eski Besni yerleşim alanını kuzeyden güneye doğru geçen yolun batısında, yol kenarında yer almaktadır. Camiden günümüze
hiçbir şey kalmamıştır. Sadece yol kenarında kaya üstünde camiye ait bir kemer ve bir niş izi bulunmaktadır.
Caminin yanında cami adı veya herhangi bir bilgi içeren tabela bulunmamaktadır.
a. Tarihçe
Bugün tümüyle yok olmuş Caminin özgününde tepeye yaslanmış şekilde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Günümüzde yapının tepeye
dayanan batı duvarına ait izler az da olsa okunur (Resim 21).
Zeyrek’in 2006: 117-221) aktardığına göre yapının inşa kitabesinde caminin 1492 yılında Kalavunoğlu Mehmet Nasır tarafından
yaptırıldığı belgelenmiştir. Cümle kapısı üzerinde bulunan bu kitabe bilinmeyen bir tarihte yerinden sökülmüş olup, bugün nerede
olduğu da bilinmemektedir. Kitabenin çevirisi ile yapının eski durumun ait bir fotoğraf Zeyrek (2006:117-221) tarafından 2006’da
yayınlanmıştır (Resim 22-23).

Resim 22-23: Çarşı Cami ve kitabesi (Zeyrek, 2006: 67-68, Resim 117-118)

b. Mimari Tanım ve Özellikler
Çarşı Cami’den günümüze sadece belirsiz bazı izler kalmıştır. Minare sağlam durumdadır. Zeyrek’in tespit ettiği eski belgelere dayanarak
yaptığı mimari tanıma göre yapı dikdörtgen planlı olup, kesme taşla inşa edilmiştir. Çatısı ahşap hatıllı düz damlı olan yapının kemerli
cümle kapısının güney yanında bir çeşme bulunmaktadır. Girişin kuzey yanında dükkân olarak kullanılan 3 adet tonozlu mekan bulunur.
Cami minaresi girişin üzerine inşa edilmiş olup, özgününde 12 yivli yivli minare gövdesi oldukça kısadır (Zeyrek, 2006: 117-118).
Tahtaoba Camii
Kurşunlu Camisi’nin yanından ana yoldan alt kota doğru inen bozuk bir yolla ulaşılan Tahtaoba Camisi’nin sadece minaresi günümüze
ulaşmıştır (Resim 24-25a-c). Minare, alanı kuzeyden güneye keserek giden yolun doğu tarafında, alt kotta, Tahtaoba ve Tabakhane
köprülerinin yanında yer almaktadır. Minarenin güney kısmında kesme taşla inşa edilmiş, mimari ve tarihsel niteliği fazla olmayan, bugün
hala suyu akan bir de çeşme bulunur (Resim 25d).

Resim 24: Tahtaoba Cami a,b,c (KNKGP 2008)

Minarenin ve iki köprünün bulunduğu yerde nitelikli bir doğal görünüm ve bakı noktaları mevcut olmakla birlikte, vadi tabanındaki
dere kirlidir ve zaman zaman koku yapmaktadır. Bu derede bir ıslah çalışması yapılması gereklidir. Tahtaoba Cami ve çeşme hakkında
bilgilendirme tabelası bulunmaz.
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d
Resim 25: Tahtaoba Cami a (sol) Minare; b (orta) Minare kapısı; c
(sağ, üst) Minare girişi, d(sağ) Çeşme, (KNKGP 2008).

a

b

c

Resim 26: Tahtaoba Cami’nin eski halini
gösteren fotoğraflar a. kısmi cephe, b. minare
(Zeyrek, 2006:126-127, Resim 77-78); c.
Tahtaoba Cami ana cephe (www.besni.meb.
gov.tr)

d

b

c

a. Tarihçe
Tahtaoba Cami’nin mimarı özellikleri ve inşa tarihi hakkında maalesef bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan olan tescil fişinde5 Caminin Ali Paşa tarafından yaptırıldığının söylendiği ifade edilmektedir.
Ancak bir kaynak verilmemiştir.
b. Mimari Tanımı ve Özellikler
Tahtaoba Camisi’nin sağlam kalan minaresi kesme taşla inşa edilmiştir. Statik açıdan iyi durumda gözükmektedir. Gövdenin orta
kısmında sade bir bilezik bulunur (Resim 25). Zeyrek (2006: 128), minarenin mimarisine bakılarak yapının Arap etkisinde, yerel üsluba
sahip olduğunu ifade eder (Resim: 24-26).
Kızılcaoba Camii
Besni Kalesi’nin kuzeybatısında yer alan Kızılcaoba Cami, çalışma alanının dış sınırına yakın konumda olup, ulaşımı oldukça zordur
(Resim: 27).
a. Tarihçe
Caminin mimarı ve yapım tarihi hakkında bir bilgi yoktur Ancak minarenin mimari tarzına dayanarak Zeyrek (2006:119) yapının 15.
yüzyıla tarihlenebileceğini ifade eder (Uluçam, 2000: 194).
b. Mimari Tanım ve Özellikler
Yapının önemli bir kısmı yıkık durumda olup, ayrık durumda olan minarenin de şerefeden itibaren üst kısmı bulunmamaktadır. Yapının
sadece tek cephesinin üzerinde üç adet pencere olan kısmı ayakta olup, plan şeması dahi okunmamaktadır. Pencereler niş şeklinde
girintili olup, üst açıklığı kemerle geçilmiştir. Yığma taş duvar örgüsünde ahşap hatıllar kullanıldığı gözlenir. Minare kaidesi kare kesitlidir,
gövde ise silindir biçiminde olup orta kısmında zincir şekilli bir bilezik bulunur (Zeyrek 2006: 119).
Resim 27: Kızılcaoba
Cami (KNKGP
2008).

Meydan Hamamı
Meydan Hamamı Eski Besni yerleşiminin kuzeyinde, Kurşunlu Cami’nin karşısında yer almaktadır. Hamamın inşasında taş ve tuğla
malzemenin birlikte kullanıldığı almaşık bir yapım tekniği kullanılmıştır. Büyük oranda yıkılmış halde olan üst örtüyü oluşturan kubbe ve
tonozların inşasında kullanılan temel malzeme tuğladır. Harap durumdaki yapının iç mekânlarında çoğunlukla sivri kemer kullanılmıştır
(Resim: 28-30, Şekil 6).
5

Arkeologlar Emin Yener ve Enver Sağır tarihi tarafından hazırlanmış, tarihsiz tescil fişi.
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a. Tarihçe
Hamam ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanmış olan tescil fişinde6 hamamın Hacı
Zeyrek Ağa tarafından yaptırıldığının söylendiği belirtilmektedir. Ancak buna ilişkin bir kaynak verilmemiştir. Sözlü alınan bilgilere göre
18. yüzyıla tarihlenmekte olan yapı 1970’li yıllara kadar hamam olarak kullanılmış, ancak bu tarihte yıkılmıştır. Hamamın yanından
geçen yol da yapının bir kısmının üzerinden geçmektedir (Resim 28-30).

Resim 28-29: Meydan Hamamı (KNKGP 2008)

Resim 30: Meydan Hamamı sıcaklık mekânlarında yapım tekniği (KNKGP 2008)

b. Mimari Tanım ve Özellikler
Meydan Hamamı oldukça yıkık durumda olup, plan şeması net olarak okunmaz. Zeyrek (2006:140) mimari açıdan bu hamamın Bekir
Bey Hamamı’nın bir benzeri olduğunu ifade eder (Resim 28-30, Şekil 6).
Şekil 6. Meydan Hamamı,
KNKGP-2010

6

Arkeologlar Emin Yener ve Enver Sağır tarihi tarafından hazırlanmış, tarihsiz tescil fişi.
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Yerinde yapılan tespitlerde toprak altında kaldığı için okunamayan ancak Sn. Zeyrek’in sözlü olarak arazi çalışmalarında aktardığı bilgiye
göre, soyunma mekânının (soğukluk) tabanında kademesiz ve fıskiyesiz bir havuz bulunmakta olup, su havuza bir aslan heykelinin
ağzından akıtılmaktadır. Bu aslan heykeli günümüzde Besni’de yer alan Belediye Çay Bahçesi’nin havuzunu süslemektedir (Resim 28-30,
Şekil 6).
Ulucami
Eski Besni yerleşim alanından güneye doğru inerken, yolun batı kısmında Ulu Cami ile Bekir Bey Hamamı yer alır. Ulu Cami’den günümüze
sadece bazı temel kalıntıları ile kayalıklarda mimari elemanlara dair çeşitli izler ile minare kalmıştır. Minarenin kaidesinin hemen
yakınında araştırma yakın dönemde amaçlı kazı yapılmış bir yer bulunur. Daha önceki dönmede bu alanda Besni Kaymakamlığının talebi
doğrultusunda bilimsel kazı ve araştırma yapan Sn. Zeyrek’in sözlü olarak aktardığına göre minarenin altından geçen kanal olasılıkla
yerleşime ait kirli su kanalıdır (Resim 31-36).
a. Tarihçe
Minarenin kuzey cephesinde, cümle kapısının üzerinde yer alan kitabe, caminin 1492 yılında onarım geçirdiğini belgeler. Ancak yapının
banisi hakkında bir bilgi elde edilememiştir. Zeyrek’in (2006: 130) aktardığına göre Osmanlı belgelerinden caminin 1519 yılına ait vakıf
gelirleri hakkında bilgi edinmek mümkündür (Resim 35).
Yapının tescil fişinde7 minarenin inşa tarihi Osmanlı dönemi olarak belirtilmiş ancak bir kaynak verilmemiştir. Sn. Zeyrek’in arazi çalışması
sırasında ODTÜ ekibi ile paylaştığı bilgilerden anlaşıldığına göre, cami beş defa tamirat görmüş, Ulucami’nin yanında yapılan sondajda
kalkolitik döneme kadar yerleşim izlerine rastlanmıştır.
b. Mimari Tanım ve Özellikler
Ulucami tamamen yok olmuş ancak minaresi ayakta kalmıştır. Kesme taştan inşa edilmiş olan minare şerefesinin üstünde kalan kısmı,
gövdesine nazaran daha incedir. Alt kısmı mukarnaslı olan şerefenin korkulukları günümüze ulaşmamıştır. Minarede kare kaideden
üçgenlerle kademeli şekilde dairesel gövde formuna geçilir. Minare kaidesinde bir kitabe yer alır. Arap etkisinde, yerel üslupta inşa edilen
minarenin karşısındaki mekân, Sn. Zeyrek’in arazi çalışması sırasında aktardığına göre tonozlu bir tuvalet mekânı olup alttaki giderler
hamama aittir (Zeyrek, 2006: 131, Resim 31-36).

Resim 31: Ulucami inşa kitabesi (Zeyrek, 2006: Resim 82: 131)

Resim 32-33: Ulucami’ye ait kalıntılar ve minare, (KNKGP 2008), Resim 34-35: Ulucami ve çevresinde zeminde okunan izler, (KNKGP 2008)

Bekir Bey Hamamı
Bekir Bey Hamamı Eski Besni yerleşim alanından güneyinde, kentin merkezinde Ulu Cami’nin yanında yer alır (Resim 37-38, Şekil 7).
a.Tarihçe
Hamam, vakıf belgelerine göre bir külliyenin bir bölümünü oluşturmaktadır (Zeyrek, 2006: 138). Işık’a (1998, 284) dayanarak Zeyrek’in
aktardığına göre hamamın 19. yüzyıl Osmanlı belgelerinde Vusta Mahallesinde bulunduğundan söz edilmektedir. Hamamın da dâhil
olduğu külliyenin 1519 yılından başlayarak 1524, 1530, 1547, 1560 yıllarındaki Vakıf gelirlerine ait bilgiler bulunmaktadır. Yapının
tescil fişinde hamamın Bekir Bey tarafından yaptırıldığının söylendiği ifade edilmekle birlikte, konuyla ilgili bir kaynak verilmemiştir.
Turgut Zeyrek’in arazi çalışmaları sırasında sözlü olarak aktardığına göre Bekir Bey Hamamı ana kaya üzerine oturur. Beş kez tamirat
geçiren hamam 1960’lara kadar kullanılmıştır. Önceleri hazineye ait olan yapı, daha sonra Besnili bir eczacı tarafından satın alınmış ve
7
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yıllık gelir karşılığı bir kişiye tahsis edilmiştir. 1960 yılında Eski Besni terk edildiğinde mal sahibi de Hamamın taşlarını sökerek bahçesine
taşınmış, yazıtlı bazı taş blokları ise bahçede yeni yapılan yapının duvarında kullanılmışlardır.

Resim 36: Ulucami ve Bekir Bey Hamamı, arkada Besni kalesi (KNKGP 2008)

Günümüzde hamamın mülkiyeti yine hazineye aittir. Zeyrek’e göre hamamın ilki Roma dönemi8 olmak üzere, ikincisi 11-12. yüzyıllar,
üçüncüsü 16. yüzyıl, dördüncüsü 17-18. yüzyıllar ve en sonuncusu da 19. yüzyılda olmak üzere beş yapım evresi olduğu belirlenmiştir.
Yapının son evresinde yapı çökmüş, soğukluk kısmının üstü açık kalmış ve hamamın soyunma kısmı, ılıklık haline gelmiştir. Hamamdaki
havuzun suyu, özgün kaynak kurumadan önce Pınarbaşı’ndan gelmektedir.

Resim 37 a, b Bekir Bey Hamamı (KNKGP 2008), c Bekir Bey Hamamı üst örtüden ayrıntı (KNKGP 2008)

Resim 38: Bekir Bey Hamamı (KNKGP 2008)

b. Mimari Tanım ve Özellikler
Dikdörtgen bir plana sahip olan hamamın ana giriş kapısı, soğukluk mekânının orta aksında yer alır. Yapıda çeşitli yerlerde devşirme taş
blokları kullanılmıştır (Zeyrek, 2006: 138-139). Zeyrek’in belirttiğine göre diğer Osmanlı hamamlarında olduğu gibi bu yapıda da, sıcak
havanın döşeme altındaki menfezlerde dolaştırılarak hamamın ısıtılmasını sağlayan hipokaust sistemi bulunur. Yapının üst örtüsü orta
kubbenin kasnağına dayalı yarım kubbeler şeklinde inşa edilmiştir (Resim 36-38, Şekil 7).
8

Sn. Zeyrek bu döneme ait hiç bir iz bulunmamakla, kaynaklarda bu bilgiye rastlandığını ifade etmiştir.
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Alan çalışması sırasında tespit edilemeyen ancak Turgut Zeyrek tarafından tespit edilmiş olan bir kabartma haç figürü dış cephe yüzeyinin
orta kısmında yer almaktadır.
Kuzeyde yer alan giriş kapısı iç mekâna doğrudan açılmayıp doğu yönünde uzatılmış bir sağır duvardan sonra kuzeydeki kapı açıklığından
soyunmalık bölümüne geçilmektedir. Soyunmalık mekânının ortasında, iç içe kademeli yükselen ve ortasında fıskiye olan bir soğuk su
havuzu bulunmaktadır.
Özgününde bu mekândan ulaşılan dikdörtgen planlı ılıklık mekânında kurnalar bulunmaktadır. Sıcaklık bölümü külhana bitişik,
dikdörtgen planlı ve kubbe örtülüdür. Duvar kenarında yarım kubbeli yıkanma nişleri ve kurnalar vardır (Zeyrek, 2006: 138-139).

Şekil 8. Akali Baba Türbesi, KNKGP
2010.

Şekil 7. Bekir Bey Hamamı, KNKGP2010.

Akali Baba Türbesi ve çevresi
Kale boyunca güneye doğru inen yolun yaklaşık Bekir Bey Hamamı’nın karşısına rastlayan hizada yer alan Akali Baba Türbesi (Zeyva, Ahali
Baba) yeni bir yapı olup, özgün nitelikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanamamıştır.
Türbe alanda halkın ziyaret ettiği, dolayısıyla en çok kullanılan yerlerden biridir. Türbenin kuzeyinde içinde iki mezar bulunan, çevresi taş
üstüne briket ile inşa edilmiş bir duvarla çevrili bir mezarlık alanı yer alır. Mezarlığın güneyinde bir tuvalet yapısı ve türbenin karşısında bir
çeşme vardır. Çeşme mimari nitelik göstermemekte, wc yapısı ise tam ortada bulunması nedeniyle olumsuz görsel etkide bulunmaktadır.
Türbenin güneyinde betonarme ve briket dolgu bir yapı inşa edilmiştir (Resim 39-40; Şekil 8).

Resim 39: Akali Baba Türbesi a,b (sol ve orta) kuzeyden görünüş, (KNKGP 2008).

Resim 40: Akali Baba Türbesi a(sol) yanındaki mezarlık, b (orta küçük resim) güneydeki WC; c (sağ) Çeşme (KNKGP 2008).

Nazhatun Köprüsü
Alanın en güneyinde yer alan Nazhatun Köprüsü yaklaşık 3,5 m genişliğinde ve 22 m uzunluğundadır. Statik açıdan sağlam durumdadır.
Köprü üstünde kazı deliklerine rastlanmaktadır (Resim 41). Kanalizasyonun aktıldığı Besni deresindeki kirlilik ve koku köprüyü ve çevreyi
kötü etkilemektedir.
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Resim 41: Nazhatun Köprüsü (KNKGP 2008)

a. Tarihçe
Köprünün tarihçesi ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
b. Mimari Tanımı ve Özellikler
Tek gözlü, sivri kemerli köprünün kemeri kesme taş, diğer kısımları ise moloz taşla inşa edilmiştir. Köprünün temeli doğal kaya üzerine
inşa edilmiştir. Özgün yer döşemesi halen izlenebilmektedir.
Hıdrellez Köprüsü
Mağaraönü Köprüsü’nün yaklaşık 800 metre kuzeydeki, bu küçük köprü tescilli değildir. Hıdrellez Köprüsü’nün üstünden geçiş çitle
kapatılmıştır. Gözlemlenebildiği kadarıyla kesme taş kemerleri dışında köprü moloz taşla inşa edilmiştir. Statik yönden sağlam
durumdadır. Köprünün karşısında küçük sebze ekim alanları ve meyve ağaçları bulunur. Köprünün genişliği yaklaşık 2,3 m, uzunluğu ise
13,3 metredir (resim 42).

Resim 42: Hıdrellez Köprüsü (KNKGP 2008)

Tabakhane ve Tahtaoba Köprüleri
Besni deresini takip ederek alanda kuzeye doğru devam
edildiğinde Meydan Hamamı’nın doğu hizasında Tabakhane
ve Tahtaoba köprüleri yer alır. Tahtaoba Cami minaresinin
önünde yer alan iki köprü de tek gözlü köprülerdir (Resim:
43). Köprülerin üstleri asfalt kaplandığı için, özgün döşemesi
izlenemez. Her iki köprü de tek gözlü, sivri kemerli köprülerdir.
Kemer kısımları kesme taştan, diğer kısımları mise oloz taştan
inşa edilmiş olup, her ikisi de halen kullanılmaya devam
etmektedirler.
Tabakhane Köprüsü, Tahtaoba Köprüsü’nün güneyinde ve daha
alt kotta yer almaktadır. Güneydeki Tabakhane Köprüsü daha
geniş kemerli olup genişliği 3,2 m, uzunluğu 9,5 metredir.
Kuzeydeki Tahtaoba Köprüsü ise 3,5 m genişliğinde ve 19m
uzunluğundadır.
Resim 43: Önde Tabakhane arkada Tahtaoba Köprüsü, (KNKGP 2008).

a. Tarihçe
Her iki köprünün de yapım tarihleri ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
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Şekil 9: Tabakhane ve Tahtaoba Köprüleri ile yanında Tahtaoba
Cami, KNKGP 2010.

Resim 44 (üst): Tahtaoba Köprüsü; Resim 45 (alt): Tabakhane Köprüsü(KNKGP 2008).

4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Roma dönemine kadar yazılı kaynaklarda bir bilgiye rastlanmamakla birlikte, Besni ile bağlantılı olabilecek ilk kent ismi MÖ 8. yüzyıl
Urartu kaynaklarında geçer. Buna göre Kummuh yani Kommagene bölgesinde yer alan Parala kentinin bugünkü Besni civarında olması
muhtemeldir. Bu kent Urartu Kralı II. Sarduri döneminde (MÖ 764-735) Urartu Devleti sınırları içinde yer almaktadır (Zeyrek, 2006: 3032). Roma döneminde ise Samsat ve Zeugma kentlerinde iki lejyon kalesi bulunurken, bu iki kenti birbirine bağlayan askeri yol güzergâhı
üzerinde bulunan Octacuscum, Besni’nin bulunduğu bölgede yer almaktadır (Zeyrek, 2006: 32).
Zeyrek bugün kullanılan Besni isminin 12. yüzyıldan başlayarak kullanıldığını düşünmektedir. 19. yüzyıla kadar geçen süreçte: Arapça’da
“Bahasna”, Suriye dilinde “Bet hesna” veya “Behesna”, Ermenice “Behesni, Behesdin, Behisni” ve Osmanlıca’da “Behisni, Behesne, Besne,
Besnî” olmak üzere Besni isminin farklı yazılış şekilleri tesbit edilmiştir. 17. yüzyılda Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Besni kalesinden
Kal’a-i Sadr-ı Bâz şeklinde bahsetmektedir, buna dayanarak yaygın olmasa da kentin kullanılan isimlerinden birinin Sadr-ı Bâz olduğu
düşünülebilir (Zeyrek, 2006: 33).
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5. MÜLKİYET DURUMU
Aşağıdaki Tablo 1’de ve Şekil 10 ve 11’de görüldüğü üzere Eski Besni yerleşim alanında bulunan parsellerin büyük kısmı Maliye Hazinesi,
Belediye gibi kamu kuruluşları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumlara ait olup, çok az bir kısmı halen tekli ya da çoklu şahıs
mülkiyetindedir.
Tablo 1: Eski Besni’de Parsellerin Mülkiyet Durumu
Ada/Parsel
325 ada 1 parsel
325 ada 2 parsel
325 ada 3 parsel
325 ada 4 parsel

Tanım
Orman Sahası
Ulu cami
Bekirbey Hamamı Harabesi
Kale

Mülkiyet
Maliye Hazinesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Maliye Hazinesi

324 ada 1 parsel
324 ada 2 parsel
324 ada 3 parsel

Kızılcaoba Camii
Kızılcaoba Mezarlık
Bahçe ve bostanlık

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Besni belediyesi Tüzel Kişiliği
Şahıs

309 ada 1 parsel
309 ada 2 parsel
309 ada 4 parsel

Orman sahası
Mezarlık
Mezarlık

Maliye Hazinesi
Besni belediyesi Tüzel Kişiliği
Besni belediyesi Tüzel Kişiliği

238 ada 1 parsel

Orman Fidanlığı

Şahıs

241 ada 1 parsel
241 ada 2 parsel

Bostanlık
Bostanlık yeri

Şahıs
Şahıs

Şekil 10: Mülkiyet dağılımı
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Şekil 11: Mülkiyet dağılımı

6. MEVCUT KULLANIM VE KULLANICILAR
Eski Besni yerleşim alanında sürekli yaşayan bir nüfus bulunmaz. Sadece alandaki türbeleri ziyarete ve dolaşmaya gelen Besnililer tarafından
seyrek olarak kullanılmaktadır. Öte yandan sınırlı da olsa burada arazi olan şahıslar bahçecilik yapmak üzere alan gelmektedirler.

7. PAYDAŞLAR
Besni’de yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlara göre Eski Besni’de yok olmuş dokunun, önce hem fiziksel (tangible) hem manevi
(intangible) değerlerin araştırılması gereksinimi duyulmaktadır. Eski Besni’de ve çevresinde seçilmiş olan farklı yerleşimlerde, genel
olarak, tarihi ve kültürel değerlerin farkındalık düzeyinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Eski Besni’ye ilişkin özellikle üst düzey ve uzman
yerel aktörlerin girişimleri ve işbirliğine açıklığı mevcuttur. Öte yandan ilçe düzeyinde eğitime çok önem verilmesi ve bu amaçla güçlü
bir örgütlenme geliştirilmiş olması, Besni’nin KNKGP kapsamında hazırlanacak Yönetim Planı’nda önemli roller üstlenme potansiyelinin
olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Eski Besni koruma alanının yönetim sürecinde rol alabilecek 6 temel paydaş grubu saptanmıştır.
Bunlar mülk sahipleri, ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel yöneticiler, yerel liderler ve uzmanlardır.
İlk sırada yer alan paydaşlar, Eski Besni’de arazisi olan ve bu arazide şu anda sınırlı da olsa bahçecilik yapan ya da alandaki araziyi hiçbir
şekilde kullanmayan mülk sahipleridir. İkinci sırada alana farklı nedenlerle gelen ziyaretçiler yer alır. Yerel halk genellikle alandaki türbelere
ya da merkezdeki adak noktalarına gelerek, onlar için önemli olan inanış ve gelenekleri sürdürürler. Öte yandan çevreyi kirleterek, sorun
yaratsalar da özellikle gençler alanın belli bakı noktalarını, eğlenmek amacıyla kullanmaktadırlar. Sınırlı sayıda da olsa alanı gezmeye
gelen turistler yine bu grupta değerlendirilebilir.
Üçüncü sırada merkezi yönetimin temsilcileri arasında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ve Adıyaman Müzesi bulunur. Dördüncü olarak, Besni Kaymakamlığı (özellikle Halk Eğitim ve Tarım İlçe Müdürlükleri), alanda
mülk sahibi durumunda da olan Besni İlçe Belediyesi ile Besni Jandarma Komutanlığı en önemli yerel yöneticiler olarak sayılmalıdır.
Bu çerçevede yerel yönetimden temsilcileri olarak KNKGP kapsamındaki çalışmalara başından bu yana yerel yönetimin görevlendirmesiyle
katkı veren ve kültür varlıkları, turizm ve halk eğitimi konusunda ilçe düzeyinde önemli birikimleri olan eski İlçe Kültür Müdürü Mustafa
Sucu, Halk Eğitim Müdürü Ömer Güllü ve Öğretmen İrfan Yılmaz gibi yerel liderlerden de söz etmek mümkündür.
Son olarak, alan hakkında uzmanlaşmış bilgiye sahip, Şanlıurfa KTVKBK, ODTÜ Kommagene Nemrut Koruma, Geliştirme ve Yönetim
Programı ekibi araştırmacıları ve aslen Besnili olan ve Besni hakkında en kapsamlı çalışmaları yapmış bir kişi olarak Gaziantep
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Turgut Zeyrek’ten oluşan uzman grubu vardır.

8. ALTYAPI
Alanda altyapı bulunmamaktadır. Hatta Besni’nin kanalizasyonu alandaki derelere akıtıldığı için doğal açıdan nitelikli olan alanda önemli
bir kirlilik sorunu vardır.
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9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Alanın bütününde doğal ve tarihi değerlerin tanıtım, sunum ve kullanımına yönelik hiç bir peyzaj ve sunum elemanı yoktur.

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
William Francis Ainsworth9’un Anadolu, Mezopotamya, antik Keldani/Kildani ve Ermenistan bölgesini içeren seyahatini anlattığı 1842
tarihli kitabında seyahat esnasında geçtiği Besni’ye ait bir kale gravürü yer almaktadır (Şekil: 12). Ainsworth güney yönden Besni yerleşim
alanına ulaşmış ve anılarında dar vadinin tabanında ve iki yanında, evlerin teraslar halinde birbirinin üstünde yükselerek oluşmuş modern
Besni kentinin yer aldığını vadinin orta kısmında eski Nisus ya da Bexene kalesinin yıkıntılarının bulunduğunu yazmıştır.
Orada bir Ermeni sarraf veya bankerin evinde kalmışlar ve bu kapalı dar vadinin son derece ılık havasında açık terasta uyumanın zevkine
varmışlardır. Ertesi sabah hamama çevrilmiş bir eski mescitte banyo yaptıklarını söylemektedir. Besni’de 2500 Müslüman ve 250 Ermeni
evi olduğunu söylemektedir. Ainsworth ek olarak çok iyi bir Pazar yeri bulunduğunu ancak ordunun talepleri nedeniyle malzemelerin
oldukça kıt olduğunu ve İngiltere’de hiç para etmeyecek bir ekmeğe yüksek fiyat ödediklerini belirtmektedir (Ainsworth 1842: 265).
2006’da, Adıyaman’ın güneybatısında yer alan Besni ve çevresinde, Dr. Turgut H. Zeyrek (2006) başkanlığında bir yüzey araştırması
gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Helenistik dönemde Kommagene Krallığı’nın bir parçası olan bu bölgede, bugüne kadar gerçekleştirilen
bu detayda ilk araştırmadır. Bu çalışma 2005 yılında Besni Belediye Başkanlığının ve Belediye Başkanı İbrahim Öztürk’ün desteğiyle
başlatılmış olan “Besni Kültür Varlıklarının Tanıtımı ve Ülke Turizmine Kazandırılması” isimli bir proje kapsamında yapılmıştır. Turgut
Zeyrek’in bu araştırmalarından sonra 2006 yılında yayınladığı kitap Eski Besni ve tüm civarı için çok detaylı bilgiler içermektedir.10
Eski Besni’yi konu alan bir başka belge, 2007 yılında Gülertan Akyüzlüer tarafından Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat
Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda hazırlanmış olan doktora tezidir11: Eski Besni Yerleşim Bölgesi ve Kültür Varlıklarının Restitüsyonu Üzerine
Bir Araştırma adını taşıyan tez çalışmasıdır. Tezde Eski Besni yerleşimi ile ilgili araştırmalar, konut ve anıtlara ait rölöve, restitüsyon çizimleri
ve yapılara ait restorasyon önerileri ile Eski Besni yerleşiminin yeniden canlandırılması ve kullanımına ilişkin öneriler yer almaktadır.
Ancak bu bölümde söz konusu çalışmadan yararlanılmamıştır.

Şekil 12: Besni kalesi (Ainsworth, 1842: 259)

11. TARİH VE BAĞLAM
Besni’nin Roma dönemine kadar olan tarihine ilişkin bilinenler çok sınırlıdır. Stratejik konuma sahip kale ve çevresi savunmaya uygunluğu
nedeniyle olasılıkla bölgedeki ilk yerleşimlere de ev sahipliği yapmıştır. Ancak kale ve çevresindeki kültür tabakalaşmasına ait bir araştırma
henüz yapılmamıştır (Zeyrek, 2006: 20, 24).
9
10

11

Ainsworth, W. F., 1842. Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia, vol. II, John W. Parker West Strand, London.
Zeyrek, H. Turgut, Zeyrek A. N., Zeyrek A., 2006. Besni, Anadolu’nun Güneydoğusunda Antik Bir Kent ve Yakın Çevresinin Arkeolojik Açıdan Genel Değerlendirmesi, Besni
Belediyesi Yayınları, İstanbul.
Akyüzlüer, Gülertan, 2007. Eski Besni Yerleşim Bölgesi ve Kültür Varlıklarının Restitüsyonu Üzerine Bir Araştırma, doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana
Bilim Dalı, Adana.
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Besni’nin bulunduğu bölge doğu ile batı arasındaki geçiş yollarının kesişiminde yer alır. Yazılı kaynaklar ve ortaya çıkarılan arkeolojik
kalıntılara göre, Besni ve çevresinde yüzyıllar boyunca farklı etnik grupların iskân ettiği anlaşılmaktadır. Besni Boybeypınarı’nda bulunan
ve yaklaşık MÖ 800-775 yılları arasına tarihlenen luwi dili ve hiyeroglif harflerle yazılmış olan dört adet taş blok, Malpınarı’nda kaya
yüzeyine yine hiyeroglif harflerle ve luwi dilinde yazılmış olan yazıt Besni ve çevresindeki Hitit varlığını ve luwi dilinin konuşulduğunu
göstermektedir (Zeyrek, 2006: 24). Yazılı belgelerde MÖ 9. yüzyıldan itibaren Kummuh Devleti’nin Asur Devletine vergi ödediğinden
bahsedilmektedir. MÖ 708 yılında ise Asur’a bağlı bir eyalet olduğundan söz edilmektedir (Zeyrek, 2006: 20, 24).
Daha sonra Besni ile ilgili olarak geç Helenistik döneme kadar herhangi bir bilgiye rastlanmaz (Zeyrek, 2006: 20, 27). Makedonya Kralı
Büyük İskender’in MÖ 334 yılında Anadolu’ya geçişiyle başlayan ve MÖ 27’ye kadar devam eden Helenistik Dönem boyunca Anadolu’da
köklü siyasi ve kültürel değişiklikler olmuş; önemli ulaşım yollarındaki geçitlerin korunması amacıyla için kentler kurulmuş ve bu kentlerde
göçebeler yerleşik hayata geçmiştir. Böylece yol güzergâhlarındaki kentler ticari açıdan yine önem kazanmışlardır (Zeyrek, 2006: 52).
Bölge, Geç Helenistik Dönem sonu ve Roma İmparatorluk dönemi ile Partlar (Sasaniler) arasında başlayan savaşların gerilim bölgesinin
içinde kalmış, Besni de bu dönemde olasılıkla Kommagene Krallığı’nın karakollarından biri olarak varlığını sürdürmüştür (Zeyrek, 2006:
53).
Bölge daha sonraki iki bin yıllık süreç içinde çok sayıda siyasi gücün etkisi altında kalmıştır. Roma döneminde Samsat ve Zeugma Roma
lejyon merkezleridir. Yazılı belgelerde bu yöredeki Roma karakol kaleleri arasında Octacuscum (Besni) ve Nisus/Cesum (Keysun) isimleri
bulunmaktadır (Zeyrek, 2006: 27, 28). Helenistik Dönemde Kommagene Krallığı MÖ 1. yüzyıl başlarında Selevkoslar soyuna son veren
iç karışıklık döneminde Kral I. Mithradates Kallinikos tarafından kurulmuştur. Oğlu I. Antiokhos (MÖ 62-32) döneminde krallık en parlak
dönemini yaşamıştır. Sofraz ve civarında tespit edilen anıtlardan da anlaşılacağı gibi bu parlak dönemde çok sayıda anıtsal yapılar inşa
edilmiş ve Besni ve çevresi bu faaliyet alanında kalmıştır (Zeyrek, 2006: 53).
Sınırlarını doğuya genişletmek isteyen Romalılar ile batıya genişlemek isteyen Partlar arasında kalan Kommagene Krallığı bağımsızlığını
diplomatik yollarla başarmış ve Roma İmparatorluğu doğu sınırları ile Partlar arasında bir koruyucu bölge oluşturmuştur (Zeyrek,
2006: 53). Kommagene Krallığı I. Antiokhos’un ölümünden doğan boşluk ve Partların baskısıyla politik ve ekonomik gücünü yitirmiş,
böylece Romalılar bölgede daha etkin hale gelmişlerdir. III. Antiokhos’un MS 17’de ölümünün ardından Kommagene Bölgesi Roma
İmparatorluğuna bağlanmıştır. MS 72 yılında Roma İmparatoru Vespasianus Kommagene Kralı IV. Antiokhos’u tahtından indirmiştir.
Antiokhos Romalılara karşı koymadan toprakları teslim etmiştir. Böylece Kommagene Roma İmparatorluğunun Suriye eyaletine dâhil
edilmiştir (Zeyrek, 2006: 54).
Kommagene Bölgesindeki Roma hâkimiyeti Doğu Roma İmparatoru Diokletianus’tan (MS. 3. yy. 284-305) sonra yaklaşık 300 yıl daha
devam etmiş olmakla birlikte kaynaklarda bu döneme ait fazla bilgi elde edilememiştir (Zeyrek, 2006: 29, 56). Roma İmparatorluğunun
yıkılması ile Anadolu’da kentleşme sisteminde gerileme olup toprak beyleri etkin hale gelmişlerdir. Kentlerde fakirleşme ile birlikte göçebe
hayat yaygınlaşmaya başlamıştır (Zeyrek, 2006: 29, 56).
MS 7. yüzyıldan başlayarak Kommagene Bölgesi Arap akınlarına sahne olmuştur. Bu dönemde bölgede var olan Helen, Türk, Arap,
Ermeni etnik gruplarının varlığının Osmanlı döneminde de devam ettiği bilinmektedir (Zeyrek, 2006: 29, 30). Bu dönemde Kommagene
Bölgesi Bizans İmparatorluğu’nun doğusunda, İmparatorluk sınırları dışındadır (Zeyrek, 2006: 29, 57). MS 670 yılında bölge Emevilerin
eline geçmiş; Onuncu yüzyılda Abbasi hanedanlığının çöküşüyle Arap egemenliği sona ermiştir. MS 8. yüzyılda Besni ve çevresi batıda
Bizans, doğuda İslam devletleri arasındaki sınır bölgesindedir (Zeyrek, 2006: 58). 9. yüzyılda bölgeye yerleşen Ermeniler 1085 yılına
kadar egemen olmuşlardır aynı dönemde bölgede Selçuklu akınları da etkili olmaktadır (Zeyrek, 2006: 58).
11. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya Selçukluların girmesi ile Bizans sınırları gerilemiştir. Selçuklular 1085 yılında Maraş, Elbistan, Göksun
ve Besni kalelerini ele geçirmiştir. 11. yüzyıldan itibaren başlayan Haçlı Seferleri sırasında Urfa’da Ermenilerin desteği ile yönetimi ele
geçiren Franklar, Besni ve Keysun’u Urfa Kontluğuna bağlamışlardır (Zeyrek, 2006: 58). Frank Kontlarından olan ailelerin kısa bir süre
Besni’de elit bir sınıf oluşturdukları bilinmektedir (Zeyrek, 2006: 29, 30). Keysun ve Besni 1150’de Selçuklu yönetimine geçmiştir
(Zeyrek, 2006: 59).
1260’lardan sonra Besni ve çevresi Moğollar, Ermeniler, Memlukların hâkimiyetleri ve savaşları altında kalmıştır. 1293 yılında Besni
Memlukların Halep Valiliğine bağlı naipliklerinden biri olur. Bu dönemde Besni’de büyük imar faaliyetleri başlamış, kale duvarları
sağlamlaştırılmıştır (Zeyrek, 2006: 59-60).1300 yılında Selçuklu Devletinin parçalanması ve Beyliklere ayrılmasıyla birlikte Dulkadiroğlu
Beyliğinin Adıyaman, Malatya, Elbistan ve Elazığ bölgelerindeki yaklaşık 200 yıllık hâkimiyeti başlamıştır (Zeyrek, 2006: 60). Besni
aralıklı olarak Memlukların ve 1. Bayezid zamanında 1 yıllığına Osmanlı hâkimiyetinde kalmakla birlikte 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar
Dulkadiroğlu Beyliğinin yönetiminde kalmış 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Besni 1530
yılından itibaren Rum Eyaleti’ne bağlı Malatya sancağının bir kazasıdır (Zeyrek, 2006: 60-61).
1620 yılında 16000 nüfuslu bir şehir olarak parlak bir geçmişe sahip Besni, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep İllerine
bağlı bir sancak olarak süregelmiş, 1954 yılında da Adıyaman’ın il olmasıyla bu ile bağlı bir ilçe olmuştur.

12. SOSYAL TARİH
Eski Besni terk edilip yeni yerleşim alanına göç edenlerin önemli bir kısmı da Türkiye’nin çeşitli diğer illerine göç etmişlerdir. Dışarıya
göç ileriki yıllarda da devam etmiştir. Besni dışında yaşayan Besnililer daha çok İstanbul, Uşak, Gaziantep, Mersin ve Adana illerinde
yoğunlaşmışlardır12.
Eğitim
Besni çalışmaları sırasında farklı zamanlarda ve farklı çalışma grupları tarafından fark edilen bir bir olgu ilçenin eğitime verdiği önem ve
bu konudaki gelişmişlik düzeyi olmuştur. İlçenin tarihçesine bakıldığında da 16. yüzyılda Hasan Bey Muallim Hanesi (öğretmen okulu)
ve Bekir Bey Medreselerinin Besni’de bulunduğu, 20. yüzyılın başlarında bir Rüştiye Mektebi (ortaokul), 748 talebesi bulunan 38 sübyan
mektebi (ilkokul), Üç kiliseye bağlı olan, iki gayrimüslim mektebi olduğu kayıtlarda yer alır.
12

Bakınız: http://www.besnimuftulugu.gov.tr ulaşım tarihi Mart 2010.
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Cumhuriyet’in başlarında da, Eski Besni’de 2 ilkokulun bulunduğu ve gece mekteplerinin açıldığı bilinmektedir. 1949 yılında halkın
katkılarıyla, müstakil ortaokul binası yapılmış ve öğretime başlamıştır. Ortaokul, 1969-70 yılında Besni Lisesine dönüştürülmüştür.1960’lı
yıllarda iki ilkokulun daha yapıldığı, 1968 yılında Türkiye ‘de 89 okuldan birisi olan Besni İlk Öğretmen Okulu öğrenime açılmıştır13.
Besni’de bulunan sikke basım merkezi
Besni’de Turgut Zeyrek’ten alınan bilgiye göre Selçuklu Beylikler döneminde ve Osmanlı döneminde darphaneler olduğunu kanıtlayan
sikkeler bulunmuştur. Çeşitli müzelerde ve özel koleksiyonlarda bulunan Memluk ve İlhanlı sikkelerinin bazılarına Hicri 8. yüzyılda
vurulmuş olan Behisni damgası bunu belgelemektedir (Zeyrek, 2006: 63). Osmanlı belgelerinde Besni’de sikke darphanesi bulunduğuna
dair bir bilgiye rastlanılmamakla birlikte III. Mehmet dönemine ait bazı gümüş akçelerin üzerinde darp yerinin Besni olduğu okunmaktadır
(Zeyrek, 2006: 63).
Eski Besni alanının kullanımı
Alan çalışmaları sırasında Sn Turgut Zeyrek’ten ve alanla ilgili kişilerden alınan sözlü bilgilere göre alandaki bazı yerel adetler ve inanışlar
arasında Bekir Bey Hamamının çocuğu olmayanların çocuk edinme amacıyla ziyarete gelindiği, Cuma günleri Ulu Cami’nin minaresine
evlenmemiş kızlar için çamaşır atıldığı gibi geleneklerin olduğu ve bunların halen devam ettiği tespit edilmiştir. Bugün Akali Baba türbesi
civarı dua için gelenlerce piknik için de kullanılmaktadır. Alana gelenler çoğunlukla bu tür yerel inanış veya dua için ya da sadece meraktan
gelmektedir.
Kuzeydeki Toktamış Tepesi ise tüm alana hakim bir nokta olup, önemli bir seyir yeridir. Bu nedenler genellikle gözlerden uzak içki içmek
isteyen gençlerin uğrak yeri olmuştur. Alana gelen bir başka grup ise kaçak kazı yapan definecilerdir. Gerek bekçi gerekse halkın ifadelerine
göre Eski Besni halen defineciler için cazip bir alandır.

13. KORUMA – PLANLAMA TARİHİ
Alana dair rastlanan ilk koruma talebi 17.06.1984 tarihinde Besni Belediye Başkanlığı tarafından, Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne yollanan Belediye Başkanı Hüseyin Baykara imzalı ve 265 numaralı yazıdır. Yazının ekinde 18 adet fotoğraf bulunmaktadır.
Yazıda bu tarihten 50 yıl önce nakil kararı verilen Eski Besni’deki halkın eski evlerini yıkarak enkazı yeni yerleşim alanına taşıyarak yeni
evlerini inşa etmeleri nedeniyle Eski Besni’de bugün oturulacak tek bir ev bile kalmadığı, enkaz yığını görünümünde olan alanda 1 cami,
2 hamam, 4 minare, 7 köprü ve kale burçları ile 1 adet mancınığın kaldığı belirtilmektedir. Bu eserlerin kaderlerine terk edilmeleri halinde
tamamen yok olacakları bu nedenle restore edilmeleri talep edilmektedir.
Bu yazıyı takiben Kültür ve Turizm bakanlığı, eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Müze Müdürlüğüne
yolladığı 13.08.1984 tarihli, 7421 sayılı yazı ile Müze Müdürlüğü uzmanlarınca incelenmesi isteğinde bulunmuştur. Yine Besni
Kaymakamlığı aynı inceleme talebini 22.08.1984 tarihli ve 397 sayılı yazısı ile Müze Müdürlüğü’ne yollamıştır.
07.11.1985 tarihinde Adıyaman Valiliği Besni Kadastro Müdürlüğü’nün çıkarmış olduğu Eski Besni Kale krokisini Müze Müdürlüğüne
iletmiştir. 13.02.1985 tarihli 1069 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Eski
Besni’de bulunan anıtlara ilişkin detaylı rapor, anıt fişi, fotoğraf, vaziyet planı bilgilerini içeren dokümanları talep etmiştir. 13.01.1986
tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 02 sayılı yazı ile Adıyaman Valiliğinden Eski Besni’de bulunan taşınmaz kültür varlıkları tespiti
konusunda tekrar bilgi sormuş ve Adıyaman Valiliğinden 24.01.1986 tarihli ve 14 sayılı yazı ile tescil çalışmalarının sürdüğüne dair bilgi
iletilmiştir.
30.01.1986 tarihinde Adıyaman Müze Müdürü Emin Yener imzalı 37 no’lu yazı ile 3 adet rapor, 24 adet 12 takım tescil fişleri, 2 adet
harita ve 2 takım fotoğraf Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
Söz konusu eserler şunlardır: Mağaraönü Köprüsü, Kurşunlu Camii, Meydan Hamamı, Ali Paşa Camii, Cellatın Köprüsü, Tahtaoba Köprüsü,
Tabakhane Köprüsü, Ulu Cami, Bekir bey hamamı, Kızılcaoba Camii, Nazhatun Köprüsü, Besni Kalesi. Buna cevaben 20.08.1986 tarihli
ve 8422 no’lu yazı ile söz konusu kültür varlıklarının restorasyon talebine yönelik Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun
değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmiştir. Aynı yazı 15.09.1986 tarih ve 1193 no’lu yazı ile Adıyaman Müze Müdürlüğüne
iletilmiştir.
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 16.04.1987 tarih ve 3108 no’lu kararına göre aşağıda listesi verilen taşınmazların
tesciline karar verilmiş ve yazı ekinde verilen kroki haritada görülen sınır, “koruma alanı” olarak belirlenmiştir. Tescil edilen 12 adet
taşınmaz şunlardır (Şekil 13 a, b, c): Besni Kalesi, Bekir Bey Hamamı, Nazhatun Köprüsü, Meydan Hamamı, Mağaraönü Köprüsü,
Kurşunlu Camii, Alipaşa Camii, Ulu Cami, Kızılcaoba Camii, Tabakhane Köprüsü, Tahtaoba Camii, Cellatın Köprüsü’dür (Şekil 13 a,b,c).
23.01.1990 tarihli Müze Müdürlüğüne hitaben yazılmış 20 no’lu yazıda teknik elemanlara inceletilen üç Besni kalesinin (Gerger, Eski
Besni ve Eski Kahta’da Yeni Kale) restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması talebi iletilmiştir.
Yazının eki olan tarih belirtilmeyen iki adet rapor bulunmaktadır. Bunlar: Müze araştırmacısı N. Önder Öztürk ve Celal Şimşek ve
arkeolog Ö. Faruk Türkan imzalı raporda da Eski Kahta’daki Yeni Kale ve Gerger Kalesi ile birlikte Besni kalesinin korunması ve turizme
tam anlamıyla açılabilmesi için yapı restorasyonlarının, gerekli gezi güzergahların belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması
gerekliliğini belirtmiştir. Müze Müdürü Emin Yener imzalı rapor ile bu taşınmaz kültür varlıklarının acilen restorasyonlarının yapılması ve
bir ören yeri bekçisi atanması önerisi getirilmiştir.
Besni Belediyesinden 06.07.1994 tarih ve 145 no ile Kültür Müdürlüğüne iletilen Belediye Başkanı M. Nuri Tuğsuz imzalı yazıda Eski
Besni’de bulunan muhtelif köprü ve anıt kalıntılarının yıkılmaya yüz tuttuğu, bu kültür varlıklarına belediye olarak doğrudan sahip çıkmaya
gönüllü oldukları ve Kültür Müdürlüğünün bu konuda gerek idari gerek teknik olarak yol gösterici olmasını talep ettikleri belirtilmektedir.
Adıyaman Valiliği bu yazıyı eke alarak 19.07.1994 tarih ve 635 no’lu yazısı ile Müze Müdürlüğünden Eski Besni örenyerinin onarımı için
gerekli rölöve ve projelerinin yapılarak belediyeye yardımcı olunması hususunu dile getirmiştir.
13

Bakınız: http://www.forumay.net ulaşım tarihi Haziran 2009.
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Şekil 13 a: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 16.04.1987 tarih ve 3108 no’lu kararına göre belirlenen tescilli eserler (yapı kalıntıları daire içinde
gösterilmiştir, tescilli olmayan Akali Baba türbesi de çizimde gösterilmiştir).
Şekil 13 b: Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 16.04.1987 tarih ve 3108 no’lu kararına göre belirlenen Besni Koruma Alanı Sınırı14.

Adıyaman Valiliğinin TC Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yolladığı 19.07.1994 gün ve 720/635 sayılı yazısına cevaben Vakıflar
Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından Valilik, Bayındırlık Bakanlığı ve Besni Belediyesine hitaben yazılan 27
Ekim 1994 tarih ve 4316(94) no’lu yazıda yörede bulunan eserlerin kurtarılmasından önce öncelikle zemin etütlerinin elde edilmesi ve
yerleşime uygun olup olmadığının ve zeminden kaynaklanan bir tehlike bulunup bulunmadığının araştırılması gerekliliği bildirilmiştir.
Adıyaman Valiliği 13.02.1995 tarih ve 720/40 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Besni Kaymakamlığı yazılarına cevaben zemin
etüdünü yollamış ve Besni Belediyesinin isteği doğrultusunda gerekli rölöve ve projelerin yapılması için Belediyeye destek olunmasını,
Adıyaman Müze Müdürlüğünden talep etmiştir. Jeoloji yüksek mühendisi Ayhan Kocalar ve jeoloji mühendisi Doç. Dr. Mehmet Nuri
Bodur imzalı tarihi okunamayan zemin etüt raporu sonucuna göre Eski Besni topografik, jeolojik ve jeoteknik yönlerden yerleşime
uygun olmadığı belirtilmiş ancak çalışmaların yapılacağı cami ve hamam yeri (muhtemelen Kurşunlu Cami ve Meydan Hamamı’ndan
bahsedilmektedir) topografik olarak nispeten daha düz ve düşük eğimli bir kesimde yer aldığından çevre düzenleme esnasında yapılacak
kazıların kademeli ve hassas uygulanması, zeminin doğal denge ve stabilitesinin korunması koşuluyla restorasyon yapılmasında bir
sakınca görülmemektedir. Bu kalıntılarda yağışlı mevsimde yapılan gözlemlerde herhangi bir aktif heyelan ya da kaymaya rastlanmadığı
belirtilmiştir.
Bu yazıya cevap olarak gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü, Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığının 25 Ocak 1995 tarihli ve 387/95 sayılı
yazısında Kurşunlu Camii ve yakınındaki tarihi hamam ile ilgili verilen olumlu rapor sonucu rölöve ve restorasyon proje çalışmalarına hız
verilecek Bölge Koruma Kurulu kararından sonra sonuç hakkında ilgililerin bilgilendirileceği belirtilmektedir.
Adıyaman Valiliğinin 19.07.1995 gün ve 720/806 sayılı, Müze Müdürlüğüne yollanmış yazısında Eski Besni, Sofraz yerleşmelerindeki
eser ve türbelerin rölöve, restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin yapılması hakkındaki taleplerin bugüne kadar gerçekleşmediği,
Eski Besni’nin Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü teknik elemanlarınca yerinde incelenerek bir rapor hazırlandığı belirtilmektedir.
Raporda eserlerin Kültür Bakanlığı mülkiyetinde olmamasına rağmen Selçuklu mimarisi özelliklerini halen koruyan yazıtlı burçta büyük
çatlamalar olduğu, buranın Kültür Bakanlığınca onarılmasının gerekliliği, 4 adet köprünün Karayolları Genel Müdürlüğü’nce ve kubbesi
çöken ve minaresinin bir kısmı yıkılmış olan Ulu Cami ile hamamların Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve çeşmelerin Besni Belediyesince
onarılarak turizme açılmalarının gerekliliği belirtilmektedir.

14

Bu şemada Kurşunlu camisinin hemen kuzeyinden geçen karayolu muhtemelen kroki çizildiği sırada mevcut olmadığı için haritada görülmemektedir.
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Şekil 13 c: Eski Besni koruma alanında yer alan tescilli eserlerin bulunduğu parseller. Parselleri bilinmeyen tescilli yapılar daire içinde gösterilmiştir.

Ekteki raporda 22-23.06.1995 tarihlerinde yerinde yapılan inceleme sonuçları verilmiştir. Raporda mimar A. Meral Menekşe, tekniker
Mehmet Sağır ve teknisyen Coşkun Çalış’ın imzaları vardır. Yapılan saptamalara göre:
●● Besni Kalesinden geriye sadece yaklaşık 4x6 boyutlarında, mazgallı, dış yüzünde yazıtı olan bir sur duvarı ve bir mancınık kalmıştır,
●● Dört adet saptanan camiden birisi yapı ve minare, diğerleri ise sadece minarelerden ibarettir. Ulucami’nin kubbesi çökmüş, duvarları
ve minare şerefesinden üst kısmının tahrip olduğu görülmüştür. Cami çevresi günümüzde mezarlık alanı olarak kullanılmaktadır.
Cami onarılıp çevresi düzenlenerek hizmete sunulabilir.
●● İki hamamın tavan kısımları yüzeyde olup kubbeleri çökmüş durumdadır. Araştırma kazısı ile yapının kalan kısmı saptanabilir.
Yapısal olarak sağlam kalan dört çeşme faal durumda olmayıp özellikli bir mimari göstermemektedir.
●● Eski Besni Değirmen Çayı vadisinde kurulmuştur. Vadinin iki yanındaki mahalleler birbirine taş köprülerle bağlanmış olup bu
köprülerin üçü günümüze sağlam gelmiştir.
●● Alandaki camilerin sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. İnceleme yapılan bölgede Kültür Bakanlığı mülkiyetinde yapı
olmadığı için yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
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Adıyaman Valiliği’nin 03.11.1995 tarih ve 720/1107 sayılı yine Müze Müdürlüğü’ne yönlendirilmiş bir başka yazısında Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün yazısı eke konularak Vakıfların hizmet alanına giren Eski Besni ve Besni Sofraz Köyündeki eserlerin ve Şeyh Abdurrahman
Erzincani, Abuzer-i Gaffari, Mahmut El Ensari Baba türbelerinin onarımı ile ilgili konu hakkında bilgilenerek takibi talep edilmiştir.
Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 Ekim 1995 tarih ve 3116/95 sayılı yazıda Abuzer Gaffari Türbesi’nin projesinin çizildiği ve
kurul kararının alındığı bildirilerek diğerlerini de en kısa zamanda ele alınacağı belirtilmiştir. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğünün Adıyaman
Valiliğine yollanan 10 Kasım 1995 tarih ve 6276/95 sayılı yazısında Besni ilçesindeki eski eserlerin onarım amaçlı proje çalışmalarının
devam ettiği ve 1996 yılında ödenekler elverdiğinde onarımların gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Daha sonra 13 Temmuz 2005 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Adıyaman Valiliğine gönderilen 937 sayılı yazı define araması
yapıldığı ihbarını değerlendirmektedir. Eski Besni Musalla Mevkii, Toktamış Deresi yakınında yapılan kazı hakkında bilgi sorulmaktadır.
Valilikten Müze Müdürlüğü’ne 27.07.2005 gün ve 1405 sayılı yazı yine bu konuyu irdelemektedir. Kaçak kazı yapılan yerin koruma alanı
sınırları içinde olduğu konusu arkeolog Fehmi Erarslan’ın Müze Müdürlüğüne kroki ve fotoğraflarla desteklenerek yazılmış olan raporunda
bildirilmiş, bu rapor Adıyaman Valiliğince 21.07.2005 gün ve 499 sayılı yazı ile Besni Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.
Adıyaman Valiliğince 20.01.2006 gün ve 18 sayılı Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yollanan yazı, Kurşunlu Camisinin ön
kısmında bir düzenleme çalışması, ihata duvarı ve bir baraka ile tuvalet yapıldığını bildirmekte ve ayrıca bu konu ile ilgili Besni Cumhuriyet
Savcılığınca 2005/3897 Hz. Dosyası ile yasal işlem başlatıldığını ve konunun Adana Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
iletilmesi gerekliliğini iletmektedir. Yazının eki olan, arkeologlar Fehmi Erarslan ve Nevruz Esma İnce imzalı, fotoğraflar da bulunan
raporda incelemeler sonucu Kurşunlu Camisinin ön kısmındaki alanda iş makinesi kullanılarak 10x40 metre ölçülerinde ve1-1,5 metre
derinliğinde bir katman kaldırılma suretiyle fiziki müdahalede bulunulduğunun ve ayrıca alanda çimento derzli taştan bir ihata duvarı,
briket baraka ve betonarme bir tuvalet yapıldığının tespit edildiği yazmaktadır.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü’nden Adıyaman Valiliğine yollanan 20/10/2006 gün ve 2294 sayılı
yazıda Eski Besni’de bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Bekir Bey Hamamı, Kızılcaoba Camisi ve Ulu Caminin rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanma işinin 20/07/2006 tarihinde yapılan sözleşme ile Eker Tarım Ürünleri Petrol İnş.
Taah. Paz. Nok. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne verildiği, projelerin hazırlanmış olduğu, proje hazırlanması için temel kotların tespiti için Besni
Kaymakamlığı’ndan yazı ile izin istendiği, projelerin incelenip onaylanmasından sonra Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu ekim ayı toplantı
gündemine alındığı ve Ulu Cami restitüsyon çalışmalarının devam ettiği bildirilmektedir.
Arkeolog Fehmi Erarslan tarafından 06/10/2006 tarihinde, ekinde 12 fotoğraf ile Müze Müdürlüğü’ne yazılan bir yazıda kendisinin tespit
etmiş olduğu izinsiz kazı çalışması bildirilmiştir, buna göre Taşınmaz Kültür varlıkları Yüksek Kurulu’nun 16.04.2006 gün ve 3108 sayılı
kararı ile tescil edilen Bekir Bey Hamamı ve Ulucami alanında Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan Nihan Doğru ve
ekibince 7mx1.5x, 15mx1m, 6mx1m ölçülerinde ve yaklaşık 1.5m derinliğinde açmalar yapılmıştır. Aynı bildirim 06/10/2006 gün ve
222-496 sayılı yazı ile Adıyaman Valiliği Müze Müdürlüğünce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bunu takiben Kültür ve Turizm
Bakanlığı Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01/11/2006 gün ve 214 sayılı kararında bu yapıların rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması amacıyla yapı temel izlerini bulmaya yönelik açmaların yapıldığı ve bu açmaların 1.
Derece Sit Alanı15 içinde kalmasından dolayı Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün uyarılmasına ve alanda yapılacak uygulamalarda
2863 sayılı yasa uyarınca Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne bilgi vermesine karar verilmiştir.
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.11.2006 gün ve 213 sayılı kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
ait, 309 ada 3 parselde kayıtlı Bekir Bey Hamamının restorasyonu ile ilgili rapor, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri incelenerek
projelerin uygunluğuna, söz konusu alan 1. Derece Sit Alanı16 olduğundan restorasyon sırasında dolgu altında kalan kısımda yapılacak
uygulamanın Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, mesleki denetim sorumluluğunun proje müellifi tarafından üstlenilmesine
ve uygulama sonuç raporu ve fotoğrafların kurula sunulmasına karar verilmiştir. 01.11.2006 gün ve 215 sayılı karar ise aynı şekilde
Kızılcaoba Camisi’nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun olduğuna ve restorasyon sırasında dolgu altında kalan
kısımda yapılacak uygulamanın Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, mesleki denetim sorumluluğunun proje müellifi tarafından
üstlenilmesine ve uygulama sonuç raporu ve fotoğrafların kurula sunulmasına karar verilmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 24.11.2006 gün ve 2513 sayılı yazısı ile Ulucami’nin restitüsyon analizlerinin yapılabilmesi, Bekir Bey
Hamamı ve Kızılcaoba Camisi’nin uygulamaya yönelik temel kazılarının yapılabilmesi için temel izlerini bulmaya yönelik bilimsel amaçlı
kazı yapılması talebinde bulunulmuştur. Buna ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.12.2006 gün ve
256 sayılı kararına göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 35. maddesi gereği taşınmaz kültür ve tabiat varlığını araştırma,
sondaj ve kazı yapma hakkının sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğu belirtilerek Bekir Bey Hamamı ve Kızılcaoba Camisi’nde
uygulamaya yönelik temel kazılarına gerek bulunmadığına, sadece minaresi ayakta olan Ulu Cami’nin ise restorasyon projesinin
hazırlanabilmesi amacıyla yapılacak bilimsel kazılar için, anılan yasa uyarınca bakanlık izni alınması gerektiğine karar verilmiştir.
Şanlıurfa Bölge Kurulu’nun aynı konuda aldığı daha sonraki bir karar ise 31.07.2007 gün ve 476 sayılıdır. Kararda Ulu Cami kazılarında
ortaya çıkan bulgular doğrultusunda Bekir Bey Hamamı ve Kızılcaoba camisinin de aynı kazı çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun
olduğu ve yapılardaki restorasyona yönelik uygulamaların da kazı çalışmaları sonuçlanana kadar durdurulması kararı bildirilmektedir.
Adıyaman Valiliğinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yazdığı 11.01.2008 gün ve 220-34 sayılı yazıda Müdürlüğe başvuran Mehmet
Şanveren’in Kurşunlu Camisi yol güzergâhına dut fidesi dikme talebi, dikim istenen güzergâhın 1.Derece Arkeolojik Sit alanında17 kalması
nedeniyle ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 ilke kararında “Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında
aynen korunacak sit alanlarıdır” denildiğinden dolayı valilikçe bu talep uygun görülmemektedir.

15
16
17

Eski Besni ile ilgili koruma kurulu kararından sadece “koruma alanı” tanımı bulunurken, bu yazışmalarda 1. Derece Sit Alanı ifadesi kullanılmaktadır.
Yukarıdaki dip nota bakınız..
Yukarıdaki dip nota bakınız.
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14. İDARİ STATÜ
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 16.04.1987 tarih ve 3108 no’lu kararına göre belirlenen Besni Koruma Alanı Sınırı
Eski, Besni Belediyesi’nin mücavir alan sınırı içinde yer almaktadır (Şekil 9’da). Alanla ilgili merkezi yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da
iken, yerelde alanla ilgili her türlü izleme faaliyetinden Adıyaman Valiliği’ne bağlı Adıyaman Müzesi sorumludur. Eski Besni koruma alanı
belediyenin mücavir alan sınırı içinde olduğundan Besni Belediye’sinin talep etmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da uygun görmesi
halinde bu alanla ilgili planlama ve işletmeye ilişkin görev ve yetkiler yerelde Belediyeye devredilebilir.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Eski Besni yerleşimi koruma alanının büyük kısmı tapu kaydında orman alanı olarak tanımlı olup, Maliye Hazinesi mülkiyetindedir (Şekil
6-7). Alandaki mezarlıklar Belediye, koruma alanı sınırları içindeki anıtsal yapıların tamamı ise Maliye Hazinesi ile Başbakanlık Vakıflar
Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir. Alanın kuzey doğusunda küçük bir kısım özel mülkiyettedir.
Bu mülkiyet yapısıyla, büyük kısmı kamuya ait ve koruma alanı olarak tescillenen alanda merkezi yetkili kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır.
Yerelde ise yine koruma alanı statüsünden dolayı Adıyaman Valiliği, il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi
sorumludur. Alan belediye sınırları içinde olduğundan, merkezdeki bu yetkiler Belediyenin kapasitesine göre, talebi doğrultusunda yasal
olarak yerele devredilebilir. Ancak yerinde yapılan tespitlerde belediyenin bu konuda yeterli teknik kadrosu bulunmadığı saptanmıştır.
Dolayısıyla Belediye bu sorumluluğu tümüyle üstlenmek yerine, doğal bir çevre olarak korunması ve sunumunu öngördüğü Eski Besni’de
yapılacak çalışmalar yerel destek vermeyi taahhüt etmektedir.
Benzer şekilde Besni Kaymakamlığı da kültür varlıkları ile ilgili olarak önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kaymakamlık öğretmenlerden
bir yerel komisyon oluşturarak, ilçe sınırları içindeki kültür varlıkları ile ilgili ayrıntılı envanter çalışması yapmış, Eski Besni merkezinde
Doç. Dr. Turgut Zeyrek başkanlığında kazıların gerçekleşmesini sağlamıştır. Besni Kaymakamlığı gelecekte yapılacak koruma ve turizm
odaklı çalışmalarda önemli bir yerel paydaştır.
Alanın büyük kısmının kamu mülkiyetinde olması, Kaymakamlık ve Belediyenin kültür varlıklarının korunması konusunda gösterdiği
isteklilik, örgütlenme kapasitesi ve yereldeki farkındalığa bağlı olarak Eski Besni’nin doğal ve kültür çevresiyle bir bütün olarak ele alınarak
planlanması, korunması ve sunumu kısa erimde mümkün gözükmektedir. Alanın güncel haritası da 2010 yılında tamamlandığı için alanla
ilgili koruma alanı sınır revizyonu yapıldıktan sonra, koruma alanı olarak tanımlanmış olan sınırların statüsünün açıklığa kavuşturulmasından
sonra merkezi kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği koruma planı ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması mümkündür.

16. GÜVENLİK
Alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlisi olarak bir bekçi bulunmaktadır. Bekçinin barınacağı bir mekân olmadığı için, gün içinde
genellikle Kurşunlu Cami’nde beklemektedir. Geceleri ise bekçi çalışmamaktadır. Alan bekçisinin de ifadesi doğrultusunda tek bir bekçi
bu boyuttaki bir alanda güvenlik ve kontrolün sağlanması mümkün değildir. Dolayısı ile gerek personel, gerekse bekçinin barınma
koşulları açısından alanda önemli eksiklikler vardır. Yerin güvenliğini sağlayan tek bekçi yetersiz kaldığından alan çeşitli defalar define
arayıcılarının zararlarına maruz kalmıştır. Alanın tamamen boş olması ve sürekli kullanılmaması, günün her saatinde ve gece insanların
vereceği zararlara açık hale getirmektedir.
Alanın kullanıcılarının artması en azından gün içinde terk edilmişlik görüntüsünü azaltacaktır. Anıtlarda yapılacak koruma ve onarım
çalışmalarının yanı sıra alanın halk ya da turistler tarafından daha fazla kullanılmasını sağlayacak ek işlevler getirilmesi, anıtların
üzerine tanıtım tabelaları konması, bazı aktivitelerin alanda yapılmaya başlanması gibi faaliyetler alanın halk tarafından daha çok
benimsenmesini sağlayacaktır.

17. ESERİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Yerin korunması konusunda yerel yönetimlerin bazı dönemlerde yaptığı talepler ve alandaki paydaşların belirttikleri gönüllülük dışında
bir izleme veya faaliyet yapılmamıştır.
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SOFRAZ’DA ROMA DÖNEMİ MEZAR GELENEĞİ
Nida Naycı | Erhan Öztepe

KONUM VE GENEL ÖZELLİKLER
Üçgöz yerleşiminin 2-2.5 km güney doğusunda bulunan Sofraz Tümülüslerinin Adıyaman il merkezine olan uzaklığı 45 km., Besni
ilçesine uzaklığı yaklaşık 15 km.dir (Resim 1). Üçgöz yerleşimi ve tümülüslerin bulunduğu doğal çevre yer yer alçak tepelerin bulunduğu
düzlük bir topografyaya sahiptir. Üçgöz yerleşimi; Besni İlçesinin önemli akarsularından birisi olan Sofraz Çayına dik bağlanan bir dere
kenarında kurulmuştur. Genel olarak karasal ikliminin etkisi altında kalan bölgenin iklimsel özellikleri yazları serin ve kurak kışları soğuk
ve yağışlıdır. Bu nedenle alanın doğal bitki örtüsü bozkır özellikleri taşımaktadır. Yerleşimin dışında kalan ve Tümülüsleri çevreleyen
geniş alanlar tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Tütün ve buğday başlıca önemli ürünlerdir. Yeşil ağaç dokusuna genelde Sofraz Çayı’nın
oluşturduğu vadi kenarlarında rastlanmaktadır.

Resim 1. Üçgöz yerleşimi ve Sofraz Tümülüsleri, Googl Earth, 2009.

DOĞAL ÇEVRE
Sofraz Çayına yakın bir mevkide, Üçgöz Beldesinin güneydoğusunda yer alan Sofraz Tümülüslerinin içinde bulunduğu doğal çevre, yer
yer alçak tepeler ve onların arasında kalan fazla derin olmayan vadilerden oluşan düzlük bir topografyaya sahiptir. Son derece pitoresk
bir görüntü yaratan bu doğal yapı içinde çoğu ceviz olmak üzere ağaç dokusuna genelde Sofraz Çayı’nın oluşturduğu vadi kenarlarında
rastlanır. Sofraz Çayı çevresinde zaman zaman genişleyen düz tarım arazileri ile bu coğrafi yapı içinde kıvrılarak akar (Resim 2 a,b).
Üçgöz (Sofraz) Yerleşimi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmasına göre Üçgöz (Sofraz) yerleşiminin 2007 yılı
nüfusu 2362’dir (bkz. EK 1)1. Yerleşim, Atatürk, Cumhuriyet ve İnönü Mahallesi olmak üzere üç mahalleden oluşmaktadır.
Üçgöz yerleşiminin fiziksel dokusu bir veya iki katlı ve toprak damlı yapılardan oluşmaktadır (Resim 3a,b,c). Yakın çevresinin tipik mimari
özellikleri olan yığma taş ve kerpiç duvar tekniği Üçgöz’de de görülmekle birlikte, konutlar zaman içinde çok müdahale görmüştür (Resim
4a,b). Betonarme ve briket yeni kütle ekleri, kapı ve pencere elemanlarındaki değişimler ve farklı renklerdeki cephe sıvaları ile yerleşim
yerel mimari özelliklerini büyük oranda kaybetmiştir. Ancak yerleşim içinde geleneksel yapım tekniklerini ve yapı malzemelerini muhafaza
eden örnekler de bulunmaktadır. Sofraz Çayının yerleşimin içinden geçen kısmında akarsu yatağının iki yanına yapılan yığma duvarlarla
ıslah çalışmaları yapılmıştır.
Üçgöz’de halk geçimini çoğunlukla çiftçilik (mercimek, nohut), meyvecilik ve bağcılık yaparak sağlamaktadır. Yakın bir zamana kadar
Adana’ya büyük oranda göç vermiş olan yerleşimde dışarı göç oranı eskisi kadar yüksek değildir. Besni’nin ekonomik olarak gelişmesi
Sofraz için de bir avantaj olmuştur. Bir kısım nüfus (30-40 kişi) ilçede cırcır, kuru hububat paketleme fabrikalarında ve tuz değirmeni ve
1

Belde nüfusu 2320 (1380 seçmen ve 400 hane).
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Resim 2a: Üçgöz yerleşimindeki Tümülüsler,
Adıyaman Valiliğince hazırlatılan Halihazır
Haritalar, 1/5000, 2010.

Resim 2b: Sofraz Tümülüsleri arasındaki yoldan Sofraz Çayı vadisine bakış, KNKGP, 2009.
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Resim 3: a,b,c Üçgöz Beldesindeki mimari doku, KNKGP, 2008.

paketlemesinde çalışmaktadır. Bir kısmının da Antalya’da turizm sektöründe çalıştıkları belirtilmiştir. Konumu dolayısıyla 20 kişi minibüs
taşımacılığı yapmakta, çevre iller ve Antalya arasında turist taşımaktadır. Beldedeki okuryazar olmayan nüfusun oranı yüksektir (EK1).
Kentin yakın çevresindeki tarlalardan belde sakinleri tarafından ekilen tütünler toplandıktan sonra yerleşim içinde sıkça görülen ahşap
sundurmalarda kurutulmaktadır. Özellikle evlerin avlularında ve Sofraz Çayı kıyısında çok sayıda örneği görülen bu sundurmalar,
tütünlerin serili olduğu dönemlerde yerleşimin fiziksel dokusu içinde yerel üretimini ifade eden önemli birer açık alan elemanlarına
dönüşmektedir (Resim 4a,c).
Sofraz yerleşiminin Besni’den daha eskiye dayandığı ve isminin “Kül Şehir” olduğundan söz edilir. Yaman (1995:71) Sofraz civarında
yapılan kazılarda içi kül dolu, kullanım amacı belirsiz cam şişeler bulunduğunu, ancak bu konuda başka bilgi olmadığını aktarır.
Yerleşim içindeki yapı kalıntılarına ilişkin mimari izler (Öksüz Minare, Eski Cami gibi) Üçgöz’ün tarihinin Selçuklu dönemine kadar
uzandığını gösterir. Paydaşlar tarafından yerleşimin eskiden daha büyük ve ticari açıdan canlı olduğu söylenmiş; Ermenilerin yaşadığı ve
bir zamanlar kiliselerin var olduğundan bahsedilmiştir. Ancak kiliseler sonradan camiye dönüştürülmüştür (bkz. EK 1). Halen yerleşim
içinde bulunan Türk-İslam dönemine ait Hacı Ali Bey Türbesi, Hasan Paşa Camisi; Mustafa Paşa Camisi ve Öksüz Minare kültür varlığı
olarak tescil edilmiştir.
KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

371

Resim 4: a(üst,sol) Üçgöz’de geleneksel özelliklerini koruyan kerpiç bir ev ve bahçesi, b(üst,sağ) Geleneksel kerpiç bir ev, c (alt) Üçgöz’de tütün kurutma işlemi, KNKGP, 2006.

Resim 5: a (sol) Hasan Paşa Camisi ve b (sağ) Caminin daha eski olan minaresi. KNKGP, 2008.
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Resim 5c. (sol) Minare şerefesi, d (sağ) Minarenin
girişinden ayrıntı KNKGP, 2008.

Hasan Paşa Cami: Önemli ölçüde müdahale görmüş olan cami kütlesinden bağımsız duran minare, özgün özelliklerini koruyabilmiştir.
Yığma olarak, kesme taşla inşa edilmiş yivli minarenin şerefesinde bulunan işlemeler, Türk-İslam dönemi özelliklerini yansıtmaktadır.
Bugünkü mevcut cami yapısı ise 1933 yılında inşa edilmiştir. Minarenin yanında eski mezar taşları bulunmaktadır (Resim 5).
Mustafa Paşa Cami: Minaresi özgün olan
Caminin ana kütlesi tümüyle yenilenmiş,
üstü betonarme bir tabla ile kapatılmıştır.
Yığma kesme taşla inşa edilmiş olan
minare gövdesinde ise bezeme sırası
bulunmaktadır (Resim 6a).
Öksüz Minare: Üçgöz Beldesi’nin
güneyinde yer alan yapının cami kısmı
yıkılmış, sadece minaresi kalmıştır.
Kesme taş yığma tekniği ile yapılmış olan
minarenin giriş kapısı üzerinde kitabesi
vardır. Minare gövdesinde ve şerefesinde
süslemeler bulunur (Resim 6b). .
Resim 6: a. Mustafa Paşa Cami, b. Öksüz Minare, KNKGP, 2008.

Evliya
Çelebi
Seyahatnamesi’nde2
Sofraz’da kalesinin adı geçer. Ancak
kaleyle ilgili bir bilgiye ne seyahatnamede ne de başka bir kaynakta rastlanmamıştır. Civarda kale olabilecek savunmaya elverişli doğal
bir yükselti bulunmadığından, kale yapısı muhtemelen bir yamaçta veya kültür tabakalarının oluşturduğu bir höyük üzerinde kurulmuş
olmalıdır. Bu konu ileride yapılacak araştırmalarda ele alınmalıdır (Zeyrek, 2006: 105).
Yerleşimin dışında olan Büyük ve Küçük Tümülüs ile Nekropol Alanı olarak bilinen üçüncü kaya mezarının bulunduğu alan dışında
araştırmacılar, Sofraz’da bir kült alanın var olabileceğini düşünmektedirler. Sofraz Tümülüslerin yakınında, köyün 300 metre
güneydoğusunda, 1973 yılında kaçak kazılar sırasında bulunan yüksekliği 1.22, genişliği ve kalınlığı 0.59m-0.31 m olan yazıtlı ve
kabartmalı bir stel, Sofraz yakınındaki bir kült alanına işaret etmektedir (Resim 7)3. Kommagene bölgesinde sıklıkla karşımıza çıkan
Deksiosis- selamlaşma- motifinin işlendiği kabartmada sağda tanrı Apollon ve solda I. Antiokhos’un betimlendiği anlaşılmaktadır4.
Stelin kabartmalı yüzünün arkasındaki yazıtlarda I. Antiochos kendinden bahsederken bu bölgede Apollon Epikoos ve Artemis Diktynna
adlarına bir kült alanı adadığını, kutsal alana hizmet eden rahiplerin, Hierodoulların (kutsal kölelerin) görevlerinden söz etmektedir.
Yazıtta adları geçen Apollon Epikoos ve Artemis Diktynna kültleri akla, Derik kutsal alanındaki A Yapısı yakınında temenos dışında ele
geçmiş olan altarlar üzerinde betimlenen ve bölgedeki Apollon ve Artemis kültlerini getirmektedir5. Gerek Sofraz gerekse de Direkkale’den
zikredilen Apollon ve Artemis kültleri I. Antiochos zamanında Kommagene’de bu kültlerin kral tarafından kutsal alana adanmış olduklarını
düşündürmektedir.
2

3
4

5

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 452 Numaralı
Yazmaların Mukayeseli Transkripsiyonu-Dizini, Koz, M. S., (Der., 2005), Hazırlayanlar: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff, Derleyen: M. Sabri Koz, Cilt: 4, Yapı Kredi
Yayınları 1450, İstanbul.
Wagner J.- Petzl G., Eine neue Temenos Stele des Königs Antiochos I von Kommagene, ZPE 20, 1976, 201-223; Zeyrek et al. 2006, 86-91;
Wagner J., Neue Ausgrabungen und Forschungen in Kommagene in: Gottkonige am Euphrat (Hrsg. J. Wagner) 2000, Res.21; Zeyrek ve diğerleri, 2006. Besni, ParalaOctacuscum-Bahasna, Anadolu’nun Güneydoğusunda Antik Bir Kent ve Yakın Çevresinin Arkeolojik Açıdan Genel Değerlendirmesi, İstanbul 2006, 86-91, 169-178, sf. 171172; sf. 87, 91 Res.46
Hoepfner W., “Direk Kale, Ein unbekanntenes Heiligtum in Kommagene”, IstMitt 16, 1966, 169, Taf.35,1-2. Ayrıca Apollon Epikoos ve Artemis Diktynna hakkında bkz. Zeyrek
ve diğerleri, 2006, 200-201.
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Bir başka durum Sofraz’da bir kutsal alanın varlığıdır. Söz konusu kabartmalı stel bir temenosa adanmış olmalıdır. Dolayısıyla Sofraz
çevresinde de tıpkı Direkkale, Arsameia am Nymphaios ya da Nemrud Dağ gibi Kommagene bölgesinin önemli kült alanlarından birini
beklemek yanlış olmayacaktır.
Deksiosis kabartmaları ise Kommagene bölgesinde Karakuş, Arsameia am Nymphaios, Zeugma, Haydaran, Nemrud Dağ gibi merkezlerde
karşımıza çıkmakta olup bölgenin genelinde üzerinde figürler değişmekle birlikte genel karakteri aynı olan betimlemelerdir. Stel 1974
yılında Gaziantep Müzesine taşındığı bilinen (Zeyrek, 2006: 86-91) stelle ilgili olarak Dörner (1990:198) ise şunları aktarır:
“I.Antiochos, Nemrud Dağı’ndaki kitabesinde, krallığım sınırları içinde her yerde, kraliyet kültü için kutsal yerler yaptırttığını belirtiyor.
Bunlardan bazılarının yerlerini belirledik. Başka yerlere götürülen anıtlar ise, henüz belirlenmeyen bazı yerlere işaret ediyorlar. Jörg
Wagner’in Besni civarındaki Sofraz Köyü’nden bir başka dexiosis’i keşfi, bunlar arasındadır; herkesi şaşırtmış ve “Kommagene’deki Mithras”
sorununa ilişkin tartışmaya yeni boyutlar kazandırmıştır. Çünkü güzel bir tesadüf eseri, sadece dexiosis tasviri değil, arka tarafa ve yan
taraflara kazılan ithaf kitabesi de nerdeyse hiç bozulmadan elimize geçmiştir (Lev. 49).
Halen Gaziantep müzesinde bulunan stel bazalttan yapılmıştır.
Wagner, bu stelin başlangıçta nerede dikilmiş olduğu hakkında
kesin ipuçları bulamamıştır. Bu yeni dexiosis’in, zaman yönünden
Kommagene’deki kendi türünde ilk anıt olduğu yolundaki yorumu
herhalde gerçeği yansıtmaktadır. Çünkü ışın demeti ile tasvir
edilen tanrı, kitabeye göre (5. ve sonraki satırlar) “(dualara) kulak
veren Apollon’dur. Antiochos, temenos’u (kült yerini), Apollon’a
ve kız kardeşi Tanrıça Artemis Diktynna’ya adamıştır. Bu durum,
I. Antiochos’un Grek-Pers dininin senkretizmini (sentezini) henüz
gerçekleştirmemiş olduğunu gösteriyor. Apollon, geleneksel
tarzda, sol elinde defne dalını tutmaktadır. Buna karşılık (Nemrud
Dağı’ndaki) Apollon-Mithras-Helios-Hermes ve (Kahta Çayı
Kıyısındaki Arsameia’daki) Mithras-Helios Apollon-Hermes ise, İran’da
kurban törenlerinde önemli rolü olan bir demet ılgın ağacı dalı ile
tasvir edilmiştir.
İthaf kitabesinde, kült yerinin Apollon ile birlikte kız kardeşi Tanrıça
Artemis’e Girit adasında yaban hayvanlarının tanrı atası olarak
bilinen Artemis Diktynna’ya adandığı belirtilmektedir. Artemis
Diktynna kültünü ilk olarak Antiochos mu başlattı, yoksa bu
kült Kommagene’de daha önce de var mıydı, bu konuda henüz
fazla bilgi sahibi değiliz. Efes’te ortaya çıkarılan bu konuyla ilgili
bir şeref kitabesi oldukça ilgi çekicidir. Bu kitabede, Antiochos
adına daha önce atalarının yaptığı gibi, Efes Artemisi için çok sayıda
kutsal yer yaptırtması sebebiyle ve şükran ifadesi olarak bir anıt
diktirildiğinden söz edilmektedir.”

Resim 7: Kral I. Antiochos ile Apollon Helios’un tokalaşma sahnesini içeren 1973’de J.
Wagner’in Sofraz Köyde bulduğu, halen Gaziantep müzesinde muhafaza edilen stel
(Kaynak: Dörner, 1990, Figüre: 49).
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SOFRAZ TÜMÜLÜSLERİ:
A.BÜYÜK TÜMÜLÜS:
Konum:
Adıyaman ili, Besni ilçesi Sofraz (Üçgöz) Beldesi sınırları içerisinde bulunan Sofraz Büyük Tümülüsü beldenin yaklaşık 2-2,5 km
güneydoğusunda yer alır (Resim 1).
Ulaşım:
Tümülüse Üçgöz Beldesinin güneybatı çıkışından ayrılan, tali bir yolla ulaşılmaktadır. Yol ayrımında üzerinde “Sofraz Anıt Mezarı:1” yazan
bir tabela bulunur (Resim 8a). Ayrımdan itibaren çakılla kaplı bozuk satıhlı stabilize yol, 2009 yılında Adıyaman İl Özel İdaresi’nden
sağlanan kaynakla 2010 yılında kısmen sağlıklaştırılmıştır. Halen daha da iyileştirilmesi gereken yol tümülüsün yakınına kadar ulaşır
(Resim 8).

ÇEVRESEL TANIM
Düzlük bir alanda, tarlaların içinde yer alan Büyük Tümülüs, yakın çevreden kolayca algılanır. Tümülüsün girişinde yer alan birkaç ağaç ve
giriş sundurmasının üzerini kaplayan asmalar, dışında, yakın çevre buğday tarlaları ile kaplıdır ve herhangi bir yeşillik yoktur (Resim 8,
9, 10, 11a).

Resim 8a. Sofraz yol ayrımındaki tabela ( 2009), b. Tümülüs’e erişen yol ( 2008), c. Büyük Tümülüs’e güneyden bakış, KNKGP, 2009.
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Resim 9a: Üçgöz yerleşimindeki
Sofraz Tümülüsleri, Adıyaman
Valiliğince hazırlatılan Halihazır
Harita, 1/5000, 2010.

BÜYÜK TÜMÜLÜS

KÜÇÜK TÜMÜLÜS

ÜÇGÖZ BELDESİ
Resim 9b: Üçgöz
Beldesi ve Sofraz
Tümülüsleri, Google
Earth, 2010.

BÜYÜK TÜMÜLÜS

BÜYÜK TÜMÜLÜS
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Resim 10a: Büyük Tümülüsten, Küçük Tümülüse güneye giden yol, KNKGP, 2010.
Resim 10b: Büyük Tümülüs, Adıyaman Valiliği, 1/5000 Harita, 2010.

Tümülüs’ü oluşturan suni tepe, güney yönünde yapılan ve bugün
Tümülüse ulaşımı sağlayan açma çalışması ile kısmen tahrip olmuştur.
Toprak kaymasını engellemek üzere açmanın iki yanına kuzey-güney
doğrultuda, kuru duvar tekniği ile inşa edilmiş yığma taş duvarlar
eklenmiştir. Duvarların yağmurdan açılmasını önlemek üzere üzerine
harpuşta da kaplanmıştır. Bugün giriş olarak düzenlenen bu alanının
etrafı ağaçlandırılmıştır (Resim 11b).

Resim 11: Büyük Tümülüs a (üst) batıdan bakış, b. (orta) Girişe güneydoğudan bakış, c (alt) güneybatıdan bakış, KNKGP, 2009.
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Giriş mekânının batısında ahşaptan yapılmış derme çatma bir sundurma, ören yeri bekçisinin güvenlik kulübesi olarak kullanılmaktadır
(Resim 11a). Bekçi kulübesine yakın bir yerde bekçinin kullanmasında yönelik seyyar bir su tankı bulunmaktadır. Girişin batı tarafında
zeminde derinliği 3.87 m olan bir çukur vardır. Bu çukurun defineciler tarafından oluşturulduğu düşünülmektedir.
Mimari Tanım:
Yapay tepenin içinde bulunan mezar yapısı, kuzey-güney doğrultulu uzanan Dromos6, geçiş koridoru ve mezar odası olmak üzere üç
bölümden oluşur. Tümülüsün mevcut girişi doğrudan dromosa açılır (Resim 12).
2.86 x 2.17 m boyutlarında dikdörtgen planlı dromos mekânı (Resim 12 b,c, 13, 14a) mevcut zemin kotundan yaklaşık 4 m. aşağıdadır.
Basamakları bulunmayan mekâna sonradan koyulmuş ahşap bir merdivenle inilebilmektedir. Mekânın kendi yüksekliği yaklaşık 4.80 m
dir.

Resim 12: Büyük Tümülüs,
KNKGP, 2009.
a (üst) Dromos dış duvarına
kadar açılmış giriş cephesi,
b (orta) Plan,
c (alt) Dromos ve mezar
odasından geçen boyuna kesit.

6

Antik çağda mezar yapısına ulaşan dar uzun yol ve/veya kordior.
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Resim 13: Büyük Tümülüs, KNKGP, 2009.
a (üst, sol) Üstten Dromos zeminine bakış,
b (üst, sağ) Dromosun niteliksiz üst örtüsü,
c (sağ) özgününde Dromosu kapatan kesme taş tonozun mevcut durumu,
d (alt) özgününde Dromosu kapatan kesme taş tonozun mevcut durumu.
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a

c
Resim 14: Büyük Tümülüs, KNKGP, 2009.
a Dromosa inen ahşap merdivenin yanında batı duvarına yaslı duran taş kapak,
b Dromostan Mezar Odasına giden koridora giriş,
c Dromostan Mezar Odasına giden koridorun kapısı ve koridordaki özgün döşeme.

b

Kesme taş yığma duvarlı dromos mekânı yer yer tahrip olduğu için, mekânda bulunan bazı mimari parçaların özgün yerleri tam olarak
okunamamaktadır. Bunlardan biri dromosun batı duvarına yaslanmış halde duran, kapak şeklindeki büyük taş bloktur (Resim 14a).
Özgününde dromosun üstünü örten
tonozu taşıyan kuzey duvarının yıkılan
üst kısımlarından tümülüsün içyapısını
oluşturan moloz taş örgü izlenebilmektedir
(Resim 13 c,d). Dromos, kuzeyde bulunan
kemerli bir kapıyla Mezar odasına giden
koridor mekânına bağlanır (Resim 13 b,c).
Dromosun üstü bugün oldukça niteliksiz bir
ahşap çatkı üstüne oturtulan ondülün sac
levha ile kapatılmıştır. Bu geçici ve niteliksiz
örtü hiç bir drenajı olmayan Dromos
mekânına girecek yağmur suyunu engellediği
için kuşkusuz çok işlevseldir. Bu önlemin çok
daha nitelikli bir şekilde ivedilikle çözülmesi
gereklidir.
Dromosu mezar odasına bağlayan koridor,
güney-kuzey doğrultuda uzanan, 1.21 x
4.82 m boyutlarında dikdörtgen bir mekânResim 15: Büyük Tümülüs, a (sol) Dromosu Mezar Odasına bağlayan koridor, b (sağ) Koridordan Mezar odasına dır (Resim 12 b,c). Tümüyle kesme taştan
geçilen kapı, KNKGP, 2006- 2009.
inşa edilmiş olan mekânın üst örtüsü tonozdur. Tonozun tepe noktasında, mekânın yüksekliği 2.87 m.dir. Koridorun tüm duvarlarında taban seviyesinden başlayıp, 15-20 cm yüksekliğe kadar olan bölümde özgün olduğu
düşünülen, aşı boyalı, kızıl kahverengi bir sıra bant mezar odasına geçişi sağlayan kapının iç tarafına hatta mezar odasının içine kadar
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uzanmaktadır (Resim 14). Koridorun güney duvarında bulunan ve dromosa açılan kemerli kapı ile kuzeyde bulunan ve mezar odasına
açılan kapının yapım tekniği benzerdir. Kapıların derinliği ortalama 1.58 m, genişliği 0.80 m, yüksekliği ise 1.83 m.dir (Resim 13c, 14).
Büyük Tümülüs’ün mezar odası doğu-batı doğrultuda uzanan, 4.80x3.51m boyutlarında dikdörtgen bir mekândır. Üstü tonozla örtülen
mekânın duvarları yığma olarak büyük boyutlu kesme taştır. Mekân yüksekliği tonozun tepe noktasında 4.47 m’dir (Resim 12 b,c).
Mezar yapısında kullanılan kesme taş blokların yüksekliği ortalama 48 cm, genişliği ise 95 cm’dir. Mezar odası mekânının kuzey duvarında
bulunan ve sonradan açıldığı düşünülen boşluktan, kesme taş duvarın arkasında yer alan tümülüsün içyapısını oluşturan moloz taşlar
görünmektedir (Resim 15 a,b). Yine bu bölgeden izlenebildiği kadarıyla mezar odasının kesme taş duvar kalınlığı ortalama 65 cm’dir
(Resim 15). Mezar odasının zemin döşemesinde kullanılan kesme taş blokların ortalama boyutları ise 112x89 cm’dir.

Resim 16: Büyük Tümülüs Mezar
Odası, KNKGP, 2008.
a (üst, sol) Batı duvarında olasılıkla
definecilerce kırılmış taş blok ve
önündeki Lahit;
b-c (üst, orta v e sağ) Batıdaki
Mermer Lahitin akroter detayı ve
kapak alnı;
d (alt) batıdaki mermer lahit.

Mezar odasının doğu ve batı duvarlarının önünde kalkerden yapılmış bezemesiz iki adet lahit bulunur. İki yana eğimli semerdam
formlu kapakları bulunan lahitlerin yüksekliği 1.34 metredir. Lahitler yerel kalker taşından yapılmış olup tepe ve köşe akroterleri
lahit kapaklarında stilize edilerek betimlenmiştir. Lahitleri uzun olan yan yüzlerinde betimleme alanının iki ayrı panoya bölündüğü
görülmektedir. Yüzeylerinde kabartma izlerine rastlanılmayan bu alanlara olasılıkla boya ile betimleme ya da bezeme yapılmış olmalıdır7.
Alan Kullanımları ve Kullanıcılar
Sofraz yerleşimine uzak olan Büyük Tümülüs çevresinde tarım alanları bulunmaktadır (Resim 16a,b). Öne çıkan tarımsal ürün tütündür.
Tümülüs’ün yerleşim alanlarına uzak olması nedeniyle en büyük kullanıcı grubunu, tümülüsleri bilimsel ve turistik amaçlı gezen ziyaretçiler
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra yakın çevredeki tarım kullanımları nedeniyle bu alandaki mülkiyet sahipleri de ilgi grubuna dâhildir.

MÜLKİYET DURUMU
Üçgöz yerleşimi dışında konumlanan Büyük Tümülüs özel mülkiyette olan ve tarla olarak kullanılan bir 250 Ada, 442 parselde8 bulunur
(Resim 16a, b). Tümülüs gibi, çevresindeki tarım alanlarının hemen hemen tamamı özel mülkiyette olup, bu alanlar sulu tarım, tarla
ve susuz tarla kategorisindedir. Tek şahsa ait mülkiyet sahipliliği, hisseli sahiplilik oranına yakındır. Bölgede haritalama tekniğine
göre tapulama dışı alan olarak tanımlanan eğimli ya da kayalık araziler dışında kalan tarım alanları oldukça geniştir. Çevrede Üçgöz
yerleşiminin yüzölçümü büyüklüğüne yakın büyüklüklerde tarım arazileri bulunur.

7
8

Aynı düşünceyi T.Hacı Zeyrek de ileri sürmektedir bkz. Zeyrek et al. 2006, 178.
Tümülüslerin sit sınırları sadece kroki üzerine işaretlenmiş olup, ada/parsel numarasını da içeren sağlıklı bir haritalama çalışması yoktur. KNKGP ekibince mülkiyetle ilgili olarak
kadastral planlar ve tapu kayıtlarına dayanarak yapılan çalışmalar sonunda Büyük Tümülüs’ün 250 ada 442 parsel içinde olduğu saptanmıştır. Ancak kadastral paftada aynı
parsel üzerinde karalanmış halde, çok iyi okunmayan 45 rakamı da mevcuttur.
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Anıt Mezar ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Büyük Tümülüs’ün korunmasına ilişkin yetki ve sorumluluk Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nda olmakla birlikte, Büyük Tümülüs halen kamulaştırılmamıştır. Sit alanını gösteren krokilerde (Resim 19), Tümülüslerin
çeperinden geçecek şekilde belirlenen sit alanı dışında bir tampon bölge de yoktur. 2010 yılında Adıyaman Valiliği tarafından hazırlatılan
halihazır haritalar kullanılarak Büyük Tümülüsün Sit Alanı sınırı ilk kez hassas bir şekilde belirlenebilecektir.

Resim 17a: Büyük Tümülüs ve çevresinde parsel mülkiyeti ve mevcut kullanımlar, Adıyaman Valiliği haritalarıyla Kadastral Planlar çakıştırılarak hazırlanmıştır, KNKGP, 2010.

Resim 17b:.Sofraz Tümülüsleri ve çevrelerindeki parsellerin mülkiyeti ve mevcut kullanımlar, Adıyaman Valiliği haritalarıyla Kadastral Planlar çakıştırılarak hazırlanmıştır,
KNKGP, 2010.
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İDARİ STATÜ VE YETKİLİ KURUMLAR
Tescilli kültür varlığı olan Büyük Tümülüs’e ilişkin yetkili kurumlar merkezi düzeyde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, bölgesel düzeyde Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Şanlıurfa KTVKBK) ve yerel düzeyde
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bu birime bağlı olan Adıyaman Müze Müdürlüğü’dür.
Planlama ve sunum çalışmaları da dâhil olmak üzere arkeolojik sit alanında yapılacak her türlü faaliyete ilgili proje ve öneriler öncelikle
Şanlıurfa KTVKBK’nca değerlendirilmesi ve uygun görüşünün alınması gerekir. Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı
olarak faaliyet gösteren Adıyaman Müzesi de alanın izlenmesi ve denetiminden sorumludur. Büyük Tümülüs Üçgöz Belde Belediyesi
mücavir alan sınırları dışında olup, ilçe idaresi olarak Besni Kaymakamlığı sınırları içindedir. Dolayısıyla yerel düzeyde alanla ilgili yetki
kaymakamlıktadır.
2863 sayılı yasaya göre Büyük Tümülüs’ün içinde bulunduğu Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili olarak Koruma Amaçlı İmar Planı, Çevre
Düzenleme Projesi ve Büyük Tümülüs’ün rölövesiyle birlikte yapılacak üst örtü, her türlü konsolidasyon, güvenlik ve sunuma yönelik
tasarımı içeren Büyük Tümülüs Restorasyon Projesi’nin yaptırılması ve uygulanmasından merkezde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, yerelde Adıyaman Valiliği ve Müze Müdürlüğü sorumludur. Benzer şekilde alanın güveliği için var
olan bekçi sayısının artırılması, çalışma koşullarının / ortamının ve alandaki olanakların paydaşlar lehine geliştirilmesi gibi konularda da
merkezi kurumlar yetkilidir.
Büyük Tümülüs’le ilgili Üçgöz Belde Belediyesi doğrudan yetkili olmamakla birlikte, alanı ziyaret edecek turistlerin Üçgöz’deki
gereksinimlerinin karşılanması ve beldede farkındalık yaratılması gibi çalışmalarda Üçgöz Belde Belediyesi’nin doğrudan katılımı
gereklidir.
Altyapı ve Sunum Düzenlemeleri
Büyük Tümülüs’ün girişinin bulunduğu kısımda, yerel olanaklar oldukça mütevazı bir giriş düzenlemesi yapılmıştır. Toprak tepenin
kaymasını önlemek üzere her iki yana kuru duvar tekniği ile taş duvar örülmüştür. Tümülüs’ün dromos mekânı mevcut zemin kotundan
yaklaşık 4 m. aşağıda yer aldığı ve özgününde de merdivenleri olmadığı için, yapılan basit bir ahşap merdivenle dromosa erişim
sağlanmıştır (Resim 17-18).
Aynı zamanda dromosun güney duvarı dış mekânın zemin kotundan yaklaşık 1 m yüksekte olduğundan, buraya da çıkışı sağlamak bir
başka ahşap merdiven de buraya konulmuştur. Dolayısıyla önce birinci ahşap merdivenden çıkılarak dromosun güney duvarının üst
koruna ulaşılmakta, daha sonra ise ikinci ahşap merdivenden inilerek dromosun zeminine erişerek Tümülüs’e girilmektedir (Resim 1718).
Bunun yanı sıra yaz aylarında oldukça sıcak olan bölgede, Tümülüs girecek kişiler için girişe gölge sağlamak amacıyla ahşap kirişlerden
oluşan, çinko üst örtü ile kaplı bir sundurma yapılmıştır. Zeminde ahşap merdivenlerin bulunduğu bölüme ise eni yaklaşık 1m olan,
toplam 2-2,5 metrelik taş döşeli bir kaplamadan ulaşılmaktadır (Resim 17-18).
Alana ulaşım Büyük Tümülüs’ün eteğine kadar gelen stabilize araç yolu ile sağlanmaktadır (Resim 11). Mevcut yolun sağlıklaştırılmasına
ilişkin konunun 2005 ve 2006 yıllarında Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü’nün
gündemine geldiği, iki kurum arasındaki yazışmalardan anlaşılmaktadır9. Buna göre İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün “Anıt Mezara
giden yolun yapılmasına” ilişkin başvurusuna Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen cevap yazısında, söz konusu yolun
açılabilmesi için Adana KTVKBK ve yol güzergâhındaki parsel maliklerinden gerekli iznin alınması ve koordinatlı yol güzergâhının
Müdürlüğe iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Resim 18: Büyük Tümülüs, a (sol) Girişinin üstündeki örtü, b (sağ)
Dromosa giriş sağlayan merdiven, KNKGP, 2009.

9

Adıyaman İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 26.01.2006 gün ve 9111 sayılı yazısı.
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Benzer şekilde Müze Müdürlüğü tarafından 02.05.2001 tarihinde Karayolları 87. Şube Şefliği’ne iletilen yazı ile Sofraz Anıt Mezarları yön
levhasının silinmiş olduğu belirtilerek ilgili yazının yeniden yazılması talep edilmektedir10. Sonraki yıllarda alanda yapılan çalışmalarda
tarla sahiplerin muvafakat alındığı saptanmış ve yolun Küçük Tümülüs’e kadar uzanan kısmının sağlıklaştırıldığı, ancak yol yapımının
ayrılan ödenek kısıtlılığı nedeniyle 2009 yılında tamamlanamadığı bilinmektedir. Mevcut durumda alana gelen otobüslerin dönüş
yapması ya da yoğun dönemlerde çok sayıda aracın beklemesi gerektiğinde, bir kaç aracı içine alacak park yeri ya da duraklamaya ilişkin
herhangi bir açık alan düzenlemesi yoktur.
Tümülüs’teki giriş düzenlemesi güvenliği sağlamak üzere kullanılan kümes teli, gölgelik olarak yapılan ahşap sundurma vb malzemelerin
kullanılmış olması nedeniyle oldukça sıradan ve özensiz bir görüntü vermektedir. Girişi mevcut zemin kotundan yukarıda olan Tümülüs’e
fiziksel olarak oldukça yıpranmış durumda bulunan ahşap merdivenlerden çıkılarak girilmektedir. Bu haliyle merdivenler kalabalık
gruplar ve yoğun kullanımlar için yapısal açıdan risk taşımaktadır.
Ayrıca alanda ziyaretçilerin minimum gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış su, tuvalet, ışıklandırma vb gibi altyapı elemanları
yoktur. Bekçi su ihtiyacını taşıma su ile karşılamaktadır. Tümülüs’e gelen ziyaretçilere gerek Tümülüs hakkında ayrıntılı bilgi veren gerekse
yakın çevredeki diğer tümülüslerle ilişkisini göstererek ziyaretçileri yönlendiren ve bilgilendiren bir sunum bulunmamaktadır. Dolayısıyla
alanının sunumu ve diğer tümülüslerle olan ilişkisi oldukça zayıftır (Resim 17-18).

Resim 19: Büyük Tümülüs girişindeki niteliksiz düzenlemeler, KNKGP, 2009.
a (üst, sol) Tümülüs’ün çevresindeki gereksinimleri karşılamak üzere bekçinin kendi olanaklarıyla getirdiği, su deposu,
b (üst, sağ) Dromosa giriş sağlayan merdiven ve önünde yerel olanaklarla yapılmış doğal taş döşeme,
c (alt, sağ) Dromosa giriş sağlayan merdiven ve önünde yerel olanaklarla yapılmış doğal taş döşeme,
d (alt, sol) Tümülüs’ün önündeki alanda bekçinin kendi olanaklarıyla yaptığı, doğal çevre ile son derece uyumlu, ancak alandaki gereksinimler açısından küçük olan sundurma.

ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ VE BÜYÜK TÜMÜLÜSÜN TARİHİ
Büyük Tümülüse ilişkin araştırma düzeyi kısıtlıdır. Adıyaman ili geneli ve Besni ilçesine yönelik yapılan yüzey araştırmaları kapsamında
çeşitli araştırmacılar tarafından bahsedilen tümülüsde, Adıyaman Müzesi tarafından gerçekleştirilen kazı araştırmaları ve temizlik
çalışmalarından elde edilen buluntular ışığında, eserin dönemlenmesine ilişkin bilgilere ulaşılabilmiştir. Bu çerçevede arkeolog T. Hacı
Zeyrek11 Kommagene bölgesi tümülüsleri için oluşturulan tipolojide Büyük Tümülüs’ü dromosu ve mezar odaları toprak altına inşa
edilmiş olan tümülüsler grubunda Tip IIc olarak değerlendirir. Toprak yığınından oluşan yapay tepenin altında dromos, geçiş koridoru ve
mezar odası olmak üzere üç bölümlü mezar yapısına sahip olan Büyük Tümülüs, taş işçiliği ve genel mimari özellikleriyle Roma dönemi
unsurlarını yansıtmaktadır12.
10
11
12

Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından Karayolları 87. Şube Şefliği’ne iletilen B.16.O.AMG.4.02.00/00700-243 sayı ve 02.05.2001 tarihli yazı.
T. Zeyrek et al. 2006, 175 v.d.
Aynı düşünceyi T.Hacı Zeyrek de ileri sürmektedir bkz. Zeyrek et al. 2006, 178.
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Koruma ve Planlama Tarihi
Büyük Tümülüs Adana KTVKBK’nun 01.06.1990 tarih 583 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Tümülüsün
etrafında herhangi bir koruma alanı bulunmamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü Yönetim
Kurulu tarafından; 2252 sayılı Döner Sermaye Kanunu’na istinaden Yönetmeliğin 13. maddesinin (d) fıkrasına atıfta bulunularak
“Sofraz Kaya Mezarları’na gelen ziyaretçilerden giriş ücreti alınması” yönünde verilen 20.02.2002 tarih ve 2002/32 sayılı kararı ile Büyük
Tümülüs’de ziyaretçi girişleri ücretlendirilmiştir.
Alana ilişkin planlama ve yönetim çalışmaları henüz yoktur. Bu kapsamda koruma amaçlı imar planı bulunmayan alanda korumakullanma koşulları; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma yüksek kurulunun 5.11.1999/658 tarihli ilke kararında
belirtilen arkeolojik sit alanları koruma-kullanma koşullarına göre yürütülmektedir. Bu ilke kararına göre “bilimsel araştırmalar dışında,
olduğu gibi muhafaza edilmesi gerekli alan” olarak tanımlanmaktadır.
Alanla ilgili koruma çalışmalarına başlayabilmek için KNKGP’nin başlangıcından bu yana programda yer alan ve eserlerle ilgili halihazır
haritaların teminine çalışılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve GAP idaresi gibi kurumlardan bu ölçeklerde küçük alanlar için harita
temininde sorunlar yaşandığı için Adıyaman Valiliği’nce Adıyaman İl Özel İdaresi’nden kaynak yaratılarak halihazır haritalat ancak 2010
yılında temin edilebilmiştir. Bu haritalar içinde Sofraz Tümülüsleri yakın çevresinin de 1/5000 ve 1/1000 ölçekli haritaları mevcuttur.
Sozraz’la ilgili haritaların kodları ve tam listesi aşağıda verilmiştir (Resim 20):
1:5000 ölçekli paftalar: M39c-15a; M39c-15b; M39c-15c
1:1000 ölçekli paftalar: M39-15a-2a; M39-15a-2b, M39-15a-2c, M39-15a-2d, M39-15b-4a; M39-15b-4b; M39-15b-4d; M3915b-4c; M39-15b-3a; M39-15b-3d; M39-15c-1b; M39-15c-1c; M39-15c-2a; M39-15c- 2d.
Güvenlik ve Alanın Korunmasına Yönelik Düzenli İzleme Faaliyetleri
Büyük Tümülüsün güvenliği için bir ören yeri bekçisi görevlendirilmiştir. Bekçi sayısı tektir. Konaklama yeri olmadığı için mevcut bekçi
Sofraz yerleşiminde kalmaktadır. Alanda kendi olanaklarıyla yaptığı bir sundurma altında barınmakta, taşıma su ile gelenlere destek
vermeye çalışmaktadır. Tümülüs çevresinde ağaçlandırma ve her tür bakımı da kişisel olanaklarıyla bekçi yapmaktadır. Konaklama ve
altyapı yetersizliği gibi nedenlerden dolayı alanın güvenliği de çok zayıftır.
Alanın izlenmesinden sorumlu yetkili kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Adıyaman
Müzesi’dir. Her ay ören yeri bekçisi tarafından yapılan düzenli bildirimlerle alanın rutin izlenmesi yapılmaktadır. Kaçak yapılaşma, kaçak
kazılar, izinsiz müdahaleler, güvenlik vb konuyla ilgili resmi izlemeler Adıyaman Müzesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca alan kolluk
kuvveti olarak Besni İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yetki alanı içinde kalmaktadır. Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 07.11.2001 tarih ve 501 sayılı yazı ile Üçgöz(Sofraz) Tümülüs kapısının zorlama neticesinde belli olmayan
kişiler tarafından kırıldığı belirtilerek konuyla ilgili tutanak hazırlandığı belirtilmiştir13.
B. KÜÇÜK TÜMÜLÜS
Konum ve Ulaşım: Sofraz Büyük Tümülüsünün yaklaşık 1 km güneyinde yer alır. Ana yoldan Büyük Tümülüs’e devam eden stabilize yoldan
güney yönüne devam edilerek Küçük Tümülüs’e ulaşılmaktadır (Resim 20).
Resim 20: Sofraz (Üçgöz)
Küçük Tümülüs, Adıyaman
Valiliğince hazırlatılan
Halihazır Harita,
b1/5000, 2010;
a (sağ) yakın çevre,
b (sağ, alt) Tümülüs.

Küçük Tümülüs

13

Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen B.16.O.AM.4.02.00.704/501 sayı ve 07.11.2001 tarihli sayı.
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Resim 21. Küçük Tümülüs’ün güneyindeki Sofraz çayı vadisi, KNKGP, 2009.

ÇEVRESEL TANIM
Küçük Tümülüs Sofraz Çayı’nın içinden aktığı nehir yatağının kuzeyinde doğu ve batı yönde uzanan iki küçük vadinin kesiştiği bir noktada
konumlanır. Düzlük bir plato üzerinde yer alan Tümülüs’ün batı yönündeki vadinin karşı yamacından itibaren tarım alanları başlamaktadır.
Kuzeyinde yer alan Büyük Tümülüs ile arasında kalan alan, ekili olmayıp, boştur. Genel olarak karasal iklimin etkisi altında bulunan
bölgede iklim koşullarına bağlı olarak bozkır bitki örtüsü hâkimdir (Resim 20-21). Ancak Tümülüsün güneyinde yer alan ve Besni İlçesinin
de önemli akarsularından birisi olan Sofraz Çayı’nın içinden aktığı vadi tabanı ve yamaçları ağaç toplulukları ve bahçecilik için açısından
zengin bir ortam oluşturur. Ceviz ağaçlarıyla dolu bu bahçelerden birinde ayrıca alabalık tesisi mevcuttur. Halen yerel ölçekte de olsa bu
tesiste alabalık servisi veren, basit bir lokanta da bulunur.

Resim 22. Küçük Tümülüs, KNKGP, 2009. a (üst) Mezar yapısının üzerini örten, kepçe ile kesilerek tahrip edilmiş Tümülüs,
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b (orta) Dromosa inen basamaklı bölümün üstündeki betonarme çatı,

c (alt) Dromosa inen basamaklı bölümün girişi.

Mimari Tanım
Mezar yapısı, güneyde konumlanmış kaya oyma merdivenli dromos mekânı ile dromosun kuzeyinde yer alan doğu, batı ve kuzey
doğrultulu konumlanmış 3’lü mezar odaları ile mezar odalarının açıldığı ortadaki avlu mekânından oluşmaktadır (Resim 24). Girişi
mevcut zeminin yaklaşık 7.m altında bulunan mezar yapısının üzerinde toprak dolgulu bir tepe bulunmaktadır. Tepenin güneyi kepçe ile
tahrip edilmiştir (Resim 22).
Dromos kaya oyma tekniği ile inşa edilirken, mezar odaları ve avlu mekânı ana kaya içine oyularak kısmen kesme taş kullanılarak
yapılmıştır. Dromosun iki yan yüzünde üst kenarı düzensiz yuvarlatılmış kaya oyma mezar nişleri bulunmaktadır. Her bir duvar yüzeyinde
farklı kotlarda konumlanmış ve eğime paralel olarak
yükseklikleri giderek alçalan mezar nişleri bulunur.
Bunlar dromosun batı cephesinde üç adet, doğu
cephesinde ise iki adettir. Açıklıkların yüksekliği yaklaşık
80 cm, genişliği ise 120 cm.dir. Özgününde nişlerin
içinde mevcut olduğu düşünülen lahit kapakları bugün
kayıptır14 (Resim 25, 26).
Dromosun sonunda, kazı çalışmaları sırasında bugünkü
biçimi verilen15 kaya oyma merdivenlerle mezar yapısına
giriş sağlayan üstü kemerli bir kapıya (1.12x1.17
m.) ulaşılmaktadır. Kapıdan mezar odalarının açıldığı
merkezi avlu mekânına geçilir. Bu avlunun ölçüleri
doğu-batı yönünde yaklaşık 3.44, kuzey-güney
yönünde ise 4.86 m.dir. Tavan yüksekliği ise 2.40 metre
civarındadır. Merkezi avlunun güneydoğu ve güneybatı
köşelerinde giriş kapısının iki yanını çevreleyen yassı
kalker taş blokların birleştirilmesi yoluyla inşa edilmiş
lahitler bulunmaktadır (Resim 27).
Resim 23: Küçük Tümülüs- Plan, KNKGP, 2010
14

15

Eraslan, F. 2002. Adıyaman/Besni Sofraz Küçük Tümülüs Kurtarma Kazıları, 13. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 22.-26 Nisan 2002 Denizli (Ankara
2003) 121-128, sf. 121
Müze Müdürü Arkeolog Sn. Fehmi Eraslan’ın 2008 yılında yerinde yapılan incelemeler sırasında sözlü olarak aktardığı bilgiye göre, kazı sırasında ortaya çıktığında rampa
şeklinde olan bu bölüm, kazı ekibince oyularak merdivene dönüştürülmüştür.

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

387

Resim 24: Küçük Tümülüs, KNKGP, 2009
a (üst), Tümülüse kuzey batıdan bakış;
b (orta) Tümülüs ve dromos girişini örten Betonarme çatıya kuzeybatıdan bakış,
c (sağ) Dromos üstündeki betonarme çatının giriş / güney cepheden görünüşü;

Resim 25. Dromosun üstünü örten betonarme çatının yan / bat cepheden görünüşü, KNKGP, 2009.
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a

b

c

e
Resim 26: Küçük Tümülüs, Dromos, KNKGP, 2009.
a Dromosa yukardan bakış,
b doğal zemin kotundan Dromosa bakış,

d

c-d Dromosun en alt kotunda girişe bakış.
e Dromostan avlu mekanına geçilen kapı,

Resim 27: Küçük Tümülüs,
Mezar odalarının açıldığı avlu
mekânı, KNKGP, 2009.
a (sol, üst) avlunun
batı duvarı,
b (sağ, üst) avlunun
kuzey duvarı,
c (sol, alt), avlunun
doğu duvarı,
d (alt, sağ) Dromostan avluya
geçen kapı.

Ortak avlu mekânının batısında kalan mezar odasının plan ölçüleri yaklaşık 4.88x5.96 m, yüksekliği ise 2.34 m.dir. Batı odasının kuzey
ve güney duvarlarında üst kenarı kemerli yapılarak arcosolium nişi formu kazandırılmıştır. Nişlerin içerisinde iki adet lahit bulunmaktadır.
Lahitler dikdörtgen kesitli sanduka ve bunun üzerine bulunan semerdam biçimli kapak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Sanduka
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389

ve kapak yüzeyleri bezemesizdir (Resim 24, 28). Doğu mezar odasının plan ölçüleri 3.36x3.42 m; yüksekliği ise 2.35 metredir. Üç
duvarına birer adet sanduka ve kapaktan oluşan lahit konulduğu anlaşılmaktadır. Kemerli kapısı tahribata uğramıştır (Resim 24, 29).
Avlu mekânının kuzeyinde 2.m derinliğinde tonozlu bir ikincil mekân bulunmaktadır. Bu alanın kuzeyde bulunan mezar odasına geçiş
mekânı sağladığı ve her iki mekânın sonradan eklendiği düşünülmektedir16. Kuzey mezar odasının plan ölçüleri 4.31x5.36 m.; yüksekliği
ise diğer mezar odalarından daha yüksektir (4.12 m). Mekânın kuzeyinde bir adet lahit bulunmaktadır (Resim 24,30).

Resim 28: Küçük Tümülüs, Batı (B) Mezar Odası, KNKGP, 2009.
a (sol, üst) B Mezar Odasının girişi,
b (sağ, üst) B Mezar Odası Kuzey ve güney nişlerindeki lahitler,
c (sol, alt), Mezar Odası batı nişi, Güneybatı köşesi,
d (sağ, alt) Mezar Odası batı nişi.

16

Zeyrek ve diğerleri: 2006:171-175
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Resim 29: Küçük Tümülüs, Doğu (D) Mezar odası, KNKGP, 2009.
a (üst) D Mezar Odasının girişi,
b (alt) Nişsiz D Mezar Odasının üç cephesinde, bitişik düzende yerleştirilmiş lahitler,

b

a

c

Resim 30: Küçük Tümülüs, Kuzey (C) Mezar Odası, KNKGP, 2009.

d
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a C Mezar Odasındaki Lahit,
b (üst, sol) C Mezar Odasındaki Lahit,
c (sağdaki 4 resim), C Mezar Odası Lahitinden ayrıntı,
d (alt, sol) C Mezar Odasının daimi konukları: yarasalar.
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MÜLKİYET DURUMU
Büyük Tümülüs’ün güneyinde yer alan Küçük Tümülüs’te özel mülkiyette olan ve tarla olarak kullanılan hisseli mülkiyette olan büyük 250
ada, eski 546-547parsel, yeni kayda göre ise 1719 numaralı parsel içinde bulunur 17(Resim 31).
Tümülüs gibi, çevresindeki tarım alanlarının hemen hemen tamamı özel mülkiyettedir. Ancak Tümülüsün arkasından TEK’e ait elektrik
direklerinin geçtiği, bir hat şeklinde biçimlenen parseller bulunur. Bölgede tapulama dışı alan olarak tanımlanan araziler dışında kalan
tarım alanları oldukça büyüktür. Anıt Mezar ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Küçük Tümülüs’ün korunmasına ilişkin
yetki ve sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olmakla birlikte, Tümülüs halen özel mülkiyette olup, kamulaştırılmamıştır. Sit alanını
gösteren krokilerde (Resim 32), Tümülüslerin çeperinden geçecek şekilde belirlenen sit alanı dışında bir tampon bölge de yoktur. 2010
yılında Adıyaman Valiliği tarafından hazırlatılan halihazır haritalar kullanılarak Küçük Tümülüs’ün Sit Alanı sınırı belirlenebilecektir.

Resim 31: Küçük Tümülüs ve çevresinde parsel mülkiyeti ve mevcut kullanımlar, Adıyaman Valiliği haritalarıyla Kadastral Planlar çakıştırılarak hazırlanmıştır, KNKGP, 2010.

Alan Kullanımları ve Kullanıcılar
1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Küçük Tümülüs, bilimsel ve ilmi araştırmalar dışında hiçbir faaliyete izin verilmeyen alan kullanımı
statüsündedir. Adıyaman Müzesi tarafından yapılan sunum çalışmalarından sonra, bilimsel ve turistik amaçlı ziyarete açılmıştır. Alanın
çevresinde başta buğday ve tütün olmak üzere geniş tarım alanları bulunmaktadır (Resim 16b, 31,). Bunun dışında Tümülüs etrafında
başka alan kullanımı yoktur.
Küçük Tümülüse ilişkin öne çıkan önemli kullanıcı grupları yakın çevrede tarımsal faaliyetler sürdüren vatandaşlar, mülkiyet sahipleri ve
Tümülüsü bilimsel ve turistik amaçlı gezen ziyaretçilerdir.
Altyapı ve Sunum Düzenlemeleri
Küçük Tümülüs, 2001 yılında Adıyaman Müzesi tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazısının ardından yapılan temizlik ve düzenleme
çalışmaları ile ziyaretçilere açılmıştır. Bu kapsamda, mezarın ön girişinin düzenlemesi yapılarak, mezar girişine bir kapı ve ön giriş üzerine
betonarme bir üst örtü yapılmıştır. Kazıda ortaya çıkan dromos erişen rampa ise merdivenli hale dönüştürülmüştür.
Alanda herhangi bir bekçi ya da güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Alan sunumuna yönelik elektrik, aydınlatma, su, çöp kutuları gibi
altyapı düzenlemeleri ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere WC, dinlenme yeri gibi servis hizmet birimleri bulunmamaktadır.
Benzer şekilde Tümülüse gelen turistleri yönlendirecek ve yapının tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgi verecek bilgilendirme levhaları
da yoktur.

ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Küçük Tümülüs’de kaçak kazı ihbarı üzerine 01.02.2001 tarihinde kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarına Sofraz Çayı’na
bakan güney yönünden başlanmış ve ilk olarak moloz dolgu duvar arkasındaki mezar odasına ulaşılmıştır. Yerinde yapılan incelemeler
sonucu mezar odasından eskiçağlardan başlayarak birçok kez soyulduğu anlaşılmıştır.
Tümülüsün girişi ve mezar odalarında yapılan kazılarda cam koku kabı, kandil, cam bilezik, Roma sikkesi, yazıt parçası gibi toplam 25 adet
buluntu ele geçirilmiştir. Mezarın çok fazla sayıda soyguna maruz kalması sebebiyle ele geçirilen buluntular önemli ölçüde azalmıştır18.

TARİH VE BAĞLAM
2001 yılında Adıyaman Müzesi tarafından yapılan kurtarma kazıları sırasında ele geçen buluntulardan elde edilen bilgilere göre, Küçük
Tümülüs mezarının Roma dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. Yapım tekniği nitelikleri ile MS. II. yüzyıl özelliği göstermektedir. Ele geçen
2 adet Roma Sikkesi I. Constantius (MS 305-306) ve II. Constantius (337-361)’ aittir.

17

18

Tümülüsün sit sınırı sadece kroki üzerine işaretlenmiş olup, ada/parsel numarasını da içeren sağlıklı bir haritalama çalışması yoktur. KNKGP ekibince mülkiyetle ilgili olarak
kadastral planlar ve tapu kayıtlarına dayanarak yapılan çalışmalar sonunda Küçük Tümülüs’ün 250 ada 546-547 (yeni no 1719) parsel içinde olduğu saptanmıştır. Ancak
kadastral pafta ile halihazır çakıştırıldığında, ikisi tam kesişmemektedir.
Eraslan, F. 2002, sf. 121-128.
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Bu özellikleri ile sonraki dönemlerde de kullanılan bir aile mezarı olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan ele geçirilen iki adet yazıt parçası
tam olarak okunamamış olsa da Roma dönemi özellikleri taşımaktadır19.
Koruma ve Planlama Tarihi
Büyük Tümülüs Adana KTVKBK’nun 01.06.1990 tarih 583 sayılı kararı ile Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir. Tümülüsün
etrafında herhangi bir koruma alanı bulunmamaktadır (Resim 32).
Adıyaman Müzesi tarafından 2001 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazısı çalışmaları
ile iç mekânlardaki toprak ve moloz dolgu temizlenmiş; ardından özgün konumunda
(in-situ) olmayan lahit kapakların yerine konulması, özgün taş döşemede kaybolan
kısımların tamamlanması gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir20.
Ayrıca Roma Dönemine ait 20 adet arkeolojik eser Müzeye kazandırılmıştır. Ancak
kurtarma kazılarının ardından Tümülüsde bulunan toprakların çevreye yayılması ile çevre
algısına zarar vermesinden ötürü 2002 yılında Müze denetiminde çevre düzenlemesi
yapılması istenmiştir21. Alana ilişkin olarak henüz koruma amaçlı imar planı, çevre
düzenleme ve yönetim planı çalışmaları bulunmamaktadır. Sit alanına ilişkin korumakullanma koşulları; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek
Kurulu’nun 5.11.1999/658 tarihli ilke kararlarına göre yürütülmektedir. Bu kapsamda
ilmi ve bilimsel çalışmalar dışında hiçbir faaliyete izin verilmeyen yapı yasaklı alan olarak
tanımlanmaktadır.
Resim 32: Küçük Tümülüs Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını
gösteren kroki (Kaynak: Adıyaman Müzesi).

İdari Statü ve Yetkili Kurumlar
Planlama ve sunum çalışmaları da dâhil olmak üzere, sit alanındaki her türlü faaliyetler ve müdahale Kültür ve Turizm Bakanlığı adına
bölgesel ölçekte yetkili olan Şanlıurfa KTVKBK’nun iznine tabidir. Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet
gösteren Adıyaman Müzesi de alanın araştırılması, izlenmesi ve denetiminden sorumludur.
Büyük ve Küçük Tümülüsler; ilçe idaresi olarak Besni Kaymakamlığı’na bağlıdır. Mücavir alan sınır dışında olan Küçük Tümülüs’e en yakın
yerel yönetim Üçgöz (Sofraz) Belde Belediyesi’dir. Alanın koruma amaçlı imar planının yaptırılmasından Kültür ve Turizm Bakanlığı adına,
yerel mülki amir olarak Besni Kaymakamlığı yükümlüdür.

GÜVENLİK VE ALANIN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Büyük Tümülüs örenyeri bekçisi tarafından 2001 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine, yerinde yapılan incelemeler
sonucu, Küçük Tümülüsün güney tarafında 1.50 m. genişliğinde 3.5-4 m. derinliğinde kaçak kazı yapıldığı ve Tümülüsün dolgu duvar
yapısına ulaşıldığı tespit edilmiştir22.
Müze Müdürlüğü kaçak kazıları yapanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması ve olası tahribatın önlenmesi için acil kurtarma kazısının
yapılması talebinde bulunulmuştur. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliğine iletilen yazıda Sofraz Küçük
Tümülüsü’ndeki kaçak kazı ile başlatılan yasal işlemlerin seyri ve sonucundan kendilerinin haberdar edilmesi ve alanın Jandarma
Birlikleriyle koordinasyon sağlanarak düzenli olarak kontrolünün sağlanması istenmiştir23. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından
iletilen cevabi yazıda kaçak kazı yapanların Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen davada tutuksuz yargılandıkları belirtilerek alanın
güvenlik önlemlerinin sağlandığı belirtilmektedir24. Küçük Tümülüs kaçak kazı ihbarı üzerine kurtarma kazısı yapılarak sunuma açılmıştır.
Ancak kaçak kazılarla önemli ölçüde tahrip olmuş bir alan olmasına rağmen, Küçük Tümülüste halen bir bekçi bile bulunmamaktadır.
Büyük Tümülüsün güneyindeki vadi yamacında konumlanan olan Küçük Tümülüs, gözlerden uzak bir alanda yer almaktadır. Bu nedenle
güvenlik açısından daha hassas durumdadır.
Alanın izlenmesinden sorumlu yetkili kurum Adıyaman Müzesi’dir. Ancak alanda bir örenyeri bekçisi görevlendirilmediği için düzenli
olarak izlenememektedir. Müze ancak kaçak kazı, vb gibi bir ihbar üzerinde alana müdahale etmektedir. Dolayısı ile Küçük Tümülüsde
güvenlik sorununun ivedilikle çözümlenmesi gerekir.
C. Nekropol Alanı
Sofraz Nekropol Alanı, Üçgöz Beldesi yerleşim alanının kuzeydoğusunda üç tarafı yolla çevrili düzlük bir tepe üzerinde yer alır. Bugüne
kadar nekropole ait mezar yapılarından iki tanesi ortaya çıkarılmış ve tescil edilmiştir. Her iki nokta da alan maliklerinin yaptığı inşaat
kazıları veya izinsiz müdahaleleri sonucu tesadüfen ortaya çıkarılmıştır. Beldenin meskun mahali içinde olan her iki alana da rahatlıkla
ulaşılmaktadır.
Nekropol alanı Beldenin doğu kenarında, konut dokusunun göreli olarak seyrekleştiği bir çevre içinde yer alır. Etrafında yeşil örtü de
bulunmayan Nekropol alanının çevresinde bozkır bitki örtüsüne sahiptir.

19
20
21
22
23
24

Erarslan, F. 2002. sf. 121-128.
Erarslan, F. 2002, sf. 121-128.
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Müze Müdürlüğü’ne iletilen 7.11.2002 tarih ve 709/115 sayılı yazı.
Adıyaman Müze Müdürlüğü’nün 22.01.2001 tarihli 20 sayı ve 721 dosya nolu raporu.
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliğine iletilen 06.02.01 tarih ve 997 sayılı yazı.
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilen 15.02.2001 tarih ve 714-111 sayılı yazı.
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Nekropol alanı olarak tanımlanan alan Kuştepe Mevkii 11 Ada 6 nolu parselde yer alır. İnşaat temel kazısı çalışmaları sırasında Kaya
Mezarının tavanında yaklaşık 70x100 cm ebatlarındaki bir delik açılmış, buna koşut zeminde çökme oluşunca, mezar odası ortaya
çıkmıştır25. Ortaya çıkan yeraltındaki kaya mezarının çevresin başka mezarlarında olabileceği öngörüsüyle, Adana Koruma Kurulu
uzmanlarınca bu mevkii Nekropol Alanı olarak tanımlanmıştır. Nitekim sonraki yıllarda başka bir fiziki müdahale sonucu Cumhuriyet
Mahallesi 153 Ada 1-2 nolu parsellerde yeni bir mezar odası daha ortaya çıkarılmıştır26.
Mimari Tanım
Eraslan’ın27 aktardığına göre Nekropol Alanı olarak
tanımlanan mezar yapısı, kaya oyma dromos mekânı ve
merkezi bir avlu etrafında konumlanan üç adet mezar
odasından oluşur. Doğu-batı doğrultulu bir plan şemasına
sahiptir. Dromosun batısında bulunan bir kapı merkezi
avluya açılmaktadır. Avlunun üç tarafında birer adet mezar
odası bulunmaktadır. Avlunun tavanında bulunan yuvarlak
kesitli bir çıkıntı avlunun batı kapısının ön tarafında ahşap
veya taş bir dikmenin varlığına işaret etmektedir. Ancak bu
dikmenin işlevi belli değildir. Güneybatı köşesinde tahrip
olmuş çıkıntılı bir başka yüzeyin ise kabartmalı bir portreye
ait olabileceği düşünülmektedir.
Mezar odasına açılan kuzey yönünde bulunan üstü kemerli
kapının iki kenarı kırılmıştır. Merkezi avlunun doğu ve
güneyinde yer alan mezar odalarının da girişleri tahribata
uğramıştır. Kuzey, doğu ve güney mezar odalarının her
birinde üç duvara oyulmuş üst kenarı düz boyuna kesitli
dikdörtgen formlu nişler bulunmaktadır. Nişlerin içerisinde
bulunan lahitler aynı kayadan oyulmuş ve nişlerin içini
tamamen kaplamaktadır. Bugün lahitlerin kapakları yoktur.
Avlunun doğusundaki mezar odasında kayaya oyularak
yapılmış sunaklar yer almaktadır. İçerisinde kandil için
yapılmış nişler mevcuttur28.

Resim 33: Sofraz (Üçgöz) Nekropol Alanı, Adıyaman Valiliğince hazırlatılan Halihazır Harita,
b1/5000, 2010.

İkinci kaya mezarının mimari özellikleri, Yrd. Doç Dr. Eyüp
Ay tarafından bilirkişi uzmanı olarak yerinde yapılan incelemelere göre tanımlanmıştır29. Buna göre, Mezar odası kayaya oyulmuş
dromoslu (koridorlu) bir oda mezardır. Orta mekan (avlu) ve üç yana düzenlenmiş dört adet kline30 bulunur. Yapı Geç Helenistik veya
Erken Roma dönemine tarihlenmiştir. Mezar odası avlusu ve zeminde moloz ve toprak yığını içinde ve 2 nolu klinede insan iskeletlerine
ait kemik parçalarının saptandığı belirtilmiştir.

Resim 34: Sofraz (Üçgöz) Nekropol Alanı ve çevresi, KNKGP, 2009.
25
26
27
28
29
30

Adıyaman Müze Müdürlüğü’nce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 14.02.2005 tarih ve 700 sayılı yazı.
Şanlıurfa KTVKBK’nun 14.04.2007 tarih ve 374 sayılı kararı.
Erarslan, F. 2002., sf. 121.
Zeyrek, H., ve diğerleri sf. 171-172.
Yrd. Doç Dr. Eyüp Ay’ın TC Besni Asliye Ceza Mahkemesine sunduğu 18.06.2007 tarihli bilirkişi raporu.
Kline: ölü yatırma yeri.
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Resim 35: Nekropol Alanı, I. Mezar, KNKGP, 2009.
a(sol, üst)Tavanı kırılan mezar odasına üstten bakış,
b(sağ, üst) Mezar odası içindeki tonozlu klinelerden biri,
c(sol, alt) Mezar odasındaki kaba yonu klinelerden biri,
d(sağ, alt) Nekropol Alanı çevresindeki peyzaj.
Resim 36: (alt) Kuştepe Mevkii 11 Ada 6 nolu parselde 2005 yılında
ortaya çıkarılan mezar alanı, KNKGP, 2009.

ALAN KULLANIMLARI VE KULLANICILAR
Nekropol alanı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak bilimsel ve ilmi araştırmalar dışında hiçbir faaliyete
izin verilmeyen alan kullanımı statüsünde bulunmaktadır. Henüz yapılaşmanın yoğun olmadığı bir
çevre içerisinde bulunsa da meskûn mahal içindedir. Alan ve yakın çevresi özel mülkiyettedir. Alanın
hemen batısında iki katlı müstakil bir ev yer almaktadır.

MÜLKİYET DURUMU
Üçgöz yerleşiminde ilk kez 2005 yılında ortaya çıkarılan ve ‘Sofraz Nekropolü’ olarak tanımlanan mezar
alanı yerleşimin kuzeydoğusunda yeni yerleşim bölgesinde yeni inşaat faaliyetlerine kapsamında
sürdürülen temel kazıları sırasında bulunmuştur. Bu bölge batıda yerleşim alanı, doğuda ise bağ ve
tarlalar ile çevrelenmiştir. Bu mezar alanı 111 Ada/ 6 nolu parsel üzerindedir. Özel mülkiyette bulunan
alan Mehmet Menteş adlı vatandaşa aittir. Benzer şekilde Cumhuriyet Mahallesi 153 Ada 1-2 nolu
parsellerde 2007 yılında ortaya çıkarılan kaya mezarının bulunduğu parseller Ahmet Doğan’ın
mülkiyetindedir. Meskûn mahal içinde olan her iki yapı da Üçgöz Belde Belediyesi Mücavir Alanı sınırı
içindedir.
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Resim 37: Cumhuriyet Mahallesi 153 Ada 1-2 nolu parsellerde 2007 yılında ortaya çıkarılan Nekropol Alanının konumunu gösteren halihazır harita ve kadastral plan, KNKGP,
2010.

Mal sahibi Mehmet Menteş, Valilik Makamına vermiş olduğu 24.01.2006 tarihli dilekçesinde Üçgöz Beldesinden almış olduğu arsada
mezar bulunduğu ve ev yaptırmak istediğinden mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunmuştur. Konuyla ilgili Müze Müdürlüğü
tarafından yazılan yazıda söz konusu alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesinden dolayı “kesin yapı yasağı olan alan” olarak
belirlendiği belirtilerek; söz konusu taşınmazın öncelikle Belediyesince kamulaştırılması veya 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların
Değerlendirilmesi Kanunu kapsamında takas işlemi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği belirtilmiştir31.
Nekropol alanının tamamının yerleşim alanı statüsünde kalan bu bölgede daha geniş bir alana yayılıyor olması durumu benzer süreçlerin
yaşanacağını göstermektedir.

İDARİ STATÜ VE YETKİLİ KURUMLAR
Nekropol alanı ve burada ortaya çıkarılan mezar alanlarının tespit, tescil ve planlama çalışmalarının onaylanmasından sorumlu kurum
Şanlıurfa KTVKBK’dur. Koruma ve sunum çalışmaları da dâhil olmak üzere sit alanındaki bütün faaliyetler Bakanlık adına Kurul’un iznine
tabidir. Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Adıyaman Müzesi de alanın araştırılması,
izlenmesi ve denetiminden sorumludur.
Üçgöz (Sofraz) Beldesi sınırları kapsamında bulunmasından dolayı alanın koruma amaçlı imar planları ve yakın çevresinin uygulama
imar planlarının hazırlanmasından Üçgöz Belde Belediyesi sorumludur. Ayrıca her türlü ulaşım ve altyapı çalışmaları belediye hizmetleri
kapsamında tanımlanabilir. İlçe idaresi olarak Besni Kaymakamlığı’na bağlıdır.

ALTYAPI VE SUNUM DÜZENLEMELERİ
Alanda yürütülen inşaat kazı çalışmaları sırasında kepçenin mezar odasının tavanında açtığı çöküntü dışında mezar odasına
girilememektedir. Dolayısıyla alan bu haliyle ziyaretçilerin ulaşımına müsait değildir. Aynı zamanda hiçbir güvenlik önlemi de alınmamıştır.
Mezar odasının bulunmasından sonra Adıyaman Müzesi kendileri tarafından temizlik çalışmaları ve kurtarma kazılarının yapılması
yönünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur. İlgili başvuru Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş;
Genel Müdürlükten gelen 12.04.2005 tarih ve 46230 sayılı yazıda tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra kazı yapılmasının
gerekli görülmesi durumunda, alanın kendileri tarafından incelenerek gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesinden sonra konunun
değerlendirileceği belirtilmiştir32.

ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
2005 yıllında bulunan Nekropol Alanı olarak tanımlanan Mezar Yapısına ilişkin kapsamlı bir arkeolojik araştırma henüz yapılmamıştır.
31
32

Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne iletilen 04.08.2006 tarih ve 222-386 sayılı yazı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Valiliğine iletilen 12.04.2005 tarih ve 46230 sayılı yazı.
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Ancak Besni ilçesi genelinde yüzey araştırması yapan araştırmacılar tarafından mimari tanımlamaları yapılmıştır. İkinci mezar yapısına
ilişkin ilk tespitler ise TC Besni Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bilirkişi olarak atanan Yrd. Doç. Dr. Eyüp Ay tarafından yapılmıştır.

KORUMA VE PLANLAMA TARİHİ
Nekropol alanı Kuştepe Mevkii’nde bulunan ilk mezar odası Adana KTVKBK‘nun 24.03.2005 tarih ve 458 sayılı kararı ile 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Kuzey ve güney yönünde mevcut yola kadar devam eden 1. Derece Sit Alanının etrafında
herhangi bir koruma alanı yoktur. Sonraki yıllarda ortaya çıkarılan ikinci mezar alanı ise Şanlıurfa KTVKBK 14.04.2007 tarih ve 374 sayılı
kararı ile “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak” olarak tescil edilmiştir.
Her iki alana ilişkin herhangi bir koruma, planlama, sunum ve yönetim çalışması yapılmamıştır. Koruma-kullanma koşulları; Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999/658 tarihli ilke kararı (Arkeolojik sit alanları korumakullanma koşulları) kapsamında belirtilen “ilmi ve bilimsel dışında hiçbir çalışmaya izin verilmeyen yapı yasaklı” alan statüsündedir.
2005 yılında Üçgöz Belde Belediyesi tarafından yaptırılan İmar planı Adana KTVKBK tarafından incelenmiştir. Söz konusu inceleme
sonrasında planlama alanı içinde kalan Hacı Alibey Türbesinin (197 ada 1128 nolu parsel); Mustafa Paşa Camisi minaresinin (193 ada
1282 nolu parsel), Hasan Paşa Camisi (1297 nolu parsel) ve Öksüz Minarenin (141 ada 1 nolu parsel) oturdukları parsellere taşınmaz
kültür varlığı şerhlerinin konması ve koruma alanlarının belirlenmesine; nekropol alanına ait mezar alanının (111 ada 6 nolu parsel) ise
1. derece arkeolojik sit alanı olmasından dolayı “kesin yapı yasağı olan alan” olarak belirtilmesine karar verilmiştir33. Söz konusu alana
ilişkin imar planı yapılmış olmasına rağmen koruma amaçlı imar planı bulunmamaktadır.

GÜVENLİK VE ALANIN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLİ İZLEME FAALİYETLERİ
Nekropol alanındaki birinci mezar odasının Mehmet Menteş’in yaptığı inşaat kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılmasından sonra
durum, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilmiş ve uzmanlar tarafından gerekli tespitlerin yapılması amacıyla Adıyaman
Müze Müdürlüğü’ne bildirilmiştir34. Benzer şekilde ikinci alanda Ahmet Doğan tarafından izinsiz açılması sonucu ortaya çıkan mezar
yapısı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yerinde yaptığı tespitlerin sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiştir. Söz konusu
alanda Şanlıurfa KTVKBK uzmanları tarafında inceleme yapılmıştır.
İlçe Jandarma Komutanlığının alandaki kaçak müdahalelerin tespitine ilişkin yaptıkları çalışmalar haricinde her iki alanda da herhangi bir
düzenli güvenlik ya da izleme çalışması bulunmamaktadır.

PAYDAŞLAR
Sofraz Tümülüsleri ve nekropol alanının yönetim sürecinde rol alabilecek 6 temel paydaş grubu vardır. Bunlar Üçgöz’de sürekli yaşayan
halk, mülk sahipleri, ziyaretçiler, merkezi yöneticiler, yerel yöneticiler, yerel liderler ve uzmanlardır.
Öncelikle, Üçgöz Köyü’nde yaşayanlar ve sit alanı içinde ve çevresindeki parsellerin mülk sahipleri yerel halktan temsilcileri oluşturmaktadır.
İkinci sırada, alanı ziyarete gelen turistler sayılabilir. Üçüncü sırada merkezi yönetimin temsilcileri arasında, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Müzesi bulunur.
Dördüncü olarak, Besni Kaymakamlığı (özellikle Halk Eğitim ve Tarım İlçe Müdürlükleri) ve Üçgöz Belde Belediyesi, Besni Jandarma
Komutanlığı, Üçgöz’ün üç mahallesinin muhtarları (Atatürk Mahallesi Muhtarı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Mah. Muhtarı Recep Aba ve
Sofraz Tümülüslerinin bulunduğu) İnönü Mahallesi Muhtarı İsmet Şahin yerel yönetimden temsilciler olarak sayılabilir.
Bununla birlikte, Alabalık tesisi sahibi Bilal Yıldırım, Besni Gazetesi sahibi Mehmet Gül ve Okul Müdürü öğretmen Rüstem Gezer gibi yerel
liderlerden de söz etmek mümkündür. Son olarak, alan hakkında uzmanlaşmış bilgiye sahip, Şanlıurfa KTVKBK, ODTÜ Kommagene
Nemrut Koruma, Geliştirme ve Yönetim Programı ekibi araştırmacıları ve Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Turgut Zeyrek’ten oluşan
uzman grubu vardır.
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SiNGAS’TAN KIZILİN’E ANITSAL BİR KÖPRÜ
Suna Kabasakal Coutignies | Erhan Öztepe

1. KONUM, ULAŞIM VE YOL DURUMU, GENEL ÖZELLİKLER
Kızılin Köprüsü Göksu Çayı üzerinde olup, Göksu’nun Fırat’a birleştiği noktadan yaklaşık 4.7 km içeride, kuzeyde yer almaktadır. Ulaştırma
Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü’nce hazırlanan Bölgelere Göre
Tarihi Köprüler Envanteri’ne1 göre Kızılin Köprüsü, Cendere Köprüsü ile birlikte Adıyaman’da yer alan iki Roma Köprüsünden biridir2
(Resim: 1-2).
Köprü Besni ilçe sınırları içinde, Besni ilçe merkezine 45 km mesafede, Adıyaman il merkezinin 70 km güneybatısında, Kızılin Köyü’nün
yaklaşık 3,6 km kuzeydoğusunda yer almaktadır (Şekil 1-2). Köprü Kızılin Köyünün kuzeydoğusunda, yerleşim dışında, tarım alanında
yer almaktadır. Kızılin Köyünden kuş uçuşu 3,6 km mesafede olan köprüye araçla ulaşım, köy merkezinden kuzey doğu-doğu istikametine
doğru ayrılan yoldan sağlanır. Daha çok traktörlerince kullanılan bu tarla yolu, tarla sınırları ararsında kalan belli belirsiz bir patika
şeklindedir (Şekil 3-4).

Resim 1: Kızılin Köprüsü güneydoğudan görünüş (KNKGP Temmuz 2008)

Resim 2: Kızılin Köprüsü kuzeybatıdan görünüş (KNKGP Temmuz 2008)

Kızılin Köyü Fırat’ın kıyısında, nehirden yaklaşık 100 metre yükseklikte bir yar üstünde konumlanmıştır (Resim 3). Nüfusu, muhtar
Müslüm Yalçındağ’ın belirttiğine göre yaklaşık 1500’dür. Köy dışarı göç vermektedir, göçenlerin büyük çoğunluğu muhtarın verdiği
bilgiye göre İzmir Balçova’da yaşamaktadır. Köyde temelde tarım ve hayvancılıkla birlikte bahçecilik de yapılmaktadır. Tarımda, buğday,
arpa, mercimek ve nohut başlıca ekilen ürünlerdir. Hayvancılık ise daha çok küçükbaş hayvancılığa dayalıdır.
Köyde ilköğretim, ortaöğretim ve 2003 yılında hizmete açılmış olan çok programlı Kızılin Lisesi bulunmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi
vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi, sağlık ocağı bulunmamaktadır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik
ve telefon bağlantısı vardır.
1
2

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2009. Tarihi Köprüler, Köprüler Daire Başkanlığı, Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü, Yayın no: 268, Ankara, s: 29,31.
Karayolları Genel Müdürlüğünün bölgelemelerine göre Adıyaman ili Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli ile birlikte 8. bölge içinde yer almaktadır. Buna göre sınıflanmış olan
“Bölgelere Göre Tarihi Köprüler Envanteri”nde Adıyaman’da isim verilmeden iki köprü gösterilmektedir.
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Kızılin Köyünde 2003 yılında eğitim ve öğretime açılmış bir lise ve 1900 yılların başında açılmış bir ilköğretim okulu bulunmaktadır. Lise
yapılmadan önce okumak isteyenlerin büyük çoğunluğu Çelikhan Yatılı İlköğretim bölge okulunda eğitim hizmeti almaktayken köyde
eğitime çok önem verildiğinden köylüler okul binalarını kendi çabalarıyla yapıp hizmete açmışlardır.

Şekil 1: Fırat’a bağlanan Göksu Çayı ve üzerinde Kızılin Köprüsü’nün konumu

Şekil 2: Göksu üzerindeki Kızılin Köprüsü ve Fırat Kıyısındaki Kızılin Köyü
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Şekil 2a: Göksu üzerindeki Kızılin Köprüsü ve Fırat Kıyısındaki Kızılin Köyü

Resim 3: Kızılin Köyünün önünde yer alan kaya kanyon (KNKGP Temmuz 2009)
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Resim 4-5: Kızılin Köyünden Fırat (KNKGP Temmuz 2008) (Google Earth, Ağustos 2010).

Şekil 3: Kızılin Köyü ve Kızılin Köprüsü arasında ulaşımı sağlayan yol (Kızılin Köyü ve Kızılin Köprüsü arasında ulaşımı sağlayan yol (Adıyaman Tapu Kadastro Müdürlüğünden
elde edilen kadastral harita)

Kızılin Köprüsü

KIZILİN KÖYÜ

SAYÖREN KÖYÜ

Şekil 4: Kızılin Köyü ve Köprünün konumu (Kaynak: Google Map, erişim tarihi Ağustos 2010).
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Resim 6-7: Kızılin Köyündeki yöresel konutlardan örnekler (KNKGP Temmuz 2008)

Bu çok özel coğrafyada, Fırat’la beslenen çok nitelikli bir doğal çevrede yer alan Kızılin Köyü yapılı çevre ve yerel mimari açısından, bir kaç
nadir yapı dışında, özgün ve tarihi bir niteliğe ve bütünlüğe sahip değildir. Konut yapıları genellikle tek katlı olup, yöresel olanlar kerpiç
diğerleri ise tuğla ve briket gibi malzemelerden yapılmıştır (Resim: 4-13).

Resim 8-13: Kızılin Köyü’ndeki mimari doku (KNKGP Temmuz 2008)

2. DOĞAL ÇEVRE
Kızılin Köyünden tarlalar arasında geçerek ulaşılan Kızılin Köprüsü ve çevresi oldukça nitelikli bir doğal çevre içinde yer almaktadır (Resim
14-18). Göksu nehrinin açtığı yer oldukça yükselen kaya kanyonu içinde, birçok mağara ve kaya mezarı bulunur.

Resim 14: Kızılin Köprüsü’ne kuzeybatıdan bakış (KNKGP Temmuz 2008)
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Resim 15: Kızılin Köprüsü kuzeydoğu görünüşü, (KNKGP Temmuz 2008)

Resim 16: Kızılin Köprüsü güneybatı görünüşü, (KNKGP Temmuz 2008)

Resim 17: Kızılin Köprüsü, kuzeydoğu görünüşü (KNKGP Temmuz 2008)

Resim 18: Kızılin Köprüsü güneybatıdan görünüş (KNKGP Temmuz 2008)

Resim 19: Kızılin Köprüsünün kuzeyinde bulunan mağaralar (KNKGP Temmuz 2008)
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Şekil 5: Kızılin Köprüsü ve çevresi, Göksu Çayı, antik yol izleri ve mağaralar (N. Şahin Güçhan, Ağustos 2008).

Köprünün arkasında, Göksu’nun doğu sınırını oluşturan kaya kanyon üzerinde ve batı çeperde, köprüden daha güneye doğru olan
bölümde çok sayıda mağara yerleşimleri, kaya mezarları, platformlar gibi oyma mekânlar yer alır (Şekil: 5, Resim: 18-19).

Resim 20-21: Kızılin Köyü’nün Fırat kıyısını oluşturan kayalık alan (KNKGP Temmuz 2008)
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Kızılin Köyü, güneyini sınırlayan Fırat Nehri ve Fırat’ın iki yakasındaki kaya kanyonları ile bu coğrafya içinde çok özel bir doğal güzelliğe
ve manzaraya sahiptir. Köyün Fırat’a ulaşan güney batı yönünde, yaklaşık 100 metre aşağıdaki nehre sert bir iniş yapan kanyon ve bu
kanyon öncesinde köyün nehir kıyısını oluşturan geniş, kademeli bir kaya formasyonu bulunur (Resim: 20, 22-). Jeolojik açıdan da özel
niteliklere sahip, köyün Fırat cephesini oluşturan bu platform yaklaşık 15 x 20 metre boyutlara yayılır. Bu alanın alt kotlarında iki adet
oyma mekân / mağara bulunur (Resim: 21-24, 25-32, Şekil: 6).
Kaya oyma mekânlar iki adet olup birisi tek hacimli, ikincisi ise birbirine geçişli iki hacimden oluşur. Duvarlarda is lekeleri bulunmaktadır.
Tarihleriyle ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte konum, manzara itibarıyla çok nitelikli olup, ileride rekreasyon / turizm amaçlı
dönüştürülebilme imkânları vardır (Şekil: 6, Resim: 22-32).

Resim 22-24: Kızılin Köyünün Fırat kıyısındaki kayalık ve kayalık içinde
bulunan iki oyma mekânı (KNKGP Temmuz 2008)

Şekil 6: Kızılin Köyü önü, kaya yerleşimleri, (KNKGP 2010).
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Resim 25-27: Kızılin Köyü, Fırat önü, Mağara 1 (KNKGP Temmuz 2008

Resim 28-32: Kızılin Köyü, Fırat önü Mağara 2 (KNKGP Temmuz 2008)
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Köyden Fırat’a iniş, kıyıdaki yüksek kanyondan kayalıklar arasında oluşmuş eski bir geçitten sağlanmaktadır. Köyde balıkçılık yapanların
Fırat’a erişimi de bu geçitle ulaşılan iskeleden sağlanır (Resim: 33-39).

Resim 33-39 Kızılin Köyü, Fırat önüne, iskeleye inilen geçit, (KNKGP 2008-2009)

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

407

Resim 40: Kızılin Köyü, Fırat önüne, iskeleye inilen geçit, (KNKGP 2008-2009)

Resim 41: Kızılin Köyü, Fırat İskelesine inen geçide Fırat’tan bakış,
(KNKGP Temmuz 2008)
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Resim 42: Kızılin Köyü kıyısından Fırat’a iniş, eski yol ve kıyı; büyük dairede köyün önündeki kayalıktan Fırat’a inen yol, üstteki küçük daireler ise üst kotta yer alan Mağaraların
konumu gösteriyor (KNKGP Temmuz 2008)

Dolayısıyla Fırat’ın iki kıyısındaki kanyon tarzı kaya oluşumu, Fırat’a iniş ve tüm Fırat kıyısı çok nitelikli doğal bir yapılanmaya sahiptir
(Resim:42). Köyün Fırat cephesini oluşturan alt kısmındaki kanyonda ve Fırat kıyısı boyunca doğu ve batı yönünde, sadece sudan
ulaşılan, çok sayıda kaya içi yerleşim bulunur. Nehrin cidarlarını oluşturan yüksek kayalığa oyularak yapılmış bu mekânların hemen
hepsi, olasılıkla önceki çağlarda yerleşim yeri olarak kullanılmışlardır. Dolayısıyla pek çoğu tarihi ve doğal özelliklere sahip, oldukça
nitelikli mekânlardır (Resim: 43-47).
Bunlar içinde çevredeki en yakın ve iyi örnek Kızılin Köyü’nden Fırat yoluyla doğu yönde 700 metre sonra, karşı kıyıda yer alan Abuldeyş
Mağaraları’dır (Resim 48-72). Mağaralar Adıyaman’la Şanlıurfa’yı ayıran Fırat’ın karşı kıyısında, güney yakasında kaldığı için idari açıdan
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi sınırlarına dâhildir. Ancak Fırat kıyısı 25-30m yükseklikte dik bir kaya kanyonuna oyularak yapılmış Abuldeyş
Mağaraları’na suyoluyla Fırat’tan erişim mümkünken, Bozova yönünden üst kottan erişim zordur. Mağaralara en yakın yerleşim ise ve
iskele ise Kızılin Köyü’dür. Kanyonun yüzeyine oyulmuş birkaç katlı bir yerleşim olan Abuldeyş Mağaraları’nın Fırat kıyısında, özgününde
de iskele olarak kullanılmış olması mümkün bir platform bulunur. Tekne ile erişilen bu platformdan sonra, muhtemelen korunma
amacıyla oldukça dar açılmış, ancak tek sıra halinde geçişe izin veren geçit ve merdivenlerle üst kotlara ulaşılır. Fırat kanyonu boyunca bu
nitelikte oyma yerleşimler bulunmakla birlikte Abuldeyş Mağaraları çevredeki en büyük ve mekânsal düzen itibariyle de en zengin olan
yerleşmedir.
Bu durum, Fırat’ın suyuyla tamamen değişen coğrafyayı yine Fırat’ın oluşturduğu muhteşem kanyon ve onun içinde büyük kısmı insan
eliyle yapılmış mağara yerleşmeleriyle son derece özel bir vahaya dönüşmüştür.

Resim 43-44: Kızılin Köyü, Fırat İskelesinden doğuya uzanan kanyondaki kaya oyma yerleşmeler, (KNKGP 2009)
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Kızılin Köyü Fırat İskelesi

Resim 45: Kızılin Köyünden doğuya doğru uzanan kanyon üzerindeki kaya oyma yerleşmeler, (KNKGP 2009)

Resim 46-47 Kızılin Köyüne 700 m
mesafede, Fırat’ın karşı kıyısında yer
alan, Bozova ilçesine bağlı çok katlı bir
yerleşme olan Abuldeyiş Mağaraları
(2009)
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Resim 48-51: Çok katlı bir yerleşme olan Abuldeyiş Mağaraları (2009)
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Resim 52-55 Çok katlı bir yerleşme olan Abuldeyiş Mağaralarında en geniş olan seviye ve bazı özel üretimler için kullanılan elemanlar (2009)
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Resim 56- 58 Çok katlı bir yerleşme olan Abuldeyiş Mağaraları iç mekânları (2009)

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

413

Resim 59-63 Çok katlı bir yerleşme olan Abuldeyiş Mağaraları iç mekânları (2009)
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Resim 64-72 Çok katlı bir yerleşme olan Abuldeyiş Mağaralarında iç mekânlar ve özel
üretimler için kullanılan bazı mimari elemanlar (2009)
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3. YAPILI ÇEVRE: KIZILİN KÖPRÜSÜ
Kızılin diğer adıyla Singas Köprüsü 77 m. uzunluğunda ve 13,50 m yüksekliğinde, iki tanesi yanlarda olmak üzere üç gözlü bir köprüdür3.
Günümüzde merkezdeki kemeri çökmüş olan köprüye Güneybatıdaki kıyıdan düz bir rampa ile; Kuzeydoğudan ise nehir kıyısına paralel
şekilde, köprü ile 90˚’lik dik bir açı yaparak köprü koruna yükselen uzun bir rampa ile ulaşılır. Batı kıyısında yer alan kemerin açıklığı
8,85 m. ve genişliği de 7,95 metredir. Köprünün nehrin doğu kıyısında bulunan diğer kemeri ise 8,90 m açıklığa ve 7,80 metre genişliğe
sahiptir. Doğu kıyısındaki toplam rampa uzunluğu 56 metre olup bunun 39 metresi rampanın eğimli kısmına aittir (Resim 73-74).

Resim 73 Singas/Kızılin Köprüsüne kuzeybatıdan görünüşü; Resim 74 Singas-Kızılin Köprüsünün doğudan görünüşü (KNKGP 2008).

J.Wagner 31 metrelik kemer açıklığı ile Göksu üzerindeki köprüden bahsetmektedir4. Dörner ve Naumann tarafından Singas köprüsü
ile Chabinas-Cendere köprüsü arasında ana kemerin açıklığı ve teknik özellikleri arasındaki benzerlikler nedeniyle her ikisinin de aynı
döneme ait olabileceğini düşünmüştür5.
J. Wagner’e göre bu köprü yapı formu ve tekniği açısından Chabinas-Cendere köprüsü ile benzerlikler göstermekte olup, belki de Legio
XVI Flavia Firma tarafından inşa edilmiştir6. Hem Chabinas hem de Singas üzerindeki her iki köprüde de köprünün her iki yanında görülen
korkuluk blokları benzer üst bitim profilleri ile aynı elden çıkmış izlenimini vermektedir7.
Yine Wagner’in görüşüne göre, benzer teknik detaylar nedeniyle Chabinas, Singas ve Karasu köprülerinin MS 2. Yüzyılın son yıllarında
Septimius Severus’un askeri yapı programı çerçevesinde Fırat kıyısını takviye etmek amacıyla yapılmış olmalıdır8.
Köprü üzerinde ilk detaylı bilimsel incelemeleri yapan Dörner ve Naumann da genel mimari özellikleri ve işçilik detayları nedeniyle, Singas
ve Chabinas Roma dönemi köprülerinin benzerliklerine işaret ederek ve her ikisinin de aynı elden çıkmış olabileceğini düşünmektedir
Ancak aynı tarihlerde inşa edilmiş olabileceği konusunda kesin bir yargıya varmanın güçlüğü üzerinde durmaktadırlar9.

Resim 75-76 Singas-Kızılin Köprüsü doğu rampası korkuluk blokları (KNKGP 2008).

Göksu üzerinde yer alan köprü 30 metreyi aşan ana kemer açıklığı ve genel olarak mimarisi nedeniyle İtalya Narni’deki Ponte d’Augusto
(Augustus Köprüsü) ile kıyaslanmaktadır10. Gazzola Göksu üzerindeki köprüyü İtalya’da Narni’deki Ponte d’Augusto, Aosta’daki Ponte
San Martino ve İspanya’daki Alcantara’daki köprü ile kıyaslamaktadır11.
Köprünün blokları üzerinde hem doğu hem de batı yakadaki taşçı işaretleri ve grafittolar dikkati çeker. Örneğin ırmağın batı yakasındaki
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Starr S.Frederick, “Mapping ancient roads in Anatolia”, Archaeology 16,3 (1963) 168 Fig. 2-3, 169. Dörner ve Naumann Kommagene bölgesinde yaptıkları incelemeler
sırasında köprünün kemer açıklığının 30 metrenin üzerinde 31 metre olarak ve kemer yüksekliğinin de 20 metreden fazla olması gerektiğinden söz etmektedirler. bkz. DörnerNaumann 1939, 61-62
Wagner 1975, 79; W.Heinz, Strassen und Brücken im römischen Reich, Antike Welt Sondernummer 1988, 55 Abb.68.
Dörner-Naumann 1939, 62 dipnot.1, Chabinas ile benzerlikler için bkz. K.Humann-O.Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien 1890, 393 v.d., Taf.43.
Wagner 1975, 79.
Wagner 1975, 80, Abb.99
Wagner 1975, 80
Dörner-Naumann 1939, 64.
Ballance M.H., “The Roman Bridges of the Via Flaminia” BSR 19, 1951, 96 dipnot 67.
Gazzola P., Ponti Romani II (1963) 172-173 no.254. Ponte d’Augusto için bkz. Jacopi G., Bollettino d’Arte XXX, 1936, 166-169; O’Conner 1993, 78v.d.; Ponte San Martin
için bkz. Gazzola 1963, 97 no.119; O’Conner 1993, 89 v.d. Alcantara Trajan dönemi köprüsü için bkz. Ballance 1951, 112 dipnot.113; Gazzola 1963, 133-134 no.181;
O’Conner 1993, 109 v.d.

416

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

kemerin güneyinde “ΚΛΩΙΟΥ Klodius” ismi büyük harflerle kazınmıştır12. Ayrıca köprünün ayağında Arapça “Azîm –ül Cesîm –ül (Cisır?)
Mühimmat: El bina –ül kavmülat; Beynel Keysûm-ül Samûsat” yazısı okunmaktadır13.

Resim 77 Singas-Kızılin Köprüsü a. Yunanca Taşçı İşaretleri, b. Yazıtlar (KNKGP 2008).

Köprünün antik dönemde kullanımda olduğunu gösteren tekerlek izlerine özellikle köprünün ayaklarının oturtulduğu nehrin batı ve doğu
yakasında köprüye ulaşan yol güzergâhında rastlanılmaktadır.

Resim 78-79 Singas-Kızılin Köprüsü kayalık yüzeydeki tekerlek izleri (KNKGP 2008).

Köprünün ayaklarının oturtulduğu ve Göksu ırmağının iki yanındaki kayalık alanlarda pek çok sayıda kaya sığınağı ve kayaya oyulmuş
mezar yer almaktadır (Resim 14-19, 80). Fırat ve Göksu boyunca pek çok alanda karşımıza çıkan kaya barınakları, kayaya oyulmuş bir
biçimde genelde çok odalı birbiri ile bağlantılı, kimi örneklerde birden fazla kat sayısına sahip olacak şekilde karşımıza çıkmaktadır14.
Kayaya oygu mezarlar arasında özellikle arcosolium nişli mezarlar en yaygın olarak karşılaşılan tipler olup bunların yanında kaya nişleri
de dikkati çekmektedir15. Gerek kaya sığınaklarının gerekse de kayaya oygu mezarların hangi tarihten olduğunu söyleyebilmek, arkeolojik
bulguların azlığı ya da yokluğundan güçtür. Ancak söz konusu kayaya oyulmuş alanlar uzunca süre kullanım görmüş olmalıdır.
Singas-Kızılin Köprüsü’nün orta gözü bugün yıkık haldedir. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu durumla ilgili olarak yerelde, nehrin
iki tarafındaki köylüler arasındaki bir anlaşmazlık yüzünden, 19. yüzyılda patlayıcı kullanılarak köprünün köylülerce yıkıldığı söylene
gelmektedir. Bunu açıklamayı doğrulayacak bir belgeye rastlanmamıştır. Ancak köprüye ait parçaların bir kısmı halen gövdenin
doğusunda, nehir yatağında durmaktadır (Resim 81). Singas-Kızılin Köprüsü tüm yapısal sorunlarına ve yıkılmışlığına rağmen, Roma
döneminde itibaren önemli askeri ve ticari yolların üzerinde bulunması, rampaları ve özellikle güney çeperdeki doğal kaya zemindeki
rampada tekerleklerin aşındırmasıyla oluşan izleri ve köprünün her iki tarafındaki kaya oyma yerleşim alanları ve mezarlarla bir bütünlük
oluşturmaktadır. Öte yandan Kızılin Köyü’nden bu noktaya kadar Fırat ve Göksu ırmakları yoluyla erişim olanağının olması, turistik
açıdan alan için özel bir potansiyel yaratmaktadır.

12
13
14
15

Dörner-Naumann 1939, 65-66
Zeyrek et al. 2006, 41 dipnot 70
Besni ve çevresindeki kaya barınakları ile ilgili olarak bkz. Zeyrek et al. 2006, 142-148
Bölgede görülen kaya mezarları ile ilgili olarak bkz. Zeyrek et al. 2006, 183 v.d.
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Resim 80-81 Singas-Kızılin Köprüsü’nün doğusundaki kaya oyma mekanlar (KNKGP 2008).

4. YER ADLARI SÖZLÜĞÜ / DİZİNİ
Kızılin Köprüsü tarihi kaynaklarda “Şençl-gandar” veya “Sence Köprüsü” veya Göksu Köprüsü olarak da geçmektedir. Urfalı Mateos,
Vekayi-Name’sinde16 köprüden şu şekilde bahsetmektedir: “Kral Baudoin, az sayıda askerle beraber Şençl- Gandar’a (Şence köprüsü)
gelip nehri geçti ve Şınçrig (köpek suyu) denilen yere çıktı.”Aynı sayfanın dipnotu ise “Şence veya Sinca, Arapçası Nahr el-azrak (Türkçesi

16

Tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte tahminen 952-1136 yıllarında yaşamış olan Mateos bütün hayatını Urfa’da geçirmiş, XI ve XII. yüzyılda Anadolu ve Suriye’deki
olaylara bizzat şahit olmuş, kitabında bu dönemde yer alan Türklerin fetihleri, Haçlı-İslâm mücadeleleri ile ilgili bilgiler vermiştir. Vekayi-name XI. ve XVII. yüzyıl Türk Tarihi için de
önemli bir kaynak teşkil etmektedir. (Kaynak: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/820/10402.pdf).
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Göksu), Ptolamée’ye17 göre de Singas. Bu, Samosata’nın cenubundan akarak şark tarafından Fırat’a dökülen ehemmiyetli bir çaydır.
Sinca köprüsü bir Roma inşasıdır. Arap müellifleri bunu dünya harikalarından biri olarak saymışlardır.”

5. MÜLKİYET DURUMU
Adıyaman Tapu Kadastro Müdürlüğünden elde edilen kadastral harita
ile Besni Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü’nden elde edilen mülkiyete
ilişkin bilgiler çakıştırıldığında Kızılin Köprüsü ile ilgili şu tespit ve
değerlendirmeler yapılabilir:
●● Kızılin Köprüsü’nün Adıyaman ayağının yer aldığı batı ayağı
1541 numaralı parselde yer almakta iken, söz konusu parsel
01.06.2000 tarihinde ifraz edilerek 2062 ve 2063 numaralı
parseller oluşturulmuştur (Şekil 7). Tescilli parsellerde tevhid-ifraz
gibi konularda ilgili koruma kurulu kararı gerektiği için, bu konunun
daha ayrıntılı araştırılması ve geçerliliğinin teyidi gereklidir. Bu konu
alanla ilgili kamulaştırmalar yapılmadan açıklığa kavuşturulmalıdır.
●● Halen Köprünün bulunduğu 2063 numaralı parsel Maliye hazinesine
ait olup (Şekil 8-9); köprü ayağına bitişik 2062 numaralı parsel çok
parçalı (hisseli) şahıs mülkiyetindedir.
●● Kadastral planda Kızılin Köyü’nden Kızılin Köprüsüne kadar ulaşan
dar bir tarla yolu gözükmektedir (Şekil 3). Ancak bu yol köprüye
bağlanacağı yerde kesilmektedir. Bu bölümde bir yandan kayalık
olduğu için tapulama harici alanlar olmakla birlikte, tapulu parsel
olarak görünen 1546, 1545, 1544-1543 ve 1541 numaralı
parsellerin çeperinden geçmesi gereken tarla yolu kadastral plana
işlenmemiştir. Bu sorunun köprüye Kızılin Köyünden araç erişimini
sağlamak üzere yapılacak yol genişletme çalışmaları sırasında tarla
sahiplerinden yola terk istemi ile birlikte ele alınması gerekir (Şekil
7).
Şekil 7: Köprü çevresi parselasyon planı

Şekil 8: Kızılin Köprüsü mülkiyet durumu, KNKGP 2010

17

Claudius Ptolemaeus, yaklaşık MS 90-168. Mısır’da yaşayan Yunanca yazan Roma vatandaşı matematikçi, coğrafyacı, astronom ve astrologdur. Eserleri arasında Geographia
önemli bir yer tutar, bu eserinde bir dünya haritası geliştirmiştir.
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Şekil 9: Kızılin Köprüsü gayrimenkul cinsine göre mülkiyet durumu, KNKGP 2010

Şekil 10: Birinci derece arkeolojik sit alanı sınırı, KNKGP 2010
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Adıyaman Valiliği’nce Kızılin Köprüsü çevresine yönelik harita alımı yapılan kısım sadece sit sınırını kapsamaktadır. Köprüyü içeren 1.
Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı Şekil 10’da verilmiştir. 2010 yılında hazırlanan halihazır haritadaki sit alanı sınırları ile kadastral planların
çakıştırılması sonucunda şu değerlendirmeler yapılabilir:
●● Hazırlanan halihazır haritadaki sit alanı sınırları köprünün güneyinde, batı yakadaki kaya oyma mağara ve mezarlık alanını da
içermektedir. Tarihi ve arkeolojik değeri olan bu alanların sit alanı kampında olması, köprü ile bütünlük oluşturması ve birlikte
düşünülmesi halinde alanın önemli bir turizm odağına dönüştürülme potansiyelini artırmaktadır.
●● Göksu ırmağının batı tarafında kalan parsellerden sit alanı içinde özel mülkiyette, tarla statüsünde ve kayalık olduğu için tapulama
alanı dışında kalan 2062, 1571 ve 1572 numaralı parsellerin mevcut sit alanı sınırlarına göre kamulaştırma işlemleri yapılmalıdır,
●● Aşağıdaki gerekçelerle sit alanına bitişik 1543, 1544 ve 1545 numaralı parseller sit alanına dahil edilerek kamulaştırılmalı ve
projelendirme sürecine dahil edilmelidir:
●● Mevcut durumda sit alanı, dolayısıyla halihazır harita alanı dışında kalan, ancak köprüden batı yakaya bağlanan kaya zeminde
tekerlekle aşınmış yüzeyler içeren ve bu sayede alanın tarih boyunca ne kadar yoğun kullanıldığını ispatlayan izler içermesi,
●● Söz konusu parsellerin Kızılin Köyünden alan gelen yolun sonunda bulunmaları ve bu alanda sit alanına giriş için bazı mekansal
düzenlemeler (otopark, bekleme vb) yapılması için,
●● Mevcut tarla yolun sit alanı ile birleşmesi için zaten bu mülk sahiplerinden parsellerinin ir kısmını yola terk etmeleri gerekeceği için.
●● Göksu ırmağının doğu yakasında kalan ve büyük kısmı kayalık olan alanla ilgili kadastral planlar halen temin edilememiştir. Söz
konusu alanların kayalık oldukları için tapulama harici olmaları mümkündür. Sit alanı içinde kalan bu alanla ilgili mülkiyete esas
belgelerin tamamlanması halinde Kızılin Köprüsü çevresinde mülkiyetle ilgili gerekliliklerin tanımlanması mümkündür.
●● Köprünün doğu yakasında özel mülkiyet yok ise sadece batı yakayla ilgili yukarıda verilen düzenlemelerle Köprü ve çevresi
için temin edilen haritadan yararlanarak Köprü ve çevresini içeren sit alanı için Koruma İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi
hazırlanabilecektir.
Fırat ve Göksu Kıyılarının ve suyun ulaşım için kullanımına ilişkin mevzuat:
Kızılin Köyü’nün Fırat kıyısında yer alan, iskeleye erişim sağlayan ve üzerinde birkaç tane kaya oyma mekanın bulunduğu alan ise
Şekil:11’de görüldüğü üzere tapulama harici kayalık alandır. Bu kıyı ile ilgili olarak alanın ileride yapılacak düzenlemelerde bu alanın
kullanım potansiyeli yüksektir.
Ancak bu tür tapulama harici kıyı alanlarındaki kullanımlarla, özellikle 3621sayılı Kıyı Kanunu (1990) ile birlikte üst ölçekli Çevre Düzeni
Planı ve GAP Turizm Planı’na göre durumun değerlendirilmesi gerekir.
Her koşulda bu tür projelerin gerçekleştirilmesinden sorumlu yerel yetkili kurumlar Adıyaman Valiliği, Bayındırlık İl Müdürlüğü ve DSİ
Bölge Müdürlüğü’dür. Bu çerçevede hem Fırat Kıyısı ve hem de Sit alanı olan Göksu ırmağı kenarındaki Kızılin Köprüsü mevkiinde bu tür
olası kullanımlar için mevzuatla ilgili bir inceleme yapıldığında şu seçenekler ortaya çıkmaktadır:

Şekil 11a: Kızılin Köyünün Fırat kıyısı mülkiyet durumu, KNKGP 2010.
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1. Seçenek: Kızılin Köyü Fırat Kıyısı’nda yapılacak müdahalelere ilişkin mevcut mevzuat18:
Bu durumda 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’e uygun olarak imar planı yaparak ya da daha
sınırlı hizmetleri içerecek şekilde imar planı hazırlamadan da doğrudan proje hazırlatılarak belli nitelikte yapılar yapılabilir. Konuyla ilgili
ayrıntı ilgili yönetmeliğin 13. Maddesinde şu şekilde verilmiştir:
“Kıyıda Yapı
Madde 13 - Kıyıda onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemler alınmak koşulu ile aşağıdaki
yapı ve tesislere yapılabilir:
a) Kıyının kamu yararına kullanımına ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler: İskele, liman, barınak, yanaşma
yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları
b) Faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan yapı ve tesisler: Tersane, gemi söküm yeri, su ürünlerini
üretim ve yetiştirme tesisleri,
c) (Değişik 30.3.1994/21890 R.G.) Kıyılarda ayrıca uygulama imar planı yapılmadan sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini,
aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2’yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen
seyyar tuvalet ve ahşap iskeleler yapılabilir.”
Bu noktada dikkat edilmesi gereken iki konu vardır. Bunlardan ilki ilgili Yönetmeliğin 5. Maddesine göre “Kıyıda ve sahil şeridinde planlama
ve uygulama yapılabilmesi için onaylı kıyı kenar çizgisinin bulunması” zorunluluğudur. Dolayısıyla öncelikle “Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti”
Valilik tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenmesi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir.
Konu ile ilgili yönetmelikte yer alan tanım aşağıda verilmiştir:
“Madde 6 - Kıyı kenar çizgisi tespit komisyonu valiliklerce, kamu görevlilerinden en az beş kişiden oluşturulur. Komisyonda aşağıda
belirlenen meslek gruplarının her birinden en az bir kişinin bulunması zorunludur.
a)(Değişik: 13.10.1992/21374 R.G.) jeoloji mühendisi ve/veya jeolog, ve/veya jeomorfolog
b) Harita ve kadastro mühendisi
c) Ziraat mühendisi
d) Mimar ve/veya şehir plancısı
e) İnşaat mühendisi
Bu üyeler arasından valinin belirleyeceği bir üye komisyon başkanlığını yürütür.”
Kıyı kenar çizgisinin tespitinden ve Bayındırlık Bakanlığı’nca onaylanmasından sonra halihazırlara işlenmesi gereklidir. Ancak bu
durumda da alanın onaylı halihazırları olup olmamasına göre, ilgili yönetmelikte farklı alternatifler bulunmaktadır:
“Madde 7. a) Valiliklerce ....yapılacak kıyı kenar çizgisi tespitleri, 1/1000 ölçekli onaylı halihazır harita üzerine, yoksa 1/15000
ölçekli onaylı halihazır harita üzerine, bunun da bulunmaması halinde 1/1000 veya 1/5000 ölçekli standart topografik harita
üzerine yapılır.”
Bu tür yapılaşmaların uygulanması ve denetlenmesi Belediye ya da Valiliğe bağlıdır İmar Kanunu kapsamında yürütülür. Kızılin
Köyü’nde belediye olmadığı için Valiliğe (Bayındırlık İl Müdürlüğü) bağlıdır. İlgili yönetmelikte kıyıda yapılacak yapıların uygulanması
ve denetimi ile ilgili olarak şu tanım yer alır:
“Madde 19 - Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamalar ve bunların kontrolü
belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce yürütülür.
İlgili bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır. Yapılan işlemlerden Bakanlığa bilgi verilir. Kanun kapsamında kalan alanlar
belediye veya valiliklerce imar mevzuatına aykırı yapılanmaların önlenmesi amacıyla sürekli denetim altında tutulur. Bu amaçla
gerekli tüm önlemler valilik ve belediyelerce alınır.”
İkinci konu ise, uygulamaya geçmeden önce 1:25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında veya o bölge için yapılmış daha alt ölçekli planlar
varsa ilgili planlarda19; uygulama yapılacak kıyı alanlarının “Günübirlik Kullanım Alanı, Günübirlik Turizm alanı,vb” olarak işlenmesi
konusudur. 1999 yılında tamamlanan GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Gelişme Planı’nda Birecik Barajı başlıklı bölümünde (sf:
258-259) bu konu ile ilgili olarak şu ifade bulunur:
“..................1/100.000 ölçekli paftalarda GAP İdaresi tarafından yapılan planda gösterilen iskele yerleri, ve turizm faaliyetlerini
etkileyecek kullanışlara yer verilmiştir. Halen gerek Adıyaman İli’nin güney kesiminde Fırat ve Göksu kıyılarında ve Fırat’ın Gaziantep
ve Şanlıurfa kıyılarında yer alan bazı tarihi eserlere karayoluyla ulaşım oldukça zahmetli olmaktadır. Tekneyle ise tüm eserleri
toplu olarak görmek mümkün olabilecektir. 1/25.000 Çevre Düzeni Planı, turizm alanları için ayrıca aşağıdaki önemli hükümleri
içermektedir :
Kıyı Kanunu, nehir olarak tanımlanan kıyılarda da geçerli olup, Kıyı Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin ekinde yer alan Akarsularımızın “Nehir” Tanımına Giren
Kısımlarını Belirten Liste’de: Fırat’ın nehir olarak tanımlanan kısımları şu şekilde verilmiştir.
a
) Ana kolunun Keban Barajı ile Türkiye-Suriye sınıra arasındaki kesimi,
b) Karası kolunun Kemah İlçesi merkezi ile Keban Barajı Gölü arasındaki kesimi,
c) Murat kolunun Muş’un kuzeyindeki Kara su Deresi ile birleştiği nokta ile Kaban Barajı Gölü arasındaki kesimi.
Bu
tanıma göre Fırat’ın Adıyaman’ın güneyinden geçen kesimi nehri statüsün, Kıyı Kanunu’na tabidir.
19
Bu çerçevede 1999 yılında hazırlanmış olan ve 2010 yılında revizyonu gündemde olan GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Gelişme Planı’nda bu konunun özellikle
belirtilmesi, Adıyaman’ın Göksü ve Fırat kıyısındaki kesimlerinde ve hatta Cendere (Chabinas) Çayı kıyısında da bu tür kullanımların olması için günübirlik kullanım / günübirlik
turizm alanı olarak tanımlanması önemlidir. Nitekim 1999 yılında hazırlanan GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Gelişme Planı Raporu’nda bu ifadeler yer almakla birlikte,
doğrudan planın içinde bu tür alanlar gösterilmemiştir.
18
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• Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde ve ilgili kurumların onayı dahilinde,
• Bu plan sınırları içinde rekreasyon, günübirlik tesis, turizm tesisi ve kamping kullanımları yer alabilecektir.
• Turizm tesisleri planda sadece konut, bağ ve sayfiye evleri yapılaşmasına izin verilen alanlarda yer alabilecektir. Bu kullanımlar için, koruma alanları
hariç, bulunduğu alanın arazi kullanım kararlarında belirlenen en küçük parsel büyüklüğü; konut kullanımı için verilen en fazla yapılaşma emsalinin
ve en fazla yüksekliğin iki katı geçerlidir.
• “Planlama ile Korunması Önerilen Sit Koruma Alanları”nda ve diğer yapılaşmış alanlarda, mevcut yapılar turizm amaçlı kullanılabilecektir.
• İskeleler ... turizm yerleşme alanı olarak belirlenen alanlarda kendi parselleri hizasına gelen kıyıda kamuya açık olmak şartıyla turizm tesisi sahiplerince
gerçekleştirilebilir.”

Bu tespitlere rağmen, GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Gelişme Planı’nda (1999) Adıyaman’ın güneyinde Fırat Kıyısı günübirlik
turizm yada kullanım alanı olarak tanımlanmamıştır (Şekil 11b). Ancak bu talebin bölgesel Turizm Planının revize edildiği günümüzde
başta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizm Planlama birimleri olmak üzere ilgili kurumlara iletilmesi gerekir.
2. Seçenek: Kızılin Köprüsü çevresindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yapılacak müdahalelere ilişkin mevcut mevzuat:
Bu seçenekte de öncelikle Kıyı Çizgisinin tanımlanması gereklidir. Ancak söz konusu yönetmelikte nehir statüsünde tanımlanan akarsular
arasında Adıyaman’daki Göksu bulunmaz. Bu çerçevede Göksu’da Kıyı Kanunu’na göre bir işlem yapılması gerekli gözükmemekle birlikte,
bu konuyla ilgili mevzuat yeterince sarih değildir.
Yerelde yetkili kurumlar olan Adıyaman Valiliği, Bayındırlık İl Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü’nün konuyla ilgili kıyı sınır tespitini
yaptıktan sonra, üst ölçekli plan kararlarında kullanımla ilgili tanımların yer almasını sağlamaları yararlı olacaktır.
Her durumda Kızılin Köprüsü çevresi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğundan, Kızılin Köyü’nden farklı olarak burada, Rölöve, Restitüsyon,
Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projeleri’nin hazırlanması ve bunların Şanlıurfa KTVKBK’na sunulması ve kurulun uygun görüşünün
alınması gerekir. Nitekim deniz kenarındaki ÖÇK alanlarında yapılacak benzer uygulamalar için, Kıyı Kanununa referansla Yüksek Kurul’un
bir ilke kararı da bulunmaktadır.
“Karar No. Ve Tarih : 701
17/12/2003
İLKE KARARI
Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit ve ilan edilen Özel Çevre Koruma Kurumu yetkisi dahilinde bulunan Özel Çevre Koruma
Bölgelerinde yer alan arkeolojik sit alanlarında, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13.maddesinin (c) bendinde
belirtilen koşullara da uygun olan birer adet WC, soyunma kabini ve büfeden oluşan hizmet noktaları ile ilgili tip projelerin, Özel
Çevre Koruma Kurumunca uygulanmasına ilişkin Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 05.06.2003 gün ve 2139 sayılı
yazısında belirtilen önerileri ile 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının değerlendirilmesi sonucunda,
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alan I, II ve III. derece arkeolojik sitlerde ihtiyaç duyulan ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 3. maddesinin ( c) bendinde belirtilen hizmet noktalarından WC, duş, soyunma kabininden oluşan bir ünite
ile gölgelik ve ahşap iskelenin; Anılan Yönetmelikte belirtilen büyüklükleri aşmayan, temelsiz, kalıcı olmayan ve yöresel yapı
özelliklerini taşıyan, koruma kurulunun uygun göreceği yerde, varsa kazı başkanının görüşleri alınarak, Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığınca sunulacak vaziyet planı ve projelerin, koruma kurulunca onaylaması koşuluyla yapılabileceğine karar verildi.”
Göksu ile ilgili olan bir başka konu da çayın daha yukarısında inşası tamamlanma aşamasında olan HES’dir. Bu santral nedeniyle DSİ’nin
Kızılin Köprüsü ile ilgili çalışmalarda daha aktif yer alamsı beklenebilir. Mevzuatta bu konuyla ilgili olarak aşağıda verilen Yüksek Kurul
kararı bulunmaktadır.
717 Nolu İlke Kararı
4.10.2006
BARAJ ALANLARINDAN ETKİLENEN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI
2- Planlanan alanın dışında başka bir yerde yapılmasının mümkün olmadığının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca (D.S.İ.)
teknik, idari ve bilimsel açıdan tespit edilmesi sonucunda barajların, taşınmaz kültür varlıklarının ve arkeolojik sit alanlarının
bulunduğu alanlarda yapımının zorunlu olması durumunda;
a) Barajdan etkilenecek veya baraj suları altında kalacak taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik uygulamayı
belirlemek üzere alanın büyüklüğü ve özelliğine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (D.S.İ.)
tarafından, üniversitelerin konuyla ilgili öğretim üyelerinin (arkeolog, sanat tarihçi, şehir plancısı, mimar, jeolog ve restorasyon
ve konservasyon uzmanı vb.) yer aldığı Bilim Komisyonu oluşturulmasına ve bu komisyonun baraj inşaatı sona erene kadar
çalışmalarını sürdürmesinin sağlanmasına,
1) Yerinde korunmalarının uygun görülmesi halinde, buna ilişkin projelerin koruma bölge kuruluna sunulmasına...”
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Şekil 11b: GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Gelişme Planı’nda (1999) Adıyaman’ın Fırat kıyısındaki tarihi yerleşmelerin bulunduğu
alanlar sadece “Geliştirilmesi önerilen tarihi ve arkeolojik değerler” olarak tanımlanmıştır.
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6. MEVCUT KULLANIM VE KULLANICILAR
Köprü 19. yüzyılda yıkılarak işlevini tamamen yitirmiştir. Ayrıca bugünkü yol ağlarının tamamen dışında kaldığından bugün tamamen
işlevsiz durumdadır. Sadece nadiren gelen turistlerce ziyaret edilmektedir. Alanda çalışma yapıldığı dönemde köprünün özellikle doğu
yakasının çevre köylerden gelen halk ve gençler tarafından piknik alanı olarak kullanıldığı, köprünün ağzındaki platformlardan Göksu
ırmağı kıyısına inildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla alanın yerel sakinler için önemli bir rekreasyon alanı olduğu söylenebilir.

7. PAYDAŞLAR
Kızılin ve yakın çevresinde doğal ve yapılı çevreninin koruma yönetim sürecinde rol alabilecek 6 temel paydaş grubu vardır. Bunlar
Kızılin Köyü sakinleri, ziyaretçiler, merkezi ve yerel yöneticiler, uzmanlar ve toplum liderleridir. Öncelikle Kızılin’in sakinlerini yerel halk
oluşturmaktadır. İkinci olarak, sayısı şu aşamada çok olmasa da Adıyaman ili içinden ve yurtdışından alanı ziyarete gelen turistler vardır.
Üçüncü grup, merkezi yönetim temsilcileri Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü’nden
yetkilileri içerir.
Belediye sınırları dışında olan köyde yerel yönetimin temsilcisi köy muhtarlığı olup, köydeki hizmetler merkezde Adıyaman İl Özel
İdaresi’nce yürütülmektedir. Bunlara ek olarak, alan hakkında uzmanlaşmış bilgiye sahip Kültür ve Tabiat Varlıkları Şanlıurfa Koruma
Bölge Kurulu, bölgede F. K. Dörner döneminden bu yana kazı ve araştırmalar yapan Dr. Jörg Wagner ve Prof. Dr. Engelbert Winter gibi
Münster Üniversitesi mensupları ve araştırmacılarla, bölge üzerinde çalışan Doç. Dr. Hacı Zeyrek ile 2006’dan bu yana bölgede çalışan
ODTÜ KNKGP ekibi sayılabilir. Son olarak, köy öğretmenleri toplum liderlerini temsil etmektedir.

8. ALTYAPI
Köprü çevresinde herhangi bir altyapı bulunmamaktadır. Ancak 2008 yılındaki arazi çalışmaları sırasında Göksu üzerinde daha kuzeyde
bir Hidro-Elektrik Santrali’nin (HES) inşa edildiği saptanmıştır. Nitekim bu santral yüzünden Göksu ırmağının debisi çok düşmüştür.
Bu gözlem köylülerin ifadeleri ile de örtüşmektedir. Ayrıca yine 2008 yılındaki arazi tespitleri sırasında Göksu ırmağının Fırat’ta nazaran
gözle görülür biçimde kirli aktığı da tespit edilmiştir. Irmağın daha üst kesimlerinde bu kirliliğe neden olan koşulların belirlenerek önlem
alınması gereklidir.

9. SUNUM VE PEYZAJ ELEMANLARI
Köprü çevresinde hiç bir sunum ve peyzaj elemanı bulunmamaktadır.

10. ARAŞTIRILMIŞLIK DÜZEYİ
Köprü tümüyle yer üstünde olup, yıkılan orta göze ait blokların bir kısmı da nehir yatağına düşmüş haldedir. Yaklaşık 100 yıldır
kullanılmadığı halde, eserin taşlarının başka yerlere götürülmeden kalmış olması oldukça şanslı bir durumdur. Yukarıda da ifade edildiği
üzere köprüyle ilgili geçmişte bazı araştırmacılar çalışmalar yapmış ve köprünün tarihi ve mimari özelliklerini tanımlamışlardır. Singas
köprüsü olarak da anılan Kızılin Köprüsü ile ilgili olarak Starr S.Frederick (1963), Dörner ve Naumann (1939), Jörg Wagner (1975) ve
Turgut H. Zeyrek (2006) sayılabilir.

11. TARİH VE BAĞLAM
Kızılin köyünün güney doğusunda yer alan Göksu ırmağının (Singas) üzerinde ırmağın iki yanındaki kıyıyı birbirine bağlayan köprü,
günümüzde orta kemeri yıkık olarak iki yakadaki kemer ayakları ile durmaktadır. Günümüze ortaçağdan kalma eklentileri ile ulaşan
köprü Roma döneminde inşa edilmiştir. Köprünün yeri ve köprü ile ilgili bilgilerimiz A. Nöldeke’nin bahsine dayanmaktadır20. H. Von
Moltke köprüyü tekrar keşfetmiştir21. Köprü ile ilgili ilk detaylı çalışmalar Dörner ve Naumann tarafından Kommagene bölgesinde
yürütülen araştırmalar sırasında gerçekleştirilmiştir22.Samosata’dan Zeugma’ya uzanan Roma yolu üzerinde yer aldığına kuşku olmayan
Singas köprüsü “ad pontem Singae” ifadesi kullanılmaktadır 23. Ortaçağa kadar sağlam olarak ayakta kalan köprü Edessa’daki Kilise,
Damaskus’daki Cami ve Alexandria’daki Pharos Kulesi ile birlikte İslam dünyasının dört harikasından birisi olarak kabul edilmekteydi24.
Köprünün 18. yüzyıl ortalarına kadar sağlam durumda olduğu bilinmektedir. 1871-1872 (H. 1288) tarihli Diyarbakır salnamelerinde
köprüye ait bilgiler yer almaktadır. Köprü 19. yüzyıl sonlarında istilacılara karşı önlem olarak yöre halkı tarafından tahrip edilmiştir
(Zeyrek, 2006: 42, 210).

12. SOSYAL TARİH
Köy muhtarının aktardığına bilgiye göre Kızılin Köyü sakinleri yakında bulunan Ören Köyü ile birlikte Türkmenistan’dan Anadolu’ya gelen
Barak Türklerindendir. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinilememiştir.

20
21
22
23
24

Petermanns Mitt. 1920, 20; Dörner F.Karl-Naumann R., Forschungen in Kommagene, IstForsch 10, 1939, 107, dipnot 4.
Dörner-Naumann 1939, 107 dipnot 3.
Dörner -Naumann 1939, 61-66, Taf.7, 21, 22.
RE IV A2, 1663 v.d.
Strange G Le, The Lands of the Eastern Caliphate 1966, 124 dipnot 1; Wagner J.,”Die Römer am Euphrat” AW 6, 1975, 79, dipnot.35.
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Şekil.12 a,b. Singas Köprüsü Rölövesi, Plan -Cephe (Dörner-Naumann 1939, Taf.21,22)

Şekil 13: Rudolf Naumann’ın 1938 yılı Restitüsyonu (Dörner, 1999: 149).

13. KORUMA PLANLAMA TARİHİ
Kızılin (Göksu) Köprüsünü konu alan resmi belgeler sayıca oldukça azdır. Bunların birkaç tanesi sit alanı ilanı ve sınırlarla ilgili iken, son iki
karar alanda kaçık kazı yapılmasıyla ilgilidir. Bu belgelerle ilgili kısa bilgiler aşağıda verilmiştir.
●● Kızılin (Göksu) Köprüsü T.C: Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 06.03.1986 gün
ve 1938 numaralı kararı ile Göksu Çayı üzerinde yer alan diğer Roma Dönemi Köprüleri olan Vijne ve Altınlı Köprü ile birlikte
tescillenmiştir (Şekil: 14).

Şekil 14: Kızılin Köprüsü ile birlikte yörede (Gölbaşı ilçe sınırları içinde yer alan diğer iki Roma Köprüsü olan Vijne Köprüsü ve Altınlı Köprü’nün (veya Paşa Köprüsü) konumları

●● T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2006 gün ve 135 sayılı
kararında, daha önceki 19.05.2006 gün ve 56 sayılı karar metninde eksikler olduğu belirtilmekte, yapılan toplantıda bu bir önceki
karar metnini ve eki olan haritanın incelendiği, tescilli Göksu Köprüsü, kaya mezarları ve mağaraların içinde bulunduğu yeniden
düzenlenen ekli 1/5000 haritada sınırları belirtildiği şekilde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ve 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanları için KTVKYK’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma hükümlerinin uygulanması kararı
belirtilmektedir (Şekil: 15-16).
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●● Adıyaman Müze Müdürlüğüne
yollanan, arkeolog Fehmi Erarslan,
arkeolog Mehmet Alkan ve arkeolog
Nuri Karaca imzalı, 06.03.2008
tarihli, eklerinde CD ve harita bulunan
yazıda Gümüşkaya Köyünde ikamet
etmekte olan İshak Altun, Veysel
İlhan ve İsmail Altun isimli şahısların
köprüye yaklaşık 30 metre mesafede
kürek ve levye kullanarak bir çukur
açmaya çalıştıklarının tespit edildiği,
durumu anında güvenlik güçlerine
bildirmeye çalıştıkları halde alanda
şebeke
yetersizliği
nedeniyle
güvenlik veya diğer resmi birimlere
ulaşılamadığı bu nedenle gerekli
tespitin taraflarınca yapıldığı ve bu
konuda yasal işlem yapılması talebi
belirtilmektedir.

Şekil 15: Sit sınırı, 19.05.2006 gün ve 56 sayılı karar
eki harita

●● Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Cumhuriyet Başsavcılığına yolladığı 01.04.2008 gün ve 584 tarihli yazısında
Gümüşkaya Köyünde ikamet etmekte olan İshak Altun, Veysel İlhan ve İsmail Altun hakkında kaçak kazı yapmaları nedeniyle suç
duyurusunda bulunulmaktadır.

14. İDARİ STATÜ
Kızılin Köprüsü Gümüşkaya (Kızılin Köyü) sınırları içinde ancak, köy merkezinden 3,74 kilometre kuzeydoğuda yer almaktadır. İdari
açıdan köy statüsünde olup, muhtarlığı vardır. Besni Kaymakamlığına bağlıdır.

15. SORUMLU / YETKİLİ KİŞİ / KURUMLAR
Tescilli kültür varlığı olan Kızılin / Göksu Köprüsü’nün korunmasına yönelik tescil, proje onayı vb işlere ilişkin yetkili kurum merkezi
düzeyde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iken Kızılin Köprü’sünün korunmasından Ulaştırma
Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü sorumludur. Ancak Arkeolojik
alanın içinde köprü dışında yer alan kaya mezarları ile ilgili sorumluluk yine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ndedir. Dolayısı ile bütünleşik bir yapı gösteren köprü ve çevresi ile ilgili yapılması gerekli proje ve uygulamalar için merkezi
iki kurumun bir arada çalışması gerekir.
Alanın korunması ile ilgili olarak bölgesel düzeyde Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Şanlıurfa KTVKBK) ve il
düzeyinde Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bu birime bağlı olan Adıyaman Müze Müdürlüğü; yerelde ise köy muhtarlığı ile
Besni Kaymakamlığı sorumlu ve yetkili kişi ve kurumlardır.
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Şekil 16: Sit sınırı, 24.08.2006 gün ve 135 sayılı karar eki harita

Planlama ve sunum çalışmaları da dâhil olmak üzere arkeolojik sit alanında yapılacak her türlü faaliyete ilgili proje ve öneriler öncelikle
Şanlıurfa KTVKBK’nca değerlendirilmesi ve uygun görüşünün alınması gerekir. Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı
olarak faaliyet gösteren Adıyaman Müzesi de alanın izlenmesi ve denetiminden sorumludur. Kızılin / Göksu Köprüsü hiçbir belediyenin
mücavir alan sınırı içinde değildir. Dolayısıyla yerel düzeyde alanla ilgili yetki Besni Kaymakamlığı’ndadır.
2863 sayılı yasaya göre Kızılin / Göksu Köprüsü’nün ve yakınındaki kaya mezarlarının bulunduğu 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili
olarak Koruma Amaçlı İmar Planı, Çevre Düzenleme Projesi ve Kızılin / Göksu Köprüsü ve Kaya Mezarları rölövesiyle birlikte yapılacak her
türlü konsolidasyon, güvenlik ve sunuma yönelik tasarımı içeren bir Restorasyon Projesi’nin yaptırılması ve uygulanmasından merkezi
düzeyde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü,
Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü; yerelde Adıyaman Valiliği ve Müze Müdürlüğü sorumludur. Benzer şekilde alanın güvenliği için bir
bekçinin tahsisi ile alanda bu amaçla barınacak personelin çalışma koşullarının / ortamının ve alandaki olanakların paydaşlar lehine
geliştirilmesi gibi konularda da merkezi kurumlar yetkilidir.

16. GÜVENLİK
Güvenlikle ilgili herhangi bir yetkili bulunmamaktadır. Tarihi eser olması nedeniyle Adıyaman Müze Müdürlüğü’nün kontrolündedir.
Yerleşim alanlarının ve yol ağlarının uzağında olması nedeniyle oldukça korunmasız durumdadır.
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17. İZLEME
Yerin korunması konusunda herhangi bir izleme veya faaliyet şu anda yapılmamaktadır.
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TANRILARIN TAHTI: NEMRUT DAĞI
Neriman Şahin Güçhan

Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
448 sayılı Referans numarası ile UNESCO Dünya Miras Listesine alınmış olan Nemrut Dağı Tümülüsü’nün pek çok farklı özelliği ile farklı
gruplar için değerler ve anlamlar içerir. Bu değerler şu ana başlıklar altında toplanabilir:,
Tarihi/mimari değerler: Yüz yılı aşkın süredir devam eden kazı ve araştırma tarihi boyunca Nemrut Dağı’nda çalışan tüm araştırmacılar
alanı “bu ölçekte kolosal bir uygulamanın böyle zor bir alanda gerçekleştirilmiş olması” yanı sıra “alanın fiziki zorluklarının üstesinden
gelirken bulunan çözümler, yöntemler ve bunların sonucunda ortaya çıkan bu görkemli anıtın şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı” özellikleri
nedeni ile değerli ve eşsiz olduğu hakkında uzlaşırlar.
Nemrut Dağı Tümülüsü, o dönem için doğunun sınırı olarak kabul edilen Fırat’ta bulunduğu için doğu ve batıyı harmanlayan, birleştiren
özelliği nedeni ile eşsizdir. Anıtın tasarımında Antiochos’un Pers (doğu) ve Makedon (batı) atalarının isimlerinin stellerde yan yana
kullanımı anıtı keşfeden ve tanımlayan Puchstein’ı da 100 yıl önce, 1881 yılında da çok şaşırtmıştır. Çünkü doğu batı tanrılarının birlikte
kullanımı, bu dönem eserlerinde rastlanan bir durum değildir. Bu özellik, Nomos’a ve kült alanına özel bir anlam yüklemektedir (Dörner,
1999: 19).
Anıtın büyüklüğü ve inşasındaki güçlük kadar, iki bin yıl önce yazılmış olan Nomos’un içeriği, yine alanda yer alan, gösterdiği ve yüz yıldır
alanda çalışan tüm araştırmacıların ilgisi çekip bugüne kadar çeşitli yorumlara konu olan tarih ile aslan horoskopu tüm kült alanı çok özel
bir öneme sahiptir.
Tüm bu tarihi ve mimari özellikleri nedeniyle Kral I. Antiochus’un kendisi için yaptırdığı kutsal alan (hierethesion) ile içinde mezar odasının
bulunduğu düşünülen Tümülüs ve onu çevreleyen kutsal alanlardaki büyük boyutlu heykeller, kabartmalar (steller) ve yazıtların yer aldığı
Nemrut Dağı, Dünya Miras Alanı komisyonunca “i, iii” ve “v” numaralı kriterlerine göre UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir.
Nemrut Dağı’nın DMA listesine alınmasına temel oluşturan, uluslararası düzeyde tescilli değerleri1 şunlardır:
“i. Yaratıcı insan dehasının ürünü olması;
iii. Kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da kayıp bir uygarlığın tek veya en azından istisnai tanıklığını yapması;
iv. İnsanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı tipinin ya da mimari veya teknolojik veya peyzaj
topluluğunun değerli bir örneğini sunması.”
Konuma ilişkin tarihsel ve güncel bağlam: Alanın konumlandığı rakım nedeniyle sahip olduğu manzara, alanın içinde bulunduğu doğal
peyzaj ile birlikte oluşturduğu bütünsellik, Kommagene döneminde nasıl bu yerin seçimi sağlamış ise bugünde aynı coğrafi özellikleri ve
peyzaj nedeniyle bölge Milli Park olarak tanımlanmış ve koruma altına alınmıştır. Dolayısı ile Nemrut’un içinde bulunduğu doğal çevre,
bu çevreye ait tüm elemanlarla birlikte ayrıca geçmişte olduğu gibi bugünde aynı bağlamsal sürekliliği devam ettirdiği için değer olarak
tanımlanabilir.
Turistik ve ekonomik değer: Nemrut Dağı Tümülüsü bir Dünya Miras Alanı olarak, arkeolojik ve mimari özellikleri nedeniyle tüm ülkede
ve yurtdışında tanınmakta ve Kapadokya’dan başlayıp doğuya uzanan turistik güzergâhın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Alanı ziyaret eden turistlerin sayısı her yıl artmaktadır. Ülke ölçeğinde Tümülüste bulunan heykellerin güncel hayattaki sembol olarak
kullanılması durumu da gittikçe daha yoğun gözlemlenmektedir (Adıyaman kent içinde yer alan bazı alan düzenlemeleri, tüm şehirlerde
Adıyamanlıların işlettiği çeşitli işletmelerde yer alan heykel sembolleri ve Kommagene adı, televizyon reklamları ve benzeri). Tüm bu
özellikleri nedeniyle NDT’nün oldukça yüksek turistik değeri, dolayısıyla ekonomik değeri vardır. Bu değerin kontrollü şekilde kullanımı
ve yükseltilmesi Türkiye’deki iller içinde oldukça gerilerde yer alan Adıyaman’ın kültürel turizm yoluyla gelişimini sağlayacak, eserin
yaratacağı ekonomik fayda ile özelde bölgede genelde kültür varlıkları ile ilgili farkındalığın artması sağlanacaktır.
Sorunlar
Nemrut Dağı Tümülüsü 100 yılı aşkın süredir araştırılıp, çalışılan bir alan olmakla birlikte, 2006 yılında KNKGP başlayıncaya kadar,
alanın bir bütün olarak korunması için bazı sınırlı çabalara rağmen somut ilerlemeler kaydedilememiştir. Bu süreçte alan çağdaş ölçütleri
karşılayacak şekilde yönetilememiş, Dünya Kültür Miras listesinde bulunan Nemrut’ta kullanıma ilişkin sorunlar da çözümlenememiştir.
Alanda bazı güvenlik önlemleri alınmış olmakla birlikte, alanın yönetimine ilişkin halen ciddi sorunlar vardır.
KNKGP kapsamında tamamlanan Çevre Düzenleme ve Hizmet Evleri projelerinin uygulamaların tamamlanması, proje raporunda
tanımlandığı şekliyle işletilmeleri halinde alanın kontrollü şekilde sunumu ve güvenliği sağlanacak, alandaki kullanım sorunları da
çözümlenmiş olacaktır. Ancak bu süreç tamamlanana kadar daha önce ÇDAP’nde tanımlanan ve aşağıda kısaca tekrar edilen sorunların
Kasım 2010 tarihi itibariyle devam ettiği de ifade edilmelidir:
Eserler:
●● Eserlerin doğal koşullar ve insan eliyle yapılan tahribata bağlı olarak bozulması,
1

Kaynak: http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/448.pdf Ek 1.3 veya 1.6’da verilen çeviri metinlerine ya da UNESCO web sitesinde bulunan Nemrut’la ilgili
belgelerin Türkçe versiyonları için KNKGP web sitesine bakınız: Adres: www.nemrut.org.tr nemrut/tanım /dünya mirası / unesco belgeleri başlıklarına girerek erişebilirsiniz.
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●● Nemrut Dağı Tümülüsü’nü oluşturan eserlerin korunması için yapılacak faaliyetlerin tanımlanması, uygulanması ve izlenmesi ve
sürekliliğin sağlanması,
Güvenlik
●● Alanda ziyaretçilerin kontrolsüz dolaşımı,
●● Alanın güvenliği ve kontrolsüz girişlerin engellenmesi (Malatya yönünden ulaşımın tamamen kontrolsüz ve tanımsız olması),
●● Bekçi / güvenlik personelinin azlığı,
●● Güvenlik ve ziyaretçi kontrolünün çağdaş bir güvenlik sistemi olarak ele alınması / çözümlenmesi gereği
Kullanım
●● Ziyaretçi gereksinimlerinin alanda karşılanmaması (tuvalet, çöp kutusu vb),
●● Alanda görev yapan / yapacak personelin (bekçiler, araştırmacılar vb) barınma koşullarının düzeltilmesi,
●● Alanda özellikle Doğu Teras’ta her yıl yapılan Festival sırasındaki kontrolsüz ziyaretçi akınının dönemsel olarak olsa da alana zarar
vermesi,
●● Nemrut’un kontrolü için ÇDAP’nd tanımlanan yönetim ve dolaşım düzeninin uygulamaya koyulması ve belirlenen ziyaretçi
kapasitesine uyulması,
●● Alanda altyapı eksikliğinin giderilmesi,
Sunum/tanıtım
●● Alanın ziyaretçilere doğru sunumuna yönelik eksiklikler, (dolaşım güzergâhı, pano ve işaretler,tabelalar, zincirli bariyerler, düzensiz,
alanla uyumsuz elemanlar)
●● NDMP-UDGP’ında öngörüldüğü halde, alanda rehberlik /alan kılavuzluğu hizmetlerinin verilememesi,
●● Tanıtım faaliyetlerinin eksikliği ve kalitesinin yükseltilmesi,
●● Alanın değerine uygun şekilde sunulamaması, gelen ziyaretçilere tanıtılamaması,
●● Alandaki bilgilenmeyi sağlayacak olan sunum ve peyzaj elemanları, ve yetersiz niteliği,
Ulaşım ve çevre kontrolü
●● Alana engelli ve yaşlıların daha rahat erişiminin sağlanması
●● Nemrut Dağı Tümülüsü’ne bağlı olduğu Karadut Köyü ile ilişkinin zayıflığı ve köyde gözlenen çevre ve altyapı sorunları,
Yönetim
●● Farklı merkezi ve yerel otorite ve birimlere bağlı olan alanda iletişim eksikliği ve yönetime ilişkin sorunlar,
●● Anadolu’ya özgü bir krallık olan Kommagene’nin diğer önemli alanlarla birlikte sunumu,
●● Alanın yönetimi ve sahiplenilmesi konusunda yerel düzeyde katılımı öngören bir Yönetim Modelinin eksikliği
●● Alanda ve çevrede Dünya Miras Alanı olan Nemrut Dağı Tümülüsü ile ilgili farkındalığın olmaması.

Resim: 1: Nemrut Dağı Tümülüsü’nün ziyaretçilerce kullanımı
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Potansiyeller
●● Nemrut Dağı Tümülüsü, eşsiz değerlere sahip, ulusal ve uluslararası ölçekte korunmakta olan bir Dünya Miras Alanı’dır.
●● NDT yakın çevresi ile görsel ve mekânsal anlamda bütüncül değerlere sahip olup, inşa edildiği tarihi ve coğrafi bağlam ve alana
ilişkin anlamlar halen korunmakta ve varlığını sürdürmektedir. Alanın yakın ve uzak çevresinde bulunan kültür varlıklarıyla kurduğu
güçlü bir panoramik bütünlük vardır.
●● NDT’nün iyi korunmuşluk durumu; Kommagene kültürüne ait diğer eserlerle birlikte sürdürdüğü coğrafi, tarihsel ve anlamsal
bütünlük bu eserlerin Nemrut’la birlikte bütün olarak korunması ve sunumu için çok önemli bir potansiyel yaratmaktadır.
●● Nemrut’la birlikte Kommagene kültürüne ait diğer alanlar, Anadolu’ya özgü bir krallık olan Adıyaman geneline yayılmış olup, ilin
kültür turizmi açısından potansiyelini artırmaktadır.
●● Nemrut Dağı Tümülüsü korunmuş bir doğal çevrede olmakla birlikte araçla erişim mümkündür.
●● Alandan güneş doğuş ve batışının ritüele dönüştürülmüş olması, alanın 24 saat açık bir ören yeri olarak kullanılmasını
sağlamaktadır. Bu 24 saat kullanım alan için özel potansiyeller yaratır.
●● NDT’nün Dünya Miras Alanı olması, alana merkezi ve yerel otoritelerce daha çok önem verilmesini ve alan için 2006’dan bu yana
önemli kaynak ayrılmasını sağlamıştır. Bu durum, alanın korunması ve değerlendirilmesi ve bu amaçla KTB dışında yerli ve yabancı
kaynaklar /sponsorlar bulunması açısından çok önemli bir potansiyeldir.
●● NDT ile ilgili olarak hazırlanan ve tamamlanma aşamasında olan KNKGP’nde projeler öncelikle NDT için olmakla birlikte, Türkiye’ye
yansıtılacak önemli deneyimler sağlamış olup, bunlar NDT ve diğer koruma alanları için önemli potansiyeller içermektedir.
Projelerin hazır olması uygulama için sponsor bulma potansiyelini artırmaktadır.
●● KNKGP kapsamında tamamlanan projelerin uygulamaya geçmesi alanın turizm potansiyelini, dolayısıyla çarpan etkisini ciddi
biçimde artacaktır,
●● ODTÜ KNKGP ekibince alanda 4 yıldır yapıla gelen geniş içerikli çalışmalar sonunda Nemrut Dağı Tümülüsü’nün sorunları
tanımlanmış ve eserlerin büyük çapta yerlerinde korunmalarının mümkün olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, alanın ve eserlerin
sürekliliğinin uygun koruma tedbirleri ve müdahaleleri ile yapılabileceğini göstermesi açısından çok önemli potansiyeller
yaratmaktadır.
●● NDT’nde koruma amaçlı uygulamaların her taş bloğu için oldukça ayrıntılı işlemler gerektirmesi, bu alan için tanımlanacak
müdahale sürecinin çevrede istihdamın ve farkındalığın artırılması için kullanım potansiyeli vardır. Dolayısıyla artan kaynaklarla
birlikte koruma alanını istihdamı artıran bir sektör olarak görerek, bu alanın regüle edilmesi halinde özelde Nemrut’ta genelde
Türkiye’de tarihi eserlerin korunması sağlanabilecektir. Bu açıdan Nemrut öncü, örnek, bütüncül bir proje ve uygulama olma
potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin özellikle KTB tarafından iyi kullanılması, tanıtılması ve ulusal bir deneyime dönüşmesi
için iyi regüle edilmesi gerekir.
●● Tümülüs’le ilgili özelinde koruma sorunlarının çözümü için özel öneriler, ilk uygulamalar geliştirilmektedir. Akıllı kumaşlarla
kılıf yapılması, güneşe enerjisi kullanarak alanda kar yükünün eserlere zarar vermesinin engellenmesi, alandaki foseptiklerde
organik yöntemle arıtma yapılmasının sağlanması vb. gibi. Mimari açıdan çevreye duyarlı bu tür yaklaşımların koruma alanında
kullanılması projenin, dolayısıyla Türkiye’nin tanıtım potansiyelini ve koruma alanındaki prestijini artıracaktır.
●● Alanda, özellikle Adıyaman tarafından inşa edilecek Hizmet evinde ziyaretçilerin alanla ilgili olarak ayrıntılı şekilde bilgilenmeleri
sağlanacak, yapıda sunulacak diğer hizmetlerle alandaki / Adıyaman’daki konaklama süresi artırılacak, dolaysıyla alanın turistik
potansiyeli de artacaktır.
●● Alanda inşa edilecek engelli güzergahı benzerleri içinde özel ve öncü bir uygulama olacaktır. Ayrıca engelliler için tasarlanan aracın
Uluslararası düzeyde pek çok tasarım ödülü almış Dr. Hakan Gürsü tarafından tasarlanmış olması önemli bir potansiyeldir.
●● ODTÜ-KNKGP kapsamında hazırlanan Çevre Düzenleme Projesi ile ve alana iki yönden yaklaşımda yer alan ve inşaatı başlamış
olan Hizmet Evlerinin işletmeye açılmasıyla ziyaretçilerin gereksinimleri çağdaş ölçütlere uygun şekilde sağlanacak, ayrıca alanın
güvenliği ziyaretçilerin yarattığı kontrolsüz kullanım engellenebilecektir. Bu durum alanın daha iyi korunması için bir potansiyeldir.
●● Hazırlanan Çevre Düzenleme Projesi kapsamında öngörülen tüm gruplar için Alan Kılavuzu Tahsisinin zorunlu hale getirilmesi
çevrede istihdam ve farkındalığı artıracak önemli bir potansiyeldir.
●● KNKGP’nın 2010 yılı sonunda tamamlanacak olması, uygulamalara başlanmış olması ve istikrarlı bir tutumla kısa erimde sonuç
alma potansiyelini yükseltmektedir.
●● KNKGP ile sadece Nemrut içinde değil, Adıyaman’ı kapsayan toplam 15 eser/alanla ilgili Yönetim Planlarının hazırlanmış olması,
bu planlarda tanımlanan eylemlerin öngörülen zamanda yapılması halinde, Adıyaman’ın NDT odaklı, Kommagene-Nemrut
destinasyonuna dönüşme potansiyeli çok yüksektir.
●● KNKGP kapsamında hazırlanan KNYP çalışmaları sırasında, özellikle Ekim 2010’da Adıyaman’da yapılan son çalıştayda projeye
yerel liderlerin ve otoritelerin gösterdiği yüksek güven ve destek çok önemli bir potansiyeldir. Bu çalıştay sonunda Adıyaman’da
KNYP’nda tanımlanan işlerin gerçekleştirilmesini izlemek üzere bir platform oluşturulması kararı çıkmış olup, yerelde bu örgütlenen
çalışmaları başta Adıyaman Valisi Sn. Ramazan Sodan, Sn. Selda Tandoğan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü, ODTÜ-KNKGP Yerel
Koordinatörü Sn.Mustaf Ekinci’nin özel ilgi ve katkılarıyla devam etmektedir.
●● Başta NDT olmak üzere KNKGP’nde tanımlanamayan özellikle tanıtım ve mimari uygulamaya yönelik olarak AB destekli BROPIPA projesinden 5.850.000 Avro değerinde kaynak almak üzere Adıyaman Valiliği başkanlığında ortaklaşa hazırladığımız proje,
doğrudan sağlayacağı kaynağın yanı sıra benzer projeler içinde KNKGP’nın ne kadar yüksek bir potansiyeli olduğunu göstermesi
açısından çok önemlidir.
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SWOT Analizi

Nemrut Dağı Tümülüsü

Güçlü yanlar

Zayıf yanlar

• Türkiye’deki 9 adet miras alanından biri olması, mimari/arkeolojik değeri, doğal değeri,
• Adıyaman’daki diğer bilinen ve değerli, ulaşımı kolay turistik çekim alanları olan Cendere, Karakuş, ARSEMİA, Perre ile olan coğrafi
yakınlığı,
• Geçmişte var olan tarihi, coğrafi bağlam ve anlamsal bütünlüğün halen varlığını sürdürmesi,
• Nadir bulunan kült yerlerinden biri olması ve coğrafi konumunun özelliği
• KNKGP’nin hazırlanıyor ve tamamlanma aşamasında olması,
• Tamamlanmış projelerin uygulanmasına başlamış olması
•
•
•
•
•

Karadut ve Kahta halkının alana olan ilgisizliği,
Bölgede kalkınma / eğitim düzeyinin düşüklüğü nedeniyle yeterli turizm altyapısı ve yatırımlarının olmaması,
Farkındalık eksikliği,
Bugüne kadar alanda bir alan yönetim biriminin kurulamamış olması,
Alan Yönetim biriminin başına atanması beklenen Alan Başkanı için Kültür ve Turizm Bakanlığının ayırdığı bütçenin bu kadroyu çekici
kılmaya yetmemesi,
• Ziyaretçilerin verdiği zararların önüne geçme zorluğu,
• Alanın konumundan ötürü (yerleşim yerlerine uzaklık) oluşan kontrol eksikliği.

Fırsatlar

•
•
•
•

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın alanın bütüncül ve kapsamlı korunması için harekete geçmiş olması,.
Adıyaman’da turist sayısının artış göstermesi. Adıyaman’da 3, Kahta’da 1 yeni turistik otel yatırımının1 yapılmakta olması,
KNKGP kapsamında geliştirilen bütüncül Yönetim Planının varlığı ile Adıyaman’ın özel bir destinasyona dönüştürülmesi
KNKGP’de tanımlanan eylemlerin gerçekleştirilmesi için halihazır haritaların Adıyaman

Tehditler

•
•
•
•

Yerelde çalışacak uzman personelin istihdam edilememesi,
Korumanın sürdürülebilirliğinin sağlayacak mekanizmaların var olmaması,
Vandalizmin önüne geçilmesi alınacak önlemlerin yeterli düzeyde uygulanamaması,
Alandaki tüm uygulamalarda oluşabilecek öngörülmeyen sorunlar.

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Kommagene Krallığı’nın en önemli kült alanı olan Tanrılar Tahtı Nemrut Dağı Tümülüsü’nü halen var olan coğrafi, tarihsel
ve anlamsal ilişkileriyle bir bütün olarak ve çağdaş bilimsel gereklere uygun biçimde koruyarak Kommagene-Nemrut kültür turizmi
destinasyonuna dönüştürmek
VİZYON SLOGANI. Kommagene Zirvesi Tanrıların Tahtı
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Nemrut Dağı Tümülüsü, Karadut ve çevresi için 3 temel politika önerilmektedir:
1. Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korunması ve sunumunun iyileştirilerek mevcut yerleşimle birlikte ele alınması;
2. Kahta ilçesi içerisinde benzer ekonomik düzeyde olan yerleşimlerin toplumsal kalkınma sürecinde birlikte ele alınması;
3. Mevzuattaki araçları aktive ederek yerel toplumun koruma ve gelişme süreçlerine katılımının sağlanması;
4. Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecinde istihdamının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Nemrut Dağı Tümülüsü, Karadut ve çevresi için 3 temel strateji alanı
belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım,
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma,
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Alandaki tarihi/kültürel/doğal miras öğelerin korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Nemrut Dağı Tümülüsü Restorasyon Uygulama Projesi

Alandaki tüm kalıntıların ve belirlenmiş koruma alanlarının koruma projelerinin tamamlanması,
izleme mekanizmalarının kurulması, sürekliliğinin sağlanması için gerekli araçların geliştirilmesi.

2. NDT Restorasyon –Malzeme Uygulama Projesi

Eserlerin korunması için konsolidasyon, plastik tamamlama, akıllı kumaş kullanımı vb gibi özel
müdahaleler içeren projelerin uygulanması

3. Adıyaman Müzesinin Renovasyonu

NDT’nden taşınması öngörülen kumtaşı stellerle birlikte kumtaşı heykellerinde sergileneceği
şekilde mevcut Adıyaman Müzesi’nin geliştirilmesi

B Strateji 2. Tarihi yapıların ve girişlerinin korunarak yeniden düzenlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme Uygulama
Projesi

Tamamlanmış olan bu projenin gerçekleştirilmesi
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Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
2. Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme projesinin
işletilmesi

Tamamlanmış olan bu projenin uygulamasını ve işletilmesini sağlayarak, en kısa erimde kontrollü
ve çağdaş ölçütlere uygun halde alanın ve çevrenin sunumunun sağlanması

3. NDT Çevre Düzenleme- Engelli Yolu Uygulama Projesi

Projelendirmesi tamamlanmış engelli yolu projesinin uygulanması

B Strateji 3. Karadut’un teknik altyapısını getirilerek ve çevre kirliliğine karşı önlemlerin alınarak sağlıklaştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Altyapı Projesi

Su ve kanalizasyon hizmetinin getirilmesi

2. Sağlık Ocağı Projesi

Sağlık ocağının getirilmesi

3. Sağlıklaştırma Projesi

Yerel halkın katılımı ile çöp toplama etkinliğinin, çöp kutusu temininin ve sürekliliğinin örgütlenmesi

B Strateji 4. Nemrut’taki deneyimle idari ve yasal çerçevenin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. İdari ve Yasal Çerçevenin geliştirilmesi

Nemrut’ta edinilen deneyimin ulusal mevzuata ve koruma alanına yansımasını sağlayacak idari ve
yasal tedbirlerin tanımlanması projesi

B Strateji 5. Nemrut Dağı Tümülüsü alan yönetimi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Alan Yönetim Biriminin kurulması

Nemrut Tümülüsünün korunmasının sağlanması için bir alan yönetimi biriminin oluşturularak
alanın izlenmesinin ve korumanın devamlılığının sağlanması

2. Çevre ve Orman Bakanlığı ile üst protokol yapılması

Nemrut Tümülüsünün alan yönetiminin kurumlararası uyum ile götürülebilmesi için Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında bir üst protokol yapılması

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Nemrut Dağı Tümülüsü’nün kültürel turizm odaklı kullanımlara imkan verecek planlamanın yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Hizmet Birimi Projesi

Nemrut Dağı Tümülüsü’nün girişinde bir hizmet biriminin (yiyecek, turistik eşya, yöresel ürünlerin satışı)
tasarlanması

2. NDT Hizmet Evi Uygulama Projesi

Nemrut Dağı Tümülüsü projelendirilen hizmet evinin uygulanması

3. NDT Hizmet Evi İşletme Projesi

Nemrut Dağı Tümülüsü çevre düzenleme projesi kapsamında projelendirilen ve uygulama aşamasında
olan hizmet evinin işletmesinin yerel ölçekte örgütlenmesi ve izlenmesi

B Strateji 2. Karadut’da turizm odaklı kullanımlara imkan verecek planlamanın yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Ekolojik Turizm Projesi

Yörenin ekolojik turizm ile kalkınması kapsamında çevresel ve üretim araştırmalarının yapılması ve yerel
halkın örgütlenmesi

2. Ev pansiyonculuğu Projesi

Konut şartlarının pansiyonculuğa izin verecek şekilde iyileştirilmesi

3. Turistik Eşya Üretimi Projesi

Nemrut Dağı Tümülüsü’nü ve çevredeki diğer tarihi/kültürel değerleri simgeleyen turistik eşya üretiminin
(heykel) desteklenmesi

4. Halıcılığı Canlandırma Projesi

Geleneksel halıların dokunması için yaşlıların örgütlenmesi ve eski tezgahların devreye sokularak halı/
kilim dokumanın canlandırılması

B Strateji 3. Halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak için becerilerinin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizm Odaklı Eğitim Projesi

Halkın yararlanabileceği turizm odaklı hizmet eğitim alanlarının tanımlanarak (dil, pansiyonculuk/motel
işletmeciliği, alan kılavuzluğu, heykel üretimi, halı/kilim üretimi gibi)

2. Toplumsal Farkındalık Projesi

Alanın anlamı, bölge için önemi, yapıların tarihi ile bilgilerin yerel halkla paylaşılması ve koruma konusunda
periyodik olarak farkındalık arttırıcı eğitim/uygulama çalışmalarının müze ile işbirliği yaparak organize
edilmesi

3. Restorasyon Eğitim Projesi

Alandaki kalıntıların korunması sürecinde kazılardaki gibi restorasyon sürecini çevreden insanların
eğitilerek sürekli olarak çalışabildiği bir sürece dönüştürmek, böylece işin gereği olan uygulamaları
yaparken yerelde farkındalığı ve istihdamı artırmak.

B Strateji 4. Köyde turizm odaklı gelişimi destekleyecek faaliyetlerde yerel istihdamın sağlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Restorasyon Eğitim Projesi

Alandaki kalıntıların korunması sürecinde kazılardaki gibi restorasyon sürecinde yerel halkın istihdamının
sağlanması.

B Strateji 5. Kültürel, sosyal, doğal ve fiziki değerlerin sunumunun ve tanıtımının yapılması
Proje adı.
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Proje hedefi.
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
1. Turistik Tanıtım Projesi

Tarihi ve doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası, yürüme yolları
kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması

3. NDT Çevre Düzenleme Tanıtım Projesi

Nemrut Dağı tarihi/kültürel değerleri özgün koruma uygulamalarını basın yoluyla tanıtarak, NDT’nün
ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımının sağlanması

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Alternatif gelir getirici faaliyetlerin çeşitlenmesi ve geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.
Yöresel ürünlerin (örnek: nar, elma, üzüm, dut, fıstık, incir, bal gibi) üretiminin desteklenmesi
1. Yöresel Meyve Üretimi Projesi
için gerekli örgütlenmenin yapılması
2. Ahır Hayvancılığı Projesi
Organik besleme yöntemleri uygulayan ahır hayvancılığının (büyükbaş, süt inek) geliştirilmesi
3. Arıcılık Projesi
Hayvancılığa alternatif arıcılığın teşvikinin yapılması
B Strateji 2. Yerel halka alternatif gelir getirici faaliyet becerilerinin kazandırılması
Proje adı.
Proje hedefi.
1. Yöresel Meyve Üretim Eğitimi Projesi
Yerel halka organik bağ/bahçe üretimi ile ilgili eğitimlerin verilmesi
B Strateji 3. Yöresel meyve ürünlerinin pazarlanması
Proje adı.
Proje hedefi.
Yerel halkın organik meyve ürünlerinin pazarlanması ile ilgili süreçlere katılması, tanıtım/
1. Yöresel Meyve Pazarlama Projesi
paketleme/nakliyat araçlarının geliştirilmesi ve gerekli işbirliklerinin kurulması
B Strateji 4. Üretim ve koruma faaliyetlerinin birlikte yürütebilmek için yasal çözümlerin aranması
Proje adı.
Proje hedefi.
Milli Park statüsü ve sit alanında sulu tarım için altyapı inşaatı yasal çatışmasının ortadan
1. Yasal Alternatif Geliştirme Projesi
kaldırılması için yasal çözüm ve uzlaşma yollarının araştırılması ve hayata geçirilmesi

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korunmasının sürdürülmesi, projelendirilmesi
tamamlanmış projelerin uygulanması, Nemrut Dağı Tümülüsü’ne ve Karadut’a turistik hizmetlerin götürülmesi ve gelir kaynaklarının
çeşitlendirilmesi önerilmektedir.
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KOMMAGENE’NİN İLK KÜLT ALANI:
ARSEMİA - ESKİ KALE
Mert Nezih Rifaioğlu
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
●● ARSEMİA Milli Park Sınırı içinde olup yakınındaki Nemrut Tümülüsü, Karakuş Tümülüsü ve Yeni Kale arkeolojik alanları ile tarihsel,
kültürel ve doğal bir bütünlük oluşturmaktadır. ARSEMİA’nın özellikle Nemrut Dağı Tümülüsü ve Karakuş Tümülüsü ile kurduğu
görsel, mekânsal, tarihsel, doğal ve anlamsal değer ve ilişkiler büyük ölçüde devam etmektedir.
●● ARSEMİA’da bulunan kaideler, kaya yazıtı, kaya geçidi ve kaya odaları ile kitabeler özgün varlıklarının yanı sıra, Kommagene Krallığı
kültürü hakkında, başka hiçbir yerde bulunmayan bilgiler içerdikleri için alanın fiziksel, tarihsel ve bilimsel değerlerini oluştururlar.
Bu değerlerin bilinirlik düzeyinin yüksek olması bilimsel değerinin yanı sıra alanın sunum kapasitesi yükselterek, tuistik değerini
artırmaktadır.
●● ARSEMİA’nın hem Milli Park sınırı içinde bulunması hem de Adıyaman-Kâhta karayolu ile yılın her mevsimi tüm iklim koşullarında
ulaşılabilir olması sebebiyle konumsal değeri bulunmaktadır. Ayrıca, geniş kapsamda diğer köyler ve doğal çevre ile birlikte
bulunması ekolojik ve jeomorfolojik değerler içermesini sağlanmıştır.
●● ARSEMİA Ören Yeri güneyde Kahta çayına bakan vadi ile birlikte güney doğuda geride Karakuş Tümülüsü’nü, kuzey-kuzeybatıda
Kocahisar Köyü ile Yeni Kale’yi ve kuzey doğuda Nemrut dağı Tümülüsü’nü gören, oldukça geniş bir alana hakim, yüksekte bulunan
bir alandır. ARSEMİA’nın her noktasından görülen farklı panoramalar bu coğrafyayı bir özel bakı terasına dönüştürürken, Ören
yerinin üzerinde bulunduğu Kahta Çayından başlayarak yükselen, sarp kaya formasyonu kaya tırmanma sporu için özel bir parkur
niteliğindedir.
Sorunlar
ARSEMİA ile ilgili başlıca sorunlar doğa ve insan kaynaklı sorunlar, çevre düzenlemesinin eksikliği ve alt yapı yetersizliği olarak tanımlanabilir.
Fiziksel sorunlar olarak alanda bulunan stelde, yazıtta malzeme kayıpları, bozulmalar bulunmaktadır. Bozulmalar dış hava koşullarından
olabildiği gibi, alana gelen ziyaretçilerin rahatlıkla stele ve yazıta ulaşabilmeleri, temas edebilmelerinden de kaynaklanabilmektedir.
Dolayısıyla koruma ve sürdürülebilir bakım önemli bir sorundur.
Çevre düzenlemesinin yetersiz oluşundan kaynaklı sorunlar bulunmaktadır. Alanda kahve dışında oturma mekânı yoktur. Gelen
ziyaretçilerin dinlenebileceği oturma birimlerinin bulunmaması, özellikle farklı bakı noktalarında, farklı anlamları olan ve doğal açıdan
da çok özel olan panoramalara sahip bu alanın hızla gezilip, hemen terk edilmesine neden olmaktadır. Oysa alandaki dolaşım düzeninin
geliştirilmesi ve farklı noktalarda seyir/bakı teraslarının oluşturulması turistlerin alanda daha uzun süre kalmalarını sağlayacaktır.
Alan içinde ulaşım dar, zemini toprak, dolayısıyla kaygan bir patikalardan sağlanmaktadır. Yoğun ziyaretçi akını olduğunda özellikle
kaidelerin olduğu yerlerle, platoya gelen ve alana giden turistlerin karşılaştığı noktalarda geçişler sıkıntıyla yapılabilmektedir. Bu durum
ayrıca bir yanı her zaman dik bir yamaç şeklinde olan patikalar da ziyaretçiler aleyhine bir tehlike yaratmaktadır. Ayrıca alanın en tepe
noktasında, kayalıktan manzaraya yönlenilen yerlerde Turistleri uyaran, kenara yaklaşmalarını önleyen herhangi bir bariyer de yoktur.
Alanda araçların park edebileceği bir yer bulunmamaktadır. ARSEMİA’ya giden patikanın önünde bulunan alana park eden araçlar yolun
karşısındaki kahveye ya da tuvalete geçmekte olan yayalar açısından sorun oluşturmaktadır. Öte yandan, düzensiz şekilde yol kenarlarına
yayılan araçlar bu doğal ortamdaki çevre algısını zedelemektedir.
Alanda bulunan yetersiz ve niteliksiz sunum tabelası, tuvaletin konumu, vb elemanların niteliksizliğine bağlı görsel kirlilikle birlikte,
sunum da yetersizdir. Su, elektrik, aydınlatma, çöp kutuları, tanıtım levhaları gibi altyapı ve çevre düzenleme elemanlarının yetersizliği ve
kötü detay ve malzemeleri alanda sorunlar yaratmaktadır.
Ören alanı içinde verilen hizmetler, yönlendirme ve altyapı yetersizdir ve gelen ziyaretçiler için riskler taşımaktadır.
Potansiyeller
●● ARSEMİA, özgün eserlere sahip olması ve dönemin özelliklerini yansıtması yanı sıra korunan bir alandır.
●● Yakın çevresi ile görsel ve mekânsal anlamda bütüncül değerler oluşturmaktadır. ARSEMİA’nın yakın ve uzak çevresinde bulunan
kültür varlıklarıyla kurduğu güçlü bir panoramik bütünlüğü vardır.
●● Konumu bakımından Milli Park sınırı içinde bulunması ve Nemrut Tümülüsü’ne çıkış yolunun üstünde olması, ARSEMİA’ya
ulaşılabilirlik sağlamakta ve yılın dört mevsimi kullanım potansiyeli getirmektedir.
●● Ören yeri girişinde bir kafeteryanın ve tuvaletlerin bulunması da turizme yönelik geliştirilmesi gereken bir hizmet birimidir.
●● ARSEMİA’nın tabanını oluşturan Kâhta Çayı kıyısından başlayarak yükselen ve karşıda Yeni Kale ile tekrarlanan kaya formasyonu
doğal güzelliği ve estetik niteliklerinin yanı sıra kaya tırmanma sporu için çok uygun bir ortamdır. Bu potansiyelin harekete
geçirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesini sağlayacaktır.
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SWOT Analizi

ARSEMİA

Güçlü yanlar

•
•
•
•
•
•

Dönemin özelliklerini yansıtması
Yakın çevresi ile bütüncül değerler oluşturması
Rahat ulaşılabilir bir konumda bulunması
Uzak çevresiyle ilişkili güçlü panoramik ilişkiler kurması
Yazıtın ve stelin varlığı
Cafe ve WC’nin bulunması

Zayıf yanlar

•
•
•
•

Yapısal bozulma ve malzeme kayıplarının bulunması
Altyapı olanaklarının yetersizliği
Çevre düzenlemesinin yetersizliği
Düzenli bakım/onarım (monitoring) yapılmaması

Fırsatlar

•
•
•
•

Konumu, rahat ulaşılabilirliği
Milli Park sınırı içinde olması
Koruma kararının bulunması
Kaya formasyonunun kaya tırmanma sporuna uygun olması

Tehditler

• Doğal ve insan kaynaklı bozulmalar
• Tahribatlar
• Ziyaretçiler güvenliğine yönelik önlemlerin eksikliği

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri1
VİZYON. Nemrut Dağı Tümülüsü’nden sonra tarihi/kültürel/doğal çevre değerleri ile Kommagene Krallığı’nın en iyi korunmuş ikinci
önemli kutsal alanı, Nemrut Dağı Tümülüsü ve Karakuş Tümülüsü ile kurulmuş görsel anlamsal ilişkinin halen sürdürülmesi, Yeni Kale ile
birlikte oluşturduğu tarihi ve doğal bütünlük, kayalık coğrafyanın sunduğu kaya tırmanma etkinlikleriyle öne çıkan Milli Park içinde ikinci
önemli odak noktası.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Yeni Kale, Kocahisar Köyü ve çevresi için 3 temel politika önerilmektedir:
1. ARSEMİA’nın korunması ve sunumunun çevresindeki diğer tarihi/kültürel/doğal değerlerle birlikte ele alınması;
2. ARSEMİA koruma alanının yönetiminin çok aktörlü uzlaşmacı ve işbirlikçi yollarla ele alınması.
3. Kahta Çayı’nın iki yanında yer alan ARSEMİA ve Yeni Kale’nin çok nitelikli doğal kayalık yapısından yararlanarak, bölgede kaya
tırmanma sporunun alternatif turizmi olarak geliştirilmesi.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için ARSEMİA ve çevresi için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım,
2. Kültürel turizm ve spor turizmi odaklı kalkınma,
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. ARSEMİA’yı kapsayan tarihi/kültürel/doğal alanda yüzey araştırmasının yapılması (jeofizik araştırmalar, bilimsel kazı ve temizlik ç.)
Proje adı.

Proje hedefi.

1. ARSEMİA Yüzey Araştırması Projesi

ARSEMİA’nın Eski Kale ile bütüncül tarihsel geçmişine yönelik detaylı yüzey araştırması ve jeofizik
araştırmaların yapılması

2. ARSEMİA Bilimsel Kazı ve Temizlik Projesi

Korumaya yönelik bilimsel kazı ve temizlik çalışmalarının yapılması

B Strateji 2. ARSEMİA’nın tarihi/kültürel/doğal değerlerle bütüncül ele alınarak korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. ARSEMİA Sit Alanı Belirleme Projesi

ARSEMİA’nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının Yeni Kale ile ilişkisi ve etkileşim alanları ve ileride
Kahta Çayı’nın iki yamacında yapılabilecek spor aktivitelerini de düşünerek yeniden belirlenmesi

2. Tahribatı Önleme Projesi

Arkeolojik kalıntıların doğal/dışsal etkenlerden korunması için önlem paketlerinin geliştirilmesi

3. Güvenlik Projesi

ARSEMİA ören yerinin güvenliğinin sağlanması

B Strateji 3. ARSEMİA’nın tarihi/kültürel/doğal değerlerinin korunması sürecinde gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılması

1

1. ARSEMİA Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesi

ARSEMİA ören yerindeki konaklama süresini artıracak şekilde özel olarak geliştirilecek bir
senaryoya göre ören yeri ve çevresi için (yaya yollarının iyileştirilerek gezi turlarının planlanması
ve örgütlenmesi, bakı noktası/teraslarının geliştirilmesi/ düzenlenmesi, tanıtıcı levhalarla birlikte
sunum olanaklarının (çoklu medya vb) geliştirilmesi ve bunlar için gerekli mekanların sağlanması
vb., alandaki kullanıcıların gereksinimlerinin daha iyi yüksek standartlara kavuşturulması için) Çevre
Düzenleme Projesinin hazırlanması ve uygulanması

2. Bakı Noktaları Projesi

ARSEMİA’nın diğer ören yerleriyle ve doğal değerlerle algısal ilişkisinin kurulması için bakı
noktalarının saptanması ve bunların sunumuna yönelik farklı iletişim ortamlarını da kullanarak
sunum senaryolarının geliştirilmesi ve uygulanması

Ataöv A., Osmay S., KNKGP Katılımlı Planlama Çalıştayı I-II Tutanağı, 2010, ayrıca bkz. “Araştırılmışlık Düzeyi” ve “Tarih ve bağlam” başlıklı bölümler ve EK 3.
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel ve Spor Turizmi Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. ARSEMİA ve çevresinde doğa turizminin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Doğa Turizmi Potansiyelini Araştırma Projesi

Alanla birlikte ve Eski Kaleyi içeren Kahta Çayı vadisinde spor / doğa turizmi (özellikle
extrem sporlar gibi) kapsamında çevresel araştırmalarla bu nitelikte uluslararası bir
projenin yapılabilirliğini değerlendirerek, tanıtım ve fizibilite raporu hazırlamak

2. Spor / Doğa Turizmine yönelik Hizmet ve Altyapı Projesi

Alan ve çevresinde mevcut ve spor turizmi odaklı olası gelişmeleri gözeterek hizmet ve
altyapı ihtiyaçlarının (elektrik, su, büfe, WC, vb.) karşılanması

B Strateji 2. ARSEMİA alanının turistlerin uğrak yeri olabilmesi için ulaşılabilirliğinin iyileştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. ARSEMİA Levhalama Projesi

Alan içinde ve alana erişimi sağlayan tanıtıcı levhaların yeniden tasarlanarak, bütünsellik
içinde düzenlenmesi

B Strateji 3. Kültürel, sosyal, doğal ve fiziki değerlerin sunumunun ve tanıtımının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. ARSEMİA Turistik Tanıtım Projesi

Alanın Kommagene Kültürünü sunan ikinci önemli kült alanı olması ve doğa sporları
açısından özel konumunu tanıtmaya yönelik, çoklu medya vb ortamları ile birlikte broşür,
web sayfası, yürüme yolları kitapçığı, vb kullanılarak tanıtımının sağlanması ve pazarlanması

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak ARSEMİA girişinin çevre düzenlemesinin yapılması ve alan içi yaya yollarının
iyileştirilerek gezi turlarının planlanması önerilmektedir.
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KALEYE YASLANMIŞ BİR KÖY: KOCAHİSAR - YENİKALE
Mert Nezih Rifaioğlu
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
Yer, Kocahisar Köyü (Eski Kâhta) ve Yeni Kale’yi kapsayan alandır. Arkeolojik, jeolojik ve tarihsel çalışmalar bu alanın Antik dönemden
günümüze kadar iskân edildiğini ve mevcut yerleşimin Kommagene dönemindeki iskânın devamı niteliğinde olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu durum, Yeni Kale ile Kocahisar Köyü’nün bilimsel, mekânsal, sosyal ve kültürel bütüncül, birbirini tamamlayan / tanımlayan değerler
içerdiğini göstererek, Yeni Kale ile Kocahisar Köyü’nü kapsayan alanın özgün değerini oluşturmaktadır.
Üst ölçekte, Kocahisar Köyü ve Yeni Kale, Milli Park Sınırı içinde olup yakınındaki ARSEMİA, Karakuş Tümülüsü arkeolojik alanları
ve Damlacık gibi kırsal yerleşimlerle tarihsel, sosyal, kültürel, mekânsal ve doğal bir bütünlük oluşturmakta ve ARSEMİA ve Karakuş
Tümülüsü ile kurduğu görsel, mekânsal, tarihsel, doğal ve anlamsal değerlerini büyük ölçüde devam ettirmektedir. Alanın çevresiyle
birlikte sahip olduğu değerlerin sürdürülmesi, bölgenin Milli Park sınırı içindeki önemini arttıran bir etkendir.
Yeni Kale’nin büyük bir kısmı halen yapısal olarak sağlamdır, ayaktadır ve kalenin bütününe yönelik bilgiler vermektedir. Kale’de bulunan
yapı kitabeleri, yapıya ayrıca belge değeri katmaktadır. Kalenin mevcut durumu dönemin yapım tekniğinin, mekânsal özelliklerin ve
mimari elemanların tanımlanması, haberleşme araçlarına ve onların mekânsal gereksinimlerine yönelik bilgiler sunması, ilk sualtı geçidi
gibi ender ve özgün yapısal çözümler içermesi, Kommagene Krallarının saray şehri olan ARSEMİA (Eski Kale) ile tarihsel ve mekânsal
ilişkisinin varlığına yönelik bilgiler içermesi sebebiyle çok önemli bilimsel, teknik, tarihsel, sosyo-kültürel değerler içermektedir.
Kocahisar Köyü hem Yeni Kale ile hem de Karakuş Tümülüsü ile mekânsal, doğal, anlamsal ilişki değerleri oluşturmaktadır. Köyde yerel
sosyo-kültürel ve mimari değerlerin devamlılığı gözlenmektedir. Şöyle ki; köydeki geleneksel konutlar yapıldığı dönemin yaşam biçimi ve
barınma gereksinmelerini yansıtmaktadırlar. Bu açıdan sosyo-kültürel değeri yüksek bir çevre oluşturmaktadırlar.
Bunun yanında, köyün özellikle kuzey-doğu kısmında bulunan evlerin az değişmiş olması, özgün planimetrik özelliklerinin okunabilmesi,
özgün mekânsal işlevlerinin çoğunun günümüzde de devam etmesi, özgün mimari elemanlarının korunmuş olması, özgün cephe
biçimlenmelerini büyük ölçüde korumuş olmaları, yer ile kurdukları organik ilişkilerin devam etmesi sebebiyle bilimsel, kültürel ve teknik
açıdan özgün değerler taşımaktadırlar. Köyün geniş kapsamda diğer köyler ve doğal çevre ile birlikte bulunması ekolojik ve jeomorfolojik
değerler içermesini sağlamaktadır1.
Sorunlar
Alanda yapılan görüşmeler ve tespitler doğrultusunda, ciddi yapısal sorunları olan önemli bir kültürel miras içeren Kocahisar Köyü ve
çevresindeki sorunlar, altı kısımda sınıflandırılmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yeni Kale koruma ve bakım,
Yeni Kale’ye ulaşılabilirlik,
Hizmet birimleri,
Yapılaşma,
Teknik altyapı,
Toplumsal ümitsizlik ve ekonomik güçlükler.

Birinci sırada, çalışma alanı olan Yeni Kale’nin korunması ve bakımı ile ilgili sorunlar yer alır. Yeni Kale ile ilgili ciddi yapısal sorunlar,
malzeme kayıpları ve bozulmalar bulunmaktadır. Haziran 2004 tarihinde turist ziyaretine kapatılan Yeni Kale’ye giriş devam etmektedir.
Bu durum ziyaretçiler tarafından bilinmemekte ve ziyaretçiler için hayati tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca, kale içinde gezİ güzergâhı
bulunmamaktadır. Mevcut yollar tanımsız, yüksek ve iki yanı uçuruma bakan kısımlarında korkuluklar bulunmamaktadır. Kalenin
havalandırma menfezleri kapatılmamış ve düşme riski taşımaktadır. Bunların yanında, enerji nakil hattı direkleri mekânsal sorunlar
yaratmaktadır.
İkinci sorun Yeni Kale’ye ulaşılabilirlik ile ilgilidir. Köy ile Yeni Kale arasında kalan alana, Yeni Kale’ye gelen turistlerin araçları park
edilmektedir. Bu alanda araç trafiği için yeterli bir mekânsal kapasite olmadığı gibi, bu durum hem ziyaretçiler ve alanda bulunan
İlköğretim Okulunu kullanan öğrenciler, hem de köylü için sorun oluşturmaktadır. Alanda yapılan çevre düzenlemesi hem eskimiş hem
de artık yetersiz kalmaktadır. Araçların park yeri sorunu çözülememiştir. Ayrıca, güzergâh ve tanıtıcı levhaların ören yerinin değerini daha
fazla ortaya çıkartacak şekilde, yeniden düzenlenmeye ihtiyacı vardır.
Üçüncü olarak, çalışma alanında turistlere hizmet verecek hizmet birimlerinin yetersizliği sorunundan söz edilmelidir. Örneğin, kale
bekçisinin kalacağı / barınacağı bir yer bulunmamaktadır. Geçici olarak ilkokulun lojmanında kalmaktadır. Şanlıurfa’dan gelen köyün
imamının da lojmanı bulunmamaktadır. Köylü kızların el sanatı öğrendikleri “Halı Dokuma Kursu” kapatılmış ve onun yerine imam
yerleşmiştir.
Bir başka sorun alanı Kocahisar köyünde özgün mimariyi yok edecek biçimde devam eden yeni ve niteliksiz yapılaşmadır. Köyün kuzeybatı kısmında yapılara yeni ek yapılması ve niteliksiz yapılaşma sorunu bulunmaktadır. Bu durum yapıların özgün planimetrik ve cephe
özelliklerini kaybetmelerine, özgün mimari elemanlarının (kapı, pencere vb.) önemli ölçüde değişmesine neden olmaktadır. Köyde çok
sayıda boş konut bulunmaktadır. Bunun bir nedeni de köyün geçmiş yıllarda dışarıya çok göç vermiş olmasıdır.
1

KNKGP Toplumsal Değişim Süreç Değerlendirmesi Aşama II – Paydaş Önerileri Değerlendirme Raporu, 2008:4

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

441

Genelde diğer araştırılan yerleşim birimlerinden daha ivedi gözüken bir düzeyde, Kocahisar’da altyapı sorunu vardır. Köyde kanalizasyon
altyapısı yoktur. Köy yollarındaki akan lağım suları ve çöp toplama sorunu nedeniyle alana gelen ziyaretçilerin köyü gezmekten vazgeçip
gittiği belirtilmiştir. Adıyaman Valiliği 2009 yılında bu iş için kaynak ayırmış ve işlemleri başlatmıştır, ancak Yeni Kale onarımlarından
önce köydeki tüm altyapı sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerekir.
Son olarak, Kocahisar köy halkının yaşadığı ümitsizlik ve ekonomik güçlükler sayılabilir. Tarihi doku ile iç içe yaşayan yerel halkın ileriye
yönelik çevre düzeni ve gelişmeler konusunda ciddi boyutlarda ümidi kırılmıştır. Köy ve çevresine ilişkin koruma-planlama kararları yerel
halk ve iddia sahiplerine açıklanmamakta ve iletilmemektedir. Yeni Kalenin ve Kocahisar köyünün Koruma alanı ve Milli Park sınırları
içinde olması köyde yaşayanların ekonomik yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve bir sorun olarak algılanmasına neden olmaktadır, Bazı
pansiyon girişim çabaları olsa bile, pansiyonculuk yaygın bir şekilde bulunmamaktadır.
Potansiyeller
●● SWOT analizi sonuçlarına göre, Yeni Kale döneminin özeliklerini yansıtması, büyük bir kısmının halen ayakta durması, yakın
çevresi ile bütüncül değerler oluşturması, yüksek, kayalık bir tepe üzerinde konumlanmış olması ARSEMİA (Eski Kale) ve Karakuş
Tümülüsü ile ilişkili güçlü panoramik bakı noktalarına sahip olması, bu alanın güçlü yanları ve potansiyellerini oluşturmaktadır.
●● Genelde, Yeni Kalenin ve köyün Koruma ve Milli Park Alanı içinde bulunması bu alan için güçlü bir yön ve potansiyel olarak
tanımlanmaktadır.
●● Yeni Kale’nin Kâhta Çayı tarafında bulunan dik yamacı, dağ sporları turizmi açısından potansiyel bir alandır. Yeni Kale’de bulunan
seyir terasları bütüncül değerlerin algılanması için potansiyel mekânlardır. Kocahisar koyunun Milli Park sınırı içinde Kahta’dan
Nemrut’a giden yol güzergahı üstünde olması turizmin geliştirilmesi için çok önemli bir avantajdır. Yeni Kale ile Kocahisar Köyü
arasında bulunan açık alan köy meydanı ve ziyaretçiler için toplanma ve sosyal faaliyet alanı potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca
alandaki mevcut boş yapılar, yeni işlevlendirmelere olanak sağlayabilir.
●● Kocahisar’ın Nemrut Dağı Milli Parkı içinde yöresel mimari geleneğini sürdüren, en iyi korunmuş köylerden biri olması, ayrıca Yeni
Kale gibi çok önemli bir Arkeolojik Sit Alanı ile bitişik olması ve yakınında ARSEMİA gibi önemli bir kült alanına komşu olması gibi
nedenler köyün potansiyelini artırmaktadır. Öte yandan Kocahisar Köyü’nde yerel yaşam kültürünün devam etmesi ve ziyaretçilere
aktarılması da bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu değerleri nedeniyle Kocahisar Köyü 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca
hazırlanan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” kapsamında tanımlanan “Kültür Köyleri arasında yer alma potansiyeline sahiptir.
Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de 101 numaralı Eylem olarak belirlenen “Kültür Köyleri” şu şekilde tanımlanmıştır: “Anadolu köy
kültürünü korumak, geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla otantik özelliği olan köyler, Kültür Köyleri Projesi kapsamında ele
alınacaktır. Planlamalar kültür turizmi kapsamında ele alınacaktır. Yörede pansiyonculuğun geliştirilmesi için maddi ve teknik
destekler sağlanacaktır.”
SWOT Analizi
Yeni Kale

Güçlü yanlar

Zayıf yanlar

Fırsatlar

Tehditler

• Milli Park sınırı içindeki konumu
• Varlığı
• Diğer arkeolojik ve kültürel alanlarla kurduğu
bütüncül ilişki
• Jeolojik ve coğrafi yapısı

• Sunum, altyapı ve tanıtım eksiklikleri
• Yapısal sorunlar
• Güvenlik sorunu

• Kalenin restorasyon projesinin hazırlanmış olması

• Fiziksel bozulma
• Güvenlik eksiği

Kocahisar Köyü
• Toplumsal kapasite
• Köyün konumu
• Özgün geleneksel dokunun varlığı
•
•
•
•
•
•
•

Ümidi kırılmış nüfusa sahip bir köy
Kısıtlı tarım olanakları
Su ve kanalizasyon sorunu
Çöp toplama problemi
Bakımsızlık
Köyde lisenin ve sağlık ocağının bulunmaması
Milli Park yüzünden çiftçilik, inşaat, yol ve kale çevresi düzenleme
faaliyetlerinin kısıtlanması

• Köyde toplumsal kapasitenin bulunması
• Kültürel mirasın dini ayrımcılık yapmadan farkındalığı ve buna değer
verilmesi
• Boş geleneksel yapıların varlığı
• Pansiyonculuk
• Organik tarıma elverişli alanların varlığı
• Yeni yapılaşma
• Altyapı eksikliği

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Yeni Kale ve içinde bulunduğu Kocahisar Köyü’nün yöresel mimari özelliklerini tarihi/kültürel/doğal çevre değerleriyle bir bütün
olarak koruyarak ve kullanarak kalkınan, sağlıklı bir çevreye ve güçlü toplumsal yapıya sahip, Milli Park içinde önemli bir turizm durağı ve
Kültür Köyüne2 dönüştürmek.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Yeni Kale, Kocahisar Köyü ve çevresi için 4 temel politika önerilmektedir:
1. Yeni Kale’nin korunması ve sunumunun mevcut yerleşimle birlikte ele alınması;
2

Bknz. Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Eylem Kodu 101: Kültür Köyleri.
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2. Kahta ilçesi içerisinde benzer ekonomik düzeyde olan yerleşimlerin toplumsal kalkınma sürecinde birlikte ele alınması;
3. Mevzuattaki araçları aktive ederek yerel toplumun koruma ve gelişme süreçlerine katılımının sağlanması;
4. Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecinde istihdamının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Yeni Kale-Kocahisar ve çevresi için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım,
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma,
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Kültürel/tarihi mirasın araştırılması stratejisi Yeni Kale ve Kocahisar Köyü’nü kapsayan yüzeyin araştırılması (jeofizik araştırmalar, bilimsel
kazı ve temizlik çalışmaları)
Proje adı.
1. Kocahisar / Eski Kâhta yerleşimi Yüzey/Jeofizik Araştırma
Projesi
2. Yeni Kale Kazı ve Temizlik Projesi

Proje hedefi.
Kocahisar / Eski Kâhta yerleşmesinin bütüncül tarihsel geçmişi ile ilgili detaylı yüzey ve
jeofizik araştırmanın yapılması
Bulgulara yönelik bilimsel kazı ve temizlik çalışmalarının yapılması

B Strateji 2. Kocahisar Köyü’nün tarihi/kültürel/doğal değerlerle bütüncül ele alınarak “Kültür Köyü” olarak tanımlanması ve korunması
Proje adı.
1. Kocahisar Kentsel Sit Sınırı ve Kültür Köyü Statüsü Belirleme
Projesi
2. Kocahisar Koruma İmar Planı Projesi
3. Yeni Kale Restorasyonu
4. Güvenlik Projesi

Proje hedefi.
Yeni Kale ve Kocahisar Köyü’nü kapsayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının ve Kentsel Sit
sınırının belirlenmesi, buna ilişkin kamulaştırma işlemlerin yapılması ve köyün Kültür Köyü2
statüsünde tescili
Yerleşimin Kültür Köyü korunarak gelişmesi için Koruma İmar Planı’nın hazırlanması
Kalenin hazırlanan Restorasyon projesine uygun olarak uygulamanın ivedilikle yapılması
Kalenin ve mezarlıkların güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin tanımlanması

B Strateji 3. Tarihi yapıların ve girişlerinin korunarak yeniden düzenlenmesi
Proje adı.
1. Yeni Kale Girişi Çevre Düzenleme Projesi
2. Dörner’in Evi Müze/Tanıtım Merkezi Projesi
3. Bakı Noktaları Projesi

Proje hedefi.
Köy girişindeki meydan, çeşme ve kale girişinin çevre düzenleme kapsamında turizm
hizmetlerini sunacak şekilde birlikte yeniden düzenlenmesi
Dörner’in evinin müze / Tanıtım Merkezi haline getirilerek korunması
Doğal/tarihi çevre ile yerleşimin görsel ilişkilendirilmesi güçlendirmek için bakı noktalarının
saptanması ve gerekli mekânsal düzenlemenin yapılması

B Strateji 4. Yerleşimin iyileştirilmesi destekleyecek teknik altyapı ve sağlıklaştırma çalışmalarının yapılması
Proje adı.
1. Altyapı Projesi
2. Sağlık Ocağı Projesi
3. Kocahisar Köyü Çöp Toplama Projesi

Proje hedefi.
Su ve kanalizasyon hizmetinin getirilmesi
Sağlık ocağının getirilmesi
Yerleşimin çevre temizliğinin sağlanması (koruma stratejisinden yerleşimin sağlıklaştırılması
stratejisine alındı)

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Köyde turizm odaklı kullanımlara imkân verecek planlamanın yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Ev pansiyonculuğu Projesi

Konut şartlarının pansiyonculuğa izin verecek şekilde iyileştirilmesi

2. Köy Okulu’ndan Turizm Odaklı Yararlanma Projesi

Köy okulunun onarılması ve yazları turistlerin uğrak yeri haline getirilmesi

3. Doğa Turizmi Projesi

Alanda doğa turizmi kapsamında çevresel ve jeolojik araştırmaların yapılması

B Strateji 2. Köyde turizm odaklı gelişimi destekleyecek teknik altyapının getirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizm Odaklı Eğitim Projesi

Halkın yararlanabileceği turizm odaklı hizmet eğtim alanlarının tanımlanması ve örgütlenmesi
(örnek: alan kılavuzluğu, pansiyonculuk gibi)

2. Toplumsal Farkındalık Projesi

Yeni Kale önemine ilişkin bilgilerin yerel halkla paylaşılması ve koruma konusunda Adıyaman
Müzesinin işbirliği ile periyodik olarak farkındalık seminerlerinin/çalışmalarının düzenlenmesi

B Strateji 3. Gelir getirici faaliyetlerin ve yerel istihdamın geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Yerel İstihdam Projesi

Turistik hizmet işletmelerde yerel halkın istihdamının desteklenmesi
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 4. Kocahisar ve Yeni Kale’nin turistlerin uğrak yeri olabilmesi için ulaşılabilirliğinin iyileştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tur Güzergahı Projesi

Kocahisar’ın tur güzergâhına sokulması için tur operatörleri ile gerekli örgütlenmenin
yapılması

2. Levhalama Projesi

Tanıtıcı levhaların düzenlenmesi

3. Köy İçi Yol İyileştirme Projesi

Köy içi yolların bütünsel olarak ele alınarak planlanması

B Strateji 5. . Kültürel, sosyal, doğal ve fiziki değerlerin sunumunun ve tanıtımının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Tanıtım Projesi

Tarihi ve doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası,
yürüme yolları kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması

B Strateji 6. Turizm faaliyetinin yerelde gelişmesi için sektöriçi büyük/küçük işletmeler arası işbirliklerinin kurulması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Uzlaşma/İşbirliği Projesi

Büyük otellerle yerel pansiyoncular arasında uzlaşmanın sağlanarak turizm işbirliğinin
kurulması

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Alternatif gelir getirici faaliyetlerin çeşitlenmesi ve geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Konvansiyonel Tarım Projesi

Konvansiyonel tarımın çeşitlenmesi (fıstık vb.)

2. Hayvancılık Projesi

Ahır hayvancılığının (büyükbaş, süt inek) geliştirilmesi

3. Koyunculuk Projesi

Hayvancılığa alternatif koyunculuğun teşvikinin yapılması

4. Gıda Ürünleri Üretimi Projesi

Hayvancılığa bağlı gıda ürünlerinin üretilmesi (peynir vb.)

5. Arıcılık Projesi

Hayvancılığa alternatif arıcılığın teşvikinin yapılması

B Strateji 2. Yerel halka alternatif gelir getirici faaliyet becerilerinin kazandırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tarımsal Eğitim Projesi

Yerel halkın konvansiyonel tarımsal üretim ile ilgili bilgi ve beceri kazanmasının sağlanması

B Strateji 3. Konvansiyonel tarım ürünlerinin pazarlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Konvansiyonel Tarımsal Ürünleri Pazarlama Projesi

Yerel halkın konvansiyonel tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili süreçlere katılarak gerekli
bilgi ve becerilerin verilmesi

B Strateji 4. Üretim ve koruma faaliyetlerinin birlikte yürütebilmek için yasal çözümlerin aranması
Proje adı.
1. Yasal Alternatif Geliştirme Projesi

Proje hedefi.
Milli Park statüsü ve sit alanında sulu tarım için alyapı inşaatı yasal çatışmasının ortadan
kaldırılması için yasal çözüm ve uzlaşma yollarının araştırılması ve hayata geçirilmesi

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak köyün sağlıklaştırılması, Yeni Kale’nin ve çevresinin korunarak düzenlenmesi
ve turistik hizmetlerin ve bunların yönetiminde gerekli toplumsal becerilerin geliştirilmesi önerilmektedir.

444

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

KOMMAGENE KADINLARINA ADANMIŞ BİR KUTSAL ALAN:
KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ
Mert Nezih Rifaioğlu
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
Karakuş Tümülüsü Milli Park Sınırı içinde olup yakınındaki ARSEMİA, Yeni Kale arkeolojik alanları ile tarihsel, kültürel ve doğal bir bütünlük
oluşturmaktadırlar. Tümülüsün Yeni Kale, ARSEMİA ve Nemrut Tümülüsü ile kurduğu görsel, mekânsal, tarihsel, doğal ve anlamsal
değerler büyük ölçüde devam etmektedir.
Tümülüsün fiziksel bütünlüğünü büyük ölçüde devam ettirmesinden dolayı dönemin tümülüs yapıları ve mekânsal oluşumları ile ilgili
bilgiler sunduğundan fiziksel, tarihsel ve bilimsel değerleri bulunmaktadır.
Karakuş Tümülüsü’nün hem Milli Park sınırı içinde bulunan iki tümülüsten biri olması hem de Adıyaman-Kâhta karayolu ile yılın her
mevsimi tüm iklim koşullarında ulaşılabilir olması sebebiyle konumsal değeri bulunmaktadır. Ayrıca, tümülüsün geniş kapsamda diğer
köyler ve doğal çevre ile birlikte bulunması ekolojik ve jeomorfolojik değerler içermesine de neden olmaktadır.
Sorunlar
Tümülüs ile ilgili sorunlar fiziksel, görsel ve yönetimsel olarak sınıflanabilir.
Fiziksel sorunlar olarak tümülüsün üstüne çıkışın serbest oluşundan kaynaklı toprak kaymaları bulunmaktadır. Bu durum sonucu hem
tümülüsün özgün tepe oluşumunda yıpranmalar ve bitkilenmeler olmakta hem de çıkanlar için hayati tehlike oluşmaktadır.
Tümülüsün yıkılmış kolonların tanburları ve bir aslan heykeli alanda korumasız ve dağınık olarak bulunmaktadır. Tanburlar ve aslan
heykeli hem dış koşullardan hem de ziyaretçilerin bilinçsiz müdahalelerinden yıpranmaktadır. Kolonlarda ve heykellerde yapısal sorunlar,
malzeme kayıpları ve bozulmaları bulunmaktadır.
Alandaki yetersiz çevre düzenlemesinden dolayı ziyaretçiler belli bir güzergah yerine gelişi güzel alanı gezmektedirler. Bu durum hem alanı
gezenler arasında kargaşaya neden olmakta hem de tümülüsün ve yakın çevresinin tahribatına sebep olmaktadır.
Alana komşu tarlaya 2008 yılında, yeni yapılan ve özel mülkiyete ait olan çadır kahve dışında oturma mekanı bulunmamaktadır. Gelen
ziyaretçilerin dinlenebileceği tekbir oturma biriminin bulunmaması alanın hızla gezilip terk edilmesi sorununu oluşturmaktadır. Oysa
alandan çevreye, ARSEMİA ve Nemrut’a kadar olan geniş bir peyzaj görülmekte olup, nitelikli bir manzaraya sahiptir.
Tümülüs ile ilgili görsel sorunlardan ilki otopark düzenlemesi oluşturmaktadır. Tümülüsün güneyinde bulunan otopark tümülüse gelen
ziyaretçilerin görüş alanını kapatmakta ve görsel kirlilik yaratmaktadır. Ayrıca alanda uygulanan yetersiz ve niteliksiz sunum tabelasının
konumu ve boyutları alanın algılanmasında ve sunulmasında yetersiz kalmakta ve sorun oluşturmaktadır.
Yönetimsel sorunlarla ilgili olarak alanda bekçi, görevli gibi ilgili bir kişinin bulunmayışı alanın başıboş gelişigüzel kullanımıyla ilgili
sorunlar yaratmaktadır.
Potansiyeller
●● Tümülüsün yakın çevresinde bulunan boş alanlar uzak çevresinde bulunan kültür varlıklarıyla kurduğu görsel ve anlamsal ilişkilerin
anlaşılmasına yönelik kullanım potansiyeli oluşturmaktadır.
●● Karakuş Tümülüsü Milli Park sınırı içinde bulunan iki tümülüsten biri olarak Nemrut Tümülüsü’ne nazaran daha rahat ulaşılabilir
bir konumda bulunmaktadır ve bu durum tümülüse yılın dört mevsimi kullanım potansiyeli getirmektedir.
SWOT Analizi

Karakuş Tümülüsü

Güçlü yanlar

•
•
•
•
•
•

Dönemin özeliklerini yansıtması
Büyük bir kısmının mevcut olması
Yakın çevresi ile bütüncül değerler oluşturması
Rahat ulaşılabilir bir konumda bulunması
Uzak çevresiyle ilişkili güçlü panoramik ilişkiler kurması
Yakınında Cafe ve WC bulunması

Zayıf yanlar

•
•
•
•
•

Yapısal bozulma ve malzeme kayıplarının bulunması
Altyapı olanaklarının yetersizliği
Çevre düzenlemesinin yetersizliği
Düzenli bakım/onarım (monitoring) yapılmaması
Bekçi veya görevlinin bulunmaması

Fırsatlar

• Tümülüsün konumu, rahat ulaşılabilirliği
• Milli Park sınırı içinde olması
• Koruma kararının bulunması

Tehditler

• Doğal ve insan kaynaklı bozulmalar, tahribatlar
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Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Tarihi/kültürel/doğal mirasın birlikte korunduğu ve hayvancılık ile gelişen bir bölge.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Karakuş Tümülüsü, Teğmenli Mezrası ve çevresi için 4 temel politika önerilmektedir:
1. Karakuş Tümülüsü’nün korunması ve sunumunun çevre yerleşimlerle birlikte ele alınması;
2. Kahta ilçesi içerisinde benzer ekonomik düzeyde olan yerleşimlerin toplumsal kalkınma sürecinde birlikte ele alınması;
3. Mevzuattaki araçları aktive ederek yerel toplumun koruma ve gelişme süreçlerine katılımının sağlanması;
4. Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecinde istihdamının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Karakuş Tümülüsü, Teğmeli Mezrası ve çevresi için 3 temel strateji alanı
belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım,
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma,
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Alanda yüzey araştırması, bilimsel kazı ve temizlik çalışmalarının yapılarak tümülüsün açığa çıkarılması ve temizlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Araştırma Projesi

Tümülüs ve yakın çevresinde yüzey ve jeofizik araştırmaların yapılması

2. Kazı ve Temizlik Projesi

Bulgulara yönelik bilimsel kazı ve temizlik çalışmalarının yapılması

B Strateji 2. Karakuş Tümülüsü’nün korunarak yeniden düzenlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Karakuş Tümülüsü Koruma Projesi

Karakuş Tümülüsü’nün tarihi değerlerinin korunması ve iyileştirilmesi

2. Karakuş Tümülüsü Çevre Düzenleme Projesi.

Karakuş Tümülüsü’nün ziyaretçilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde mekansal kapasitesinin yaratılması

3. Güvenlik Projesi.

Karakuş Tümülüsü’nün güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin tanımlanması

4. Bakı Noktaları Projesi.

Doğal/tarihi çevre ile tümülüsün görsel ilişkilendirilmesi için bakı noktalarının saptanması ve gerekli
mekansal düzenlemenin yapılması.

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Yerel halkın kültürel turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak için becerilerinin geliştirilmesi
Proje adı.
1. Farkındalık Projesi

Proje hedefi.
Karakuş Tümülüsü’nün ve çevresinin tarihi/kültürel/doğal önemine ilişkin bilgilerin yerel halkla paylaşılması
ve koruma konusunda Adıyaman Müzesinin işbirliği ile periyodik olarak farkındalık seminerlerinin/
çalışmalarının düzenlenmesi

B Strateji 2. Teğmenli Mezrası’nda turizm odaklı gelişimi destekleyecek teknik altyapının getirilmesi.
Proje adı.
1. Teğmenli Mezrası Altyapı Projesi

Proje hedefi.
Teknik altyapının (su ve kanalizasyon) iyileştirilmesi.

B Strateji 3. Kültürel, sosyal, doğal ve fiziki değerlerin sunumunun ve tanıtımının yapılması
Proje adı.
1. Turistik Tanıtım Projesi
2. Levhalama Projesi

Proje hedefi.
Tarihi ve doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası, yürüme yolları
kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması
Tanıtıcı levhaların düzenlenmesi

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Alternatif gelir getirici faaliyetlerin çeşitlenmesi ve geliştirilmesi
Proje adı.
Proje hedefi.
1. Hayvancılık Projesi
Ahır hayvancılığının (büyükbaş, süt inek) geliştirilmesi
2. Koyunculuk Projesi
Hayvancılığa alternatif koyunculuğun teşvikinin yapılması
3. Arıcılık Projesi
Hayvancılığa alternatif arıcılığın teşvikinin yapılması
4. Tarımsal Üretimin Çeşitlendirilmesi Projesi
Yasal engeller çözümlendikten sonra tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi (sulu/kuru: kavun, karpuz, pamuk)
B Strateji 2. Yasal engellerin çözümlenmesi
Proje adı.
Proje hedefi.
Milli Park statüsü ve orman alanında bahçecilik (kavun, karpuz), hayvancılık ve sulama olanaklarına imkan
1. Yasal Çözümler Projesi
verecek yasal çözümlerin üretilmesi

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak turizmi destekleyerek koruma düzenlemelerinin yapılması ve mezrada
diğer alternatif gelir getirici kaynakların geliştirilmesi önerilmektedir.
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CHABİNAS KANYONU’NU BAĞLAYAN BİR ROMA YAPISI:
CENDERE KÖPRÜSÜ
Suna Kabasakal Coutignies
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
Tarihi/mimari değerler: Türkiye sınırları içinde yer alan 82 adet Roma köprüsünden biri olarak ve çok iyi korunmuş olması nedeniyle
Cendere Köprüsü özel bir öneme sahiptir. Ayrıca tarihi ve mimari özellikleri, İmparator Septimius Severus’un yaptırdığı önemli bir Roma
Köprüsü olması, köprü üzerindeki Grekçe yazıtlarıyla önemli bir tarihsel tanıklığa sahip olması nedeniyle önemlidir.
Konum, doğal özellikler ve yerleşim: Köprünün bulunduğu yerin batısında yer alan Cendere Çayı kıyısındaki kayalık kanyonla birlikte
oluşturduğu doğal güzellik ile birlikte; halen kullanılmakta olan yol ağlarının üzerinde bulunması ve yerleşim yerleri yakınında olması gibi
özellikler, köprünün coğrafi konumuna bağlı özellikleri nedeniyle köprünün değerini arttırmaktadır.
Kullanım, yerel halk ve turistler: Cendere Köprüsü Adıyaman’da turistik olarak en çok ziyaret edilen Nemrut Dağı, Karakuş Tümülüsü,
Yeni Kale ve Arsameia turistik güzergahı üzerinde yer almakta ve Nemrut’a gelen hemen tüm turistlerce ziyaret edilmektedir. Cendere
Kanyonu ile birlikte oluşturduğu doğal ve coğrafi güzelliği nedeniyle yakın çevredeki yerel halk tarafından da özellikle hafta sonlarında
yoğun şekilde mesire yeri olarak kullanılmaktadır.
Sorunlar
Cendere Köprüsü ve sınırları içinde bulunduğu Burmapınar Köyü’nde temel yedi sorun tespit edilmiştir. Bunlardan dört tanesi Cendere
Köprüsü’nün onarımı, tahribatı, altyapı eksikliği ve doğal tehdit altında olması ile ilgilidir. Burmapınar Köyü ile ilgili olarak ise yerel halkın
ekonomik durumu, teknik ve ulaşım altyapı yetersizliği ve toplumsal kapasite geliştirme ihtiyacı olarak saptanmıştır.
Öncelikle, Cendere Köprüsü’nün restorasyon uygulaması koruma onarım ilkelerine uygun şekilde yapılmamıştır. Özgün malzeme ile
onarım sonrası malzeme arasındaki farklılık köprünün özgün malzemesine zarar verecek nitelikte olup, ayrıca görünümü de olumsuz
etkilemektedir. Özellikle zemin kaplama malzemesi köprünün tarihi niteliğini zedelemektedir.
İkinci olarak, köprünün araç trafiğinden ve insan kullanımından kaynaklı tahribatı sorunu ön plana çıkmaktadır. 2007 yılına kadar köprü
ağır trafik akışına açık kalmıştır. Bu da köprünün uzun süre tahribatına neden olmuştur. Ayrıca, mesire yeri olarak kullanılan köprü çevresi
mangal ve çöp kirliliğine maruz kalmaktadır.
Üçüncü temel sorun Cendere Köprüsü çevresinde turistlere / ziyaretçilere yönelik altyapı eksikliğidir. Bu durum Cendere Köprüsü’nün
Nemrut Tümülüsü odaklı güzergahta önemli bir durak yeri olmamasını engellemektedir. Köprü çevresinde temel turistik altyapı
hizmetleri (wc ve benzeri ihtiyaçlar, çöp kutuları, dinlenme-yiyecek yerleri, satış birimleri, vb.) bulunmamaktadır. Geçmişte 2008 yılına
kadar var olan ve köylüler eliyle sunulan servis de bugün mevcut değildir. Ayrıca, yeterli sayıda ve bilgi veren, levhaların birbirleriyle ve
çevreyle uyumlu bir şekilde düzenlenmemiş olması da önemli bir sorundur Bunlara ek olarak, Cendere Köprüsü’ne kuzeyden ulaşan
yolun batısında arka plandan yola doğru düşme tehlikesi olan kayalar vardır. Geliştirilecek önerilerin bu kayaların düşme alan dışında
olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekir.
Burmapınar Köyü’ndeki yerel halkın ekonomik düzeyinin iyileştirilmesi için çiftçilik, bahçecilik, hayvancılık yan ürünlerinin
geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Köyün teknik ve ulaşım altyapısı da yetersizdir. Kanalizasyon sistemi yoktur, sulamada Cendere Çayı’ndan
yararlanılamamaktadır. Köy yollarının kalitesinin yükseltilmesi ve asfaltlanması gereklidir. Çöpler düzenli toplanamamaktadır. Son
olarak, Burmapınar halkı daha geniş eğitim imkanlarına ihtiyaç duymakta, Milli Park ile ilgili yeterli bilgiyi edinmek istemekte ve daha
etkili örgütlenme araçlarına gerek duymaktadır.
Potansiyeller
Cendere Köprüsü ve sınırları içinde bulunduğu Burmapınar Köyü’nde temel üç potansiyel alanı tespit edilmiştir:
1. Tarihi/doğal çevre bütünlüğü;
2. Ekonomik;
3. Toplumsal kapasite.
●● İlk olarak, Burmapınar köyü için kendine yeten, kendi halinde, orta derecede bakımlı, yeşil, görece hakim peyzaj manzarası olan,
Kahta çayının üzerinde, ancak tarihi eserlerden kopuk bir yerleşim görüntüsüne sahip olduğu söylenebilir.
●● İkinci olarak, Burmapınar’ın Kahta ilçesinde çalışma sınırları içinde kalan diğer yerleşim birimlerine göreceli olarak iyi ekonomik
koşullara sahip olduğu tespit edilmiştir. Köylü çoğunlukla çiftçilik (buğday, nohut, mercimek, pirinç –Kahta çayında) ve kendine
yeter bahçecilik (nar, elma, üzüm, incir) ile geçinmektedir. En büyük tarım arazisi 30 dönümdür; en küçük ½ - 1 dönümdür. Bunun
yanında, hayvancılık ve süt ürünleri açısından bölgede fark yaratmaktadır. Her hanenin bir ya da 2 ineği vardır; 2-3 evde de keçi
vardır. Burmapınar peyniri bölgede oldukça meşhurdur.
●● Son olarak, Burmapınar halkının eğitim düzeyinin oldukça yüksek olması, yüksek okullara gitme isteğinin bulunması, Cendere
Köprüsü girişinde çay/kahve/alışveriş imkanlarını sağlayacak bir hizmet biriminde çalışma talebi göstererek girişimci ruhuyla ön
plana çıkması ve örgütlenme becerisinin olması gözlemlenmiştir.
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Cendere Köprüsü
Güçlü yanlar

•
•
•
•

Zayıf yanlar

• Turistlerin zaruri gereksinimlerini karşılayacak altyapı ve servislerin bulunmaması,
• Turistler için İl Özel İdare tarafından yaptırılmış binanın yer seçiminin yanlışlığı, peyzajı olumsuz etkilemesi ve ulaşımın
zorluğu
• Koruma, kullanım ve yerin gelişmesine yönelik önlemlerin alınmamış olması,
• Köprüde yapılmış uygulamaların başarısız yönlerinin olması

Fırsatlar

• Adıyaman’a gelen turist sayısının artması ve ilin turizm açısından gelişmesi,
• Mevcut turistik güzergahın Perre/Pirin gibi yeni yerlerin eklenmesiyle genişleme fırsatının olması

Tehditler

• Ziyaretçi sayısının artmasına bağlı kontrolsüz kullanım sorunları artacaktır,
• Köprüde yapılan yanlış onarım uygulamalarının kısa ve uzun vadede olumsuz sonuçları yaratması ve buna bağlı olarak
acil onarım tedbir ve müdahalelerine ihtiyaç duyulması,
• Ana trafik yolunun üzerinde bulunan köprünün halen küçük araç trafiğinde kullanılması, tümüyle turistik işleve kavuşan
köprüde yayalar için tehlike yaratma riski
• Güvenlik ve bakım eksikliği,
• Definecilerin kaçak kazı yapması

Üzerinde kitabesi de bulunan tarihi ve mimari özellikleri ile önemli ve korunmuş bir Roma köprüsü olması,
Nemrut Dağı, Karakuş Tümülüsü, Yeni Kale ve Arsameia turistik güzergahı üzerinde ve onlara yakın olması
Halen kullanılan bir ana yol üzerinde bulunması,
Doğal güzelliği ve su nedeniyle yerel halk tarafından da ziyaret edilen bir yer olması.

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Eğitim olanaklarını çeşitlendirerek toplumsal kapasitesini arttıran ve turizm odaklı gelişen bir yerleşim
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Cendere Köprüsü, Burmapınar Köyü ve çevresi için 4 temel politika önerilmektedir:
1.
2.
3.
4.

Cendere Köprüsü’nün korunması ve sunumunun çevre yerleşimlerle birlikte ele alınması;
Kahta ilçesi içerisinde benzer ekonomik düzeyde olan yerleşimlerin toplumsal kalkınma sürecinde birlikte ele alınması;
Mevzuattaki araçları aktive ederek yerel toplumun koruma ve gelişme süreçlerine katılımının sağlanması;
Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecinde istihdamının sağlanması.

TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Yeni Kale-Kocahisar ve çevresi için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım,
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma,
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Cendere Köprüsü’nün korunarak yeniden düzenlenmesi
Proje adı.

1. Cendere Köprüsü ve Kanyonu Çevre Düzenleme Projesi

2. Güvenlik Projesi
3. Cendere Köprüsü Mevcut Hizmet Yıkım Projesi

Proje hedefi.
Cendere Köprüsü ve Cendere Kanyonunun bir bütün olarak ele alınması: Turistlerin
gereksinimlerine yönelik hizmetleri sunacak, çevreyle uyumlu ve kolay ulaşılır hizmet ve
satış birimleri tasarlanması, Cendere kanyonunun köprüye yakın bölümlerini içerecek şekilde
halkın buradaki günübirlik rekreasyon amaçlı kullanımına yönelik ihtiyaçları da gözeterek bir
çevre düzenleme projesi hazırlanması ve uygulanması,
Cendere Köprüsü’nde ve kanyonda güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin
tanımlanması
Valilikçe yaptırılan ve doğal çevreyi zedeleyen, son derece niteliksiz yapının yıkımı

B Strateji 2. Burmapınar’ın çevre temizliğinin sağlanması
Proje adı.
1. Çöp Toplama Projesi

Proje hedefi.
Yerel halkın çevre temizliğinin sağlanması için örgütlenmesi ve köyün sağlıklaştırılması
amaçlı çöp toplama faaliyetinin planlanması/uygulanması

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Turizm odaklı kullanımlara imkan verecek planlamanın yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Ev Pansiyonculuğu Projesi

Konut şartlarının pansiyonculuğa izin verecek şekilde iyileştirilmesi

2. Halıcılığı Canlandırma Projesi

Taşikan aşiretine (Doluca, Teğmenli, Bağözü) ait halıların dokunması için yaşlıların
örgütlenmesi ve Doluca’daki eski tezgahların devreye sokulması

B Strateji 2. Turizm odaklı faaliyetlerde halkın istihdamının sağlanması
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Birimlerin İşletilmesi

Cendere Çayı yakınında yapılacak turistik birimlerin işletilmesinde yerel halkın çalışmasının
örgütlenmesi

B Strateji 3. Halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak için becerilerinin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizm Odaklı Eğitim Projesi

Halkın yararlanabileceği turizm odaklı hizmet eğitim alanlarının tanımlanması ve örgütlenmesi
(örnek: alan kılavuzluğu, pansiyonculuk dil gibi)

2. Farkındalık Projesi

Cendere Köprüsü’nün önemine ilişkin bilgilerin yerel halkla paylaşılması ve koruma konusunda
Adıyaman Müzesi’nin işbirliği ile periyodik olarak farkındalık seminerlerinin/çalışmalarının
düzenlenmesi

B Strateji 4. Köyde turizm odaklı gelişimi destekleyecek teknik altyapının getirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Altyapı Projesi

Su ve kanalizasyon hizmetinin getirilmesi

B Strateji 5. Kültürel, sosyal, doğal ve fiziki değerlerin sunumunun ve tanıtımının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Tanıtım Projesi

Tarihi ve doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası,
yürüme yolları kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması

2. Levhalama Projesi

Tanıtıcı levhaların düzenlenmesi

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Alternatif gelir getirici faaliyetlerin çeşitlenmesi ve geliştirilmesi
Proje adı.
1. Hayvancılık Projesi
2. Koyunculuk Projesi
3. Arıcılık Projesi
4. Gıda Ürünleri Üretimi Projesi

Proje hedefi.
Ahır hayvancılığının (büyükbaş, süt inek) geliştirilmesi
Hayvancılığa alternatif koyunculuğun teşvikinin yapılması
Hayvancılığa alternatif arıcılığın teşvikinin yapılması
Hayvancılığa bağlı gıda ürünlerinin üretilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması (peynir vb.)

B Strateji 2. Hayvancılığa bağlı gıda ürünlerinin pazarlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Gıda Ürünleri Pazarlama Projesi

Yerel halkın hayvancılığa bağlı gıda ürünlerinin pazarlanması ile ilgili süreçlere katılarak
gerekli bilgi ve becerilerin verilmesi; gerekli işbirliklerin kurulması

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak turistik hizmet birimlerinin yapılması ve köye turizm odaklı ve diğer
alternatif gelir getirici kaynakların geliştirilmesi önerilmektedir.
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IRAKTA BİR KUTSAL ALAN: DERİK
Neriman Şahin Güçhan
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
Derik Kutsal Alanı, Adıyaman İli içinde Roma Dönemi’ne ait kalıntılar içinde en sağlam olarak günümüze ulaşan yapı grubundan birisidir.
Cendere Köprüsü ile aynı zamanda onarıldığı düşünülen (bkz. Tarih ve bağlam) bu yapılar, Adıyaman’da Roma Dönemi’ne ait önemli
yapılardandır ve bu nedenle bilimsel ve arkeolojik değerleri bulunmaktadır.
Yalnız ve terk dilmiş görüntüsü ile aslında oldukça ‘nostaljik’ bir görüntü sergileyen kalıntıların ayrıntılı olarak araştırılamamış olmaları
nedeniyle Roma Dönemi’ndeki yapı türleri, çevrenin o dönemdeki kullanımı ve tarihinin ortaya çıkarılması bakımından araştırma değeri
vardır.
Sorunlar
Derik Kutsal Alanı ve Sincik Fatih Mahallesi’nde yapılan görüşme ve incelemeler bu alanda 5 temel sorun olduğunu göstermiştir.
Birincisi, alandaki tarihi ve kültürel miras öğelerinin korunması ve bakımı ile ilgili sorunlardır. İkinci sorun grubu, ören yerinin konumu ve
ulaşılabilirliği ile ilgilidir. Üçüncüsü, alandaki kültürel mirasın pazarlanması sorunudur. Dördüncüsü, teknik altyapı; son olarak, ekonomik
güçlükler sayılabilir.
İlk olarak, alandaki tarihi ve kültürel eserler yeterince korunamamakta ve bakımı yapılamamaktadır. Örneğin, alanın korunması ve
sunumu için gerçekleştirilmiş herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Anıtlardan birisi (B Yapısı) depo olarak kullanılmaktadır. Tepede
kaçak kazı yapıldığına dair izler görülmektedir. Bu durum, alanda yapılan görüşmelerle de desteklenmiştir. Koruma alanının (arkeolojik
sit) sınırı algılanmamaktadır. Fiziksel olarak korunan bir alan yoktur; ayrıca bekçi bulunmamaktadır.
Sit sınırının derecesi belli değildir1. Yakındaki taş ocağı görsel kirlilik yaratmaktadır. Adıyaman Valiliği’nin 1993 yılından itibaren
aralıklarla Kültür (ve Turizm) Bakanlığı’ndan talep ettiği, alanda arkeolojik kazı, çevre düzenlemesi, onarım ve sunum çalışmaları, aradan
geçen 17 yıl boyunca Bakanlık tarafından her seferinde yatırım programının ilgili yıl için yapıldığı ve bu nedenle gelecek yıl ele alınabileceği
veya yetersiz eleman ve yoğun iş yükü gerekçeleriyle reddedilmiştir. Görüşmelerde, Derik’teki çalışmaların bir türlü başlamamasından
dolayı görüşme yapılan kişilerin şevk ve ümitlerinin kırılmış olduğu izlenimi alınmıştır.
İkinci olarak, alanın konum olarak çevredeki diğer arkeolojik eserlere uzak ve alana ulaşımın zor olması dezavantaj oluşturmaktadır. Alana
ulaşım stabilize ve bir tarafı çok dik, yer yer uçurum şeklinde eğimli olan bir yol ile sağlanmaktadır. Zaman zaman tehlikeli olabilecek
kısımları bulunmaktadır.
Üçüncü olarak, çevrede üretilen organik yöresel ürünlerin (meyve ve lale) tanıtım ve pazarlaması yapılamamaktadır.
Dördüncü sorun alanı altyapının yetersiz olmasıdır. Teknik altyapı açısından, Derik Kutsal Alanı’nı oluşturan yapı kalıntılarına bitişik
olarak konumlanan evlerde kanalizasyon yoktur. Ayrıca, bu evlerde su sıkıntısı da vardır. Yapılan görüşmelerde su borularından gelen
suyun çok düşük basınçlı olduğu, bu nedenle akmadığı / kullanılamadığı belirtilmiştir.2 Eğitim altyapı açısından ise, civarda bulunan
okulun yenilenme ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Son olarak, alanın orman içinde yer almasından dolayı hayvancılık (özellikle keçi)
kısıtlanmakta, bu da ekonomik güçlük yaratmaktadır.
Potansiyeller
Yapılan görüşmeler Derik Kutsal Alanı ve Sincik Fatih Mahallesi’nin 3 temel potansiyeli olduğunu göstermiştir:
1. Tarihi/kültürel miras;
2. Doğal çevre ve miras;
3. Alternatif ekonomik kazanç kaynakları.
●● Birincisi, çalışma alanı tarihi ve kültürel miras açısından keşfedilmemiş bir potansiyele sahiptir. Derik Kutsal Alanı, ayakta kalan
yapıları, muhtemelen bir deprem neticesinde yıkılmış olan mimari parçalarının pek dağılmamış olması, mimari yapı parçalarının
büyük kısmının halen yerinde (in situ) olması veya çok azının devşirme olarak kullanılmış olması (yakında birkaç ev dışında en
yakın yer Yukarı Karşgün Köyü – eğer arkeolojik araştırma yapılırsa bu köyde devşirme malzeme kullanımına bakılabilir) nedeniyle
büyük bir arkeolojik araştırma alanı niteliği içerir. Dolayısıyla alan gerek kalıntıların varlığı ve gerekse tamamlanabilme kapasitesi
nedeniyle arkeolojik açıdan değerlidir.
●● İkinci olarak, doğal çevre ve miras öğeleri açısından özel bir konuma sahiptir. Özellikle yörede ağlayan gelin olarak da adlandırılan
Latince fleridas persika olarak bilinen ters lale endemik bir tür olup, bölgeye özgüdür. Bu nedenle hem doğal miras hem de
ekonomik açıdan ters lale, halen yeterince tanınmayan ve harekete geçirilememiş önemli bir potansiyeldir.
●● Son olarak, çevrede ekonomik kazanç kaynakları çok çeşitlidir ve alternatif üretim için de potansiyele sahiptir. Örneğin, 50 hane
Antep fıstığı üretmektedir (1980’lerden beri Antep’ten tüccarlar buraya gelmektedir). Kendine yetecek kadar buğday üretimi
yapılmaktadır (10 dönüm bir evin geçimini sağlamaya yeter; su gerektirmez). Yörede gerçekleştirilen organik tarımın (nar, elma,
1
2

Bknz. 2.12.1995 tarihli Kültür Bakanlığı raporu
SİNCİK BELEDİYESİ YENİ HABER: Başkan ALTINTEL’ in en büyük hayalimdi dediği içme suyu, İller Bankası Genel Müdürlüğü 2010 mali yılı programına alındı. Proje 4.800
milyar TL maliyeti ile bu güne kadar ilçemize aktarılan en büyük kaynak olma özelliğini de taşıyor. Maliyetin yarısının İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hibe edileceği
proje, bu sene içinde hayata geçirilecek. Bu güne kadar İlçenin su ihtiyacı saniyede 7 litre kaynak suyu ile karşılanmaya çalışılırken, bu gün getirilecek olan içme suyu saniyede 57
litre ile Sincik’ in 50 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.

450

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

üzüm, incir) ekonomik getiriye dönüştürülme potansiyeli vardır. Kendine yetecek kadar da her evde 1-2 koyun ve inek vardır ve
yörede üretilen bal özeldir. Mahallede iki minibüs ile taşımacılık yapılmaktadır.
SWOT Analizi

Derik Kutsal Alanı
•
Güçlü yanlar

Zayıf yanlar

Fırsatlar

•

Adıyaman ili sınırları içinde Cendere Köprüsü’nden sonra Roma Dönemi kalıntıları içinde en görkemli, en sağlam ve
en büyük yapı/yapı gruplarından birini oluşturması,
Yapı kalıntılarının yıkıldıkları şekilde, yerlerinde (in situ) korunmuş olmaları ve bu bakımdan bilimsel veriye ulaşma
potansiyelinin güçlü olması,
Yörede endemik bitkilerin bulunması ve organik bağ-bahçe ürünlerinin yetiştiriliyor olması.

•
•
•
•
•
•

Çevredeki diğer arkeolojik ve tarihi alanlara uzak olması
Ulaşımın, çevredeki diğer alanlara ulaşıma kıyasla daha uzun sürmesi ve yol kalitesinin çok düşük olması
Arkeolojik kalıntıların korunmuyor olması
Kalıntıların sunumunun yapılmıyor olması
Alanın koruma derecesinin/ sınırının belirsiz olması,
Alanda yaşayan kişiler için altyapının yetersiz olması

•
•

Ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale getirilmesi ile birlikte buraya gelebilecek turist sayısının artması,
Kutsal Alan içinde yaşayanlar ile Yukarı Karşgün Köyü sakinlerinin Derik’in turizme açılmasını destekleyen ve alanı
benimseyen/sahiplenici tutumları3
Dışarıda yasayan ancak alan ile bağlarını koruyan ve yatırım yapmak isteyen yerel kişilerin varlığı4

•

•
•
Tehditler

•

Alandaki çalışmalarda tespit edilen kaçak kazıların, Adıyaman Müzesi’nin periyodik olarak alanı kontrol etmemesine
bağlı olarak artabilecek olması
Olası toprak kayması.

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Ekolojik turizm ile kalkınan ve bölgesel turizm güzergâhına katılmış bir kültürel miras alanı
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Derik Kutsal Alanı, Sincik Fatih Mahallesi ve çevresi için 3 temel politika önerilmektedir:
1. Kahta ilçesi içerisinde benzer ekonomik düzeyde olan yerleşimlerin toplumsal kalkınma sürecinde birlikte ele alınması;
2. Mevzuattaki araçları aktive ederek yerel toplumun koruma ve gelişme süreçlerine katılımının sağlanması;
3. Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecinde istihdamının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Derik Kutsal Alanı, Sincik Fatih Mahallesi ve çevresi için 3 temel strateji alanı
belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım,
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma,
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Mevcut tarihi, kültürel ve doğal miras öğelerinin araştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Derik Kutsal Alanı Arkeolojik İnceleme ve Kazı Projesi

Bugüne kadar ayrıntılı olarak araştırılması mümkün olmayan Derik Kutsal Alanı’nın (Derik kalıntılarının,
Heroon’ların ve tarihi geçmişinin (Antiochos’un annesinin doğum yaptığı yer) arkeolojik olarak
incelenmesi ve bilimsel kazı çalışmasının yapılması

B Strateji 2. Alandaki tarihi ve kültürel miras öğelerin korunması
Proje adı.
1. Derik Kutsal Alanı Koruma Projesi
2. Ters Lale Projesi

Proje hedefi.
Alandaki tüm kalıntıların ve belirlenmiş (belirlenecek) koruma alanları için koruma plan ve projelerinin
yapılması
Yörede yetiştirilen bir bitki olan ters lalenin araştırılması ve doğal ortamının korunması için gerekli
politikaların geliştirilmesi5

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Kültürel turizm temelli gelişimin sağlanması ve alternatif gelir getirici kaynakların araştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Ekolojik Turizm Projesi

Yörenin ekolojik turizm ile kalkınması için yerel halkın örgütlenmesi

2. Yöresel Ürün Üretimi Projesi

Yöresel ürünlerin (örnek: üzüm, dut, fıstık, incir, bal, ters lale gibi) üretiminin desteklenmesi
Derik kalıntılarının yakınında bir hizmet biriminin (yiyecek, turistik eşya, yöresel ürünlerin satışı)
tasarlanması

3. Hizmet Birimi Projesi

B Strateji 2. Tarihi ve kültürel mirasın farkındalığının arttırılması için yerel halkın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Toplumsal Farkındalık Projesi

Alanın anlamı, bölge için önemi, yapıların tarihi ile bilgilerin yerel halkla paylaşılması ve koruma
konusunda periyodik olarak farkındalık arttırıcı eğitim/uygulama çalışmalarının müze ile işbirliği yaparak
organize edilmesi

B Strateji 3. Derik Kutsal Alanı’nın Kâhta ilçesindeki diğer ören yerleri ile ulaşım ağının güçlendirmek üzere iyileştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tur Güzergâhı Projesi

Derik kalıntılarının daha geniş bir alandaki diğer tarihi/çevre değerleri ile ilişkilendirilerek tur
güzergâhına katılması ve turizm acenteleri ile gerekli örgütlenmenin yapılması

2. Levhalama Projesi

Derik kalıntılarını tanıtıcı levhaların düzenlenmesi

3. Ören Yerleri ve Yerleşimlerarası Ulaşım Altyapısı
Projesi

Ören yerleri arası yolların yerleşim birimleri ile birlikte ele alınarak yapılması ve iyileştirilmesi

B Strateji 4. Derik Kutsal Alanı’nın tarihi ve arkeolojik öneminin tanıtılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Tanıtım Projesi

Derik Kutsal Alanı’nın tarihi ve arkeolojik önemi ile Adıyaman’daki diğer eserler ve alanlar içindeki yerini
anlatan tanıtım çalışmalarının (internet sitesi, broşür, yürüyüş yolları kitapçığı vb) yapılması

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Organik bağ/bahçe üretiminin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Organik Meyve Üretimi Projesi

Organik bağ/bahçe (nar, elma, üzüm, incir, fistık, bal) üretiminin geliştirilmesi için gerekli
örgütlenmenin yapılması

B Strateji 2. Alternatif tarımsal üretim becerilerinin yerel halka kazandırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Organik Meyve Üretim Eğitimi Projesi

Yerel halka organik bağ/bahçe üretimi ile ilgili eğitimlerin verilmesi

B Strateji 3. Alternatif tarımsal ürünlerin pazarlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Organik Meyveyi Pazarlama Projesi

Yerel halkın organik meyve ürünlerinin pazarlanması ile ilgili süreçlere katılması, tanıtım/
paketleme/nakliyat araçlarının geliştirilmesi ve gerekli işbirliklerinin kurulması

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak Derik Kutsal Alanı’nın ve çevresinin turistik ulaşılabilirliğinin sağlanması ve
Derik Kutsal Alanı’nın ve yöresel endemik bitki örtüsünün araştırılarak korunması.
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PERRE ANTİK KENTİNDEN PİRİN KÖYÜ’NE
Nida Naycı
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
●● Kommagene Krallığı’nın beş önemli yerleşiminden biri olan Perre antik kenti ve çevresi eskiçağlardan itibaren yerleşikliğini
korumuş, önemli bir antik kenttir. Helenistik ve Roma dönemine ait kaya mezarları bölgedeki nekropol alanlarının ve kaya mezarı
mimarisinin önemli örneklerinin başında gelmektedir. Bu anlamda zengin arkeolojik ve bilimsel değeri olan bir alandır.
●● Eski yerleşimin üzerinde yer alan Pirin köyü ile olan birlikteliği hala yaşayan, süreklilik ve çeşitlilik gösteren bir kültürel çevre
tanımlamaktadır. Antik kaynaklarda su kaynaklarının zenginliği ile donanmalar ve kervanlar için bir uğrak noktası olduğu belirtilen
antik yerleşimdeki eski Roma çeşmesi ve havuzu bugün de köyün ve tarım alanlarının su ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynaktır.
●● Perre Kaya mezarlarından itibaren kuzeye Pirin Köyü’ne ve doğuda bulunan Ziyaret Çayı (Pirin çayı) vadisi yönüne ilerlendiğinde
özgün niteliklerini korumuş ve peyzaj özelliklerini kaybetmemiş bir doğal çevre bulunmaktadır. Adıyaman merkezine bu kadar
yakın bir mesafede, kentleşmeye karşı korunmuş nitelikli bir doğal çevre olması, alanın rekreasyonel ve peyzaj değerlerini önemli
ölçüde arttırmaktadır. Alanın doğal niteliklerinin korunmasında bölgedeki kırsal yerleşimin varlığı ve buna bağlı olarak tarımsal
faaliyetlerin devam ediyor olması da önemli bir etkendir.
●● Eski Malatya yolu üzerinde konumlan Perre nekropol alanı ve Pirin köyü; kuzeyde Palanlı Mağarası ile aynı doğal çevre içinde yer
almaktadır. Bu anlamda aynı doğal eşiklere oturan, benzer özellikler içeren ve birbirine yakın mesafede konumlanmış bir bölge
tanımlamaktadırlar.
Sorunlar
●● Perre Kaya mezarlarında yaşanan en büyük sorun güvenlik ve kontroldür. Oldukça geniş bir alana yayılan kaya mezarlarında define
amaçlı kaçak kazılar ve arkeolojik kazılar ile açığa çıkarılan kısımlarda yaşanan insan kaynaklı tahribatlar örenyeri için büyük bir
tehdit oluşturmaktadır. Mevcut güvenlik önlemleri oldukça yetersizdir.
●● Adıyaman ilinin turizm güzergahlarında önemli bir durak noktası olan Perre antik kentinde alan sunumuna yönelik hiçbir altyapı
çalışması yoktur. Alana gelen ziyaretçiler sadece kazı yapılan kısmı gezip geri dönmektedir. Pirin köyü içerisinde bulunan ve antik
yerleşimin devamı niteliğinde bulunan Roma dönemi eserleri hakkında hiçbir bilgi verilmemektedir.
●● Pirin köyüne ilişkin en önemli sorun, arkeolojik sit alanında yaşanan yasal ve idari sorunlardır. Bütün köyün 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanı içinde kaldığı için, 100 yılı aşkın süredir burada yaşayan köylü, evinde en küçük bir tamirat bile yapamaz hale gelmiştir.
Benzer şekilde köylünün tarımsal faaliyetleri de kısıtlanmış olup, sadece mevcut ağaçlardan ürünlerin toplanması şeklinde devam
edebilmektedir1. Ancak arşiv belgelerinden elde edilen bilgiler göstermektedirki Adıyaman Müzesi tarafından sit alanına zarar
vermeyecek, kazı vb müdahalelerde bulunmayacak şekilde mevcut ev, bahçe duvarı, sulama kanalı gibi tadilatlara örenyeri bekçisi
gözetiminde yürütülmesine izin verilmiştir. Dolayısıyla Pirin (Perre) Sit Alanı içinde kalan Örenli Mahallesinde uygulamalar 2.
Derece Arkeolojik Sit Alanı koşulları gibi yürütülmektedir2.
●● Alanda bakım ve onarım amaçlı bile olsa hiçbir faaliyete izin verilmemesi nedeniyle köydeki yapılar, fiziksel olarak oldukça kötü ve
yıpranmış durumdadır. Benzer şekilde köyün altyapı ihtiyaçları da iyileştirilememektedir. Bu durum kaçak ve izinsiz müdahalelerin
artmasına neden olmaktadır. Bu konudaki çatışmalar nedeniyle pek çok kişinin mahkeme yoluna gitmiş olduğu, hem sözlü
mülakatlar sonucu aktarılan bilgilerden; hem de arşiv belgelerinden derlenen bilgilerden anlaşılmaktadır3.
●● Bu değerlendirmeler ışığında; Pirin köyünde devam eden çatışmalara çözüm olarak akla gelen ilk yasal çözüm, kamulaştırma
çalışmalarını yürüterek, yerleşimin arkeolojik sit alanından taşınması yönünde olmaktadır. Nitekim bu konuda özellikle 2005
yılından sonra bazı girişimler olmuştur (Bkz. bölüm A 13.8). Vatandaşlar tarafından toplanan imzalar, Valilik düzeyinde resmi
kanallardan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Ancak Genel Müdürlük 2007 Mali Yılı kamulaştırma
ödeneğinin yetersizliği nedeni ile söz konusu Örenli Mahallesinde bulunan özel mülkiyetteki taşınmazların kamulaştırma
konusunun sonraki yıllarda ödenekler ölçüsünde değerlendirileceğini belirtmiştir.
●● Bu kapsamda kamulaştırma çalışmalarının yapılamaması sorunların giderek artmasına sebep olmuştur. Bu kadar çok sayıda
mülkiyetin takas veya kamulaştırma yoluyla taşınması, büyük maliyetler gerektirmektedir. Diğer taraftan alandaki özel mülkiyet
sahipliliğinin birçoğu da çoklu-mülkiyetlidir. Dolayısıyla tarafların (varislerin) anlaşamaması durumunda açılacak davalarla
sürecin daha da uzaması oldukça yüksek bir ihtimaldir. Diğer taraftan bütün köyün boşaltılması halinde alan yaşayan kırsal çevre
ile olan birlikteliğini kaybederek; kültürel sürekliliği ve çeşitliliği oluşturan değerlerini kaybedecektir. Hiçbir kullanımın olmadığı sit
alanının genişliği daha da büyüyecek ve güvenliğini sağlamak daha da zorlaşacaktır.
●● Perre (Pirin) köyünün koruma amaçlı imar planının olmaması da yasal ve idari sorunların giderek artmasına sebep olmaktadır.
●● Köyün yerel liderleri ve muhtarları ile Adıyaman’da ve yerinde yapılan saha çalışmalarında köylüler öncelikli sorunlarının cevre
temizliği, sit kararları kapsamında konutların yenilenememesi veya tamir edilememesi, sağlık hizmetlerinin yokluğu, ulaşılabilirlik
ve tarihi mirasın güvenliğinin sağlanamaması olduğunu dile getirmişlerdir4.

1
2
3
4

KTVKYK 658 sayılı İlke Kararı.
KTVKYK 658 sayılı İlke Kararı
Arazi çalışması sırasında yapılan mülakatlar (Muhtarlarla yapılan görüşmeler )
Osmay S., Ataöv A., İddia Sahibi Tespit ve Öneri Değerlendirme Tablosu, 2010, Ek1.
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Potansiyeller
●● Perre antik kenti, Adıyaman merkezine olan yakınlığı ve uzun yıllardır araştırmacılar tarafından çalışılan bir alan olarak, Adıyaman
ilinin bilinen antik yerleşimlerindendir. 2001 yılında başlatılan ve hala devam eden kazı çalışmaları ile ortaya çıkan nekropol
alanı alanına ilişkin çok değerli bilgilere ulaşılmış ve alanın tanınırlığı artmıştır. Bu nedenle turizm açısından bölgenin öne çıkan
alanlarından bir tanesi olma özelliğini arttırarak sürdürmekte ve çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.
●● Pirin köyü ve doğusunda bulunan Pirin köprüsünün bulunduğu alan bozulmamış bir doğal çevre içinde yer alması nedeniyle
rekreasyonel potansiyele sahiptir. Yaşayan bir kültürel çevre içinde yer alıyor olmasından dolayı kültür ve turizm kaynaklarının
sosyal kalkınma hedefleri ile bütünleştirilme potansiyeli bulunmaktadır. Perre kaya mezarlarına gelen turistler için Pirin köyünün
bir uğrak ve dinlenme yeri olarak düzenlenme potansiyeli vardır. Yerleşimin kuzeyinde bulunan Palanlı Mağarası ve Taşgedik
yerleşimleri ile birlikte bölgesel ölçekte tanımlanacak rekreasyonel bir tur güzergahının önemli bir durak noktası olma özelliği
taşımaktadır. Benzer şekilde Adıyaman’a olan yakınlığı nedeniyle kentsel sit alanı ile birlikte tanımlanacak kültür turu güzergahı
oluşturmaktadır. Dolayısıyla güneyde Adıyaman Kentsel Sit Alanından başlayarak, kuzeyde Palanlı mağarası ve kırsal yerleşimine
devam eden potansiyel, günübirlik kültür tur güzergahının tam ortasında konumlanmaktadır.
●● Adıyaman belediye sınırları içerisinde konumlanmış olmasından dolayı planlama, koruma ve uygulama çalışmalarında
(restorasyon, onarım, çevre düzenlemesi, kamulaştırma, vb) kullanılmak üzere finansal kaynak bulunmasını kolaylaştırıcı bir
potansiyel teşkil etmektedir (Kültür varlıkları katkı payları, Iller Bankası kaynakları, TOKİ vb.).
●● Perre Çevre Düzenleme Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uzun yıllardır gündeminde olan, 2008 yılından itibaren de önem
kazanan bir konudur. Bu kapsamda 2010 yılında Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi’nin hazırlanmasına yönelik kaynak ayrılmış
ve ihale gerçekleştirilmiştir. İlk turda tamamlanamayan bu ihalenin en kısa sürede tamamlanması çok önemlidir. Örenyerinin acil
sorun ve ihtiyaçlarına (güvenlik, WC, bilet gişesi vb) cevap vermek üzere bütüncül bir CDP kapsamında hazırlanıyor olması Pirin
(Perre) için önemli bir potansiyeldir. İleriki dönemlerde Alan Yönetim Planı ile bütünleştirilmesi ve güncellenmesi sağlanmalıdır.
Benzer şekilde; geçmiş dönemlerde alan sunumu ve turizme kazandırılması yönünde sivil toplum örgütleri (Mimarlar Odası, vb)
ve diğer kurumlarla birlikte ortaklaşa toplantılar ve çalışmalar yürütülmüştür. Dolayısıyla kurumsal işbirliğinin oluşturulması
yönünde deneyim kazanılmış bir alandır. Ancak bu çalışmaların merkeziyetçi ve sadece kurumsal bazda kalması, halkın katılımıyla
bütünleştirilmemesi nedeniyle proje önerileri zamanla unutulmuştur. Oysa sosyal planlama saha çalışmaları kapsamında
toplumsal kapasitenin, acık görüşlülük, farkındalık / sahiplenme ve çeşitlilik gibi özelliklerin var olduğunu, yerel iddia sahiplerinin
işbirliğine ve sorumluluk almaya istekli olduklarını göstermiştir5.
SWOT Analizi

Perre Arkeolojik Alanı

Güçlü yanlar

• Antik Kommagene Krallığının 5 önemli yerleşiminden biri olması,
• Zengin ve korunmuş arkeolojik kalıtlar içeren ve geniş bir alana yayılan bir arkeolojik alan olması,
• Kazı çalışmaları ile arkeolojik değerinin daha iyi ortaya çıkmış olması; özellikle nekropol alanının benzer örnekleri içerisindeki
öneminin daha da öne çıkması,
• Üzerindeki Örenli Mahallesiyle birlikte nitelikli bir kırsal ve doğal çevre içinde yer alması,
• Adıyaman merkeze olan yakın konumu nedeniyle ulaşılabilirliğinin oldukça yüksek olması,
• Halihazırda gezilen ve bilinen bir turistik güzergahta bulunması.

Zayıf yanlar

• Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen Kazı çalışmaları kısıtlı olanaklarla (personel, mali, vb) yürütülmesi,
• Kazı sürecinin “Kurtarma kazısı” statüsünde devam edilmesi; kazı ekibinin bilimsel açıdan yeterli, çok disiplinli bir yapıya sürekliliği
sahip olmaması,
• Alan sunumuna ilişkin mevcut hizmetlerin (bilgilendirme, servis, otopark, altyapı, ışıklandırma, vb) yetersiz olması.
• Ören yerinin tanınırlığı ve turizme olan katkısı henüz Pirin köyünde (Örenli Mahallesi) yaşayan halka bir fayda getirmemiş olması;
• Yerel mülk sahiplerinin, yasal olarak sit alanında bulunan evlerine ilişkin onarım ve tadilat yapamamaları. Bu konuda çelişki ve
sorunların giderek büyümesine sebep olması.
•
•
•
•

5

Fırsatlar

Arkeolojik kazı çalışmalarının yürütülmesi,
Adıyaman merkeze olan yakınlığı ve ulaşılabilirliği,
Palanlı mağarası ve Haydaran kaya mezarları güzergahı üzerinde bulunması,
Adıyaman Belediye sınırları içinde yer alması planlama, uygulama ve kontrol çalışmalarının verimli bir biçimde yürütülebilmesine
olanak vermesi,
• Nitelikli bir doğal çevre ve kırsal çevre içerisinde yer alıyor olmasından dolayı bütüncül doğal ve kültürel çevre koruma gelişme
potansiyeline sahip olması;
• Halkın açık fikirli olması6; ileride yapılacak çalışmalara katılım potansiyeli;
• Yerleşimin içinde yer alan geleneksel yapılardan nitelikli örneklerin ev pansiyonculuğu için potansiyel yaratması.

Tehditler

• Alan güvenliği ve kaçak kazılar, geniş bir alana yayılan örenyeri için hala önemli bir tehdit oluşturmaktadır.
• Yerleşim baskısı: hem Adıyaman tarafında gelişen yeni konut alanları sit alanı çevresinde koruma alanı olmaması nedeniyle hem
fiziksel olarak hem de görsel olarak arkeolojik alan ve özellikle kazı yapılan nekropol alanı için tehdit oluşturmaktadır.
• Pirin köyüne ait yığma taş tekniği ile yapılan evlerin onarılması, evlerde yapısal ve malzeme ölçeğinde sorunlara nende olmaktadır.
Ayrıca tamir edilemediği için çökme riski taşıyanlar içinde yasayanlar için ciddi tehdit oluşturmaktadır7.
• Köyde yaşayanların kendi çabaları ile iş yapmalarına engel olan maddi ve yasal kısıtlar.

Osmay S., Ataöv A., Iddia Sahibi Tespit ve Öneri Değerlendirme Tablosu, 2010, Ek1.
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Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Perre-Pirin, Palanlı Mağarası-Palanlı ve Haydaran-Taşgedik yerleşim ve kaya mezarları vadisi bütünü içerisinde kültürel turizm
temelli gelişmiş kültür /doğa alanı.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Haydaran-Taşgedik ve çevresi için 4 temel politika önerilmektedir:
1.
2.
3.
4.

Perre-Pirin, Palanlı ve Haydaran-Taşgedik tarihi yerlerinin bölgesel ölçekte ele alınması;
Kaya mezarlarının korumasının ve iyileştirilmesinin mevcut yerleşimle birlikte ele alınması;
Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecine yasaya uygun olarak katılımının sağlanması;
Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecine istihdamının sağlanması.

TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Haydaran-Taşgedik ve çevresi için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım;
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma;
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Alandaki doğal kaynakların araştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Ortak Doğal Çevre Değerlerinin Tespiti

Perre-Palanlı vadisinin devamı niteliğindeki doğal çevre değerlerinin tespitine yönelik
araştırma yapılması

B Strateji 2. Pirin-Palanlı-Taşgedik’in bölgesel olarak tarihi/kültürel/doğal bütünlüğünün vurgulanarak korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Bütüncül Bölgesel Planlama Projesi

Perre-Pirin, Palanlı Mağarası-Palanlı ve Haydaran-Taşgedik’in çevre, tarihi, kültürel ve doğal
değerlerinin bölgesel ölçekte birlikte ele alan koruma odaklı bir planlama çalışmasının
yapılması

B Strateji 3. Arkeolojik alanın araştırılması, ortaya çıkarılması, korunması, bakımı ve sürekliliğinin sağlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Perre Kazı ve Koruma Çalışmalarının Planlanması

Perre’de yapılan çalışmaları Kurtarma Kazısı statüsünden çıkarıp, kazı ve araştırmalara
disiplinlerarası yapıya sahip, bilimsel bir ekiple devam edilmesinin sağlamak üzere yere özel
bir model geliştirmek

2. Güvenlik Projesi

Kaya mezarlarına doğal veya insan eliyle yapılan tahribatı önlemek amacıyla yerel halkın
katılımıyla güvenliğinin sağlanması; Perre kaya mezarları girişinde polis noktasının
belirlenmesi ve polis tahsisinin yapılması

B Strateji 4. Tarihi/kültürel/doğal değerlerin ören yeri ve yerleşim ile ilişkilendirilmesine yönelik düzenleme çalışmalarının hayata geçirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Perre Antik Kent Girişi Çevre Düzenlemesi Projesi

Köy girişindeki Perre ören yeri çevre düzenleme projesinin yapılması; turizm hizmetlerini
sunacak şekilde köy halkının katılımı ile yeniden düzenlenmesi

2. Roma Çeşmesi ve Havuzu Restorasyon ve Çevre Düzenleme
Projesi

Köy içinde yer alan Roma Çeşmesi ve havuzun koruma ve restorasyon projelerinin
hazırlanması

B Strateji 5. Yerleşim dokusunun korunması, sağlıklaştırılması ve doğal/tarihi değerlerle ilişkilendirilmesine yönelik yerel halkın aktif katılımına izin
veren planlama ve uygulama süreçlerinin hayata geçirilmesi
2. Pirin Köyü Sağlıklaştırma Projesi.

Yerleşimin çevre temizliğinin sağlanması (çöp ve atıkların toplanmasının alt-bölge ölçeğinde
örgütlenmesi ve sürdürülmesi için kolektif faaliyetlerin tanımlanması)

5. Tarihi Konutların Sağlıklaştırılması Projesi

Yerleşim içindeki nitelikli olan konutların belirlenerek korunması ve turizm amaçlı kullanımı
için yapısal kalitesinin iyileştirilmesi ve bu amaçla yasal çözümler geliştirilmesi

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Palanlı vadisi ile birlikte, Taşgedik Köyü, Haydaran Kaya mezarları ve kaya anıtının içinde bulunduğu doğal çevre gözetilerek, bölgenin
doğa yürüyüşü ve trekking turizmi açısından bir durak noktası olabilmesi için turistik kullanımların geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Hizmet Birimi Projesi

Pirin Köyün bir durak noktası haline getirmek üzere bu tür bir güzergah için gerekli servis
hizmetlerinin tercihan var olan nitelikli, sivil mimarlık örneği bir yapıda ya da yeni bir yapıda
çözümlenmesi

B Strateji 2. Turizm temelli gelişimin sağlanması ve alternatif gelir getirici kaynakların araştırılması
Proje adı.
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
1. Ev Pansiyonculuğu Projesi.

Ev pansiyonculuğu imkanlarının araştırılması ve işletmeciliği için halkın katılımının
sağlanması

2. Turistik Gıda Üretim Projesi

Turistik gıda üretiminin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi (üzüm, nar, sucuk, incir, ceviz,
zeytin, vb.)

B Strateji 3. Alanın sürdürülebilirliği açısından Pirin’de yaşayanların kültür varlıklarının önemine dikkatini çekecek, ilgi ve bilgisini artıracak, koruma
uygulamaları ve turistik üretime aktif olarak katılımını sağlayacak süreçlerin tasarlanması ve uygulanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. İşletmecilik Eğitimi Projesi

Yerel halkın hizmet birimlerini işletmesinde ve ev pansiyonculuğunda gerekli işletmecilik
becerilerini kazandıracak katılımlı eğitim uygulamalarının hazırlanması

2. Alan Kılavuzluğu Eğitimi Projesi

Çocuklara/gençlere yönelik alan kılavuzluğu eğitiminin verilmesi

3. Kazı ve Restorasyon Uygulamalarında Çalışacak Personelin
Eğitimi

Koruma ve restorasyonla ilgili giderek artan kaynakları bir istihdam alanı olarak görerek, bu
alanda farklı seviyelerde ve işlerde çalışacak işçilerin / personelin eğitimi

B Strateji 4. Alanın arkeolojik ve tarihi değerleri ile doğal çevrenin nitelikli ilişkisinin ön plana çıkartılarak ulaşılabilirliğinin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tur Güzergahı Projesi

Turistik yönlendirme ve tur güzergahının Pirin, Palanlı ve Tasgedik’i birlikte ele alacak
biçimde yeniden düzenlenmesi

2. Levhalama Projesi.

Tanıtıcı levhaların yapılması ve düzenlenmesi

B Strateji 5. Alanını turistik tanıtımının ve pazarlanmasının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Tanıtım Projesi

Turistik Tanıtım Projesi. Kültürel ve Doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin
(broşür, web sayfası, yürüme yolları kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması

2. Turistik Eşya Pazarlama Projesi.

Turistik eşya ürünlerinin pazarlanması için tanıtım/paketleme/nakliye araçlarının
geliştirilmesi, satışı için gerekli işbirliklerinin kurulması ve ticari düzenlemelerin yapılması

B Strateji 6. Koruma-sağlıklaştırma faaliyetlerinin birarada sürdürülebilmesi için yasal çözümlerin aranması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Yasal Çözüm Geliştirme Projesi

Yerleşim içindeki tarihi konutların sağlıklaştırılması ve yapısal kalitesinin iyileştirmesi için
koruma – geliştirme kararlarının yasal çözümlerinin saptanması

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Diğer gelir getirici ekonomik ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve örgütlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Seracılık Projesi.

Seracılık imkanlarının araştırılması ve geliştirilmesi.
Havuzun yanındaki boş binanın toplumsal faaliyetler/etkinliklerin örgütlenmesi ve
2. Toplum Merkezi Projesi.
uygulanması için kullanılması
B Strateji 2. Diğer gelir getirici ekonomik ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve örgütlenmesi
1. Sulama Projesi.

Havuz suyunun sulama amaçlı kullanılması için sulama sisteminin kurulması

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak ören yeri-köy-vadi ilişkisine bütüncül bir yaklaşımla ele alınması; korumageliştirme ile ilgili yasal çözümlerin bulunması; eşgüdümlü ve katılımlı olarak koruma ve ek gelir getirici ekonomik faaliyetlerinin
yürütülmesi.
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DAĞ KEÇİLİ PALANLI MAĞARASI
Neriman Şahin Güçhan
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
Palanlı Mağarası, tarih öncesi dönemden bu yana Adıyaman çevresindeki coğrafyanın insan topluluklarınca kullanıldığını göstermesi
açısından çok önemlidir. Palanlı Mağarası’nı özel kılan bir başka niteliği de elik olarak adlandırılan ve kutsal sayılan kaya üstüne çizili
dağ keçisi resimlerini içermesidir. Bu çerçevede Palanlı Mağarası; Dilli Vadisi (Erzincan-Kemaliye), Narlı Dağları (Çatak-Van), Geyiklitepe
(Kağızman-Kars), Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye), Kümbet Köyü (Eskişehir-Seyitgazi), Salihler Köyü (Ankara-Güdül) ile birlikte Türkiye’de
tespit edilmiş keçi figürü içeren 7 adet arkeolojik alandan biridir. Bu özellikleri ve içinde bulunduğu kültürel peyzajla birlikte Palanlı
Mağarası doğal, kültürel ve bilimsel değere sahiptir.
Palanlı Mağarası ile bir arada olmasa da; geleneksel konut ve yerleşim dokusunun korunduğu, geleneksel yapım tekniği ile inşa edilen
yapıların çoğunlukta olduğu, doğal çevresi ile bütünleşmiş bir yerleşim yeri olarak Palanlı Köyü de doğal ve kültürel değer içermektedir.
Sorunlar
1990 yılından bu yana korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan Palanlı Mağarası ile mağaradan yaklaşık 1 km uzaklıkta, dere
kenarındaki dik yamaca kurulu küçük bir köy olan Palanlı’da genel olarak 5 temel sorun tespit edilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.

Palanlı Mağarası’nın korunması, bakımı, güvenliği ve periyodik izlenmesi,
Palanlı Mağarası’nın erişim ve sunumu,
Doğal şartlara bağlı kısıtlamalar,
Palanlı Köyü’nün altyapısına bağlı eksiklikler,
Palanlı Köyü’ndeki ekonomik sorunlar.

Palanlı Mağarası’nın korunması, bakımı, güvenliği ve periyodik izlenmesi
Yer’i Anlamak başlıklı bölümde sunulduğu üzere Palanlı Mağarası arkeolojik açıdan incelenmiş ve değerlendirilmiş olmakla birlikte;
özellikle belli yerlerdeki toprak dolgunun boşaltılarak tarihöncesi dönemlere ait bugüne kadar tespit edilememiş özellikleri de ortaya
çıkaracak şekilde güncel bir arkeolojik araştırma yapılması yararlı olacaktır. Mağara bu tür bir çalışma için son derece elverişli olup, küçük
bir ekiple 2-3 haftalık kısmı temizlik ve kazı sonucunda bu tür bir çalışmanın tamamlanması mümkündür.
Bu şekilde yapılacak güncel bir arkeolojik değerlendirmeye paralel olarak Mağara içindeki sınırlı sayıdaki figürün korunmasına yönelik;
konsolidasyon ve gerekli yerlerde yapılacak temizlik çalışmaları için de ön çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda deneyim sahibi olan KTB’nın
İstanbul Merkez Restorasyon Laboratuarı uzmanları ile Niğde Müzesi Müdürlüğü’nden destek alınabilir.
Palanlı Mağarası’na 2009 yılında yapılan parmaklıkların inşaatına kadar mağara önemli ölçüde insan tahribatına uğramıştır. Özellikle,
tarihöncesi dönemlere ait figürlerle mağara yüzeylerine grafiti çizerek ya da mekanik yollarla kırıp, delerek mağara yüzeylerine zarar
verilmiştir. 2009 yılında yapılan demir parmaklık kuşkusuz mağaraya girişin kontrollü hale getirilmesini sağlayacaktır. Ancak özellikle
silah talimi yapılması gibi eylemlerin engellenmesi bu yolla mümkün olmayacaktır.
Bunun yanında, köy sakinlerinin ifadelerine göre köy çevresinde mağaranın korunmasını riske sokan dinamit kullanarak taş çıkartılan taş
ocakları vardır ve bunlar tüm şikâyetlere rağmen kapatılamamıştır (bkz. EK 3).
Palanlı Mağarası’nın erişiminin sağlanması ve sunumu
Nitelikli bir doğal çevrede yer alan, yamaca paralel inşa edilen teraslara yerleşen dağınık düzenli, seyrek bir konut dokusundan oluşan
Palanlı Köyü’ne Adıyaman-Çelikhan karayolundan rahatlıkla ulaşılmasına rağmen; köy yolundan düşük bir kotta yer alan Palanlı
Mağarası’na erişim oldukça zordur. Mağaranın yakınına kadar ya yukarıdan köye giden yoldan; ya da Palanlı çayına paralel vadi yönündeki
stabilize yoldan gelmek mümkündür. Ancak çok dik, eğimli bir arazide yer alan Palanlı Mağarası’na erişmek için araçla ulaşılan yerden,
tırmanarak ya da inerek ulaşım gerekir. Oldukça dik ve kaygan zeminli bu yapı, yaya olarak mağaraya ulaşımı güçleştirir. Erişimdeki bu
zorluk mağaranın içini incelemek amacıyla gelenler dışında diğerleri için caydırıcı niteliktedir.
Palanlı Köyü sakinleri mağaraya erişimin sağlanması için bireysel çaba göstermişlerdir (bkz. EK 3). Özellikle köy muhtarlığı araç
yolundan dereye kadar uzanan 200 m’lik dik inişi rahatlatmak için pek çok kez yerel idareye dilekçe vermiş, ancak bu çabalar sonuç
vermemiştir. Bunun yanında, ören yeri mağaranın ziyaretçilere sunumu için yönlendirme ve bilgilendirme panolarından, ziyaretçilerin
zaruri gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik hiç bir peyzaj elamanı ya da servis mekanı da mevcut değildir.
Adıyaman’a 9 km mesafede tarihöncesi döneme ait özel figürler içeren bu mağaraya araçla erişim sağlayan yolların kalitesinin
yükseltilmesi, ayrıca doğayla uyumlu bir çevre düzenlemesi ile bu çok eğimli alana yayaların rahat erişiminin sağlanması gerekir. Bu
düzenlemede alanın sunumuna yönelik peyzaj elemanları ile ziyaretçi gereksinimlerini karşılayacak basit ve sade önerilerle, alanın
güvenliğinin sağlanması gereklidir.
Bu çerçevede 2006 yılından bu yana KNKGP kapsamında sürdürülen girişimler sonunda Palanlı Mağarası’nı içeren bir halihazır harita
temin edilmiştir. Bu harita temel alınarak öncelikle ören yerine ilişkin sit alanı sınırının tanımlanması ve daha sonra bu alan için gerekli
plan ve projelerin temini ve uygulanması gerekir. Palanlı Mağarası’nın içinde bulunduğu parsel Maliye Hazinesine aittir. İl Özel İdaresi ya
da İl Kültür Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi halinde alanla ilgili projelerin ivedilikle hazırlanıp, uygulanması mümkündür.
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Doğal şartlara bağlı kısıtlamalar:
Köy sakinlerinin ifadelerine göre Palanlı’daki üçüncü önemli sorun köyün oturum alanının yerleşmeye pek de uygun olmamasıdır. Palanlı
köyünde yapılan görüşmelerde, deprem nedeniyle toprak kaymalarının olduğu, bu tür doğal afetler sonunda evlerde çatlaklar oluştuğu
ifade edilmiştir. Deprem ve toprak kayma riski, köylülerin başka bir yerde iskan edilme taleplerini pekiştirmektedir (bkz. EK 3). 2010
yılında yapılan görüşmelerde taş ocaklarının sayısının artması ve dinamit kullanımına bağlı olarak zemin probleminin daha da arttığı,
ayrıca taş ocaklarının ürettiği toz bulutunun bahçeciliğe önemli zarar verdiği anlaşılmaktadır.
Palanlı Köyü’nün altyapına bağlı eksiklikler
Dördüncü sorun alanı yetersiz altyapıdır.Palanlı Köyü’nde kanalizasyon altyapısı bulunmamaktadır. Bu hem yaşam kalitesi hem de hijyen
koşulları açısından olumsuz bir durum yaratmaktadır. Ayrıca, köy halkı Palanlı’da temiz su konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiştir
(bkz. EK 3).
Palanlı Köyü’ndeki ekonomik sorunlar
Son olarak, Palanlı köyü, araştırma alanı içerisindeki köyler arasında, ekonomik açıdan en sıkıntılı yerleşimlerden biridir. Hatta, bu
yüzden, köy halkı köyün başka bir yere taşınmasını talep etmektedir (bkz. EK 3).
Potansiyeller
Yapılan görüşmeler ve analizler Palanlı köyü ve mağarasının 3 temel potansiyeli olduğunu göstermiştir (bkz. EK 3).
1. Bölgesel konum,
2. Toplumsal kapasite,
3. Ekonomik potansiyel.
●● Bölgesel konum: Palanlı Köyü, Pirin ve Taşgedik’in de içinde bulunduğu aynı jeo-morfolojik vadide bulunmakta olup, bu bölge doğal
nitelikleriyle gerek Adıyamanlılar ve gerekse dışarıdan gelen/gelecek turistler için doğa ve kültür turizm alanı olma potansiyeline
sahiptir. Bu bölgesel konum, Palanlı Köyü’nün yerel mimari nitelikleri ve devam eden üretimleriyle birlikte düşünüldüğünde, köyün
Türkiye Turizm Strateji Raporu 2023’de tanımlanan Kültür Köyü olma potansiyeli ortaya çıkar.
●● Yerelde yapılan tespitler ve özellikle paydaş görüşmeleri sonunda Palanlı, Pirin ve Taşgedik köylerinin ekolojik ve jeomorfolojik açıdan özgün yerleşmeler olmaları ve bir bütünlük oluşturmaları nedeniyle, doğa turizmi ve kültür turizmi açısından
değerlendirilebileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca bu yerleşmelerin Adıyaman şehir merkezine yakın konumu, gerçekleştirilebilecek
turistik etkinlikler (kültür ve doğa turizmi) açısından ulaşım kolaylığı sağlayacaktır.
●● Toplumsal kapasite: Palanlı Köyü, oldukça gelişmiş bir toplumsal kapasiteye sahiptir. Görüşme yapılan muhtar ve öğretmen gibi
kişiler genelde yerel halkın yardımlaşmaya açık, misafirperver, doğal/kültürel miras farkındalığı yüksek ve ortak girişimci ruhu
olan bir niteliğe sahip olduğunu iddia etmektedir. Örneğin, köyde imece usulü hala sürdürülmektedir. Köy halkı ziyaretçilere
karşı misafirperver ve yapılan çalışmalardan haberdardır. Ayrıca, ekonomik durumu uygun olmasa da, pansiyonculuk yapmayı
istemektedirler.
●● Ekonomik potansiyel: Palanlı köyünde çiftçilik ve bahçecilik yapılmaktadır. Çiftçilik çok küçük çapta1 devam ederken; bağ ve
bahçecilik -özellikle biber üretimi- dere kıyısında her ailenin kendisine yetecek kadar yapılmaktadır. Bunun yanında köyün tüzel
kişiliğine ait olan köy konağının inşaatı tamamlanmıştır ve konaklama / diğer turistik etkinlikler için kullanılmaya hazır duruma
gelmiştir. Palanlı köyü orman sınırında olduğu için keçi yetiştirmek yasaklanmıştır. Bu durum zaten ekonomik açıdan oldukça
zor durumda olan köy sakinlerinin yaşamını daha da zorlaştırmıştır. Görüşmelerde, köy sakinleri keçi dışında diğer küçükbaş
hayvancılık seçeneklerini imece usulü ile yapabileceklerini belirtmişler ancak büyükbaş hayvancılık yapmaya ekonomik güçlerinin
olmadığı ortaya çıkmıştır.
SWOT Analizi

Palanlı Mağarası
•
•

Adıyaman şehir merkezine yakın olması
Adıyaman İli’nde ender rastlanan tarih öncesi döneme ait bir kültür varlığının olması

•

Hava koşulları ve vandalizm nedeniyle mağaranın duvarlarının oldukça tahrip olması ve dolayısıyla
duvarlardaki hayvan figürlerinin algılanmasının giderek zorlaşması

Fırsatlar

•
•

Köy halkının mağara konusunda bilinçli olmaları ve ziyaretçi ağırlamaya olumlu yaklaşımları
Yakın dönemde merkezi ve yerel kültür teşkilatının mağarayla ilgili fiziksel koruma uygulaması yapması
(mağaranın ağızlarının demir parmaklıklar ile kapatılması)

Tehditler

•

Mağaranın korunmaması ve giderek tahrip olması

Güçlü yanlar
Zayıf yanlar

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Adıyaman ilinde tarihöncesi döneme ait figürleriyle öne çıkan Palanlı Mağarası’nın bu özelliği ile birlikte Perre-Pirin, Palanlı
Mağarası-Palanlı ve Haydaran-Taşgedik yerleşim ve Palanlı Mağara vadisi bütünü içerisinde kültürel turizm temelli gelişmiş doğa/kültür
ayağı.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Palanlı Mağarası-Palanlı ve çevresi için 4 temel politika önerilmektedir:
1. Perre-Pirin, Palanlı ve Haydaran-Taşgedik tarihi yerlerinin bölgesel ölçekte ele alınması;
1

İmam’ın ½ dönümlük arazisinde sürdürülmektedir.
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2. Palanlı Mağarası’nın korunması ve sunumunun mevcut yerleşimle birlikte ele alınması;
3. Mevzuattaki araçları aktive ederek yerel toplumun koruma ve gelişme süreçlerine katılımının sağlanması;
4. Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecinde istihdamının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Palanlı Mağarası-Palanlı ve çevresi için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım,
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma,
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Alanda yüzey araştırması, kısmı kazı ve bilimsel inceleme çalışmaları yapılarak mağara ile ilgili sonuçlanmamış sorulara yanıt aranması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Palanlı Mağarası Arkeolojik Kazı Araştırma Projesi

Henüz ayrıntılı olarak araştırılmamış olan Mağaranın kısmen dolgu olan bölümlerinde de
kazı da dahil bilimsel araştırma yapılması ve sonuçlarının yayınlanması

2. Palanlı Mağarası Çevresi Yüzey Araştırma Projesi

Başka benzeri mağaraların bulunma olasılığı nedeniyle Palanlı Mağarası’nın bulunduğu
alan ve çevresinde bilimsel yüzey araştırması yapılması

B Strateji 2. Pirin-Palanlı-Taşgedik’in bölgesel olarak kültürel/tarihi/doğal bütünlüğünün vurgulanarak korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Bütüncül Bölgesel Planlama Projesi

Perre-Pirin, Palanlı Mağarası-Palanlı ve Haydaran-Taşgedik’in çevre, tarihi, kültürel
ve doğal değerlerinin bölgesel ölçekte birlikte ele alan koruma odaklı bir planlama
çalışmasının yapılması

B Strateji 3. Palanlı Mağarasının korunması, konsolidasyonu ve temizliği
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması

Palanlı Mağarasının Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planının yapılması

2.Palanlı Mağarası Koruma Projesi

Palanlı Mağarası’nın arkeolojik değerlerinin korunması, konsolidasyonu ve temizliğine
yönelik müdahalelerin ayrıntılı tanımlanması ve uygulanması

3. Güvenlik Projesi

Palanlı Mağarası’nın güvenliğinin sağlanması

B Strateji 4. Palanlı Mağarası’nın korunması sürecinde gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Palanlı Mağarası Çevre Düzenleme Projesi

Palanlı Mağarası’nın yamaç ve vadi tarafından araç yolları ile bağlantısını sağlayarak,
ziyaretçilerin gereksinimlerini karşılayacak mekansal kapasitenin yaratılması, güvenlik ve
yönetim sorunu ile birlikte çözümü

B Strateji 5. Palanlı Köyü’nün Kültür Köyü olarak yerleşim dokusunun korunması, sağlıklaştırılması ve doğal/tarihi değerlerle ilişkilendirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Jeolojik Tehditler Projesi

Yerleşim dokusunun ve tarihi/kültürel/doğal değerlerin bozulmasına ve/veya yok olmasına
neden olabilecek jeolojik tehditlere (deprem, erozyon vb.) karşı önlemlerin geliştirilmesi

2. Yeni İskan Alternatiflerini Araştırma Projesi

Yerleşimin turizmle kalkınması ya da taşınması alternatiflerinin araştırılması

3. Palanlı Köyü Girişi Çevre Düzenleme Projesi

Köyün yöresel mimari özeliklerini koruyarak sürdürmeye yönelik, yerel ve doğal yapılya
uyumlu şekilde köy girişi ile dere boyu ve açık alanların düzenlenmesi

4. Palanlı Köyü Sağlıklaştırma Projesi

Yerleşimin çevre temizliğinin sağlanması

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Palanlı vadisinin doğal çevresi gözetilerek turizm odaklı alternatif gelir getirici kaynakların geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Doğa Yürüyüşü Projesi

Palanlı Köyü’nün doğal güzelliklerinin yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından doğa
yürüyüşleri, tırmanışlar vb şekilde kullanıma açılması için rehberli gezi düzenlenmesi

2. Hizmet Birimi Projesi

Palanlı mağarasının bulunduğu alana hizmet servislerinin (WC, büfe, hediyelik eşya satışı
gibi) sağlanması

3. Ev Pansiyonculuğu Projesi

Pansiyonculuk imkanlarının araştırılması

B Strateji 2. Turizm temelli alternatif gelir getirici faaliyetlerde yerel halkın istihdamının sağlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Güvenlikte İstihdam Projesi

Palanlı Mağarası’nın güvenliği köylünün istihdamının sağlanması

B Strateji 3. Yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak için becerilerinin geliştirilmesi
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Palanlı vadisinin doğal çevresi gözetilerek turizm odaklı alternatif gelir getirici kaynakların geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizm Odaklı Eğitim Projesi

Halkın yararlanabileceği turizm odaklı hizmet eğtim alanlarının tanımlanması ve
örgütlenmesi (örnek: alan kılavuzluğu, pansiyonculuk gibi)

2. Toplumsal Farkındalık Projesi

Palanlı Mağarası’nın anlamı ve bölge için önemine ilişkin bilgilerin yerel halkla paylaşılması
ve koruma konusunda Adıyaman Müzesinin işbirliği ile periyodik olarak farkındalık
seminerlerinin/çalışmalarının düzenlenmesi

3. İşletmecilik Eğitim Projesi

Yerel halk için pansiyon ve hizmet birimlerinin işletmeciliği ile ilgili kursların açılması

B Strateji 4. Alanın arkeolojik ve tarihi değerleri ve doğal çevre ile ilişkisini ön plana çıkartarak ulaşılabilirliğinin sağlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tur Güzergahı Projesi.

Turistik yönlendirme ve tur güzergahının ören yerini içine alacak şekilde yeniden
düzenlenmesi

2. Levhalama Projesi.

Kaya mezarlarının turistik yönlendirme ve tanıtıcı levhalarının yapılması

B Strateji 5. Alanın arkeolojik ve tarihi değerleri ve doğal çevre ile ilişkisini ön plana çıkartarak tanıtımının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Tanıtım Projesi.

Palanlı Mağarası ile yakındaki Pirin ve Taşgedik’in tarihi ve arkeolojik önemi ile
Adıyaman’daki diğer eserler ve alanlar içindeki yerini anlatan tanıtıcı yayın ve ortamların
(web sitesi, broşür, yürüyüş yolları kitapçığı vb) hazırlanması

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Mermer ocaklarının oluşturduğu tarımsal/hayvan üretimine ilişkin tehditlere ve çevre kirliliğine karşı önlemlerin alınması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Çevre Kirliliği Projesi.

Yasal çözüm ve uzlaşma yollarının geliştirilmesi

B Strateji 2. Diğer gelir getirici ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve örgütlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Koyunculuk Projesi.

Koyunculuğun geliştirilmesi

2. Arıcılık Projesi

Koyunculuğa alternatif olarak arıcılığın geliştirilmesi

B Strateji 3. Konvansiyonel tarım kapsamında yerel halkın becerilerinin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tarımı Çeşitlendirme Projesi

Köyde konvansiyonel tarımın çeşitlendirilmesi için araştırma yapılması ve gerekli
eğitimlerin verilmesi

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak ören yeri-köy-vadi ilişkisinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması; arkeolojik
ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması ve ek gelir getirici faaliyetlerin hayata geçmesi önerilmektedir.
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KÜLTÜREL PEYZAJ OLARAK HAYDARAN KAYA MEZARLARI
VE KAYA ANITI
Pınar Aykaç
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
Haydaran Kaya Kabartması’nın kabartmada betimlenen dexiosis (tokalaşma) sahnesi Kommagene Krallık dönemi sanatı ve ikonografisi
ile Kommagene sanatındaki Pers etkisini göstermesi açısından arkeolojik, ikonografik ve sanatsal değeri bulunmaktadır. Haydaran
Kaya Mezarları’nın, Erken Helenistik-Roma dönemi kaya mezarlarının mimari özellikleri, yapım teknikleri, mekansal düzenlemeleri ve
ölü gömme gelenekleri ile kayalık oluşumun antik dönemde mezar olarak kullanımını göstermeleri nedeniyle arkeolojik ve bilimsel
değerleri bulunmaktadır. Ayrıca alandaki mezarların bazıları korunmuş durumdadır. Haydaran kaya kabartması ve kaya mezarlarının
bulunduğu insan yapımı gibi görünen kayalardan oluşan doğal çevre oldukça korunmuş ve ilgi çekicidir. Doğal çevrenin kültürel peyzaj
niteliği korunması gereken bir değerdir. Alanın bulunduğu doğal çevre, jeomorfolojik ve ekolojik özellikleri ile bu çevrenin kabartma ve
kaya mezarları ile ilişkisi de önemli bir değerdir. Alanın yakınındaki Taşgedik Köyü yerleşimi, geleneksel yapım tekniği ile inşa edilmiş düz
damlı yığma taş yapılardan oluşan, yöresel nitelikleri oldukça iyi korunmuş bir köydür.
Sorunlar
Taşgedik Köyü, Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarları’nda 4 temel sorun tespit edilmiştir. Birincisi, yöredeki tarihi ve kültürel mirasın
bakımı ile ilgili sorunlardır. İkincisi, alana ulaşılabilirliğin güçlüğü, hizmet birimlerinin eksikliği ve tanıtımının yetersizliği ile ilgili sorunlardır.
Üçüncü olarak, genç nüfusun dışarıya göçü ve okuma-yazma oranının düşük olması ile ortaya çıkan yerel bilginin yok olması sorunu
sayılabilir. Son olarak, bu alanda ekonomik sorunlar vardır.
İlk olarak, görüşmelerden ve yerinde yapılan analizlerden kaya kabartmasının, kısa sürede tahrip edildiği ortaya çıkmıştır Özellikle son
iki senede yapılan tahribatların nedeni köydeki görevli korucunun yerinin değiştirilmesine bağlanmaktadır. Tokalaşma sahnesindeki
iki figürden soldakinin yüzü ve iki figür arasındaki güneş ve ay betimlemeleri tahrip olmuştur. Ayrıca kabartmada şiddetli bozulmalar
gözlenmiştir. Taş yüzeyde ayrılmalar, kopmalar ve birikimler vardır1. Bunun yanında, kaya mezarlarının içi genellikle toprak ve bitkilerle
doludur ve mezarların içine girmek oldukça zordur. Alanda güvenlik eksikliği nedeniyle kaçak kazı izleri bulunmaktadır. Mezarlarda
havalandırma olmaması nedeniyle, taş yüzeylerinde nemlenme ve bitkilenme gözlemlenmektedir.
Haydaran Kaya Anıtı’na ve Kaya Mezarları’nın bakımının yanında, ören yerine ulaşımda, hizmet sunumunda ve tanıtımında önemli
sorunlar vardır. Kabartma ve kaya mezarlarına yürüyerek ulaşım eğimli ve engebeli bir araziden sağlanmaktadır. Ulaşımda belirli
bir rota ve patika bulunmamaktadır. Tarihi eserler, tarlaların arasında kaldığı için sürekli olarak ekili arazi üzerinde yürümek zorunda
kalınmaktadır. Ayrıca, alanda su, elektrik, aydınlatma, çöp kutuları gibi altyapı elemanları ile turistlere yönelik servis mekanları (tuvalet,
büfe, dinlenme, oturma bankları vb.) bulunmamaktadır. Kanalizasyon dereye karışmakta, çöp çevreye atılmaktadır. Bunların yanında,
alanın arkeolojik ve mimari özellikleri hakkında bilgi verecek herhangi yönlendirme ve bilgilendirme levhası yoktur.Oldukça kayalık bir
arazide, dere yatağından dik bir rampadan yürüyerek ulaşılan alana gidiş yolu hiç bir şekilde düzenlenmiş değildir. Bu durum alanın
erişimini ciddi ölçüde güçleştirmektedir.
Üçüncü olarak, Taşgedik’te yerel bilginin yok olması sorunu yaşanmaktadır. Okuma-yazma düzeyi düşük olduğu için ve yeni nesil göç
ettiği için nesiller boyu yerleşmiş yerel kimliğin kökeni hakkındaki bilgi yok olma tehlikesi altındadır.
Son olarak, yerel halk ekonomik açıdan zorluklar yaşamaktadır. Önemli geçim kaynakları olan tütün ekimi ve keçi beslemek yasaklanmıştır.
Turizmin gelişmesiyle gelişebilecek ve buna alternatif olabilecek pansiyonculuğun ise köylülerin kültürlerine ve değerlerinde uygun
olmadığı için2, evlerde uygulanamayacağı ifade edilmiştir. Ticari bir yapıda ziyaretçiden para alınabileceği, bunun dışında eve gelenin
misafir olarak kabul edileceği vurgulanmaktadır.
Potansiyeller
Yapılan görüşmeler ve analizler Taşgedik köyü, Haydaran Kaya Anıtı ve Kaya Mezarları’nın beş temel potansiyeli olduğunu göstermiştir:
1.
2.
3.
4.
5.

Bölgesel ölçekte diğer köylerle (Perre/Pirin, Palanlı) birlikte doğa/kültür turizm alanına dönüşme potansiyeline sahip olması;
Jeo-morfolojik yapı ve mekansal doku;
Toplumsal kapasite;
Ekonomik;
Teknik ve kamusal altyapı.

Birincisi, alan bölgesel ölçekte doğa ve kültür turizm alanı olma potansiyeline sahiptir. Alana yakın sayılabilecek bir mesafeye kadar taşıtla
ulaşım sağlanmaktadır. Alanın Perre, Palanlı vadisi güzergahının devamında oluşu ve korunmuş bir doğal ve yapılı çevre içinde yer alması
Palanlı’da önerilen doğa yürüyüşü (trekking) turizminin son durağı olarak bir potansiyel oluşturmaktadır. Ayrıca, Haydaran Kaya Anıtı ve
Kaya Mezarları’nın, oldukça korunmuş Taşgedik Köyü ile yakınlığı, köyün trekking ve doğal yürüyüşü turizmi yönünde gelişimi açısından
bir potansiyel oluşturmaktadır.
1
2

KNKGP, Adıyaman Kültür Envanteri, 2008.
Köylüler evlerine gelen misafirlerden para isteyemeyeceklerini, bunun onların konuk anlayışına uygun olmadığını ifade etmektedirler.
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İkinci olarak, alan jeo-morfolojik yapısı ve mekansal dokusu açısından oldukça özgün ve zengin bir yapıya sahiptir. Haydaran yapılaşması
jeo-morfolojik özellikleriyle bütünleşmiş (taş duvarlar, taş evler, setler), bakımlı, vadiye konumlanmış, tek tük beton yapıların olduğu,
yeşil, sulak, dereyle arasında kot farkı olan, kaya mezarlarından uzak, ancak köyün girişi ile ilişkilendirme potansiyeli olan bir yerdir.
Ayrıca, yerleşimin jeomorfolojisine uygun özgün mimarisi olan yığma taş evleri vardır.
Üçüncü olarak, oldukça gelişmiş bir toplumsal kapasiteye sahiptir. Görüşme yapılan muhtar ve öğretmen gibi kişiler genelde yerel halkın
Haydaran’da yaşamaktan memnun olduğuna dair bir izlenim vermişlerdir. Köyde ekme, biçme, dam kapatma, orak vb her konuda imece
olduğu söylenmiştir. Köyde kalıcı bir nüfusu vardır ve köy halkı 3-4 nesildir Taşgedik’te oturmaktadır. Ekonomik açıdan oldukça muhtaç
durumda olmalarına rağmen, tatminkar bir toplumsal birliktelikleri olduğu söylenmektedir. Ayrıca, kaya mezarlarının ve kabartmalarının
kendi dedelerinin olması toplumsal kimliği güçlendirmektedir. Tütün alışverişinden ve başka yerlere gidip gelmelerden toplum olarak
açık görüşlü ve görgülü oldukları söylenmektedir. Bunların dışında, Taşgedik’in güvenli bir köy olduğunu söylemektedirler.
Dördüncü potansiyel alanı ekonomik faaliyetleri içermektedir. Taşgedik halkı çiftçilik (en büyük ekilebilir toprak 10 dönüm; genelde 1-2
dönüm), bahçecilik (dere kıyılarında kendilerine yetecek kadar), hayvancılık (her hanenin 1 büyükbaş hayvanı var; 1-2 aile arıcılık ile
uğraşıyor) ve inşaat işi (taş ustaları) ile uğraşmaktadır. Ayrıca, köyde ev pansiyonculuğu için yeni briket ve eski boş konutlar bulunmaktadır.
Son olarak, araştırma, alanın teknik altyapı ve kamusal hizmetler açısından belli imkanlara sahip bir alan olduğunu göstermiştir. Köyde
kanalizasyon foseptik çukurlar ile boşaltılmaktadır. Su açısından, 280 m.’de sondaj kurulmuş ve Palanlı’ya kadar içme suyu bu sondajdan
sağlanmaktadır. Son yıllarda ilkokul binası onarılmış, camide de bazı iyileştirmeler yapılmıştır.
SWOT Analizi

Haydaran Kaya Anıtı ve Mezarları

Güçlü yanlar

Zayıf yanlar

Taşgedik Köyü Yerleşimi

• alandaki kaya kabartması, alanı diğer nekropol
alanlarından farklı kılması

• nitelikli ve korunmuş doğal çevre ile ilişkisi

• nitelikli ve korunmuş doğal ve yapılı çevre ile ilişkisi

• Adıyaman Merkeze yakınlığı ve Perre-Palanlı-Taşgedik
güzergahı üzerinde bulunması

• Adıyaman Merkeze yakınlığı ve Perre-Palanlı-Taşgedik
güzergahı üzerinde bulunması

• köyün korunmuş fiziki dokusu

• Taşgedik Köyü’nden alana ulaşımın oldukça engebeli bir
araziden olması

• göç veren bir köy olması

• alanın kazı ve temizliği yapılmamış olması

• gelir getirici işlerin azalması (tütüncülük ve küçükbaş
hayvancılığın yasaklanması)

• Taşgedik Köyü ile ilişkisi olası ilişkisinin kurulmamış
olması

• yerel kimliğin yavaş yavaş yok olmaya başlaması

• alanın tarım arazisi içinde bulunması
• alandaki tanıtım, sunum ve altyapı eksikliği

Fırsatlar

Tehditler

• Alanın Perre-Palanlı- Taşgedik güzergahında yer alması
ve ile nitelikli doğal ve yapılı çevre ile ilişkisi

• Köyde potansiyel boş geleneksel ve yeni yapıların bulunması
(kültürel yapı ev pansiyonculuğunu engelleyebilir)

• bölgede bilinen bir alan olması

• Köylülerin güçlü bir toplumsal kimliklerinin bulunması
• Köylülerin açık görüşlü, tarihsel ve arkeolojik değerlerinin
ve turizm potansiyelinin farkında olmaları

• güvenlik eksikliği nedeniyle oluşan kaçak kazılar (köy
korucusunun yerinin değiştirilmesi)

• küçükbaş hayvancılık
vermektedir)

• alan doğa koşullarına açık olması nedeniyle fiziksel
bozulmaya maruz kalması

• kanalizasyonun dereye karışması

• küçükbaş hayvancılık (özellikle dağ keçisi)

• çevre temizliği eksikliği ve çöp sorunu

(özellikle

bostanlara

zarar

• yakacak olarak ormanın kullanılması

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Perre-Pirin, Palanlı Mağarası-Palanlı ve Haydaran-Taşgedik yerleşim ve kaya mezarları vadisi bütününde arkeolojik değerlere
dayalı kültürel turizm temelli gelişmiş doğa/kültür ayağı.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Haydaran-Taşgedik ve çevresi için 4 temel politika önerilmektedir:
1.
2.
3.
4.

Perre-Pirin, Palanlı ve Haydaran-Taşgedik tarihi yerlerinin bölgesel ölçekte ele alınması;
Kaya mezarlarının korumasının ve iyileştirilmesinin mevcut yerleşimle birlikte ele alınması;
Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecine katılımının sağlanması;
Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecine istihdamının sağlanması.

TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Haydaran-Taşgedik ve çevresi için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım;
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma;
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim
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STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Alanda yüzey araştırması, bilimsel kazı ve temizlik çalışmaları yapılarak kaya mezarlarının, özgün mimari yapıların ve doğal kaynakların
ortaya çıkarılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Arkeolojik Araştırma Projesi

Mezarların mimarisi ve özellikleri üzerine detaylı arkeolojik araştırma yapılması

2. Mimari Değerlerin Tespiti Projesi

Taşgedik Köyü’ndeki mimari değerlerin tespitine yönelik araştırma yapılması

4. Ortak Doğal Çevre Değerlerinin Tespiti

Perre-Palanlı vadisinin devamı niteliğindeki doğal çevre değerlerinin tespitine yönelik
araştırma yapılması

B Strateji 2. Pirin-Palanlı-Taşgedik’in bölgesel olarak tarihi/kültürel/doğal bütünlüğünün vurgulanarak korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Bütüncül Bölgesel Planlama Projesi

Perre-Pirin, Palanlı Mağarası-Palanlı ve Haydaran-Taşgedik’in çevre, tarihi, kültürel ve doğal
değerlerinin bölgesel ölçekte birlikte ele alan koruma odaklı bir planlama çalışmasının
yapılması

B Strateji 3. Yerleşim dokusunun korunması, sağlıklaştırılması ve doğal/tarihi değerlerle ilişkilendirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Jeolojik Tehditler Projesi

Yerleşim dokusunun ve tarihi/kültürel/doğal değerlerin bozulmasına ve/veya yok olmasına
neden olabilecek jeolojik tehditlere (deprem, erozyon vb.)karşı önlemlerin geliştirilmesi

2. Köy Girişinin
düzenlenmesi

Köy Girişinin (kaya mezarları girişi, kaya mezarları ve yerleşim ilişkisi) Haydaran Sit
Alanı Çevre Düzenleme Projesi ile ilişkilendirilerek düzenlenmesi, yaya ulaşılabilirliğinin
kolaylaştırılması için çevre düzenlemesi yapılması

Haydaran Sit Alanı ile ilişkilendirilerek

3. Sağlıklaştırma Projesi

Yerleşimin çevre temizliğinin sağlanması

4. Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi Projesi

Ormaniçi ve Ağikan mezrasında kanalizasyon sisteminin foseptiklerin genişletilmesi ile
iyileştirilmesi ve temizlenmesi

B Strateji 4. Kaya mezarlarının ortaya çıkarılması, temizlenmesi ve korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Ortaya Çıkmış ve Henüz Açılmamış Kaya Mezarların Temizlik
ve Kazı Projesi

Alanda kaçak kazılarla açılmış olan mezarların temizlenmesi, açılmamış (?) mezarların
kazılması ve temizliği ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi, süreç sonunda olası doğal ve
insan kaynaklı tahribatın engelleyecek önlemlerin alınması

2.Haydaran Kaya Anıtı ve Mezarları Rölöve ve Restorasyon ve
Çevre Düzenleme Projesinin temini

Alanda yapılacak kazı ve temizlik çalışmaları sonrasında Belgeleme, koruma, sunum
ve güvenliğe yönelik müdahaleleri içeren bütünleşik Rölöve ve Restorasyon ve Çevre
Düzenleme Projesinin temini

3.Haydaran Kaya Anıtı ve Mezarları RRÇD Projesinin uygulanması

Bir önceki etapta hazırlanacak koruma, sunum ve güvenliğe yönelik müdahaleleri içeren
bütünleşik RRÇD Projesinin uygulanması

3. Güvenlik Projesi

Tüm süreç boyunca ve projelerin uygulanmasından sonra Kaya Mezarlarının güvenliğinin
sağlanması

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Palanlı vadisi ile birlikte, Taşgedik Köyü, Haydaran Kaya mezarları ve kaya anıtının içinde bulunduğu doğal çevre gözetilerek, bölgenin doğa
yürüyüşü ve trekking turizmi açısından bir durak noktası olarak değerlendirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Hizmet Binaları Projesi

Kaya anıtı ve kaya mezarlarının bulunduğu sit alanını bir durak noktası haline getirerek alanda
rehberli bir gezi düzenlemek ve alanla ilgili servis hizmetlerinin (WC, büfe, hediyelik eşya,
tanıtım broşürleri) kullanılmayan boş binalarda ve/veya yeni yapılarda sağlanması

B Strateji 2. ‘Kültür Köyü’8 kapsamında alanın turizm temelli gelişimin sağlanması ve alternatif gelir getirici kaynakların araştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Kültürel Tarım Projesi

Taşgedik Köyü ve çevresinde, kültürel tarım (agroculture) faaliyetlerinin geliştirilmesi

2. Turistik Eşya Üretimi Projesi

Turistik eşya üretiminin geliştirilmesi (oya, iğne oyası, yazma, lif, vb.)

3. Ev Pansiyonculuğu Projesi

Ev pansiyonculuğu imkanlarının araştırılması ve işletmeciliği için halkın katılımının sağlanması

B Strateji 3. Yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımı ve/veya istihdamı için örgütlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Hizmet Birimleri Projesi

Turistlere yönelik yiyecek ve satış yerlerinin açılması ve halkın bu tür bir hizmet biriminin
işletmesi için örgütlenmesi

2. Güvenlikte İstihdam Projesi

Kaya mezarlarının, kabartmalarının güvenliği köylünün istihdamının sağlanması
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 4. Alanın sürdürülebilirliği açısından Taşgedik Köyü’nde yaşayanların kültür varlıklarının önemine dikkatini çekecek, ilgisini arttıracak ve turistik üretime
aktif olarak katılımını sağlayacak süreçlerin tasarlanması ve uygulanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Kültürel Tarıma Yönelik Eğitim Projesi

Kültürel tarım (agroculture) ve doğa turizminin bölgenin kalkınmasına yönelik faydalarının
anlatıldığı eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

2. Turistik Eşya Üretim Projesi

Turizme yönelik yerel eşya üretiminin örgütlenmesi (oya, iğne oyası, yazma, lif)

3. Dil ve Alan Kılavuzluğu Eğitimi Projesi

Çocuklar ve gençler için dil ve alan kılavuzluğu kurslarının açılması

4. Farkındalık Projesi

Kültürel farkındalığın sürdürülebilmesine yönelik eğitim paketlerinin belirlenmesi ve uygulama
için yerel liderlerinin örgütlenmesi

B Strateji 5. Alanın arkeolojik ve tarihi değerleri (kaya anıtı, kaya mezarları ve doğal çevre ile nitelikli ilişkisini ön plana çıkarmak ve kaya anıtının
Kommagene arkeolojisi ve sanatı açısından önemini vurgulayarak, Haydaran’ın nekropol alanı olarak diğerlerinden farklılaştığı) gözetilerek sunumlarının
sağlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tur Güzergahı Projesi

Turistik yönlendirme ve tur güzergahının ören yerini içine alacak şekilde yeniden düzenlenmesi

2. Levhalama Projesi

Tanıtıcı levhaların yapılması

Strateji 6. Alanını turistik tanıtımının ve pazarlanmasının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Tanıtım Projesi

Kültürel ve Doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası,
yürüme yolları kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması

2. Turistik Eşya Pazarlama Projesi

Turistik eşya ürünlerinin pazarlanması için tanıtım/paketleme/nakliye araçlarının geliştirilmesi,
satışı için gerekli işbirliklerinin kurulması ve ticari düzenlemelerin yapılması

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Mermer ocaklarının oluşturduğu tarımsal/hayvan üretimine tehditlere ve çevre kirliliğine karşı önlemlerin alınması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Çevre Kirliliği Projesi

Yasal çözüm ve uzlaşma yollarının geliştirilmesi

B Strateji 2. Hayvancılığın geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Koyunculuk Projesi

Koyunculuğun geliştirilmesi

2. Arıcılık Projesi

Koyunculuğa alternatif olarak arıcılığın geliştirilmesi

B Strateji 3. Tarımsal üretimin iyileştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Sulama Projesi

Taşgedik ve Palanlı arasındaki Haydaran Mağaralarının kuzeyindeki alana sulama sondajının
götürülmesi ve arazi yolunun açılması

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak ören yeri-köy-vadi ilişkisine bütüncül bir yaklaşımla ele alınması; arkeolojik
ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması; ek gelir getirici faaliyetlerin hayata geçmesi; ve kültürel turizmi destekleyecek beceri kazanma
ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi önerilmektedir.
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MÜTEVAZİ BİR TARİHİ VE TİCARİ MERKEZ OLARAK
ADIYAMAN
Neriman Şahin Güçhan
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari Ve Arkeolojik Değerleri
Kommagene Krallığı’nın yayıldığı coğrafyayı büyük çapta içine alan Adıyaman’ın merkez ilçesini değerli kılan, dört bileşen mevcuttur.
Bunlar:
●● Yerel halk ve Belediye için bu aşamada rekreasyon değeri bulunan, öte yandan henüz hiç bir kazı ve araştırma yapılmamış bir
arkeolojik alan olan Adıyaman Höyüğü’nün varlığı,
●● Tarihi Tuzhan ve Otrakçı Pazarı’nın varlığı ve bu eserlerin kentin ticari merkezinde dini yapılarla oluşturduğu bütünlük,
●● İlin bir mahallesi durumundaki Perre Arkeolojik Alanı ile Perre’den kuzeydoğuya doğru uzanan Palanlı vadisinde Perre, Palanlı,
Taşgedik köylerinin oluşturduğu doğal, tarihi ve kültürel bütünlük ve bu vadinin Adıyaman merkezine yakın olması,
●● Anadolu’ya özgü bir krallık olan Kommagene kültürü ile ilgili kazılara ait özgün eser, belge ve bilgiye sahip olan Adıyaman Müzesi’nin
varlığı, kent içindeki konumu ve yakın çevresindeki nitelikli /dönüştürülebilir kapalı /açık mekanların varlığı.
Bu bileşenler ve bunların biraradalığı, il genelindeki diğer yer ve eserlerle ilişkilendirildiğinde, Adıyaman merkez ilçesinin kültürel turizm
açısından Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nın odağını oluşturacak değerlere sahip olduğunu göstermektedir.
Sorunlar
Katılımcı koruma
Tuz Han’ın restorasyonu ve yeniden kullanımı için gerçekleştirilen çalışmalarda katılımcı planlama ilkelerine aykırı gelişmeler yaşanmıştır.
Durum incelendiğinde, Tuz Han ve otelde mülkiyeti bulunan mal sahiplerinin katılımı olmadan (fikirleri alınması, danışılması vb) yürütülen
bir süreçle karşı karşıya kalındığı anlaşılmaktadır. Kamulaştırma çalışmalarında yaşanan sorunlar yapının korunması ve doğru bir
şekilde yeniden kullanımı için gerçekleştirilecek çalışmaları geciktirmekle kalmamış, aynı zamanda bu önemli yapının gerçek sahiplerinin
süreçten dışlanmalarına ve yapının özgün esnafının yerinden edilmesine neden olmuştur. Bu süreçte, yerel yönetim ve merkezi yönetim ile
yerel esnaf arasındaki ilişkinin zedelendiği görülmektedir. Bu olumsuzlukların, projelendirmenin devam ettiği safhada çözümü, Otrakçı
Pazarı’nda yaratılacak dönüşüm için önemlidir.
Koruma ve sunum
Adıyaman Höyüğü, höyük alanı kapsamında gerçekleştirilmekte olan kamulaştırma ve yıkım çalışmaları nedeniyle görsel olarak oldukça
harap olup, çöp alanı niteliğindedir. Höyük için gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar, burasını sadece bir rekreasyon alanı olarak
görmekte olup, bir arkeolojik alan olarak potansiyelini göz ardı etmiş durumdadır.
Adıyaman’ın tarihi ticari merkezini oluşturan ticari yapılarla dini yapıların tanıtımı ve ziyaretçilerin bu yapılara ve mekanlara
yönlendirilmeleri konusunda yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Tuz Han için halihazırda sürdürülmekte olan projenin, Türkiye’de son
yıllarda gittikçe hız kazanan ‘yepyeni bir görünüme kavuşturmak’ amaçlı onarım çalışmalarının bir benzeri olması ihtimali bulunmaktadır.
Bu sürecin gerek yapı, gerekse esnafın lehine sonuçlanması sağlanmalıdır.
Parsel / Otomasyon numaralarının yarattığı karışıklık
2006 yılında Numarataj Projesi kapsamında şehirdeki tüm cadde ve sokak isimleri değiştirilmiştir. Bu nedenle, bu tarihten önce yapılmış
olan bilimsel araştırmalarda konum bildirilirken verilen adres bilgileri ile eski adres/ mülkiyet kayıtlarına erişim oldukça zordur. Bu
durumda, araştırılan yapıyı bulmak ve haritada konumlandırmak güçleşmektedir. Eski sokak ismi – yeni sokak isminin eşleştirildiği bir
listeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Kullanım
Otrakçı Pazarı ve Tuz Han’daki bazı dükkanlarda kullanılan ve yapıların özgün yapım tekniğinden ayrışan yeni malzemenin dükkan
mekanlarını tahrip edici nitelikte olduğu saptanmıştır.
Onarım süreci
Adıyaman’ın merkezinde yer alan Tuz Han’ın onarımı için uzun yıllardır başlanan çalışmaların bir sonuca ulaşamaması nedeniyle esnafta,
bir umutsuzluk durumu hakimdir. Bu konu KNKGP ekibinin alanda çalışması sırasında da sıklıkla dile getirilmiştir.
Otrakçı Pazarı’nda çevre kalitesi son derece düşük olup, dükkanlar ve sokaklar bakımsız, harap haldedir. Bu durum pazarın yereldeki
işlevini de olumsuz etkilemektedir.
Potansiyeller
●● Adıyaman Höyüğü’nde kamulaştırma işlemlerinin büyük oranda tamamlanmış olması,
●● Kent merkezinde yer alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Adıyaman Höyüğü’nde henüz hiç kazı yapılmamış olması ve bunun
yarattığı araştırma potansiyeli,
●● Adıyaman Höyüğü’nün yerel halk için rekreasyon değerine sahip olması,
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●● Tarihi Tuzhan ve Otrakçı Pazarı’nın kentin ticari merkezinde dini yapılarla beraber oluşturduğu bütünlüğe bağlı turistik potansiyel,
●● Tuzhanı içeren alanın Adıyaman’ın merkezinde, kolay ulaşılabilir ve bilinen bir yer olması, yerel esnafın Otrakçı Pazarı ve çevresinin
gelişmesini arzu etmesi, alanın korunması ve sağlıklı bir şekilde yeniden kullanımı için potansiyel yaratması,
●● Tarihi Tuzhan’ın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi tamamlanma aşamasında olması, restorasyon için gerekli kaynağın İl
Özel İdaresi’nde hazır olması, kısa erimde Tuzhan’ın onarımının tamamlanma potansiyeli,
●● İlin bir mahallesi durumundaki Perre Arkeolojik Alanı ile Perre’den kuzeydoğuya doğru uzanan Palanlı vadisinde Perre, Palanlı,
Taşgedik köylerinin oluşturduğu doğal, tarihi ve kültürel bütünlük,
●● Adıyaman Valiliği’nin başkanlığında Avrupa Birliği destekli kısaca BROP-IPA olarak bilinen program için ODTÜ’nün öncülüğünde,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman İl Özel İdaresi’nin ortaklığında
hazırlanan Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi (KN-TOC) kapsamındaki önemli inşai faaliyetlerden biri olarak
tanımlanan Kommagene Odak Tanıtım Merkezi için proje ve kaynağın temin edilmiş olması, bu merkez aracılığıyla Adıyaman’ın
turizm potansiyelinin il geneline yayılacak şekilde sunum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi potansiyeli.
SWOT Analizi

Adıyaman Merkez
•
•
•
•
Güçlü yanlar

Tarihi ve ticari bir kent merkezinin büyük çoğunlukla eski işlevini devam ettirerek yaşamını sürdürmesi
Mimari olarak tarihi ticaret merkezinin korunmuş olması
Tarihi ticaret merkezinde Tuzhan gibi anıtsal bir yapının ve nitelikli dükkanların varlığı
Otrakçı Pazarı içinde bulunan Hısn-ı Mansur Kahvehanesi’nin Pazar günleri Tespih Borsası işlevini üstlenmesi ve bu
kullanıma bağlı somut olmayan değerler (intangible value)
• Kent içinde Adıyaman Höyüğü gibi bir arkeolojik alanın varlığı
• Adıyaman Müzesinin varlığı ve çevresiyle yarattığı potansiyel
• Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi’nin hazırlanmış olması ve kapsamında Kommagene Odak
Tanıtım Merkezi’nin yer alması

Zayıf yanlar

• İncelenen alanda, koruma, sağlıklaştırma ve yeniden kullanım çalışmaları konusunda bugüne kadar katılımcı bir yol
izlenmemiş olması
• Otrakçı Pazarı’nın özgün yapılarının tahrip olduğu yerlerde, genellikle 2 katlı olarak inşa edilen yapıların, alanın
siluetini ve kentsel formunu tahrip etmeleri
• Adıyaman Höyüğü’nün, eteklerindeki yıkılmış yapılar ve üzerindeki yapay kale ve çay bahçesi ile karmaşık bir görüntü
sergilemesi ve höyüğün arkeolojik değerlerinin korunmamış olması
• Otrakçı Pazarı ve Tuzhan’ı içeren alanın sit alanı olmayışının 2863 sayılı yasadaki araçların burada kullanımını
engellemesi

Fırsatlar

•
•
•
•
•

Tehditler

• Tuz Han’ın fiziksel durumunun gün geçtikçe kötüleşmesi
• Dükkanların kullanımları sırasında gerekleştirilen yanlış müdahaleler sonucu yapıların tahrip olması,
• Tuz Han’ın onarım sonrasında istenilen düzeyde işletilmemesi, çevreyi dönüştürememesi yada beklenenden çok
dönüştürmesi

Otrakçı Pazarı esnafının, alanın sağlıklaştırılması ve turizm odağı haline getirilmesi konusunda istekli olması
Kent merkezindeki konumu nedeniyle ulaşım, sunum vb imkanların kolaylıkla sağlanabilme olanağının bulunması
Adıyaman Höyüğü’nün araştırma potansiyeli
Adıyaman Höyüğü’nde kamulaştırma işlemlerinin büyük oranda tamamlanmış olması,
Tuz Han’ın onarımı için projenin tamamlanma aşamasında olması ve onarım için kaynağın sağlanmış olması

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Kommagene-Nemrut Koruma ve Geliştirme sürecinde Koruma-Örgütlenme-Kalkınma (KÖK) lokomotifi.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Adıyaman Merkez için 5 temel politika önerilmektedir:
1.
2.
3.
4.
5.

Adıyaman ticari merkezinin tarihi eserlerin ve alanların korunması ve sunumunun birlikte ele alınması
Kommagene-Nemrut koruma ve geliştirme sürecinde Adıyaman merkezinin turizm potansiyelinin arttırılması;
Kommagene-Nemrut koruma ve geliştirme alan yönetimine yerel iddia sahiplerinin katılımının sağlanması;
Mevzuattaki araçları aktive ederek yerel toplumun koruma süreçlerine katılımının sağlanması;
Yerel toplumun kalkınma ve beceri kazanma süreçlerine katılımının sağlanması.

TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Adıyaman Merkez için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Canlandırma,
2. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma,
3. Kültürel Turizm Odaklı Yapılanma ve İşleyiş
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
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Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Canlandırma
B Strateji 1. Kültürel/tarihi değerlerin araştırılarak ortaya çıkartılması, temizlenmesi ve korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Adıyaman Merkezi’nde Sit Alanları sınırlarının revizyonu

Halihazır haritalar üzerinde Adıyaman Merkezi’ndeki Adıyaman Höyüğü 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanı ile ve Otrakçı Pazarı Kentsel Sit Alanları sınırlarının ve bunların çevresindeki Etkileşim
Geçiş Sahalarının Sınırlarının Belirlenmesi

2. Adıyaman Merkezi’nde Sit Alanları için Koruma İmar Planı Adıyaman Höyüğü, Otrakçı Pazarı ve Perre Antik Kenti’ni içerecek yeni tanımlanacak sit
hazırlanması
alanları için bütüncül bir Koruma İmar Planı hazırlanması
3. Adıyaman Höyüğü Projesi

Adıyaman Höyüğü’nde bilimsel arkeolojik araştırma yapılması ve yıkılmış olan bina
kalıntılarından arındırılması

4. Adıyaman Höyüğü Çevre Düzenlemesi Projesi

Adıyaman Höyüğü’nün ziyaretçilerin gereksinmelerini karşılayacak şekilde mekansal
kapasitesinin yaratılması

5. Sokak İsmi Projesi

Ortakçı Pazarı’nın eski sokak isimlerinin araştırılması

6. Sözlü Tarih Projesi

Otrakçı Pazarı’ndaki mevcut esnaf ve emekli esnafla sözlü tarih çalışmasının yapılması

7. Tuz Han Restorasyon Projesi

Tuz Han’ın restorasyon projesinin hazırlanması ve uygulanması

B Strateji 2. Tarihi ve ticari merkezin canlandırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Otrakçı Pazarı Sağlıklaştırma Projesi

Otrakçı Pazarı ve çevresiyle beraber korunarak sağlıklaştırılması, rekreasyon programına
alınarak yeni kullanım olanaklarının sağlanması ve yeniden düzenlenmesi

2. Adıyaman Höyüğü Koruma Projesi

Adıyaman Höyüğü’nün korunması

3. Adıyaman Kültür ve Sanat Sokağı Projesi

Adıyaman’a gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik Adıyaman Kültür ve Sanat Sokağı’nın
düzenlenmesi

4. Tuz Han Dönüşüm Projesi

Tuz Hanı’nın gece eğlenceleri için dönüştürülmesi

5. Kommagene Odak (KODAK) Tanıtım Merkezi Mimari
Uygulama Projesi

Avan projesi mevcut olan Kommagene Odak Tanıtım Merkezi’nin Mimari Uygulama Projesinin
ve içindeki etkileşimli sergileme düzeni projesi ile birlikte temini

6. K- Odak İnşaatı

Kommagene Odak Tanıtım Merkezi inşaatının, yapının tefrişinin ve sergilemenin uygulanması

7. K- Odak Tanıtım Merkezi’nin işletilmesi

K- Odak’ın bir tanıtım merkezi olarak işletilmesi için düzenli izleme ve sürekli geliştirme
modelinin belirlenmesi ve uygulanması

8. Adıyaman Müzesi Tefriş Projesi ve Uygulaması

K- Odak’la bütünlük içinde çalışacak Adıyaman Müzesi’nin güncel gereksinimlere göre tefrişi
için proje hazırlanması ve inşai uygulama

9. Hısn-ı Mansur Tespih Borsası Tanıtımı

Otrakçı Pazarı içinde bulunan Hısn-ı Mansur Kahvehanesi’nin Tespih Borsası’nın Tanıtımı

B Strateji 3. Yerleşimin sağlıklaştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Sağlıklaştırma Projesi

Katı-atık bertaraf projesinin ve toplum farkındalığını arttırmak amaçlı üniversite öğrencilerinin
katılımıyla gönüllü çöp toplama/çevre temizliği projesinin hayata geçmesi

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Şehir merkezindeki konaklama potansiyelinin arttırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Otel Standart Tespit Projesi

Standartları tanıtılması ve standartlarını yükseltme ihtiyacı olan otellerin tespiti

2. Otel Kapasite Arttırma Projesi

Tespit edilen otellerin standartlarının yükseltilmesi

B Strateji 2. Turistik ürünlerin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Gıda Ürünleri Çeşitlendirme Projesi

Gıda ürünlerinin çeşitlendirilmesi (kırma ve kesme; sarma ve muska, pestil, Gölbaşı
peygamber üzümü, ‘Hıtap’ (coğrafi ürün), Adıyaman peynirli helvası ve kara leblebi?

2. Hediyelik Eşya Üretimi Projesi

Hediyelik eşya üretiminin çeşitlenmesi (halıcılık, hediyelik takı, Nemrut öğeli takı tasarımı,
Magnet, Nemrut kupları (patent hakkı), tekstil ürünlerinin Nemrut baskılı hale getirilmesi,
hediyelik kumaş çanta, oyalı ürünlerin günlük kullanım ürünleri için tasarlanması, kısmet
süpürgeleri, yöresel bebek, heybeler)

3. Takı Üretimi Projesi

Adıyaman’a gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik Kommagene temalı takı üretimin
geliştirilmesi

Strateji 3. Kültürel turizmin geliştirilmesi için gerekli işbirliklerinin kurulması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Projesi

Ev pansiyonculuğu eğitimi konusunda üniversite ile işbirliği yapılması
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
2. Otel Girişimciliği Projesi

Otel sayılarının arttırılmasına yönelik makro girişimlerin örgütlenmesi ve girişimcilere yönelik
planlama çalıştayının düzenlenmesi

3. Hobi Turizmi Projesi

Hobi turizminin (balıkçılık, avcılık vb.) geliştirilmesi için turizm acentelerinin örgütlenmesi

B Strateji 4. Turistik ulaşılabilirliğinin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Toplu Taşım Projesi

Turistik toplu taşıma ve ulaşım için kontrol mekanizmasının oluşturulması

2. Adıyaman Güzergah Tanımlama Projesi

Adıyaman’ın bağımsız bir destinasyon olarak tanıtılması, tur güzergahlarına sokulması

B Strateji 5. Kültürel turizmin yaygınlaşmasını ve örgütlenmesini desteklemek amaçlı becerilerin kazandırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Servis Şoförlerine Eğitim Projesi

Servis şoförlerinin eğitilmesi

2. Karar Vericilere Farkındalık Eğitimi Projesi

Yerel karar vericilerin farkındalığını arttırmak için eğitimler yapılması

3. Yerel Halka Farkındalık Projesi

Kommagene-Nemrut alanının tarihi/kültürel/doğal önemine ilişkin bilgilerin yerel halkla
paylaşılması ve koruma konusunda Adıyaman Müzesinin işbirliği ile periyodik olarak
farkındalık seminerlerinin/çalışmalarının düzenlenmesi

4. Rehberlik Eğitimi Projesi

Gençlerin tarihi/kültürel değerlerle ilgili rehberlik konusunda eğitilmeleri

5. Pişinik-Alikan Halı Dokuma Eğitimi Projesi

Pişinik-Alikan halılarının üretimi için becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitim kurslarının
düzenlenmesi

B Strateji 6. Kommagene-Nemrut kültürel/tarihi/doğal değerlerin tanıtılması ve pazarlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tanıtıcı Film Üretim Projesi

Alanın kültürel/tarihi/doğal değerlerini belgeleyecek tanıtıcı filmlerin üretilmesi (belgesel,
film)

2. Uluslararası Kommagene Resim ve Heykel Festivali

Kommagene-Nemrut festivalinin planlanması ve katılımın arttırılması

3. Sergi Projesi

Alanın kültürel/tarihi/doğal değerlerini belgeleyecek sergilerin düzenlenmesi

4. Monorita Şarabı Tanıtım ve Pazarlama Projesi

Monorita Şarabı’nın pazarlanması için gerekli işbirliklerinin ve örgütlenmenin yapılması

5. Gastronomik Ürünleri Pazarlama Projesi

Gastronomi (üzüm, dut, nar, incir vb.) ürünlerinin tanıtılması

6. Minia Adıyaman

Minia Adıyaman’ın yapılması

7. Turistik Tanıtım Projesi

Tarihi ve doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası,
yürüme yolları kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması

Temel Strateji Alanı III. Kültürel Turizm Odaklı Yapılanma ve İşleyiş
B Strateji 1. Kommagene-Nemrut Koruma ve Geliştirme Alan Yönetimi’nin katılımlı bir yaklaşımla örgütlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Alan Yönetim Koordinasyon Ofisi’nin Kurulması Projesi

Adıyaman İl Özel İdaresi (AİÖİ) Alan Yönetim Koordinasyon Ofisi’nin (AYKO) kurulması ve Alan
Başkanı’nın atanması

2. Katılımlı Platformun Yapılanması Projesi

Kommagene-Nemrut Koruma ve Geliştirme Alan Yönetim Planı’nın Adıyaman ili iddia
sahiplerinin uygulamasına, izlemesine ve değerlendirmesine imkan veren katılımlı bir sivil
platformun yapılandırılması

B Strateji 2. Kommagene-Nemrut Koruma ve Geliştirme Alan Yönetim Planı’nın katılımlı bir yaklaşımla izlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. İzleme-Değerlendirme Projesi

Katılımlı İzleme ve değerlendirme sisteminin kurulması

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak turizm odaklı koruma ve kalkınma için yönetsel yapılanma, ticari merkezin
canlandırılması ve turistik kapasitenin arttırılması önerilmektedir.
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MEZAR GELENEĞİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ:
TURUŞ HÖYÜKLERİ VE KAYA MEZARLARI
Pınar Aykaç
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari Ve Arkeolojik Değerleri
Mağara Tepe, Konçi Ömer ve Taş Tepe, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Büyük Höyük ile köy yerleşiminin içindeki mezarlık ve yaklaşık yüz yıllık
yapılar Erol Köy Odası ve Boybeylerin Odası tarihsel ve arkeolojik bütünlük oluşturmaktadır.
Kuyulu Köyü’ndeki arkeolojik kalıntıların varlığı ve altyapı için açılan sondajlardan çıkan buluntular, köyün altında da arkeolojik açıdan
önemli bir yerleşimin bulunduğuna işaret etmektedir. Kuyulu köyü içi ve çevresinde Demir çağından Roma çağına kadar en azından
kesintisiz sayılabilecek iskân arkeolojik ve tarihsel açıdan önemlidir1.
Taş ocağı olarak kullanılan Konçi Ömer Tepesi ve Taş Tepe, doğal kaya oluşumları ve Roma döneminde taş ocağı olarak kullanılmalarından
kaynaklanan düzgün formlu dikdörtgen bölümleri ile önemli bir görsel bütünlük taşımaktadır. Alanın farklı noktalarında, farklı vistalar
bulunmaktadır. Turuş Höyük’ten, Turuş Kaya Mezarları ve Küçük Höyük algılanabilirken, Turuş Kaya Mezarları’ndan Kuyulu Köyü ve Turuş
Höyük algılanabilmektedir.
Kaya mezarlarının bulunduğu Mağara Tepe, doğal kayalık kısımları, taş ocaklarının bulunduğu kısımlar ve kaya mezarları ile önemli bir
değer içermektedir. Turuş Kaya Mezarları’nın, Roma dönemi kaya mezarlarının mimari özellikleri, yapım teknikleri, mekânsal düzenlemeleri
ve ölü gömme geleneklerini göstermeleri; kayalık oluşumun antik dönemde mezar olarak kullanımını göstermeleri nedeniyle arkeolojik
ve bilimsel değerleri bulunmaktadır. Diğer kaya mezarları olan nekropol alanlarından (Haydaran, Perre, Atmalı) farklı olarak yerleşim
yeri bilinen tek nekropol olarak önem kazanmaktadır. Tharse ise tarihi kaynaklarda adı geçen Kommagene Bölgesi’ndeki önemli bir
yerleşimdir. Alanda yaklaşık 60 adet kaya mezarı bulunmaktadır ve farklı tipte mezarların birarada bulunduğu özellikli ve korunmuş bir
alandır.
Sorunlar
Turuş Büyük Höyük’teki temel sorun, höyüğün sınır tarifindeki belirsizliktir. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirtilen sınırın
çeperinde ve höyüğün özellikle kuzey eteğinde ve üzerindeki yapılaşma görsel olarak höyüğün algılanmasını engellemekte ve üzerindeki
yapılaşma höyüğe fiziksel zarar vermektedir. Bu belirsizlik, höyüğün güney eteğinde Karayolları tarafından toprak alımı yapılmasına da
neden olmuştur. Bu nedenle höyüğün sit sınırlarının iyi irdelenmesi ve yakın çevresi ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca höyüğün
üzerinde ve yamaçlara doğru olan kesimlerdeki kaçak kazıların önlenmesi gerekmektedir.
Turuş Küçük Höyük, tarlaların içinde yer aldığı için, üzerinde devam eden tarım faaliyetleri sorun yaratmakta ve höyük gittikçe alçalarak,
algılanamaz hale gelmektedir.
Turuş Kaya Mezarları’nda tarihi ve kültürel mirasın güvenliği ve bakımı, tanıtım ve hizmet birimlerinin yetersizliği ve alanda yapılan
küçükbaş hayvancılık olarak üç temel sorun tespit edilmiştir. Turuş Kaya Mezarlarının bulunduğu Mağara Tepe’nin köy yerleşiminden
uzak olması ve her yönden insan erişimine açık olması, alanda kaçak kazılara olanak sağlamaktadır. Mağara Tepe’nin özellikle batısındaki
mezarlar ulaşılmaz halde; ağızları dolu veya açılmamış durumdadır.
Alanda, bazı mezarlarda yükselen zemin suyu, bozulmayı hızlandırmaktadır. Tepe üzerinden, elektrik hattı geçmektedir. Alanda bir tanesi
kaya mezarının girişine oturmuş olmak üzere, üç adet elektrik direği bulunmaktadır.
Alanda su, elektrik, aydınlatma, çöp kutuları gibi altyapı elemanları ile turistlere yönelik servis mekanları (tuvalet, büfe, dinlenme, oturma
bankları vb.) bulunmamaktadır. Alanın arkeolojik ve mimari özellikleri hakkında bilgi verecek herhangi yönlendirme ve bilgilendirme
levhası yoktur. Alanda, çoğunlukla küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmakta ve bu da kaya mezarlarını oluşturan taşlara zarar
vermektedir.
Potansiyeller
●● Yapılan görüşmeler ve analizler, Turuş Kaya Mezarları’nın altı temel potansiyeli olduğunu göstermiştir. Turuş Küçük Höyük, Turuş
Büyük Höyük ve Kuyulu Köyü’nün
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arkeolojik ve tarihi,
Konumsal,
Sunum,
Turizm,
Toplumsal kapasite,
Teknik ve kamusal altyapı.

Öncelikle, araştırması yapılmış kaya mezarları ve henüz araştırılmamış Turuş Küçük Höyük, Turuş Büyük Höyük ve Kuyulu Köyü içindeki
Roma ve Bizans dönemi kalıntılarıyla, Osmanlı döneminden kalan mezarları içeren köy mezarlığı ve nitelikli geleneksel konutlar, bölgenin
farklı dönemlerinin açığa çıkmasına yönelik arkeolojik ve tarihi potansiyel oluşturmaktadır.
1

Öztepe E.Turuş Kaya Mezarları, yayınlanmamış rapor, 2009.
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İkinci olarak, köy Adıyaman-Şanlıurfa yolu üzerinde olması nedeniyle, özellikle KNYP sınırları içinde yer alan en güneydeki durak noktası
olan Kızılin Köyü ve Kızılin Köprüsü ile beraber, dönüş güzergahında önemli bir odak oluşturma potansiyeli vardır. Öte yandan KNKGP
kapsamında dışında GAP turizmi kapsamında Adıyaman-Şanlıurfa karayolundan Nemrut’a gelecek tüm turistler için de, yol üzerinde
olması nedeniyle önemli bir durak noktasıdır. Ayrıca alanlara ulaşım, asfalt yoldan yapılmakta; kaya mezarlarının bulunduğu Mağara
Tepe’nin de düz olması nedeniyle ulaşımı ve gezilmesi oldukça rahattır. Üçüncü olarak, kaya mezarlarının çoğunun kazısı ve temizliği
yapılmıştır. Bu nedenle kaya mezarları ve hemen yakınlarındaki taş ocakları, az müdahale ve çevre düzenlemesi ile sunum potansiyeli
yüksek bir alandır. Son yıllarda alana özellikle yabancı turistlerin gelmesi alanın turizm potansiyelini açığa çıkarmaktadır. Ayrıca Kuyulu
halkının açık görüşlü, işbirlikçi ve tarihi/kültürel farkındalığı yüksek bir kapasiteye sahip olması turizm potansiyelini güçlendirmektedir.
Son olarak, köy teknik altyapı (su, elektrik, kanalizasyon) ve ilkokul, sağlık ocağı gibi kamusal hizmetler açısından belli imkanlara
sahiptir. Bu nedenlerle diğer kaya mezarlarının olduğu alanlarla karşılaştırıldığında, müdahale kolaylığı açısından öncelikli alan olarak
değerlendirilebilir.
Turuş Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Kaya Mezarları: SWOT Analizi
Turuş Kaya Mezarları

Turuş Büyük Höyük

Turuş Küçük Höyük

Kuyulu Köyü Yerleşimi

• ulaşım

• Kuyulu Köyü içinde yer
alması ve Turuş Kaya
Mezarları ve Turuş Küçük
Höyük ile bütünlük
göstermesi

• Turuş Kaya Mezarları ve Turuş
Büyük Höyük ile bütünlük
göstermesi

• havası temiz, huzurlu ve
ulaşılabilir merkezi ve varlıklı bir
yerleşim

• ulaşım

• tarihi değerler (kaya mezarları,
yerleşim içi kalıntılar, höyükler
vs) ve doğal çevre köyde iç içedir

• alanda farklı tiplerde
60 adet kaya mezarı
bulunması

Güçlü yanlar

• yerleşimi bilinen tek
nekropol alanı olması

• ulaşım

• köyün içinde Roma ve
öncesi döneme tarihlenen
bulunmaktadır
• köy mezarlığında 18. yüzyıla
tarihlenebilecek mezar taşları
bulunmaktadır

Zayıf yanlar

• yönlendirme ve
bilgilendirme levhası
bulunmaması

• sit sınırı ile höyüğün
alanının örtüşmemesi
• kazı ve temizliğinin
yapılmış olması

Fırsatlar

• yönlendirme ve
bilgilendirme levhası
bulunmaması

• son üç senedir
mezarları görmeye
yabancı turistlerin
gelmesi

• görsel olarak çok fazla
algılanmaması

• köy yeni yapılaşmanın
çoğunlukta olduğu niteliksiz bir
mimariye sahiptir

• yönlendirme ve levhası
bulunmaması

• köyde lise bulunmaması

• tamamının şahıs mülkiyetinde
olması
• Köy baraja 9 km uzakta ama
hiçbir şeyinden yararlanılmıyor.
Köy Fırat’a 5 km, Baraj gölüne
3 km, yakında Göksu, Bebek
I – II sulama projeleri var ama
faaliyete geçilmiyor

• Dicle Üniversitesi Ziraat
Fakültesi ve TEMA’nın köyde
erozyonu önleyici çalışmalar
başlatmış olması

• Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ve TEMA’nın köyde erozyonu
önleyici çalışmalar başlatmış
olması

• yerel halkın alan
çevresini piknik amaçlı
kullanmaları

• Yerel halkın eğitimli, girişimci
ve kültürel/tarihi değerlerin
farkında olmaları
• güvenlik eksikliği
nedeniyle korunmasız
ve tahribata açık
olması

• Köy yerleşimi içinde
olması nedeniyle köyün
gelişiminden olumsuz
etkileneceği

• höyük üzerindeki tarımsal
faaliyetler

• Köyde çoğalan niteliksiz
yapılaşma

• bakımsızlık
Tehditler

• alanda keçi ve koyun
sürülerinin otlatılması
• alanda yükselen zemin
suyu
• alan üzerindeki elektrik
hattı

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Arkeolojik değerleri ortaya çıkartılmış, tarihi/kültürel/doğal değerleri ile birlikte Turuş Büyük ve Küçük Höyükleri ve Turuş Kaya
Mezarları ve Kuyulu (Turuş) Köyü’nün bütüncül olarak geliştiği ve Kızılin Köprüsü ve Köyü ile ilişkilendirilmiş bir turizm durağı.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Kuyulu-Turuş ve çevresi için 2 temel politika önerilmektedir:
1. Ören yerlerinin korumasının ve iyileştirilmesinin mevcut yerleşimle birlikte ele alınması;
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2. Yerel toplumun koruma farkındalığının arttırılması ve gelişme sürecine istihdamının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Atmalı ve çevresi için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım;
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma;
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Turuş Kaya Mezarlarında bilimsel kazı ve temizlik çalışmaları yapılarak henüz açılmamış kaya mezarlarının ortaya çıkartılması ve
temizlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Arkeolojik Araştırma Projesi

Mezarların mimarisi ve özellikleri üzerine detaylı arkeolojik araştırma yapılması

2. Turuş Höyükleri Yüzey Araştırma Projesi

Turuş Küçük Höyük, Turuş Büyük Höyük’te yüzey araştırması yapılması

3. Kuyulu Köyü Yüzey Araştırma Projesi

Kuyulu Köyü içindeki arkeolojik bulguları değerlendirecek bir yüzey araştırması yapılması

4. Mimari Değerleri Tespit Projesi

Kuyulu Köyü’ndeki mimari değerlerin tespitine yönelik araştırma yapılması

B Strateji 2. Turuş Büyük Höyük, Turuş Küçük Höyük, Turuş Kaya Mezarları ve Kuyulu Köyü’nün bütüncül ele alınması
Proje adı.
1. Sit Alanı Sınırını Belirleme Projesi
2. Diğer Mimari Eserleri Koruma Projesi

Proje hedefi.
Turuş Büyük Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Turuş Kaya Mezarlarının sit alanı sınırlarının kesin olarak
belirlenmesi
Kuyulu Köyü içinde yer alan Boybeylerin Odası ve Hasan Erol Köy Odası’nın koruma altına alınması

B Strateji 3. Kuyulu-Turuş Kaya Mezarlarının ve Kuyulu Köyü’nün korunarak sağlıklaştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Teknik Altyapı Projesi

Kuyulu-Turuş Kaya Mezarları ve Küçük Höyük’ten geçen elektrik direklerinin sit alanı dışına taşınması

2. Kuyulu Altyapı Projesi

Kuyulu Köyü’nün altyapısının iyileştirilmesi (su, elektrik)

B Strateji 4. Kuyulu-Turuş kaya mezarlarını koruma sürecinde gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılması
Kuyulu-Turuş Kaya Mezarları ve Küçük Höyük Çevre Düzenlemesi Projesi’nin hazırlanması ve
1. Çevre Düzenlemesi Projesi’nin hazırlanması
uygulanması
2. Bakı Noktaları Projesi
Kaya mezarlarının bulunduğu Mağara Tepe’de ve Kuyulu Köyü’nde bakı noktalarının oluşturulması

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Turizm temelli kullanımların geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizm Hizmet Birimleri Projesi

Alanla ilgili turizme yönelik hizmet ve servis birimlerinin (WC, büfe, hediyelik eşya, tanıtım bürosu)
Çevre Düzenleme Projesi kapsamında tasarlanması

2. Mesire Yerleri Projesi

Kuyulu Köyü çevresinde yerli turist ve yerel halka yönelik mesire yerlerinin tarif edilmesi ve uygun
mekansal düzenlemenin yapılması

B Strateji 2. Yerel halka turizm sektörünü destekleyen becerileri kazandırmak
Proje adı.

Proje hedefi.

1. İşletmecilik Eğitimi Projesi

Yerel halka yönelik işletmecilik eğitimin düzenlenmesi

2. Diğer Eğitim Alanlarının Tanımlanması Projesi

Gençlerin yararlanabileceği turizm odaklı diğer hizmet eğitim alanlarının tanımlanması (örneğin:
çocuklar ve gençler için dil, alan kılavuzluğu vb.) ve programların düzenlenmesi

3. Toplumsal Farkındalık Projesi

Halkın arkeolojik değerlerin, kültürel ve doğal çevrenin korunmasının önemi konusunda ilgisini
artırmak ve alanın sürdürülebilirliğini desteklemeye yönelik katılımlı öğrenme faaliyetlerinin
geliştirilmesi (ortak projeler, kurslar, vb.)

B Strateji 3. Kaya mezarlarının ve Kuyulu Köyü’nün turistik ulaşılabilirliğinin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Ulaşım Planlama Projesi

Kaya mezarlarının bulunduğu Mağara Tepe’de ile Kuyulu Köyü arasında taşıt ulaşımın sağlanması

2. Gezi Güzergahı Projesi

Turuş Kaya Mezarlarının yerleşimi bilinen tek nekropol alanı olma özelliğini ve çevresindeki farklı
nitelikteki kültür varlıklarını (höyük, tümülüs, kaya mezarı, geleneksel konutlar ve mezarlık gibi) ön
plana çıkaracak bir sunumun ve tur güzergahının belirlenmesi

3. Levhalandırma Projesi

Turistik yönlendirme ve kaya mezarlarının bulunduğu Mağara Tepe’de tanıtıcı levhaların düzenlenmesi

4. Yol Sağlıklaştırma Projesi

Kuyulu-Turuş Kaya Mezarları alaniçi yolların sağlıklaştırılması

B Strateji 4. Yerel halkın turizm faaliyetlerinin örgütlenmesinde istihdam edilmesi
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Hizmet Birimlerinde İstihdam Projesi

Turistik hizmetlerde yerel halkın istihdamının sağlanması için örgütlenmesi

2. Güvenlikte İstihdam Projesi

Kaya mezarları ve Turuş Büyük Höyük’ün güvenliği için köylünün istihdamının sağlanması

B Strateji 5. Alanın arkeolojik ve tarihi değerleri gözetilerek turistik tanıtımının ve pazarlamasının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizme Yönelik Tanıtım Projesi

Kültür turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin (broşür, web sayfası, yürüme yolları kitapçığı, vb.
tanımlanması ve örgütlenmesi

B Strateji 6. Kaya mezarlarının tipolojik çeşitliliğini, bölgedeki ölü gömme geleneklerini ve mezarların doğal çevre ile ilişkisinin sunulması
Bölgedeki Ölü Gömme Gelenek ve Ritüellerinin
Tanıtımı

Kaya mezarlarına yönelik çevre düzenleme projesi kapsamında bölgedeki Ölü Gömme Gelenek ve
Ritüellerinin Tanıtımına yönelik bilginin sunulacağı ve alanın bu açıdan öneminin aktarılacağı bir
sunum senaryosunun bilimsel bilgiye dayalı olarak hazırlanması ve sunumunun tasarlanması

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Sulu tarımın desteklenmesi için gerekli altyapının kurulması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Sulu Tarım Projesi

Sulu tarımın uygulanabilirliğini değerlendirmek ve başlangıç aşaması için sulu tarımı desteklemek
için mali imkanların sağlanması

B Strateji 2. Tarım ürünlerinin pazarlanması ve satışının sağlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tarım Ürünlerini Pazarlama Projesi

Tarım ürünlerinin pazarlanması için tanıtım/paketleme/nakliyat araçlarının geliştirilmesi ve satışı için
gerekli işbirliklerinin kurulması

B Strateji 3. Üretim-koruma faaliyetlerinin birarada sürdürülebilmesi için yasal çözümlerin aranması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Üretim-Koruma Uzlaşma Projesi

Tarımsal üretim ve koruma faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi için uzlaşma ve işbirliği yollarının ve
uygulama araçlarının tanımlanması

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak arkeolojik ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması, köye ve ören yerine
ulaşılabilirliğin sağlanması, kültürel turizmi destekleyecek hizmet ve eğitim altyapısının kurulması.
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KAYA MEZARLARI VE KERPİÇ EVLERİYLE
ATMALI KIRSALI
Pınar Aykaç
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları’nın, Erken Helenistik-Roma dönemi kaya mezarlarının mimari özellikleri, yapım teknikleri, mekânsal
düzenlemeleri ve ölü gömme geleneklerini göstermeleri; kayalık oluşumun antik dönemde mezar olarak kullanımını gösteren ve kaya oyma
mezar tipolojisini anlatan bir alan olması nedeniyle arkeolojik ve bilimsel değerleri bulunmaktadır. Ayrıca, alandaki mezarlar, korunmuş
durumdadırlar. Alana yakın mesafedeki Atmalı Köyü ve Akkuyu mezrası nitelikli bir doğal çevre içinde geleneksel yapım tekniği ile inşa
edilmiş düz damlı yığma taş yapılardan oluşan, yöresel nitelikleri ve köy yaşantısını çok iyi yansıtan Kültür Köyü1 olarak tanımlanabilecek
yerleşmelerdir. Yerel özellikleri ve peyzajıyla çok nitelikli olan köylerin Adıyaman’dan güneye giden ana karayolu üzerinde, ulaşılabilir
konumda bulunmaları nedeniyle daha da önem kazanmakta olup Atmalı Kaya mezarlarının potansiyelini artırmaktadır.
Sorunlar
Atmalı yerleşimi ve kaya mezarları alanında üç temel sorun tespit edilmiştir. Birincisi kaya mezarlarına ilişkin sorunlardır. İkincisi, yerleşim,
tarihi ve doğal çevre bütünlüğüne ilişkin sorunlardır. Üçüncü tür sorun altyapı eksikliği ile ilgilidir.
Alanda en önemli sorun, güvenlik eksikliği nedeniyle yapılan kaçak kazılardır. Ayrıca kaya mezarları doğa koşullarına açık bir halde
bulunmaktadır. Bundan kaynaklanan yapısal bozulmalar ile taş yüzeylerinde nemlenme ve bitkilenme gözlemlenmektedir2. Alanda
zeminden gelen suyun izleri, bazı mezar odalarının duvar yüzeylerinde bozulmalara neden olmuştur. Özbağlar mevkiine yakınlığı
nedeniyle, kaya mezarları gelecekteki gelişmeden etkilenme riski altındadır. Ayrıca, mezarların bulunduğu alanda, karşıdan karşıya
geçmek oldukça tehlikelidir. Geçmişte bu yolda ölümlü kazalar olmuştur. Kaya mezarlıkların çoğu yer altında ve kazılmamış mezarlar
olduğu için algılanabilir bir bütünlük gözlemlenmemektedir.
Özbağlar Mezrası, 1980’de oluşmuş Adıyaman- Besni karayolunun kuzeyinde, eski Atmalı Köyü yerleşimi ve Akkuyu Mezrası karayolunun
güneyinde yer almaktadır. Bölgeye dağılmış bu tür bir yerleşim dokusu olduğu için yol yerleşim bütünlüğünü bozmaktadır. Akkuyu
Mezrası ile Özbağlar Mezrası ve eski Atmalı Köyü arasında morfolojik kopukluğu söz konusudur.
Alanda su, elektrik, aydınlatma, çöp kutuları gibi altyapı elemanları ile turistlere yönelik servis mekânları (tuvalet, büfe, dinlenme, oturma
bankları vb.) bulunmamaktadır. Alanın arkeolojik ve mimari özellikleri hakkında bilgi verecek herhangi yönlendirme ve bilgilendirme
levhası yoktur.
Potansiyeller
Atmalı yerleşim bölgesi ve kültürel/doğal miras alanı 4 temel potansiyele sahiptir: kültürel miras, doğal özellikler ve yöresel özgün mimari,
ekonomik ve toplumsal.
Öncelikle alanda araştırma, temizlik ve kazı çalışmaları henüz yapılmadığından, Kommagene bölgesindeki mezarlarla özdeş olan Atmalı
kaya mezarları tarihi ve arkeolojik açıdan araştırma potansiyeli yüksek bir alandır. Mekansal açıdan, Atmalı Kaya mezarlarına birkaç
kilometre mesafedeki eski Atmalı köyü/mezrası özgün yöresel mimarisi ve ulaşılabilirliği açısından kültrü Köyü olarak tanımlanabilecek,
çok yüksek turistik potansiyele sahiptir. Adıyaman-Besni karayolu üzerinde, karayolunun hemen kenarındaki bu köy sadece dış
mekanları ve nitelikli doğal çevresiyle sağlıklaştırılarak bir duraklama alanı olarak turizm amaçlı kullanılma potansiyeline sahiptir.
Ekonomik olarak, Özbağlar’da temelde bağcılık, çiftçilik, sebzecilik, ticaret yapılmaktadır. Bunun yanında, eskiden yapılan halıcılık ve
kilimcilik gelecekte canlandırılabilecek bir kültürel miras öğesi olarak sayılabilir. Ayrıca, halk turizmden de gelir elde etmektedir. Kanser
hastalığından dolayı 1980 öncesinin verimi kazanılmasa da, meşhur Özbağlar üzümü yetiştirilmektedir. Özbağlar Fidancılık Sanayi
Ticaret Ltd. Şirketi, “Adıyaman Modern Bağcılıkta Avrupa Örneklerinin İncelenmesi” başlıklı bir Avrupa Birliği Projesi hazırlamıştır3.
Bağcılık, bölge halkının gelişmesi için bir potansiyel oluşturmaktadır. Bunun dışında, yerel halk çiftçilik (buğday, arpa, tütüncülük,
nohut) ve sebzecilik (domates) yapmaktadır. En büyük ekilebilecek toprak 150 dönümdür. Toprağı olmayanlar amele ya da yarıcı olarak
çalışmaktadır. Bununla birlikte, Atmalı Adıyaman’ın önemli bir dağıtım merkezidir. Üretilen malların sunulması, nakliyatı ve ticareti de
buradan yapılmaktadır. Ayrıca, benzin istasyonunda çalışanlar da vardır. Bugün Atmalı’da turizm ile uğraşan yoktur, ancak Antalya’ya
turizm sektöründe çalışmaya giden gençler bulunmaktadır. Toplumsal olarak, Atmalı halkı açık görüşlü, işbirlikçi, girişimci ve tarihi/
kültürel farkındalığı yüksek bir kapasiteye sahip bir izlenim vermektedir. Örneğin, görüşmelerde, 10 yıldır öğretmenlik yapan kişinin
farkında, aktif, öğretmeye ve işbirliğine açık, yeniliklere istekli görünmesi dikkate alınmalıdır. Görüşmelerde Atmalı halkının turizmden
gelir elde edileceğine inanılırsa turizme yatırım yapacağı söylenmiştir. Bunların dışında, gençlerin dil bilmesi, genç nüfusun turizme hızla
uyum sağlayabileceğini göstermektedir.

1

2
3

Kültür Köyü Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2007 yılında hazırlanan ve KNKGP protokolünün yasal dayanaklarından biri olan Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ün tanımları
arasında yer alır. Söz konusu belgede yer alan eylemler arasında 101 sıra numarasıyla yer alan bu tanım ve eylem şöyledir: “Anadolu köy kültürünü korumak, geliştirmek
ve değerlendirmek amacıyla otantik özelliği olan köyler, Kültür Köyleri Projesi kapsamında ele alınacaktır. Planlamalar kültür turizmi kapsamında ele alınacaktır. Yörede
pansiyonculuğun geliştirilmesi için maddi ve teknik destekler sağlanacaktır. Bu çerçevede, fiziksel planlama çalışmalarına altlık oluşturacak kadastro tamamlanarak, yönetim
planları ve fiziki gelişim planları hazırlanacaktır”.
KNKGP - Yönetim Alanı Sınırı Belirlenmesi, Yöntem Raporu, 2007 s. 57.
Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2008 Yılı LDV Hareketlilik Projeleri.
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SWOT Analizi

Güçlü yanlar

Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları

Atmalı Köyü ve Akkuyu Mezrası

• Alanın Adıyaman- Besni Karayolu üzerinde
bulunması
• karayolundan alanın bütününün algılanması

• özgün yerleşim dokusu ve korunmuş geleneksel evleri

• alanda araştırma, kazı ve temizlik yapılmamış
olması
• alandaki sunum, altyapı ve tanıtım eksiklikleri

• kaya mezarlarına yürüme mesafesinde bulunmamaları
• alanda yaşayanların mezarların öneminin ve bu alanın korunmasında
nasıl bir rol üstleneceklerinin farkında olmamaları
• köyde kanalizasyon sisteminin bulunmaması
• köye gelir getirici büyük arazilerin bulunmaması ve köyde sulama
sorununun olması
• köylülerin maddi durumlarının yetersizliği
• köyde lisenin ve sağlık ocağının bulunmaması

• alanın Adıyaman- Besni Karayolu üzerinde
bulunması

• Köy halkının açık görüşlü ve işbirlikçi olması
• Köy muhtarı ve öğretmeninin alanın turizm potansiyelinin farkında
olmaları
• Köydeki gençlerin dil bilmesi ve turizm işine uyum sağlamış olmaları
• yerleşimlerdeki korunmuş boş geleneksel yapılar
• eskiden yerleşimlerde halıcılık ve kilimcilik yapılıyor olması
• Özbağlar mezrasında bağcılık yapılması

• alanın doğa koşullarına açık olması nedeniyle
fiziksel bozulmaya maruz kalması
• alandaki güvelik eksikliğinin kaçak kazılara neden
olması
• alanın Özbağlar’ın niteliksiz gelişiminden etkilenme
riskinin bulunması

• bu iki yerleşimin çok hızlı Özbağlar mevkiine ve çevre ilçe ve şehirlere
göç vermesi

Zayıf yanlar

Fırsatlar

Tehditler

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Arkeolojik değerleri ortaya çıkartılmış, tarihi/kültürel/doğal değerleri ile birlikte Eski/Yeni Atmalı ve Akkuyu’nun bütüncül olarak
geliştiği turizm durağı.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Atmalı ve çevresi için 3 temel politika önerilmektedir:
1. Ören yerlerinin korumasının ve iyileştirilmesinin mevcut yerleşimle birlikte ele alınması;
2. Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecine yasaya uygun olarak katılımının sağlanması;
3. Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecine istihdamının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Atmalı ve çevresi için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım;
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma;
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Alanda yüzey araştırması, bilimsel kazı ve temizlik çalışmaları yapılarak kaya mezarlarının açığa çıkarılması ve temizlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Atmalı Arkeolojik Araştırma Projesi

Mezarların mimarisi ve özellikleri üzerine detaylı arkeolojik araştırma yapılması

2. Kaçak Mezarların Temizlenmesi Projesi

Alanda kaçak kazılarla açılmış olan mezarların temizlenmesi

B Strateji 2. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları’nın Atmalı Köyü ve Akkuyu mezrası ile birlikte bütüncül ele alınması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Atmalı-Akkuyu Çevre Düzenlemesi Projesi

Atmalı-Akkuyu’nun çevre düzenlemesinin yapılması

2. Atmalı-Akkuyu

Atmalı Köyü ve Akkuyu Mezrası’ndaki mimari değerleri ortaya çıkarıp, köyü sağlıklaştırılmasına
yönelik (sokak, kaplaması, açık alan düzenlemeleri, köy kahvesinin rehabilitasyonu, cephelerin
boyanması, çöp toplama vb) uygulama ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Kültür Köyü Projesi

B Strateji 3. Kaya mezarlarının ortaya çıkarılması, temizlenmesi ve korunması
Proje adı.
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Proje hedefi.
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Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
1. Açılmış Kaya Mezarlarının Korunması Projesi

Doğa koşullarına açık kaya mezarlarının tespit edilmesi ve doğal ve fiziksel etkenlerden
korunması için eylem planının hazırlanması

2. Açılmamış Kaya Mezarlarının Korunması Projesi

Henüz açılmamış mezarların açılmaları düşünülmüyorsa koruma altına alınması, korunmaları
mümkün görülmüyorsa kazılarak açığa çıkarılarak belgelenmesi

4. Güvenlik Projesi

Tarihi dokunun güvenliğinin sağlanması için gerekli ön çalışmanın yapılması

B Strateji 4. Atmalı (Özbağlar) Kaya Mezarları’nın Atmalı Köyü ve Akkuyu mezrası ile birlikte koruma sürecinde gerekli düzenlemelerin yapılması
1. Atmalı-Akkuyu Çevre Düzenlemesi Projesi

Atmalı-Akkuyu’nun çevre düzenlemesinin yapılması

2. Akkuyu Bakı Noktası Projesi

Akkuyu’daki mezarlıklar çevresinde Göksu’yu ve vadiyi içine alan panoramik görüntüyü
değerlendirecek şekilde bir bakı noktası düzenlemesinin yapılması

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Turizm temelli kullanımların geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Atmalı-Akkuyu Kültür Köyü: Köy Pazarı Projesi

Atmalı-Akkuyu Köy Pazarı’nın oluşturulması kapsamında Atmalı-Akkuyu iyileştirme ve ekonomik
örgütlenme çalışmalarının yapılması

2. Hizmet Binaları Projesi

Alanla ilgili turizme yönelik hizmet ve servis birimlerinin (WC, büfe, hediyelik eşya, tanıtım
bürosu) boş ve/veya yeni binaların kullanılarak sağlanması

3. Akkuyu Bakı Noktası Projesi

Akkuyu’daki mezarlıklar çevresinde Göksu’yu ve vadiyi içine alan panoramik görüntüyü
değerlendirecek şekilde bir bakı noktası düzenlemesinin yapılması

B Strateji 2. Yerel halkın turizm faaliyetlerinin örgütlenmesinde istihdam edilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizmde İstihdam Projesi

Halkın turistik hizmet biriminin işletmesi için örgütlenmesi

2. Güvenlikte İstihdam Projesi

Kaya mezarlarının, kabartmalarının güvenliği köylünün istihdamının sağlanması

B Strateji 3. Yerel halkın kültürel mirasın korunması ile ilgili farkındalığının ve bilgisinin arttırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tarihi Miras Eğitim Projesi

Yerel öğretmenlerin tarihi miras ve değerlerle ilgili eğitilmeleri amaçlı kursların düzenlenmesi

2. Toplumsal Farkındalık Projesi

Toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik katılımlı öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi
(ortak projeler, kurslar vb.)

3. Hizmet Eğitimi Projesi

Halkın yararlanabileceği turizm odaklı hizmet eğitim alanlarının tanımlanması (örneğin: çocuklar
ve gençler için dil, rehberlik ve işletmecilik kursları gibi) ve buna yönelik kursların düzenlenmesi

B Strateji 4. Alanını turistik değerlerin ve ürünlerin pazarlanmasının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizme Yönelik Tanıtım Projesi

Kültürel ve Doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası,
yürüme yolları kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması

2. Özbağlar Üzümünün Pazarlanma Projesi

Özbağlar üzümünün pazarlanması için tanıtım/paketleme/nakliyat araçlarının geliştirilmesi,
satışı için gerekli işbirliklerinin kurulması ve ticari düzenlemelerin yapılması

B Strateji 5. Turistik gıda üretiminin başlangıç aşaması için mali destek sağlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Mali Destek Araştırma Projesi

Mali destek kaynaklarının araştırılması ve kanalize edilmesi

B Strateji 6. Atmalı-Akkuyu kaya mezarlarının turistik güzergaha dahil edilmesi ve ulaşılabilirliğinin sağlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Duraklama ve Gezi Güzergahı Projesi.

Kaya mezarlarının bulunduğu alanda ve Akkuyu’da duraklama noktalarının oluşturulması ve bu
noktaları içine alan rehberli bir gezi güzergahının tasarlanması

2. Ulaşımın İyileştirilmesi Projesi

Akkuyu’ya ulaşılabilirliliğin sağlanması için ulaşım (yol/araç) düzenlemesinin iyileştirilmesi

3. Turisti Yönlendirme Projesi

Turistik yönlendirme ve güzergahının oluşturulması ile tanıtıcı levhaların düzenlenmesi

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak arkeolojik ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması, kültürel turizmi
destekleyecek beceri kazanma ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi önerilmektedir.
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YEREL BİR AÇIK HAVA MÜZESİ: ESKİ BESNİ
Suna Kabasakal Coutignies
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari Ve Arkeolojik Değerleri
Kalen etrafında biçimlenmiş olan Eski Besni yerleşiminden günümüze ulaşmış, koruma alanı içinde yer alan toplam 12 adet tescilli kültür
varlığı Eski Besni’deki Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinin varlığını göstermesi açısından önemlidir. Güneyde, doğal bir tepeye kurulmuş
Kalenin eteğinden başlayarak, kuzeye doğru uzanan iki dere arasındaki vadilere yerleşmiş olan Eski Besni’nin üzerine yerleştiği doğal
coğrafya son derece nitelikli olup, halen Toktamış Tepesi gibi bazı bakı noktalarından bu zengin coğrafya önemli bir peyzaj alanı olarak
algılanmaktadır. Eski Besni yerleşiminden günümüze ulaşan eserler sayı, yapısal durum ve nitelik açısından eski kentteki mimari ve
gündelik yaşamı sınırlı düzeyde aktaracak niteliktedir. Ancak sel sonrasında 1960larda hızla taşınan kentle ilgili, tüm yıkılmışlığına
rağmen, Besni halkının belleğindeki anılar ve alandaki türbeler, tarihi mezarlıklar ve Bey hamamı gibi bazı noktalar halen yerel inanışlar
ve geleneksel açısından önemli olup, Eski Besni’yi somut olmayan kültür mirası açısından da önemli kılar.
Sorunlar
Eski Besni’de sorunlar temel olarak altı ana grupta tanımlanabilir. Bunlar, atıl durumda olan alandaki tarihi ve doğal zenginliğinin yok
edilmesi ve imajının zedelenmesi, bilgilendirme ve tabelama eksikliği, ulaşım sorunu, yapılaşma tehditi altında olması ve çevre kirliliğidir.
En büyük ve birincil sorun alanın kullanılmamasıdır. Alanın terk edilmişliğinden kaynaklanan bu durum, alanı gerek eserler ve gerekse
insanlar açısından güvensiz bir yer haline de getirmektedir. Nitekim bu ıssız alanın kuzeyindeki Toktamış Tepesi gözlerden uzak içki içmeye
gelen gençlerin uğrak yeri olmuştur. Benzer şekilde alan defineciler içinde potansiyel bir kaçak kazı alanıdır. Alnda bir bekçi olsa da, her
tarafı açık, h,iç bir kontrolün olmadığı alanda bekçinin denetim yapması da pratikte pek te mümkün değildir. Ayrıca bekçinin kalacak
yerinin olmadığı, nöbet için gezdiği süreler dışında Kurşunlu Camisi’nde durduğu gözlemlenmiştir.
Buna karşılık alan yerli ya da yabancı turistlerce hemen hiç ziyaret edilmemektedir. Akali Baba türbesi civarı dua için gelenlerce piknik
amacıyla da kullanılmaktadır. Çevre halkından alana gelenlerin ise çoğunlukla bu tür yerel inanışlar ya da meraktan geldikleri bilinmektedir.
İkinci olarak, alanda giriş tabelası hariç, bilgilendirme ve sunuma ilişkin hiçbir düzenleme, tabela bile yoktur. Alana gelenlerin yapıların
veya tepe ve benzeri oluşumların, mezarlıkların isimlerini öğrenmeleri, görmeleri, tanımaları mümkün değildir.
Üçüncü olarak, hem alana girişte hem de alan içinde ulaşım ve dolaşımın güç olduğundan söz etmek gerekir. Karayolundan Eski Besni
Ören Yeri’ne giriş virajın üzerinde olmasından dolayı zor algılanmaktadır. Ayrıca, giriş noktasından içeriye girip dönülerek girildiğinde
de anayola bağlanan bu stabilize yol eğimli, virajlı tek arabanın girişine olanak veren dar ve yetersiz bir yoldur. Genişliği ise yaklaşık 4
metredir. Öte yandan Eski Besni’ye gelen bir kişi için alan içinde dolaşmak da zordur. Birbirinden uzak noktalarda bulunan yapı kalıntıları
arasında bir patika, iz yönlendirici bir eleman yoktur. Dere kenarında bazı ağaçlar bulunsa da, özellikle sıcak yaz koşullarında hiç gölge de
olmayan alanda dolaşmak ciddi biçimde zordur.
Dördüncü olarak, koruma alanının kent ile bütünleştirilmesi için alan içindeki bazı kısımların imara açılmış olması, koruma alanı için
en büyük tehditlerden biridir. Bu sorunun çözümü için en kısa sürede koruma alanının tamamı için bir koruma imar planı hazırlanması
gerekir.
Beşinci olarak, Besni Deresi’ndeki koku ve çöpler çevrenin tümüyle niteliksizleşmesine neden olmaktadır. Yerel yetkililerin aktardığına
göre Besni’nin kanalizasyonu Besni deresine akmaktadır. Bu sorunun dere ıslah çalışması ve atık tesisi yapılarak ivedilikle çözümlenmesi
gerekir. Aksi halde Eski Besni’de hiçbir dönüşüm yaratmak mümkün olmayacaktır.
Son ama belki de en önemli sorunlardan biri Eski Besni’deki eserlerin / kalıntıların korunması ve mevcut koruma alanı içinde kazı
çalışmalarının yapılarak, korumaya konu olacak yerlerin belirlenmesidir. Sn. Zeyrek tarafından eski kent merkezinde yapılan kazı
çalışması sonunda Cami ve çevresindeki hamam kalıntısı ile ilgili bilgiler açığa çıkarılmıştır. Bunların bir bütün olarak tasarlanması ve
yakılmışlık durumları muhafaza edilerek korunmaları mümkündür. Ancak Eski Besni’den geriye kalan alanda bugün başka hiçbir yapı
kalıntısının izi okunamamaktadır. Bu sorunun çözümü için planlama çalışması öncesinde yine belli noktalarda kısmı sondajlar yapılara,
yapı kalıntılarının olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Bu tespite göre artık hiçbir yapı kalıntısı olmayan alanların peyzajın parçası
olarak kullanımı için kararlar üretilebilecektir.
Bu çerçevede en önemli sorunlardan biri alanda var olan eserlerin korunmasının yanı sıra, alanın uzun erimde Besni yerleşimi yakınında
doğal değerleriyle birlikte korunarak kullanılan bir açık hava müzesine dönüşmesi için bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıdır. Bunun
gerçekleşmesi için mevzuata uygun olarak yapılacak sondajlarla, öncelikle alandaki diğer kalıntıların yerlerinin tespit gereklidir. Kalıntı
bulunmayan alanlarda Besni’ye özgü bağların geliştirilmesi ve ortaya çıkarılan kalıntıların Açıkhava müzesinin elamanları olarak
korunması ve sergilenmesi mümkündür.
Potansiyeller
Konut yerleşimi olarak fazla korunmamış olmakla birlikte Eski Besni’nin günümüzde anıtları, kalesi, köprüleri, çeşmeleri ve dereleriyle
doğal ve kültürel niteliklere sahip bir alan olarak bu değerlerinin bir arada kullanımıyla bir açık hava müzesine dönüşme potansiyeli
yüksektir. Bu değerleri ile birlikte Eski Besni’nin Besni’ye yakınlığı alanın kullanımı açısından bir potansiyeldir. Eski Besni alanı önemli
vista noktalarını içermektedir. Bunlardan en önemlileri: Toktamış Tepesi, Kale ve güneye dere kenarından inen yol boyudur. Eski kentin,
anayolun doğusunda yer alan giriş gibi, ana giriş ve mezarlık duvarları gibi, kullanım alanları canlandırma alanları potansiyeline sahiptir.
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Genel olarak, alan yapı-doğal çevreyi birlikte barındıran, hareketli topografik nitelik ve özellikleri olan, güzel bir doğal peyzaja ve
manzaraya sahip bir alandır. Ayrıca, halen üzüm bağları vardır. Eski Besni’deki arazilerin büyük kısmı kamu mülkiyetinde olup, bu durum
alanda kamu eliyle bir uygulama yapılmasını kolaylaştırdığı için, alanla ilgili ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için büyük bir potansiyel
yaratmaktadır.
SWOT Analizi

ESKİ BESNİ YERLEŞİMİ
Güçlü Yanlar

• Eski Besni yerleşim alanı bugün kullanılan Besni kent merkezine çok yakın bir konumda, ulaşımı kolay ve özellikli bir
topografik yapıya sahiptir.
• Alanın büyük kısmı kamu mülkiyetinde olup, bu durum uygulama açısından kolaylık sağlayacaktır.
• Anı değeri yanında somut olmayan değerlere sahip olan alan Besni halkı için önemlidir.

Zayıf Yanlar

• Eski Besni yerleşiminin fazla bozulmuş olması, geçmişten çok az yapı kalmış olması, bugün yaşanan ve çok kullanılan bir yer
olmaması dezavantajlardandır.
• Besni deresine kanalizasyonun akıtılması en büyük sorundur.

Fırsatlar
Tehditler

• Alanda bulunan anıtların Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde olması, alandan sorumlu kurumun
Kültür ve Turizm Bakanlığı olması onarım ve yeniden kullanım olanakları açısından avantajdır. Yerel otoritelerin ve
paydaşların alanın kullanımı için gösterdikleri çaba da olumlu bir yöndür.
• Alandaki güvenlik ve bakım eksikliği ve çevre kirliliği en büyük tehdittir.

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Tarihi ve doğal değerleri bütüncül olarak korunan, üzüm bağları ile Besni’nin özgün yönlerini öne çıkaran bir açık hava müzesi
olarak Besni halkına ve turizme sunulması
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Eski Besni çevresi için 3 temel politika önerilmektedir:
1. Eski Besni’nin tarihi/kültürel/doğal çevre bütünlüğü içerisinde ele alınması;
2. Eski Besni’nin sosyo-mekânsal özelliklerinin tanımlanarak projelendirilmesi;
3. Eski Besni’nin koruma ve yeni kentin yapılaşma sınırlarının netleşmesi ve gelecekte oluşabilecek tehditlere karşı Eski Besni’nin
yok olmayacak şekilde korunması.
4. Yerel toplumun koruma ve canlandırma süreçlerinde istihdamının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Eski Besni ve çevresi için 2 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım,
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma,
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Eski Besni’nin sosyo-mekânsal özelliklerinin araştırılması ve tarihi varlıkların temizlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Konut Alanları Araştırma Kazısı Projesi

Eski Besni’yi açık hava müzesine dönüştürmek için yapılacak plan ve proje çalışmaları öncesinde
eski kentteki konut alanlarının tespiti için kazı yapılması

2. Kolektif Bellek Araştırma Projesi

Eski Besni’de yaşamış kişilerle kentin ana omurga ve kullanım alanlarını ortaya çıkartarak, kolektif
belleği kayıt etmek için sözlü tarih çalışmasının yapılması

3. Tarihi Mezarlığın Korunması ve Bakımı Projesi

Tarihi mezar taşları içeren Mezarlıkta, envantere, belgeleme, sunum, bakım ve çevre temizliğine
yönelik çalışmaların tanımlanması ve gerçekleştirilmesi

B Strateji 2. Eski Besni’nin tarihi / kültürel / doğal bütünlüğü içerisinde korunması, canlandırılması ve sağlıklaştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Eski Besni Koruma İmar Planı Projesi

Özellikle konut alanlarında araştırma kazısı sonrasında çıkan veriler, belelk çalışması ve tarihi
araştrıma sonuçlarına dayalı bir kentsel restitüsyon çalışmasına dayanarak, koruma ve kullanma
dengesini gözeterek, ayrıca yeni kentin koruma alanı çeperindeki gelişimini kontrollü hale getirmek
üzere Eski Besni’nin tarihi / kültürel / doğal değerleriyle bütüncül olarak ele alan, alanın yeşil
elemanlarla birlikte geliştirerek bir açık hava müzesi olarak kullanımını sağlayacak, eylem odaklı bir
Koruma İmar Planının yapılması

2. Güvenlik Projesi

Alanın güvenliğinin sağlanması için, alanı bir bütün olarak gözeten bir güvenlik projesinin
geliştirilmesi ve gerekli örgütlenmenin sağlanması

B Strateji 3. Eski Besni’nin tarihi / kültürel / doğal bütünlüğü içerisinde yeniden düzenlenmesi
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Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Dere Atık Islah Projesi

Kanalizasyonun aktığı Tahtalı ve Kızıloba Derelerinin ıslahı için gerekli projelendirme ve uygulama
çalışmalarının ivedilikle gerçekleştirilmesi
Eski Besni alanın bir açık hava müzesi olarak kullanımını öngören Koruma İmar Planında Genel
çerçevesi tanımlanacak olan bu projenin şu başlıkları içermesi beklenir:

2. Eski Besni Canlandırma ve Çevre Düzenleme Projesi
(EB-CÇDP)

•

Eski Besni’nin ana omurga ve ana kullanım alanlarının izlerini içermesi

•

Alandaki tüm tarihi tescilli eserlerle birlikte özellikle Akali Baba Türbesi, Meydan Hamamı,
Kızılcıova Camii ve Kurşunlu Camii’ni içine alan alanda özel sunum koşulları ve turistik hizmet
birimlerini içeren,

•

Besni halkının gereksinim duyduğu /duyacağı rekreasyon amaçlı işlevleri: yeşil alanlar, üzüm
bağı terasları, yürüyüş / gezinti güzergahları / parkurları, açık hava eğlenceleri, pazar yeri,
ziyaret noktaları, yeme içme olanakları vb. gibi faaliyetleri içeren mekansal düzenlemeler

3. Bakı Noktaları Planlama / Düzenleme Projesi

EB-CÇDP’de tanımlanan tasarım kriterlerine uygun olarak Eski Besni alanı içerisindeki Toktamış
Tepesi, Kale ve güneye dere kenarından inen yolun bakı noktalarına dönüştürülecek şekilde yeniden
düzenlenmesi

4. Ağaçlandırma Projesi

Eski Besni’nin bir açık hava müzesine dönüşümü için EB-CÇDP’de tanımlanan tasarım kriterlerine
uygun olarak giriş ve bakı noktalarının görsel vurgusunun sağlanması amacıyla ağaçlandırılması

5. Yürüyüş / Gezinti Güzergahları / Parkurları Projesi

EB-CÇDP’de tanımlanan tasarım kriterlerine uygun olarak alan içerisinde yaya gezinti /yürüyüş
Güzergahları / Parkurları belirlenmesi ve planlanması

6. Eski Besni Üzüm Bağı Terasları Projesi

EB-CÇDP’de tanımlanan tasarım ölçütlerine uygun olarak Eski Besni Alanı içinde ve koruma
alanının doğu/kuzeydoğu yamacında yeni yerleşmeyle birleştiği noktalardaki özel mülkiyetteki
alanları Besni Üzümlerinin üretildiği ve üzüm bağı teraslarına dönüştürmek, böylece doğal peyzajın
zenginleştirmek ve yerel üretimle Besni üzümünün markalaşmasını sağlamak

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 4. Koruma ve iyileştirme faaliyetlerinin birlikte yürütebilmek için yasal çözümlerin aranması ve gerekli işbirliklerin kurulması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Eski Besni için Kurumlararası İşbirliği Projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hazine’den oluşan üç ayaklı mülkiyet
düzeninden kaynaklanan çok aktörlü kurumsal yapının işlemesi için gerekli işbirliklerinin kurulması,
gerekiyorsa yasal çözümlerin aranması

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Turistik hizmet alanlarının planlanması ve tasarlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Mesire Alanları Projesi

Eski Besni koruma alanı dışında (Sugözü gibi) turistlere ve halka yönelik mesire alanı ağının
kurgulanması ve mesire yerlerinin düzenlemelerinin yapılması

2. Hizmet Birimleri Projesi

Mesire yerlerinde ve çevre düzenleme projesi kapsamındaki alanda hizmet birimlerinin tarif
edilmesi ve projelendirilmesi

B Strateji 2. Örenyerine ve öreniçi ulaşılabilirliğin ve yönlendirmenin iyileştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Yol Islah Projesi

Ören yerinin içinden geçen stabilize yolun asfalt ve belli yerlerde doğal taşla kaplanarak ıslahı

2. Giriş Yolu İyileştirme Projesi

Ören yerine giriş yolunun güvenli bir şekilde yeniden düzenlenmesi

3. Eski Besni Yerel Bilgi Derleme Projesi

Levhaların içereceği doğru ve kapsamlı bilginin derlenmesi

4. Turistik Levhalama Projesi

Tüm alana yönelik turisti yönlendirici levhalama planlamasının yapılması

B Strateji 3. Kültürel, sosyal, doğal ve fiziki değerlerin sunumunun ve tanıtımının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Tanıtım Projesi

Tarihi ve doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası, yürüme
yolları kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak Eski Besni’nin sosyo-mekânsal özelliklerinin araştırılması, tarihi / kültürel
/ doğal değerlerin bütüncül ele alındığı koruma ve canlandırma çalışmalarının yapılması ve ulaşılabilirlik-tanıtım projelerine öncelik
verilmesi önerilmektedir.
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DOĞAL ÇEVRESİYLE SOFRAZ TÜMÜLÜSLERİ
Nida Naycı
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
Üçgöz Beldesi’nde yer alan mezar yapıları ve özellikle Sofraz Tümülüsleri, yapım teknikleri ve mekânsal düzenleri ile Roma Dönemi
özelliklerini tümüyle yansıtan eserler olarak bilimsel açıdan değerlidir. Roma Dönemi gömü geleneğini çok iyi aktaran ve göreli olarak
iyi korunmuş eserler olarak Sofraz Tümülüsleri, turistler için bir tümülüsün içine girebilme olanağı sundukları bölgesel ölçekte çok
değerlidir. Türkiye’de turistlerin içine girerek, lahitleri ile birlikte ziyaret edebilecekleri, ziyarete açık bir başka Tümülüs yoktur1. sayısı
çok sınırlıdır. Her iki Tümülüsün üzerinde bulunan dolgu tepe dış etkenler dolayısıyla tahrip olmuş olsa da, mezar yapılarının içi oldukça
korunmuş durumda olup, oldukça sınırlı müdahalelerle sunulabilir niteliktedirler. Sofraz Tümülüsleri ve Üçgöz yerleşimi içinde bulunan
Nekropol alanı birbirine yakın konumlanmış olmaları sebebiyle arkeolojik olarak (tarihi-kültürel bağlamı nedeniyle) bütüncül bir çevre
tanımlamaktadırlar. Yerleşimden uzakta konumlanmış olmaları nedeniyle her iki Tümülüs de oldukça iyi korunmuş bir doğal çevre
içinde yer almaktadır. Bu da alanın kültürel peyzaj değerlerinin korunmasını sağlamıştır. Yakın çevresinde yer alan Üçgöz (Sofraz) kırsal
yerleşimi ile birliktelikleri bu alanın ilerde gelişmesine yönelik oldukça önemli bir potansiyeldir.
Sorunlar
Tümülüslere ilişkin en büyük sorun güvenlik ve kaçak kazılardır. Tümülüsler içerisinde sadece Büyük Tümülüs’de bekçi bulunmaktadır.
Küçük Tümülüs ve Nekropol Alanı’nda herhangi bir bekçi ve/veya koruma bulunmamaktadır. Büyük Tümülüs’te giriş kontrolünü sağlamak
ve bilet kesmekle görevli bekçinin içinde bulunduğu fiziksel şartlar da oldukça sıkıntılıdır. Bekçi doğal olarak sadece mesai saatleri içinde
çalışmaktadır. Sürekli olarak örenyerinde kalmayıp, köyde ikamet etmektedir. Sofraz Tümülüslerinde güvenliğin sağlanması için bekçi
sayısının artırılması gereklidir. Derme-çatma ahşap bir gölgelik altında hizmet vermeye çalışan örenyeri bekçisinin barınma koşulları
alanın daha da atıl bir halde gözükmesine sebep olmaktadır. Küçük Tümülüs’teki kazı-araştırma çalışmalarının ancak kaçak kazı ihbarı
üzerine gerçekleştirilmiş olması; Üçgöz yerleşimi içinde yer alan Nekropol Alanının da benzer şekilde kepçe çalışması sırasında oluşan
çöküntü sonucu bulunması alandaki mezar yapılarının insan kaynaklı tahribata karşı ne kadar hassas olduğunu göstermektedir. Bu
nedenlerle ivedilikle alanda çalışan bekçi sayınsın artırılması ve beldede tarihi eserlerle ilgili farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi gereklidir.
Her iki tümülüste de tahribatlar sonucu oluşan çöküntüler sonucu, toprak kayması riski bulunmaktadır. Büyük Tümülüs’de girişin üst
kısmındaki toprak kesiğinin daha fazla kaymasını önlemek üzere yığma taş duvarlarla destek yapılmaya çalışılmıştır. Özellikle Küçük
Tümülüs’teki tahribat sonucu oluşan yamaç, her yağış sonrası aşağıya kayma riski taşımaktadır. Ayrıca tümülüsü oluşturan tepelerde yer
yer makro bitkilenme görülmektedir. Benzer şekilde kaçak kazılar sonucu duvarlarda oluşan küçük yıkılmalardan moloz döküntü oluşma
riski vardır.
Örenyeri olarak ziyaretçilere açılmış olmasına rağmen, Tümülüslerle çevrelerinde alan sunumuna yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalar çok
yetersiz ve niteliksizdir. Nekropol alanında ise hiçbir çalışma yoktur. Bu bağlamda Tümülüs çevrelerinde gelen ziyaretçiler için su, elektrik,
aydınlatma, çöp kutusu, oturma bankı, gölgelik vb gibi altyapı elemanları yoktur. Mezar yapılarında aydınlatma ve havalandırma yoktur.
Bu durum taş yüzeylerde rutubet ve nemlenmeye bağlı bitkilenmeye neden olmaktadır. Küçük Tümülüs’te oldukça karanlık ve nemli olan
iç mekânlardan, kuzeyde kalan mezar odasında yarasa yuvaları bulunmaktadır.
Tümülüsleri gezen ziyaretçilere yönelik servis birimleri (WC, dinlenme, vb) bulunmamaktadır. Benzer şekilde ziyaretçilere yapıların tarihi,
arkeolojik ve mimari özellikleri hakkında bilgi verecek yönlendirme ve bilgilendirme levhaları, ya da tanıtım broşürleri yoktur. Büyük
Tümülüs ve Küçük Tümülüs’e ulaşan mevcut tali yolda bazı iyileştirmeler yapılmış olmakla birlikte, halen yol sathı düzgün değildir.
Büyük Tümülüs’te girişe konulan ahşap merdivenler derme çatma ve özensiz bir şekilde yerleştirilmiştir. Üzerine yapılan sundurmaya
ondolin ve sarmaşıkla gölge sağlanmaya çalışılmıştır. Bu haliyle hem alanın derme çatma görünmesine sebep olmakta hem de ziyaretçiler
açısından risk oluşturmaktadır. Ayrıca merdivenlerin dromos duvarlarını ve mekânda bulunan bazı mimari parçaları destek olarak
kullanması sebebiyle fiziksel zarar vermektedir. Küçük Tümülüs’te Adıyaman Müzesi tarafından yapılan betonarme üst örtü; arkeolojik
sit alanında kalıcı bir müdahale olması, yörenin doğal ve kültürel dokusu ile uyumsuz olması gibi nedenlerle alanın özgün özelliklerine
zarar vermektedir.
Üçgöz Beldesi içinde yer alan Nekropol Alanına ait son yıllarda ortaya çıkarılan her iki mezar yapısı da özel mülkiyette bulunmaktadır.
Konuyla ilgili uzmanların yerinde yaptıkları incelemeler sonucu mezar yapısı izlerinin yakın çevrede de devam ettiği belirtilmiştir. Bu
durumda özel mülkiyete konu daha birçok noktada ve mevcut evlerin altında olmak üzere yeni mezar yapılarının olması olasılığı yüksektir.
Bu durum iki noktada büyük sıkıntı yaratmaktadır:
Mevcut ve potansiyel kaya mezarları alanları yapılaşma, inşaat, altyapı gibi fiziksel müdahalelere ve kullanıcıların yol açtığı kaçak kazılara
karşı hassas durumdadır.
İlgili kurumlarca tespit ve tescili yapılmış ve yapılacak olan kaya mezarlarının imarlı bir yerleşim alanı içerisinde ve özel mülkiyette
bulunmasından dolayı mülkiyet sahiplerinin devletten “mağduriyet”lerinin giderilmesi konusunda talepleri olmuştur/olacaktır. Bu
durumda alanda önemli ve acil olarak bekleyen “kamulaştırma” problemi vardır. Kamulaştırmanın Belediyesince mi yoksa Bakanlık
tarafından mı yapılacağı karar vericiler tarafında çözülmesi gereken bir sorundur.
1

Bilindiği gibi Sofraz’a yakın Sesönk Tümülüsü, Sofraz Tümülüsleri gibi ziyaret edilebilir nitelikte olsa da, henüz araçla erişim mümkün değildir. Karakuş, Nemrut gibi Tümülüslerin
mezar odaları ise halen açılıp, tespit edilmemiştir. Gordion’daki (Polatlı-Ankara) Kral Midas’ın olduğu düşünülen Tümülüs içinde mezar odası da ise şu anda özgün eser
bulunmamakta; ölüye ait eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Tüm bu koşullar düşünüldüğünde Sofraz Tümülüsleri turistik açıdan son derece önemlidir.
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Nekropol alanındaki bir başka idari sorun da iki mezar yapısının farklı kurumlar tarafından farklı koruma statüleri ile tescil edilmiş
olmasıdır. Birinci mezar alanı Adana KTVKBK tarafından “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmişken; ikinci mezar alanı Şanlıurfa
KTVKBK tarafından “taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiştir. Nekropol Alanı adından anlaşılacağı gibi tek yapı niteliğinden çok alan
ölçeğinde devam eden kaya mezarları bütünüdür. Bölgenin mevcut (tespit edilmiş) ve potansiyel (şu anda izleri görülen ilerde kaya mezarı
çıkma olasılığı olan) mezar alanlarının bir bütün olarak “Arkeolojik Sit Alanı” olarak ilan edilmesi Sofraz Belediyesi tarafından bölgenin
bir bütün olarak ele alınmasını ve hatta Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazırlamasını sağlayacaktır. Eğer mevcut tespitler “taşınmaz kültür
varlığı” olarak tescil edilmeye devam ederse, ilgili Belediye tarafından sadece imar planı yapılacak; bu da alandaki yapılaşma faaliyetlerinin
kontrol edilmesini zorlaştıracaktır.
Nekropol alanındaki mezar yapılarına ilişkin çevre düzenlemesi, koruma ve sunum çalışmaları bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu
mezar yapıları yerleşim içinde olması nedeniyle algılanması oldukça zordur.
Potansiyeller
Üçgöz Beldesi’nde ortaya çıkan nekropol alanın daha geniş bir alana yayılıyor olma ihtimali, öte yandan araştırmacıların Sofraz
Tümülüslerin yakınında, köyün 300 metre güneydoğusunda buldukları Kral Antiochos’a ait Stel den yola çıkarak Sofraz’da bir kült
alanın var olabileceğine ilişkin değerlendirmeleri arkeolojik ve dolayısıyla turistik açıdan Üçgöz Beldesi için çok önemli bir potansiyeldir.
Nekropol Alanı’nın genişletilerek, bölgede kazı yapılması ve mezar odalarının ortaya çıkarılması, Sofraz Tümülüsleri ile birlikte Üçgöz
Beldesi içinde bir çekim noktası oluşturulmasına olanak verecektir. Kısa erimde olmasa da bu potansiyelin ilerde nasıl gündeme
getirileceği değerlendirilmeli, böylece beldenin ilerde önemli bir turistik bir beldeye dönüşümü düşünülmelidir. Benzer şekilde yerleşimin
içinde bulunan Türk-İslam dönemi cami yapılarından Mustafa Paşa Cami yapısında kullanılan Korint tarzı sütun başlıkları yerleşimin
yakınında Roma dönemi yerleşmesinin varlığını akla getirmektedir. Bu nedenle nekropol alanının ait olduğu bir yerleşim alanının varlığı
araştırılabilir. Bilinen bir güzergah üzerinde bulunmaları, birbirine yakın ve yürüme mesafesinde konumlanmış olmaları ve korunmuş bir
doğal çevre içinde olmaları nedeniyle doğa yürüyüşü ve trekking turizmi potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca Tümülüsler yakınında bulunan
alabalık tesisi bölgenin rekreasyonel potansiyeli açısından önemlidir.
SWOT Analizi
BÜYÜK TÜMÜLÜS

KÜÇÜK TÜMÜLÜS

NEKROPOL ALANI

Güçlü Yanlar

· Dönemin önemli yapılarından biri
olması
· Korunmuş olması
· Korunmuş doğal çevre içinde yer
alması

· Döneminin tümülüs yapısını
göstermesi
· Korunmuş doğal çevre içinde yer
alması
· Büyük Tümülüse yakın olması

· Yerleşim içinde daha büyük bir arkeolojik
alanın varlığına işaret ediyor olması

Zayıf Yanlar

· Güvenlik
· Yetersiz sunum ve altyapı çalışmaları
· Kaynak yetersizliği
· Tanıtım eksikliği
· Yöre halkında farkındalık eksikliği,
bütünleşememe

· Güvenlik
· Tahribat
· Yanlış müdahaleler ve Altyapı
eksikliği
· Kaynak yetersizliği
· Tanıtım eksikliği
· Yöre halkında farkındalık eksikliği,
bütünleşememe

· Güvenlik
· Araştırma ve kazı çalışmaları yetersiz
· Yerleşim içinde yeterince algılanmaması
· Tanıtım eksikliği
· Yöre halkında farkındalık eksikliği,
bütünleşememe

Fırsatlar

· Belediye sınırları içerisinde olması
· Yöre halkının işbirliği ve girişimciliğe
açık olması9
· Yöre halkı ile Rekreasyon alan
işletmeciliği10

· Belediye sınırları içerisinde olması
· Yöre halkının işbirliği ve girişimciliğe
açık olması
· Yöre halkı ile Rekreasyon alan
işletmeciliği

· Belediye sınırları içerisinde olması;
kamulaştırmaya akçal destek olanakları
· Yöre halkının işbirliği ve girişimciliğe açık
olması

Tehditler

· Kaçak kazı
· Doğal tahribat ve yangın

· Kaçak kazı
· Doğal tahribat ve yangın

· Yerleşim baskısı ve kaçak kazı
· Özel mülkiyet durumu

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Tarihi ve doğal değerleri bütüncül olarak korunan yeni bir turizm beldesi.
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Sofraz-Üçgöz ve çevresi için 3 temel politika önerilmektedir:
1. Ören yerlerinin korumasının ve iyileştirilmesinin doğal çevre ve mevcut yerleşimle birlikte ele alınması;
2. Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecine yasaya uygun olarak katılımının sağlanması; 3) Yerel toplumun koruma ve gelişme
sürecine istihdamının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Üçgöz (Sofraz) ve çevresi için 3 temel strateji alanı belirlenmiştir:
1. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım;
2. Kültürel turizm odaklı kalkınma;
3. Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
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Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Tümülüslerin tarihi/kültürel değerlerinin araştırılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Nekropol Alanı’nda Araştırma Projesi

Nekropol Alanı’nda merkezi idare tarafından jeofizik araştırmaları da içeren ayrıntılı tespit yaptırılarak
Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının belirlenmesi

2. Tümülüs Araştırma Projesi

Başta Sesönk Tümülüsü olmak üzere, kısa, orta ve uzun vadede güzergâh genişletmek üzere ayrıntılı
araştırılmamış Tümülüslerde araştırma yapılarak, ihtiyaçların tespiti ve sağlanması

B Strateji 2. Tümülüslerin, içinde bulunduğu doğal çevre ile birlikte bütüncül bir şekilde ele alınarak planlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Büyük Tümülüs ve Küçük Tümülüs Arkeolojik Sit
Alanları için Koruma İmar Planı

Mevzuata uygun olarak Tümülüslerin olduğu Arkeolojik Sit Alanları için her iki alanı ve tercihan
Sofraz Çayı kıyısını bütün olarak gözeten bir KİP hazırlanması

2. Büyük ve Küçük Tümülüsler için Koruma Projelerinin
hazırlanması

Tümülüslerdeki koruma sorunlarının çözümü ve ziyarete uygun müdahalelerin yapılması (erişim,
aydınlatma, havalandırma vb ) için mevzuata uygun olarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin hazırlanması

3. Sofraz Nekropol Alanı
Sit Alanı tanımı ve KİP hazırlanması

Nekropol Alanı’nda sit alanı sınırlarının ilerdeki potansiyeller gözetilerek belirlenmesi ve bu alan için
KİP hazırlanması

B Strateji 3. Tümülüslerin korunması, güvenliği ve sağlıklı sunumu
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Altyapı Projesi

Halkın Sofraz (Üçgöz) beldesine ilişkin altyapı ihtiyaçlarının öncelikle temiz su, arıtma, yol gibi
hizmetlerin karşılanması. Bu kapsamda, hem yerleşimin hem Tümülüslerin içme suyu şartlarının
iyileştirilmesi ve olanaklarının geliştirilmesi

1. Güvenliğin Sağlanması Projesi

Özellikle kaçak kazı riski olan bölgede güvenlik önlemi olarak bekçi sayısının ivedilikle artırılması,
bekçilerin barınacakları mekanları Çevre Düzenleme Projeleri kapsamında ele alınması

B Strateji 4. Tümülüs ve tarihi eserlerin korunarak yeniden düzenlenmesi
1. Büyük ve Küçük Tümülüs Arkeolojik Alanı Çevre
Düzenleme Projeleri

Hazırlanacak KİP’na göre Tümülüs girişlerini içeren alanlar için Çevre Düzenlenme Projelerinin
hazırlanması ve uygulanması

2. Sofraz Çayı Çevre Düzenleme Projesi

Tümülüslerle birlikte bütünlük oluşturan, doğal değerler açısından zengin Sofraz Çayı kıyısının
projelendirilmesi ve çevresinin düzenlenmesi

B Strateji 5. Tümülüs ve tarihi eserlerin korunmasına yönelik belde de altyapı geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Altyapı Projesi

Halkın Sofraz (Üçgöz) beldesine ilişkin altyapı ihtiyaçlarının öncelikle temiz su, arıtma, yol gibi
hizmetlerin karşılanması. Bu kapsamda, hem yerleşimin hem Tümülüslerin içme suyu şartlarının
iyileştirilmesi ve olanaklarının geliştirilmesi

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Tümülüslerin ve diğer tarihi/doğal alanlarda turistik kullanımların geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Tesis Projesi

Sofraz Çayı kıyısında turistik tesislerin geliştirilmesi (alabalık, mesire yerleri vb.)

B Strateji 2. Yerel halkın kültürel mirasın korunması ile ilgili farkındalığının ve bilgisinin arttırılması.
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Eğiticiye Eğitim Projesi

Yerel öğretmenlerin tarihi miras ve değerlerle ilgili eğitilmeleri amaçlı kursların düzenlenmesi

2. Toplumsal Farkındalık Projesi

Toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik katılımlı öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi (ortak
projeler, kurslar vb.)

3. Hizmet Eğitimi Projesi

Halkın yararlanabileceği turizm odaklı hizmet eğitim alanlarının tanımlanması (örneğin: çocuklar ve
gençler için dil, alan kılavuzluğu ve işletmecilik kursları gibi) ve buna yönelik kursların düzenlenmesi

B Strateji 3. Gelir getirici faaliyetlerin ve yerel istihdamın geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Yerel İstihdam Projesi

Turistik hizmet işletmelerde yerel halkın istihdamının desteklenmesi

B Strateji 4. Tümülüsler ve alanın turistik ulaşılabilirliğinin sağlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Ulaşım Projesi

Tümülüsler ve alana ulaşılabilirliği geliştirecek ulaşım planlama çalışmasının yapılması

2. Üçgöz Beldesi Turist Güzergahı Sağlıklaştırma
Projesi

Üçgöz Belde Belediyesi’nce Tümülüslere ulaşan aks öncelikli olmak üzere Beldenin sağlıklaştırılması
için yolların doğal taş kaplaması ve çevre temizliğinin sağlanması
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Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
3. Gezi Güzergahı Projesi

Tümülüslerin Sofraz/Üçgöz tur güzergahına sokulmaları

4. Yaya Ulaşılabilirliği Projesi

Tümülüslere ve doğal değerlere yaya ulaşılabilirliğinin sağlanması ve ulaşım koşullarının iyileştirilmesi

5. Turisti Yönlendirme Projesi

Turistik yönlendirme amaçlı tanıtıcı levhaların yenilenmesi ve düzenlenmesi

B Strateji 5. Tümülüsler ve Alanın turistik tanıtımının ve pazarlanmasının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizme Yönelik Tanıtım Projesi

Kültürel ve doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası, yürüme
yolları kitapçığı vb.) tanımlanması

Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Yerel halkın ekonomik düzeyinin iyileştirilmesi amaçlı tarımın çeşitlendirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tarımsal Çeşitlilik Projesi

Yerel ürünlerin (sulu/kuru tarım: kavun, karpuz, hurma, üzüm, ceviz, vb.) üretimini ve yaygınlaştırılma
imkânlarının araştırılması ve uygulanması

B Strateji 2. Tarımsal ürünlerin pazarlanması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması Projesi

Eskiden mevcut olup üretimi desteklenecek meyvelerin tanıtım/paketleme/nakliyat araçlarının
geliştirilmesi, satışı için gerekli işbirliklerinin kurulması ve ticari düzenlemelerin yapılması

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak tarihi ve doğal çevrenin bütünlüğü dikkate alınarak korunması, gerekli
hizmetlerin götürülmesi ve kültürel farkındalığı arttıracak eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.
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FIRAT KANYONU’NDA YERLEŞİM İZLERİ:
ABULDEYŞ MAĞARALARI VE KIZILİN
Suna Kabasakal Coutignies
Yerin Anlamı, Önemi, Mimari ve Arkeolojik Değerleri
Kızılın (Singas) Roma Köprüsü’nün tarihi ve mimari değerleri; Türkiye sınırları içinde yer alan 82 adet Roma köprüsünden biri olması,
ilk aşamada hazırlanan ve sonradan kullanılmayan kayadan kesilerek hazırlanmış ayak temellerinin halen okunuyor olması, köprünün
yamuk olması, inşai hata içermesi, yapım tekniği ve mimari öğelerinin her açıdan çok iyi algılanır nitelikte olması, Osmanlı dönemi de
dâhil hemen her dönemde onarılarak kullanıla gelmesi ve bu çok katmanlılığın izlerini bünyesinde barındırması, Roma döneminden
18yy’a kadar kullanılan köprünün özellikle batı tarafındaki doğal kaya rampa üstünde çıplak gözle okunan araba tekerleği izlerinin varlığı,
Köprünün güneyindeki kaya mezarları ve kaya oyma yerleşim alanıyla güçlü bir coğrafi, tarihi ve doğal bütünlük ve turistik potansiyel
oluşturmasıdır.
Konum, doğal özellikler ve yerleşim bakımından; Köprünün Göksu ırmağının oluşturduğu kaya kanyonu ile bu kanyonda yer alan insan
eliyle yapılmış kaya oygu yerleşim mekanları ve mezarlarla birlikte oluşturduğu bütünlük, Kızılin Köyüne ve Abuldeyş mağaralarına yakın
olması, Kızılin Köyündeki Fırat iskelesinden Göksu kanalıyla bu alana tekne ile erişimin mümkün olması ve bu deneyimin yere özel niteliği,
Köprünün ilk temelleri olarak kayaya oyulan düz platformların tekne ile erişimde iskele olarak kullanılabilme potansiyeli,
Kullanım, yerel halk ve turistler bakımından köprü günümüzdeki ulaşım ağlarının dışında kaldığı ve yıkıldığı için bugün kullanılmamakta
ve sürekli bir uğrak yeri olmamakla birlikte nadir de olsa turistlerce ve piknik alanı olarak çevre sakinlerince ziyaret edilmekte ve
kullanılmaktadır. Köprünün Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu’na çok yakın mevkide olması, erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu durum alanın
çok yakın gelecekte tüm çevresi ile birlikte Kızılin Köyü ve Abuldeyş mağaralarını da içinde alan kısa bir tekne turu için gerekli tüm doğal ve
mimari özelliklere sahiptir. Ayrıca özellikle dayanışma konusunda başarılı olan Kızılin halkının bu tür kullanımları desteleyecek hizmetlerin
üretimine olumlu bakmaktadır.
Sorunlar
Kızılin’de ve tarihi köprü alanında şu temel sorunlar tespit edilmiştir. Tarihi köprünün işlevini yitirmiş olması bir sorundur. Tarihi köprü
yıkık durumda olduğu ve ulaşım güzergahları da değiştiği için köprü işlevini yitirmiştir. İşlevsiz olan köprü strüktürel sorunlara ve malzeme
bozulmalarına daha açıktır. Sit Alanına erişim sağlayan tarla yolu dar ve tanımsızdır, ayrıca sit alanında mülkiyete bağlı sorunlar vardır.
Kızılin Köyü’nün köprünün ören yerinden kopuk olmasıdır. Kontrol edilemeyecek kadar uzak bir alanda olduğu için insan eli ile yapılan
tahribata açıktır. Kızılin köyünün teknik altyapısı yetersizdir. Kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. Ayrıca, çöpler köy içinde boş
bulunan yerlere ve kıyıya atılmaktadır. Bu da çevre kirliliğine neden olmaktadır. Kızılin köprüsünün üzerinde yapıldığı Göksu ırmağındaki
kirlilik ve suyun debisinin HES yapımıyla azalması önemli bir sorundur. Göksu çayının kirlenmesine neden olan koşulların yerel otoriteler
eliyle çözülmesi gerekir. Son olarak, toplumsal motivasyon eksikliği gözlemlenmiştir. Derinlemesine görüşmeler toplumsal liderler
dışında köylünün pasif ve isteksiz olduğunu göstermiştir.
Potansiyeller
Kızılin yerleşimi ve çevresindeki kültürel/tarihi/doğal değerler dört temel potansiyele sahiptir: tarihi / kültürel / doğal değerler, turizm,
ekonomik ve toplumsal. Kızılin Köyü’nden 3,6 km uzaklıkta, Göksu üzerinde bulunan Roma Dönemi’ne ait Kızılin Köprüsü çevresindeki
mağara tipi yerleşmeler ve kaya oyma mezarlarla birlikte bu çevredeki en önemli tarihi ve kültürel mirası oluşturur. Bu tarihi yapı ve
çevresinde eserlerin Kızılin Köyü yerleşimi ile doğrudan algısal bir ilişkisi bulunmamakla beraber, üzerine inşa edildiği Göksu akarsuyu
4 km aşağıda Fırat nehri ile bağlanır. Fırat’ın Göksu ile birleştiği bu noktadan sonra, Fırat nehrinin açtığı derin kaya kanyon üzerinde iki
yanda mağaralar ve kaya oyma mekânlardan oluşan ve genellikle çok katlı olan ve neredeyse tarih boyunca yerleşim amaçlı kullanılmış
alanlar bulunur. Fırat’ın oluşturduğu çok özel coğrafyanın ürünü olan bu alanlar gerek doğal ve tarihi açıdan eşsizdirler. Bu nitelikte
kaya oyma mekân ve yerleşmeler ülkemizde de sayıca çok olmakla birlikte (ki Kapadokya bunlar içinde en özel örneklerden biridir),
böylesi bir yerleşmenin nehir boyunca oluşturulmuş derin bir kanyon çevresinde şekillenmiş olması, sadece Türkiye içinde değil
uluslararası düzeyde de önemli bir değerdir. Öte yandan bu kanyonun pek çok dinde özel anlamlar atfedilen, tarih boyunca barındırdığı
medeniyetlerin çeşitliliğiyle her zaman yerleşikliğini korumuş Bereketli Hilal’i var eden, Dicle ile birlikte medeniyetin doğduğu yer olarak
kabul edilen Mezopotamya’yı oluşturan Fırat Nehri’ne (Euphrates) ait olması; kanyona tarihi, dinsel, mitolojik ve hatta mistik anlamlar
da yüklemektedir.
Fırat kanyonunun bu doğal ve anlamsal değerleri, Fırat’ın Atatürk Barajı’ndan sonraki kısmında güneye doğru her iki yakada da devam
etmekle birlikte; suyoluyla Kızılin Köprüsü’ne 4 km ve Kızılin Köyü’ne ise 700 m uzaklıkta yer alan Abuldeyş Mağaraları, yukarıda
tanımlanan özellikleri örnekleyen önemli yerleşmelerden biri olarak, KNYP’nın güneydeki en son durağını oldukça yakın mevkide yer
aldığı için, bu durağı nemrut gibi özel bir odak noktasına çevirme potansiyeli vardır. Dolayısıyla gelecekte Fırat Kanyonunun bir bütün
olarak ele alınması ve özel bir güzergâha dönüştürülmesine yönelik üst ölçekli başka projelerin üretimi konusu saklı kalmak koşuluyla,
Kızılin Köprüsü ve çevresi, Abuldeyş Mağaraları ve Kızılin Köyü’nü bir bütün olarak gören, Kızılin Köyü’ndeki iskeleden Fırat yoluyla Göksu
üzerinden Kızılin Köprüsüne ulaşan bir güzergâhın bütün olarak düşünülmesi gerekir. Böylesi bir proje, hem KNYP’nın güneyinde önemli
bir odak noktası yaratılmasını sağlama ve hem de ileride Fırat Kanyonu’nun tanımlanan bu potansiyelinin harekete geçirilmesi için,
önemli bir başlangıç deneyimi oluşturma potansiyeli vardır. Öte yandan yörede önemli bir turizm potansiyeli olarak, köylünün turistik
hizmet verme çabaları gözlemlenmiştir. Fırat’ın kenarında ağaçlandırma yapılmış alan, mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Köye gelen
yol üzerindeki çam korusuna ek ağaç dikilmiş. Yetersiz sayı ve nitelikte de olsa iki gezi teknesi bulunmaktadır. Bunlar dışarıdan ziyaretçi
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çekmektedir. Ekonomik olarak, Kızılin halkı, çoğunlukla toprak sahibi olup (1-2 aileye ait en büyük 1000 dönüm; onun dışında 100
dönüm; toplam 36000 dönüm), susuz tarım yapmaktadır. Bunun dışında, köyde toplam 1000 baş hayvan bulunmaktadır. Köylü amatör
balıkçılık yapmaktadır (Fırat’a özgü bir balık olduğu söylenmektedir). Diğer iki ekonomik temel geçim kaynağı taşımacılık ve inşaatçılıktır.
Köyde 25-30 özel araç ve dört dolmuş (2 Besni’ye; 2 Gaziantep’e) vardır. Yerel liderlerin öncülüğünde inşaat işçileri kendi okullarını inşa
etmişlerdir. Son olarak, yerel liderler ve gençler girişimci, yenilikçi, aydın ve farkındalık düzeyi yüksek bir potansiyel sergilemektedir.
Muhtar ve öğretmen, yukarıda vurgulandığı gibi, kendi girişimleri ile lise binasını yaptırmışladır. Gençlerin işletme ve turizme ilgisi vardır.
Yeniliklere açık olup, kızların okuması desteklenmektedir. Ayrıca, tarihi değerlerin farkında oldukları gözlemlenmiştir.
SWOT Analizi

Güçlü yanlar

Zayıf yanlar

Fırsatlar

Tehditler

Kızılin Köprüsü

Kızılin Köyü

•
•
•
•
•
•

• Kızılin Köyünün Fırat kıyısındaki konumu,
• Abuldeyş Mağaraları’na en yakın yer olması,
• Fırat kıyısındaki kayalık yapının ve içindeki mağaraların
oluşturduğu nitelikli çevre
• Tarihi ve çok nitelikli bir iskeleye sahip olması ve doğanın Fırat’a
erişim sağlaması
• Köylünün Fırat’ta balıkçılık yapıyor olması ve bunun yarattığı
turistik potansiyel,
• Köylünün bahçecilikle doğal ürünler üretmesi
• Köylünün bir arada iş yapabilme yeteneği ve deneyiminin olması,
• Köyde okuma-yazma oranının çok yüksek olması,
• Köylünün turizm kaynaklı faaliyetlere çok olumlu yaklaşması

Önemli bir Roma Köprüsü olması,
Mağara yerleşimleri ve kaya mezarlarıyla birlikte olması
Göksu Çayı & Fırat nehri ilişkisi
Abuldeyş mağaralarına yakınlık
Suyoluyla erişim olanağı olması Doğal güzellik,
El değmemiş doğal çevre içinde yer alması

• Köprünün tüm ulaşım güzergahlarının dışında kalması,
• Adıyaman’daki esas turistik çekim alanı olan Nemrut-KarakuşCendere gibi ilgi alanlarının çok uzağında bulunması,
• Zorunlu turistik altyapı ve servislerin bulunmaması,
• Koruma, kullanım ve yerin gelişmesine yönelik önlemlerin
alınmamış olması,
• Köprüye Şanlıurfa-Adıyaman yolundan doğrudan ulaşım
sağlayacak bir yolun olmaması

• Köyün yerel mimari özellikler açısından fazla nitelikli olmaması
• Köy ile Köprü arasındaki tarla yolunun araç geçişine uygun
olmaması,
• Köyde turizme yönelik altyapının olmaması,
• Abuldeyş Mağaraları’nın başka birilin sınırları içinde kalması
(Şanlıurfa-Bozova),
• Köyde sulu tarım/ bahçecilik yapmak için alt yapının yetersiz
olması,

• Kızılin Köprüsü ve çevresinin , Fırat Kanyonu, Abuldeyş
Mağaraları ve çok nitelikli iskelesi ve doğal kıyısı olan Kızılin
Köyü ile suyoluyla fiziksel bütünlük oluşturması potansiyeli
• Fırat (Euphrates) nehrinin tarihi, dinsel, mitolojik ve hatta
mistik anlamlarına bağlı turistik potansiyel
• Adıyaman’da turist sayısının artış göstermesi.
• Tüm dünyada farklı turistik faaliyetlere (eko turizm, etno
turizm) duyulan ilgi ve bu konudaki turistik faaliyetlerin
genelde artış göstermesi.

• Köyün Türkiye Turizm Stratejisi 2023’nde tanımlanan Kültür
Köyü’ne dönüştürülmek üzere çevresiyle birlikte sahip olduğu
potansiyel

• Köprü özelinde güvenlik ve bakım eksikliği
• Defineciler ve kaçak kazılar
• Köprünün kontrol, denetimi için idari makamların katkısı idari
işleyişin uygun olmaması,
• Oluşturulan turistik güzergah yeterince tanıtılmaması,
turistlerin beklenen ilgiyi göstermemesi,
• Ulusal çapta politik karışıklıklar vb nedenlerle işlemeyebilir.
• Yetersiz / başarısız, kötü tanıtım

• Turistik amaçlı kalkınma öngörülmesine rağmen çeşitli dış etkenler
nedeniyle (küresel kriz, Adıyaman’da terör vb beklentileri) turist
sayısında beklenen artışın sağlanamaması,
• Güvensizlik nedeniyle Köylünün gönülsüz davranması
• Beklenmeyen şekilde Şanlıurfa ile Adıyaman makamlarının birlikte
çalışamaması,
• Tanımlanan işlerin yetersiz ve niteliksiz projelerle uygulanması,
istenen kalitenin mekansal ve hizmet olarak sunulamaması
• Yetersiz / başarısız, kötü tanıtım

Vizyon ve Hedef / Politikalar/ Temel Strateji Alanları / Stratejiler/ Projeler / Proje Hedefleri
VİZYON. Kommagene-Nemrut güzergahının güneydeki Fırat Kapısı
“Fırat‘ın Çağrısı / Türküsü (Euphrates’s Song)“
POLİTİKALAR. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Kızılin ve çevresi için 3 temel politika önerilmektedir:
1) Tarihi/kültürel/doğal değerlerin birlikte ele alınması;
2) Mevcut yerleşimin tarihi su yolları ile ilişkilendirilmesi;
3) Yerel toplumun koruma ve gelişme sürecine yasaya uygun olarak katılımının sağlanması;
4) Yerel topluma koruma ve gelişme sürecinde iş imkanlarının sağlanması.
TEMEL STRATEJİ ALANLARI. Tarif edilen vizyona ulaşmak için Kızılin Köprüsü ve Kızılin Köyü ve çevreleri için 3 temel strateji alanı
belirlenmiştir:
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1) Tarihi / Kültürel / Doğal Koruma ve Bakım;
2) Kültürel turizm odaklı kalkınma;
3) Diğer ekonomik alanlarda gelişim.
STRATEJİLER, PROJELER, PROJE HEDEFLERİ. Yukarıda tarif edilen temel strateji alanlarına ulaşabilmek için aşağıdaki tabloda stratejiler
üretilmiş, proje isimleri ve proje hedefleri tarif edilmiştir.
Temel Strateji Alanı I. Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım
B Strateji 1. Tarihi/kültürel/doğal çevre ve Kızılin Köyü’nün bütüncül ele alınarak korunması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Kızılin Köyü-Fırat Vadisi Planlama Projesi

Tarihi/kültürel/doğal çevre ve yerleşimini birlikte ele alan bir planlama çalışmasının yapılması

B Strateji 2. Kızılin köprüsünün ve çevresinin korunması, konsolidasyonu ve temizliği
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Kızılin Köprüsü Koruma Projesi

Kızılin Köprüsü’nün tarihi değerlerinin korunması, konsolidasyonu ve iyileştirilmesi

B Strateji 3. Tarihi/kültürel/doğal çevrenin korunması sürecinde gerekli çevre düzenlemelerin yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Kızılin Köprüsü Çevre Düzenleme Projesi

Kızılin Köprüsü’nün ziyaretçilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde mekansal
kapasitesinin yaratılması

2. Fırat Nehri Kıyısı Ağaçlandırma Projesi

Fırat Nehri boyunca yer seçmiş mevcut mesire yerini ve açılabilecek diğer hizmet birimlerini
güzelleştirme amaçlı ağaçlandırma çalışmasının yapılması

B Strateji 4. Doğal çevrenin korunması ve ağaçlandırılması
Proje adı.
Proje hedefi.
1. Kızılin Köyü Altyapı Projesi

Teknik altyapının iyileştirilmesi

2. Kızılin Köyü Sağlıklaştırma Projesi

Sokakların iyileştirilmesi, çevre temizliğinin sağlanması ve evlerin dış cephelerinin
sağlıklaştırılması

Temel Strateji Alanı II. Kültürel Turizm Odaklı Kalkınma
B Strateji 1. Kızılin Köyü, altbölgesi, suyolları ve diğer doğal çevresi gözetilerek turizm açısından bir giriş kapısı olarak düzenlenmesi
Proje adı.
1. ‘Fırat’ın Çağrısı’ Projesi

Proje hedefi.
Kızılin Köprüsü, Kızılin Köyü, ve Abuldeyş Mağaralarını (Bozova, Şanlıurfa) ve Fırat kıyısındaki diğer tarihi /
kültürel / doğal değerleri içine alarak koruma planlamasının yapılması

B Strateji 2. Turizm temelli gelişimin sağlanması ve alternatif gelir getirici kaynakların araştırılması
Proje adı.
Proje hedefi.
Kızılin’de boş / yeni binaların turizm hizmet birimlerine dönüştürülmesi ve halkın bu tür
1. Hizmet Birimi Projesi
hizmet birimlerini işletmesi için örgütlenmesi
2. Pansiyonculuk Projesi

Pansiyonculuğu geliştirme imkanlarının araştırılması

B Strateji 3. Yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak için becerilerinin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turizm Odaklı Eğitim Projesi

Halkın yararlanabileceği turizm odaklı hizmet eğitim alanlarının tanımlanması ve
örgütlenmesi (örnek: alan kılavuzluğu, pansiyonculuk, işletmecilik gibi)

2. Farkındalık Projesi

Kızılin Köprüsü’nün ve Fırat’ın bölge için önemine ilişkin bilgilerin yerel halkla paylaşılması
ve koruma konusunda Adıyaman Valiliği ile işbirliği içinde periyodik olarak farkındalık
seminerlerinin / çalışmalarının düzenlenmesi

B Strateji 4. Alanın arkeolojik ve tarihi değerleri ve doğal çevre ile ilişkisini ön plana çıkartarak tanıtımının yapılması
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Turistik Tanıtım Projesi

Kültürel ve Doğal turizmin tanıtılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin (broşür, web sayfası,
yürüme yolları kitapçığı, vb.) tanımlanması ve uygulanması

B Strateji 5. Kızılin Köyü ve tarihi/kültürel/doğal çevresine ulaşılabilirliğin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Kızılin Köprüsü Yaya Ulaşım Planlama Projesi

Kızılin Köprüsü’ne ve Kızılin Köyü’ne yaya yolu ulaşımın planlanması ve uygulanması

2. Kızılin Köyü İskele Projesi
3. Tur Güzergahı Projesi.

Kızılin Köyü İskelesi’nin yapılması
Bozova, Kızılin ve Abuldeyş mağaralarının Kızılin destinasyonuna kazandırılması
Fırat nehrinde turistik gezi imkanı verecek gezi teknelerinin iyileştirilmesi ve sayısının
arttırılması
Fırat kenarında tekne ve feribot seferlerinin düzenlenmesi
Bozova, Kızılin Köprüsü ve Abuldeyş mağaraları için turistik yönlendirme ve tanıtıcı levhaların
yapılması

4. Fırat’ta Gezi Tekneleri Projesi
5. Tekne-Feribot Seferleri Projesi
6. Levhalama Projesi.
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Temel Strateji Alanı III. Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
B Strateji 1. Diğer gelir getirici ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve örgütlenmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Konvansiyonel Tarım Projesi

Konvansiyonel tarıma (nar, domates vb.) yönelik sulama için enerji hattı ve trafonun
kurulması

2. Balıkçılık Projesi

Balıkçılığın geliştirilmesi

B Strateji 2. Konvansiyonel tarım kapsamında yerel halkın becerilerinin geliştirilmesi
Proje adı.

Proje hedefi.

1. Konvansiyonel Tarım için Eğitim Projesi

Köyde konvansiyonel tarımın yaygınlaştırılması için gerekli eğitimlerin verilmesi

Öncelikli Stratejik Müdahale Alanları
Tarif edilen vizyona ve stratejilere ulaşmak için öncelikli olarak alt-bölge ölçeğinde planlama çalışmalarının yapılması, çevre düzenleme
projelerinin tamamlanması, ulaşımın iyileştirilmesi ve konvansiyonel tarımın geliştirilmesi önerilmektedir.
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KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI
SENARYOSU İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER VE SÜREÇLERİ

Neriman Şahin Güçhan | Anlı Ataöv | Güliz Bilgin Altınöz | Sevin Osmay

Giriş: KNYP Arka Planı ve Gerekçesi
2004 yılında çıkarılan 5226 sayılı yasa ile kültür varlıklarını koruma mevzuatına Yönetim Planı kavramı eklenmiş, bir Dünya Miras Alanı
olan Nemrut Dağı Tümülüsü (NDT) ile ilgili olarak 2006 yılında UNESCO tarafından hazırlanan İzleme Raporu’nda da bir Yönetim Planı
hazırlanması gereği ifade edilmiştir1. Bu çerçeveden hareketle hazırlanan ODTÜ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2006 yılında
imzalanan protokolle Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı (KNKGP) çalışmalarına
başlanmıştır (www.nemrut.org.tr).
Pek çok alt projeden oluşan KNKGP kapsamında, bir yandan Dünya Miras Listesi’nde bulunan Nemrut kutsal alanının bilimsel açıdan
uluslararası normlara uygun şekilde korunması için gerekli araştırmalar yapılırken; diğer yandan da NDT’ndeki ihtiyaçlar belirlenerek
bunların sağlanması için Türkiye’deki koruma mevzuatına göre gerekli projeler hazırlanmış ve bunlar aşamalı olarak uygulanmaya
başlamıştır2. Bu sürece paralel olarak KNKGP kapsamında olmayan turizmin geliştirilmesine yönelik farklı nitelikteki projeler için de
Avrupa Birliği’nden destek sağlamak üzere Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi (KN-TOC) hazırlanmış ve bu öneri3
desteklenmek üzere kabul edilmiştir.
NDT’nin bütüncül bir bakış açısıyla korunması için onu parçası olduğu Kommagene Krallığı’nın yayıldığı coğrafya ile birlikte ele alarak,
bu bağlam içinde sunmak, başından bu yana KNKGP’nin temel amaçlarından biri olmuştur. Bu çerçevede NDT ile birlikte çoğunluğu
Kommagene Krallığı’na ait eserler olmak üzere, zengin kültürel / tarihi / doğal değerlere sahip Adıyaman ilindeki tüm kültürel varlıklar4 da
KNKGP kapsamında ele alınmış ve NDT odaklı Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nın (KNYP) hazırlanması için, program kapsamından
geliştirilen bir yöntemle5 Yönetim Alanı Sınırı6 tanımlanmıştır. KNYP sınırlarının tanımlanmasında temel belirleyici kültür varlıklarının
nitelikleri, değer, potansiyel ve sorunları ile doğal çevre, kırsal yerleşim, kentsel yerleşim, sosyal çevre ve tarihi / arkeolojik alan ve yapılarla
ilişkilerinin oluşturduğu ‘kültürel çevre bütünlüğü’ olmuştur. Bununla birlikte KNYP ile Nemrut’un kaynak değerinden yararlanarak,
ülkemizde gelişmişlik düzeyi en düşük illerden biri olan Adıyaman’ı temelde kültür turizmi odaklı bir destinasyona dönüştürerek,
kalkınmasına katkı sağlayacak bir model oluşturulması da amaçlanmıştır7.
Böylece 2006 yılında yürürlüğe giren Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı (KNKGP) çalışmaları ile pratikte bir yandan
KNYP’nin hazırlık çalışmaları devam ederken, bir yandan da KNKGP ile bir yönetim planından beklenen gereklilikler de yerine getirilmeye
başlanmıştır. Bu çerçevede KNKGP ilk nesil Yönetim Planı olarak da değerlendirilmelidir.
Çünkü KNKGP kapsamı itibariyle hem NDT’nin korunması ve hem de KNYP’nin oluşabilmesi için tüm süreci ve içeriği tanımlayan; bu sürecin
doğru işletilmesi ve içerdiği projelerin yürütülmesini sağlayan üst çerçeveyi oluşturmuştur. Eylül 2006’da protokolün imzalanmasıyla
başlayıp Mayıs 2011 ve en son Haziran 2013’de KNYP’nin revizyonları ile birlikte tamamlanmasına kadar geçen süreçte KNKGP, KNYP’nin
hazırlanması için gerekli bilimsel çalışmaları, ilgili-yetkili birimler arasındaki yasal ve yönetsel koordinasyonun sağlanmasını; alanda yer
alan farklı iddia sahiplerinin KNYP hazırlama sürecine etkin katılımlarını; KNYP’nda yer alacak projeler için kaynak oluşturmak amacıyla
Avrupa Birliği IPA kapsamında proje önerisi hazırlanması ve kabul edilmesini; KNYP kapsamında yer alacak bazı önemli ve acil projelerin
hazırlanması ve bunların süreç içinde gerekli kaynaklar bulunarak hayata geçirilmesini sağlamıştır. Dolayısı ile bu çerçevede KNKGP’nı,
Nemrut Dağı Tümülüsü için hazırlanan ve 2006-2011 döneminde uygulanan ‘I. Nesil KNYP’ olarak değerlendirmek gereklidir. KNKGP
kapsamında süreç içinde hazırlanarak, Mayıs 2011’de tamamlanan ve en son Haziran 2013’de KTB’nın talebi ile revize edilen8 KNYP’nin
KNYP ise ilk 5 yılda yapılacak projeleri ayrıntıları ile veren ve gelecek 20 yılın vizyonunu çizen ikinci nesil yönetim planıdır.

1
2

3

4
5
6
7
8

Bkz. ODTÜ-KNKGP, Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme Avan Projesi Raporu, Teslim tarihi Kasım 2007; Revizyon tarihi Mart 2008.
KNKGP kapsamında ODTÜ tarafından hazırlanarak KTB’na teslim edilen Proje ve /veya araştırma ara/sonuç raporları şunlardır: Arazi Verileri Ön Teslimi Raporu, Teslimi: Ekim
2006; Yönetim Alanı Sınırı Belirlenmesi Yöntem Raporu, Teslimi: Temmuz 2007; Acil Önlemler Planı Raporu, Teslimi:Ekim 2007; Eski Belgelerin Derlenmesi Teslimi Raporu,
Teslimi:Kasım 2007; Çevre Düzenleme Avan Projesi, Teslimi: Kasım 2007- Revizyon: Mart 2008; WEB ortamının aktif hale gelmesi, Şubat 2009; Paydaş Önerileri Değerlendirme
Raporu, Teslimi: Aralık 2008; Yönetim Alanı Sınırı Tanımı Raporu, Teslimi: Aralık 2008; Malzeme Araştırmaları 1. Ara Rapor, Teslimi: Aralık 2008; Arazi Verileri Raporu, Teslimi:
Mart 2010; Malzeme Araştırmaları 2. Ara Rapor, Teslimi: Mart 2010; Malzeme Araştırmaları: 3. Ara Rapor, Teslimi: Haziran 2010; Nemrut Dağı Tümülüsü Rölöve Projesi,
Teslimi: Ekim 2010; Nemrut Dağı Tümülüsü Restitüsyon Projesi, Teslimi: Ekim 2010; Yönetim Planı Arazi Çalışmaları Ön Teslimi Raporu (II Arazi Çalışması Ön Sonuçları),
Teslimi: Kasım 2010; Yönetim Planı 1. Ara Rapor: Tespitlerin Dökümü, Teslimi: Kasım 2010; Yönetim Planı 2. Ara Rapor: Yönetim Alanına İlişkin Değerlendirmeler, Teslimi:
Kasım 2010; Nemrut Dağı Tümülüsü Restorasyon Projesi, Teslimi: Ocak 2011; Malzeme Araştırmaları: Sonuç Raporu , Ocak 2011; Yönetim Planı 3. Ara Rapor: Yönetim
Alanında Gerçekleştirilecek Farklı Nitelikte Projelerin Tanımlanması, Ocak 2011; Yönetim Planı Sonuç Raporu: İzleme, Değerlendirme ve Eğitim Süreçlerinin Tanımlanması,
Ocak 2011.
AB destekli BROP-IPA projesi için ODTÜ’nün öncülüğünde Adıyaman Valiliği başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Belediyesi, İl Özel İdaresi ve İl Kültür
Müdürlüğü’nün ortaklığında hazırlanan Adıyaman’a turizm için toplam 5.852.000 AVRO destek sağlayacak bu olan bu proje önerisi AB Türkiye Komisyonu’nca desteklenmek
üzere kabul edilmiştir. Halen Adıyaman Valiliği öncülüğünde, ODTÜ desteğinde sürdürülen ve 2015 yılına kadar kullanımı öngörülen bu proje ile KNKGP kapsamında yer alan
bir grup turizme yönelik faaliyetlere kaynak sağlanacaktır.
Yönetim Alanı Sınırı Tanımı Raporu (Aralık 2008)’nun eki olarak hazırlanan Adıyaman İl Kültür Envanteri için bakınız: www.nemrut.org.tr / Adıyaman / il kültür envanteri başlığı
Yönetim Alanı Sınırı Belirlenmesi Yöntem Raporu, Teslimi:Temmuz 2007.
Yönetim Alanı Sınırı Tanımı Raporu, Teslimi: Aralık 2008.
Bakınız: AB destekli BROP-IPA Projesi, Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 3. Haziran 2013 gün, 10806 sayılı KNYP konulu yazısı uyarınca.
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KNKGP kapsamında ve/veya desteğinde hazırlık aşaması tamamlanan/ tamamlanma aşamasında olan9 pek çok projenin 2013 yılından
itibaren uygulanmaya başlamasıyla NDT ve Adıyaman ilinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik somut değişiklikler görülecektir. Öte
yandan bu bölümün konusu olan NDT’nü Kommagene bağlamında sunmayı olanaklı kılacak şekilde hazırlanan KNYP’nın tamamlanarak,
aşamalı olarak uygulanmaya başlaması ile NDT’nin kaynak değeri, Kommagene Nemrut Yönetim Alanı içindeki tüm eserlere / dolayısıyla
alanlara ulaşarak, bir kültürel kaynak olarak Nemrut ilin gelişimine katkı sağlayacaktır.
KNYP’nın ana yaklaşımı
Bu çerçevede Kommagene Nemrut Yönetim Planı (KNYP) coğrafi, doğal, tarihi, kültürel, sosyal bütünlüğü korumayı ve sürdürmeyi
ilke olarak benimseyen; korumayı Nemrut’tan başlayan bölgesel bir olgu olarak tarif eden, korumayı yerelin ve yerel toplumun gelişim
sürecinin parçası olarak gören bir anlayışla ve sürece katkı veren tüm paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır.
KNYP, Nemrut Dağı Tümülüsü ile birlikte 15 ayrı alt alanı kapsayan bütüncül bir plan olup, kapsadığı coğrafyanın antik dönemdeki
Kommagene Krallığı ile sınırlarının büyük çapta örtüşmesi, öte yandan bu sınırlar içinde bu aşamada sunumu öngörülen 15 eser ve
alanın büyük kısmının Kommagene Krallığı döneminde de kullanılmış olması ve Kommagene’nin sadece Anadolu’ya özgü bir uygarlık
olması nedenleriyle, hazırlanan yönetim planının adı da Kommagene’ye atfen KNYP olarak belirlenmiştir.
Kommagene Krallığı’nın yayıldığı coğrafyanın hemen hemen tamamı bugün Adıyaman İli sınırları içinde kalmakta olup; batıda
Kahramanmaraş, kuzeyde Malatya ve Toros Dağları ile çevrelenir. NDT’nin Kommagene Krallığı döneminde bir parçası olduğu coğrafi,
doğal ve fiziksel bağlam, bugün de özelliklerini ve bütünlüğünü büyük oranda korumaktadır. Yukarı Fırat vadisinin önemli bir kesişme
noktası üzerinde yer alan Nemrut Dağı Hierothesionu (kült merkezi) Kommagene Krallığı’nın [M.Ö. 163(?)/80(?) - M.S. 72] en parlak
döneminde hükümdar olan Kral I. Antiochos (M.Ö 69-32) zamanında inşa edilmiştir. Kommagene Krallığı’nın başkenti bugün Atatürk
Barajı altında kalmış olan Samosata (eski Samsat), diğer kentleri ise Arsemia (Kâhta), Arsemia Eski (Gerger), Zeugma ve Perre’dir. Bu
coğrafyada, Kommagene uygarlığından önce ve sonra var olmuş başka uygarlıkların izleri de bulunurki bunlar, bölgede yerleşim tarihinin
sürekliliğini gösteren önemli kanıtlardır.
KNYP korumanın sadece fiziksel değil, sosyal, toplumsal ve ekonomik bir olgu ele alan bir anlayışla hazırlanmış; korumada sürekliliği
sağlayacak toplumsal kapasiteyi ortaya çıkararak, geliştirmeyi ve ekonomik açıdan sürdürmeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla toplumsal
güçlenme ihtiyacı, örgütlenme yeteneklerinin gelişmesi, kurumsallaşma, yerel üretim olanaklarının geliştirilmesi üretim ve korumanın
bir istihdam alanına dönüşmesi gibi konularda yerel/toplumsal gelişmeyi sağlamaya yönelik tanım ve projeleri gündeme getirmiştir.
KNYP korumayı toplumsal bir süreç olarak gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda, NDT’nin değerleri kadar, toplumsal sorunların da
mevcut bağlam ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. NDT ile birlikte Kommagene uygarlığına ait diğer kültürel kaynakların içinde yer aldığı
Adıyaman ilinin gelişmişlik düzeyi düşük, turizme yönelik hizmetler yetersizdir. NDT’ne gelen turist sayısı benzer Dünya Miras Alanlarıyla
karşılaştırıldığında çok düşüktür. Adıyaman’da konaklama süresi ise sadece 1 gecedir.
Bu durum KNYP sınırları içindeki alanın kültürel değerlerinin yeterince korunamaması ve değerlendirilememesi ile ilişkilidir. Toplumsal
açıdan ise, yaşam koşulları ve genel refah düzeyi yükselmeden kültürel kaynaklar ile ilgili farkındalığın oluşturulması ve korumanın
sahiplenilmesi zordur. Bu gerekçeyle, KNYP Nemrut ile birlikte Kommagene uygarlığına ait diğer eserlerin korunması ve yaşatılmasını,
öncelikle bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmasının sağlanmasını, yaşayanların yaşam koşullarının ve refah düzeylerinin
iyileştirilmesini, buna paralel çevrelerindeki kültürel kaynakları benimsemeleri ve sahiplenmeleri ile birlikte koruma sürecine aktif
katılımlarını hedeflemiştir.
KNYP Vizyon, Ana Strateji Alanları ve Alan Sınırları
Bir önceki bölümde açıklanan gerekçeler doğrultusunda, KNYP’nın vizyonu şöyle tanımlanmıştır:
Kültürel turizm aracılığı ile
●●
●●
●●
●●

Koruma
Değer kazandırma
Geliştirme
Sürdürülebilir kalkınma

Kommagene antik dönemde doğu ile batıyı ayıran sınır olarak kabul edilen Fırat nehrinin geçiş yollarına hâkim bir uygarlıktır. Kommagene
Kralı I. Antiochos’da Nemrut’taki vasiyetnamesinde (Nomos) bir yandan ailesinin köklerini doğuda Pers ve batıda Makedon atalarına
dayandırırken; diğer yandan da kendini hem doğulu ve hem de batılı tanrılarla bir arada ve onlarla tokalaşır şekilde tasvir ettirerek bu
zorlu coğrafyada varlığını sürdüren ülkesinin özel konumuna atıfla doğu ile batıyı birleştirme misyonunu nasıl üstlendiğini göstermeyi
amaçlar.
Bölgede, özellikle kültür varlıkların bulundukları yerlerde doğal çevre ile yapılı çevre ilişkisi halen korunmaktadır. Bir Dünya Miras Alanı
olan Nemrut yereldeki küçük köyleri ve bu yörenin insanını dünyanın pek çok yerinden gelen insanlarla birleştirir. KNYP’nda tanımlanan
projeler gerçekleştiğinde ise bölgeye gelenler sadece Nemrut’u değil, onunla birlikte ziyaret edecekleri yerlerde Kommagene’nin izini takip
ederek, Anadolu’ya özgü bu uygarlığı tanıyacaklardır. KNYP’nin vizyon sloganı da tüm bu özellikleri yansıtmayı amaçlayarak şu şekilde
belirlenmiştir:

9

Kaynak bulunarak tamamlanan veya üretimi için ihalesi gerçekleştirilen ve proje çalışmaları devam eden proje ve faaliyetler şunlardır: Kocahisar Köyü Kanalizasyon Projesi’nin
(2011) uygulanmaya başlaması ve KNYP sınırları içine giren 13 yerle ilgili hâlihazır haritaların Adıyaman Valiliği’nce temininin sağlanması, Restorasyon Uzmanı-Mimar Umut
Bilgiç tarafından hazırlanan Yeni Kale Restorasyon Projesi’nin (2009), (Kocahisar-Eski Kahta) hazırlanmış olması ve bu projenin uygulanması için KTB’nca bütçe ayrılması,
2012-2013’de tamamlanması beklenen Mimar Barış Gören; Mimar Serdar Polat, Rest. Uzmanı-Mimar Murat Osmanlıoğlu tarafından hazırlanmakta olan Adıyaman Tuzhanı
Restorasyon Projesi ile Perre Ören yeri Çevre Düzenleme Projesi sayılabilir.
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●● Doğu’yla Batı’yı,
●● doğayla yapıyı,
●● yerelle dünyayı
buluşturan Kommagene’nin izini sürmek...
Bu vizyona ulaşmak için tanımlanan KNYP Eylem Planı, Kommagene Nemrut kültürel kaynaklarının korunarak turizmin gelişmesi
yönünde belirlenen, üç ana stratejik alana odaklanır. Bu alanlar:
1. ‘tarihi/kültürel/doğal mirası koruma ve bakım’,
2. ‘kültürel turizm odaklı kalkınma’ ve
3. ‘diğer ekonomik alanlarda gelişimdir.
Her üç ana stratejik alanı gerçekleştirmeye yönelik alt stratejiler üretilmiştir. Bunlardan korumaya odaklı stratejiler, ören yerlerinin ve bağlı
bulundukları yerleşimin tarihi/kültürel niteliğine ve ihtiyaçlarına göre çeşitlenmekte, hatta bazen farklılaşmaktadır.
Genel olarak “koruma ve bakım” ana strateji alanı, doğal çevre ve kültür varlıklarının korunması amacıyla arkeolojik araştırma ve kazı,
restorasyon, çevre düzenleme, fiziksel altyapı, güvenlik, restorasyon/sağlıklaştırma, alt bölge koruma geliştirme planlaması ve yerleşim
dokusunun korunması stratejilerini içermektedir. “Kültürel turizm” ve “diğer ekonomik faaliyetler” odaklı kalkınma ile ilgili alt stratejiler
ise sektörel gelişim, eğitim, pazarlama / tanıtım, ulaşılabilirlik ve yasal çözüm”/ işbirlikleri olarak tanımlanabilir.
Gelecek 5 yıl için hazırlanan ve mevzuata göre her 5 yılda bir güncellenmesi gereken KNYP, bu aşamada Adıyaman’ın 4 ilçesine
odaklanmıştır. Tanımlanan projelerin istenen sürede uygulanarak gerçekleştirilmesi halinde, bu planın sınırlarının genişletilmesi de
mümkündür. Nitekim KNYP’nın sınırlarının belirlenmesine yönelik ODTÜ tarafından 2008 yılında tamamlanan araştırmada10 bu gelişme
senaryoları ve öncelikli yerler de belirlenmiştir. Bu kapsamda KNYP içinde yer alan eser ve alanlar şunlardır:
1. Kâhta ilçesi: Nemrut Dağı Tümülüsü, Arsemia, Yeni Kale (Eski Kâhta), Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü,
2. Sincik İlçesi: Derik Kutsal Alanı,
3. Adıyaman Merkez İlçesi: Çevrede yer alan Perre Arkeolojik Alanı, Palanlı Mağarası ve Haydaran Kaya Mezarları, Turuş Kaya
Mezarları ve antik taş ocakları ile merkezde yer alan Adıyaman Höyüğü, Tuzhanı ve çevresindeki Otrakçı Pazarı,
4. Besni ilçesi: Atmalı Kaya Mezarları ve köyü, Eski Besni Arkeolojik Alanı, Sofraz Tümülüsleri, Kızılin Köyü.
Yukarıda ilçelere göre dağılımı verilen alanlarla ilgili olarak yapılan ayrıntılı tespit ve değerlendirmelerle, mülkiyete ilişkin ayrıntılı tespitlere
dayanarak, bu yerlerdeki tescilli kültür varlıkları ile ilgili sit alanı sınırlarına ilişkin yeni öneriler geliştirilmiş ve bu sınırlar 2010 yılında
tamamlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalara işlenmiştir.
Söz konusu alanların tümü aşağıda Tablo 1’de verilen sıralamaya göre Nemrut Dağı Tümülüsü’nün bulunduğu Kâhta ilçesinden başlayarak
sırasıyla Sincik, Adıyaman Merkez ve Besni ilçelerindeki kültür varlığı olarak tescilli eser ve alanları içeren Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş
Sahası sınırlarını gösteren haritalar Şekil 1-26’da verilmiş, bunların bir arada gösteren, dolayısı ile KNYP sınırlarını içeren harita ise Şekil
27’de verilmiştir. Mevcut durumla önerilen sınırların üst üste çakıştığı durumlarda, farkın daha rahat okunması için önce mevcut durum
paftası verilmiş, daha sonra ise öneri sınırları içeren pafta verilmiştir. KNYP içinde yer alması öngörülen her yerle ilgili yapılan ayrıntılı
tespitlere göre önerilen/ revize edilen ya da sadece yeni temin edilen 1/500-1/1000 ölçekli haritalara işlenen sit alanı/ etkileşim geçiş
sahası ya da Bağlantı noktalarına ilişkin açıklamalar ise ilgili haritanın yanında kısaca sunulmuştur.
Tablo 1: KNYP Sınırlarında Yer Alan Sit Alanı /Etkileşim Geçiş Sahası / Bağlantı Noktaları
Sit Alanı /Etkileşim Geçiş Sahası belirlenen Yer/Alan

10

Bağlantı Noktası

İlçe (Adıyaman ve Şanlıurfa)

1. Nemrut Dağı Tümülüsü

1a. Karadut Köyü

Kâhta

2. Arsemia Arkeolojik Alanı

2a. Damlacık Köyü

Kâhta

3. Yeni Kale (Eski Kâhta)

-

Kâhta

4. Karakuş Tümülüsü

4a. Teğmenli Köyü

Kâhta

5. Cendere Köprüsü

5a. Burmapınar Köyü

Kâhta

6. Derik Kutsal Alanı

-

Sincik

7. Perre (Pirin) Nekropolü

-

Adıyaman Merkez

8. Haydaran Arkeolojik Alanı

-

Adıyaman Merkez

9. Palanlı Mağarası Alanı

9a. Palanlı Köyü

Adıyaman Merkez

10. Adıyaman Merkez: Tuzhanı ve Otrakçı Pazarı

-

Adıyaman Merkez

11. Turuş Kaya Mezarları

-

Adıyaman Merkez

12. Atmalı Kaya Mezarları

12a.Akkuyu Mezrası

Besni

13. Eski Besni

-

Besni

14. Sofraz Tümülüsleri

-

Besni

15. Kızılin Köprüsü

15a. Abüldeyş Mağarası

Besni-Bozova (Şanlıurfa)

ODTÜ-KNKGP, Yönetim Alanı Sınırı Tanımı Raporu, Teslimi: Aralık 2008.
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a. Nemrut Dağı Tümülüsü Arkeolojik Alanı Yönetim Planı Sınırı
Nemrut Dağı Tümülüsü (NDT) Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Karadut Köyü, Kalecik mevkiinde yer alan, yaklaşık 2 hektar (2747 m2) alana
yayılan Tümülüs ve çevresindeki teraslar 207 ada, 1 numaralı parselde bulunur. NDT’nin bulunduğu bu parsel Maliye Hazinesine kayıtlıdır.
Ancak Nemrut’a ulaşan kutsal tören yolları bu parselin dışında kalır.
NDT, bölgedeki başka eser ve yerleşmelerle birlikte 13.03.1986 tarihinde, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 2036
sayılı kararı ile tescil edilerek, “koruma alanı” sınırı belirlenmiştir. Tanımlanan bu sınır, Adana KTVKK’nın 14.07.1992 gün ve 1241 sayılı
kararı ile yeniden onaylanmış; aynı kurulun yerinde yaptığı incelemelerden sonra 08.10.2001 tarih ve 4365 sayılı kararla “karar eki
1/25000 ölçekli haritada 2000m kotu esas alınarak” NDT ’nün “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırları belirlenmiştir. 1987 yılında,
KTB’nın önerisi ve ICOMOS’un ilgili komisyonunun uygun görüşü ile NDT ’nün, 448 sayılı Referans numarası ile Dünya Miras Listesine
alınması tavsiye edilmiş; 20 Ocak 1988’de alan Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. 1988 yılında, Nemrut’la birlikte başka sit alanlarını
da içeren 13.850 hektarlık bölge Bakanlar Kurulu Kararı (karar no: 88/ 13 572) 7/12/1988 tarihinde Nemrut Dağı Milli Parkı (NDMP)
olarak ilan edilmiştir (Şekil 11). Bu statü halen geçerli olup, NDMP için Çevre ve Orman Bakanlığı’nca NDMP Uzun Devreli Gelişme Planı
hazırlanmış, bu plan ilgili bakanlıklarla birlikte o dönemde yetkili olan Adana KTVKBK’nca 2002 yılında onaylanmıştır.
Sınır tanımları ile ilgili bu kararları gözeterek hazırlanan UNESCO Dünya Mirası İzleme Komitesi’nin (2006) State of Conservation of
World Heritage Properties in Europe SECTION II: Committee Decision (Avrupa’daki Dünya Miras Alanlarının Korunma Durumu BOLUM II:
Komite Kararı)” başlıklı raporun Boundaries and Buffer Zone (Sınırlar ve Tampon Bölge) başlıklı alt bölümünde, Nemrut’ta alan sınırlarına
ilişkin tanımın yeterli olduğu; alan çevresinde bir tampon bölge tanımının gerekli olmadığı” ibaresi yer almaktır. Bu yorum, Türkiye’deki
mevzuata göre Milli Park olarak ilan edilen ve ayrıca NDMP-UDGP ile arkeolojik sit alanının çevresinin “1 Derece Hassas Bölge” olarak
tanımlanmış olmasının yeterli olduğu görüşüyle örtüşmektedir. Ancak Nemrut’un ve Türkiye’nin özel koşulları gözetildiğinde, 2863
sayılı Milli Parklar kanununa uygun olan bu tanımın, 2873 sayılı koruma kanunu çerçevesinde bir yaptırımı yoktur. Bu bağlamda ODTÜKNKGP ekibince Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme Avan Projesi (ÇDAP) hazırlanması sürecinde, özellikle NDBDK’nın önerileri ve
ICOMOS Türkiye Milli Komisyonu’nca organize edilen “Türkiye’nin Dünya Miras Alanları” (2007) çalıştayındaki öneriler ve UNESCO Dünya
Miras Alanı Komisyonu’nun da 2006 yılında yaptığı değerlendirmeler11 doğrultusunda arkeolojik sit alanı ve tampon bölge sınırlarının
belirlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Bu süreçte Adana KTVKBK’nun eski kararı ile birlikte Nemrut Dağı Bilimsel Danışma Kurulu’nun (ND-BDK) önerileri gözetilerek, Nemrut
Dağı Tümülüsü ve yakın çevresini içeren ve “1 Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının GAP idaresince 2008 yılında hazırlatılan alt ölçekli
hâlihazır haritalara işlenmesi ve kesin sınır tanımının yapılması için konu Şanlıurfa KTVKBK gündemine sunulmuştur.
Şanlıurfa KTVKBK 24.01.2008 tarih, 565 sayılı kararı ile NDBDK’nın12 da görüşüne uygun olarak “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”
sınırlarının 1944 m yükseklikten geçecek şekilde düzenlenmesi, ayrıca Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı kapsamında
2873 sayılı kanuna göre tanımlanan “1. Derece Mutlak Koruma Alanı” sınırının 2863 sayılı kanuna göre “Etkileşim Geçiş Bölgesi” olarak
tanımlanması ve bu kararlara göre sınırları gösteren uygun ölçekli haritaların hazırlanmasını talep etmiştir. Bu talebe uygun olarak
ODTÜ-KNKGP Koordinatörlüğü’nce 1/2000 ölçekli hâlihazır harita üzerinde hazırlanan Nemrut Dağı Tümülüsü “1 Derece Arkeolojik Sit
Alanı” (Şekil 1a) sınırı ile 1:25.000 ölçekli Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı üzerinde belirlenen “Etkileşim Geçiş Bölgesi”
sınırı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte 2008 yılında Şanlıurfa KTVKBK’na sunularak uygun bulunmuş daha sonra bu sınır, kuzeybatıda
Nemrut Dağı Tümülüsü’nden görünen alanının korumasını da sağlamak üzere Şanlıurfa KTVKBK’nın 26.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararı
ile kuzeyde NDMP sınırı ile örtüşecek şekilde kuzeybatıda genişletilerek güncellenmiştir (Şekil 1b).
Böylece, halen ülkemizdeki 11 Dünya Miras Alanı’ndan biri olan Nemrut Dağı Tümülüsü çevresinde, UNESCO’nun tampon bölge sınırı
olarak gördüğü Milli Park sınırı içinde NDT’nü etkileyecek yakın çevresi, “Etkileşim Geçiş Bölgesi olarak tanımlanıp 2863 sayılı yasa
kapsamında kısmen de olsa kontrollü bölge olarak belirlenmiştir.

11
12

http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle01/section2/448-summary.pdf
Bu sınırlar Nemrut Dağı Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında tartışılmış, yeni koordinat sistemine göre hazırlanan hâlihazır haritalarla, eski haritalar arasındaki farklılık
gözetilerek sit alanı sınırlarının 1944 m. kotuna göre belirlenmesi önerisi geliştirilmiştir. Konu Şanlıurfa KTVKBK’nun 24.01.2008 günü yapılan, ODTÜ tarafından hazırlanan
Çevre Düzenleme Avan Projesi’nin gündeme alındığı toplantıda görüşülmüş ve sit alanı sınırlarının 24.01.2008 tarih, 565 sayılı karar ile 1944 metreden geçilecek şekilde
düzenlenmesi uygun bulunmuştur.
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Şekil 1a: Nemrut Dağı Tümülüsü 1.Derece
Arkeolojik Sit Alanı Sınırı, (sarı) KNKGP 2010

Şekil 1b: Şanlıurfa KTVKBK’nın 26.10.2011
tarih ve 44 sayılı kararı ile revize edilen
Nemrut Dağı Tümülüsü Öneri Etkileşim Geçiş
Sahası Sınırı (kırmızı), KNKGP 2012.
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b. Arsemia Arkeolojik Alanı Yönetim Planı Sınırı
2006 yılından itibaren ODTÜ-KNKGP kapsamında Arsemia Ören Yeri’nde yapılan ve daha önce aktarılan ayrıntılı tespitler, analizler,
değerlendirmeler ışığında alanın “tarihi, kültürel ve doğal mirası korunan, çevre sağlığı ve sunum kapasitesi iyileştirilen, arkeolojik
değerlerin Yeni Kale, Karakuş Tümülüsü ve Nemrut Tümülüsü gözetilerek bütüncül olarak ortaya çıkarılan ve geliştirilen bir turizm
durağı” olarak tanımlanan temel vizyonuna uygun olarak ve ilk kez 2010 yılında hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar
kullanılarak, Arsemia ören yeri sit alanı sınırı yeniden belirlenmiştir.
Önerilen yeni sınırın Arsemia (Eski Kale) Ören Yeri Yönetim Alanı sınırı olarak belirlenerek bu çalışma kapsamında hazırlanan Yönetim
Planı’na temel olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede önerilen sınır Adıyaman İli, Kâhta İlçesi Kocahisar Köyü kadastral alanı içinde
bulunan 151 numaralı adada bulunan 1 ve 2 numaralı parseller ile 157 numaralı adada bulunan 5-6-7-16-17-18-19-20-21-25-2627-28-29-30-31-32-33-39-40-41-42-43-44-45-46 ve 47 numaralı parselleri kapsamaktadır.
Kocahisar köyündeki Yeni Kale ile Yönetim alanı sınırı içinde olmayan fakat 2863 Sayılı ‘Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun
14.7.2004 tarih ve 5226 sayılı Kanun’unda belirtildiği gibi alanla arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi nedenlerle, günümüz açısında ise
daha çok sosyal nedenlerle ilişki içinde Damlacık Köyü’nün ise bağlantı noktası olarak belirlenmesi önerilmektedir (Şekil 2, 3).

Şekil 2a: Arsemia eski sit alanı sınırı (sarı), 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine
işlenmiştir, KNKGP 2010

Şekil 2b: Arsemia, Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.02.2012 tarih ve 190 sayılı kararı ile
uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları (mavi) ve Nemrut etkileşim
geçiş sahası sınırı (kırmızı) 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenmiştir, KNKGP
2012.

c. Yeni Kale (Eski Kahta) Yönetim Planı Sınırı
Yeni Kale ve Kocahisar Köyü ile ilgili yapılan ve daha önce aktarılan detaylı tespitler, analizler, değerlendirmeler ışığında alanın “çevre
sağlığı, toplumsal güçlenme ve tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunması ve Kültür Köyü olarak geliştirilmesine yönelik” temel vizyonuna
yönelik belirlenen Yönetim Alanı Sınırı:
Kocahisar Köyü kadastro alanı içinde bulunan 101-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118119-120-121-122-124-125 ve 150 numaralı adaları kapsamaktadır.
Yönetim alanı sınırı içinde olmayan fakat 2863 Sayılı ‘Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 14.7.2004 tarih ve 5226 sayılı
Kanun’unda belirtildiği gibi alanla arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi nedenlerle ilişki içinde olan Arsemia Ören Yeri bağlantı noktası
olarak belirlenmiştir.
Şekil 3a: Yeni Kale (Eski
Kâhta) eski sit alanı sınırı (sarı)
, 1/5000 ölçekli hâlihazır
harita üzerine işlenmiştir,
KNKGP 2010

Şekil 3b: Yeni Kale (Eski
Kahta) Şanlıurfa KTVKBK’nın
25.12.2008 tarih ve 781 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1.
Derece Arkeolojik Sit Alanı
sınırı (mavi) ve Nemrut
etkileşim geçiş sahası sınırı
(kırmızı), 1/5000 ölçekli
hâlihazır harita üzerine
işlenmiştir, KNKGP 2012.
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d. Karakuş Tümülüsü Yönetim Planı Sınırı
Karakuş Tümülüs’üne yönelik yukarıda aktarılan detaylı tespitler, analizler, değerlendirmeler ışığında alanın “tarihi, kültürel ve doğal
mirasın korunması ve sunumu” olarak belirlenen temel vizyonuna yönelik tespit edilen yönetim alanı sınırı Çukurtaş tapulama sahası
içinde bulunan 240 ve 242 numaralı parseller ile Teğmenli tapulama sahası içindeki 586-672-674-675-685-691-692-696 ve 697
numaralı parsellerden oluşan kadastral alanı içermektedir.
Tümülüsün mevcut 1. Derece Sit Sınırı, Teğmenli tapulama sınırı içinde kalan 586 numaralı parseli içerecek şekilde genişletilmiş ve bu
durum Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.11.2011 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırı dışında kalan alan
ise Etkileşim Geçiş Sahası’dır (Şekil 4b).

Şekil 4a: Karakuş Tümülüsü eski sit alanı sınırı (sarı), 1/2000 ölçekli hâlihazır harita
üzerine işlenmiştir, KNKGP 2010

Şekil 4b: Karakuş Tümülüsü, Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.11.2011 tarih ve 71 sayılı kararı
ile uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırı (mavi) ve etkileşim geçis sahası
(kırmızı), 1/2000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2012.

e. Cendere Köprüsü Yönetim Planı Sınırı
Cendere Köprüsü çevresini içeren ve var olan doğal eşik ve değerlere referans vermeden çizilmiş Koruma Alanı sınırları, mülkiyetle ilgili
bilgiler ve var olan doğal eşikler/ elemanlar gözetilerek, ayrıca köprünün batısındaki kanyonu içerecek şekilde genişletilerek değiştirilmiş,
böylece alanın bir bütün olarak ele alınması sağlanmıştır (Şekil 5b).

Şekil 5a: Cendere Köprüsü eski koruma alanı sınırı (sarı), 1/5000 ölçekli hâlihazır
harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2010

Şekil 5b: Cendere Köprüsü Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.11.2011 tarih ve 72 sayılı kararı
ile uygun bulunan Koruma Alanı sınırı (mor), 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine
işlenmiştir, KNKGP 2012.

f. Derik Kutsal Alanı Yönetim Planı Sınırı
Derik Kutsal alanındaki üç adet yapı kalıntısı çevresinde sit alanları bulunmakla birlikte, bunlar bütüncül bir yapı gösteren alanı üç ayrı
parça halinde ele alınmaktadır. Öte yandan mevcut sit alanları özellikle A yapısının tamamını içermemektedir. Bu nedenle Derik kutsal
alanında hazırlanan hâlihazır haritalardan yaralanarak sit alanı sınırlarının yeniden belirlenmesi gerekmiştir. Bu çerçevede tüm eserleri
bütün olarak içeren bir sınır önerisi geliştirilmiştir: Derik Kutsal Alanı’nı oluşturan ve günümüzde tescilli olan 3 adet parsel ile, KNKGP
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kapsamında alanda gerçekleştirilen çalışma sırasındaki gözlemlere dayanarak, seramik buluntuların tespit edildiği tepelerin yamaçları
da sit alanına, dolayısıyla Yönetim Planı sınırına dâhil edilmiştir.
Bu sınır önerisinde alan geniş tutulmuş, Değirmen Tepesi’ndeki kalıntılarla bütünlük sağlanmış ve toprak altından arkeolojik malzeme
çıkması olası yerler de Yönetim Planı sınırı içine alınmıştır. Belirlenen bu yönetim planı alanında, Yer Değirmeni tepesi çevresindeki
alanların tümü hazineye aittir. Bu alanda Maliye Hazinesi dışında, özellikle arkeolojik yapı kalıntılarının çevresinde bulunan ve şahıs malı
parseller de bulunmaktadır (Şekil 6b).

Şekil 6a: Derik kutsal Alanı eski sit alanı sınırı (sarı), 1/5000 ölçekli hâlihazır harita
üzerine işlenmiştir, KNKGP 2010

Şekil 6b: Derik kutsal Alanı, Şanlıurfa KTVKBK’nın 23.05.2012 tarih ve 261 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (mavi) ve 3. Derece Arkeolojik
Sit Alanı sınırı (kahverengi) , KNKGP 2012.

g. Perre (Pirin) Nekropolü Yönetim Planı Sınırı
Perre (Pirin) Örenyeri Yönetim Planı sınırları iki kapsamda tanımlanmıştır:
●● Bölge ölçeğinde; Perre ve Pirin Köyü’nün güneyinde kent merkezinde yer alan Adıyaman kentsel sit alanı, kuzeyde Palanlı ve
Taşgedik ile birlikte tanımlayan mevcut sit alanları ve etkileşim geçiş sahalarını içeren sınır. Bu ölçekteki Yönetim planı sınırı diğer
alanlarda yapılacak koordinasyonların oluşturulmasına yönelik kararları içerecektir.
●● Alan ölçeğinde; Perre 1. Derece Arkeolojik Sit alanı (nekropol alanı) ile Pirin Köyü ve doğudaki vadiyi (Roma köprüsünün bulunduğu)
içine alacak şekilde doğal eşiklere oturan ve mevcut kalıntılara göre belirlenen alan yönetim sınırı (batıda Pirin-Bağırsak tepesi,
doğuda vadi alanı). Alan ölçeğindeki Yönetim planı sınırları dahilinde geliştirilecek programlar, doğrudan uygulamaya yönelik;
bağlayıcı ve yaptırım gücü özelliği olan eylem ve kararları içermektedir.

Şekil 7a: Perre (Pirin) eski sit alanı sınırı (sarı), 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine
işlenmiştir, KNKGP 2010
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Şekil 7b: Perre (Pirin), Şanlıurfa KTVKBK’nın 27.03.2012 tarih ve 227 sayılı kararı ile
uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (lacivert), 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı
(mavi) ve etkileşim sahası (kırmızı) sınırları, 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine
işlenmiştir, KNKGP 2010

495

h. Haydaran Arkeolojik Alanı Yönetim Planı Sınırı
Haydaran Kaya Kabartması ve Kaya mezarları yönetim planının sınırı, sit alanının bulunduğu Taşgedik Köyü’nün güneyindeki kayalık
alandaki 104 Ada 1-19, 52-29 numaralı parseller ve Taşgedik Köyü girişindeki 103, 110 ve 113 numaralı adaları içermektedir.

Şekil 8: Haydaran Kaya Kabartması ve Mezarları, Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.2.2012 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik (mavi) ve 3. Derece Arkeolojik
(kahverengi) sit alanı sınırları, 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2012.

i. Palanlı Mağarası Alanı Yönetim Planı Sınırı
Palanlı Mağarası’nda koruma-kullanma dengesinin gözetilmesini sağlayacak olan yönetim planının uygulanacağı sınır, günümüzde
tescilli olan 112 ada 30 parsele bitişik parselleri çevreleyecek ve Palanlı Çayı’na paralel olarak devam eden stabilize yola kadar olan alanı
içine alacak şekilde belirlenmiştir.
Bu sınır içinde kalan 112 ada 1, 22, 23, 29 parseller Maliye Hazinesi’ne, 112 ada 20 parsel ise dört kişiye ait özel mülktür. Maliye
Hazine’sine ait olan 112 ada 1 ve 23 numaralı parseller ham toprak alanlardır. 112 ada 22 parsel bir yol parselidir. 112 ada 29 parsel ise
ormandır. Özel mülkiyette bulunan parsel ise bir tarladır. Bu parselin uzun vadede kamulaştırılması öngörülmektedir.

Şekil 9a: Palanlı Mağarası eski sit alanı sınırı (sarı), 1/1000 ölçekli hâlihazır harita
üzerine işlenmiştir, KNKGP 2010
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Şekil 9b: Palanlı Mağarası, Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.11.2011 tarih ve 80 sayılı kararı
ile uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit alanı (mavi) sınırı, 1/1000 ölçekli hâlihazır
harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2012.
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j. Adıyaman Merkez: Tuzhanı ve Otrakçı Pazarı
Adıyaman’ın tarihi ve ticari merkezinin korunması için iki adet sınır tanımı yapılmıştır. Bunlardan ilki, Adıyaman kalesi olarak da anılan
höyüğü içeren ve zaten 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan alandır. Kroki üzerinde yer alan bu sınırlar, hâlihazır haritaya işlenmiştir. İkinci
olarak, Adıyaman şehrinin tarihi ve ticari merkezini de içine alan sit alanı, batıda Adıyaman Höyüğü, doğuda Paşa Hamamı ve Kab Camii
ile kuzeyde Otrakçı Pazarı ve güneyde Tuz Han ile sınırlandırılan alan Kentsel Sit Alanı olarak önerilmektedir.

Şekil 10a: Adıyaman Merkez: eski sit alanı sınırı, 1/1000 ölçekli hâlihazır harita üzerine
işlenmiştir, KNKGP 2010

Şekil 10b: Adıyaman Merkez, Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.11.2011 tarih ve 79 sayılı, ve
24.12.2012 tarih ve 133 sayılı kararları ile uygun bulunan: Tuzhanı ve Otrakçı Pazarı
öneri Kentsel Sit Alanı (yeşil) ve Etkileşim Geçiş sahası (kırmızı) sınırı, 1/1000 ölçekli
hâlihazır harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2012.

Bu iki ayrı sit alanının yakın çevresinin Etkileşim Geçiş Sahası olması, sit alanlarının fiziksel özellikleri/ dokusunun yanı sıra, kentsel siluetin
korunması bakımından da önem taşımaktadır. Etkileşim Geçiş Sahası sınırının aynı zamanda yönetim planı sınırı olarak belirlenmesi
önerilmektedir.
k. Turuş Kaya Mezarları Yönetim Planı Sınırı
Turuş’da yapılan araştırmalar ve alandaki sorunlar gözetilerek önerilen Arkeolojik Sit Alanı sınırları mülkiyet çizgileri esas alınarak
yeniden düzenlenmiş ve pek çok eser ve arkeolojik parçanın (spolya) bulunduğu Kuyulu Köyü’nün de 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
ilan edilmesi; bu alanların tamamının bir bütün olarak ele alınacak şekilde Etkileşim Geçiş Sahası olarak ilan edilmesi, böylece birlikte
tasarlanması öngörülmüştür. Dolayısıyla önerilen Yönetim Alanı sınırı, Turuş Höyük, Turuş Küçük Höyük, Turuş Kaya Mezarları ile Kuyulu
Köyü’nü kapsamaktadır.

Şekil 11a: Turuş Kaya Mezarları eski sit alanı sınırı (sarı), 1/5000 ölçekli hâlihazır harita
ve üzerine işlenmiştir, KNKGP 2010
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Şekil 11b: Turuş Kaya Mezarları, Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.02.2012 tarih ve 182 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1. Derece Sit Alanı (lacivert), 2. Derece Sit Alanı (mavi) ve
etkileşim sahası (kırmızı) sınırı, 1/5000 ölçekli hâlihazır harita ve üzerine işlenmiştir,
KNKGP 2012l. Atmalı Kaya Mezarları Yönetim Planı Sınırı
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l. Atmalı Kaya Mezarları Yönetim Planı Sınırı
Mevcut veriler değerlendirildiğinde, yönetim planı sınırı, 1353, 1382, 1383, 1549, 1558, 1551, 1553, 1554, 1555, 1560 numaralı
parseller ile tapulama harici alanı kapsamaktadır. Ayrıca Akkuyu mezrası ile Eski Atmalı Köyü’nün Kültür Köyü statüsünde ele alınmak
üzere Bağlantı Noktası olarak tanımlanması öngörülmüştür.

Şekil 12a: Atmalı Kaya Mezarları eski sit alanı sınırı (sarı), 1/2000 ölçekli hâlihazır
harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2010

Şekil 12b: Atmalı Kaya Mezarları, Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.11.2011 tarih ve 76 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1. Derece Sit alanı (mavi) ve etkileşim sahası (kırmızı) sınırı,
1/2000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2012.

m. Eski Besni Yönetim Planı Sınırı
Yönetim Planı Sınırı olarak ana yolun güneyindeki kısım için şu andaki koruma alanı sınırı, kuzeyde ise sit sınırı devam etmekle birlikte ana
yol esas alınmıştır. Alanın kuzeyinden geçen ana yol kesin bir coğrafi belirleyicilik ve kuzey tarafla kopukluk yarattığından sınırın bu şekilde
düzenlenmesi uygun görülmüş, alanın statüsü Şanlıurfa KTVKBK’nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir (Şekil13b).

Şekil 13a: Eski Besni’de tescilli yapıları çevreleyen eski Koruma Alanı sınırı (sarı),
1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2010
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Şekil 13b: Eski Besni, Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.02.2012 tarih ve 188 sayılı kararı ile
uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı (mavi), 1/5000 ölçekli hâlihazır
harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2012.
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n. Sofraz Tümülüsleri Yönetim Planı Sınırı
Büyük ve Küçük Tümülüsü kapsayacak, belirlenecek doğa turizmi parkurlarını içine alacak, doğal eşikler, idari sınırlar ve mülkiyet
durumunu dikkate alacak şekilde Büyük ve Küçük Tümülüs Koruma İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projelerinin sınırları belirlenmelidir.
Bu kapsamda Tümülüslerin formu ile biçimlenen mevcut sit alanı sınırları yerine mülkiyet sınırları gözetilerek Büyük ve Küçük Tümülüsleri
içeren 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları tanımlanmış; Tümülüsler arasındaki özgün mekânsal ilişki ve peyzajın korunduğu ve görsel
algıyı etkileyen alanların 3. Derece Arkeolojik Sit, tüm bu alanları da çevreleyen mülkiyet desenine göre tanımlanan bir tampon bölgenin
ise olarak Etkileşim Geçiş Sahası olarak belirlenmesi önerilmektedir.
Öte yandan Üçgöz’ün yerleşim alanın kuzeyinde, yeni gelişme alanı içinde kalan ve koruma kurulu kararlarında Nekropol Alanı olarak
tanımlanan alandaki mevcut mezarların bulunduğu bölge de 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmelidir. Ancak bu alanların
sınırının belirlenmesi için yerinde daha fazla kazı ve bilimsel çalışma yapılması gerekir.

Şekil 14a: Sofraz Tümülüsleri eski sit alanı sınırı (sarı), 1/5000 ölçekli hâlihazır harita
üzerine işlenmiştir, KNKGP 2010

Şekil 14b: Sofraz Tümülüsleri, Şanlıurfa KTVKBK’nın 29.11.2011 tarih ve 75 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit alanı (mavi) ve etkileşim sahası
(kırmızı) sınırları, 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2012.

Bu aşamada Büyük ve Küçük Tümülüsleri kapsayarak, Sofraz Çayına kadar uzanan kesimde doğal peyzajla birlikte çevrenin korunması
ve sunumu yeterli görünmektedir. İlerde Nekropol Alanı ile ilgili çalışmalar geliştiğinde onlar da KNYP kapsamına dâhil edilebilecektir.
Bu çerçevede Şanlıurfa KTVKBK’nca tanımlanan sit alanları ve etkileşim geçiş sahasının “yönetim planı sınırlarına” dâhil edilmesi
öngörülmüştür.
o. Kızılin Köprüsü Yönetim Planı Sınırı
Kızılin Köprüsü’nün bugünkü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı aynen korunmakla birlikte köyün tamamı, Kızılin Köyüne ulaşan yolla
birlikte Etkileşim Sahası olarak ele alınmalıdır.
Fırat’ın karşı kıyısında Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi sınırları içinde yer alan ancak sadece Fırat’tan erişimi mümkün olan Abuldeyş
Mağaralarının da ayrıca tescillenmesi önerilmektedir. Böylece Kızılin Köprüsü ile birlikte ele alınması öngörülmektedir.
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Şekil 15a: Kızılin Köprüsü eski sit alanı sınırı (sarı) , 1/5000 ölçekli hâlihazır harita ve
1/5000 ölçekli kadastral plan üzerine işlenmiştir, KNKGP 2010

Şekil 15b: Kızılin Köprüsü Çevresi, Şanlıurfa KTVKBK’nın 28.08.2012 tarih ve 361
sayılı kararında kararı ile uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (mavi) ve
etkileşim sahası (lacivert) sınırları, 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üzerine işlenmiştir,
KNKGP 2012.

Şekil 16: KNYP sit alanı sınırları -1/100.000 ölçekli harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2013.
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Şekil 17: KNYP sit alanı sınırları ve NDMP sınırları -1/100.000 ölçekli harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2014.

Eylem Planı - KNYP Alt Projelerin Tanımı ve Eylem Planı “Senaryosu”
a. KNYP Alt Projelerin tanımı
Mekânsal açıdan ayrı olmakla birlikte KNYP kapsamında bir bütün olarak yönetimi öngörülen ve yukarıda sınırları çizilen 15 yer için
belirlenen vizyon ve stratejileri hayata geçirebilmek üzere tanımlanan projeler temel olarak 3 grupta toplanır:
1. Tüm alanda uygulanacak projeler,
2. Alt-bölge ölçeğinde ele alınarak geliştirilecek projeler ve
3. Yere / yerele özgü projelerdir.
Tanımlanan tüm projeler yerleşim ve strateji ilişkisi gözetilerek tabloya aktarılmış, daha sonra bu tablodan yararlanarak KNYP için
5/10/20 yıllık I., II. ve II. dönemler belirlenmiştir. Bu tanımlamaya göre: I. Dönem: 2014-2018; II. Dönem: 2019-2023 ve III. Dönem:
2024-2034 yıllarını kapsamaktadır (Tablo 2).
Tablo 2: KNYP 20 yıl Vadeli Çalışma Dönemleri
I. DÖNEM

II. DÖNEM

III. DÖNEM

2014-2018

2019-2023

2024-2034

Mevzuata göre her 5 yılda bir güncellenecek olan KNYP kapsamında ilk 5 yıllık dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen projeler13 belirlenmiş
ve hazırlanan KNYP Eylem Planı Senaryosuna göre bu projeler ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Pratikte KNYP’nın öngördüğü bütüncül Eylem Planı Senaryosunun gerçekleşmesi için tüm projelerin 2033 yılına kadar tamamlanması
öngörülse de, özellikle dönüştürücü gücü yüksek projelerin (sunuma yönelik Çevre Düzenleme ve Restorasyon Projeleri gibi) ilk
dönemde tamamlanması ya da bunlara ilk dönem sonuna kadar başlanması planlanmıştır14. Böylece bu projeler ikinci dönem başında
tamamlanabilecektir. Üçüncü dönemde ise tanımlanan KNYP Eylem Planı senaryosunu doğrudan etkilemeyecek projeler yerleştirilmeye
çalışılmıştır. KNYP’nin belirlenen stratejilere göre tanımlanan projelerin tamamı, dönem ve yerleri ile ilişkili olarak bu bölümün15 sonunda
verilmiştir.
KNYP planlandığı gibi yürütülebilirse, ilk 5 yıllık dönem sonunda da alanla ilgili hedeflere büyük çapta ulaşılmış olacaktır. Öte yandan
AB destekli IPA-BROP projesinin gelecek 36 ayda tamamlanacağı gözetilerek, özellikle sunum, tanıtım ve eğitim amaçlı faaliyetlerde
kaynak olarak kullanımı öngörülmüştür. Bu kaynakların ilk dönemin ortalarından başlayıp, sonlarına doğru harekete geçirilebileceği
düşünülmektedir. Ancak bunların etkileri ikinci dönemin başında görülecektir.
13
14

15

Aşağıdaki “C4. Alt Projelerin tanımı” başlıklı bölüme bakınız.
Nitekim KNYP’nın onay süreci devam ederken ODTÜ, KTB, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü ortaklığıyla Adıyaman Valiliği öncülüğünde AB destekli IPABROP Programı için hazırlanan ve 2010 yılında ön kabul alan “Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi : KN-TOC” kapsamında başta çevre düzenleme projeleri
olmak üzere pek çok turizm odaklı projeye kaynak sağlamak üzere çalışmalar sürdürülmüş olup, Haziran 2013 itibariyle yaklaşık 5.900.000 Avro AB desteği için ilgili kesin proje
aşamasına gelinmiştir.
Aşağıdaki “C6 .Çalışma Programı” başlıklı bölüme bakınız
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Ayrıntıları aşağıdaki bölümde verilen projelerle gerçekleştirilecek senaryoya geçmeden önce, yukarıda belirtildiği üzere temel olarak 3
grupta tanımlanan ve eylem planları üretilen projelerle ilgili şu genel özellikler aktarılabilir (Tablo 3).
Tüm alanda uygulanacak (a) en öncelikli üç proje detaylandırılmıştır. Bunlar Kommagene Nemrut Alan Yönetimi Projesi16, Kommagene
Nemrut Turistik Tanıtım Projesi ve Kommagene Nemrut Eğitim Projesi’dir17.
Alt-bölge ölçeğinde (b) farklı ele alınacak bölgeler ise Kızılin ve Perre-Haydaran-Palanlı’yı içeren vadideki alt bölgelerdir. Kızılin’de Fırat’ın
Çağrısı projesi; Perre-Haydaran-Palanlı’da ise bu köylerin kültürel ve doğal açıdan bütün olarak algılanıp sunulmasını sağlamak üzere
Palanlı Vadisi adı altında bir proje tanımlanmıştır.
Yerele özgü projeler (c) ise koruma, kültürel turizmin gelişmesi ve diğer ekonomik alanlardaki gelişime odaklanan, farklı niteliklerde ve
yere özgü olarak değişen projeleri içerir.
Koruma alanında; restorasyon, sit alanı uygulama, sit sınırı değişimi ve tescil işlemleri, kamulaştırma/mülkiyet, Örenyeri tahsis, çevre
düzenleme, uygulaması ve inşaatı, hizmet evi ve yönetimi, sokak kaplama, ören/yerleşim yollarının sağlıklaştırılması, yasal çözüm
geliştirme ve çevre temizliği projeleri ön plana çıkmaktadır. Koruma projelerinin uygulanması ise tüm kültürel miras alanlarında
öngörülmüştür.
Kültürel turizmi geliştirme amaçlı turistik eşya üretimi, kültür köyü ve ev pansiyonculuğu projelerinin özellikle Kâhta ilçesinde NemrutKaradut, Yeni Kale-Kocahisar ve Cendere-Burmapınar’ da, Adıyaman merkez ilçede, Haydaran-Taşgedik ve Perre-Pirin’de; Besni ilçesinde
Palanlı ve Kızılin’de uygulanması önerilmiştir.
Son olarak, koruma ve kültürel turizm projelerini destekleyecek tarımsal çeşitlilik ve organik bağ-bahçecilik projeleri ve hayvancılık
projeleri tanımlanmıştır. Tarımsal üretimin Karadut, Kocahisar, Üçgöz, Derik ve Kızılin’ de; hayvancılığın Karadut, Kocahisar, Burmapınar,
Teğmenli, Taşgedik ve Palanlı’da geliştirilmesi öngörülmüştür (Tablo 3).
Tablo 3: KNYP projelerinin yer ve konularına tematik grupları
Tüm alan
Kommagene Nemrut Alan Yönetimi Projesi
Tarihi Alan ve Eserlerin İzlenmesi Projesi (eserlerdeki bozulma, değişme, tehditler/riskler vb.)
İdari ve Yasal Süreçler Geliştirme Projesi (Sit sınırları revizyonu, tescil ve Örenyeri tahsis, güvenlik sağlama, Örenyeri Tahsisi ve Güvenlik)
Kommagene Nemrut Turistik Tanıtım Projesi (güzergâh, levhalama, broşür, web sitesi, kitapçık, vb.)
Kommagene Nemrut Eğitim Projesi (Farkındalık, Hizmet, Dil, Alan kılavuzluğu)
Alt-bölge
Kızılin - Fırat’ın Çağrısı Projesi: Alt projeler: yaya ulaşılabilirliği, iskele/gezi tekneleri/feribot seferleri/çevre düzenleme, köy içi yolların sağlıklaştırılması vb.)
Palanlı Vadisi Projesi: Alt projeler: Trekking patikaları, kültürel turizme yönelik düzenlemeler,
Yerele özgü
Koruma 1
Çevre Düzenleme Projesi
Çevre Düzenleme Uygulaması
Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi
Belgeleme ve Çevre Düzenleme Uygulaması
Restorasyon Projesi
Restorasyon Uygulaması
Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi
Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması
Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi
Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması
Koruma İmar Planı Projesi
Nemrut Hizmet Evi Yönetimi ve İşletmesi Projesi
Çöp Toplama Projesi
Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması Projesi
Kıyı Düzenleme Projesi
Kültürel turizm
Kültür Köyleri Projesi
Turistik Eşya Üretimi Projesi
Ev Pansiyonculuğu Projesi
Diğer ekonomik alanlar
Tarımsal Çeşitlilik / Organik bağ-bahçecilik Projesi: ekolojik turizm, üretim örgütlenmesi, pazarlama, ters lale, sulama
Hayvancılık Projesi: (Koyunculuk, arıcılık, hayvancılık)
16
17

Aşağıdaki “C5.Projelere İlişkin İşletme ve Yönetim Modeli” başlıklı bölüme bakınız.
Aşağıda bir sonraki “4. Yönetim Planı Sonuç Raporu: İzleme, Değerlendirme ve Eğitim Süreçlerinin Tanımlanması” başlıklı bölümde yer alan “D2. Eğitim Faaliyetleri listesi ve kısa
tanımı” alt başlığına bakınız.
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b. KNYP Eylem Planı “Senaryosu”
KNYA eylem planı kapsamında gelecek ilk 5 yılda uygulanması öngörülen projeler bir senaryo kapsamında sunulmaktadır. Bu senaryonun
mekânsal kurgusu bir ‘koruma-gelişim yol haritası’ olarak belirlenmiştir. Bu yol haritası KNYA’da öncelikli olarak korunacak ve geliştirilecek
kültürel varlıkları ve yerleşimleri içerir.
Koruma-gelişim yol haritası, KNYA’nın diğer Dünya Miras Alanları ile karşılaştırıldığında gözlemlenen oldukça düşük ziyaretçi sayısı
sorununu, Fırat’ın antik dönemdeki ‘doğuyla batıyı, doğayla yapıyı, yerelle dünyayı Nemrut’la buluşturan Kommagene’nin izini sürme’
misyonu ile birlikte ele almaktadır. Böylece, Nemrut ve Adıyaman’daki diğer kültürel varlıklarını ve yerleşimleri de içine alan, özel bir
destinasyon senaryosu benimsemektedir.
Bu doğrultuda amaçlanan Nemrut odaklı destinasyon senaryosu Adıyaman’daki konaklama süresini uzatmak, dolayısıyla il genelinde
turizm gelirlerini yükselterek, kültür turizmi yoluyla Nemrut’ta devam eden koruma amaçlı proje ve uygulamaların çarpan etkisini
arttırmak ve il geneline yaymaktır. Aşağıda sunulan en kısa sürede gerçekleşmesi olasılığı olan bir güzergâh senaryosudur. Adıyaman’ın
başarısına göre bu güzergâhın başka alan ve eserleri de içerecek şekilde genişletilerek geliştirilmesi18 mümkündür.
Kommagene’nin izinde ...
Adıyaman’a kültür turizmi amacıyla gelen ziyaretçiler Kommagene Krallığı’nın yayıldığı kültürel miras alanını tanıtıcı yayın19 ve filmlerden20
edindikleri ön izlenim ve bilgilerle, 15 yerleşimdeki kültürel varlıkları ziyaret etmek üzere, 6 gece - 7 gün sürecek olan güzergâh turuna1
katılacaklar.
Bu güzergâh, ziyaretçiler için Kâhta’da Nemrut Dağı Tümülüsü21 gibi çok özel bir odakla başlayacaktır. Adıyaman ve/veya Kahta’ya gelen
ziyaretçiler isterlerse Adıyaman’daki Ko-oDak’ta22 tüm güzergahı tanıtan merkezde Kommagene kültürünü tanıyarak, yıllardır çok merak
ettikleri Nemrut Dağı Tümülüsü’nde gün doğumunu seyretmek üzere, gece saat 02:00’de yola çıkacaklardır.
Ziyaretçiler alanın yakınındaki Hizmet Evi’nde23 görecekleri tanıtıcı sergiler24 ve alanla ilgili belgesel filmler25 aracılığıyla Kral I. Antiochos’un
kimliği, Nemrut’un tarihi, ilk inşa edildiği dönemde nasıl olduğu, nasıl inşa edildiği, Nemrut’ta bugüne kadar yapılan araştırmaları ve
bunları yapan kişileri, 2006’dan bu yana Nemrut için tüm paydaşlarla birlikte yapılan KNKGP’nı tanıyarak, alan hakkında istedikleri
düzeyde bilgileneceklerdir. Alana Haziran ayında gelen daha şanslı ziyaretçiler ise düzenlenen Uluslararası Kommagene Resim ve Heykel
Festivali’ne de26 tanıklık ederek bu turu gerçekleştirebileceklerdir.
Ziyaretçilere Hizmet Evi’ne geldikten sonra ve Nemrut Dağı Tümülüsü turu boyunca Alan Kılavuzları27 eşlik edecek, ayrıca kendilerine
Kommagene Krallığı’na ve alandaki izlerine ait kültürel varlıkların tarihçesi elektronik rehberlik sistemi28 aracılığıyla takip etme olanağı da
sunulacaktır.
Nemrut Dağı Tümülüsü’nde güneşin doğuşunu/batışını seyrettikten sonra/önce bu kutsal alanı inceleyecek, kendileri için tanımlanan
güzergâhlar boyunca antik dönemde bu alanın nasıl kullanıldığını anlayacak29, özgün tasarımda yer alan doğal ve coğrafi ilişkileri alana
yerleştirilen bilgi panoları aracılığıyla, somut olarak mekânsallaştıracak ve bu muhteşem peyzajda kuzeyde ve güneydeki antik dönemdeki
komşu kent ve yerleşmeleri konumlandırarak, arkada görülen uçsuz bucaksız Atatürk Barajı’nın mavisiyle birlikte, dürbünler aracılığıyla
2200 m yükseklikten uzak coğrafyayı izleyebileceklerdir. Bu arada bir yandan da alanda yapılan koruma uygulamalarını izleyerek, taşla
ilgili koruma çalışmalarının30 nasıl titizlikle uygulandığını göreceklerdir.
Nemrut’u ziyaret etmek isteyen engelli ve/veya yaşlılar31 ise, refakatçileri ile birlikte kendileri için Nemrut’a özel tasarlanmış katırla çekilen
KATO’larla alana erişecek ve yine onlar için oluşturulan ahşap platformlar aracılığıyla alanın büyük kısmını ziyaret edebileceklerdir. Öte
yandan alandaki tüm ziyaretçilerle, bekçiler, alan kılavuzları ve araştırmacılar gibi görevlilerin alanda gereksinim duyacakları temiz bir
ortam32 ve mekânsal donanımlar da33, minimum koşulları karşılayacak şekilde sağlanmış olacaktır.
Alanın ziyaretçilerce sağlıklı ve güvenli biçimde gezilmesi ve eserlerin güvenliğinin sağlanması için de tüm gereksinimler karşılanmış
olacak34, ziyaretçiler alana çıkan her gruba eşlik eden Alan Kılavuzları ile birlikte güvenli bir biçimde alanı ziyaret edeceklerdir.
Nemrut’taki tur tamamlandıktan sonra ziyaretçiler geliş yönlerine göre Hizmetevi’ne dönerek burada daha çok dinlenebileceklerdir.
Ziyaretçilerin büyük kısmının geldiği Adıyaman Hizmet Evi, özellikle bu tür uzun süreli konaklamalara uygun olarak tefriş edildiği ve
zengin bir sergi düzenine sahip olduğu için, ziyaretçiler Nemrut’tan dönüşte de burada daha çok zaman geçirebilecek, yöreye özgü
hediyeler satın alabilecek ve Hizmetevi’nin dev kaburgalarla taşınan bir gemi güvertesini andıran terasından sonsuzluğu düşündüren
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Bu senaryo beklendiği şekilde ilerleyip gelişirse bu aşamada KNYP kapsamı dışında tutulan, ancak bir sonraki aşamada ele alınması ODTÜ tarafından hazırlanan “Yönetim Alanı
Sınırı Tanımı Raporu’nda tanımlanan etaplamaya uygun olarak Adıyaman’da ve/veya yakın çevredeki illerde (örneğin Kommagene’nin yayıldığı Gaziantep’teki Zeugma ve Dülük/
Döliche gibi yerleşmeleri de kapsayacak şekilde) diğer önemli kültür varlıkları ve alanlar da KNYP sınırları genişletilerek kapsam dahiline alınabilir.
Tanıtıcı Yayınlar Projesi
Tanıtıcı Film Projesi
Nemrut Çevre Düzenleme Uygulama Projesi ve Nemrut Dağı Tümülüsü Restorasyon Projesi
IPA Ko-oDAK Projesi
Uygulaması devam eden “Nemrut Adıyaman Hizmet Evi Projesi / Malatya Hizmet Evi Projesi” ve Nemrut Hizmet Evi Yönetimi ve İşletmesi Projesi
Nemrut Adıyaman Hizmet Evi Projesi kapsamında hazırlanan sergiler ve ulusal/uluslararası başka merkezlerde de yapılacak olan Tanıtıcı Sergi Projesi
Alanla ilgili yapılacak yeni belgesellerin yanı sıra KTB ve ODTÜ’nün 2006-2010 yılları arasında birlikte geliştirdiği KNKGP Belgesel Film Projesi
Uluslararası Kommagene Resim ve Heykel Festivali
Alan Kılavuzluğu Eğitim Projesi
ODTÜ KNYP Bilgi Sistemi Projesi
Nemrut Restorasyon Uygulaması, Nemrut Çevre Düzenleme Uygulaması,
Nemrut Restorasyon Uygulaması
Nemrut Çevre Düzenleme Uygulaması (Engelli güzergahı uygulaması, engellileri taşıyan ve katırla çekilen taşıt Kato)
Nemrut ve Karadut Çöp Toplama Projesi
Nemrut Çevre Düzenleme Uygulaması (WC, su satış, festival alanı, Bekçi kulübeleri, saha ofisi vb.)
Nemrut Çevre Düzenleme Uygulaması (Güvenlik kamerası sistemi, Bekçiler/ Alan Kılavuzları / güvenlik personeli) ve Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Restorasyon ve Hizmetlerinin
İzlenmesi Projesi
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peyzaja bakarak, Kral I. Antiochos’un kendisi için neden böyle bir yeri seçtiğini hissedeceklerdir.
Gün doğuşu/gün batışı, sergi, mola, alış-veriş, yemek derken oldukça uzun bir süre geçirdikleri Nemrut’tan ayrılmak üzere yola çıkan
ziyaretçiler, belki de gün doğumunun ardından Hizmet Evi’ndeki sergileri gördükten sonra Karadut’ta kahvaltıya gelecekler. Ya da günün
büyük kısmını geçirdikleri Hizmet Evi’nden akşamüstü Nemrut’a çıkıp, alanı deneyimledikten sonra, gün batımının ardından akşam
yemeği için Karadut’a ineceklerdir. Bu sempatik, yığma taş evlerden oluşan dağ köyünde35 yörede üretilen organik bağ-bahçe-süt
ürünleri36 ile yerel balı tadarak güne başlayacak / tamamlayacak ve kadınların sattığı turistik hediyelik eşyaları37 görme ve alma imkânı
bulacaklardır.
Karadut’tan sonra, ziyaretçiler turlarını tur güzergâhındaki levhaları izleyerek38 Kommagene’nin Yazlık Sarayı’nın bulunduğu Arsemia’dan
geçerek sürdürecektir. Dev kayalık üstüne kurulan Arsemia’daki Kâhta Çayının iki çeperinde yayılan verimli ovadaki bahçeleri seyrettikleri
seyir terasında Kral I. Antiochos’un babası Mithridates’in neden yazlık saray olarak bu tepeyi seçtiğini deneyimleyip39, uçsuz bucaksız
toprakları seyredeceklerdir.
Ziyaretçiler Arsemia’dan karşıya baktıklarında bu yazlık sarayın bulunduğu kayalığı yararak akan Kâhta Çayı’nın batısındaki dev kayalığa
kurulu Memluk ve Osmanlı dönemine kadar kullanılan Yeni Kale’yi, Kalenin doğu cephesindeki Güvercinliği40 görecek ve oraya nasıl
çıkılacağını merak edeceklerdir.
Bu deneyimle Arsemia’dan ayrılan ziyaretçiler, çok kısa bir süre sonra araçla bu kez Yeni Kale’ye çıkmak üzere Kocahisar Köyü’ne gelecek,
burada Yeni Kale’nin girişinde41 bulunan meydan da bulunan kahveler, dükkânlar ve Pazar yerinde zaman geçirerek, gölgelikler altında
dinleneceklerdir. Zamanı olanlar bölgedeki taş/kerpiç almaşık mimariyi görmek için Kocahisar köyü sokaklarına42 dalacak, belki de F.K.
Dörner’in kazıları sırasında kullandığı evdeki restoranda yerel tatlar tadacak43, Arsemia’yı bizlere tanıtan Dörner’in biyografisini aktaran
sergiyi görerek, bu yerle ilgili geçmiş deneyimleri paylaşacaklardır.
Çünkü Yeni Kale’nin içinde yer aldığı Kocahisar köyü kültürel miras öğeleri, özgün mimarisi, doğal çevresi, yerel ürünleri44 ile bölgedeki
yöresel yaşam biçimini sürdüren bir Kültür Köyü45 olarak özel bir durak noktasıdır. Yereldeki yaşamı iyi örnekleyen bu köyde isteyen
ziyaretçiler için köy yaşamına uygun konaklama olanakları46 da vardır.
Oradan bir Roma dönemi eseri olan Cendere Köprüsü kenarına gelecek olan Ziyaretçiler, sadece köprüyü değil, arkasında yer alan yerel
halkın da dinlenme amacıyla kullandığı47 Cendere Kanyonu’nu deneyimleyerek, serinleyecektir. Bu arada Cendere Çayı kenarındaki hizmet
birimlerinde48 satışa sunulan meşhur Burmapınar peynirlerini bulabilecek49, bu peynirle yapılmış ürünleri tadacak ve paketli ürünlerden
alıp evine götürebilecek ve hatta isterlerse bu peynirlerin üretildiği Burmapınar Köyü’nde bir pansiyonda konaklayabileceklerdir.50
Sadece Anadolu’ya özgü bir krallık olan Kommagene’nin izini sürerken ziyaretçiler, Cendere Köprüsü’nden bir kaç kilometre güneydeki
Karakuş Tümülüsü’ne51 ulaşacaklardır. Kommagene Krallığı’nın kadınlarına verdiği önemi gösteren, Karakuş Tümülüsü’nde bir yandan
arkada kuzey batıda Nemrut Dağı Tümülüsü’nde tanrılarla birlikte uyuyan Kral I. Antiochos’u, diğer yandan da kuzeyde Arsemia’da
bu kez Kral I. Antiochos’un babası Kral Mitridates’i selamlayacaklar ve ölümden sonra bile birbirini görmek üzere tasarlanmış bu üçlü
mezar geleneğinin nasıl bir anlayışın ürünü olduğunu ve içinde yaşadığı coğrafyayı nasıl bu kadar iyi tanıyıp, yorumladığını düşünerek,
Kommagene’yi daha iyi anlayacaklardır.
Bu arada Karakuş Tümülüsü’nün yanında, çevre düzenleme projesinin parçası olarak tasarlanan ortamda Teğmenli Köyü’nde üretilen
yerel ürünleri tatma ve satın alma olanağına kavuşacaklardır.52
Daha sonra derin sarp bir coğrafyada zorlu, ancak vadilerden geçen pek çok panoramik görüntüsüyle eşsiz bir deneyim yaşanan bir
yoldan53 geçerek Sincik’in Yukarı Kargün Köyü yakınında Amarut ve Derik mevkii olarak bilinen yerde Roma dönemi Hereon’larına54
ulaşan ziyaretçiler, insanoğlunun yerleşme tarihine tanıklık eden bu coğrafyadaki peyzajı deneyimleme olanağına kavuşacaklardır.
Ayrıca, bu yörede yetişen ve Adıyaman’ın sembolü olan ‘ters lale’55 bahçelerini gezebilecekler ve dinlenme noktasında56 organik üzüm,
dut, nar, incir, elma ve fıstık yiyebileceklerdir.57
Sincik’ten inişte Palanlı Köyü58 yakınında, Palanlı Çayı vadisi üzerinde yer alan, yerel niteliklerini koruyan köylerden geçerek gelinen Palanlı
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Nemrut ve Karadut Çöp Toplama Projesi, Karadut Köyü Altyapı İyileştirme Projesi*
Karadut Organik bağ-bahçe Projesi; Hayvancılık Projesi
Karadut Köyü Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi
Levhalama Projesi (tüm güzergahta)
Arsemia Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi, Arsemia Çevre Düzenleme Uygulaması, Arsemia Tahribatı Önleme Projesi
Yeni Kale Restorasyon Uygulaması
Yeni Kale Çevre Düzenleme Projesi, Yeni Kale Çevre Düzenleme Uygulaması
Kocahisar Köyü Altyapı İyileştirme Projesi, Kocahisar Çöp Toplama Projesi , Kocahisar Köyü Sokakları Taş Kaplama Projesi,
Kocahisar Kültür Köyü Projesi
Kocahisar Organik Bağ-Bahçe Projesi; Hayvancılık Projesi
Kocahisar Kültür Köyü Projesi, Kocahisar Turistik Eşya Üretimi Projesi, Kocahisar Köyü, Yenikale-Arsemia Sit Alanları Koruma İmar Planı Projesi,
Kocahisar Ev Pansiyonculuğu Projesi
Cendere Köprüsü Çöp Toplama Projesi
Cendere Köprüsü Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi, Cendere Köprüsü Çevre Düzenleme Uygulaması
Burmapınar Hayvancılık Projesi
Burmapınar Ev Pansiyonculuğu Projesi
Karakuş Tümülüsü Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi
Teğmenli Hayvancılık Projesi
Derik Kutsal Alanı Çevre Düzenleme Projesi, Derik Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması Projesi
Derik Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi, Derik Çevre Düzenleme Uygulaması
Derik Ters Lale Koruma Projesi
Derik Kutsal Alanı Çöp Toplama Projesi
Derik Organik Bağ Bahçe Projesi
Palanlı Köyü Çöp Toplama Projesi, Palanlı Köyü Jeolojik Tehditlere Karşı Yapılaşma Önlemleri Geliştirme Projesi, Palanlı Köyü Hayvancılık Projesi, Palanlı Köyü Çevre Kirliliğinin
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Mağarası59, Taşgedik Köyü’ndeki60 Haydaran Kabartması61 ve nihayet Perre Nekropol62 alanına ulaşan ziyaretçiler Adıyaman merkezi
yakınında yer alan doğal ve kültürel açıdan iyi korunmuş, yerel gelenekleri sürdüren bu Palanlı Vadisi’ni63 deneyimleyecek, böylece turun
içinde doğaya özel bir gün/zaman ayıracaklardır.
Ziyaretçilerin taşıt ile gezdikleri bu bölgede vadide ayrıca yürüyüş rotalarını kullanma ve vadi boyunca kültürel miras varlıkları ile yakın
ilişki içerisinde konumlanmış mimarisi ile de özgün bu üç yerleşimi gezme fırsatı bulabileceklerdir64. Bunların içinde misafirperver, tarihi
geçmişine sahip çıkan, kolektif davranabilen, aydın toplumsal yapısı, doğal örüntüyle uyumlu özgün taş evleri, doğal ve kültürel çevre
ile ilişkisi açısından Kültür Köyü65 olarak gelişmiş Taşgedik’te zaman geçirecek, kadınların ürettikleri çeşitli el oyası takıları ya da yerel
ürünleri66 satın alabileceklerdir.67
Palanlı Vadisi’nden sonra ise ziyaretçiler, kendi türünün en zengin örneklerinden biri olan, tümüyle kaya oyma olarak yapılmış dev bir
nekropol alanı olan Perre’ye68 ulaşmak üzere yeniden yola çıkacaklardır. Perre/Pirin köyü69 içinde Roma döneminden kalan çeşmesi ve
kalıntıları ile mütevazı köy dokusu70, yeşil alanları ve bağ bahçeleri71 ile bu vadi içerisinde cazip bir durak yeridir.
Böylece hala 2000 yıl öncesinde özgü peyzajı genel hatlarıyla korunan Kommagene Krallığı topraklarında devam eden iki - üç günlük bir
geziden sonra Adıyaman’a gelen ziyaretçiler kent merkezine ulaşmış olacaklardır. Ziyaretçiler önce, Adıyaman Merkezde yer alan, yeni
onarılmış Tuz hanı72 ile sağlıklaştırılmış bir geleneksel ticari merkez olan Otrakçı Pazarı’nı73 gezecekler, eğer Pazar günü ise Hısnı Mansur
Çayevi’ndeki Tespih Borsası’na katılacaklar. Ayrıca ziyaretçiler Adıyaman’ın tarihi merkezinde yerel ürünlerle74 birlikte zenginleşen son
derece lezzetli olan yerel yemeklerin75 de tadına bakma olanağı bulacaklardır. Aynı zamanda, Ko-oDAK’a (Kommagene Odak Tanıtım
Merkezi)76 uğrayarak bölgenin kültürel ve tarihi özelliklerini araştırma77 ve sunduğu çeşitli turistik ürünleri78 izleme ve satın alma imkanı
bulacaklardır. Ziyaretçiler için Ko-oDAK bir tanıtım merkezi işlevi görürken Adıyamanlılar için ise turizm amaçlı farklı eğitimlerin verildiği,
ilk üretimlerin yapıldığı atölyeleri ile bir toplum merkezi olarak işlev79 görecektir.
Daha sonra güneye doğru yolcuğuna devam eden ziyaretçiler, Besni yolu üzerinde yer alan oldukça mütevazı nitelikteki Atmalı Kaya
Mezarlarını80 gezerek, rahat bir yolla81 ulaştıkları karşıdaki eski Akkuyu Kültür Köyü’nün82 kahvesinde dinleneceklerdir. Toprak damlı,
kerpiç evleri ve devam eden yöresel alışkanlıklarıyla Akkuyu Köyü’nü gezerek Geleneksel Köy Pazarı’nda kadınların ürettiği ürünlerle
tanışacaklardır83.
Atmalı’dan güneye devam ederek önce Eski Besni’ye84 uğrayıp bir kısmı üzüm bağlarına dönüşmüş Eski Besni’deki85 cami ve hamam
kalıntısını inceledikten sonra, Besni de öğle yemeği için duraklayarak yörenin özel tatlarını ve özellikle Besni üzümü ile bundan üretilen
ürünleri tanıyacaklardır.
Daha sonra Sofraz’a yönelen86 ziyaretçiler daha önce gördükleri NDT ve Karakuş Tümülüsü’nden farklı olarak burada, Roma dönemine
tarihlenen iki ayrı Tümülüsü, içine girerek deneyimleyebileceklerdir. Özgünlüğünü tümüyle koruyan bu Tümülüslerdeki mezar odalarının
nasıl inşa edildiğini görecek, dromostan mezar odasına geçecek, mezar odasındaki lahitleri görecektir ve böylece çok özel bir deneyim
yaşayacaktır.
Tümülüs’ten dışarı çıktığında Adıyaman sıcağında sakin Sofraz peyzajında suni bir tepe olarak yükselen Büyük Tümülüsü dışarıdan
izlerken, Tümülüsün önündeki sundurmada serinleyecek, Sofraz Çayı vadisinde yılın her döneminde farklı renkler sunan manzarayı
seyredecektir87. Akşam ise isterlerse Sofraz Çayı kıyısındaki balık lokantasında dinlenme olacağı bulacak88 yörede yetiştirilen ürünlerden
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İzlenmesi Projesi,
Palanlı Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi, Palanlı Çevre Düzenleme Uygulaması
Taşgedik Köyü Sokakları Taş Kaplama Projesi, Taşgedik Çöp Toplama Projesi, Taşgedik Köyü Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi
Haydaran Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi, Haydaran Çevre Düzenleme Uygulaması
Perre Çevre Düzenleme Uygulaması
Palanlı Vadisi Projesi
Palanlı Vadisi Turistik Trekking Güzergâhı Projesi
Taşgedik Kültür Köyü Projesi, Taşgedik Ev Pansiyonculuğu Projesi
Taşgedik Sulama Projesi, Taşgedik Hayvancılık Projesi
Taşgedik Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi
Perre Çevre Düzenleme Uygulaması ve Ören yeri İşletmesi
Pirin Çöp Toplama Projesi,
Pirin Ev Pansiyonculuğu Projesi, Pirin Toplumsal Merkez Projesi, Pirin Köyü, Koruma İmar Planı Projesi, Yeni İskân Alternatiflerini Araştırma Projesi,
Pirin Havuz Suyunun Sulama Amaçlı Kullanılması Projesi
Tuzhanı Restorasyon Uygulaması
Otrakçı Pazarı Çöp Toplama Projesi, Otrakçı Pazarı Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projesi, Otrakçı Pazarı Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması
Adıyaman Merkez Konaklama Standartlarını İyileştirme Projesi
Gastronomik Yerel Ürünleri Tanıtım Projesi, Ko-oDAK Projesi
Ko-oDAK –Kommagene Odak Binası Projesi
Kommagene-Nemrut Arşiv Projesi
Adıyaman Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi
Adıyaman Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi, Adıyaman Merkez Konaklama Standartlarını İyileştirme Projesi
Atmalı Kaya Mezarları Bilimsel Kazı ve Temizlik Projesi, Atmalı Kaya Mezarları Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi ve Ören yeri İşletmesi, Atmalı Kaya Mezarları Çevre
Düzenleme Uygulaması
Atmalı Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması Projesi
Akkuyu Mezrası Sokakları Taş Kaplama Projesi, Akkuyu Kültür Köyü Projesi, Atmalı Köyü Bakı Noktası Projesi
Akkuyu Kültür Köyü Projesi, Akkuyu Turistik Eşya Üretimi Projesi
Besni Çayı Islah Projesi, Besni Çayı Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi
Eski Besni Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi, Eski Besni Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması ve Ören yeri İşletmesi, Besni Turistik Eşya Üretimi Projesi
Sofraz Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması Projesi
Sofraz Tümülüsleri Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi, Sofraz Tümülüsleri Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması.
Sofraz Çayı Islah Projesi, Sofraz Çayı Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi, Sofraz (Üçgöz Beldesi) Altyapı İyileştirme Projesi, Sofraz Tümülüsleri Arkeolojik Sit Alanı Koruma İmar
Planı
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tadarak89,geceyi de ya köydeki pansiyonda ya da Besni’deki modern otellerden birinde konaklayarak geçireceklerdir.
Ertesi gün Sofraz’dan sonra daha da güneye devam ederek, Kızılin Köyü’ne gelen ziyaretçiler köyün Fırat kıyısındaki kaya oyma kahvehane
ve restoranında biraz dinlenip, Fırat kıyısında yeni inşa edilen ahşap iskeleye çıkacak ve iki yandan yükselen dev Fırat Kanyonunu seyredip,
buz gibi suyun serinliğini hissedeceklerdir.
İsteyenler kara yolundan90 Göksu nehri üzerindeki91 Kızılin/Signas köprüsü ve çevresinde92 Kaya Mezarlarına ulaşırken, isteyenler de
iskeleden tekneye binip93 pek çok dinde kutsal sayılan Fırat nehrinin açtığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki bu kaya kanyonda, tekneyle
ilerlemeye başlayacaklardır. Her iki kıyıda erken çağlardan beri yerleşim alanı olarak kullanılan kaya oyma mekânlar ve yerleşmelerin
bulunduğu kanyonda, tarih boyunca yolculara pek de kolay geçit vermeyen Fırat’ın buz gibi suyuyla serinleyerek, biraz kuzeydeki AbulDeyş Mağaralarına ulaşacaklardır.94
Burada yeni yapılmış ahşap iskeleye yanaşıp, tek girişi takiben dar koridor ve basamaklardan geçerek bir kaç katlı, erken dönem
yerleşmesinin üst kotlarına ulaşacaklardır95. Fırat’tan 8-9 m yukarıdaki dev mağara tabanına ulaştıklarında bir yandan eski insanların
burada ne tür üretimler yaptıklarını gösteren elemanları anlamaya çalışacak, diğer yandan da aşağıda uzayıp giden turkuaz rengindeki
Fırat’ın mavisine bakacaklardır.
Mağaradaki deneyimin ardından tekrar tekneye binen ekip, biraz daha kuzeye devam ederek solda Fırat’a bağlanan Göksu akarsuyuna
geçeceklerdir. Burada da benzer ama daha alçak bir kanyondan devam ederek 2,5 km’lik bir yolculuk sonrasında bir başka Roma eseri olan
Kızılin-Göksu Köprüsüne96 ulaşacaklardır. Kızılin/Signas Köprüsü yanındaki iskeleye yanaşarak iki yanda rampalarla erişilen ve üzerinde
ahşap arabaların tekerlek izlerinin bulunduğu Roma dönemi rampasını, ortası yıkık geçit vermez Kızılin Köprüsünü ve güneyindeki
mağara yerleşmeleri ile mezar odalarını görerek, gün batımında sarı turuncu renklere bürünen Göksu Kanyonunu seyredeceklerdir.
Gün batımının ardından tekrar tekneye binip, Kızılin Köyüne97 dönüşte gece karanlığı çöken Fırat’ın kanyonu yüzeylerinde yapılan müzikli
ışık gösterisiyle, çağlar boyunca geçit vermeyen bu nehrin, Atatürk Barajı inşa edilmeden önceki hikâyelerini / türkülerini dinleyeceklerdir.
Böylece Fırat’ın Çağrısı turunu tamamlayan ziyaretçiler, akşam yemeğini taş kaplı yollardan98 ve mütevazı Kızılin köy evleri99 arasından
geçerek, Kızılin köylülerinin Fırat’tan yakaladıkları balıklarla, köydeki temiz topraklarda üretilen yerel ürünlerle100 hazırlanan yemekleri
yiyip, geceyi belki de Kızılin Köyü’nde bir pansiyonda101 geçireceklerdir.
Ertesi sabah zengin bir köy kahvaltısı sonrası Adıyaman’a dönüş yolu üstündeki Kuyulu Köyü Turuş Kaya Mezarlarına gelindiğinde102, bu
kez Perre gibi dik bir yamaçta değil, düzlük bir alandaki ölü gömme geleneğini görme103 olanağına kavuşacaklardır. Kaya oyma mezarlarla
birlikte, antik dönem boyunca taş ocağı olarak kullanılan bir alan olan Turuş’da, antik dönemde taşın ocaktan nasıl çıkarıldığını görerek,
bu coğrafyadaki antik dönem yapı geleneğini tanıyacaklardır.
KNYA’daki kültürel varlıkların ziyaretçiler tarafından güvenli bir şekilde gezilmesini sağlamak için çevre düzenlemeleri104 gerçekleştirilmesi
öncesinde, bunlarla ilişkili yasal işlemler de105 tamamlanmış olacaktır. Öte yanda bu güzergâh içinde yerel halkın, özellikle gençlerin alan
kılavuzluğu yapması, köylerde ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve uygulanmasına, pek çok yerde geliştirilecek hizmet birimlerinin
işletmesine yerel halkın, özellikle kadınların ve gençlerin bu konularda eğitilip desteklenerek katılımları, yerelde istihdamın artmasına
yaşam koşullarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu durum bir yandan da yöreye bu coğrafyayı doğası, kültürü, tarihi ve insanı ile
tanımaya gelen ziyaretçilerin yerel kültürü tanımalarına uygun ortamlara sağlayacaktır106
Yerel halkın, KNYA’daki kültürel varlıkların korunması ve sahiplenilmesindeki göstereceği hassasiyet ve farkındalık, ziyaretçilerin bu alanın
değeri ile ilgili doğru ve güvenilir bilgilenmelerini de sağlayacaktır.107 Adıyaman, Kâhta ve Besni’deki geceleme seçeneklerinin arasına
büyük otellerin yanı sıra Karadut, Kocahisar, Burmapınar, Pirin, Taşgedik ve Kızılin yerleşimlerde ev pansiyonlarında kalma imkânlarına
sahip olacaklardır. KNYA alanının içinde yer alan yerleşimlerin ve ören yerlerinin (Nemrut-Karadut, Yeni Kale-Kocahisar, CendereBurmapınar, Perre-Pirin, Haydaran-Taşgedik, Palanlı-Palanlı, Adıyaman Merkez, Kızılin) temizliği, alana gelen ziyaretçilerin dikkatini
çekecek nitelikte olacaktır. Bunların yanında, yerel ekonomiye katkıda bulunmak için hayvancılık108 (Teğmenli, Palanlı, Taşgedik) ve bağbahçecilik109 (Taşgedik, Üçgöz, Kızılin) geliştirilecek, bu gelişimle üretilen özel ürünler ziyaretçilere özel olarak paketlenerek sunulacak,
dolayısıyla yereldeki farklı grupların gelen ziyaretçilerden faydalanmaları sağlanacaktır.
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Üçgöz Organik Bağ Bahçecilik Projesi
Göksu Köprüsü ve Kızılin Köyü Bağlantı Yolunun Sağlıklaştırılması Projesi
Göksu Nehri Islah Projesi ve Göksu Nehri Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi
Kızılin Köprüsü Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi, Kızılin Köprüsü Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması,
Fırat Kıyısı Düzenleme Projesi, Fırat Kıyısı Düzenleme Uygulaması ve Nehir Tipi Gezi Tekneleri Satın Alma Projesi
İdari ve Yasal Süreçler Geliştirme Projesi kapsamında Abuldeyş Mağaraları’nın tescili, tahsisi; daha sonra ise Abuldeyş Mağaraları Restorasyon Projesi
Abuldeyş Mağaraları Restorasyon Uygulaması
Kızılin Köprüsü Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi ve Kızılin Köprüsü Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması
Kızılin Kültür Köyü Projesi
Kızılin Köyü Sokaklarının Taş Kaplama Projesi
Kızılin Köyü Konutlarının Dış Cephe Kaplama Projesi
Kızılin Organik Bağ Bahçecilik Projesi
Kızılin Ev Pansiyonculuğu Projesi
Turuş Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması Projesi
Turuş Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi, Turuş Çevre Düzenleme Uygulaması
Çevre Düzenleme Projesi ve Çevre Düzenleme Uygulaması
İdari ve Yasal Süreçler Geliştirme Projesi
Turizm Odaklı Eğitim Projesi
Farkındalık Projesi
Hayvancılık Projesi
Kızılin Organik Bağ Bahçeci Projesi
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Şekil 18: KNYP Mekânsal Strateji Eylem Planı -1/100.000 ölçekli harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2013.

Şekil 19: KNYP Mekânsal Strateji Eylem Planı ve NDMP sınırları -1/100.000 ölçekli harita üzerine işlenmiştir, KNKGP 2014.
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Alt Projelerin Tanımı
Yukarıda, bir önceki bölümde tanımlanan KN YP Eylem Planı Senaryosuna göre alan için geliştirilen projelerden ilk 5 yılda gerçekleştirilmesi
öngörülen öncelikli projelerin büyük kısmı bu amaçla hazırlanan Proje Takip Formu kullanılarak tanımlanmıştır.
Proje tanımları ve sonrasında uygulama ve izlemede kullanılması öngörülen Proje Takip Formunda:
1. Proje Bilgilerinin yanı sıra,
2. Projenin Hedefleri ve hedeflere uygunluğu izlemeye yönelik tanımlar,
3. Proje Uygulamasına ilişkin süreçler, yaklaşık maliye ve öngörülen başlangıç ve bitiş süreleri ile projenin gerçekleşmemesi ya da
başarısız olması durumunda bunu saptamaya yönelik olarak
4. Faaliyetlerin uygulanmasına yönelik güçlükler ve/veya uygulanamama nedenleri yer alır.
Bu formatta hazırlanan tüm projelerin listesi aşağıda Tablo 4’de, Proje Takip Formlarında yer alan tüm tanımlı projeler ise bu kitapla
birlikte “CD’de sunulan EKLER” içinde, “Bölüm 4- 4.2 Proje Takip Formları”nda verilmiştir. Bu projelerin Adıyaman ili genelindeki mekânsal
dağılımını gösteren, 1/100.000 ölçekli harita üzerine işlenmiş Kommagene Nemrut Yönetim Planı - Mekânsal Strateji ve Eylem Planı ise
“CD’de sunulan EKLER” içinde, “Bölüm 4- 4.3 Projeler Hakkında Ayrıntılı Ekler”de EK-1 ayrı pafta olarak verilmiştir. Ayrıca aşağıdaki
listede yer alan, KNYP’de kapsamında her türlü belgeleme, restorasyon ve çevre düzenleme projeleri gibi kültürel varlıklarla ilgili projeler
ve uygulamaları ile Ko-oDAK gibi yeni bina inşaat projeleri ve uygulamaları için hazırlanan Proje Takip Formlarının yanı sıra, bu projelerle
ilgili ODTÜ ekibinin öngörü ve değerlendirmelerini içeren proje ve yere özel geliştirdiği tanım ve kriterler, ileride ilgili kurumca yapılacak
teknik ihaleye dokümanlarına esas olmak üzere yine “CD’de sunulan EKLER” içinde, “Bölüm 4- 4.3 Projeler Hakkında Ayrıntılı Ekler”de
verilmiştir.
Tablo 4: KNYP Alt Proje isimlerini ve kodlarını gösterir liste
Kodu

KOMMAGENE NEMRUT YÖNETIM PLANI- PROJELER

Kodu

KOMMAGENE NEMRUT YÖNETIM PLANI- PROJELER

T

TÜM ALANA ÖZGÜ PROJELER

A2

Palanlı Vadisi Projesi

T1

Kommagene Nemrut Alan Yönetimi Projesi

A2.(1) Turistik Trekking Güzergâhı Projesi

T2

Tarihi Alan ve Eserlerin İzlenmesi Projesi

A2.(2) Trekking Güzergâhı Düzenleme Uygulaması

T3

İdari ve Yasal Süreçler Geliştirme

Y

YERELE ÖZGÜ PROJELER

T4

Kommagene Nemrut Tanıtım Projesi

Y1

NEMRUT – Karadut

T4.1

Tur Güzergâhı Projesi

Y1.1

Nemrut Çevre Düzenleme Projesi

T4.2

Levhalama Projesi

Y1.2

Nemrut Çevre Düzenleme Uygulaması

T4.3

Uluslararası Kommagene Resim ve Heykel Festivali

Y1.3

Nemrut Hizmet Evi Yönetimi ve İşletmesi Projesi

T4.4

Tanıtıcı Yayınlar Projesi

Y1.4

T4.5

ODTÜ KNYP Belgesel Film Projesi

Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Restorasyon ve İşletme Hizmetlerinin
İzlenmesi Projesi

T4.6

ODTÜ KNYP Bilgi Sistemi Projesi

Y1.5

Nemrut ve Karadut Çöp Toplama Projesi

T4.7

Kommagene – Nemrut Krallığı Arşiv Projesi

Y1.6

Karadut Köyü Altyapı İyileştirme Projesi*

T4.8

Tanıtıcı Film Projesi

Y1.7

Karadut Köyü Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi

T4.9

Tanıtıcı Sergi Projesi

Y1.8

Karadut Ev Pansiyonculuğu Projesi (5 ev)

T4.10

Gastronomik Yerel Ürünleri Tanıtım Projesi

Y1.9

Karadut Organik Bağ Bahçecilik Projesi

T4.11

KNYP’nin Farklı Hedef Gruplarına Tanıtımı Projesi

Y1.10

Karadut Hayvancılık Projesi

T5

Kommagene Nemrut Eğitim Projesi

Y1.11

Nemrut Restorasyon Projesi

T5.1

Alan Yönetim Birimi Eğitim Projesi

Y1.12

Nemrut Restorasyon Uygulaması

T5.2

Koruma Restorasyon Odaklı Eğitim Projesi

Y1.13

Alan Kılavuzluğu Eğitim Projesi

T5.3

Turizm Odaklı eğitim Projesi

Y1.14

KNYP Ziyaretçi Yönetimi

T5.3

Toplumsal Farkındalık Projesi

Y1.15

NDT ve Hizmet evlerinde Sunulan Hizmetlerin İzlenmesi Projesi

A

ALT BÖLGE PROJELERİ

Y2

Arsemia - Kocahisar

A1

Kızılin-Fırat’ın Çağrısı Projesi

Y2.1

Arsemia Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

A1.1

Kızılin Köprüsü Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Y2.2

Arsemia Çevre Düzenleme Uygulaması

A1.2

Kızılin Köprüsü Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması

Y2.3

Arsemia Tahribatı Önleme Projesi*

A1.3

Fırat Kıyısı Düzenleme Projesi

Y3

Yenikale – Kocahisar

A1.4

Fırat Kıyısı Düzenleme Uygulaması

Y3.1

Yenikale Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

A1.5

Göksu Nehri Islah Projesi*

Y3.2

Yenikale Çevre Düzenleme Uygulaması

A1.6

Göksu Nehri Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

Y3.3

Yenikale Restorasyon Uygulaması

A1.7

Nehir Tipi Gezi Tekneleri Satın Alma Projesi*

Y3.4

Kocahisar Kültür Köyü Projesi**

A1.8

Abuldeyş Mağaraları Restorasyon Projesi

Y3.5

Kocahisar Köyü Sokakları Taş Kaplama Projesi

A1.9

Abuldeyş Mağaraları Restorasyon Uygulaması

Y3.6

Kocahisar Çöp Toplama Projesi

Y3.7

Kocahisar Köyü Altyapı İyileştirme Projesi*

Y3.8

Kocahisar Organik Bağ Bahçecilik Projesi

A1.10 Göksu Köprüsü ve Kızılin Köyü Bağlantı Yolunun Sağlıklaştırılması
Projesi
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Kodu

KOMMAGENE NEMRUT YÖNETIM PLANI- PROJELER

Y3.9

Kocahisar Hayvancılık Projesi

Y10.4

Otrakçı Pazarı Çöp Toplama Projesi

Y3.10

Kocahisar Ev Pansiyonculuğu Projesi (5 ev)

Y10.5

Adıyaman Merkez Konaklama Standartlarını İyileştirme Projesi*

Y3.11

Kocahisar Köyü, Yenikale-Arsemia Sit Alanları Koruma İmar Planı
Projesi

Y10.6

Adıyaman Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi

Y4

Karakuş – Teğmenli

Y10.7

Ko-oDAK – Kommagene Odak Binası Projesi

Y4.1

Karakuş Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y10.8

Ko-oDAK – Kommagene Odak Binası Uygulaması

Y4.2

Teğmenli Hayvancılık Projesi

Y11

Kuyulu – Turuş

Y4.3

Karakuş Belgeleme ve Çevre Düzenleme Uygulaması

Y11.1

Turuş Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y5

Cendere – Burmapınar

Y11.2

Turuş Çevre Düzenleme Uygulaması

Y5.1

Cendere Köprüsü Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y11.3

Turuş Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması
Projesi

Y5.2

Cendere Köprüsü Çevre Düzenleme Uygulaması

Y12

Özbağlar/Atmalı – Akkuyu

Y5.3

Cendere Köprüsü Çöp Toplama Projesi

Y12.1

Atmalı Kaya Mezarları Bilimsel Kazı ve Temizlik Projesi*

Y5.4

Burmapınar Ev Pansiyonculuğu Projesi (5 ev)

Y12.2

Atmalı Kaya Mezarları Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y5.5

Burmapınar Hayvancılık Projesi

Y12.3

Atmalı Kaya Mezarları Çevre Düzenleme Uygulaması

Y6

Derik – Sincik

Y12.4

Akkuyu Kültür Köyü Projesi

Y6.1

Derik Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y12.5

Akkuyu Mezrası Sokakları Taş Kaplama Projesi

Y6.2

Derik Çevre Düzenleme Uygulaması

Y12.6

Y6.3

Derik Ters Lale Koruma Projesi*

Atmalı Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması
Projesi

Y6.4

Derik Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması
Projesi

Y12.7

Atmalı Köyü Bakı Noktası Projesi*

Y13

Sofraz – Üçgöz

Y6.5

Derik Kutsal Alanı Çöp Toplama Projesi

Y13.1

Sofraz Tümülüsleri Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Y6.6

Derik Organik Bağ Bahçecilik Projesi

Y13.2

Sofraz Tümülüsleri Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması

Y7

Perre – Pirin

Y13.3

Sofraz Çayı Islah Projesi*

Y7.1

Perre Çevre Düzenleme Projesi

Y13.4

Sofraz Çayı Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

Y7.2

Pirin Köyü Koruma İmar Planı Projesi

Y13.5

Y7.3

Yeni İskân Alternatiflerini Araştırma Projesi*

Sofraz Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması
Projesi

Y7.4

Pirin Çöp Toplama Projesi

Y13.6

Sofraz Tümülüsleri Arkeolojik Sit Alanı Koruma İmar Planı

Y7.5

Pirin Ev Pansiyonculuğu Projesi

Y13.7

Sofraz Köyü Altyapı İyileştirme Projesi*

Y7.6

Pirin Toplumsal Merkez Projesi

Y13.8

Üçgöz Organik Bağ Bahçecilik Projesi

Y7.7

Roma Havuz Suyunun Sulama Amaçlı Kullanılması Projesi

Y14

Eski Besni

Y7.8

Perre Çevre Düzenleme Uygulaması

Y14.1

Eski Besni Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Y8

Haydaran – Taşgedik

Y14.2

Eski Besni Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması

Y8.1

Haydaran Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y14.3

Besni Çayı Islah Projesi*

Y8.2

Haydaran Çevre Düzenleme Uygulaması

Y14.4

Besni Çayı Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

Y8.3

Taşgedik Köyü Sokakları Taş Kaplama Projesi

Y15

Kızılin

Y8.4

Taşgedik Çöp Toplama Projesi

Y15.1

Kızılin Kültür Köyü Projesi**

Y8.5

Taşgedik Ev Pansiyonculuğu Projesi

Y15.2

Kızılin Köyü Çöp Toplama Projesi

Y8.6

Taşgedik Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi

Y15.3

Kızılin Köyü Sokakları Taş Kaplama Projesi

Y8.7

Taşgedik Sulama Projesi

Y15.4

Kızılin Köyü Konutlarının Dış Cephe Sağlıklaştırma Projesi

Y8.8

Taşgedik Hayvancılık Projesi

Y15.5

Kızılin Ağaçlandırma Projesi*

Y8.9

Taşgedik Köyü Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

Y15.6

Kızılin Ev Pansiyonculuğu Projesi (5 ev)

Y9

Palanlı Mağarası – Palanlı

Y15.7

Kızılin Organik Bağ Bahçecilik Projesi

Y9.1

Palanlı Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y9.2

Palanlı Çevre Düzenleme Uygulaması

Y9.3

Palanlı Köyü Çöp Toplama Projesi

Y9.4

Palanlı Köyü Jeolojik Tehditlere Karşı Yapılaşma Önlemleri Geliştirme
Projesi*

Y9.5

Palanlı Köyü Hayvancılık Projesi

Y9.6

Palanlı Köyü Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

Y10

Adıyaman Merkez

Y10.1

Otrakçı Pazarı Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Y10.2

Otrakçı Pazarı Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması

Y10.3

Tuzhan Restorasyon Uygulaması
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* Bu Eylem Planlarının ayrıntıları KNKGP ekibince verilmemiştir, Adıyaman Valiliği’nin
ilgili birimlerinde konunun uzmanları tarafından ayrıntılandırılması öngörülmektedir.
**Kültür Köyü Projesi kapsamında alt projelerin zaman çizelgesi ve bütçelemesi
yapılmıştır bu nedenle tabloda ayrıca girilmemiştir, kapsamlı tanımları eklerde yer
almaktadır.
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Projelere İlişkin İşletme ve Yönetim Modeli
Yönetim alanı için hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesine yönelik işletme ve yönetim modelini tanımlamak üzere mevzuatta yer alan
araçlar kullanılarak, aşağıda ayrıntıları verilen Kommagene Nemrut Yönetim Planı – Alan Yönetimi Projesi geliştirilmiştir.
Kommagene Nemrut Yönetim Planı – Alan Yönetimi Projesi
Projenin Temel Hedefi. ‘Kommagene-Nemrut Yönetim Planı - Alan Yönetimi Projesi’nin temel amacı Kommagene-Nemrut Yönetim
Planı’nı (KNYP) tüm Adıyaman İli iddia sahiplerinin uygulamasına, izlemesine ve değerlendirmesine imkân veren katılımlı bir yönetim
mekanizmasının oluşturulması amacıyla Kommagene-Nemrut Alan Yönetim Birimi’nin (KN-AYB) kurulmasıdır.
Projenin Yasal/Bağlamsal Gerekçesi. KNYP kapsamında görev alacak tüm kurum ve kuruluşlar, temelde 2863 sayılı kanunla çerçevesinde
gelişmiş kültür varlıklarını koruma mevzuatına göre tanımlanmıştır. Bu çerçevede KNYP’nin uygulanması için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ile aynı kanuna göre 2005 yılında hazırlanan Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş Ve Görevleri ile
Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
bir Alan Başkanı atanması, alan başkanı ile çalışacak ekibin belirlenmesi ve alan yönetimi ile ilgili olarak mevzuatta tanımlanan Eşgüdüm
ve Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulu’nun belirlenmesi ve bu organlarının bir bütün olarak yerelde hizmet verecek KommageneNemrut Alanı Yönetim Birimi’ni oluşturması gerekmektedir.
Ayrıca, yine 5226 sayılı Kanunla 2863 sayılı Kanunu’na “İl Özel İdareleri bünyesinde, kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve,
restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlayacak ve uygulayacak bir Proje Bürosu ile sertifikalı usta yetiştirecek bir Eğitim Birimi’nin
kurulması” eklenmiştir.110. Bu birimin proje üretim hizmetlerinde Alan Başkanı ile eşgüdüm içinde, KNYP’na uygun olarak çalışması
beklenmektedir. Bu birimlerin finansı başlangıçta (en çok ilk 6 ay) 2863 sayılı yasaya göre Adıyaman İl Özel İdaresi bünyesinde toplanan
emlak vergilerinin %10’luk bölümü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sağlanan geçici kaynaklar olabilir.
Ancak KTB ve Adıyaman Valiliği’nce en kısa sürede kalıcı kaynakların111, özellikle personel istihdamının sağlanması gereklidir. Ayrıca,
Nemrut Dağı Tümülüsü’nün marka değerinden yararlanılarak, her proje için bulunması öngörülen sponsorluklar için 5225 sayılı Kültür
Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’la getirilen muafiyetlerden de yararlanılacaktır.
Ayrıca, yerelde il genelinde Ekim 2010 tarihinde yapılan strateji/eylem planı üretme amacıyla düzenlenmiş katılımlı çalıştaylarda tüm
yerel yöneticilerle birlikte STK temsilcilerinin de katılımıyla Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na temel oluşturacak, izleme/değerlendirme ve
proje planlama/uygulama hedefleri olan ve yasal yaptırımlara temel olacak katılımlı bir platform kurulmuştur112. Bu platformun Danışma
Kurulu olarak işlev görmesi öngörülmektedir.
Alan Yönetim Yapısının Ana Organları. KTB’nın yerel birimi olacak Kommagene-Nemrut Alan Yönetim Birimi’nın (KN-AYB) yapısı beş
temel organdan oluşmaktadır (Şekil 28):
1. Alan Başkanı (KN-AB)
2. Alan Başkanı ile birlikte çalışacak Teknik Ekipten (KN-ABTEK),
3. Yerel inisiyatifle geliştirilen Adıyaman Katılımlı Platformu içinden KTB’nin mevzuata göre belirlediği temsilcileri içeren Danışma
Kurulu (KN-DK)
4. Danışma Kurulu üyelerinden mevzuata göre belirlenen Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu (KN-EDK)
5. Adıyaman İl Özel İdaresi Proje Bürosu ve Eğitim Birimi (A-PEB)
Örgütlenme yapısında yer alacak kişiler/kurumlar.
1. KN-AB Kommagene Nemrut Alan Başkanı. Alan Başkanı,
2. KN-ABTEK Kommagene Nemrut Alan Başkanlığı Teknik Ekibi. Sekretarya ve Teknik Ekip: (tercihan) restorasyon uzmanı mimar
ya da mimar, plancı, arkeolog, kamu yöneticisi, jeolog.
3. KN-DK Danışma Kurulu. Alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri,
üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden, alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilecek en az beş üye113.
4. KN-EDK Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu. Alan başkanı, danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile yönetim planı
taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilci olmak üzere en az beş kişi114
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, RGT: 11.06.2005, RGS: 25842, Madde
9-14.
111
Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nın uygulanması için öncelikle KTB’nın bu nitelikte bir alanda çalışabilecek koruma /yönetim deneyimine sahip ve dil bilen, tercihan koruma
uzmanı bir mimarın Alan Başkanı olarak atanması, onunla çalışacak yerel ekibin oluşturulması (Alan Başkanı ile birlikte 1 mimar ile 1 plancı ve 1 arkeolog olmak üzere daimi
bir ekiple beraber 1 sekreterden oluşan bir yerel birim oluşturulması) önerilir. KTB ve Adıyaman Valiliği Alan Başkanı dışında, bu şemada öngörülen teknik ekibi oluşturacak
personelin kadrolu ya da sözleşmeli olarak Adıyaman’da sürekli istihdamı için gereklilikler yerine getirerek, Adıyaman’da görev yapacak kadroların tahsisini ivedilikle sağlanması
önerilir.
112
KNKGP Katılımlı Planlama Çalıştayı I – II Tutanağı, 6-9 Ekim 2010, Moderatörler /Tutanağı Hazırlayanlar. Doç.Dr. Anlı Ataöv, Öğr.Gör. Sevin Osmay (ODTÜ Mimarlık Fakültesi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
113
Yerel inisiyatifle geliştirilen Adıyaman Katılımlı Platformu yaptığı toplantılarda bu platformun üyelerini şu şekilde belirlemiştir: MERKEZİ YÖNETİM (Adıyaman Valiliği, KN-AYB
ve A-PEB, İlçe Kaymakamlıkları –Kahta, Samsat, Çelikhan, Gerger, Besni, Sincik, Tut, Gölbaşı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı,
Bayındırlık Bakanlığı, Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü); YEREL POLİTİKACILAR (İl meclisi; yerel milletvekilleri); YEREL YÖNETİM (Adıyaman İl ve İlçe Belediyeleri –Kahta, Samsat,
Çelikhan, Gerger, Besni, Sincik, Tut, Gölbaşı); MESLEK ODALARI (Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, TOBB KGK, Ziraatçılar Odası, Plancılar
Odası, Mimarlar Odası); STK (Adıyaman ve Kahta Şoförler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti, Adıyamanlılar Vakfı, Besni Eğitim Vakfı; ÜNİVERSİTELER (Adıyaman Üniversitesi,
ODTÜ); TURİZM ACENTALARI (TURSAB, TUROB). Danışma Kurulu oluşturulurken bu yerel inisiyatifin göz önüne alınması önerilmektedir.
114
2006’dan bu yana KNYP’nın hazırlayan ODTÜ-KNKGP Koordinatörlüğünden bir temsilci ile 2005’den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Nemrut Dağı Tümülüsü’nde
yapılan çalışmaları yönlendiren Nemrut Dağı Tümülüsü Bilimsel Danışma Kurulu (NDT-BDK) üyelerinden en az bir kişinin bir sonraki Yönetim Planı hazırlanana kadar Eşgüdüm
ve Denetleme Kurulu ve/veya Danışma Kurulu Üyesi olarak görev almalarının sağlanması yönetim planının uygulanması sürecinde edinilen birikimin aktarılabilmesi ve sürekliliğin
sağlanması için önerilir.
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1. A-PEB Adıyaman İl Özel İdaresi Proje Bürosu ve Eğitim Birimi. Bağlı olacağı birim ve birim amirinin niteliği ve sorumluluğu ilgili Vali
tarafından belirlenmek115 üzere en az 1 mimar ve 1 inşaat mühendisi olmak üzere tercihan restorasyon uzmanı mimar, plancı, arkeolog/
sanat tarihçisi.
Yapının işleyişi. Kommagene-Nemrut Yönetim Planı Alan Başkanı (KN-AB), Kommagene Nemrut Alan Başkanlığı Teknik Ekibi (KNABTEK) ve Adıyaman İl Özel İdaresi Proje Bürosu ve Eğitim Birimi’ (A-PEB) ile bu teknik birimlerle yönetim erkini paylaşan Eşgüdüm ve
Denetleme Kurulu ile birlikte daha geniş bir katılım sağlayan Danışma Kurulu’ndan (KN-DK) oluşan bir yönetişim modeli aracılığıyla
yönetilmesi öngörülmektedir. KN-AB, KN-ABTEK ve A-PEB ile birlikte Kommagene Nemrut Yönetim Planı alanının yönetimi, KNYP’nın
uygulanması ve planın alan sınırları içinde yerel kapasitenin geliştirilmesinden doğrudan sorumlu birimlerdir (Şekil 28).
Önerilen modele göre, 27.11.2005 tarihli 26006 sayılı Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, Alan Başkanı Alan Yönetim Planı’nın uygulanmasından
sorumludur. Benzer şekilde mevzuatta tanımlara göre Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Alan Başkanı’nın sorumluluklarını
yerine getirmesine yardımcı ve destek olmak, ayrıca denetlemekle yükümlüdürler. Bu birimlerin 26006 sayılı yönetmeliğe göre tanımlanan
organizasyon şeması, kuruluş ve görevleri aşağıda aynen verilmiştir (Şekil 18).

Geri bildirim, Bilgilendirme, Güncelleme, Düzeltme

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ADIYAMAN VALİLİĞİ
Kommagene Nemrut
Yönetim Planı (KNYP)
KOMMAGENE NEMRUT ALAN YÖNETİM BİRİMİ

KNYA DANIŞMA KURULU
(KN-DK)

KNYA ALAN BAŞKANI
(KN-AB)

ADIYAMAN İL ÖZEL
İDARESİ

KNYA EŞGÜDÜM VE
DENETLEME KURULU
(KN-EDK)

KOMMAGENE NEMRUT
ALAN BAŞKANLIĞI
TEKNİK EKİBİ
(KN-ABTEK)

PROJE BÜROSU VE
EĞİTİM BİRİMİ
(A.PEB)

Şekil 18. Kommagene-Nemrut Yönetim Planı - Alan Yönetimi Organizasyon Şeması, KNKGP 2013.

Birimlerin Kuruluş ve Görevleri116.
KN-AB Kommagene Nemrut Alan Başkanı
Alan Başkanı ve görevleri
Madde 14 — Alan başkanı, alanla ilgili daha önceden çalışmalarda bulunmuş, alanı yeterince tanıyan, alan hakkında belirli bir vizyon
geliştirebilen, kültürel ve doğal miras yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi, yönetim politikaları ve uygulamaları
hakkında deneyimli, üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, sanat tarihi, kamu yönetimi, işletme ve ekonomi bölümü
mezunlarından kentsel sit alanlarında kurulacak alan yönetimlerinde ilgili belediye, kentsel sit dışındaki sit alanlarında ise Bakanlıkça
atanır.
Bakanlıkça belirlenen alan başkanlığı görevini fiilen yürütenlere, Devlet memurları aylık katsayısının (20000) gösterge rakamı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak kaydıyla alanın özelliğine göre Bakan tarafından belirlenecek miktarda, damga vergisi hariç
herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın çalışmayı takip eden her ay başında Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
bütçesinden ödeme yapılır.
Alan yönetiminin sekretarya hizmetleri yetkili idare tarafından yürütülür. Yetkili idarelerce, alan yönetimi birimlerinin çalışmalarını
yürütmek üzere uygun bir yer tahsis edilir. Bu iş için yeterli sayıda personel görevlendirilir ve bütçelerinden yeterli miktarda ödenek ayrılır.
Alan başkanı aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkili idare ile birlikte çalışma programlarını belirlemek, kaynak araştırması
yapmak,
b) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,
c) Alanın sunum, tanıtım, eğitim, bakım, onarım, güvenlik ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve ekipman alımı için her türlü
sözleşme, şartname taslaklarını yetkili idare ile birlikte hazırlamak,
d) Alanın doğal ve kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliğini sağlamak,
e) Denetim birimince yıllık denetim raporlarının hazırlanması ve bu raporların eşgüdüm ve denetleme kuruluna sunulması için eşgüdümü
sağlamak.

Bu birimin Adıyaman’daki önemli kültür varlıklarının korunması ile ilgili yetkiye sahip olan Alan Başkanlığı ile eşgüdüm içinde çalışması için Kommagene Nemrut Alan Yönetimi
Birimi’nin alt birimi olarak görevlendirilmesi önerilir.
116
27.11.2005 tarihli 26006 sayılı Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten
aynen aktarılmıştır.
115
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KN-DK Danışma Kurulu
Danışma Kurulunun kuruluşu ve görevleri
Madde 15 — Danışma kurulu, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri,
üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden, alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilecek en az beş üyeden oluşur. Danışma kurulu kendi
içinden bir başkan geçer.
Danışma kurulu yılda en az bir kez toplanır. Yetkili idare ile eşgüdüm ve denetleme kurulu gerekli gördüğüne danışma kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırabilir. Danışma kurulu toplantıları mahallinde yapılır.
Danışma kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek bu taslağın karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur.
Danışma kurulunda görüşülen tüm hususlar ve tavsiyeler, eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilmek üzere tutanağa bağlanır.
KN-EDK Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu
Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve görevleri
Madde 16 — Eşgüdüm ve denetleme kurulu, alan başkanı, danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile yönetim planı taslağı
kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilci olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Alan başkanı, eşgüdüm ve denetleme
kurulunun da başkanıdır.
Eşgüdüm ve denetleme kurulu yılda en az iki kere yetkili idarenin çağrısı ile toplanır. Kurul toplantısının gündemi denetleme birimi ile
yetkili idare tarafından belirlenir.
Alan başkanının talebi üzerine veya yetkili idare gerekli gördüğü takdirde kurul, olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Kurul salt çoğunlukla
toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oylarıyla karar alır. Eşgüdüm ve denetleme kurulu toplantıları mahallinde
yapılır.
Eşgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek altı ay içinde onaylar ve planın uygulanmasını denetler.
Denetim Birimi ve görevleri
Madde 17 — Eşgüdüm ve denetleme kurulunun denetim görevini yerine getirebilmesi amacıyla bir denetim birimi kurulabilir.
Denetim birimi, yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde görev alan denetim elemanları ve üniversitelerin mimarlık,
şehir ve bölge planlama, sanat tarihi, arkeoloji, kamu yönetimi, ekonomi ve işletme bölümlerinden mezun uzman personel arasından
yetkili idarelerce görevlendirilecek en az beş üyeden oluşur.
Denetim birimi, yönetim planlarının uygulamasını denetler. Yönetim planıyla belirlenen yönetim, koruma, sunum, tanıtım ve ziyaretçi
yönetimi stratejileri doğrultusunda denetim birimince alana yönelik yapılan çalışmaların yıllık performans değerlendirmelerini yapar ve
bir sonraki yılın çalışma programını hazırlayarak eşgüdüm ve denetleme kuruluna sunar.
Denetim birimi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilerden yönetim planı ve uygulaması ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
istemeye yetkilidir.”
A-PEB Adıyaman İl Özel İdaresi Proje Bürosu ve Eğitim Birimi117
Proje Bürolarının Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Şekli
Proje bürolarının kuruluşu
Madde 9 — İl özel idareleri bünyesinde, kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini ve raporlarını
hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları kurulur.
İl özel idareleri bünyesinde kurulan proje bürolarının bağlı olacağı birim ve birim amirinin niteliği ve sorumluluğu ilgili Vali tarafından
belirlenir.
Proje bürolarında görev alacak uzmanların nitelikleri
Madde 10 —(Değişik birinci fıkra:RG-30/03/2006-26124) Proje bürolarında mimar ve inşaat mühendisi bulundurulması zorunludur.
İnşaat mühendisinin daha önce benzer işlerde hizmet vermesi tercih nedenidir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek gruplarının
katılımı ilgili idare tarafından sağlanır.
Proje bürolarının görevleri
Madde 11 — Proje bürolarının görevleri şunlardır:
a) İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu
taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince
belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak,
b) Bu süreçte özel uzmanlık gerektiren konularda üniversite ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak,
c) Hazırlanan projelerin, ilgili idarelerdeki izin ve onay süreçlerine katılmak ve süreçlerin tamamlanmasını takip etmek,
d) İl özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan taşınmazların koruma bölge kurullarınca onaylanan projelerinin uygulanmasını ve
denetlenmesini sağlamak,
117

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, RGT: 11.06.2005, RGS: 25842, Madde
9-14.
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e) Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için oluşturulan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına “Katkı Payı”
kapsamında belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri değerlendirerek valiye görüş
vermek.
Proje bürolarının çalışma şekli
Madde 12 —(Mülga birinci fıkra: RG-30/03/2006-26124)
Proje büroları, 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanarak çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ile
koruma bölge kurulunun almış olduğu kararları göz önüne alarak çalışmalarını yürütür.
Eğitim Birimlerinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Şekli
Eğitim birimlerinin kuruluşu
Madde 13 — İl özel idareleri bünyesinde sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri kurulur.
Eğitim birimlerinin kuruluşunda o ilin özgün yapı sanatları göz önünde tutulur.
Eğitim birimlerinin görevleri
Madde 14 — Yerel eğitim birimleriyle ilgili çalışmalar o ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilir.
Yerel eğitim birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek,
b) Yerel yapı ustalarının eğitim programlarına katılmasını sağlamak,
c) Eğitim programını başarıyla tamamlayanları belirleyerek gerekli sertifikanın verilmesini sağlamak.
I. grup tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının esaslı onarımlarında eğitim görmüş, sertifika sahibi ustalara öncelik verilir.
Eğitim birimlerinde tam zamanlı olarak çalışacak bir yönetici kadro bulunur. Değişik geleneksel yapı sanatları konusunda eğitim verecek
olan uzmanlar gerektiğinde yarı zamanlı istihdam edilebilir.
Çalışma Programı
KNYP’de temelde üç alt grupta tanımlanan yüzlerce projenin 20 yıllık vadede gerçeklemesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, tanımlanan
eylem planındaki senaryoyu gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlere öncelik verilmiş ve projeler 5, 10, 20 yıllık olmak üzere üç döneme
ayrılmıştır. Dönemlerin yıllara göre dağılımı şu şekilde öngörülmüştür:
●● Dönem 1: 2014-2018
●● Dönem 2: 2019-2023
●● Dönem 3: 2024-2034
Projelerin birbirleri ile ilişkileri ve olabildiğince erken dönemde alanda gözle görünür sonuçlar almaya yönelik şekilde etkileme güçleri ve
çarpan etkileri gözetilerek öncelikler belirlenmiştir. Projelerin dönemlere göre dağılımları, dolayısı ile KNYP’nın 20 yıllık Çalışma Programı
aşağıda Tablo 5’de118 strateji /proje ve yer ilişkisi gözetilerek verilmiştir.
Kocahisar

Damlacık

Burmapınar

Teğmenli

Sincik

Pirin

Taşgedik

Palanlı

Adıyaman

Kızılin

Öbağlar

Üçgöz

Kuyulu

Besni

Yenikale

Arsemia

Cendere

Karakuş

Derik

Perre

Haydaran

Palanlı

A.Merkez

Kızılin-Abuldeyş

Atmalı-Akkuyu

Sofraz

Turuş

Eski Besni

2014 - 2034 ÇALIŞMA PROGRAMI*

Karadut
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Nemrut

Tablo 5:

2

2

3

2

3
3

PROJELER VE DÖNEMLERİ*
STRATEJİ

DONEM 1 = 2014
DONEM 2 = 2019
DONEM 3 = 2024 - 2034

-

2018
2023

Tarihi/Kültürel/Doğal Koruma ve Bakım

Araştırma

118

Yüzey Araştırması
Arkeolojik Araştırma
Bilimsel Kazı ve Temizlik
Yerleşim Mimari Değerlerin Araştırılması
Doğal Çevre Değerlerinin Araştırılması
Sözlü Tarihin/Kolektif Bellek Çalışması
Eski Sokak İsimlerinin Araştırılması

2

2
1

2

2

2

3

2

1
2

2
2

2
3

3
3

2

Tablo 5’de yer alan KNYP 2014-2034 Çalışma Programı ayrıca bir bütün olarak Ek 2’deki Excel tablosunda verilmiştir.
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Bölgesel ölçekte bütüncül Kızılin-Fırat’ın Çağrısı
ele alarak korunması
Palanlı Vadisi
Sit Sınırları Revizyon ve Tescil İşlemleri
Örenyeri Tahsisi ve Güvenlik
Tahribatı Önleme
Koruma İmar Planı
Restorasyon
Ta r i h i / k ü l t ü r e l / d o ğ a l
Restorasyon Uygulaması
değerlerle bütüncül ele
ve Çevre Düzenleme
Restorasyon
alınarak korunması
Nemrut Dağı Tümülüsü Restorasyon
Amaçlı Müdahalelerin İzlenmesi
KNYP Ziyaretçi Yönetimi
Ters Lale Koruma
Kültür Köyü
Altyapı
Sağlık Ocağı
Yerleşim
dokusunun Çöp Toplama
korunarak sağlıklaştırılması Konut Dış Cephe Sağlıklaştırma
Jeolojik Tehditlere Karşı Yapılaşma
Önlemleri
Belgeleme ve Çevre Düzenleme
Çevre Düzenleme Uygulaması
Tarihi Binaları Dönüştürme/Sokak
Sağlıklaştırma ve Uygulaması
Tarihi/kültürel/doğal
Kıyı Düzenleme ve Uygulaması
değerlerin korunarak
yeniden düzenlenmesi
Nehir/Dere Islah
Bakı Noktası
Ağaçlandırma
Yeni İskan Alternatiflerini Araştırma
Yasal çözümlerin aranması İdari ve Yasal Çözümler Geliştirme
ve işbirliklerin kurulması İşbirlikleri

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

3

1

1

1
1
1
1
2
1

1
1
2
1

2
2

2
1

1
2

1

1
2
1

1

1
1

3

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2

1
1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

2

2

2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1
1
1

1
1
1

1
2

Kültürel/(Spor) turizmi odaklı kalkınma

Turistik kullanımların
geliştirilmesi

Eğitim
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Doğa Turizm Potansiyelini Araştırma/
Doğa-Ekolojik/Kültürel
Turizm
Planlaması
Nemrut Hizmet Evi Yönetimi ve İşletmesi
Nehir Tipi Gezi Tekneleri Satın Alınması
Ev Pansiyonculuğu
Alan Kılavuzluğu
Konaklama Standartlarını İyileştirme
Toplumsal Merkez
Yöresel Ürün Üretimi (Bağcılık)
Turistik Eşya Uygulamalı Eğitimi ve
Üretimi
Halıcılık/Kilimcilik
Mesire Yeri
Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı
Yollarının Sağlıklaştırılması
Köy Yollarının Taş Kaplaması
Turistik Trekking Güzergahı
Turistik Toplu Taşıma
Alan Yönetim Birimi Eğitimi
Koruma Restorasyon Odaklı Eğitim
Toplumsal Farkındalık
Turizm Odaklı Eğitim

2

2

1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1

1
3
1

2

3

1

1

3

2
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

2
1
1
1
1

1
1
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Sunum, tanıtım ve
pazarlama

Tur Güzergahı
Levhalama
Uluslararası Kommagene Resim ve
Heykel Festivali
Tanıtıcı Yayınlar
ODTÜ KNYP Belgesel Film
ODTÜ KNYP Bilgi Sistemi
Kommagene-Nemrut Krallığı Arşiv
Tanıtıcı Film
Tanıtıcı Sergi
Gastronomik Yerel Ürünleri Tanıtım
KNYP’nin Farklı Hedef Gruplarına
Tanıtımı
Ko-oDAK - Kommagene Odak Binası
Mimari Projesi
Ko-oDAK - Kommagene Odak Binası
İnşaat Uygulaması
Turistik Gıdayı Pazarlama
Turistik Eşyayı Pazarlama

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1
1
1
2

2

2

Diğer Ekonomik Alanlarda Gelişim
Alternatif gelir getirici
ekonomik ve toplumsal
faaliyetlerin geliştirilmesi

Organik Bağ Bahçecilik
Hayvancılık
Seracılık
Balıkçılık

Gelir getirici faaliyetlerin
geliştirilmesi için gerekli
altyapının kurulması

Sulama Sistemi

Ürünlerin pazarlanması

Hayvan/Bağ-Bahçe
Pazarlama

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

2
2
1
Ürünlerinin

2

1

3

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

Kültürel Turizm Odaklı Yapılanma ve İşleyiş
Koruma-Gelişme alan
yönetim planının katılımlı Kommagene-Nemrut Alan Yönetimi
bir yaklaşımla örgütlenmesi
Planın Genel İzleme-Değerlendirmesi
Tarihi
Alan ve Eserlerin İzlenmesi
Koruma-Geliştirme alan
yönetim planının katılımlı Nemrut Dağı Tümülüsü’nün ve Hizmet
bir yaklaşımla izlenmesi
Evlerinde Sunulan Hizmetlerin İzlenmesi
Çevre Kirliliğinin İzlenmesi

1
1

1

1

KNYP’nin 20 yıllık Çalışma Programı içinde ilk 5 yılda uygulanması beklenen proje sayısı da 134’dür. Tablo 6’da ana gruplara göre sayısal
dağılımı, Tablo 7’de ise 5 yıllık dönemde yıllara göre çalışma programı ve bütçesi belirlenen bu projeler içinde öncelikle koruma ve sunuma
yönelik projelere yer verilmiştir.
Bu bağlamda Nemrut Dağı Tümülüsü ile Yeni Kale gibi ciddi yapısal sorunları olan ve uygulamaya yönelik restorasyon projeleri temin
edilmiş yapılardan başlanması, buna paralel olarak ise yine tamamlanma aşamasında olan çevre düzenleme projelerinin öncelikle
uygulanması planlanmıştır.
Öte yandan çarpan etkisi çok yüksek olan çevre düzenleme projelerinin temini ve uygulanmasına ilişkin projelere, KNYP’nın ilk 5 yıllık
dönemde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Çevre düzenleme projeleri tekil projeler olarak ele alınmamış, özellikle Kültür Köyü projeleri
ile birleştirilerek, bu yerleşmelerde bir yandan yerelde farkındalığın, diğer yandan da gelen turist sayısının kısa erimde artırılması
amaçlanmıştır.
Daha sonraki sırada yine istihdam sağlamaya yönelik tarım ve hayvancılık projeleri yer alır. Pek çok yerel tadın üretildiği alanda, bu
tür ürünlerin çeşitliliğinin artırılması, doğru pazarlanma ve satış olanaklarının geliştirilmesi ile yerelde üretimin artırılması, dolayısıyla
istihdam yaratılması hedeflenmiştir. Böylece sadece turizme yönelik bir gelişme ile değil; yerel üretimi ve buna bağlı alanları (paketleme,
sunum, pazarlama vb) destekleyerek, bir yandan yerel özelliklerin ve tatların korunması ve sürekliliğinin sağlanması, diğer yandan da
dengeli bir gelişme öngörülmüştür.
KNYP’de yer alan tüm alanlar için öncelikli olarak uygulanması gereken projelerden biri de eğitim ve izleme faaliyetleridir. Gerek turizme
yönelik hizmet ve üretim gerekse koruma ve farkındalık yaratılması için bu projeler önceliklidir. Nemrut Dağı Tümülüsü örneğinde olduğu
gibi pek çok konuda Düzey III seviyesinde tanımlanan hizmet ve uygulamalar için eğitilmiş işgücüne gereksinim vardır. Bu projelerle
alanda hizmet verecek alan kılavuzları, Hizmet evlerinde ve veya turizm sektöründe çalışacak kişilere genel turizm eğitimleri verilirken;
taş koruma uygulamaları gibi daha özelleşen alanlarda eğitilmiş teknik personelle birlikte çalışarak, en az 5 yıla yayılan restorasyon
uygulamaları sırasında alanın izlenmesi de sağlanacaktır.
Bu çerçevede ilk 5 yıllık süreçte tanımlanması ve uygulanması öngörülen toplan 134 projenin 114 tanesi tanımlanmış ve eylem planları
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hazırlanmıştır. Bazı projelerde eylem planlarının da ötesine geçerek projeye ilişkin ana yaklaşım belirlenmesi, ön tasarım kararları, ya da
hizmet alım şartnamesi gibi işin niteliğini doğrudan etkileyecek konularda da ayrıntılı dokümanlar hazırlanmış ve Proje Takip Formları
ekinde sunulmuştur. Buna rağmen KNKGP ekibinin özel birikiminin olmadığı, yere özgü çalışmalarda ifade edilmeyen ancak 2010 yılı
sonundaki çalıştayda gündeme gelen, dolayısıyla yeterli bilginin toplanamadığı ve olumsuz etkileri ancak yakın dönemde gündeme
gelen çevre kirliliği/bozulması gibi sorunlara ilişkin projeler belirlenmiş, ancak bunlarla ilgili olarak Proje Takip Formları hazırlanmamıştır.
Toplam sayısı 20 olan bu tür projelerin eylem planlarının Adıyaman Valiliği ile birlikte KN-AYB tarafından ilk 5 yılda hazırlanıp ve
uygulanması öngörülmektedir.
Tüm bu projelerin ilk 5 yıllık dönemde yıllara göre dağılımını gösteren “Kommagene Nemrut Yönetim Planı I. Dönemi: 2013-2017
Çalışma Programı” aşağıda Tablo 7’de verilmiş, aynı tablo ayrıca Ek 3’de excel dosyası formatta tek pafta olarak da sunulmuştur.KNYP
kapsamında tanımlanan ve ilk 5 yılda tamamlanması beklenen ve ODTÜ-KNKGP ekibince ayrıntısı tanımlanan 114 projenin yaklaşık
bedeli 127.092.150,00 TL’dir. Bu toplamın 6.750.000 AVRO’luk kısmının (yaklaşık 17.212.000,00 TL) yine ODTÜ desteğinde KBT ile
Adıyaman Valiliği başkanlığında hazırlanan AB destekli IPA projesinden sağlanacaktır. Öte yandan burada yer alan projelerin bir kısmı ise
2006’dan bu yana tamamlanmış ya da tamamlanma aşamasında olan projelerdir.
Tablo 6: KNYP kapsamında KNKGP Ekibince tanımlanan ilk 5 yıllık projelerin sayısı
Tüm Alana Özgü Projeler
Alt Bölge Projeleri
Yerele Özgü Projeler (Toplam)
1. Nemrut Dağı Tümülüsü
2. Arsemia Arkeolojik Alanı
3. Yeni Kale (Eski Kahta)
4. Karakuş Tümülüsü
5. Cendere Köprüsü
6. Derik Kutsal Alanı
7. Perre (Pirin) Nekropolü
8. Haydaran Arkeolojik Alanı
9. Palanlı Mağarası Alanı
10. Adıyaman Merkez: Tuzhanı ve Otrakçı Pazarı
11. Turuş Kaya Mezarları
12. Atmalı Kaya Mezarları
13. Eski Besni
14. Sofraz Tümülüsleri
15. Kızılin Köprüsü
Genel Toplam
• Eylem Planı KN-AYB tarafından ilk 5 yılda hazırlanacak ve uygulanacak proje sayısı :20
KNKGP ekibince hazırlanan Toplam Proje Sayısı

19
12
103

103
15
3
11
3
5
6
8
9
6
8
3
7
4
8
7

134
-20
114

Tablo 7: I. Dönemi: 2013-2017 ÇALIŞMA PROGRAMI ve TAHMİNİ BÜTÇE
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KNYP I. Dönemi: 2011-2015
PROJELER
T

TÜM ALANA ÖZGÜ PROJELER

T1
T2
T3
T4
T4.1
T4.2
T4.3
T4.4
T4.5
T4.6
T4.7
T4.8
T4.9
T4.10
T4.11
T5
T5.1
T5.2
T5.3
T5.4

Kommagene Nemrut Alan Yönetimi Projesi
Tarihi Alan ve Eserlerin İzlenmesi Projesi
İdari ve Yasal Süreçler Geliştirme
Kommagene Nemrut Turistik Tanıtım Projesi
Tur Güzergahı Projesi
Levhalama Projesi
Uluslararası Kommagene Resim ve Heykel Festivali
Tanıtıcı Yayınlar Projesi
KNYP Belgesel Film Projesi
KNYP Bilgi Sistemi Projesi
Kommagene – Nemrut Krallığı Arşiv Projesi
Tanıtıcı Film Projesi
Tanıtıcı Sergi Projesi
Gastronomik Yerel Ürünleri Tanıtım Projesi
KNYP’nin Farklı Hedef Gruplarına Tanıtımı Projesi
Kommagene Nemrut Eğitim Projesi
Alan Yönetim Birimi Eğitim Projesi
Koruma Restorasyon Odaklı Eğitim Projesi
Turizm Odaklı Eğitim Projesi
Toplumsal Farkındalık Projesi
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2006

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BÜTÇE (TL)
200.000
4.000
9.000
30.000
75.000
1.500.000
60.000
120.000
150.000
120.000
60.000
200.000
130.000
151.000
120.000
120.000
50.000
50.000
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KNYP I. Dönemi: 2014-2018

PROJE
KODU

PROJELER

A

ALT BÖLGE PROJELERİ

A1

Kızılin-Fırat’ın Çağrısı Projesi

A1.1

Kızılin Köprüsü Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

A1.2

Kızılin Köprüsü Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması

A1.3

Fırat Kıyısı Düzenleme Projesi

A1.4

Fırat Kıyısı Düzenleme Uygulaması

A1.5

Göksu Nehri Islah Projesi*

saptanamadı

A1.6

Göksu Nehri Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

saptanamadı

A1.7

Nehir Tipi Gezi Tekneleri Satın Alma Projesi*

200.000

A1.8

Abuldeyş Mağaraları Restorasyon Projesi

120.000

A1.9

Abuldeyş Mağaraları Restorasyon Uygulaması

A1.10

Göksu Köprüsü ve Kızılin Köyü Bağlantı Yolunun Sağlıklaştırılması Projesi

A2

Palanlı Vadisi Projesi

A2.1

Turistik Trekking Güzergahı Projesi

20.000

A2.2

Trekking Güzergahı Düzenleme Uygulaması

50.000

Y

YERELE ÖZGÜ PROJELER

Y1

NEMRUT – Karadut

Y1.1

Nemrut Çevre Düzenleme Projesi

Y1.2

Nemrut Çevre Düzenleme Uygulaması

Y1.3

Nemrut Hizmet Evi Yönetimi ve İşletmesi Projesi

bedelsiz

Y1.4

Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Restorasyon ve Hizmetlerinin İzlenmesi Projesi

250.000

Y1.5

Nemrut ve Karadut Çöp Toplama Projesi

28.000

Y1.6

Karadut Köyü Altyapı İyileştirme Projesi*

hazır

Y1.7

Karadut Köyü Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi

50.000

Y1.8

Karadut Ev Pansiyonculuğu Projesi (5 ev)

30.000

Y1.9

Karadut Organik Bağ Bahçecilik Projesi

60.000

Y1.10

Karadut Hayvancılık Projesi

Y1.11

Nemrut Restorasyon Projesi

Y1.12

Nemrut Restorasyon Uygulaması

Y1.13

Alan kılavuzluğu eğitim projesi

Y1.14

KNYP Ziyaretçi Yönetimi

bedelsiz

Y1.15

NDT ve Hizmetevlerinde sunulan hizmetlerin izlenmesi projesi

bedelsiz

Y2

Arsemia – Kocahisar

Y2.1

Arsemia Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y2.2

Arsemia Çevre Düzenleme Uygulaması

Y2.3

Arsemia Tahribatı Önleme Projesi*

Y3

Yenikale – Kocahisar

2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BÜTÇE (TL)

450.000
4.600.000
115.000
1.100.000

1.600.000
340.000

hazır
devam ediyor

1.791.000
hazır
4.025.000
70.000

170.000
2.000.000
saptanmadı

Y3.1

Yenikale Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y3.2

Yenikale Çevre Düzenleme Uygulaması

3.800.000

Y3.3

Yenikale Restorasyon Uygulaması

1.600.000

Y3.4

Kocahisar Kültür Köyü Projesi

195.000

Y3.5

Kocahisar Köyü Sokakları Taş Kaplama Projesi

346.000

Y3.6

Kocahisar Çöp Toplama Projesi

Y3.7

Kocahisar Köyü Altyapı İyileştirme Projesi*

Y3.8

Kocahisar Organik Bağ Bahçecilik Projesi

Y3.9

Kocahisar Hayvancılık Projesi

Y3.10

Kocahisar Ev Pansiyonculuğu Projesi (5 ev)

Y3.11

Kocahisar Köyü, Yenikale-Arsemia Sit Alanları Koruma İmar Planı Projesi

Y4

Karakuş – Teğmenli

Y4.1

Karakuş Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

332.000

Y4.2

Teğmenli Hayvancılık Projesi

927.500
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142.000

28.000
saptanmadı
60.000
1.791.000
30.000
150.000
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KNYP I. Dönemi: 2014-2018

PROJE
KODU

PROJELER

Y.4.3

Karakuş Belgeleme ve Çevre Düzenleme Uygulaması

Y5

Cendere – Burmapınar

Y5.1

Cendere Köprüsü Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y5.2

Cendere Köprüsü Çevre Düzenleme Uygulaması

Y5.3

Cendere Köprüsü Çöp Toplama Projesi

Y5.4

Burmapınar Ev Pansiyonculuğu Projesi

Y5.5

Burmapınar Hayvancılık Projesi

Y6

Derik – Sincik

Y6.1

Derik Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

140.000

Y6.2

Derik Çevre Düzenleme Uygulaması

905.000

Y6.3

Derik Ters Lale Koruma Projesi*

Y6.4

Derik Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması Projesi

Y6.5

Derik Kutsal Alanı Çöp Toplama Projesi

28.000

Y6.6

Derik Organik Bağ Bahçecilik Projesi

60.000

Y7

Perre – Pirin

Y7.1

Perre Çevre Düzenleme Projesi

175.000

Y7.2

Pirin Köyü Koruma İmar Planı Projesi

500.000

Y7.3

Yeni İskan Alternatiflerini Araştırma Projesi*

Y7.4

Pirin Çöp Toplama Projesi

28.000

Y7.5

Pirin Ev Pansiyonculuğu Projesi

30.000

Y7.6

Pirin Toplumsal Merkez Projesi

15.000

Y7.7

Roma Havuz Suyunun Sulama Amaçlı Kullanılması Projesi

Y7.8

Perre Çevre Düzenleme Uygulaması

Y8

Haydaran – Taşgedik

Y8.1

Haydaran Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y8.2

Haydaran Çevre Düzenleme Uygulaması

Y8.3

Taşgedik Köyü Sokakları Taş Kaplama Projesi

Y8.4

Taşgedik Çöp Toplama Projesi

28.000

Y8.5

Taşgedik Ev Pansiyonculuğu Projesi

30.000

Y8.6

Taşgedik Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi

50.000

Y8.7

Taşgedik Sulama Projesi

Y8.8

Taşgedik Hayvancılık Projesi

Y8.9

Taşgedik Köyü Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

Y9

Palanlı Mağarası – Palanlı

Y9.1

Palanlı Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y9.2

Palanlı Çevre Düzenleme Uygulaması

Y9.3

Palanlı Köyü Çöp Toplama Projesi

Y9.4

Palanlı Köyü Jeolojik Tehditlere Karşı Yapılaşma Önlemleri Geliştirme Projesi*

Y9.5

Palanlı Köyü Hayvancılık Projesi

Y9.6

Palanlı Köyü Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

Y10

Adıyaman Merkez

Y10.1

Otrakçı Pazarı Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Y10.2

Otrakçı Pazarı Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması

Y10.3

Tuzhan Restorasyon Uygulaması

Y10.4

Otrakçı Pazarı Çöp Toplama Projesi

Y10.5

Adıyaman Merkez Konaklama Standartlarını İyileştirme Projesi*

Y10.6

Adıyaman Turistik Eşya Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi

Y10.7

Ko-oDAK – Kommagene Odak Binası Projesi

Y10.8

Ko-oDAK – Kommagene Odak Uygulaması

Y11

Kuyulu – Turuş

Y11.1

Turuş Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi
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2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BÜTÇE (TL)
1.600.000
saptanmadı
424.000
3.850.000
28.000
30.000
1.791.000

saptanmadı
650.000

saptanmadı

60.000
3.200.000
265.000
2.100.000
207.600

60.000
945.500
saptanmadı
63.600
885.000
28.000
saptanmadı
561.250
saptanmadı
2.750.000
35.000.000
4.000.000
9.500
saptanmadı
70.000,00
147.000
5.800.000
247.000
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KNYP I. Dönemi: 2014-2018

PROJE
KODU

PROJELER

Y11.2

Turuş Çevre Düzenleme Uygulaması

Y11.3

Turuş Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması Projesi

Y12

Özbağlar/Atmalı – Akkuyu

Y12.1

Atmalı Kaya Mezarları Bilimsel Kazı ve Temizlik Projesi*

Y12.2

Atmalı Kaya Mezarları Belgeleme ve Çevre Düzenleme Projesi

Y12.3

Atmalı Kaya Mezarları Çevre Düzenleme Uygulaması

Y12.4

Akkuyu Kültür Köyü Projesi

470.000

Y12.5

Akkuyu Mezrası Sokakları Taş Kaplama Projesi

415.200

Y12.6

Atmalı Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması Projesi

Y12.7

Atmalı Köyü Bakı Noktası Projesi*

Y13

Sofraz – Üçgöz

Y13.1

Sofraz Tümülüsleri Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Y13.2

Sofraz Tümülüsleri Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması

Y13.3

Sofraz Çayı İslah Projesi*

saptanmadı

Y13.4

Sofraz Çayı Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

saptanmadı

Y13.5

Sofraz Kültürel Miras ve Yerleşim Bağlantı Yollarının Sağlıklaştırılması Projesi

227.500,

Y13.6

Sofraz Tümülüsleri Arkeolojik Sit Alanı Koruma İmar Planı

150.000

Y13.7

Sofraz Köyü Altyapı İyileştirme Projesi*

Y13.8

Üçgöz Organik Bağ Bahçecilik Projesi

Y14

Eski Besni

Y14.1

Eski Besni Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Y14.2

Eski Besni Restorasyon ve Çevre Düzenleme Uygulaması

11.000.000,

Y14.3

Besni Çayı İslah Projesi*

saptanmadı

Y14.4

Besni Çayı Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi*

saptanmadı

Y15

Kızılin

Y15.1

Kızılin Kültür Köyü Projesi

40.000

Y15.2

Kızılin Köyü Çöp Toplama Projesi

28.000

Y15.3

Kızılin Köyü Sokakları Taş Kaplama Projesi

Y15.4

Kızılin Köyü Konutlarının Dış Cephe Sağlıklaştırma Projesi

Y15.5

Kızılin Ağaçlandırma Projesi*

Y15.6

Kızılin Ev Pansiyonculuğu Projesi

30.000

Y15.7

Kızılin Organik Bağ Bahçecilik Projesi

60.000

TOPLAM

2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BÜTÇE (TL)
2.500.000
212.500
saptanmadı
247.000
2.800.000

78.000
saptanmadı
485.000
10.000.000

saptanmadı
60.000
720.000

1.038.000
150.000
saptanmadı

127.092.150

* Bu projelerin yerel yetkili kurumlarca tanımlanması beklenmektedir.
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KOMMAGENE NEMRUT YÖNETİM PLANI
İZLEME, DEĞERLENDİRME VE EĞİTİM SÜREÇLERİ
VE YAPTIRIMLAR
Güliz Bilgin Altınöz | Anlı Ataöv | Neriman Şahin Güçhan

KNYP’nin gerçekleşmesi ve sürdürülmesi için izleme, değerlendirme ve eğitim süreç ve mekanizmalarının tanımlanması ve bunların
uygulama süreci ile bütünleştirilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda,
●● İzleme, yönetim ve karar verme sürecinin plana uygun yürütülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, sistematik ve sürekli olarak bilginin
toplandığı, değerlendirildiği ve yeni kararların üretildiği bir süreçtir.
●● Değerlendirme, tanımlanmış hedefler doğrultusunda, bir projenin hedefine uygun ve etkin uygulanmasının, sürdürülebilirliğinin
ve geçerliliğinin dönemsel olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.
●● Eğitim, KNYP’nin gerçekleşebilmesi için paydaşların ihtiyaç duydukları farkındalık, bilgi ve becerileri ‘uygulamalı olarak’ edinme ve
‘yaparak öğrenme’ süreçleridir.
KNYP kapsamında yer alacak farklı düzeylerdeki izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin amaç ve kapsamları detaylı olarak İzleme
ve Değerlendirme Süreçleri bölümünde anlatılmaktadır. Eğitim faaliyetlerinin kısa ve genel bir tanımı ve içeriği de Eğitim Süreçleri
bölümünde aktarılmaktadır.
1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
KNYP alanında, plan uygulama sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için üç düzeyde, her düzeyin niteliğine özgü farklı süreçlerden
oluşan İzleme/Değerlendirme mekanizması önerilmektedir:
●● Düzey I: Projelendirilecek İşlerin Hedefine Uygun ve Etkin Uygulanmasının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
●● Düzey II: Tarihi Alan ve Eserlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
●● Düzey III: Özel Uzmanlık veya Uygulama gerektiren Projelerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Genel anlamda izleme ve değerlendirme sürecinde uygulamada yaşanılan sorunlar doğrultusunda gelecekteki kararlara rehberlik
edebilecek dersler çıkarılır; yeni hedef ve faaliyetler tanımlanır. Böylece bir yandan her projenin gerçekleşme düzeyi belirlenirken diğer
yandan da bir sonraki Yönetim Planı’nın hazırlanması aşamasında kullanılacak deneyim sağlanacaktır.
KNYP kapsamında geliştirilen izleme ve değerlendirme yöntemi, projeler bazında farklı düzeylere ölçüm ölçütlerini tanımlayarak, bunlar
üzerinden somut değerlendirmeler yapmayı, bu değerlendirmelere göre düzeltici faaliyetlerden çok önleyici faaliyetleri ortaya çıkarmayı
amaçlar.
Bu çerçevede Düzey I, Düzey II ve Düzey III’de tanımlanan ve ayrıntısı uygulama öncesinde belirlenemsi beklenen izleme ve değerlendirme
faaliyetlerinin konunun uzmanı kişilerce yapılması ve değerlendirme sürecinde ve/veya sonunda sorunların kaynağının doğru
anlaşılmasına ve sadece düzeltici faaliyetlerin değil, önleyici faaliyetlerin de geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.
Bu yaklaşım benimsendiğinde, proje ve uygulamaların bilgiye dayalı biçimde tanımlanıp uygulanması mümkün olacaktır.
a. Düzey I: Projelendirilecek İşlerin Hedefine Uygun ve Etkin Uygulanmasının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
KNYP alanı genelinde Düzey I’de ilk 5 yıl için tanımlanan pojelerle iç işleyişe ilişkin iki süreçten oluşan bir İzleme/Değerlendirme (İ/D)
mekanizması önerilmektedir:
1. Alan Yönetim Planı’ndaki Projelerin İzlenmesi
2. Alan Başkanlığı ve ilgili kurulların İç İşlerinin Yürütülmesi
Öncelikli olarak, Kommagene Nemrut Yönetim Planı’ndaki Projelerin İzlenmesi’nden örgütlenme yapısındaki tüm kurumlar sorumlu
olup, her proje bazında projeden doğrudan sorumlu kurumlar/proje yürütücüleri belirlenmiştir. Bu bağlamda Projeler iki şekilde izlenir
ve değerlendirilir:
1.a. Birinci izleme/değerlendirme mekanizması, proje yürütücülerinin her proje için üretilen İzleme /Değerlendirme (İ/D) formları
aracılığıyla kendi kendini izlemesi ve değerlendirmesi üzerine kurulmuştur;
1.b. İkinci izleme/değerlendirme mekanizması, bir yıl içerisinde belirli aralıklarla daha geniş iddia sahibi gruplarının, komitelerin ve
birimlerin biraraya gelmesi, projeleri sözlü ve yazılı olarak izlemesi ve değerlendirmesi sürecini içerir.
Birinci izleme/değerlendirme mekanizmasında, projeyi uygulayanlar önceden hazırlanan İ/D formları aracılığıyla kendi uygulamasını
denetler (Şekil 1). Bir önceki bölümde KNYP kapsamında tanımlanan projeler için de kullanılan bu formlar dört bölümden oluşur:
1. Proje bilgileri;
2. Projenin hedefine uygun uygulanması;
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3. Projenin uygulanması;
4. Faaliyetin uygulanma güçlükleri ve/veya uygulanamama nedenleri.
İlk bölümde yer alan Proje bilgileri, projenin üst ölçek kararları ile ilişkisini göstermek amacıyla üst vizyon, temel strateji alanı, strateji
gibi bilgileri; ve projenin yönetimiyle ilgili olarak projenin yöneticilerini ve koordinatörleini, yani sorumlularını içerir. İkinci kısımda, proje
hedefleri, hedef kitle, ölçme birimi, hedefe ulaşma süresi ve bugünkü durumu ile ilgili bilgileri kapsar. Üçüncü bölüm, projenin etkin
uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirmesine imkân veren yönetim/uygulama/finans kaynaklarını, başlama/bitiş tarihleri ve proje
bütçesi oluşturulmuştur. Son bölüm, değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Faaliyet adımlarının uygulanmasında yaşanılan
zorlukların ana hatları ile raporlanmasını sağlayacak niteliktedir.
İ/D sistemi proje düzeyinde, izleme süreci proje faaliyet (iş) adımları üzerine kurulmuştur. Proje düzeyinde, projenin ‘hedefine uygun’ ve
‘etkin uygulanması’ durumları önemlidir.
Birincisi, proje uygulamasının proje hedefine uygun etki yaratıp yaratmadığı ile ilgilidir. Bu kapsamda, her proje için proje hedefleri,
projenin etkileyeceği hedef kitlesi, ölçme birimleri ve hedefe ulaşma süresi belirlenmiştir. Bununla ilişkili olarak, proje uygulama
aşamasında proje hedefinin hayata geçmesine izin verecek mevcut durum da belirtilmiştir. Proje hedefleri üst ölçek kararlarla tutarlı ve
uyumlu olarak tanımlanmıştır. Başka bir deyişle, proje hedefi, KNYP hedefi, ana strateji alanı, alt strateji, varsa alt projeler ve faaliyet
adımları hiyerarşisi içerisinde tanımlanmıştır.
İkincisi, projenin etkin uygulanmasının faaliyet düzeyinde detaylandırılması ile ilgilidir. Bu, faaliyetin ne zaman, kim tarafından ve nasıl
uygulanacağını içerir. Buna göre, her proje faaliyet adımını yönetecek, uygulayacak ve finans sağlayacak kurumlar, faaliyetin başlama ve
bitiş tarihleri tarif edilmiştir. Bütçeleme bazı projelerde her adım için belirlenebilmiş; ancak tüm projelerin toplam bütçesi hesaplanmıştır.
İzleme I/D formunda yeşil renk ile taranmış ‘planlanan’ ve turuncu renk ile taranmış ‘uygulanan’ kısımlarının içerdiği bilgi arasındaki farkın
gözlemlenmesi ile yapılır. Değerlendirme ise, formun dördüncü bölümünde uygulama zorluklarının ve uygulanamama nedenleri ile ilgili
değerlendirmeyi içerir.
İkinci izleme/değerlendirme mekanizması, sf. 655’de verilen Şekil 18’deki Kommagene-Nemrut Yönetim Planı - Alan Yönetimi
Organizasyon Şeması’nda ana yapıyı oluşturan kurum ve kişiler tarafından gerçekleştirilir. Projenin izleme ve değerlendirmesinden Alan
Başkanı (KN-AB), proje yürütücüleri ve projeyle ilgili Danışma Kurulu (KN-DK) ve Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu (KN-EDK) temsilcileri
sorumludur.
Son olarak, Alan Başkanlığı ve ilgili kurulların İç İşlerinin Yürütülmesi ile ilgili süreç, oluşacak proje gruplarının KN-AB ile 15 günde bir
toplanmasını ve eşgüdümlü olarak projenin uygulanmasını izlemesi, gerekiyorsa katkıda bulunmasını içerir.
Doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğu ve ODTÜ-KNKGP’nın ekibinin uzmanlık alanı içinde olmamakla birlikte, zaten
Adıyaman Valiliği’nin gündeminde olan ve KNYP’nın de başarısı için yerel birimlerin işbirliği içinde ivedilikle çözümlenmesi gereken
projeler de vardır. Bu projelerin izleme ve değerlendirmesi Valilik tarafından yapılacak; bunlar için de Düzey I için tasarlanmış olan I/D
formu kullanılacaktır. Bu projeler şunlardır:
●● Göksu Nehri Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi
●● Taşgedik Köyü Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi
●● Palanlı Köyü Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi
●● Sofraz Çayı Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi
●● Besni Çayı Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi
●● Göksu Nehri Çevre Kirliliğinin İzlenmesi Projesi
b. Düzey II: Tarihi Alan ve Eserlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi:
İzleme, koruma ve karar verme sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Bu çerçevede KNYP kapamındaki 15 adet eser/alanın gerek
I.Düzeyde gerçekleştirilen projeler ve gerekse diğer öngörülmeyen koşullara bağlı olarak nasıl etkilediğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi,
KNYP’nin amaçlarının sürekliliğinin sağlanması, eksikliklerinin geliştirilmesi ve tarihi eser/alanların korunması için en önemli araçlardan
biridir.
Bu çerçevede, Düzey II olarak tanımlanan izleme/değerlendirme aşaması, KNKGP Yönetim Alanı’nda yer alan kültür varlığı niteliğindeki
alan ve yapıların sistematik ve periodik olarak tekrar edilebilir ve ölçülebilir ölçütlere göre durumlarının saptanmasını ve karşılaştırılmasını
kapsamaktadır.
II. Düzey izleme ve değerlendirmenin amacı kültür varlığı niteliğindeki alan ve yapılarda zaman içinde oluşan olumlu / olumsuz değişimleri
saptamak, buna bağlı olarak yönetim planında onlarla ilgili olarak yer alan proje ve müdahaleleri yeniden gözden geçirmek, gerekirse
yeni müdahaleler, projeler ve/veya düzeltici faaliyetler önermektir. İzleme bir yandan da olası tehditleri ön görerek bunlara yönelik önleyici
koruma tedbirlerini/faaliyetlerini tanımlamayı da amaçlar. Böylece çok önemli, büyük ve geri dönüşü zor sorunlar ortaya çıkmadan
önlemlerin alınması mümkün olur. Bu aynı zamanda, yüksek maliyetli ve çok müdahale gerektiren uygulamaların da olabildiğince
azalmasına yardımcı olur.
I.Düzeydeki projelerden farklı olarak, II. Düzeydeki izleme ve değerlendirme faaliyetlerini uzman bir ekiple birlikte Alan Başkanlığı
yürütür. İzlemenin bu konuda ön eğitim görmüş uzmalarca yapılması gerekir. Bu aşamada yerelde yeterli ekip yoksa konunun uzmanı
olan kişilerden de görüş alınması ve/veya bu niytelikte kişilerin izleme faaliyetine katılması da sağlanır. Normal koşullarda kültür varlığı
niteliğindeki her alan / yapının en az yılda bir rutin olarak izlemesi yapılmalıdır. Ancak her izlemede alan / yapının ihtiyaçları ve sorun
seviyesine bağlı olarak izlemeyi yapan uzmanın görüşü doğrultusunda 1 ay (çok yüksek seviyede kontrol) 3 ay (yüksek seviyede kontrol),
6 ay (orta seviyede kontrol), 1 yıl (rutin kontrol) gibi farklı izleme süreçleri tanımlanabilir.
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Düzey II izleme ve değerlendirme faaliyetleri T.2. Tarihi Alan ve Eserlerin İzlenmesi Projesi adı altında KNYP kapsamında yer alan tüm
alanda uygulanacak projeler arasında bir proje paketi olarak da tanımlanmıştır (Şekil 2). Bu proje kültür varlığı niteliğindeki alan ve
yapılarda zaman içinde oluşan olumlu / olumsuz değişimleri saptamak, buna bağlı olarak yönetim planında onlarla ilgili olarak yer alan
proje ve müdahaleleri yeniden gözden geçirmek, gerekirse yeni müdahaleler ve projeler tanımlamak amacıyla öncelikle Düzey II izleme/
değerlendirme sürecinden sorumlu olan Alan Yönetim Birimi’ne ve Proje Eğitim Birimi’ne izleme yöntem ve araçları ile ilgili eğitim verilmesi;
daha sonra eğitim alan uzmanlardan oluşan bir ekibin izleme formları aracılığıyla izlemeyi gerçekleştirmesi; izleme ve değerlendirme
sırasında ekibin bilgisini aşan karmaşık bir durumla karşılaşılması halinde konunun uzmanlarından danışmanlık hizmeti alınması ve
izleme / değerlendirme sonucunda gerekirse gözden geçirilmesi yada yeni projeler tanımlanması aşamalarını içermektedir
Düzey II izleme ve değerlendirme için öncelikle kültür varlığı niteliğindeki alan ve yapıların baz durumun saptanması gerekir (Şekil 3).
Bu amaçla alan / yapıların izlemeye ilk başlandığı noktadaki özellik ve durumlarını belirlemeye yönelik verilerin yer aldığı Baz Durum
Saptama Formu (BDSF) hazırlanmıştır (Şekil 4-5). Baz durumun saptandığı ilk izlemeden sonraki rutin ve acil izlemelerde ise aynı özellik
ve durum bilgileri toplanmalıdır. Bunun yanı sıra her izlemede tekrar edilebilir ve ölçülebilir ölçütlere göre değişimleri ve boyutlarını
saptamak gerekir. Ayrıca izlemeyi yapan uzmana göre değişimlerin nedenleri ve bunlarla ilgili önerileri de izleme sürecinde yer almalıdır.
İzleme süreci ile ilgili bütün bu bilgiler bu amaçla tasarlanmış İzleme Formu (İF) olarak adlandırılan formlar aracılığıyla toplanır (Şekil 6).
Bu verileri toplamak, depolamak ve gerektiğinde analiz etmek ve sorgulamak amacıyla KNKGP Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılabilir. Bu
durumda bütün veriler bilgi sistemi yapısına göre oluşturulmuş formlar aracılığıyla alanda toplanır; daha sonra sisteme girişi yapılır.
Sisteme giriş yapıldıktan sonra, harita, tablo ve form gibi sistem çıktıları elde edilebilir (Şekil 6).
‘Kültür varlığı’ niteliğindeki alan / yapıların izlemesinin, o alan / yapılarla ilgili yönetim planı kararlarının oluşumda önem taşıyan veri
gruplarına göre yapılanması gereklidir.
Bunlar temel olarak:
●● kültürel kaynakları adlandırmaya ve konumlandırmaya yönelik veriler;
●● tanımlamaya yönelik veriler;
●● mevcut durumlarından hareketle [önem / değer] – [sorun / risk] – [potansiyel] ilişkilerini ortaya koymaya yönelik veriler;
●● izlemeye dair veriler;
●● önceki izleme ile karşılaştırma ve değerlendirmeye yönelik verilerdir (Şekil 3).
Adlandırmaya ve konumlandırmaya yönelik veriler kültür varlığının adını, adresini, kodunu, GPS konumunu, GPS kodunu içerir. Gerek
Baz Durum Saptama Formunda (BDSF) gerekse her İzleme Formunda (İF) bu verilerin yer alması önemlidir.
Tanımlamaya yönelik veriler kültür varlığının kategorisini; türünü; dönemini kapsar. Kültür varlığının mevcut yasal statüsünü belirlemeye yönelik
olarak tescil durumu ve koruma derecesi de bu bölümde bulunur. Kültür varlığının ve yakın çevresinin mülkiyet durumu ile işlev / arazi kullanımı
da tanımlamaya yönelik veriler arasında yer alır. Bunların yanı sıra, alan / yapının mimari tanım ve özellikleri de tanımlama için gereklidir. Bu veriler
BDSF’nda mutlaka yer almalıdır. İF’nda ise bu verilerden herhangi birinde bir değişiklik varsa değişiklik olan veri ile ilgili kısım doldurulmalıdır.
Kültür varlığının mevcut durumundan hareketle [önem / değer] – [sorun / risk] – [potansiyel] ilişkilerini ortaya koymaya yönelik veriler
ise farklı konu başlıklarında gruplanabilir: Bunlar, alan / yapının varlığı ve bütünselliği; konumu ve izlenebilirliği; araştırılmışlık derecesi;
sunum kapasitesi; yapısal durum ve müdahale gerekliliği; müdahale biçimi; ulaşım türü ve niteliği; ulaşılabilirlik derecesi; kültürel çevre
bütünlüğünü belirlemek üzere, kültür varlığının doğal çevre, kırsal yerleşim, kentsel yerleşim, sosyal çevre ve tarihi / arkeolojik alan ve
yapılarla bütünlüğü ve ilişkisini; alan / yapıların hak sahipleri için anlamı, önemi ve potansiyellerini kapsar. Tanımlamaya yönelik veriler
gibi kültür varlığının mevcut durumundan hareketle [önem / değer] – [sorun / risk] – [potansiyel] ilişkilerini ortaya koymaya yönelik veriler
de BDSF’nda mutlaka yer alırken, İF’nda bu verilerden herhangi birinde değişiklik varsa değişiklik olan veri ile ilgili kısım doldurulmalıdır.
Diğer bir veri grubu izlemeye dair verilerdir. Bu verilerin hepsi hem BDSF’nda hem de İF’larında mutlaka doldurulmalıdır. İzlemeye dair
veriler üç temel alt gruba ayrıştırılabilir. İlki izleme no; izlemeyi yapan; izleme tarihi; öneri izleme için zamanlama / gerekçe; sonraki izleme
tarihi gibi izleme ile ilgili temel bilgileri içeren verilerdir. İkincisi izleme tarihindeki durumu gösteren eskizler ve fotoğraflardır. Her izlemede
aynı noktadan görsel belgelemenin yapılması izlemede önem taşır. Bu nedenle fotoğraf noktaları ve tanımları bu bölümde yer almalıdır.
Üçüncüsü izleme tarihindeki tehditler ve boyutlarıdır.
Son veri grubu ise, önceki izleme ile karşılaştırma ve değerlendirmedir. Bu veri grubu sadece İF’nda yer alır. Bu bölüm alan / yapının
bütünselliğini; alan / yapı ile ilgili araştırılmalar / çalışmalar / yayınların; alan / yapının sunumunun; yapısal durumun; ulaşılabilirliğinin;
işlev / arazi kullanımının etkisinin; turizm / ziyaretçi etkisinin; afetlerin varlığı ve etkisinin; yönetim plan kararlarının uygulanmasının;
yönetim plan kararlarının etkisi; kullanıcı / hak sahibi profilinin ve kullanıcı / hak sahiblerinin yaklaşımlarının önceki izlemeye göre
değişimlerini değerlendirmeyi amaçlar. Bu konulardaki değişimlerin derecelerini ölçebilmek için olumsuzdan olumluya doğru bir
derecelenme belirlenmiştir. Bu derecelenme şöyledir:
önceki izlemeye göre;
[-3 ] çok olumsuz değişmiş / çok olumsuz etkilemiş / çok kötüleşmiş / çok azalmış [%70≤]
[-2 ] olumsuz değişmiş / olumsuz etkilemiş / kötüleşmiş / azalmış [%40≤x<%70]
[-1 ] kısmen olumsuz değişmiş / kısmen olumsuz etkilemiş / kısmen kötüleşmiş / kısmen azalmış [%10≤x<%40]
[ 0 ] hiç değişmemiş / etkilememiş / uygulanmamış ya da çok az değişmiş / çok az etkilemiş - çok az uygulanmış [<%10]
[ 1 ] kısmen olumlu değişmiş / kısmen olumlu etkilemiş / kısmen iyileşmiş / kısmen artmış / kısmen uygulanmış [%10≤x<%40]
[ 2 ] olumlu değişmiş / olumlu etkilemiş / iyileşmiş / artmış / uygulanmış [%40≤x<%70]
[ 3 ] çok olumlu değişmiş / çok olumlu etkilemiş / çok iyileşmiş / çok artmış / etkin bir şekilde uygulanmış [%70≤]
Önceki izlemeye göre değişimin değerlendirildiği her konu ile ilgili değişim derecesinin yanı sıra izlemeyi yapan kişinin bu değişimlerin
nedenleri ve önerileri ile ilgili görüşleri de bu bölümde yer alır.
524
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Arazide izleme ile ilgili tüm verileri İF aracılığıyla toplanmasından sonra, veriler baz durumla ve önceki izlemelerle karşılaştırılmalıdır. Bu
karşılaştırma sonucunda gerekli görülürse, kültür varlığı niteliğindeki alan / yapılarla ilgili olarak yönetim planında yer alan yaklaşımlar,
kararlar, proje ve müdahaleler yeniden gözden geçirilip yeni yaklaşımlar belirlenebilir; öncekinden farklı müdahaleler ve projeler içeren
kararlar geliştirilebilir.
Yukarıda ayrıntılı olarak tanımlanan “Düzey II: Tarihi Alan ve Eserlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” faaliyetlerine ilişkin tüm formlar
aşağıda Şekil 3-6 ve 10’da verilmiştir.

Şekil 1: Proje Takip Formu, KNYP, 2011

Şekil 2: ‘T.2. Tarihi Alan ve Eserlerin İzlenmesi Projesi’ Proje Takip Formu, KNYP, 2014
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Şekil 3: KNKGP Yönetim Planı - Kültür Varlığı Niteliğindeki Yapı / Alanların İzlenmesi: İçerik
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Şekil 4b: Baz Durum Saptama Formu (BDSF) : 2. sayfa
Şekil 4a: Baz Durum Saptama Formu (BDSF) : 1. Sayfa

Şekil 5a: Baz Durum Saptama Formu (BDSF): 1. sayfa (dolu örnek)
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Şekil 5b: Baz Durum Saptama Formu (BDSF): 2. sayfa (dolu örnek)
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Şekil 6a: İzleme Formu (İF): 1. sayfa

Şekil 6c: İzleme Formu (İF) 3. Sayfa

c. Düzey III: Özel Uzmanlık veya Uygulama Gerektiren Projelerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi:
KNYP kapsamında sınırlı sayıda örnek için hazırlanan Düzey III olarak tanımlanan faaliyetler, özel bir uygulama ya da işin, istenen
standartta sürdürülmesini sağlamak amacıyla tanımlanan izleme /değerlendirme faaliyetleridir. Bu tür izleme /değerlendirme faaliyetleri
konu/yer ya da hizmete özel olduğu, tanımı özel uzmanlık gerektirdiği için özel olarak tanımlanmaları gerekir.
Dolayısı ile KN-AYB’nin temin edeceği her türlü proje ve/veya uygulama kapsamında bu tür tanımları proje ya da hizmeti aldığı kişilerden
(proje müellifi, uzman vb) da talep etmesi gerekir. Dolayısı ile burada örneklendiği şekilde, geliştirilecek her türlü / pek çok proje için
Düzey III seviyesine özel izleme/değerlendirme faaliyetlerinin tanımlanması gerekir. KNYP kapsamında üretilen her proje kapsamında bu
tür ayrıntılı izleme/değerlendirmeye yönelik tanımların sağlanması KB-AYB ve Alan Başkanı’nın görevlerinden biridir.
Nemrut Dağı Tümülüsü’nde gerçekleştirilecek restorasyon amaçlı müdahalelerin izlenmesi Düzey III izleme / değerlendirme faaliyetlerinin
bir örneğidir. Bu konu KNYP kapsamında Y1.4. Nemrut Dağı Tümülüsü’nde Gerçekleştirilecek Restorasyon Amaçlı Müdahalelerin
İzlenmesi Projesi adı altında bir proje olarak da tanımlanmıştır (Şekil 9).
Proje, yerleşimde yapılmış olan restorasyon uygulamalarının sürekliliğinin sağlanmasını, Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korumasını veya
kullanımında yeni oluşacak sorunların saptanarak zamanında önlem alınmasını, yeni oluşacak olan kullanım sunum sorunlarının tespit
edilerek giderilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda proje, izleme, sorun tespiti ve raporlama, tespit edilen sorunların çözümü için
gerekli müdahalelerin tanımlanma, uygulanma, kontrol ve raporlama işlerini kapsamaktadır.
Bu projenin yanı sıra, Nemrut Dağı Tümülüsü Restorasyon Projesi ile ilgili olarak daha detaylı ve farklı ölçeklerde iki ayrı izleme/
değerlendirme faaliyeti tanımlanmıştır. Bu izleme/değerlendirme faaliyetlerini tanımlayan doküman aşağıda verilmiştir (Şekil 7-9).
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Şekil 8: Düzey III - Örnek İzleme / Değerlendirme Formu:
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Şekil 9: ‘Y1.4. Nemrut Dağı Tümülüsü’nde Gerçekleştirilecek Restorasyon Amaçlı Müdahalelerin İzlenmesi Projesi’ Proje Takip Formu, KNYP, 2014

2. EĞİTİM SÜREÇLERİ
Eğitim faaliyetleri, KNYP’nin stratejilerinin gerçekleşebilmesi, koruma ve kültürel turizmin gelişmesi için paydaşların ihtiyaç duydukları
farkındalık, bilgi ve becerileri ‘uygulamalı olarak’ edinme ve ‘yaparak öğrenme’ süreçleridir.
Eğitim faaliyetlerinin bütünü bir proje paketi olarak tanımlanmıştır. Kommagene Nemrut Eğitim Projesi (T5) olarak tanımlanan bu proje
paketi dört alt projeden oluşmaktadır. Bunlar:
T5.1. Kommagene Nemrut Alan Yönetim Birimi’nin (KN-AYB) Eğitimi Projesi,
T5.2. Koruma/Restorasyon Odaklı Eğitim Projesi,
T5.3. Turizm Odaklı Eğitim Projesi (hizmet, dil, alan kılavuzluğu),
T5.4. Toplumsal Farkındalık Projesi’dir.
Bu doğrultuda KNYP Eğitim faaliyetleri dört ana grupta tanımlanmaktadır. Birinci eğitim faaliyeti Kommagene Nemrut Alan Yönetim Birimi
(KN-AYB)’nin eğitimidir. KNYP’nin uygulanabilmesi, izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için öncelikle bütün bu süreçlerin tümünün
yürütülmesinden sorumlu olan KN-AYB’nin KNYP’nın içeriğine tam olarak hâkimiyetini gerektirir. Bu nedenle, KNYP’nın içeriği, kapsadığı
alt projeler, bunların uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri konusunda detaylı bir eğitim alması zorunludur. İkinci eğitim faaliyeti
olan koruma/restorasyon odakli eğitim alanda yapılacak koruma ve restorasyon uygulamalarında yerel halkın katılımını, istihdamını ve
koruma/restorasyon becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Üçüncü eğitim faaliyeti turizm odaklı eğitimdir. Bu, yerel halkın kültürel
turizm faaliyetlerine katılımını sağlamak üzere turistik eşya üretimi, hizmet, dil ve alan kılavuzluğu gibi becerilerini geliştirmek için verilen
eğitimleri kapsar. Dördüncü eğitim faaliyeti ise toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik eğitimlerdir.
Bunların yanı sıra kültür varlıklarının korunması ve izlenmesi ile ilgili uzmanlara yönelik eğitimler de farklı projeler kapsamında
tanımlanmıştır. ‘Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Restorasyon ve Hizmetlerin İzlenmesi Projesi’ (Proje Kodu: Y1.4) ve ‘Tarihi Alan ve Eserlerin
İzlenmesi Projesi’ (Proje Kodu: T.2) kapsamında izlemeleri yapacak uzmanlara yönelik eğitimler tanımlanmıştır.
İzleme ve Değerlendirme Süreci Akış Şeması
I. Düzey İzleme / Değerlendirme(İ/D) üç aylık dönem aralıkları ile farklı birimlerin katıldığı toplantılarda yapılır. Bu toplantılarda eylem
planında belirtilmiş eylemler ile uygulama arasındaki fark izlenir ve değerlendirilir. Gerekiyorsa, yeni faaliyet adımları tanımlanır.
İ/D toplantıları yılda dört defa ve üç ayda bir yapılır. İlk üç ay sonunda ve dokuzuncu ay toplantısında projelerin faaliyet adımlarının ve
hedefe uygunluklarının değerlendirilmesi İ/D formu üzerinden yapılır. Toplantıya KN-AB, KN-EDK ile isteyen KN-DK üyeleri ile ilgili olduğu
durumda A-PEB ve proje birim sorumluları katılır. Altıncı ve onikinci aylarda kısa durum raporu ve yılsonu raporları verilir. Altıncı ay
toplantısına, KN-AB ve KN-EDK ile birlikte KN-DK ve A-PEB ilgili proje birim sorumluları katılır. Yılsonu toplantısı da tam katılımla KNAB, KN-EDK, KN-DK, A-PEB ve ilgili proje birim sorumluları ile gerçekleştirilir. Bu düzeydeki izleme ve değerlendirme faaliyetlerinden Alan
Başkanı ile ilgili Proje Yürütücüsü sorumludur (Şekil 18).
II. Düzeydeki İzleme/Değerlendirme faaliyetlerini tümüyle Alan Başkanlığı yürütür. İzleme/Değerlendirmenin bu konuda ön eğitim görmüş
uzmanlarca yapılması gerekir. KNYP kapsamında tanımlanan eğitim faaliyetleri arasında yerelde uzman bir ekibin yetiştirilmesi projesi
yer almaktadır. Bu aşamada yerelde yeterli uzman ekip yoksa konunun uzmanı olan kişilerden de görüş alınması ve/veya bu nitelikte
kişilerin izleme faaliyetine katılması da sağlanır.
Düzey II izleme / değerlendirme faaliyetlerinin normal koşullarda kültür varlığı niteliğindeki her alan / yapı için en az yılda bir kez rutin
olarak uzman ekip tarafından İzleme Formları aracılığıyla yapılması beklenilir. Ancak her izlemede alan / yapının ihtiyaçları ve sorun
seviyesine bağlı olarak izlemeyi yapan uzmanın görüşü doğrultusunda farklı izleme süreçleri tanımlanabilir. Bu süreçler şöyle açıklanabilir:
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●● 1 Ay - Çok Yüksek Seviyede Kontrol: yapı ya da alanın izlenmesi sırasında tehditlerin ve sorun kaynaklarının arttığı ve bunların
farklı açılardan yapı ya da alanın durumunda çok hızlı ve kötü yönde bir değişime neden olduğu düşünülürse, durumu daha iyi
anlayabilmek ve değerlendirebilmek için çok kısa bir sürede tekrar acil izleme yapılması istenilebilir. Bu durumda izleme sonrasında
Acil Durum Raporu hazırlanarak KN-AB, A-PEM, KN-EDK’na sunulması gerekir. Gerekli durumlarda konunun uzmanlarının da
görüşü alınmalıdır.
●● 3 Ay - Yüksek Seviyede Kontrol: izleme sırasında yapı ya da alanın durumunda hızlı ve kötü yönde bir değişime olduğu düşünülürse,
durumu daha iyi anlayabilmek ve değerlendirebilmek için kısa bir sürede tekrar acil izleme yapılması istenilebilir. Bu durumda
izleme sonrasında Acil Durum Raporu hazırlanarak KN-AB, A-PEB, KN-EDK’na sunulması gerekir. Gerekli durumlarda konunun
uzmanlarının da görüşü alınmalıdır.
●● 6 Ay - Orta Seviyede Kontrol: izleme sırasında yapı ya da alanın durumunda bazı olumsuz yönde değişmeler olabileceği ve
durumun daha iyi anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için 1 yıllık rutin kontrolü beklemeden tekrar kontrol edilmesinin iyi
olacağı düşünülürse, 6 ay içinde tekrar izleme yapılması istenilebilir. Bu durumda izleme sonrasında Durum Raporu hazırlanarak
KN-AB, A-PEB, KN-EDK’na sunulması gerekir. Gerekli durumlarda konunun uzmanlarının da görüşü alınmalıdır.
●● 1 Yıl - Rutin Kontrol: KNYA’nda bulunan kültür varlığı niteliğindeki alan ve yapıların her yıl rutin olarak izlemesinin İF aracılığıyla
yapılması ve izleme sonuçlarının baz durum saptama formu ya da bir önceki izleme formu ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi
gerekir. Bu durumda izleme sonrasında Yıllık Durum Raporu hazırlanarak KN-AB, A-PEB, KN-EDK’na sunulması gerekir. Gerekli
durumlarda konunun uzmanlarının da görüşü alınmalıdır.
Özel bir uygulama ya da işin, istenen standartta sürdürülmesini sağlamak amacıyla, her uygulama ya da iş için özel olarak o konunun
uzmanı bir grup (proje müellifi, uzman vb.) tarafından ayrı ayrı tanımlanması beklenilen Düzey III izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
akış şeması da her uygulama ya da iş için farklılıklar gösterecektir. Bu düzeydeki izleme faaliyetlerinin tanımından ve yürütülmesinden
KN-AB ile bu birimin temin edeceği her türlü proje ve/veya uygulama kapsamında proje ya da hizmeti aldığı kişiler sorumludur.
Bu duruma örnek olarak KNYP kapsamında Nemrut Dağı Tümülüs’ünde gerçekleştirilecek restorasyon amaçlı müdahalelerin izlenmesi
gösterilebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek izlemeler iki ana grupta tanımlanmıştır:
 Taş koruma müdahaleleri
 Yapısal, mimari ve sunum müdahaleleri
Nemrut Dağı Tümülüs’ünde restorasyon projesi kapsamında yapılacak taş koruma müdahalelerinin yıl boyunca uzmanlar
tarafından arazi ve laboratuvar ortamında izlenmesi gereklidir.
Proje kapsamında yapılan yapısal, mimari ve sunum müdahalelerinin de düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir.
Bu kapsamdaki kimi faaliyetler için daha detaylı akış süreci tanımlanmıştır:
 İZ İzleme 1: M1TEMEL Projede konumu belirlenen yerlerde doğal kaya temellerde yapılan dolgunun izlenmesi: Her yıl Mayıs
ve Eylül ayları ortasında mesafe ölçümleri yapılacaktır. 3 yılda alınan toplam 6 okuma karşılaştırılarak hareket olup olmadığı
değerlendirilecek ve raporlanacaktır.
 İZizleme2: M2TEMEL Projede konumu belirlenen yerlerde Doğal kaya temellerde kısmi inşa yapılan yerlerin izlenmesi: optik
okuyucular ile her yıl bölge ziyarete açıldığı ilk hafta okuma alınarak kontrol edilecektir. İlk 3 yıl yapılacak bu uygulama sonrasında,
5 yıl aralıklarla ya da bölgede deprem olması sonrasında tekrar edilecektir.
 İZizleme3: M6DUVAR Tüm alandaki kuru moloz istinat duvarlarının izlenmesi: her yıl, sezon boyunca, en az ayda bir kez izleme
yapılacak ve proje ile karşılaştırılıp değerlendirilecektir.
 İZizleme4: MKİREÇTAŞI / MKUMTAŞI Alandaki taş bloklara yapılan müdahalelerin izlenmesi: Uygulama sırasında ve uygulamadan
sonraki süreçte her yıl arazi ve laboratuvarda yapılacak ölçümlerle izlenecek ve değerlendirilecektir.
Nemrut Dağı Tümülüs’ünde gerçekleştirilecek restorasyon amaçlı müdahaleler ile ilgili tüm izleme / değerlendirme sonuçları yıl sonunda
Yıllık Durum Raporu olarak KN-AB, KN-DK, KN-EDK ve A-PEB’ne sunulur. Gerekli durumlarda konunun uzmanlarının da görüşü
alınmalıdır. Bu düzeydeki izleme faaliyetleri 5 yıl boyunca her yılsonunda raporlamayı gerektirir.
Farklı düzeylerdeki izleme / değerlendirme faaliyetlerinin akış şeması Şekil 10’da; Düzey 1 akış şeması ise daha detaylı olarak Şekil 11’de
verilmiştir.

Şekil 10. KNYP Düzey I - Düzey II - Düzey III İzleme/Değerlendirme Süreci, Akış şeması, KNKGP, 2
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Şekil 11. KNYP Düzey I - Düzey II - Düzey III İzleme/Değerlendirme Süreci, Ayrıntılı Akış şeması, KNKGP, 2

Eğitim Faaliyetleri listesi ve kısa tanımı
KNYP’nın koruma ve kültürel turizmin gelişmesi stratejilerini gerçekleştirmek amacıyla tüm yönetim alanına özgü projeler içinde tanımlanan
Kommagene Nemrut Eğitim Projesi, detaylandırılan dört alt projeden oluşmaktadır. Aşağıda listesi verilen bu projelerin ana yaklaşımı, yerel
halkın koruma ve kültürel turizm alanlarında gerekli becerileri uygulamalı olarak edinmesi, yani ‘yaparak öğrenme’ üzerine kurulmuştur:
T5. Kommagene Nemrut Eğitim Projesi:
T5.1. KN-Alan Yönetim Birimi’nin Eğitimi Projesi
T5.2. Koruma/Restorasyon Odaklı Eğitim Projesi
T5.3. Turizm Odaklı Eğitim Projesi (hizmet, dil, alan kılavuzluğu)
T5.4. Toplumsal Farkındalık Projesi
Eğitim projelerini uygulama alanı olarak kendi içinde iki grupta tanımlamak mümkündür. İlk iki proje (T5.1, T5.2) bir birim veya hedef
kitleye yönelik eğitim proje paketleridir. Diğer iki proje ise (T5.3 ve T5.4) farklı alanlarda uygulanacak ancak eğitim ayağı olan koruma/
geliştirme projelerine eklemlenecek niteliktedir.
T5.1. kodlu projede tanımlanan eğitim faaliyeti KN Alan Yönetim Birimi’nin Eğitim Projesi, KN-ABTEK ve A-PEB personelinin KNYP ile ilgili
eğitimini hedeflemektedir.
T5.2 kodlu Koruma/Restorasyon Odaklı Eğitim Projesi ise İl Özel İdaresi’nin A-PEB bünyesinde alanda yapılacak koruma ve restorasyon
uygulamalarında yerel halkın katılımını, istihdamını ve koruma/restorasyon becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim paketidir.
T5.3 kodlu Turizm Odaklı Eğitim Projesi kapsamında tanımlanan eğitim faaliyeti yerel halkın alanda kültürel turizm faaliyetlerine
katılımını kolaylaştırıcı becerileri edindirmeyi hedefler. Bu kapsamda, hizmet eğitimi, dil ve alan kılavuzluğu tarif edilmektedir. Özellikle,
alan kılavuzluğu ve hizmet projelerinin1 uygulamalı eğitim kısmının nasıl uygulanabileceğini tarif etmektedir.
T5.4. Toplumsal Farkındalık Projesi kapsamında tanımlanan eğitim faaliyeti kültürel/tarihi/doğal değerlerin korunmasında toplumsal
farkındalığın arttırılmasını hedefler. Bu eğitim faaliyetinin amacı ise alan yönetim birimlerinde görev alanların KNKGP amacı, yaklaşımı,
yöntemleri konularında bilgilerini arttırmak, sahiplenmelerini sağlamak; KNKGP kapsamında uygulanacak projelere sivil toplum
kuruluşlarının ve yerel halkın katılımını sağlayacak yöntemsel becerileri kazandırmak; ve bu şekilde KNKGP kapsamında uygulanacak
projeleri etkin ve etkili biçimde sürdürülebilmesini sağlamaktır. Bu proje, bilgilendirme eğitimi destekli yerel halkın uygulamalı koruma
proje süreçlerine katılımı ile eşgüdümlü olarak yürütülmesini öngörür. Bu bağlamda, tüm koruma odaklı kalkınma projelerinin (örnek:
Karadut, Kocahisar, Burmapınar, Pirin, Taşgedik ve Kızılin’de ev pansiyonculuğu ve tüm yerleşimlerde çöp toplama projeleri gibi) bir parçası
olarak uygulanması öngörülmektedir. Eğitimin uygulamalı projeler ile birlikte yürütülmesinin temel amacı hedef kitlenin uygulamaya
katılmalarını, böylece uygulamada öğrenmelerini ve yapılması öngörülen işi sahiplenmelerini sağlamaktır.
Bunların dışında, yine kültürel turizmi desteklemek amaçlı önerilen turistik eşya üretimi projesinin uygulamalı eğitim ile birlikte yürütülmesi
öngörülmüş ve eylem planları buna göre detaylandırılmıştır. Adıyaman merkezde organize edilmesi planlanan Adıyaman Turistik Eşya
Uygulamalı Eğitim ve Üretim Projesi’nin Taşgedik ve Karadut köylerinden başlayarak diğer alanlara da yayılması öngörülmüştür2.
1
2

Örneğin Nemrut Dağı Tümülüsü’nden başlayarak, Arsemia, Derik Kutsal alanı, Karakuş ve Eski Besni dışında tüm yerleşimlerde.
“C3. KNYP Alt Projelerin tanımı ve Eylem Planı “Senaryosu” başlıklık bir önceki bölümde Y10.6 numaralı projeye bakınız.
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Tüm yönetim alanında uygulanacak bu proje dışında Düzey III seviyesinde yer alan, yere özel geliştirilecek eğitim faaliyetleri de tanımlanmış
olup, aşağıda bir örneği verilmiştir. Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Restorasyon ve Hizmetlerin İzlenmesi Projesi (Proje Kodu: Y1.4)’de tanımlanan
bu faaliyetler, ayrıntılı olarak hazırlanmış ön çalışmalar ve Nemrut Dağı Tümülüsü’nün sunum senaryosuna ve koruma kararlarına dayanır.
Bu çerçevede Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Çevre Düzenleme Projesi kapsamında alanın güvenliği için mevzuata3 uygun olarak Milli Park
içinde yer alan Nemrut Dağı Tümülüs’ünde görev yapması öngörülen Alan Kılavuzlarının Eğitimi (Proje Kodu: Y1.13) tanımlanmıştır.
Daha da özelleşen bir başka eğitim de Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Restorasyon Projesi’nin parçası olarak “alanda gerçekleştirilecek taş
koruma çalışmalarında görev alacak restoratörlerin eğitimidir. Bu düzeyde verilecek eğitim faaliyetinde adaylara verilecek bilgiler Nemrut
Dağı Tümülüsü’nde devam eden araştırmaların sonucunu içeren Malzeme Araştırmaları 1, 2 ,3 ve Malzeme Sonuç Raporu’nda (ODTÜ;
KNKGP, 2011) ayrıntılı olarak verilmiştir (Şekil 16).

Şekil 12. Alan Yönetim Birimi Eğitim Projesi

Şekil 13. Koruma/ Restorasyon Odaklı Eğitim Projesi

3

Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’le (RGT: 28.03.2006, RGS: 26122)
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Şekil 14. Turizm Odaklı Eğitim Projesi

Şekil 15. Toplumsal Farkındalık Projesi
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Şekil 16: Düzey III - Örnek Eğitim Faaliyeti:

Nemrut Dağı Tümülüsü Restorasyon Projesi
TAŞ KORUMA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA EKİBİ
ve EĞİTİM Faaliyetleri

Araştırma ve Eğitim Ekibinin Niteliği:
Araştırma ekibi yöneticisi:
Eski eserlerin malzeme koruması konusunda doktora derecesi almış, ulusal ve uluslararası projeler
yürütmüş, taş eserlerin korunması konusunda en az 10 yıl deneyimi olan, uluslararası bilimsel
yayınlarda en az 10 makalesi olan bir bilim insanı.
Doktoralı 1 araştırıcı
Doktora çalışmasını eski eserlerin malzeme özellikleri ile ilişkili olarak tahribatsız analizler konusunda
yapmış, tahribatsız analizler (QIRT ve USH) konularında en az 3 yıl deneyimli ve uluslararası bilimsel
yayınlarda en az 5 makalesi olan bir bilim insanı.
Doktoralı ve/veya en az doktora seviyesinde 3 araştırıcı:
Yüksek lisans çalışmasını eski eserlerin malzeme özellikleri konusunda yapmış olan, korumada
malzeme bilgisi konusunda, özellikle taş eserlerin bozulma mekanizmaları, güncel koruma yöntemleri
ve yapılan güncel araştırmalar konusunda, en az doktora yeterlilik derecesi almış, alanda ve
laboratuvarda Nemrut Taşları korunması konusunda çalışmış 3 doktora adayı.
Yüksek lisans seviyesinde 4 araştırıcı:
Lisans derecesini üniversitelerin kimya, fizik, biyoloji, jeoloji, inşaat mühendisliği bölümlerinden almış,
eski eserleri koruma konusunda en az yüksek lisans derslerini tamamlamış ve malzeme koruma
konusunda tez yapmakta olan 4 araştırıcı.

Eğitilecek Kişilerin ve Eğitim Programının Niteliği
Konservatör Ekibinin Eğitimi (2 ay)
Araştırma ekibi, konservasyon lisans derecesi almış 6 kişiye, Nemrut Dağı taşlarının sorunlarına
ve müdahalelerine yönelik olarak malzeme koruma laboratuvarında 1 ay ve arazide 1 ay yerinde
olmak üzere toplam 2 ay bir eğitim programı uygulamalıdır. Eğitim konusunun başlıkları, arazi ve
laboratuvarda yapılmış olan 2,5 + 1 yıllık araştırmaların ve uygulamaların deneyimleri, bakanlığa
verilen raporların detaylı anlatımları ve örneklemeleri olmalıdır (Bakınız KNKGP, 1-3 Nemrut Dağı
Tümülüsü Malzeme Araştırmaları Raporları (2009, 2010a,b) ve Nemrut Dağı Tümülüsü Malzeme
Araştırmaları Sonuç Raporu,2011).
İkinci yıl çalışmaları konservatör ekibinin eğitimini, araştırma ekibi ile birlikte konservatör ekibinin
arazideki taş onarım uygulamalarını, araştırma ekibi tarafından arazide tahribatsız analizleri ve
laboratuvarda uygulamaların başarısının takibi çalışmalarını içermelidir.
Uygulamalı eğitim, taş koruma uygulamaları ve uygulamaların başarısının arazi ve
laboratuvardaki takibi çalışmaları
Araştırma ekibi, konservatör ekibi ile birlikte diğer heykellerin ve yazıtların acil müdahele bölgelerine
onarım müdahaleleri yapmalıdır. Taş onarım uygulamaları arazide en az 3 ay devam etmelidir.
Araştırma ekibi uygulamaların başarısını, arazide tahribatsız analizlerle ve laboratuvarda yapılacak
analizlerle takip etmelidir.
Arazideki laboratuvarda bulunan kumtaşı stellere daha önce yapılmış olan zararlı müdahalelere
yönelik aşağıda açıklanan onarım müdahaleleri yapılacaktır:

•
-

Esere zarar vermeden epoksilerin çıkarılması,
Stellerin üzerine yapıştırılmış olan beyaz bantların çıkarılması,
Esere zarar vermeden çimentolu harçların çıkarılması,
Arazideki kireçtaşı, kumtaşı onarımları ve dolgu harcı, tahribatsız analizler.
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3. YAPTIRIMLAR
KNYP kapsamında geliştirilen izleme ve değerlendirme yöntemi, projeler bazında farklı düzeylerde ölçüm ölçütlerini tanımlayarak, bunlar
üzerinden somut değerlendirmeler yapmayı, bu değerlendirmelere göre düzeltici faaliyetlerden çok, daha sorunlar ortaya çıkmadan,
önlem alınmasını sağlamak üzere önleyici faaliyetlerin4 gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Dolayısı mevcut idari yapının olanakları
içinde geliştirilen yönetim modeli ile pro-aktif bir sistem oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Düzey I, Düzey II ve Düzey III’de
tanımlanan izleme faaliyetlerinin konunun uzmanı kişilerce yapılması ve değerlendirme sürecinde ve/veya sonunda sorunların kaynağının
doğru anlaşılmasına, dolayısı ile sadece düzeltici faaliyetlerin değil, önleyici faaliyetlerin de geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu
yaklaşım benimsendiğinde, proje ve uygulamaların bilgiye dayalı biçimde tanımlanıp uygulanması mümkün olacaktır.
Tablo 1: Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu / benimsediği uluslararası belgeler
Onay / Kabul tarihi
TBMM
*Avrupa Kültür Konvansiyonu Paris, 1954
* Barselona Sözleşmesi / Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme / Akdeniz’in Deniz
Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi, Barselona 1976
*Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Sözleşme,
Lahey, 14 Mayıs 1954
*UNESCO- Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması
İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme, Paris-1970
*UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi, Paris 1972

13 Ekim 1980
14 Nisan 1982 gün 2658
sayılı Yasa

*Barselona Sözleşmesi / Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol
*Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi, Granada 1985

BKK

1957
1976
12 Haz 1981
RG no: 17368
Kanun no: 563, RG: 8/
12145, Kasım 1965

23 Mayıs1982
8/4788
7 Ekim 1988 gün ve
88/13151

22 Tem 1989 gün ve 3534
sayılı Yasa

Icomos - Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü, 1990
*Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi, Malta 1992

Mayıs 2000

Kültür, Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması (Bulgaristan), 1997
Avusturalya ICOMOS Burra Kartası, 1999
Uluslararası Kültürel Turizm Kartası, 1999
* TBMM veya BKK kararı ile kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin benimsediği /taraf olduğu sözleşme ve belgeler. Bu tabloda sadece KNYP ile doğrudan ilişkili
metinler verilmiş olup, diğer uluslararası sözleşmeler için KTB, UNESCO ve ICOMOS Türkiye Milli Komitelerinin web sitelerinden yararlanılabilir: http://teftis.
kulturturizm.gov.tr; http://www.unesco.org.tr ve http://www.icomos.org.tr/

Bununla birlikte tespit edilen aksaklıklar, sorunlar ve gecikmeleri önlemek üzere, genel mevzuatla getirilen yaptırımlar dışında, KNYP’nın
gerçekleştirilmesi sürecinde görev alacak tüm tarafların kültür varlıkları ile ilgili olarak tanımlanmış uluslararası ve ulusal yaptırımları
bilerek ve bunları bütüncül bir şekilde değerlendirerek yürütmeyi sağlamaları gerekir. Bu çerçevede ele alınan bu bölümde5 KNYP
özelinde kültür varlıkları ile ilgili temel yaptırım tür ve tanımlarının içeren tüm belgeler üç ayrı alt grupta ele alınarak tartışılmış; bunların
tam listesi ise 4. grupta verilmiştir:
1.
2.
3.
4.

4

5

Kültür Varlıkları ile ilgili uluslararası mevzuat / belgelerle gelen yaptırımlar,
Kültür Varlıkları ile ilgili ulusal mevzuatla gelen yaptırımlar,
KNYP’na dayanak olan üst çerçevede belgeleri ile gelen yaptırımlar.
KNYP ve kültür varlıkları ile ilgili yaptırım getiren belgeler listesi.

Bilindiği gibi kalite sistemi ile ilgili terminolojide bir sistemde herhangi bir sorun oraya çıkmadan sorunun önceden görülerek önlem alınmasını sağlamak üzere gerçekleştirilen
etkinlikler önleyici faaliyet, sorun ortaya çıktıktan sonra onu ortadan kaldırmak üzere yapılan etkinlikler işler ise düzeltici faaliyet olarak tanımlanır. Pro-aktif sistemlerde amaç,
önleyici faaliyetlerle sistemin kesintisiz, hiç hasar oluşmadan çalışmasını / sürekliliğini sağlamaktır.
Tablo1’de ve bu bölümde verilen bilgilerde yararlanılan temel kaynaklar aşağıda gruplanarak verilmiştir:
“
AB Kültürel Miras Mevzautı ve Türkiye Projesi” adı altında gerçekleştirilen ve çıktıları 24 Eylül 2007 tarihi itibariyle yayınlanan ve yürürlüğü devam eden AB “Kültür” mevzuatları
ve “kültür-kültürel miras ve koruma” konusunda yayınlanmış diğer uluslararası mevzuatın tamamının Türkçesini içeren proje kapsamında yaklaşık 275 adet belgenin Türkçe
metni yer alır. Basılı hale de getirilmiş olan bu çalışmada yer alan tüm metinlere şu adresten ulaşmak mümkündür: http://www.kumid.eu/euproject/proje_ciktilari.php;
K
ültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde yürürlükte olan mevzuatla birlikte özellikle TBMM’nca kabul edilerek yasalaşan ya da BKK ile imzalanan uluslararası sözleşmelerin
Türkçe metinleri yer almaktadır. Bu belgelere şu adresten ulaşmak mümkündür: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14190/mevzuat-arama.html
K
ültür Varlıklarının korunması konusunda mevzatın yer aladığı kitap, makale vb yayınlar: ŞAHİN GÜÇHAN, N., KURUL, E., 2009. “A history of the development of Conservation
Measures in Turkey: from the mid-19th century until 2004”, METU Journal of Faculty of Architecture, 2009/2, Vol. 26, pp: 19-44, Ankara. Bu yazıya şu adresten ulaşılabilirniz:
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2009/cilt26/sayi_2/19-44.pdf DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.2; ŞAHİN GÜÇHAN, N., KURUL, E., 2005. “2003-2005
döneminde gerçekleştirilen yeni yasal düzenlemeler ve “koruma alanına” etkileri: bir ön değerlendirme”, Korumada 50 yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, 17-18 Kasım 2005, MSGSÜ Matbaası, sf: 159-168, İstanbul; ŞAHİN GÜÇHAN, N., KAYASÜ, s., (der.), 2005. Türkiye’de Doğal ve Yapılı Çevrenin
Dönüşümüne İlişkin Yasal Düzenlemeler: Odtü Mimarlık Fakültesi Görüşleri, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara Yayın, Ankara; E. Madran, N. Özgönül, 2005, Kültürel ve Doğal
Değerlerin Korunması, TMMOB, Mimarlar Odası Yayını, Ankara; G. ARAT, M. TÜRKEŞ, 2002. “Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor” Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli,
Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi, TUBİTAK, ANKARA. Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/
vizyon2023/csk/EK-8.pdf.
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3.1. Kültür Varlıkları ile İlgili Uluslararası Mevzuatla Gelen Yaptırımlar:
Kültürel ve doğal varlıkların ve bunların oluşturduğu değerlerin korunmasına yönelik ve uluslararası kurumlarca hazırlanan belgelerin bir
kısmı belli yaptırımlar da getiren ve taraf olan ülkeleri bağlayıcı nitelikte belgeler iken, bir kısmı sadece tavsiye niteliğindeki belgelerdir.
Kısaca doğal ve kültürel miras olarak da tanımlanan kültür varlıkları ve doğal çevrenin bir bütün olarak korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılması amacı ile hazırlanan bu belgeler çok çeşitli olup, güncel gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik,
bazen oldukça genel bazen ise oldukça özel ölçütler ve tanımlar geliştirmişlerdir6.
Bu bölümde sunulan belgeler ise özellikle KNYP’nın uygulanması sürecinde görev/sorumluluk üstlenecek farklı paydaşların uyması
gereken koşulları içeren Türkiye’nin benimseyerek imzaladığı dolayısı ile taraf olduğu kültür varlıklarının korunmasına yönelik önemli
uluslararası yasal belgeleri ve bunlarla gelen yaptırımları içerir. Bu çerçevede KNYP kapsamında ele alınan yerlerin büyük kısmı arkeolojik
alanlar olduğu için bu çalışmada da özellikle kültür varlıkları ile ilgili genel mevzuat dışında arkeolojik eserler/alanlarla ilgili mevzuat
dâhilinde kalınmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada ele alınan 2010 yılı itibariyle Türkiye’nin benimseyerek imzaladığı / taraf olduğu ve
KNYP’nın doğrudan etkileyen uluslararası belgelerin listesi aşağıda Tablo 1’de verilmiştir:
AVRUPA KÜLTÜR KONVANSİYONU- Paris 19547
Taraf ülkelerce imzalanması Bolonya Süreci’ne katılımın ön koşulu haline gelen Avrupa Kültür Konvansiyonu8, Avrupa Konseyi’nce 19
Aralık 1954’de Paris’te imzaya açılarak 5 May 1955’de yürürlüğe girmiştir.
Bu konvansiyon temelde “Avrupalı insanlar arasında ortak anlayış geliştirme ve kültürel farklılıklarının karşılıklı olarak anlasılması, Avrupa
kültürünün korunması, ortak temel değerlere saygı göstererek ve özellikle Konvansiyona taraf olanların dilleri, tarihi ve uygarlıkları ile ilgili
çalışmaları teşvik ederek Avrupa’nın ortak kültürel mirasını ulusal katkılarla desteklenmesini” amaçlar. Konvansiyon ayrıca “Avrupanın
yararına olan kültürel aktiviteleri teşvik eden, ortaklaşa planlanmış faaliyetlere katkıda bulunur. Avrupa Konseyi’nin üyesi olmayan ancak
Avrupa Kültür Konvansiyonu’na taraf olan ülkeler Bakanlar Komisyonu’nun özel bir davetine gerek kalmadan Avrupa anlaşmalarının
tarafı olurlar.”
Yukarda kısaca özetlenen Avrupa Kültür Konvansiyonu TBMM’nca 1957 yılında kabul edilmiş olup, uluslararası düzeyde bir yasa
hükmündedir.
SİLAHLI BİR ÇATIŞMA HALİNDE KÜLTÜR MALLARININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME, Lahey-14 Mayıs 1954
1899 ve 1907 Lahey Sözleşmeleriyle 15 Nisan 1935 tarihli Washington Paktında yar alan ilkeleri rehber alarak geliştirilmiş bu sözleşme
silahlı çatışma halinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik hükümleri içerir. Hangi millete ait olursa olsun, kültür varlıklarının tüm
insanlığın ortak ürünü olarak gören bir anlayışla hazırlanan bu sözleşme TBMM’ce 1965 yılında çıkarılan 563 sayılı kanunla (RG no: 8,
Sayı 12145 iç hukukumuzun parçası haline getirilmiştir.
Sözleşme kültür varlıklarının olası bir savaş/çatışma esnasında zarar görmemesi için ulusal ve uluslararası düzeyde alınması gerekli
önlemleri tanımlayarak, özellikle savaş sırasında kültür varlıklarının “çalınmasını, yağma edilmesini, kaçırılmasını ve bunlara karşı
girişilecek her türlü tahrip filini men etmeyi, önlemeyi, icabında bu türlü hareketleri durdurmayı” amaçlar. Bu çerçevede gerek bu eserlerin
işaretlenerek bilinmesini ve özel korunma altına alma koşullarını gerekse askerî yönden alınması gerekli tedbirleri tanımlamaktadır.
Ayrıca sözleşmeye aykırı davrananların, sözleşmeyi imzalayan ülkenin ulusal mevzuatına uygun olarak cezalandırılmasına yönelik cezai
hükümler de içerir9.
KÜLTÜR VARLIKLARININ KANUNSUZ İTHAL, İHRAÇ VE MÜLKİYET TRANSFERİNİN ÖNLENMESİ VE YASAKLANMASI İÇİN ALINACAK
TEDBİRLERLE İLGİLİ SÖZLEŞME, PARİS- 1970
Devletlerin tanımladıkları mevzuatlarına aykırı şekilde yurtdışına çıkarılan kültür varlıklarının korunması ve iadesi ile ilgili prensipleri
tanımlayan bu sözleşme her devletin kendi öz kültür varlığı tanımı yapılarak, bunların her türlü “ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin
önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirler tanımlanmaktadır.
UNESCO’nun XIV. Dönem Genel Kurulu’nda kabul edilen Uluslararası Kültür İşbirliği İlkeleri Bildirisi hükümleri’ne dayanarak hazırlanan
bu sözleşme10 olası tehlikeleri önlemede devletlerin kendi kültür varlıklarına olduğu kadar, bütün ulusların kültür varlıklarına karşı da
sorumlulukların tanımlanması açısından çok önemlidir. Türkiye, Dışişleri Bakanlığının talebi ve Bakanlar Kurulunca 13/10/1980 tarihinde
alınan kararla bu sözleşmeyi kabul etmiş, söz konusu BKK 26 Ocak 1981 tarihli, 17232 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Türkiye ayrıca “Ülkemizden yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılan kültürel ve doğal varlıklarımızın alıcı ülkelere ulaştırılmalarında ilk
duraklardan biri durumunda olan Bulgaristan ile 4 Aralık 1997 tarihinde “UNESCO Kültür, Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması”
imzalanmıştır. Bu anlaşmanın 19. maddesinde, taşınabilir miras için, tarafların kültürel mirasın yasadışı ithal ve ihracının önlenmesinde,
yasal mülkiyet haklarının yeniden tesisinde ve ait olduğu ülkeye iadesinde işbirliği yapacakları belirtilmiştir”.

6

7
8

9
10

Bu konuyla ilgili pek çok belgeye doğrudan UNESCO’nun bir alt kuurluşu olan ICOMOS’un web sitesi içindeki “kartalar ve belgeler/charters-snd-texts” başlığı altındaki adresten
ulaşılabilir. ICOMOS’un web sitesi aracılığıyla diğer uluslararası belgelere ya da ilişkili tüm bağlatılara ulaşmak mümkündür. Bu sitede yer alan belgelerin dili İngilizce ve/veya
Fransızcadır. Daha fazla bilgi için: http://www.icomos.org/en/charters-and-texts. Koruma alanında aktif ola diğer önemli uluslararası kurumlar ve bunların web sitesi adresleri
ise şunlarıdır: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, http://www.unesco.org/new/en/
unesco/; European Council / Avrupa Konseyi, http://www.european-council.europa.eu/; Europa Nostra/Bizim Avrupa, http://www.europanostra.org/; ICCROM: International
Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property/ Kültür Varlıklarının Restorasyonu ve Onarımı Çalışmaları Uluslararsı Merkezi, http://www.iccrom.
org/. Bu belgelerin hemen hepsinin Türkçe metnine ise şu adresten ulaşılabilinir: http://www.kumid.eu/euproject/proje_ciktilari.php.
Bakınız: http://www.kumid.eu/euproject/dokuman.php?id=12&baslik=Kültürel Miras, sira no:10 COE Avrupa Kültür Antlaşması 1954
Avrupa Kültür Konvansiyonu’nun ingilizce olarak hazırlanmış tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=018&CL=ENG
Ayrıntılar için bknz: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14270/silahli-bir-catisma-halinde-kultur-mallarinin-korunmasi-.html
Sözleşmenin tam Türkçe metni için bknz: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14271/kultur-varliklarinin-kanunsuz-ithal-ihrac-ve-mulkiyet-t-.html
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BARSELONA SÖZLEŞMESİ - Barselona 1976 ve
AKDENİZ’DE ÖZEL KORUMA ALANLARINA İLİŞKİN PROTOKOL-Cenevre, 198211
Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi adı altında 1976 da hazırlanan ve Türkiye’nin de 12 Haziran 1976’da taraf olduğu
bu belge, 1995 yılında Ispanyada tekrar gözden geçirilmiş sözleşmenin adı “Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgelerinin Korunması
Sözleşmesi” olarak güncellenmiştir. Kısaca Barselona Sözleşmesi olarak bilinen 22 ülkenin taraf olduğu bu sözleşme 12 Haziran 1981
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Barselona sözleşmesi “Akdeniz Bölgesinin kirlenmeye maruz kalması, kirlenme dolayısıyla deniz çevresini, denizin ekolojik dengesini,
kaynaklarına ve meşru kullanma şekillerine yönelmiş tehditleri ortadan kaldırmak, bölge ölçeğinde birbiriyle ilişkilendirilmiş geniş bir
tedbirler bütünü içinde Akdeniz Bölgesinin korunması ve geliştirilmesi için devletlerin ve ilgili uluslararası kuruluşların yakın işbirliği
içinde bulunmasını” amaçlar12.
Bu sözleşme kapsamında yer alan farklı başlıklarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti ayrı ayrı protokollere imza atmıştır. Bunların pek çoğu
doğal çevrenin korunmasına yönelik özellikle kirliliğin önlenmesini amaçlayan protokoller olup, aralarında kültür mirasının korunmasına
referans veren belge “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol”dur. 12.10.1988 tarih ve 19968 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan bu protokol “Akdeniz’in kapladıgı saha içinde deniz çevresindeki ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinden oluşan
ortak mirasın, günümüzdeki ve gelecekteki nesillerin istifadesi için korunmasına yönelik” olarak hazırlanmıştır13.
Sözleşmeye taraf ülkeler, Akdeniz bölgesinin kendisine has hidrografik ve ekolojik özelliklerine ve özellikle kirlenmeye maruz bulunmasını
göz önünde bulundurmuşlar ve yakın işbirliği içinde olmayı öngörmüşler nitekim sonraki yıllarda bu amaca yönelik başka protokollerde
imzalanmıştır. Bunlar içinde 1986 yılında kabul edilen “Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü”
sayılabilir.
Türkiye tarafından da 1987 yılında benimsenen, 7 Ekim 1988 gün ve 88/13151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla mevzuatın parçası olan
bu protokol “Akdeniz Bölgesi’nde özellikle sanayileşme ve kentleşme alanlarında hızla artan sosyal etkinlikleri ve turizme baglı mevsimlik
kıyısal nüfus artışlarını da göz önüne alarak, insan sağlığına ve deniz çevresine kara kökenli kirlenmelerden gelen tehlikelerin giderilmesi
için gerekli tekil ve ortak önlemleri almaları için hazırlanmıştır” (G. Arat, M. Türkeş, 2002).
Bu belge Akdeniz doğal kaynaklarının ve doğal sitlerinin ve bölgedeki kültürel mirasın, diğer araçların yanısıra deniz alanları ve çevreleri de
dâhil olmak üzere Özel Koruma Alanları (ÖKA) kurularak korunması ve sağlıklaştırılmasını öngörür. Protokole göre ÖKA’nın korunması ve
yönetimi için kültür mirası açısından önemli olan gereklilikler Tablo 2’de vurgulanmıştır (E. Madran, N. Özgönül, 2005):
Tablo 2: AKDENİZ’DE ÖZEL KORUMA ALANLARINA İLİŞKİN PROTOKOL
7 Ekim 1988 gün ve 88/13151 sayılı BKK

• Madde 3: ÖKA’nın biyolojik ve ekolojik değeri olan sitleri, türlerin genetik çeşitliliğini ve popülasyon seviyelerini, beslenme ve yaşama alanlarını,
bilimsel, estetik, tarihi, arkeolojik, kültürel ve egitim özellikleri olan sitleri içermeleri aranmalıdır.
• Madde 5: ÖKA’nın da korunması için tampon bölgeler oluşturulmalıdır.
• ÖKA alanlarında şu düzenlemelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir:
- Bir planlama ve yönetim sisteminin düzenlenmesi;
- Koruma alanlarını bozacak ve zarar verecek boşaltma veya atık tasfiyesi işlemlerinin yasaklanması;
- Bitkilerin veya hayvanların yok edilmesinin ve egzotik türlerin getirilmesinin yasaklanması;
- Fauna veya florayı bozabilecek veya zarar verecek hiçbir eylemin yapılmaması;
- Arkeolojik eser sayılabilen herhangi bir nesnenin yerinin değiştirilmesinin ve arkeolojik faaliyetlerin düzenlenmesi;
- Koruma önlemlerine konu olabilecek alanlarda bulunan arkeolojik eserlerin, bitki ve hayvanların kısmen veya tümü ile ticari amaçla kullanımlarının,
ihracatlarının ve ithalatlarının düzenlenmesi.
• Protokol ÖKA’daki doğal ve kültürel değerlerlerle ilgili araştırmalar ve elde edilen bulguların yayımı için de önlemler getirmiştir. Buna göre, protokole
taraf ülkeler kendi koruma alanları ve bu alanların eko-sistemleri ve arkeolojik mirasıyla ilgili bilimsel ve teknik araştırmaları geliştirecek ve destekleye
cekler, doğanın korunması ve arkeoloji açılarından koruma alanlarının ve bu alanlardan elde edilecek bilimsel bilgilerin önemi ve değeri konusunda,
mümkün olan en geniş biçimde kamuoyunu bilgilendirmek için çaba göstereceklerdir.
Kaynak: E. Madran, N. Özgönül, 2005:81-82

UNESCO-DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ- Paris 1972 14
Dünya mirasının korunmasına yönelik sorumluluğu kurumsal misyonu içinde yer alan UNESCO, bu eserlerin çeşitli nedenlerle
kaybolmasının bütün dünya milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma oluşturacağını göz önünde tutarak, kültürel ve doğal mirasın
parçalarının istisnaî bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olarak muhafazasının gerektiği
görüşünü paylaşmak üzere tüm Dünya Milletlerinin katılımını öngören Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin
ortaklaşa hazırlanmasını sağlamıştır. 17 Ekim-21 Kasım l972 tarihleri arasında Paris’te toplanan UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü) Genel Konferansı’nın onyedinci oturumunda, kabul edilen bu sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti’nin katılımı
11

12
13

14

Bakınız: “http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14273/akdenizde-ozel-koruma-alanlarina-iliskin-protokol.html” MEVZUAT ARAMA > ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER >
Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol
Daha fazla bilgi için: http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfahtml&Id=1294
G. ARAT, M. TÜRKEŞ, 2002. “Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor” Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli, Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi,
TUBİTAK, ANKARA. Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-8.pdf .
Bakınız: http://www.kumid.eu/euproject/dokuman.php?id=12&limit=20 sıra no: 37, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi 1972.
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14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve Sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.
Anayasa hükmünde olan bu sözleşmenin ilk iki maddesinde kültürel ve doğal varlıkalrın tanımı yapılmış, 3-7 maddeler arasında ise
sözleşmeye taraf olan ülkelerin yükümlülükleri aşağıda aynen verilmiştir:
“I- Kültürel ve Doğal Mirasın Tanımları
Madde 1.- Bu sözleşmenin amaçları bakımından aşağıdakiler “kültürel miras” sayılacaktır:
Anıtlar: Tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değerdeki mimari eserler, heykel ve resim alanındaki şaheserler, arkeolojik
nitelikte eleman veya yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman birleşimleri.
Yapı toplulukları: Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel
değere sahip ayrı veya birleşik yapı toplulukları.
Sitler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın
ortak eserleri ve arkeolojik sitleri kapsayan alanlar.
Madde 2.- Bu Sözleşmeye göre aşağıdaki eserler “doğal miras” sayılacaktır:
Estetik veya bilimsel açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik oluşumlardan veya bu tür oluşum topluluklarından
müteşekkil doğal anıtlar.
Bilim veya muhafaza açısından istisnaî evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki
türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş alanlar,
Bilim, muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri olan doğal sitler veya kesinlikle belirlenmiş doğal alanlar.
Madde 3.- Yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen ve kendi toprakları üzerinde bulunan çeşitli varlıkları saptayıp belirlemek bu Sözleşmeye
taraf olan her devlete ait bir sorumluluktur.
II- Kültürel ve Doğal Mirasın Ulusal ve Uluslararası Korunması
Madde 4.- Bu Sözleşmeye taraf olan devletlerden her biri 1. ve 2. maddelerde sözü edilen ve topraklarında bulunan kültürel ve doğal
mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilmesinin sağlanması görevinin öncelikle kendisine ait
olduğunu kabul eder. Bunun için kaynaklarını sonuna kadar kullanarak ve uygun olduğunda özellikle mali, sanatsal, bilimsel ve teknik
alanlarda her türlü uluslararası yardım ve işbirliği sağlayarak elinden geleni yapacaktır.
Madde 5.- Bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet topraklarındaki kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri amacıyla etkili
ve faal önlemlerin alınmasını sağlamak için, mümkün olduğunca her ülkenin kendi koşullarına uygun biçimde şu çabaları gösterecektir:
a) Kültürel ve doğal mirasa, toplumun yaşamında bir işlev vermeyi ve bu mirasın korunmasını kapsamlı planlama programlarına dahil
etmeyi amaçlayan genel bir politika benimsemek;
b) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri için, halen mevcut değilse, topraklarında bir veya daha fazla hizmet
kurumunu, işlevlerini ifaya yeterli olacak görevli ve araçlarla kurmak;
c) Bilimsel ve teknik çalışma ve araştırmaları geliştirmek ve Devletin kültürel ve doğal mirasını tehdit eden tehlikelere karşı harekete
geçmesine olanak sağlayacak müdahale yöntemlerini mükemmelleştirmek;
d) Bu mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri, yenileştirilmesi için gerekli olan uygun yasal, bilimsel, teknik, idarî ve malî
önlemleri almak; ve
e) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri konularında eğitim yapan ulusal veya bölgesel merkezlerin kurulmasını
veya geliştirilmesini desteklemek ve bu alandaki bilimsel araştırmaları teşvik etmek,
Madde 6.1. Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, 1. ve 2. maddelerde sözü edilen kültürel ve doğal mirasın toprakları üzerinde bulunduğu
devletlerin egemenliğine tam olarak saygı göstererek ve ulusal yasaların sağladığı mülkiyet haklarına zarar vermeden, bu tür mirasın,
bütün uluslararası toplum tarafından işbirliği ile korunması gereken evrensel bir miras olduğunu kabul ederler.
2. Taraf devletler, 11. maddenin 2. ve 4. paragraflarında belirtilen kültürel ve doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası ve
devamının sağlanması konularında bu mirasa sahip olan devletler istediği takdirde yardım etmeyi bu Sözleşme hükümleri uyarınca
üstlenirler.
3. Bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet, Sözleşmeye taraf olan diğer devletlerin topraklarında bulunan ve 1. ve 2. maddelerde sözü edilen
kültürel ve doğal mirasa doğrudan doğruya veya dolaylı olarak zarar verebilecek kasıtlı önlemleri almamayı üstlenir.
Madde 7.- Bu Sözleşmenin amacı bakımından, dünya kültürel ve doğal mirasının uluslararası alanda korunması deyimi, Sözleşmeye Taraf
olan Devletlerin kültürel miraslarını saptama ve koruma çabalarına destek olmaya matuf bir uluslararası işbirliği ve yardım sisteminin
kurulması olarak anlaşılacaktır.
Yukarıdaki tanımlardan anlaşılacağı üzere Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi tüm insanlığın ortak mirası olarak
kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal alanalrın korunması, dünyaya tanıtılması toplumda bu mirasa sahip çıkacak
bilincin oluşturulması ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin kullanılarak yaşatılması için gerekli işbirliğini
sağlamayı amaçlar (E. Madran, N. Özgönül, 2005:82-83). Bu açıdan bakıldığında kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası
hukuk açısından en önemli belgelerden biri olarak kabul edilmelidir.
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Bu sözleşme ile ayrıca dünya kültürel ve doğal mirasının korunması için çerçevesinde “Dünya Mirası Komitesi” adı altında bir
Hükümetlerarası Komite kurulmuştur. Kendi iç tüzüğünü hazırlaması beklenen ve kurumsal yapısı belirlenen Dünya Mirası Komitesi’ne
temel görev olarak “Dünya Kültür Mirası Listesi” ve “Tehlike Altındaki Dünya Kültür Mirası Listesi”ni oluşturma ve sürekli güncelleme
yetkileri verilmiştir.
Dolayısı ile yasal olarak 1983’den bu yana Türkiye’de bir iç hukuk belgesi haline gelen Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması
Sözleşmesi’nin en önemli ve bağlayıcı uluslararsı belge olduğu söylenebilir. Diğer pek çok ülke gibi bu belgeye imza koyan tüm devletler
kendi kültürel varlıkalrını ortak dünya mirasının bir parçası olarak görmeyi ve bu öneme uygun olarak taahhüt etmiş olmaktadırlar.
Nitekim bu yasa KTB ile ODTÜ arasında imzalanan kısaca Kommagene-Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı (KNKGP) olarak
adlandırılan “Nemrut Dağı ve Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, Yapısal durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve
Yönetim Planı Hazırlanmasına İlişkin Revizyon Protokol”ünün de temel dayanaklarından biri olarak Protokolün 1.Maddesinde verilmiştir.
AVRUPA MİMARİ MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ - Granada, 198515
03.10.1985 tarihinde Granada’ da kabul edilen Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi, Avrupa mimari mirasının korunması
ve yaygınlaştırılmasına yönelik ortak bir politika geliştirilmesi için Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerce hazırlanmıştır. 1985’de Türkiye’nin
imzaladığı bu sözleşme 3534 sayılı Kanunun 20145 sayılı ve 20.04.1989 tarihli Resmi Gazetede yayımı ve 18.05.1989 gün 89/14165
sayılı BKK’nın 20229 sayılı ve 22.07.1989 tarihli Resmi Gazetede yayımı ile yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin gerekçeyi açıklayan giriş
bölümü sonrasında Madde 1’de Mimari miras (anıtlar, bina grupları, ören yerleri/sitler gibi) tanımlanmış, Madde 2’de ise bu tanımlara
göre korunacak varlıkların tespitine yönelik yapılması gereken çalışmalara yer verilmiştir. Madde 3’den itibaren Yasal Koruma işlemlerinin
tanımlandığı sözleşmede taraf ülkelerin ülkeye ve bölgeye has mevzuat ve yöntemlerle Mimari Mirasın korunması için yasal önlemler
almasını; bunun için gerekli denetim mekanizmasının kurulmasını ve özünde bu varlıkların herhangi bir nedenle zarar görmesini
engellenmesinin taahhüttü istenmektedir. Bunu sağlamak üzere (Madde 4) korumaya konu eserlerle ilgili projelerin yetkili bir makam
tarafından değerlendirilmesi ile özel mülkiyette de olsa kamu makamlarının eserlerin korunması için kamulaştırma da dahil farklı
niteliklerdeki önlemler almasını ve bunları uygulamasını amaçlar. Zaruri halle dışında bir eserin kısmen ya da tamamen taşınmasının
yasaklanmasının öngörüldüğü sözleşmede (Madde 5) yetkili makamın bu koşullarla ilgili her türlü önlemi alması beklenmektedir.
Kamunun korumanın sağlanması, bakım ve restorasyon için kaynak temin etmesi için gerekliliklerin tanımlandığı Tamamlayıcı Tedbirler
(Madde 6) başlıklı bölümde mali destek sağlanması ve özel girişimlerin teşviki gibi hususlara yer verilmiştir. Madde 7’de eserin
düzeninin geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması ya da yok edilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek üzere bilimsel araştırmaların
desteklenmesi de dahil olası özel nitelikli sorunları göz önünde bulundurma sorumluluğunun da kamu tarafından taahhüt edilmesini
beklenmektedir.Madde 9’da Yaptırımlar başlığı altında Mimari Mirasın korunmasını sağlayan mevzuata aykırı hareket edildiğinde yetkili
makamlarca, yapılan müdahaleden tümüyle geri dönülmesi de dahil, yeterli bir tepkinin gösterilmesine yönelik yaptırımların bulunması
beklenmektedir. Benzer şekilde Madde 10’da ise gerek kırsal, kentsel ve doğal çevreler ve gerekse tek yapı ölçeğinde bütünleşik koruma
politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ve bunun kültürel ve çevresel planlama politikalarının başlıca unsuru olarak kabul
edilmesine; ayrıca geleneksel becerilerin uygulanması ve kullanılan malzemenin geliştirilmesinin teşvikine ilişkin taahhütler verilmesi
talep edilmektedir.
Madde 10 ve 11’de ise kültür mirasının mimari ve tarihsel özellikleri korunurken kullanımı ve halk tarafından ziyaret edilmesine olanak
sağlanması; Madde 12’de bu politikaların uygulanması için sorumlu yetkili kurum ve makamlar arasından etkin işbirliğinin geliştirilmesi;
Katılma ve Kuruluşlar başlığı altında yer alan Madde 14’de merkezi ve yerel birimler ve halk arasında bilgi akışı ve işbirliğinin sağlanması
ve bu süreçte yer alacak STK’ların teşviki; Enformasyon ve Eğitim başlıklı Madde 15 ve 16’da farklı düzeylerde bilinçlendirmenin
koşullarının sağlanması ile Avrupa/ulusla/bölgesel ölçeklerde kültürle ilgili alanlarda var olan bilginin ortaya çıkarılması ve önemsenmesi,
ayrıca bu konuyla ilgili farklı mesleki eğitimlerin sağlanacağına ilişkin taahhütlerin verilmesi beklenmektedir. Koruma Politikalarında
Avrupa Koordinasyonu başlıklı maddelerde ise (Madde 17-21) tespit, koruma ve muhafaza etmeye yönelik yöntemler; korumayı güncel
ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle bağdaştıracak önlemler; envanter, bilimsel araştırma, malzemelerin bozulmasının önlenmesi
ve restorasyonla birlikte mirasın yönetimi ve koruma çalışmalarının teşviki ile ilgili yeni teknolojinin sunduğu imkanlar; ve mimari
yaratıcılığın günümüz Avrupa Mirasına katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde geliştirmek üzere alınacak önlemler gibi konularda
koruma politikaları geliştirilmesini öngörür. Bu çerçevede uzmanlar düzeyinde teknik yardımlaşma ve Avrupa düzeyinde bu konuda
eğitim verenlerde dahil uzmanların teatisine ortam sağlanması/teşvik edilmesi beklenmektedir.
20.Madde ile bu sözleşmenin amacına hizmet etmek üzere Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce bir Uzmanlık Komitesi kurulmuş;
bu komite düzenli olarak taraf ülkelerle ilgili koruma politikaları ile sözleşmenin hükümlerinin uygulanışı, gerektiğinde sözleşmenin
güncellenmesi ile ilgili öneriler sunmak ve Avrupa Konseyi’ne üye olmayan Devletleri Sözleşmeye girmeye davet hususunda öneriler
geliştirmekle görevlendirilmiştir. Sözleşmenin 22 ve 27 Maddelerinde ise bu sözleşmeye taraf olacak devletlerin kabul, onay, taahhüt ve
sözleşmeden çekilmelerine ilişkin hükümler açıklanmıştır.
ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASI VE YÖNETİMİ TÜZÜĞÜ (ICOMOS, 1990)16
Kültür varlıklarının korunması sorununun eserle ilişkili kişi ve kurumlar arasındaki yetki ve sorumluluklarla ve kurulan iletişime bağlı
olduğu, bu ilişkilerin sağlıklı çalışmaması sonunda kültür varlıklarına ilişkin ciddi sorunlara yaşandığı tespit edilerek, ICOMOS
tarafından öncelikle arkeolojik alanların korunması ve yönetime ilişkin tanımları içeren Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü
hazırlanmıştır. Sonraki yıllarda pek çok deneyime dayanarak gelişen ve zaman içinde güncellenen Avustralya Burra Kartası da bu çerçevede
daha ayrıntılı ve yerel bir belgeye dönüşmüş olmakla birlikte; 1990 yılında onaylanan bu ICOMOS Tüzüğü son derece özlü biçimde tüm
başlıkları içeren bir çerçeve olarak son derece önemlidir. ICOMOS’un uzman komitelerinden Arkeolojik Miras Yönetimi Uluslararası
Komitesi (ICAHM) tarafından hazırlanan bu tüzük Ekim 1990’da İsviçre’nin Lozan kentinde toplanan ICOMOS Genel Kurulu’nca kabul
15
16

Bakınız: http://www.kumid.eu/euproject/dokuman.php?id=13&limit=20 sıra no: 34, COE Avrupanın Mimari Mirasını Koruma Anlaşması, Strasbourg 03.10.1985.
Bakınız: http://www.kumid.eu/euproject/dokuman.php?id=8&baslik=Arkeoloji sıra no: 9, ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü (Charter for the
Protection and Management of the Archaeological Heritage), 1990.
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edilmiştir. Bu tüzük Türkiye Cumhuriyeti’nce onaylanan belgelerden olmamakla birlikte, 2004 yılında çıkarılan 5226 sayılı yasa ile bu
tüzükte tanımlanan özellikle yönetimle ilgili bazı mekanizmalar geliştirilmiştir.
Tüzüğün giriş kısmında insanlığın kültürel ve sosyal köklerini tanımanın aracı olarak tanımlanan arkeolojik mirasın korunması ve
yönetiminin önemine atıfla, bu mirasın da Venedik Tüzüğü’ne göre disiplinlinler arası araştırma ekipleri ile yerel/merkezi yetkililerin
işbirliği içinde ve bulundukları yöredeki kültürel gruplarının katılımı gözetilerek korunması gerektiğini açıklanmaktadır. Bu çerçevede
tüzük evrensel geçerliliği olan temel ilkeleri ve yol gösterici kurallarla sınırlı kalmayı amaçlayarak, arkeolojik mirasın yönetiminin değişik
yönlerine ilişkin ilkeleri ortaya koymaktadır. Arkeolojik mirası hassas ve yenilenemeyen bir kültürel kaynak olarak tanımlayan tüzükte,
bu alanlar için ciddi tehdit oluşturan bayındırlık projelerinin etkisinden bu mirasın korunabilmesi için ilgili politikalar arazi kullanımı,
gelişme ve planlama kadar kültürel, çevresel ve eğitim politikalarının önemli bir bileşeni olması gerektiği; ve bu çerçevede bütünleşik
koruma politikalarının geliştirilmesi, ülkesel düzeyde yasa koyucuların bunu sağlayacak önlemleri geliştirmeleri gereği ifade edilmektedir
(Madde 1-2).
Benzer şekilde arkeolojik mirasın korunmasını ahlaki bir görev ve toplumsal sorumluluk olarak tanımlandığı tüzükte, bu mirasın etkin
yönetimi için gerekli maddi kaynakların sağlanması beklenirken bu mirasın korunmasına ilişkin yasalarda somut yaptırımlar da öneren
hükümler içerir (Madde 2-3). Bilginin ve arkeolojik araştırmanın ve envanter çalışmalarının önemine vurgu yapılarak (Madde 4-5) bu
çalışmalarda kullanılacak standartlardan, eserlerin yerinde korunmalarına yönelik bakım ve korumasına ilişkin ilkeler (Madde 6) ve
bu alanların halka sunumu için yapılabilecek müdahalelere (Madde 7) ilişkin genel prensipler aktarılmıştır. Daha sonra bu etkinlikleri
gerçekleştirecek uzmanların mesleki niteliklerine ile ilgili gereklilikler ve dinamik bir gelişim süreci olarak kabul edilen arkeolojik miras
korumasında çalışacak uzmanların eğitimi ve sürekliliğine vurgu yapılmaktadır. Arkeolojik mirası insanlığın ortak mirası olarak gören
tüzük, bu alanların yönetiminde standartlar geliştirilmesi ve uyumun sağlanması için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve
deneyim alışverişi ve teknik yardım programları için uluslararası mekanizmalar oluşturulmasının gereğine değinir.
ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ, Valetta- Malta 199217
Avrupa’daki arkeolojik mirası tehditlerden korumak üzere, daha önce hazırlanmış pek çok uluslararası sözleşmeyle birlikte uzlaşma
metinlerine dayanarak Avrupa Konseyi’ne üye devletlerce hazırlanan ve 16 Ocak 1992 tarihinde Valetta’da (Malta) imzalanan “Arkeolojik
Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin gözden geçirilmiş sürümünün onaylanması TBMM’ce uygun bulunmuş ve 4434 sayılı
kanunla 5.8.1999’de kabul edilmiştir. Avrupa’nın ortak anı kaynağı olduğu kadar, bilimsel ve tarihi araştırma gereci olarak da arkeolojik
mirası korumayı amaçlayan sözleşmede öncelikle yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan Arkeolojik Mirasın Tanımı yapılmış
(Madde 1) ve taraf ülkelerin bu mirası koruma üzere envanter, arkeolojik rezerv alanlarının belirlenmesi ve bu tür eserlerin bulunması
halinde yetkili makamların bilgilendirilmesi ile ilgili zorunluluklarda dahil yasal önlemlerin geliştirilmesi beklemektedir (Madde 2).
Madde 2 ile başlayan ve Madde 5’e kadar ayrıntılandırılan Mirasın Kimliğinin Saptanması ve Koruma Önlemleri başlıklı bölümde arkeolojik
bilimsel araştırmaların güvence altına alınması, denetimi, yasa dışı yollarla taşınmasının önlenmesi ve tahribatsız araştırma yöntemleri
kullanılarak incelenmesi, tahribat yaratacak tekniklerin kullanımın zorunlu olması durumunda bunun konunun uzman kişilerce
yapılacağına ve kazı sonrasında korumasız bırakılmaması, arkeolojik mirasın tercihen bulunduğu yerde korunması ve bakımı, taşınan
buluntular için uygun depolar yapılması, Bu alanların korunması sürecinde arkeologların yapılacak çalışmanın niteliğine uygun şekilde/
koşullarda katılımın ve etkinliğinin sağlanması ve özellikle gelişmeye yönelik tehditler söz konusu olduğunda arkeologlar, şehirciler ve
yükleniciler arasında sistemli bir danışma mekanizması oluşturulması, çevreleri ile birlikte bu alanların halka açılması sırasında arkeolojik
ve bilimsel niteliğe zarar verilmemesinin sağlanması konularında sözleşmeye taraf ülkelerin taahhütte bulunması istenmektedir.
Sözleşmenin Arkeolojik Araştırma ve Korumanın Finansmanı başlıklı 6. Maddesinde ise Arkeolojik araştırmalarla koruyucu arkeolojiye
mali destek sağlanması ve özellikle büyük çaplı kamu ve özel bayındırlık çalışmalarında ortaya çıkabilecek arkeolojik alanların araştırılması
için uygun kaynak sağlanması için önlemler alınmasını ve yapılan bu nitelikteki çalışmaların bulgularının yayınlanması ve duyurulması
konularında taahhüt verilmesi, beklenmektedir.
Benzer şekilde sözleşmenin Bilimsel Bilginin Toplanması ve Yayımı başlıklı 7ve 8. Maddelerinde de Arkeolojik bulguların incelenmesini ve
yayımına yönelik devler tarafından pratik önlemler alınması ile bu öğelerin ulusal veya uluslararası ortamda bilimsel paylaşımına yönelik
etkinliklerin taahhüt edilmesi öngörülmektedir. Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Başlıklı Madde 9’da ise arkeolojik mirasın değeri konusunda
kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim etkinlikleri ile bu alanların halka sunumunun teşviki ile ilgili taahhütler yer alır.
Sözleşmenin 10 ve 11. Maddeleri arkeolojik miras öğelerinin yasadışı dolaşımını önlemeye yönelik hükümleri içerirken; 12. Maddesi
ise taraf ülkelerin arkeolojik miras ile ilgili konularda deneyim ve uzman değişimi suretiyle karşılıklı teknik ve bilimsel yardımlaşmalarda
bulunmayı ve uzman değişimini kolaylaştırmayı taahhüt edilmesini kapsamaktadır. 13.Madde ile Avrupa konseyi tüzüğüne göre Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kurulan bir Uzmanlar Komitesi’ne sözleşmenin denetimi bırakılmış, denetimin nasıl yapılacağına
ilişkin esaslarla bu komitenin görevleri tanımlanmıştır.
Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Avrupa Kültür Sözleşmesine taraf diğer devletlerin imzasına açılan gözden geçirilmiş bu sözleşmenin
Son hükümler olan Madde 14-18’de ise onay, kabul ya da tasvip belgesinin nasıl tevdi edileceği ve Sözleşmenin yürürlüğe giriş koşulları
tanımlanmıştır.
BURRA TÜZÜĞÜ: KÜLTÜREL ÖNEME SAHİP YERLERİN KORUNMASI AMAÇLI AVUSTRALYA‑ ICOMOS TÜZÜĞÜ ICOMOS, 199918
Türkiye Cumhuriyeti’nce onaylanan belgelerden olmamakla birlikte, Avusturalya ICOMOS Milli Komisyon’unca hazırlanan ve yerel bir
belge olan kısaca Burra Kartası olarak bilinen Burra Tüzüğü: Kültürel Öneme Sahip Yerlerin Korunması Amaçlı Avustralya‑ ICOMOS
Tüzüğü, tüm dünyada Koruma Yönetim Planı kavramının çıkışı ve uygulanışına örnek olarak anılan bir belgedir. Yerel deneyine dayalı da
17

18

Bakınız: http://www.kumid.eu/euproject/dokuman.php?id=8&baslik=Arkeoloji sıra no: 3, Avrupa Antlasmaları, Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözlesmesi
(Değistirilmis Sekli) Valetta, 16.1.1992.
Bakınız: http://www.kumid.eu/euproject/dokuman.php?id=12&baslik=Kültürel Miras sıra no:17, ICOMOS Burra Tüzüğü: Kültürel Öneme Sahip Yerlerin Korunması Amaçlı
Avustralya‑ ICOMOS Tüzüğü 1999.
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olsa pek çok konuda oldukça ayrıntılı tanım ve hükümler içeren, özellikle korunması gerekli yapı/alanların yönetimine ilişkin Avusturalya
deneyimi ile bir kaç güncellenerek, son derece gelişmiş bir deneyim içeren bu belge Türkiye gibi daha işin başında olan ülkeler için
kuşkusuz çok yararlı bir araçtır.
Nitekim bu nedenlerle Avusturalya ICOMOS Burra Kartası, KNYP’nın hazırlanmasını öngören Nemrut Dağı ve Tümülüsü ve Anıtları Malzeme,
Yapısal durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Hazırlanmasına İlişkin Revizyon Protokol’ünde de
temel dayanaklardan biri olarak yer almıştır. KNYP’nın hazırlanış sürecinde özellikle yöntem belirleme ve içeriğin ayrıntılandırılmasında
bu belge kullanılmıştır. Burra Kartası’nın, onaylandıktan sonra her 5 yılda bir gözden geçirilmesi gereken KNYP’nin güncellenmesi
sürecinde kullanılması yararlı olacaktır. Bu çerçevede Burra Tüzüğünde yer alan bazı önemli başlıklara burada yer verilmiştir.
Burra Tüzüğü temelde kültürel değere sahip yerlerin yöneticileri, müdürleri ve mal sahipleri için hazırlanmış olup, yerel pratiğe yönelik
bilgileri içerir. Tüzük Türkiye’deki gibi sadece alanlar için değil, kültürel açıdan önem taşıyan ve kültürel değerlere sahip tüm doğal, yerel
ve tarihi yerlere uygulanabilir niteliktedir. Nitekim Burar Kartasında yer şöyle tanımlanmıştır:
“1.1.“Yer”; alan, toprak, toprak parçası, anıt, yapı ya da yapılardan oluşan bir gruba ve aynı zamanda kendi bünyesinde bölümleri ve
alanları olan çevreye verilen addır. Yer kavramı, geniş bir şekilde ele alınmalıdır.
Madde 1.1 de yapılan yer tanımı, ağaçları, bahçeleri, parkları, tarihi olayların yaşandığı yerleri, kasabaları, endüstriyel bölgeleri, arkeolojik
alanları, ruhani ve dini yerleri de kapsamaktadır.”
Kartanın bir başka özelliği de yerin önemine ve kültürel dokuya ilişkin bir tanım geliştirmesidir:
“1.2. Kültürel önem, dün, bugün ve gelecekteki nesiller için tarihsel, bilimsel, sosyal, estetik ve ruhani güzelliklerin taşıdığı değerdir. Kültürel
değerlilik, o yerin kendi içinde bulunan belli başlı bölümlerinde, objelerinde, tarihi kanıtlarında, o yerin kurulmasında ve kullanılmasında
saklıdır. Tarihsel yerlerin çok çeşitli insan grupları için özel değerleri vardır ve kültürel önem kültürel miras değeriyle eş anlamlıdır.
Ancak, kültürel, değerler, söz konusu yerin tarihinin zamanla farklılıklara uğraması sonucu değişebilir. Kültürel değer anlayışı ise yeni
bilgiler geldikçe değişebilir.
1.3. Kültürel doku, o yerin fiziksel özellikleri, sabit yapıları, parçaları ve çeşitli objelerinin bütününe denir.
Ayrıca bu doku kazılardan elde edilen objelerin yanı sıra kazı çalışmalarında yapıların içleri ile yüzeylerinde ve etraflarında ortaya çıkan
kalıntıları da kapsamaktadır.
Bir yerin tarihsel dokusu etrafındaki alanları da kapsamaktadır ve bu alanlar da söz konusu yerin taşıdığı önemi oluşturur.
Yerin korunmasına yönelik müdahale türlerinin19 de açıklandığı girişteki tanımlar bölümünden sonra koruma kuralları başlıklı bölüm
altında Koruma ve yönetimi, Dikkatle/hassas yaklaşım, bilgi ustalık ve teknik, değerlerin tanımını içeren 2-5. Maddelerden sonra, Madde
6’da Burra Tüzüğünün nasıl uygulanabileceği aktarılmaktadır. Daha sonra ise sırasıyla kullanım, ortam/bağlam, mevkii/ konum, kapsam
ve eserlerin özgün konumlarının korunması gereği, eserle ilgili yerler ve nesneler, katılım, kültürel değerlerin bütünlüğünün önemi ve
korunması gereği gibi başlıklar altında ayrıntıla açıklama ve ölçütler Madde 7-13 arasında verilmiştir.
Madde 14 ile Madde 26 arasında yerle ilgili olası müdahaleleri içeren koruma yöntemleri başlıklı bölümde değişim, bakım, muhafaza,
Restorasyon ve yeniden inşa etme, uyarlama, olası yeni işlemler, koruma amaçlı kullanımın sağlanması ve tarihsel anlamların ve
birlikteliklerin korunması ve tüm bunları yaparken tarihi bir yapının yorumlanması kültürel değerlerin anlamları açıkça ortaya koyulması
ile ilgili atanımlar yer alır.
Burra Tüzüğü’nün uygulanması başlıklı Madde 26’da ise yapılması gerekli analizler, mevzuatla gelen tanım ve kısıtların saptanması ve
bu yere ilgili kişi ve kurumların bu ortamı paylaşmalarına olanak yaratmak üzere yönetim planı çalışmalarının bazı başlıkları hakkında
ayrıntılar verilirken, Madde 27’de yönetimde değişimin/gözden geçirmelerin olanaklı hale getirilmesine değinilmektedir. Madde 28’de
tarihsel bir dokunun/çevrenin hangi sebeple olursa olsun zarar görmesinin engellemesi için her türlü önlemin alınması gereğine odaklanır.
Madde 29’da kararların sorumluluğu başlıklı bölümde ise “yönetim kararlarını vermekle sorumlu olan yetkililer ve kurumlar, açıkça
belirlenmiş ve her karar için sorumluluk almaya hazır olmaları” beklenmektedir. Sürecin tanımlandığı şekilde devam edip etmediğinin
izlenmesi için yönetim ve denetimin ve uygulamanın devamlılığının sağlanması (Madde 30) beklenmektedir. Tüm uygulama sürecinde
yeni bulunan belge / kanıtlarla, alınan kararlara ilişkin belgelerin muhafazası ve sürçte tutulan tüm kayıtların arşivlenmesi ve arşivin
uygun olduğu ölçüde halka açılması öngörülmektedir (Madde 31-32). Bu süreçte herhangi bir nedenle bir dokunun yakılması, ortadan
kaldırılması durumunda bu doku içinde bulunana yapılar ve objelerle kataloglaması ve kültürel değerine uygun olarak korunması
önerilmektedir (Madde 33).
Tüzüğün son maddesi ise finansal kaynaklarla ilgili olup, en iyi korumanın, en az işlem ve harcama ile yapılan koruma olduğu vurgusuyla
tarihi yapının korunması için gerekli kaynaklar sağlanması öngörülmektedir.
ULUSLARARASI KÜLTÜREL TURİZM KARTASI, 1976 ve 199920
Dünyada giderek artan turizm aktivitelerinin olumlu ve olumsuz etkilerini gözeterek, bu aktivitelerin uzun erimde kültür varlıkları
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kültürel turizmin kontrollü gelişimi sağlamak üzere politikalar geliştirilmesi için 8-9
Kasım 1976’da Brüksel’de yapılan toplantıda ICOMOS tarafından Uluslararası Kültürel Turizm Kartası hazırlanmıştır. Daha sonra
geliştirilen bu tüzük Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü -ICOMOS 1999: Miras Açısından Önem Taşıyan Yerlerde Turizmin Yönetilmesi
adı altında güncellenmiş ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun yan kuruluşu olan Anıtlar ve Sitler Uluslararası
Konseyi ICOMOS’un Meksika’da Ekim 1999 yapılan 12. Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.
19
20

Madde 1: Restorasyon, Tekrar inşa etmek (yeniden kurma), Uyarlama (adaptasyon), Yorum, anlam-önem vb.
Bakınız: http://www.kumid.eu/euproject/dokuman.php?id=15&baslik=Turizm sıra no: ICOMOS Kültürel Turizm Tüzüğü, 8-9 Kasım 1976 ayrıca sıra no: 2, ICOMOS
Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü Miras Açısından Önem Taşıyan Yerlerde Turizmin Yönetilmesi 1999.
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Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü 1999 en başta alanla ilgili etik kodları tanımlayarak “doğal ve kültürel mirasın en geniş anlamıyla
tüm insanlığa ait olduğunu, dolayısı ile bunların evrensel değerlerini anlamak, takdir etmek ve muhafaza etmenin her bireyin hak ve
sorumluluğu olduğunu” ifade eder. Tüzük, özellikle küreselleşmenin getirdiği düzen içinde yere/bölgeye özel kültürel miras ve çeşitliliğin
özellikle ev sahibi durumunda olanlar gözetilerek korunması, muhafazası, yorumlanması ve sergilenmesi sürecinin başarılı bir şekilde
yönetildiğinde, kalkınmada önemli bir etken teşkil edebileceğine değinir. Ve buna bağlı olarak da amaç ve ilkelerini tanımlar. Bunlar
arasında en öncelikli amaçlar şunlardır:
●● “Mirasın korunması ve yönetilmesi ile ilgilenenlerin, söz konusu mirasın öneminin, ev sahibi toplum ve ziyaretçiler için erişilebilir
hale getirmesini kolaylaştırmak ve teşvik etmek.
●● Turizm endüstrisinin, turizmi ev sahibi topluluğun mirasını ve yaşayan kültürlerini geliştiren ve bunlara saygı duyan bir şekilde
yönetmesini kolaylaştırmak ve teşvik etmek.”
Turizmi, kültürel alışverişin önde gelen dinamik bir etkileşim aracı olarak gören Tüzüğünün ilkelerinde ise Doğal ve kültürel mirasın
nitelikleri ile evrensel / ulusal, yöresel veya yerel değerler olmak üzere farklı seviyeler için anlam farklı anlamlar taşıdığı, bunların hem
ziyaretçiler ve hem de ev sahibi toplumca anlaşılıp, doğru yorumlanmasına olanak verecek biçim ve araçlarla sunumuna ilişkin koşullar
tanımlanmaktadır.
Dinamik bir ilişki içinde süren miras yerleri ve turizm arasındaki ilişkinin çeliştiği durumlarda, yerin günümüz ve gelecekteki kuşak için
sürdürülebilecek bir şekilde yönetilmesi gereğine değinilmektedir. Öte yandan kültürel çeşitliliğin ve yaşayan kültürlerin, miras yerleri ve
birikimlerin bütüncül şekilde uzun vadeli korunması için her alanda gelişme politikalarının temel unsurları olarak kabul edilmeleri gereği
ifade edilmektedir.
Kültürel turizm adına sahte turistik mekânlar üretmeye dayalı anlayışı tümüyle ret eder şekilde “miras yerlerinin ve birikimlerinin
gerçekliliklerini (özgünlüklerini) korumaya devam etmelerinin önemi” vurgulanmaktadır: “Geçmişten kalan fiziki maddeler, derlenmiş
hatıralar ve soyut gelenekler ile ifade edilen bu kültürel anlamın temel bir unsurudur. Programlar, kültürel mirasın takdir edilmesini ve
kavranmasını arttırmak için, mekânların ve kültürel deneyimlerin orijinalliğini takdim etmeli ve yorumlamalıdır.”
Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak “turizm geliştirme ve altyapı projeleri, miras mekanının estetiğini, sosyal ve kültürel
boyutlarını, doğal ve kültürel manzaralarını, biyolojik çeşitlilik özelliklerini ve genel görsel bağlamını göz önünde bulundurmaları” özellikle
vurgulanarak, yerel malzeme ve bölgenin mimari stil ve yerleşme geleneklerinin göz önünde bulundurulması önerilmektedir.
Bu çerçevede yönetim planlarının ziyaretçi kapasitesini belirlemek üzere “kaynağın doğal ve kültürel kıymetini değerlendirmeleri” ve
gelişme stratejilerinin buna göre gözden geçirilmesi önerilmekte ve her koşulda turizm faaliyetlerinin etkilerinin düzenli tespiti ve
değerlendirilmesi önerilmektedir.
Tüzük yapılan planlama çalışmalarının ev sahibi gruplar kadar ziyaretçilerin de beklentilerini karşılayacak nitelikte olması gereğine işaret
ederek, ziyaretçilerin “önemli miras özelliklerini ve bunların korunması gereğini en iyi şekilde anlaması ve mekandan uygun bir şekilde
zevk alabilmesi için, yüksek kaliteli bilgi sunulması; miras yerini mümkünse kendi belirledikleri hızda görebilmeleri” gibi konulara önem
verilmektedir.
Tüzükte kültürel turizm açısından oldukça önemli olan konulara da dikkat çekilmektedir:
manevi önemi olan yerlerde “adet ve geleneklerin kutsallığına saygı gösterilmesi için gerekli önlemlerin alınması, ev sahibi topluluğun
değerlerine ve hayat tarzına saygı duyan ve kültürel mülklerin olası hırsızlığını veya kaçak ticaretini reddeden, geri döndüğünde hoşgörü
ile karşılanmasını sağlayacak sorumlu bir tutum içerisinde, hoşnutlukla karşılanan misafir olarak davranmaları teşvik edilmesi” konuları
bunlar arasında sayılabilir.
Yerin yönetimine esas farklı taraflar olumlu bir etkileşim içinde bulunmalarını sağlayacak ilkelerden sonra kültürel turizm için, bulunduğu
çevreye uyumlu olmak üzere gerekli fiziksel mekanların ve donanımın sağlanması ile ilgili ilkeler tanımlanarak, ev sahibi grupların bu
planlanma sürecine katılımları önerilmektedir. Geliştirilecek her türlü turizm ve koruma faaliyetinin ev sahibi topluluğun yararına olması
ilkesi gereği, yerel topluma verilecek farklı nitelikte desteklerle ilgili hususlar ayrıntılı olarak verilmektedir.
Koruma yönetimi ve turizm programlarının bu süreçte aktif olarak göreve alacak farklı meslek grupları için öğreti ve eğitim fırsatları
içermesi, ayrıca doğal ve kültürel mirasın özelliklerini korunması ve geliştirilmesini sağlaması da beklenmektedir.
Ara değerlendirme:
1954’den imzalanan Avrupa Kültür Konvansiyonu’ndan bu yana Türkiye’nin imzalayarak taraf olduğu Barselona Sözleşmesi / Akdeniz’in
Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme / Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona 1976),
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi (Paris 1972), Barselona Sözleşmesi / Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin
Protokol, Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (Granada, 1985) ve Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi
(Malta 1992) gibi belgeler kendi hukuk mevzuatımız açısından üst belgeler olarak kabul edilmektedir.
Dolayısı ile bu sözleşmelerin ulusal yasalarla çeliştiği noktalarda imzalanmış uluslararası belgeler geçerlidir. Öte yandan aşağıdaki bölümde
aktarılan ulusal yasalar incelendiğinde aslında Türkiye’nin özellikle mevzuat açısından yukarıda imzalanan sözleşmelerle büyük oranda örtüşen bir
sisteme sahip olduğu görülür. Yasaların uygulanması konusunda henüz yeterince etkin bir düzen ve kaynak akışı sağlanamamış olsa da, mevcut yasal
araçların özellikle arkeolojik açıdan değerli kültürel varlıkların korunması konusunda oldukça yeterli olduğu söylenebilir.
Türkiye’nin resmen altına imza koymadığı Arkeolojik Mirasın Korunması Ve Yönetimi Tüzüğü (ICOMOS, 1990) ve Uluslararası Kültürel
Turizm Kartası (1999) gibi belgelerle Avusturalya ICOMOS Burra Kartası (1999) gibi yerel araçlar ise köklü deneyime dayalı belgeler
olarak kaynak gösterilerek yararlanılması gereken belgelerdir. Çünkü bu belgelerin büyük kısmı da Türkiye’nin kuruluşunda yer aldığı
UNESCO’nun bir alt organı olan ICOMOS’un ya da Avrupa Konseyi gibi organlarca üretilen dokümanlardır.
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KÜLTÜR VARLIKLARI ILE ILGILI ULUSAL MEVZUATLA GELEN YAPTIRIMLAR
Türkiye’de kültür varlıklarının korunması konusuna ilişkin mevzuatın temelini Anayasa oluşturur. 1982 Anayasasının Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının
korunması başlıklı XI. Bölümünde yer alan, 63. Madde de bu konu şu şekilde tanımlanmıştır:
“MADDE 63. – Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak
muafiyetler kanunla düzenlenir.”
Kültür varlıkları ile ilgili ilk kanun olan 1973 tarihli 1710 sayılı yasadan sonra 1983 yılında çıkarılan, pek çok kez revize edilerek mevcut haline ulaşan
koruma alanını düzenleyen temel yasa 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’dur. Doğrudan kültür varlıkları ile ilgili
olmamakla birlikte pratikte özellikle büyük kültürel peyzaj alanlarının korunmasında temel araç olarak kullanılan 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu da bu alanı etkileyen ikinci temel yasa olarak kabul edilebilir.
Bu nedenlerle bu çalışma kapsamında koruma alanını doğrudan etkileyen temel yasa olarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu ile, Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nın önemli bir kısmını içeren Nemrut Dağı Milli Parkı’na ilişkin yasal dayanak olan
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu temel yaptırımları tanımlayan ulusal mevzuat olarak incelenmiştir. Bununla birlikte özellikle 2004’den
sonra gelişen, özellikle kültür varlıkları, milli parklar, turizm ve yerel yönetimlerle ilgili mevcut mevzuatta değişiklikler öngören ve
mevzuatımıza yeni eklenen bazı yasalar da koruma alanının yeniden düzenlenmesini sağlamışlardır. Bu çerçevede ele alınan bazı yasalar
da aşağıda iki başlık altında derlenerek incelenmiştir.
●● Yerel yönetimlerle ilgili kanunlarla gelen yaptırımlar,
●● Kültür yatırımları için yeni finansal kaynaklar oluşturan ve turizmin gelişimini amaçlayan kanunlar.
Bu yasalar dışında koruma alanın etkileyen, öte yandan gerek yükümlülükler, gerekse yaptırımlar açısından Kommagene Nemrut
Yönetim Planı’na dayanak oluşturan diğer yasal belgelerin hiyerarşik düzene uygun olarak hazırlanmış listesi aşağıda, tüzükler, bölüm
sonunda şu sıralama ile verilmiştir: uluslararası sözleşmeler, anayasa, kanunlar, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, ilke kararları,
tebliğler, yönergeler ve genelgeler. Ayrıca bölüm sonunda bu alanla ilgili güncel mevzuata ilişkin tartışmaları içeren kısa bir yayın listesi
de sunulmuştur.
2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Bilindiği gibi 1983 yılında çıkarılan ve daha sonra üç kez revizyona uğrayan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
“korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek,
bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmek” amacı ile hazırlanmış olup, koruma
konusunda ülkemizdeki en temel yasadır.
2863 sayılı kanun 17/6/1987 tarih ve 3386 sayılı, 14/7/2004 tarihli ve 5226 sayılı Kanunlar ve son olarak 8/8/2011 tarihli ve 648 sayılı
KHK ile değişikliğe uğrayarak mevcut halini almıştır. Bu değişiklikler içinde KNYP açısından en önemli olan araçların koruma alanına
girmesini sağlayan Temmuz 2004’de yürürlüğe giren 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’dur (RGT: 27.7.2004; RGS: 25535). Bu kanun Türkiye’deki koruma planlaması ve uygulamalarına
ilişkin önemli yenilikler getirmiştir. Bu yasa ile hepsi ayrıntılı olarak tanımlanmamış olsa da Yönetim Alanı, Yönetim Plânı, Bağlantı
Noktası, Katılımcı Alan Yönetimi, Alan Başkanı, Anıt Eser Kurulu vb. gibi önemli yeni araç ve kavramlar getirilmiştir.
Bu araçlarla tanımlanan üst çerçeve Türkiye’de koruma alanında bugüne kadar var olmayan, planlamayı sadece fiziksel plan yapmakla
değil, uygulamayla birlikte bir “süreç” olarak gören bir anlayış getirmektedir. Dolayısı bu işlevsel araçlar dünyada geliştirilen modellerin
Türkiye’de uygulanmasına olanak sağlaması; koruma planlaması içinde eylem alanları ve önceliklerinin belirlenmesini ve sürekliliğin
sağlanmasını olanaklı kılacak niteliktedir. Bu bağlamda KNYP da KTB’nın bu kapsamda ele alından ilk Yönetim Planı uygulamalarından
biridir.
2863 sayılı yasanın 3. Maddesindeki tanımlar ve kısaltmalar bölümünde KNYP’nın uygulanması sürecinde önemli olan şu yeni tanımlar
eklenmiştir:
“Madde 3 – Bu Kanunda geçen tanımlar ve kısaltmalar şunlardır:
a) Tanımlar:
...............
(8) (Ek:14/7/2004 – 5226/1 Md.) “Koruma amaçlı imar plânı”; bu Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş
sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik,
tarihi, doğal, mimarî, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak;
hali hazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını
iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma,
yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin
tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi
modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile plânlama kararları, tutumları, plân notları ve açıklama raporu
ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlardır.
(9) (Ek:14/7/2004 – 5226/1 Md.) “Çevre düzenleme projesi”; ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde, denetimli olarak
ziyarete açmak, tanıtımını sağlamak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek, alanın ihtiyaçlarını çağdaş,
teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla gidermek amacıyla her ören yerinin kendi özellikleri göz önüne alınarak hazırlanacak
1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekli düzenleme projeleridir.
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(10) (Ek:14/7/2004 – 5226/1 Md.) “Yönetim alanı”; sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde etkin
bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel
ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları
arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerlerdir.
(11) (Ek:14/7/2004 – 5226/1 Md.) “Yönetim plânı”; yönetim alanının korunmasını, yaşatılmasını, değerlendirilmesini sağlamak
amacıyla, işletme projesini, kazı plânı ve çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar plânını dikkate alarak oluşturulan koruma ve
gelişim projesinin, yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen plânlardır.
(12) (Ek:14/7/2004 – 5226/1 Md.) “Bağlantı noktası”; yönetim alanı sınırlarında yer almamakla birlikte, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve
tarihi nedenlerle veya aynı vizyon ve tema etrafında yönetim ve gelişiminin sağlanması bakımından bu yer ile irtibatlandırılan kültürel
varlıklardır.
.......................
(15) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/41 Md.) “Sokak sağlıklaştırma proje ve uygulamaları”; kentsel sit alanları ve koruma alanlarında, korunması
gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sokaktaki diğer yapıların özgün sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerle birlikte korunması ve
belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü
proje ve bunların uygulamalarıdır.
(16) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/41 Md.) “Etkileşim-geçiş sahası”; korunması gerekli kültür varlıklarını ve sit alanlarını doğrudan etkileyen,
sit bölgeleriyle bütünlük gösteren, daha önceden sit sınırları içindeyken sit sınırları dışına çıkarılmış veya sit sınırları dışında tutulmuş
korunacak sokak, meydan, yapı grupları ve benzerlerinin yer aldığı, sit bölgeleri arasında kalmış, sitleri doğrudan etkileyen veya koruma
amaçlı imar planlarının hazırlanma aşamasında göz önünde bulundurulması gereken alanlardır.”
Bu tanımlar içinde özellikle Yönetim alan, Yönetim plânı, Bağlantı noktası, Etkileşim-geçiş sahası ve Çevre düzenleme projesi gibi tanımlar
mevzuata yeni eklenmiş olup KNYP kapsamında önemli araçlar olarak kullanılmışlardır.
2863 sayılı yasanın 5. Maddesine göre taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları (mazbut ve mülhak vakıf malları hariç) devlet malı
niteliğinde tanımlanmış olup, yasanın 10. Maddesine göre “her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve
tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak veya kamu
kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve valiliklere yaptırmak” yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilmiştir. KTB bu yetkisini yasaya uygun
olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilmektedir. Aynı maddeye 1987 yılında getirilen bir ek hükümle (Ek: 17/6/1987 3386/4 Md.) “Araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve değerlendirilmesi” yetkisinin de KTB’na ait olduğu ifade edilmiştir.
2863 sayılı yasanın Yetki ve Yöntem başlıklı 10. Maddesine 2004 yılında eklenen (Ek fıkra:14/7/2004 – 5226/4 Md.) hükümle taşınır ve
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde Belediyeler, bu sınırlar dışında
ise Valilikler yetkili kılınarak, yerel yönetimlere de ilk kez sorumluluk verilmiştir. Yerel yönetimlerin bu görevlerini yerine getirebilmeleri için
de, 2004 yılında yasaya aşağıda hükümler eklenmiştir:
“Büyükşehir belediyeleri, Valilikler, Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları
yürütmek üzere sanat tarihi, mimarlık, şehir plânlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı koruma,
uygulama ve denetim büroları kurulur. Ayrıca, il özel idareleri bünyesinde, kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon,
restorasyon projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri kurulur (Ek
fıkra:14/7/2004 – 5226/4 Md.).
Bu bürolar koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar plânı, proje ve malzeme değişiklikleri ile inşaat denetimi
de dahil olmak üzere uygulamayı denetlemekle yükümlüdürler (Ek fıkra:14/7/2004 – 5226/4 Md.).
Alanın özelliği göz önüne alınarak, bu büroların hangi uzmanlık dallarından teşekkül edeceği, çalışma, izin usul ve esasları; Bakanlık ve
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir (Ek fıkra:14/7/2004 – 5226/4 Md.).”
Yukarıda 14. Ek fıkrada ifade edildiği üzere kurulacak Alan Başkanlığı ve oluşturulacak proje bürolarının teşekkülü ile görev ve
sorumlulukları hakkındaki konular 27.11.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve
Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’le belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin getirdiği
yaptırım türleri aşağıda ayrı başlık altında tartışılmıştır.
KNYP kapsamında yer alan 15 alandan sadece bir tanesi Adıyaman merkezde yer alır. Otrakçı Pazarını içeren Kentsel Sit Alanı’ndan
oluşan bu alanda sorumluluk Adıyaman Belediyesi’ndedir. Diğer 14 Arkeolojik Sit Alanı ise Belediye sınırları dışındaki olup; yerel düzeyde
ise Valilik ve İl Özel İdaresi’nin, merkezi düzeyde ise KTB’nın sorumluluğu altındadır. Bu çerçevede KNYP kapsamında oluşturulacak Alan
Başkanlığı’nın İl Özel İdaresi’nce kurulması; yukarıda verilen yasadaki hüküm gereği İl Özel idaresi bünyesinde kurulacak Proje-Eğitim
Bürosu’nun da Alan Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapması öngörülmektedir.
Böylece Alan Başkanlığı altında çalışan İl Özel idaresi- Proje-Eğitim Bürosu ile birlikte, KNYP kapsamındaki alanlarda her türlü müdahale
ve kullanımla ilgili olarak gerekli projeleri hazırlayacak ya da hazırlatacak, 2863 sayılı yasanın 9. Maddesine göre “Koruma Yüksek
Kurulu’nun ilke kararları çerçevesinde, koruma bölge kurullarınca alınan kararlara göre uygulama yapılması” için Şanlıurfa Kültür Varlıkları
Bölge Kurulu’nun uygun görüşünü alarak uygulamanın yapılmasını sağlayacaktır.
2863 sayılı yasanın Hak ve sorumluluk başlıklı 11. Maddesinde, özünde devlet malı olarak kabul edilen taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının maliki olan özel veya tüzel kişilerin/kurumların hak ve sorumlukları tanımlanmıştır. Malikler bu kanun uyarınca söz konusu
taşınmazların bakım ve onarımlarını sağladıkları sürece, yine kanunla tanımlanan hakları kullanabileceklerdir. Bu konuda aczi olan
malikler için yasanın Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanması ve katkı payı başlıklı 12 Maddesinde Kültür ve Turizm
Bakanlığınca ayni, nakdi ve teknik yardım yapılması öngörülmektedir. Aynı maddede bu amaçla, Bakanlık bütçesine yeterli ödenek
konulması hükmü de yer alır.
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Ayrıca yasada yapılan değişikliklerle taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması maliklere destek sağlanması amacıyla Belediyelerin
ve il özel idarelerinin kullanabileceği başka kaynaklar da oluşturulmuş ve bu kaynakların kullanım esasları yasada ayrıca belirtilmiştir:
“Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere
29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak
vergisinin % 10’u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi
ile birlikte tahsil edilir” (Değişik altıncı fıkra : 4/2/2009-5835/1 Md.).
Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı maliki olan özel yada tüzel kişi/kurumların kullanabileceği kredi verilmesini sağlayan bir başka kaynak da
aynı yasaya 5226 sayılı yasa ile eklenen ek fıkra ile sağlanmıştır. Buna göre 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en
az %10’u tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin başvurularda kullanılması mümkündür.
2863 sayılı yasanın 12. Maddesinde kültür ve tabiat varlığı olan taşınmazların zilyetlik yoluyla iktisabının mümkün olmadığı hükmü yer
alırken, 13. Maddede Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının devir işlemleri Madde
14 de bunların kullanımı, Madde 15’de Kamulaştırma işlemleri, Madde 16’da ise korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile
bunların korunma alanlarında Ruhsatsız yapı yasağına ilişkin sınırlama ve koşullar getirilmiştir.
Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile koruma amaçlı imar plânı başlıklı Madde 17’de sit alanlarında
yapılacak koruma imar planı ve bu plan hazırlanana kadar geçerli olacak sürede uygulanacak geçiş dönemi yapılanma şartları ve bunların
hangi koşullarda hazırlanacağı tanımlanmıştır. 2004 ve özellikle 2011’de yapılan değişikliklerle bu planların hazırlanmasına ilişkin süre
sınırlamaları kaldırılmış olup, pratikte uygulamanın geçiş dönemi yapılanma şartlarına göre yürütülmesi olanaklı hale gelmiştir. KNYP
açısından önemli olan bir hüküm bu madde kapsamında şöyle ifade edilmiştir:
“Ören yerlerinde çevre düzenleme projesi yapımı ve değişiklikleri, ilgili koruma bölge kurulunun uygun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça
yapılır, yaptırılır ve onaylanır.
Koruma amaçlı imar plânları ve çevre düzenleme projelerinde yapılacak değişiklikler yukarıdaki usullere tabidir.
Koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulanması, denetimi, koruma amaçlı imar
planı değişiklikleri, plan müellifleri ile planlama ekibinin niteliği ve yeterliliği ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar,
Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir (Değişik dokuzuncu paragraf: 8/8/2011-KHK-648/42 Md.).”
Söz konusu yönetmelik “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması,
Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” adı altında hazırlanmış olup, 26.07.2005 tarihinde resmi gazetede
yayınlanmasından bu yana kullanılmaktadır. Bu yönetmeliğin KNYP ile ilişkili kısımları aşağıda ayrı bir başlık altında vurgulanmıştır.
Madde 17’nin (a) fıkrasında temel olarak koruma amaçlı imar plânları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması ve onayına ilişkin
usul ve esaslar verilmiştir. Ayrıca (a) fıkrasının son kısmında sit alanı olarak ilan edilen yerlerdeki müktesep haklar tanımlanırken, (b)
fıkrasında bu alanlarda “bulunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar malikin başvurusu üzerine, belediye
ve il özel idaresine ait taşınmazlarla takas edilebilir” hükmü yer alır. Benzer şekilde Madde 17’nin (c) fıkrasında da yapılanma haklarının
kısıtlanması durumunda yapılabilecek aktarım işlemlerinin türü ve niteliği ile ilgili hükümler yer alır. Ki bu hükümlerin tamamı KNYP
kapsamında hazırlanması öngörülen çevre düzenleme projeleri ile özellikle bu alanlardaki maliklerin hakları açısından bu madde çok
önemlidir.
2863 sayılı yasanın Yapı esasları başlıklı 18. Maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplandırılması, bu yapılarla
ilgili işlemler, hazırlanması gerekli projeler, onay, uygulama, denetim süreçlerinin esasları tanımlanarak; yapı esasları ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin ayrıtılar için ilgili yönetmeliklere referans verilmektedir (Ek fıkra:14/7/2004 – 5226/9 Md.).
Bu maddede ayrıca mahalli idarelerin koruma bölge kurulunca verilen kararlarda değişiklik yapamayacakları, ancak inşa edilecek yapının
fen ve sağlık şartlarının mevzuata uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü oldukları sarih bir şekilde ifade edilmektedir. Benzer şekilde
“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri, taşınmaz kültür varlıklarının maliyetine tesir edecek şekil ve surette ayrılamaz ve
birleştirilemez” hükmü ile de özgün parsel düzeninin korunmasını sağlamak üzere bu alandaki karar verici ve uygulayıcıları uyarılmaktadır.
Madde 18’nin (a) fıkrasına 2004’de eklenen bir hükümle sit alanları, korunması gerekli kültür varlıkları ve bunların koruma alanlarında
“onaylı plân ve proje dışı uygulama yapan veya yapılmasına yol açan sorumlular” hakkında getirilen cezai bir yaptırım yer alır. Bu kişilerin
koruma bölge kurullarının yetkisine giren (ki bu kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili her ölçeği kapsar) konularda plân ve
proje düzenlemesi ve uygulama sorumluluğu yapması beş yıl süre ile yasaklanmaktadır. Maddeye göre bu şekilde çalışan “uygulama
sorumlularının denetimi, ilgili belediye veya valilikçe yapılarak aykırı hareket edenler, Bakanlığa ve ilgili meslek odasına bildirilir” (Ek
fıkra:14/7/2004 – 5226/9 Md.). Dolayısı ile bu maddeye göre 5 yıl süre ile meslekten men cezası uygulaması öngörülmüştür.
Bu maddeye 2011’de eklenen bir hükümle de, son yıllarda oldukça yaygın hale gelen “Sokak sağlıklaştırma proje ve uygulamalarına” atıf
yapılarak, bunlarla ilgili usul ve esaslar için yönetmelik hazırlanması öngörülmüştür. Nitekim 18.06.2005 tarihinde yürürlüğe gire “Kültür
ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma,
çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet
alımlarına dair Yönetmelik” adından anlaşılacağı üzere kültür varlıkları ile ilgili farklı ölçeklerdeki projelerin hazırlanma esaslarını kapsar.
2863 sayılı yasanın bir başka yaptırımı da “Maliklerin izin verme yükümlülüğü” başlığı altında Madde 19’da yer alır. Bu hükme göre
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının malikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilmiş uzmanlara, konut dokunulmazlığı ve aile
mahremiyetini ihlal etmemek koşuluyla, söz konusu eserle ilgili her türlü tespiti yapmak üzere izin verme zorunluluğu getirilmiştir.
Taşınmaz kültür varlıklarının nakli başlıklı Madde 20’de taşınmaz kültür varlıkları ve parçalarının, bulundukları yerlerde korunmaları esas
olmak koşulu ile zorunluluk halinde taşıma koşulları tanımlanmıştır.
2863 sayılı yasanın 1987 ve 2004’de iki kez değişen İstisnalar ve muafiyetler başlıklı 21. Maddesinde tapu kütüğünde tescili belli olan
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taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı içinde olup yapılaşma yasağı getirilen parsellerin her türlü vergi, resim ve
harçtan muafiyet sağlanmıştır. Ayrıca bu eserlerin korunmasıyla ilgili işlemlerde kullanılmak üzere yetkili kamu kurumlarınca yurtdışından
getirilecek her türlü teçhizat ve malzeme alımında da aynı harçtan muafiyet getirilmektedir.
Bu taşınmazlarla ilgili olarak yapılan onarım ve inşaat işleri de, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara
katılma paylarından müstesna tutulmakta olup; benzer şekilde tescilli kültür varlıkları 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanun hükümlerinin uygulamayacağına ilişkin düzenleme getirilmiştir (Ek fıkra: 14/7/2004-5226/27 Md.).
Mülga 22. Maddeden sonra, 23. Maddede Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları tek tek tanımlanırken, Yönetim ve gözetim
başlıklı 24. Maddede korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili devlete ait yükümlüğün hangi kurumlarca sahiplenileceğine
ilişkin tanımlar yer alır. Madde 25’den Madde 35’e kadar Müzelere alınma; Müze, özel müze ve koleksiyonculuk; Kültür varlığı ticareti,
İkametgahını ticarethane olarak gösterme yasağı, Ticarethane ve depoların kontrolü, Haber verme zorunluluğu; Yurt dışına çıkarma
yasağı; Yurt dışından getirme ve Kopya çıkarma başlıkları altında, taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili koşullar ve genel hükümler
tanımlanmaktadır.
2863 sayılı yasanın dördüncü bölümü yetki ve sorumluluğun sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğu Araştırma, Sondaj, Kazı ve
Define Arama ile ilgili hususlar yer alır. Madde 36’dan itibaren Madde 50’ye kadar Araştırma, sondaj ve kazı izni; Maliklerin mülkleri içinde
yapılacak kazılar; Kazı izninde usul; Kazı izninin devredilmeyeceği; Araştırma, sondaj ve kazı izninin hükümsüzlüğü; Araştırma, sondaj
ve kazı izninde süre; Kazıdan çıkan eserlerin müzelere nakli; Zarar vermede tazminat yükümlülüğü; Yayım hakkı; Giderler; Korunma ve
çevre düzenlemesi; Araştırma, kazı ve sondajların geçici olarak veya tamamen durdurulması; Tesislerin devri; Araştırma, kazı ve sondajda
görevlendirilenler; Araştırma, kazı ve sondaj izin yasağı ve Define arama başlıkları altında tanımlanan bu hükümler Araştırma, sondaj ve
kazı ile ilgili her türlü yetki ve sınırlamalarla, yaptırımları içerir.
2863 sayılı yasanın Beşinci Bölümü Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Bölge Kurulları başlığı altında derlenmiş
olup, Madde 51’den başlayarak, Madde 63’e kadar bu kurulların Kuruluş, görev, yetki ve çalışma şekli; Koruma Yüksek Kurulu üyeliği;
Temsilci üyelerin nitelikleri; Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu üyeliğinin sona ermesi, süresi ve huzur hakkı; Koruma Bölge
Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli; Koruma Bölge Kurullarının oluşumu; Kararlara uyma zorunluluğu; Kurul Üyelerinin yolluk ve
gündelikleri Kurullarla ilgili yönetmelik ile ilgili hükümler yer alır. Bu son hükme istinaden hazırlanmış eski yönetmelik güncellenerek
“Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği” 19/04/2012 tarih ve 28269 sayılı
resmi gazetede yayınlanmıştır.
2863 sayılı yasanın Altıncı Bölümü İkramiye ve Cezalar başlığı altında düzenlenmiş olup, 64. Maddede Kültür varlıklarını bulanlara
verilecek ikramiyeler; 65. Maddede ise hapis de dahil Cezalar tanımlanmıştır. Madde 66’dan itibaren Madde 75’e kadar Usulsüz belge
verenler, ilan ve tebligat yapanlar; Haber verme sorumluluğuna ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket edenler; Yurt dışına çıkarma
yasağına aykırı hareket edenler; Tetkik ve kontrole muhalefet; Özel mülkiyete konu olanlar; Kazı, sondaj ve araştırmaya ilişkin hükümlere
aykırı hareket; Kamu personeline ilişkin kararlar; Özel müze ve koleksiyonculara ilişkin hükümlere aykırı hareket; İzinsiz araştırma, kazı
ve sondaj yapanlar ve son olarak El koyma ve müzeye teslim ile ilgili başlıklar altında düzenlenmiş hükümler pek çoğu hapis cezası olmak
üzere koşulları ve cezalarla ilgili hususları içerir.
2863 sayılı yasanın Diğer Hükümler başlığı altında yer alan maddeleri Yürürlükten kaldırılan kanunlar başlıklı 76. Madde ile birlikte,
yasaya yeni eklenen ek maddeleri içerir. Bunlar içinde özellikle Alan yönetimi, müze yönetimi ve anıt eser kurulu başlıklı, 2863 sayılı
yasaya 5226 sayılı yasa ile eklenen Ek Madde 2, KNYP’nın uygulanması açısından çok önemlidir. Burada bu maddenin özellikle alan
yönetimi ile ilgili kısımları ayrıntılı olarak verilmiş olup, müze ile ilgili bölümleri sınırlı tutulmuştur.
Ek 2. Maddenin (a) fıkrasında Yönetim alanları ile bunların bağlantı noktalarının korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla
belediye sınırları dışında kalan alanlarda Bakanlıkça yönetim plânı taslağı hazırlanması ve/veya hazırlattırılması beklenmektedir. Buna
koşut olarak “Hazırlanan taslağın karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla, alanda mülkiyet hakkı
bulunanlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu kurulur”
hükmü yer alır. Eşgüdümün sağlanması amacıyla, belediye dışındaki yerlerde Bakanlıkça bir alan başkanı belirlenmesi ve fiilen alan
başkanlığı görevini fiilen yürütenlere Bakanlık bütçesinden ödeme yapılması öngörülmüştür. Buna koşut olarak ayrıca “Yönetim plân
taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilcisi ve danışma kurulunca seçilecek iki üyenin katılımıyla eşgüdüm
ve denetleme kurulu” kurulması ve alan başkanının, bu kurulun başkanı olması hükme bağlanmıştır. Bu kurul Bakanlıkça hazırlanan ya
da hazırlatılan “Yönetim Planı taslağını taslağı inceleyip mutabakata varmak suretiyle yönetim plânını altı ay içerisinde onaylamaya ve bu
plânın uygulanmasını denetlemeye yetkilidir”. Aynı maddede (eşgüdüm ve denetleme) kurulunun denetim görevini yerine getirebilmesi
amacıyla bir denetim birimi kurabileceği ve bu birimin ilgili kurum ve 3 kişilerden her türlü belgeyi istemeye yetkili kılınmıştır.
Ek 2. Maddenin (a) fıkrasının son kısmında ise yönetim planının uygulanması açısından önemli bir yaptırım yer alır. Bu hükme göre:
“Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan yönetim plânına uymak,
ilgili idareler, plân kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri ayırmak zorundadır.”
Ek 2. Maddenin (b) fıkrası ise Bakanlıkça belirlenen ulusal nitelikli müzelerle ilgili geliştirilen yeni örgütlenme modeline ilişkin tanımlar
yer alır. Bu tanımlar KNYP’nın uygulanmasında doğrudan etkili olmamakla birlikte özellikle Adıyaman Müzesi’nde herhangi bir iyileştirme
yapılması öngörüldüğü zaman bu hükümle gelen araçların kullanılması mümkündür.
Ek 2. Maddenin (c) fıkrası ile de Taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki anıt eserler için, o esere mahsusu anıt eser kurulu oluşturulması
öngörülmektedir. Bakanlıkça uygulanması beklenen bu model Ankara Agustus Mabedi gibi bazı eserlerle ilgili olarak gerçekleştirilmiş
olmakla birlikte henüz pratikte pek de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ancak Nemrut Dağı Tümülüsü ya da KNYP kapsamındaki tüm
yerler için, yerel idarenin talebi ile bu nitelikte bir kurul oluşturulması sağlanabilir. Bu durumda mevcutta Bakanlıkça oluşturulmuş olan
Nemrut Dağı Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin tamamının bu kurulda yer alması gerekir. Bu uzmanların varlığı eserlerin korunmasına
yönelik müdahalelerin doğru tanımlanması açısından çok önemlidir.
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2863 sayılı yasaya 2004’de eklenen Ek 2. Maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi için Bakanlıkça bir yönetmelik
hazırlanması yasa ile hükme bağlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26006 sayılı, 27.11.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Aynı yasanın Ek 3. Maddesinde ise, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile belirlenen alanlarda yasanın Ek 2. Maddesinin (a) fıkrası
hükümlerinin -ki bunlar Yönetim planı hazırlanması ile ilgili hususları içerir- uygulanamayacağına ilişkin bir hüküm vardır. Ancak bu ek
madde ile getirilen sınırlama Milli Park sınırları içinde, KTB yetkisi dışında olan yerler için geçerli olacak şekilde yorumlanmalıdır. Çünkü
Dünya Miras Listesi içinde yer alan alanlar için Yönetim Planı hazırlanması UNESCO’nun bir ön koşuludur. Yukarıda ilk kısımda aktarıldığı
üzere Türkiye’nin taraf olduğu 23.05.1982 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile imzalanarak yürürlüğe giren Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme gereği, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu alanlar için tanımlanan uluslararası normlara uyması gerekir.
Nitekim KNKGP’na dayanak olan protokol de, mevzuatımıza göre daha üst düzeyde yaptırımı olan bu uluslararası belgeye dayanarak
hazırlanmıştır.
8/8/2011 tarihli 648 sayılı KHK’nin 51 maddesi ile değiştirilen 2863 sayılı yasanın Ek 4. Maddesine21 göre doğal sit alanları ve bunların
koruma alanlarında yetkili merci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak belirlenmiş ve buna ilişkin esaslar Geçici Madde 9’da tanımlanmıştır.
2863 sayılı yasa ile ilgili olarak 2007 yılında yapılan bir başka değişiklik de kadastrosu devam eden taşınmazların sınırlandırma ve tespiti
işleri ile ilgili olup, aşağıda aynen verilmiştir.
Geçici Madde 7 – (Ek: 22/5/2007-5663/2 Md.)
Kadastrosu devam eden taşınmazların sınırlandırma ve tespiti işleri ile devam eden davalarda da bu Kanunun 11 inci maddesinin
birinci fıkrası hükmü uygulanır. Sınırlandırma ve tespitleri henüz askı ilanına alınmamış taşınmazların kadastro tutanakları kadastro
komisyonuna intikal ettirilmek suretiyle bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun hale getirilir. 27/7/2004 tarihinden
itibaren yapılan kadastro çalışmaları sonucu zilyetlik şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması nedeniyle Hazine adına tespit ve tescili
yapılmış taşınmazlardan 1 ve 2 nci derece arkeolojik sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki taşınmazların kadastro tutanaklarında
zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen kişilerin veya mirasçılarının, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahalli Maliye
kuruluşlarına müracaatları halinde Maliye kuruluşunun talebi ile harca tâbi olmadan re’ sen ilgilisi adına tescilleri yapılır.
İlk kez 1983’de çıkarılan ve o tarihten bu yana pek çok değişiklik geçiren ve kültür varlıkları ile ilgili olarak en temel yasa olan 2863
sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun güncel metnine, bu konuyla ilgili diğer mevzuatla birlikte http://www.kultur.gov.tr/
TR,23008/mevzuat.html adresinde ulaşmak mümkündür. Bu raporda yer alan mevzuata ilişkin belgeler, koruma alanına ilişkin yaptırım
türlerini açıklamak amacıyla, sınırlı düzeyde burada tartışılmış olup, uygulamanın güncel gelişmelere uygun biçimde sürdürülebilmesi
için bu adreste yer alan güncellemelerin düzenli biçimde takip edebilmesi önemle önerilir.
2873 SAYILI MİLLİ PARKLAR KANUNU
KNYP’nın ilk beş durağını oluşturan Nemrut Dağı Tümülüsü ile birlikte Arsemia, Yeni Kale, Karakuş Tümülüsü ve Cendere Köprüsü gibi çok
önemli arkeolojik alan ve eserlerin içinde bulunduğu bölge Nemrut Dağı Milli Parkı olarak belirlendiği için, 1983’de yürürlüğe giren 2873
sayılı Milli Parklar Kanunu da KNYP’na ilişkin yaptırımlar listesi içinde yer almaktadır. Bu kanunun yürütülmesi ile ilgili görevler geçmişte
Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yürütülürken, Ağustos 2011’de çıkarılan 648 sayılı KHK’nin 33. Maddesine göre bu yükümlülük Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’na verilmiştir.
Kanunun amacını tanımlayan ilk maddesinden sonra, ikinci maddede tanımlar yer alır. KNYP’nın bir kısmını da kapsayan alan, 2873
kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasındaki Milli Park tanımına uygun olarak bu statüyü almıştır:
“Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve
turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını.”
2873 sayılı kanunun ikinci bölümünde milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının belirlenmesi, planlanması,
işletilmesi, kamulaştırma ve tahsisi ile ilgili hususlar Madde 3-Madde 6’da verilmiştir. Bu süreçlerin pek çoğunda Kültür ve Turizm
Bakanlığı doğrudan ya da dolaylı olarak yetkili, sorumlu kurumlar içinde yer almaktadır.
Yasanın İzin İşleri başlıklı üçüncü bölümünde ise Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek izinler (Madde 7) tanımlanırken “kanun
kapsamına giren yerlerde tarihi ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine
tabidir” hükmü yer alır. Madde 8’de gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilecek izinler, Madde 9’da hakların devri, Madde 10’da ise izin
verilmeyecek yerler ilgili hükümler bulunur. Ki bu hüküm altında “Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla kullanma izni verilemez veya irtifak hakkı tesis edilemez” ifadesi yer
alır.
Milli parklarda Petrol ve madenlerin aranması ve işletilmesi için izin verilmesi ile ilgili Madde 11’de, ilgili mevzuata göre bu konuda
araştırma ve işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı Bakanlar Kurulu kararına tabi olarak tanımlanmış olmakla birlikte “2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı” yer alır.
Yasanın görevler başlıklı dördüncü bölümünde, 7. ve 8. maddedeki haklar saklı kalmak koşulu ile yasa kapsamındaki alanlarda yapılacak
yapı ve tesislerin yapılması veya yaptırılması, yönetimi veya işletmesi ile ilgili hususlara yer verilmiştir. Koruma başlıklı Madde 14’de
Yasaklanan faaliyetler tanımlanırken, Madde 15’de Tescil yasağı, Madde 16’da ise koruma görevlileri ve alan kılavuzları ile ilgili hükümler
yer alır. Madde 15’e 2005 yılında eklenen iki ayrı madde ile alan kılavuzları ile ilgili konular hakkında daha açıklayıcı hükümler getirilmiştir:
21

11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 15 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, söz konusu
varlıkların ve alanların özelliklerine göre konusunda uzmanlaşmış biolog, peyzaj mimarı, ziraat, çevre, orman ve su ürünleri mühendisleri” ibaresi, “söz konusu varlıkların ve
alanların özelliklerine göre konusunda uzmanlaşmış mimar veya şehir plancısı, orman veya çevre mühendisi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı cümlede yer alan “Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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“Ek fıkra: Bu Kanun kapsamına giren alanların kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasına imkân sağlamak amacıyla uzun devreli
gelişim planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim plânlarının etkin bir şekilde uygulanması ve korunan alanlara gelen ziyaretçilerin
doğru bilgilendirilmesi bakımından ve korunan alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre insanının kayıplarının en aza indirilmesine
imkân sağlanmak üzere, korunan alan sınırları dâhilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri
konusunda Orman ve Su işleri Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar (Ek fıkra: 3/7/20055400/1 Md.).
Ek fıkra: Eğitime alınacak alan kılavuzu adaylarının seçimi, eğitimleri, eğitim sonunda başarılı olanların görevlendirilmeleri ve çalışmalarına
ilişkin esas ve usuller Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir (Ek fıkra: 3/7/2005-5400/1 Md.).”
KNYP kapsamında özellikle Nemrut Dağı Tümülüs’ünde yerelde farkındalığın artırılması için Alan Kılavuzlarının görevlendirilmesi uygun
bulunmuştur. Bu çerçevede, Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme Projesi’ndeki tanımlara uygun olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birlikte belirleyecekleri koşullarla 2006 yılında yürürlüğe giren Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi,
Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ten yararlanılarak alanda güvenliğin sağlanması ayrıca farkındalığın artırılması gereklidir.
2873 sayılı yasanın altıncı bölümünde fon teşkili ve fon gelirleri (Madde 17-18); yedinci bölümünde ise cezalar (Madde 20-21); sekizinci
bölümünde ise Madde 22’den Madde 25’e kadar son hükümler yer alır. Ki bunlar içinde yönetmelikler, mülga maddeler, uygulanmayan
ve kaldırılan hükümlerle yürürlük ve yürütmeye esas hükümler yer alır.
YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ KANUNLARLA GELEN YAPTIRIMLAR:
2004 yılında gündeme getirilen bazı yasalarla, koruma alanına yerel yönetimlerin katılımı öngörülerek bu kurumlara bazı yetki ve
sorumluluklar verilmiş ve koruma uygulamaları için yeni kaynaklar yaratılmıştır. Bu yasalarla yapılan düzenlemeler içinde, bu rapor
kapsamında doğrudan KNYP’nı etkileyecek mevzuat değişiklikleri üzerinde durulmuştur.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu:
Revizyon niteliğindeki 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre, geçmişte Vali başkanlığında toplanan İl Genel Meclisinin, kendi içinden
bir başkan seçmesi öngörülmektedir. Dolayısı ile bu düzenlemeye göre Valiler, İl Genel Meclisi kararlarının uygulayıcısı durumuna
getirilmişlerdir. Aynı yasa ile İl Özel İdarelerine belediye sınırları dışında kalan ve nüfusu 5000’in altında olan ve Köy statüsüne alınan
yerleşmelerdeki tüm hizmetlerle, belediye sınırları içinde bazı temel hizmetlerin yürütülmesi görevi verilmiştir.
Valiliklerin daha önce kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve köy statüsüne dönüştürülen belediyelerin personeli ile birlikte, il
sınırları içinde tüm hizmetleri sürdürmesi öngörülmektedir. Yetki dağılımını düzenleyen bu yasa KNYP’nın uygulanması açısından
önemlidir. Ayrıca 2005 yıllında çıkarılan 5272 sayılı Belediye Kanunu ile köy statüsü değiştirilerek özellikle İl Özel İdarelerine ciddi görevler
yüklemiştir.
5272 sayılı Belediye Kanunu (BK)
2004 ve 2005 yıllarında çıkarılan 5272 sayılı Belediye Kanunu (BK) daha çok var olan duruma ilişkin yönetim sorunlarını çözmeye yönelik
düzenlemeler içermektedir.
5272 sayılı BK’nda, Belediyelerin görev ve sorumlulukları oldukça genel hükümlerle tanımlanmış olmakla birlikte, “eğitim kurumlarının
bakım ve onarımları ile, okul öncesi eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi” ve “kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve onarımı” ile ilgili
hizmetler belediyelerin görevleri arasında yer alır. Bugüne kadar koruma alanında yasal olarak bir yükümlülüğü olmayan belediyelere bu
alanda görev verilmesi kuşkusuz çok önemli bir gelişmedir.
Yeni yasalarla Belediyelere verilen görev ve imtiyazlar içinde bazı çağdaş kavram ve süreçlerin oluşturulması öngörülmüştür. Bunlar
Stratejik Plan, Performans Planı, Faaliyet Raporu, Acil Durum Planlaması, şeffaflık ve katılımın sağlanması, hemşehri hukukunun
geliştirilmesi, kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılması, Kent Konseyi’nin oluşturulması gibi tanımlar da yasada (5272 sayılı yasa,
Md. 41, 53, 13, 15, 76) yer alır.
Bilindiği gibi var olan mevzuata göre ülkemizdeki planlama hiyerarşisi içinde Beş Yıllık Kalkınma Planı ve ona uyumlu şekilde hazırlanacak
Bölge Plan’larının DPT tarafından hazırlanması öngörülmektedir. Yeni yerel yönetimlerle ilgili yasalarla, Belediyelerce hazırlanacak
Stratejik Planların bu üst ölçekli planlara uyumlu olması ve Çevre Düzeni planlarının Valilik ve Belediyelerce; Nazım Plan, İmar Planı ve
Koruma İmar Plan’larının ise Belediyelerce hazırlanması öngörülmüştür. Belediyelerde nitelikli personel istihdamına yönelik, uzman
personel gereksinimini karşılamak üzere (5272, Md. 49) sözleşmeli personel istihdamı ve kamu çalışanlarının belediyelerde görev
almasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.
Yeni geliştirilen mevzuatla belediyelerin özellikle pratik sorunlarının çözülmesi için bazı araçlar üretilmiştir. Bunlar arasında yerleşmelerle
ilgili Coğrafî ve Kent Bilgi Sistemleri (CBS) kurulması, Belediyelere arsa ve konut üretimi ve kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak
amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri tanımı yapma ve bu alanlarda özel planlama araçları üretme yetkisi verilmesi gibi hükümler
sayılabilir.
KÜLTÜR YATIRIMLARI İÇİN YENİ FİNANSAL KAYNAKLAR OLUŞTURAN VE TURİZMİN GELİŞİMİNİ AMAÇLAYAN KANUNLAR:
5225 sayılı kanun Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
Koruma alanındaki üst çerçeveyi yeniden düzenleyen 5226 sayılı kanunun yanı sıra çıkarılan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini
Teşvik Kanunu (RGS:25529) ile 5228 sayılı Bazı kanunlarda ve 178 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında
Kanundan da burada kısaca söz etmekte gerekir.
5225 sayılı kanun geçmişte var olan Turizmi Teşvik Kanununa benzer biçimde kültür alanı ile ilgili yatırımları desteklemek amacı ile
çıkarılmıştır. Kültür varlıklarından, somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ve sürdürülmesine kadar geniş kapsamlı bir çerçevede
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ele alınan 5225 sayılı kanun, bu amaçlara uygun olarak her türlü kültür yatırımını destekleyecek niteliktedir. Kanun yerli veya yabancı
tüzel kişilerin yatırım veya girişimlerinin teşvik edilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Ki bu
yasa ile farklı nitelikteki kurumlara gerçekleştirilecek kültürel amaçlı projelerle ilgili teşviklerle beraber, belli sürelerle ciddi vergi indirimleri
gibi pek çok özel hak tanınırken, Bakanlığın Kültür alanındaki yatırımlara Döner Sermaye bütçesinden altyapı desteği sağlaması için yasal
zemin oluşturulmuş, Kültür Bakanlığı döner sermaye bütçesi ise 300 trilyona (TL) çıkarılmıştır.
5228 sayılı Bazı kanunlarda ve 178 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun
5228 sayılı Bazı kanunlarda ve 178 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun (RGT: 31.07.2004, RGS:
25539) ile oldukça geniş bir çerçeve içinde yapılacak her türlü kültürel faaliyetle ilgili harcamalarla, bu amaçla yapılan her türlü bağış
ve yardımların % 100’ünün gelir vergisi indirimine tabi tutulması sağlanmıştır. Kamuoyunda kısaca “sponsorluk yasası” olarak bilinen
bu yasa kültür varlıklarının korunmasından, somut olmayan kültür varlıkları ve sanatla ilgili her türlü kültür faaliyeti ile, araştırma ve
uygulamaya yönelik projeleri kapsamaktadır. Hemen hepsi 2004 yılı temmuz ayında gerçekleştirilen ve bir bütünsellik içinde ele alınan
bu düzenlemelerle Türkiye’de turizm yatırımlarına sağlanan teşvik ve vergi indirimleri kültür alanındaki her türlü etkinlik için sağlanmıştır.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
1982 yılında “turizm sektörünü düzenlemek, geliştirmek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturmak için gerekli önlemleri almak” amacıyla
çıkarılan bu yasa, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesiyle ilgili şu hükümleri içerir:
“Turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin saptanmasında, ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm
değerleri göz önüne alınır.
Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel değerlerini
bozmamak kaydıyla kamuya yararlı yapı ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir.”
2003 yılında çıkarılan 4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla (RGT: 1.8.2003, RGS: 25186) bu
tanımlarla birlikte sit alanlarını doğrudan etkileyecek kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. 4957 sayılı yasa ile, 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu’nda bulunan Turizm Alanları tanımı değiştirilerek yerine Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Alt Bölgesi ve Turizm Merkezleri tanımları getirilmiş, tanımlanan alanlarda ise kültür, eğitim, eğlence, ticaret, her türlü teknik ve
sosyal alt yapı alanları ile birlikte “konut” işlevinin de yer alması öngörülmüştür. Dolayısı var olan uygulamadan farklı olarak, bu alanlarda
konut üretimi ve satışı mümkün hale gelmiştir. Ayrıca bu yasa ile yasanın çıktığı dönemde var olan tüm Turizm bölgelerinin statüsü
“Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri” olarak değiştirilmiştir.
2634 Turizmi Teşvik Kanunu ile tanımlanan alanlarda farklı mülkiyetlere konu olan taşınmaz malların (hazineye ait arazi ve yapılar,
orman, mera, yollar, özel mülkiyetteki yapılar vb.) KT Bakanlığına devri, tahsisi ve/veya bakanlıkça yapılacak kamulaştırma yetkisi ve
esaslarına ilişkin hükümler yer alır. Bu hükümler içinde bazı maddeler yürürlükte olan Anayasa ve Kamulaştırma Kanunu ile çelişmekle
birlikte, söz konusu düzenlemelerle Bakanlığa ilan ettiği Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri’nin tamamında ya da bir kısmında
Türk ve yabancı uyruklu, gerçek ve tüzel kişiler (yatırımcılar) lehine tahsis edilen taşınmaz mallarla ilgili bağımsız ve sürekli nitelikli üst
hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi sağlanmıştır.
Yine 4957 sayılı yasa ile, Bakanlığa kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapma,
yaptırma, resen onaylama ve tadil etme yetkisi de verilerek, mevcut yetki dağınıklığının tek elde toplanması ve uygulamanın hızlandırılması
amaçlanmıştır. Bu yasa ile getirilen tanımlar ve önerilen model, ülkemizde çöküntü alanlarına dönüşmüş tarihi kent kesimlerinin tek
elden planlanmasını, taşınmazlarla ilgili mülkiyet haklarının Bakanlığa devredilmesi ve bu hakların da belli sürelerle Bakanlıkça yerli ve
yabancı yatırımcılara tahsis edilmesini, yatırımcıların geliştirdikleri bölgelerdeki mülkiyet haklarını üçüncü şahıslara devredebilmelerini
öngörmektedir.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 4957 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerle birlikte değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemelerin
doğal ve yapılı tarihi çevreyi bir bütün olarak gören, çağdaş tanımlar içerdiği ve tüm yetkiyi Bakanlıkta toplayarak bu alanların sorunlarını
çözmeye yönelik bir model önerdiği söylenebilir. Bu tutum, Türkiye gibi kültürel değerleri açısından zengin olan bir ülkede, turizmi
korumanın bir aracı olarak gören bir anlayışın başlangıcı sayılabilir. Uygulamadaki araçların doğru geliştirilmesi halinde bu tanım
Türkiye’deki korunması gerekli sit alanlarında üretilecek kapsamlı projelere de baz oluşturabilecektir. KNYP kapsamında bu nitelikte
alanlar çok azdır. Ancak uzun erimde bölgenin gelişim sürecinde bu yasalarla getirilen araçlardan yararlanılması da düşünülebilir.
KNYP’NA DAYANAK OLAN ÜST ÇERÇEVEDE BELGELERİ İLE GELEN YAPTIRIMLAR:
Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nı doğrudan etkileyen üst ölçekli çalışmalar şunlardır:
●● İlgili Koruma Kurulu ve Bakanlar Kurulu Kararları,
●● GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı (1999)
●● NDMP UDGP’ndan gelen kararlar (2002),
●● ESEP (2005),
●● UNESCO Dünya Miras Listesi (2006)
Yukarıda hazırlanış sırasına göre kronolojik bir düzen içinde verilen bu belgelerle ilgili değerlendirmeler daha önce nemrut Dağı Tümülüsü
Çevre Düzenleme Avan Projesi Raporu’nda verilmiş olup, burada bu belgelerle ilgili kısa bir tanıtım yapılmıştır.
İLGİLİ KORUMA KURULU VE BAKANLAR KURULU KARARLARI:
13.03.1986 tarihinde, bölgedeki başka eser ve yerleşmelerle birlikte Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 2036 sayılı
kararı ile Nemrut Dağı Tümülüsü tescil edilerek koruma alanı sınırı belirlenmiştir. Bu sınırla ilgili olarak daha sonra, Adana KTVKK’nun
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14.07.1992 gün ve 1241 sayılı karar, 08.10.2001 tarih ve 4365 sayılı karar ile 1/25000 ölçekli haritada güncellemeler yapılmıştır.
2006 yılında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır haritaların hazırlatılmasından mevcut 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları Şanlıurfa
KTVKBK’nun 24.01.2008 günü yapılan toplantıda 565 sayılı kararla belirlenmiştir.
Nemrut’la birlikte başka sit alanlarını da içeren 13.850 hektarlık bölge 7/12/1988 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı (karar no: 88/ 13 572)
ile Nemrut Dağı Milli Parkı olarak ilan edilmiştir (RGS: 20052, RGT: 17 Ocak 1989). KTB’nın önerisi ve ICOMOS’un ilgili komisyonunca
1987 yılında, 448 sayılı Referans numarası ile Dünya Miras Listesine alınması tavsiye edilen Nemrut Dağı Tümülüsü, Dünya Miras
Komitesi’nin 20 Ocak 1988’de yapılan 11. oturumunda Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Dünya Miras
Listesi’ne alınmasıyla 1988 yılında alanın ulusal ve uluslararası statüsü belirlenmiştir.
Alanın Nemrut Dağı Tümülüsü başta olmak üzere, Karakuş Tümülüsü, Yeni Kale (Eski Kâhta), Arsemia ve Roma döneminde inşa edilmiş
olan Cendere köprüsü gibi eserlerle birlikte Nemrut Dağı Milli Parkı (NDMP) olarak ilanından sonra, alanla ilgili yetkilerin büyük kısmı
Çevre ve Orman Bakanlığı22 sorumluğuna geçer. Ancak “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olan Nemrut Dağı Tümülüs’ünde yapılacak
çalışmalarla ilgili izin yetkisi, 2873 sayılı yasanın 7. Maddesi’ne göre KTB’ndadır. Aynı yasaya göre ÇOB 2873 sayılı yasanın 4. Maddesinde
belirlenen hükümlere uygun olarak Milli Park için Uzun Devreli Gelişme Planı’nın temini için çalışmalara başlar.
Bu süreçte ise bir yandan da Turizm Bakanlığı 1998 yılında GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı’nın temini için
çalışmalarını tamamlar. Halen revizyonu yapılmakta olan bu planda GAP geneli ve Adıyaman ili özelinde getirilen çerçeve kararlar ve
öneriler aşağıda kısaca sunulmuştur.
GAP BÖLGESİ TURİZM ENVANTERİ VE TURİZM GELİŞTİRME PLANI
Turizm Bakanlığı tarafından 1998 yılında çalışmaları başlatılan “GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı (GAP- TETGP)”
bölgenin turizm ve rekreasyon faaliyetleri açısından kalkındırılmasını hedeflemektedir. 1/300.000 ve 100.000 ölçeğinde Turan Barlas
tarafından hazırlanan bu plan Adıyaman, Batman Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illerini kapsamaktadır.
Planda GAP geneli ile ilgili önerilerin yanı sıra, Adıyaman ve Nemrut Dağı Milli Parkı’nı da içeren alanlarla ilgili 1/25.000 ölçekli bazı planlar
da hazırlanmış olmakla birlikte bunların hiç biri uygulanmamıştır. Bölgenin turizm açısından envanterini içeren bu çalışma kapsamındaki
tespitlerle 1997 yılından sonra bölgenin önemli bir turistik çekim alanı olduğu saptanmış ve bu potansiyelin artırılması amaçlanmıştır. Bu
planın onaylanmasından bir kaç yıl sonra Nemrut Dağı Milli Parkı – Uzun Devreli Gelişme Planı tamamlanarak uygulamaya koyulmuştur.
Bu iki plan arasındaki farklılıklardan ötürü Milli Park sınırları içinde kalan alanda GAP-TETGP ile getirilen kararlar uygulanmamıştır.
GAP-TETGP de 1997 yılına ait bölgeye özel bazı tespitler yer alır. Bunlar arasında bölgedeki turizm faaliyetleri Nemrut Dağı, Şanlıurfa
ve Harran üçgeninde yoğunlaşmakta olması; turistlerin geliş yerlerine göre Diyarbakır, Mardin ve Gaziantep de ziyaret etmeleri, bölge
genelinde belirgin tur güzergâhları bulunmamakla birlikte, her güzergâhta mutlaka Nemrut, Şanlıurfa ve Harran’ın yer alması; Nemrut
Dağı ziyaretlerinde geceleme merkezi olarak Adıyaman yerine Kâhta’nın tercih edilmesi gibi bilgilerden KNYP’nin senaryosu oluşturulurken
yararlanılmıştır.
Benzer şekilde GAP-TETGP’de iller bazında yapılan tespitlere göre Adıyaman ilinde halen kullanılan Turizm ve Rekreasyon Kaynakları
Nemrut Dağı Arkeolojik Sit Alanı ve Milli Parkı, Eski Kâhta, Yeni Kale (Arsameia), Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Gölbaşı ve
Adıyaman Müzesi olarak tespit edilmiş; ayrıca Gerger Kalesi, Zey Mağaraları, Haydaran Kaya Mezarları, Turuş Kaya Mezarları, Pirin
Arkeolojik Alanı, Pirin Kaya Mezarları, Palanlı Mağaraları, Malpınarı Ark. Alanı, Eski Besni, Sesönk, Dolmenler, Burç Anıtı, Gümüşkaya
Mezarları, Çelikhan Kaplıcaları ve Sofraz Tümülüsü turizmde değerlendirilebilecek kaynaklar olarak tanımlanmıştır. Ki KNYP’nın güzergahı
belirlenirken tanımlardan da yararlanılmıştır (GAP-TETGP, s:225).
GAP-TETGP’de 2020 yılı için yapılan geceleme tahminleri GAP’taki siyasi sorunlara bağlı olarak gerçekleşememiş olmakla birlikte; plan
daha çok Şanlıurfa ve Adıyaman’ı ziyaret eden ve bölgede en çok iki gece kalan turistlerin Fırat’ın doğusundaki geliştirilecek kaynaklarla
bölgede 4 gün kalmalarını da hedeflemekte olup; bu hedeflerin bölgede yıllık geceleme sayısını artıracağını öngörür. GAP’ta mevcut olan
kültür turizmine ek olarak sağlık, gençlik, eko-turizm, yamaç paraşütü, dağ yürüyüşü (trekking), su sporları, kanoculuk, kuş gözleme ve
fuarcılık faaliyetleri gibi turizm çeşitleri bölgede geliştirilebilecek diğer türler olarak GAP-TETGP raporunda belirtilmektedir.
GAP-TETGP kapsamında geliştirilen kararlar içinde, Adıyaman İlini etkileyenler karar dört ayrı grupta ele alınmıştır. Bunlar aşağıda kısaca
verilmiştir:
Bölgesel eylemler: Nemrut Dağı Tümülüsü ve Nemrut Dağı Milli Parkı’nın bulunduğu Adıyaman, bölgedeki önemli çekim merkezlerinden
biridir. GAP-TETGP kapsamında bölgede gecelemeyi arttırmak için Adıyaman-Çelikhan karayolu çevresinde yer alan Zey, Pirin ve Palanlı
Mağaraları ile Haydaran Kaya kabartması da Nemrut Eylem Bölgesi’ne katılması önerilmektedir. Bu çerçevede öneri getirilen yerler
şunlardır: Kâhta Turizm Merkezi, Adıyaman Kent Merkezi Çevresi, Zey Mağaraları, Palanlı Vadisi Bölge Parkı,
Alt bölgelere özel eylemler: GAP-TETGP, Adıyaman ili ile NDMP ve Kâhta’da bazı alt bölgeler tanımlamış ve bunlar için öneriler
geliştirilmiştir. Bu alt bölgeler şunlardır: Nemrut Dağı Milli Parkı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Cendere Çayı, Eski Kâhta ve
Arsameia; Damlacık, Karadut ve Kocahisar Köyleri; Üzeyir Peygamber Türbesi.
Eylem alanları dışındaki tekil projeler: GAP-TETGPnca Adıyaman’da tanımlanan “eylem bölgesi” dışında kalan şu yerler için öneriler
geliştirilmiştir. Gerger Kalesi, Gölbaşı, Sofraz Tümülüsü, Eski Besni, Turuş Kaya Mezarları ve Tümülüsü.
Mekânsal Olmayan Planlama Kararları: Bu başlık altında ise Adıyaman’ı etkileyecek şu başlıklar altında kararlar üretilmiştir: Tur
Güzergâhları, Tanıtım, İşgücü, Uygulamanın Etaplanması ve Yatırım Sorumluları.
Yukarıdaki kısa tanımda da verildiği üzere, GAP-TETGP bölge için genel fiziksel kararları üretmiş; Adıyaman ili için de belli eylemler ve
eylem alanları tanımlamıştır. Halen yürürlükte olan bu kararlar ve Adıyaman ili genelini kapsayan bu kararlar, KNYP kapsamında da temel
fiziksel veriler olarak kullanılmıştır.
22

Alanın Milli Park olarak ilan edildiği tarihte yetkili kurum Tarım ve Orman Bakanlığı iken, 2003 yılında çıkarılan 4856 sayılı yasa ile söz konusu yetkiler Çevre ve Orman
Bakanlığı’na verilmiş, Ağustos 2011’de çıkarılan 648 sayılı KHK’nin 33. Maddesine göre ise bu yükümlülükler bu kez Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmiştir.
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NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI-UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI (2002):
GAP-TETGP’den sonra 2002 yılında Nemrut Dağı Milli Parkı için hazırlanan NDMP-UDGP ilgili kurumlarla birlikte Adana Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.11.2002 gün ve 4966 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 1/25.000 ölçekli Nemrut
Dağı Milli Parkı-Uzun Devre Gelişim Planı (NDMP-UDGP) ve Plan Hükümleri, Nemrut Dağı Tümülüs’üne ilişkin üst ölçekli kararları üreten
temel yasal belgedir. Çukurova Üniversitesi, Target Şirketi tarafından hazırlanan NDMP-UDGP gerek KNYP gerekçe Nemrut için hazırlanan
Çevre Düzenleme Avan Projesi’nin temel kararlarına yasal dayanak oluşturmuştur. Söz konusu 1/25.000 ölçekli NDMP-UDGP’nda yer
alan Plan Kararları ile ayrı bir ek olarak hazırlanan Plan Hükümleri’ ne ilişkin kısa bir değerlendirme aşağıda verilmiştir.
NDMP-UDGP’nda Plan Kararları iki ana grupta toplanır. Bunlardan ilki Milli Park Alanının Geneli İçin Geliştirilen Plan Kararları başlığı
altında derlenmiş olup milli park içi ulaşım, giriş kontrol noktaları, Kocahisar tanıtım merkezi, karadut köyü ziyaretçi merkezi, Adıyaman
ve Malatya tarafından yapılacak Nemrut Tümülüsü hizmet binaları, yürüyüş ve tırmanma güzergâhları, seyir noktaları, bilgilendirme
panoları, tanıtım ve uyarı levhaları, yangın gözetleme ve teknik donanım, akarsu yatakları, kazı-dolgu şevlerinde onarım ve son olarak
ekonomik faaliyetlerle ilgili kararlar yer alır.
Planda Bölgesel Kararlar başlığı altında toplanan ikinci grup kararlarla NDMP alanı içinde üç ayrı alt bölge tanımlanmıştır. Bunlar:
1. 1. Hassas Bölgeler (1. Derece Mutlak Koruma Alanı),
2. 2. Sınırlı Kullanıma İzin Verilen Bölgeler (2. Derece Koruma Alanı),
3. 3. Kontrollü Kullanım Bölgesi (3. Derece Koruma Alanı)’dir.

Şekil 17: 1/25.000 ölçekli Nemrut Dağı
Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı,
2002.

Milli Parkın değerlerini oluşturan doğal ve kültürel yapılarını barındırma niteliklerine göre derecelendirilen bu alt bölgelerle ilgili olarak
NDMP-UDGP’da daha ayrıntılı tanımlar ve kararlar geliştirilmiştir. Bunlar içinde 1.Derece Mutlak Koruma Alanı olarak tanımlanan bölgeler
için Biyolojik Araştırmalar ve habitatların korunması gibi bazı başlıklar altında genel kararlar yer alırken; özellikle kültür varlıkları ile ilgili
başlıklar altında 1/25000 ölçekte karar verilmesi mümkün olmayan bazı ayrıntılar yer alır. Ki bunlar şu başlıklar altında derlenmiştir:
arkeolojik çalışmalar ve eserlerin korunması, Tümülüs ve Hierotesion’da öncelikli olarak yapılması gereken çalışmalar, Arsemia ve Yeni
Kale’de öncelikli yapılması gerekenler.
NDMP-UDGP’nda 2. Derece Koruma Alanı olarak tanımlanan alanlar “Sınırlı Kullanıma İzin Verilen Bölgelerdir. Bunlar 1.Derece Koruma
Alanı (Hassas Bölgeler), köy ve mezra yerleşimleri ve Gelişme Bölgesi dışında kalan alanlardır.
Planda bu alanlarla ilgili kullanım kararları ile ağaçlandırmaya ilişkin genel hükümlerle birlikte KTB’nın yetki ve sorumluluğu altında
olan Cendere Köprüsü ile Karakaş Tümülüs’ünde öncelikle yapılması gereken çalışmalar da oldukça ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Yine bu bölgede yer alması öngörülen tarım, hayvancılık, arıcılık, günübirlik kullanım alanları, organize kamp alanları ve balıkçılık gibi
ekonomik faaliyetlerin niteliği ve nerelerde yapılacağı belirlenmiş olup, bu tanımlara uygun olmayan durumlarla ilgili kısıtlama ve cezalar
tanımlanmıştır.
NDMP-UDGP’nda 3. Derece Koruma Alanı olarak tanımlanan Kontrollü Kullanım Bölgeleri, yukarıda tanımlanan alanlar dışında kalan,
insan etkisinin çok olduğu yerleşim alanlarını kapsar. Plan kararlarında bu alandaki yerleşmelerin gelişimine yönelik ekonomik faaliyetler
tanımlanmaktadır. Bunlar; el sanatları, bölgede uzun süre kalacaklar için ev pansiyonculuğu ve oteller gibi konaklama faaliyetleri ile bu
hizmetlerin sağlanabilmesi için yörede verilmesi gerekli eğitim ve sağlık hizmetleri belirlenmiştir.
Yukarıda aktarılan mekânsal yapı ve kullanıma ilişkin kararların yanı sıra NDMP-UDGP kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili
Milli Park Yönetimi Mali Analiz ve Temrin Tablosu oluşturulmuş ve bu eylemlerin uygulanması için de bir Yönetim Şeması geliştirilmiştir.
NDMP-UDGP ekindeki Plan Kararlarına ilişkin yukarda kısaca sunulan kararlar, plan ekinde daha genel ifadelerle tanımlanmış olup “Plan
Hükümleri” adı altında yeniden verilmiştir. 1/25.000 ölçekli planın eki olan bu hükümlerin uygulamayı yönlendiren bölümleriyle, ölçeğin
gerektirdiğinden daha çok ayrıntıya inen bazı maddeleri bulunmaktadır.
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GÜNEY DOĞU ANADOLU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ve TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI 2005-2015: ENTEGRE STRATEJİK
EYLEM PLANI ( ESEP-2005)
2005 yılında T.C Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu “Kültürel Mirası Geliştirme Programı” çerçevesinde
geliştirilen GAP bölgesindeki illeri kapsayan “Güneydoğu Anadolu Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Geliştirilmesi Planı (20052015), kapsamında hazırlanan Entegre Stratejik Eylem Planı, NDMP-UDGP kararları dışında Nemrut Dağı Tümülüsü ile ilgili üst ölçekte
bir diğer çalışmadır. Kısaca ESEP olarak adlandırılan planın genel amacı şu şekilde tanımlanmıştır:
“Kültürel miras geliştirme girişimlerinin teşvik edilmesi yoluyla Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan GAP Bölgesinde yaşayan nüfusun
ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesidir. Özel amaç ise, Türk yetkililerinin Program çerçevesinde sağlanan fonları Avrupa
Komisyonu usullerine göre kullanabilmelerinin sağlanması ve sağlanan destek ve eğitim sayesinde GAP İdaresi’nin dışarıdan yardım
olmadan gelecekteki programları yönetme kapasitesinin oluşturulmasıdır”.
GAP Kültürel Mirası Geliştirme Programı’nın üç önemli bileşeni vardır. Bunlar (1) Hibe Programı, (2) Entegre Stratejik Eylem Planı –
ESEP ve (3) Kapasite artırımına yönelik eğitim programlarıdır. KNYP’nında pek çok düzeyde önemli bir altlık oluşturan ESEP’in bölgesel
düzeyde belirlediği amaç ve hedefler aşağıda verilmiştir:
“AMAÇ 1: Kültürel mirası sürdürülebilir koruma politikaları ile entegre bir şekilde korumak ve değerlendirmek,
Hedef 1.1. - Somut ve somut olmayan kültürel mirasın envanterini tamamlamak (ESEP; 2005: 64).
Hedef 1.2 – Sürdürülebilir koruma politikaları kapsamında planlar üretmek ve uygulamak (ESEP; 2005:68)
AMAÇ 2 : Bölgenin kültürel miras açısından taşıdığı önem hakkında, Bölge İnsanlarını ve ziyaretçilerini eğitmek ve bilgilendirmek,
Hedef 2.1 Bölgedeki müzeleri iyileştirmek ve turizm bilgilendirme ve tanıtım merkezlerinin oluşumuna katkıda bulunmak (ESEP;
2005:78)
Hedef 2.2 Kültürel miras ve turizm konusunda toplum bilincini artırmak.
AMAÇ 3- Benzersiz kültürel mirası tanıtmak ve İnsanları bunları paylaşmaya davet etmek.
Hedef 3.1. Hedef uluslararası turizm pazarlarında Bölge’yi, sahip olduğu kültürel miras kimliği ile vazgeçilmez bir yer olarak
konumlandırmak. (ESEP; 2005:85)
Hedef 3.2. - Ziyaretçilerin Bölge’de kalış süresini uzatmak (ESEP; 2005:98)
AMAÇ 4 - Kamu ve özel sektörü Bölge’nin mevcut değerlerini güçlendiren fiziksel ve İnsan kaynaklarına yatırım yapmaya teşvik etmek.
Hedef 4.1 - Bölge’deki fiziksel koşulları iyileştirmek (ESEP; 2005:103)
Hedef 4.2 Kapasite geliştirme programları oluşturmak ve Bölge’deki insan kaynaklarını iyileştirmek (ESEP; 2005:107)
AMAÇ 5 - Plan hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm ortaklıkları teşvik ve koordine etmek.
Hedef 5.1- Plan önerilerinin uygulanmasından sorumlu Bölge ve İl kuruluşlarını oluşturmak (ESEP; 2005:113)
AMAÇ 6 - Bölge ve İl seviyesinde kültürel mirası sürdürülebilir koruma ve turizm politikaları kapsamında yönetmek için mali
mekanizmaları belirlemek
Hedef 6.1 - Değiştirilen koruma mevzuatında önerilen finans mekanizmalarını harekete geçirmek (ESEP; 2005: 119)”
Bu amaçlara uygun olarak stratejiler ve politikalar geliştiren, girişimler için gerekli araştırmalar ve finansman olanaklarını tanımlayan
ESEP, kültürel miras ve turizmle ilgili olarak GAP içindeki iller bazında özel eylem planları hazırlamıştır.
ESEP’e göre, Adıyaman ili sahip olduğu arkeolojik ve doğal sit alanları (84) ile Şanlıurfa (175), Gaziantep (162) ve Diyarbakır’dan sonra
(91) GAP’taki iller içinde dördüncü sırada iken, Dünya Kültür Miras Listesinde bulunan Nemrut Dağı Tümülüs’üne ve bölgedeki önemli
arkeolojik eserlere rağmen yatak kapasitesi ve turizm tesis sayısı açısından altıncı sırada yer almaktadır. Adıyaman İli, GAP’taki önemli tur
güzergâhları içinde yer almakla birlikte, ildeki konaklama süresi (1-2 gece)çok sınırlıdır. ESEP, bu değerlendirmeler sonunda Adıyaman
ili için aşağıda verilen eylemleri tanımlanmıştır (Esep, 2005: 164-174).
●● Eylem 2.1.1.1. “Nemrut Turizm Bilgilendirme ve Tanıtım Merkezini kurmak”,
●● Eylem 4.1.1.1 Önemli turistik yerlerde ulaşım sistemini iyileştirmek ve ulaşım güvenliğini sağlama”
●● “Eylem 1.2.1.3 Sit alanları için Yönetim Planlarını hazırlamak”:
●● Eylem 5.1.1.2. Doğal, arkeolojik, tarihi ve kentsel alanlar için Alan Yönetimleri oluşturmak
●● Eylem 5.1.1.4. Tarihi anıtlar için Anıt Eser Kurulları oluşturmak”
●● Eylem 1.2.2.1 Adıyaman İl Özel İdaresi’nde “restorasyon, restitüsyon ve rölöve proje bürosu” ve Adıyaman Valiliğinde “koruma,
uygulama ve denetim bürosu kurulması”
●● Eylem 3.1.1.2. Adıyaman - El sanatlarına yönelik pazarlama stratejisi belirlemek
Bunlardan 3 tanesi Nemrut Dağı Tümülüs ve Anıtlarını doğrudan etkileyen eylemler, 3 tanesi ise alanı dolaylı olarak etkileyen stratejik
eylemlerdir. Ekim 2005’de ilk taslağı tamamlanan ESEP, geliştirdiği alt eylemlerle KNYP’nın üst çerçevesini belirleyen temel çerçeve
belgelerden biri olarak kullanılmıştır. ESEP ile KNYP tüm eylem alanları itibariyle örtüşmekte olup, ilgili etaplarla plan ve projelerde
geliştirilen kararlar uyum içindedir.

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

555

Kültür Varlıkları ile İlgili Yaptırımlar Listesi
Yukarıda üç ayrı başlıkta verilen KNYP’na esas olan temel belgeler ve bunlarla ilgili değerlendirmeler dışında bu bölümde KNYP’nın
uygulanması sürecinde bu süreçte görev alacak uzmanlara yardımcı olacak farklı nitelikteki belgeler listelenmiştir Tablo 3. Bu liste
hazırlanırken belgelerin yaptırım gücüne göre hiyerarşik bir düzen izlenmiştir. Ki bu düzene göre derlenen belgeler şu sıralama altında
verilmiştir: Uluslararası Belgeler, Anayasa, Kanunlar, Tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, İlke Kararları, Tebliğler, Yönergeler,
Genelgeler.
Büyük kısmı ulusal ve uluslararası belgelerle, kültür varlıkları, doğal ve yapılı ve çevre ve usullere ilişkin ve mevzuattan oluşan bu belgelerin
özgün ve güncel metinlerine ulaşmak için aşağıdaki adreslerden yararlanmak mümkündür:
ULUSLARARASI BELGELER:
ICOMOS: Uluslararası Sitler Ve Anıtlar Konseyi
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts
AB Kültürel Miras Mevzuatı Ve Türkiye Projesi
http://www.kumid.eu/euproject/proje_ciktilari.php
ULUSAL BELGELER:
Anayasa Mahkemesi web sitesi: Anayasa:
http://www.anayasa.gov.tr/
Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14190/mevzuat-arama.html
Tablo 3: YAPTIRIM TÜR ve TANIMLARI BELGE LİSTESİ
ULUSLARARASI BELGELER:
Avrupa Kültür Konvansiyonu, Paris, 1954
Barselona Sözleşmesi / Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme / Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi, Barselona
1976
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi, Paris 1972
Barselona Sözleşmesi / Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol
Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi, Granada, 1985
Arkeolojik Mirasın Korunması Ve Yönetimi Tüzüğü- ICOMOS, 1990
Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi, Malta 1992
Avusturalya ICOMOS Burra Kartası, 1999
Uluslararası Kültürel Turizm Kartası, 1999
ULUSAL BELGELER:
ANAYASA
1982 Anayasası
KANUNLAR
Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Çevre Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
İmar Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarında veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
Kıyı Kanunu
Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
Milli Parklar Kanunu
Orman Kanunu
Turizmi Teşvik Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Vakıflar Kanunu
Yardım Toplama Kanunu
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
TÜZÜKLER
Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Tüzüğü
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Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Bazı Alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında 2011/2205 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Belgeli Konaklama İşletmelerinin İhracatçı Sayılması için Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin 2009/15299 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2009/15759)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2010/1205)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmet içi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer
Hususların Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Esaslar
Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancıları veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının
Tabi Olacakları Esaslar
Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve
Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanlar 657 sayılı Devlet...
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2011/2543)
Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2012/2665)
Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2012/3021)
YÖNETMELİKLER
Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’
Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Usuller Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Define Arama Yönetmeliği
Deniz Turizmi Yönetmeliği
Devlet Arşiv hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Devlete Ait Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecri misil ve Tahliye Yönetmeliği
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği
Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Etnografı Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları Hakkında Yönetmelik
Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği
Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
İhale Uygulama Yönetmelikleri
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif Ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait
Yönetmelik
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu Ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili İle Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korunması Kapsamındaki Kültür Varlıkları Rölöve, Restorasyon Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve .... Mal ve Hizmet
Alımlarına Dair Yönetmelik ve ilgili alt mevzuat
Kültür Bakanlığı Film Yaptırma Yönetmeliği
Kültür Bakanlığı Folklor Ürünlerini Derleme Değerlendirme Yönetmeliği
Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Arşiv Belge Kabul, Kayıt Yararlanma Yönetmeliği
Kültür Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Kültür Merkezi Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
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Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği
Kültür ve Turizm Bakanlığı Evrak Dosya Yönetmeliği (Ek 1: Kültür ve Turizm Bakanlığı Saklama Süreli Standart Dosya Planı, Ek 2: Standart Dosya Planı)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kurullar Huzur Hakkı Ödeme Yönetmeliği
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri
ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Özel Güvenlik Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği
Seyahat Acentaları Yönetmeliği
Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik
Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik
Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik
Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği
Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği
İLKE KARARLARI
021 nolu İlke Kararı: Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi
420 nolu İlke Kararı: Planlama Sırasında Etkileme Geçiş Alanı Olarak Göz önüne Alınması Gerekli Görülen Alanlara (Planlama Sınırları) İlişkin Esaslar
421 nolu İlke Kararı: Tarih Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları
434 nolu İlke Kararı: Koruma Kurullarına Sunulacak Projelerin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Hususlar
658 nolu İlke Kararı: Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları
660 nolu İlke Kararı: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları
662 nolu İlke Kararı: Tescil Kaydı Bulunmayan Taşınmaz Kültür Varlığı Özelliğindeki Yapılar ve Yapı Elemanları
663 nolu İlke Kararı: Taşınmaz Kültür Varlıkları İle Korunması Gerekli Kültür Varlığı Özelliği Gösteren Yapıların Tespiti ve Korunmalarına İlişkin Konuların Değerlendirilmesi Aşamasında
Dikkate Alınacak Esaslar
664 nolu İlke Kararı: Sit Alanları Dışındaki Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı
665 nolu İlke Kararı: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İle Koruma Alanları ve Sit Alanları Üzerine Konulacak Her türlü Işıklı ve Işıksız Tabelalar İle Çevresinde
Yapılacak Donanımlar
666 nolu İlke Kararı: Korunması Gerekli Tabiat ve Varlıklarından Anıt Ağaçların Tanımı ve Korunması
676 nolu İlke Kararı
679 nolu Karar
680 nolu İlke Kararı
688 nolu İlke Kararı
696 nolu İlke Kararı: Arkeolojik, Doğal, Tarihi Sit Alanları İle Sit Alanları Dışındaki Tescilli Kültür ve Tabiat Varlığı Parsellerinin Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Parsellerde Uygulamaların
Denetlenmesi ve İskan İzni
697 nolu İlke Kararı
701nolu İlke Kararı
702 nolu İlke Kararı: Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları
709 nolu İlke Kararı: Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler
710 nolu İlke Kararı: 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten Açılan Davalar
712 nolu Karar: “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve
Esaslara Ait Yönetmelik” in uygulanmasında ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi
714 nolu İlke Kararı
715 nolu İlke Kararı
716 nolu İlke Kararı: Karayolları Güzergahı Üzerinde Yer Alan Mimari Ve Tarihi Değeri Bulunan Köprülerin Tadilat, Tamirat Ve Esaslı Onarımları
720 nolu İlke kararı: Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 736 sayılı ilke kararı ile değişmiştir.
725 nolu İlke Kararı: 2863 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alanlarda Su Ürünleri Üretim Ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı
728 nolu ilke kararı: Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal Tabii Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı740 sayılı ilke
kararı ile değişmiştir.
729 nolu ilke kararı: Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Anıt-Heykeller İle İlgili İlke Kararı
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730 no.lu ilke kararı: Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Kültür Ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar İle İlgili İlke
Kararı
731 nolu ilke kararı: Kültür ve tabiat varlıklarını koruma yüksek kurulunun vakıflar genel müdürlüğü idare ve denetiminde olan cami, mescit, türbe vb. kültür
varlıklarının müdahale biçimleri uygulama ve denetimi ile ilgili ilke kararı
736 nolu İlke Kararı
737 nolu İlke Kararı: Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Koleksiyoncuların Envanterinde Bulunan Taşınmaz Ve Taşınmaz Parçaları İle İlgili
İlke Kararı
738 nolu Karar
739 nolu İlke Karar: “2863 Sayılı Kanuna Muhalefeten Açılan Davalar “a ilişkin İlke Kararının Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi
740 sayılı İlke Kararı
745 nolu İlke Kararı: Ören Yerleri ve Ören Yerlerinde Bulunan Arkeolojik Taşınmaz Kültür Varlıklarının, Bakanlıkça Tüzel Kişilere 5225 ve 5228 sayılı Kanunlar
Kapsamında Kullandırılabileceği hakkında İlke Kararı
751 no’lu İlke Kararı: 728 sayılı İlke Kararına İlave Hüküm
759 nolu İlke Kararı: İdare Mahkemelerinde iptal davası açılan parsel ve sit ölçeğindeki konulara ilişkin
762 nolu İlke Kararı: Sit alanlarını içeren 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları hakkında
763 nolu İlke Kararı: 421 nolu İlke Kararında yapılan değişiklik hakkında
773 nolu İlke Kararı: Koruma şansını kaybetmiş veya mimari özelliğini tümü ile yitirmiş taşınmaz kültür varlıkları hakkında
774 nolu İlke Kararı
775 nolu İlke Kararı: Sit Alanlarında, Koruma Alanlarında ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına Bitişik Parsellerdeki Tescilsiz Yapıların
Tadilat ve Tamiratları
779 nolu İlke Kararı: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi
780 nolu İlke Kararı: İlke Kararının yürütülmesi Danıştay 14 üncü Dairesinin 18/11/2011 tarih ve E:2011/11135 sayılı kararı ile durdurulmuştur.
25 nolu İlke Kararı: Taşınmaz Kültür Varlıklarının İn-situ Konumda Olmayan Mimari Parçalarına İlişkin
26 nolu İlke Kararı: Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılacak Tamamlamalara İlişkin
35 nolu İlke Kararı: Depremde Hasar Gören Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları İle Sit Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahalarındaki Yapılarda Yapılacak Uygulamalara
İlişkin
36 nolu İlke Kararı: Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin
37 nolu İlke Kararı: Yerleşim Alanlarında; Daha Önceden Varlığı Bilinmeyen Ancak Yeni Yapılanma, Alt Yapı Çalışmaları ya da Doğal Afetler Sonucu Ortaya
Çıkan-Çıkarılan Kültür Varlıklarının Korunması ve Değerlendirilmesine İlişkin
TEBLİĞLER
334 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Elektronik Bilet Hakkında)
Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)
Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:14)
Devlet Harcama Belgeleri (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:2)
Döner Sermaye İşlemleri (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17)
Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra No: 1)
Eşya ve Levazımın Terkin, Satma ve Devir İşlemleri (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:11)
Gelir Vergisi Genel Tebliği ( Seri No:267) (5706 sayılı Kanun kapsamında indirilecek bağış ve yardımlar ile ilgili)
Harcama Esasları (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:5)
İta Amiri Mutemet Avansları ve Krediler (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:1)
Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu İhale Tebliği NO: 2007/1(Parasal Değerler)
Kamu İhale Tebliği N0:2008/1(Eşik Değerler ve Parasal Limitler)
Kamu İhale Tebliği No: 2009/1 (Eşik Değerler ve Parasal Limitler)
Kamu İhale Tebliği NO:2010/1 (Eşik Değerler ve Parasal Limitler)
Kamu İhale Tebliği No: 2011/1 (Eşik Değerler ve Parasal Limitler)
Kamu Personeli Genel Tebliği(Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)
Kamu Personeli Genel Tebliği-Devlet Memurluğuna Alınma(Seri No: 1)
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2009-9)
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2011/4)
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, ... İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında
Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ no:2010/1)
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre
Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza...(Tebliğ No:2009/1)
Kültür Yatırımı ve Girişimlerinde Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Personele İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ
Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:2)
Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)
Özel Gider İndirimi (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:13)
Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:6)
Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3)
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)
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Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğ
Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2011/1)
Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı:2007/1)
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, ... İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında
Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2) (6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili olarak)
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)
Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın Ve Turizm Tanıtma Ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2010/9)
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161)
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 162)
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1)
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre
Düzenleme Projeleri... Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)
YÖNERGELER
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince “Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge”
Arkeolojik Kazılarda Ve Kazı Alanlarında Yapılacak Düzenleme, Restorasyon Ve Konservasyon Proje Ve Uygulamalarında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin
Yönerge
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Hakkında 2008/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müze ve Ören yerlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Tahsisine İlişkin
Yönerge
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 13 ve 14 üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge
Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri Kullanımına İlişkin Yönerge
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müze ve Ören yerlerinde Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Yapılacak Bağışlara
İlişkin Yönerge
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Sanat Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Amatör Koro ve Toplulukların Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönerge
Kültür ve Turizm Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinin Çalışmaları Hakkında Yönerge
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma Yönergesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Bünyesinde Faaliyetlerini Sürdüren Yöresel Toplulukların Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönerge
Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde Plan İnceleme Ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Yönerge
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Kütüphanelerde İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar
adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslara İlişkin Yönerge
Kütüphanelerde Yazma ve Eski Basma Eserlere İlişkin Çalışma Yönergesi
Müze ve Ören Yerleri Giriş, Bilgilendirme ve Yönlendirme Tabelalarına İlişkin Yönerge
Müze ve Ören yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Müzeler Haftası Kutlama Yönergesi
Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekânların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkin Yönerge
Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge
Teknik Çalışmalar Yönergesi
Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi Yönergesi
Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Yönergesi
2012 Süreli Kullanım Yönergesi
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge
GENELGELER
4401 Sayılı ve Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Konulu Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2008/7 No’lu Genelgesi
4916 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması İle İlgili 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Ekspertiz İşleri Hakkında Genelge No.243
Ekspertiz İşleri Hakkında Genelge No.298
Genelge 1992-4 (Kütüphane Binaları ve Gezici Kütüphanelerin Amaç Dışında Kullanılmaması)
Genelge 2004-2 (Kültürel Faaliyetler)
Genelge 2005-10 (Kültürel Faaliyet Planı)
Genelge 2005-5 (haftalık çalışma süreleri, mesai saatleri ve yıllık izin kullanımı)
Genelge 2006-1 (Kültürel Etkinlik Programı)
Genelge 2006-14 (Geçici Görevlendirmeler)
Genelge 2007-4 (Halka Açık Özel Kütüphane Açılması İlke ve Esasları)
Genelge 2010/1 (Mali Yardım ve Harcama Belgeleri)
Genelge 2010/5 (İnşaat Faaliyetleri)
Genelge No: 2010/3 ( Sayım, Devir-Teslim ve Düşüm İşlemleri)
Görev, Yetki ve Sorumluluk hakkında 2010/02 sayılı Bakanlık Genelgesi
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Hediye Alma Yasağı 2007/1
Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge
Kazı ve Yüzey Araştırmaları Başvurularına ilişkin Genelge
Kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi hakkında genelge (Genelge 2005/13)
Lisanslı Yazılım Kullanılması
Personel Atama İşlemlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi 2006/9
Personel Görevlendirmesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi No: 2010/1
Taşınır Mal İşlemleri Hakkında Genelge
Temizlik Önlemleri Hakkında 2009/2 sayılı Genelge
Yurt Dışındaki Kültür Varlıklarımızın Restorasyonu İle İlgili 2008/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Başbakanlık Genelgesi (1999/44)
Başbakanlık Genelgesi (2002/17)
Başbakanlık Genelgesi (2003/37)
Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesi
Tasnif ve Tescil Uygulamaları
Müzayedelere Çıkacak Eserler
Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesi
Sahte Eser Fotoğraflarının WEB Sayfasında Yayınlanması
Define Kazıları
Suç eşyası olarak el konulan kültür varlıkları ile ilgili olarak yapılacak işlemler
Kazı ve Yüzey Araştırmaları Başvurularına ilişkin Genelge
Define Arama Yönetmeliği
İnşaat Faaliyetleri konulu 2011/06 sayılı Genelge
2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi (Yerli Ürün Kullanılması)
Elektronik Haberleşme Hizmeti, Elektrik ve Doğalgaz Alımları
Proje Üretimi ve Yönetimi Dairesi Başkanlığı Görevlerine İlişkin 2012/3 sayılı Genelge
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Üretimi ve Yönetimi Dairesi Başkanlığı Görevlerine İlişkin 2012/3 sayılı Genelge
KNYP’yi etkileyen ÜST ÇERÇEVEDE BELGELERİ *
İlgili Koruma Kurulu ve Bakanlar Kurulu Kararları,
GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme Planı (1999)
NDMP UDGP’ndan gelen kararlar (2002),
ESEP (2005),
UNESCO Dünya Miras Listesi (2006)
* Bu başlık altındaki belgelerin ana metinleri Eski Belgelerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi başlığı altında yapılan çalışma kapsamında sayısal kopya olarak
KTB’na teslim edilmiştir.
Bu tablonun oluşturulmasında yararlanılan kaynaklar şunlardır:
a)

“AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi” adı altında gerçekleştirilen ve çıktıları 24 Eylül 2007 tarihi itibariyle yayınlanan ve yürürlüğü devam eden
AB “Kültür” mevzuatları ve “kültür-kültürel miras ve koruma” konusunda yayınlanmış diğer uluslararası mevzuatın tamamının Türkçesini içeren proje
kapsamında yaklaşık 275 adet belgenin Türkçe metni yer alır. Basılı hale de getirilmiş olan bu çalışmada yer alan tüm metinlere şu adresten ulaşmak
mümkündür: http://www.kumid.eu/euproject/proje_ciktilari.php;

b)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde yürürlükte olan mevzuatla birlikte özellikle TBMM’ce kabul edilerek yasalaşan ya da BKK ile imzalanan
uluslararası sözleşmelerin Türkçe metinleri yer almaktadır. Bu belgelere şu adresten ulaşmak mümkündür: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14190/
mevzuat-arama.html

c)

Kültür Varlıklarının korunması konusunda mevzuatın yer aldığı kitap, makale vb. yayınlar: ŞAHİN GÜÇHAN, N., KURUL, E., 2009. “A history of the
development of Conservation Measures in Turkey: from the mid-19th century until 2004”, METU Journal of Faculty of Architecture, 2009/2, Vol. 26,
pp: 19-44, Ankara. Bu yazıya şu adresten ulaşılabilinir: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2009/cilt26/sayi_2/19-44.pdf DOI: 10.4305/METU.
JFA.2009.2.2; ŞAHİN GÜÇHAN, N., KURUL, E., 2005. “2003-2005 döneminde gerçekleştirilen yeni yasal düzenlemeler ve “koruma alanına” etkileri: bir
ön değerlendirme”, Korumada 50 yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 17-18 Kasım 2005, MSGSÜ Matbaası, sf:
159-168, İstanbul; ŞAHİN GÜÇHAN, N., KAYASÜ, s., (der.), 2005. Türkiye’de Doğal ve Yapılı Çevrenin Dönüşümüne İlişkin Yasal Düzenlemeler: ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Görüşleri, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara Yayın, Ankara; E. Madran, N. Özgönül, 2005, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, TMMOB,
Mimarlar Odası Yayını, Ankara; G. ARAT, M. TÜRKEŞ, 2002. “Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor” Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli, Vizyon 2023:
Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi, TUBİTAK, ANKARA. Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/
vizyon2023/csk/EK-8.pdf.
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SONUÇ YERİNE: YER’İN GELECEĞİ
Neriman Şahin Güçhan

Sunuşta da ifade edildiği üzere, Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı’nın en önemli bileşenlerinden biri olarak bu kitapta
sunulan ve 15 yeri içeren Kommagene Nemrut Yönetim Planı 2012 yılında tamamlanıp, 2015 yılında onaylanarak yürürlüğe koyulmuştur.
Bu süreçte KNKGP’nin kapsamında tamamlanan Nemrut dağı Tümülüsü’nün koruma ve sunuma yönelik ardışık araştırma ve projelerle
birlikte bir kısmı yönetim planında yer alan ve halen devam eden/etmesi öngörülen bazı projelerin de gerçekleştirilmesi sağlanmış ve
bunların bir kısmı uygulamaya da koyulmuştur.
Dolayısı ile alanla ilgili en çok bilgiye sahip bir grup olarak ODTÜ-KNKGP Koordinatörlüğü, KNKGP’nın başından, program kapsamındaki
tüm projelerin farklı süreçlerle ve farklı kurumlarca onayının tamamlanmasına kadar geçen sürede bir nevi alan başkanlığı görevini
üstelenmiş; bu çerçevede Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü ile birlikte hem Adıyaman Valiliği ve hem de en yetkili merkezi kurum olarak
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile tam bir eşgüdüm içinde çalışarak, tüm süreçte ortaya çıkan sorunların çözümü ve olanakların harekete
geçirilmesinde yapılacak işlerin KNKYP’nda öngörülen vizyona uygun olarak ilerlemesi sağlanmıştır.
Bu süreç, ODTÜ-KNKGP Koordinatörlüğünce doğrudan iletişim kurulan Adıyaman milletvekillerinin KNKGP’na olan inanç ve destekleriyle,
tüm paydaşların birlikte ve yan yana yürüttükleri bir sürece de dönüşmüştür. Bu durum sadece merkezi ve üst düzey yetkili ve sorumlularla
sınırlı kalmamış, katılımcı planlamaya dayalı saha araştırması ile aktif paydaşlara dönüşen ilçelerdeki ilgili müdürlükler ve Belediye
Başkanları ile birlikte; köylerde ise kanaat önderleri olarak muhtarlar, öğretmenler, imamların yanı sıra halkın da katıldığı bir süreç olarak
devam etmiştir.
Bu kapsamda bugünden geleceğe bakmayı amaçlayan bu sonuç bölümünde Haziran 2017 tarihi itibariyle gerçekleştirilen ve kısmen
uygulanmaya başlanan projelerle ilgili gelişmelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.
KNKGP’nin başlangıcından sonuna kadar, sonraki araştırmalara altlığını olmak üzere bir yandan Adıyaman il Kültür Envanteri
oluşturulurken diğer yandan da Nemrut Arşivi oluşturulmuş, bu sayısal arşivde derlenen bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşımı için www.
nemrut.org.tr adresinde bir web sitesiyle hazırlanmıştır. Bu site halen aktif olup, devamlılığı 2017 yılında Alan Başkanlığı tarafından
sürdürülmeye başlanmıştır.
Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korumasına yönelik olarak alanda yapılacak acil müdahalelerden, eserlerin yapısal durumu, taş
malzemelerdeki bozulma süreçlerinin tayini ve onarıma yönelik uyumlu müdahalelerin tanımlanması gibi bir dizi araştırmaya dayanarak
uygulamaya esas mimari projelerle, alanın sunumuna yönelik projeler tamamlanmıştır. Bu kapsamda eserlerde kullanılan kumtaşı ve
kireçtaşının özellikleri saptanmış, taşların mikro ölçekte bozulma tür ve mekanizması anlaşılmış, alanın jeolojik yapısı ile kullanılan taş
ocakları saptanmıştır. Bu tespitlere göre sert iklim koşullarına farklı dayanım gösteren kireçtaşı ve kumtaşı bloklarının konsolidasyonuna
yönelik, doğal malzeme ile uyumlu farklı yoğunluktaki çözeltilerle, kısmi ya da daha kapsamlı plastik onarımlarda kullanılacak harçlar
hazırlanmıştır. Bu karışımlar önce laboratuvarı koşullarında, daha sonra ise alanda uygulanarak, sonuçlar 18 ay boyunca izlenmiştir.
Alınan sonuçlara göre başarılı davranan karışımlar seçilerek, bozulmanın niteliğine uygun olarak alandaki kumtaşı ya da kireçtaşı
bloklarda uygulanacaktır (Topal, T., Deniz, B., Şahin Güçhan, N., 2012, Akoğlu, G., 2012; Güney, A., 2012; Caner, E., 2011).
Öte yandan taş malzemede özellikle kışın etkili olan ıslanma-donma-çözülme döngüsüne bağlı bozulmayı engellemek üzere, blokların
su geçirmeyen, ancak su buharını geçirerek kurumaya olanak sağlayacak tekstillerle kaplanması için laboratuvarda ve alanda deneysel
uygulamalar yapılmış, olumlu sonuç veren deneylere göre, alanın ziyarete kapandığı kış aylarında heykel başlarını koruyacak tekstil
kılıflar tasarlanmıştır.
Malzeme çalışmalarına koşut sürdürülen yapısal durum analizlerinde, Tersine Mühendislik yöntemleriyle, başta depremsellik olmak üzere
NDT’ndeki yapısal sorunlar ve olası nedenleri anlaşılmaya çalışılmış, alanla ilgili iklim verileri dâhil, gerekli ölçümler yapılmıştır. Bunlar
sonunda heykellerin deprem ve kar ötelemesine bağlı olarak nasıl yıkıldığı simülasyonlarla gösterilmiş, yapısal açıdan restorasyona
destek vermek üzere gereklilikler tanımlanmıştır (Türer, A., Aktaş Erdem, Y. D., Şahin Güçhan, N., 2012.).
Alanın mimari ve arkeolojik açıdan değerlendirilmesi için Nemrut’un güncel durumu belgelenmiş, alandaki 748 taş bloğunu içerecek
şekilde Mimari Bloklar Veri tabanı hazırlanmış; alanın özgününde nasıl tasarlandığını gösteren bir Restitüsyon Projesi de tamamlanmıştır.
Bu projelere dayanarak hazırlanan Restorasyon Projesi’nde ise NDT kumtaşı ve kireçtaşı eserlerin konsolidasyonu ve yapısal sorunların
çözümüne yönelik müdahaleler bir bütün olarak değerlendirilmiş; teraslardaki farklı bozulmaları gözeten müdahaleler her blok için özel
olarak tanımlanmıtır. Özellikle çok bozulmuş olan Aslanlı Horoskop ve Dexiosis stelleri gibi bazı kumtaşı blokların alandan taşınarak,
kapalı bir yerde muhafaza edilmesi, yerlerine replikalar yerleştirilerek alanın ziyaretçilerce daha iyi anlaşılmasına yönelik öneriler
geliştirilmiştir. Alanın daha iyi anlaşılması için ziyaretçilerin antik döneme ait kutsal tören yollarını kullanarak alana ulaşmalarını sağlayacak
düzenlemeler öngörülmüş; bugün mevcut olmayan bazı eserlerin kopyalarının yapımı önerilerek, bu kutsal alandaki ritüelin nirengi
noktaları/elemanları okunur hale getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak kuşkusuz NDT’ndeki restorasyon süreci herhangi bir yapı faaliyeti gibi
kısa erimde tamamlanabilecek bir uygulama değildir. Her taş bloğunun tek tek konsolidasyonunu öngören bu uygulamanın, birkaç yıllık
bir süreçte tamamlanması ve bu dönemde alanın ziyarete açık tutulmasının da sağlanması planlanmıştır. Öte yandan bu sürecin çevre
halkı için istidam alanı yaratarak, yerelde farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde tasarlanması ilke olarak benimsenmiştir. Bu
çerçevede alanda yapılacak restorasyon uygulamasının bir yandan yaprak öğrenme ve alana yönelik bilinç geliştirilmesini sağlamak; diğer
yandan da uluslararası işbirliklerine ortam yaratacak şekilde KTB ile uluslararası alanda sivil toplum kuruluşları ile birlikte sürdürülmesi
planlanmaktadır.
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NDT’nin korunmasına yönelik uzun soluklu çalışmalar devam ederken, alanın çağdaş biçimde sunumu ve yorumlanmasını sağlamak
üzere daha kısa sürede uygulamaya geçilmek için Çevre Düzenleme Avan Projesi hazırlanmış, buna yönelik mimari uygulama projeleri
SAYKA Ltd. Şti. ile birlikte ODTÜ desteğinde tamamlanmıştır. Bu projede amaç, engelliler de dâhil olmak üzere alanda ziyaretçilerle
birlikte farklı kullanıcıların gereksinimlerinin karşılanması ve alanda güvenliğin sağlanmasıdır. Alandaki kullanımlar için gerekli mekânsal
kapasite sağlanarak bekçi kulübeleri, saha ofisi, tuvalet birimlerinin yanı sıra, her sene yapılan Nemrut Festivali için bir Festival Alanı
da tasarlanmıştır. Alanın güvenliği için kameralı izleme sistemi kurulmasının yanı sıra ziyaretçi kapasitesi belirlenmiş; alanın turistlerce
rahat gezilmesi ancak bu süreçten eserlerin zarar görmesinin en aza indirmek üzere kullanılacak işletme modeli de geliştirilmiştir. Ayrıca
bu projelerde alana erişim için yollar ve engelli güzergâhı tanımları, bilgilendirme / yönlendirme tabelaları, bakı noktalarının tayini ve
tasarımı, oturma bankları/ çöp kutuları gibi peyzaj elemanları da tasarlanmıştır. NDT Çevre Düzenleme Projesi’nin uygulama ihalesi
Ekim 2012’de KTB’nca yapılmıştır. Uygulama büyük ölçekte tamamlanmış olmakla birlikte, eski hizmet binasının yıkımı ve Festival alanı
uygulaması tamamlanma aşamasındadır.
NDT’de ziyaretçilerin alana gelmeden bilgilendirilmeleri ve gereksinimlerinin karşılanması için, biri Adıyaman ve diğeri Malatya tarafından
gelenler için olmak üzere, iki ayrı Ziyaretçi Evi’nin avan projeleri, imar planlarıyla birlikte ODTÜ tarafından hazırlanmıştır. 2009 yılında
yine ODTÜ desteğinde SAYKA Ltd. Şti. tarafından mimari uygulamaları hazırlanan bu projelerin inşası ise yapı içlerindeki sergilenme
sistemleri de büyük oranda tamamlanmıştır.
NDT’de devam eden bu uygulamalara paralel olarak KTB’nın desteği ile Eski Kahta’daki Yenikale ile Adıyaman’daki Hanın Restorasyon
projeleri hazırlanmış; Yenikale’nin restorasyon uygulaması büyük ölçekte tamamlanmış, Perre arkeolojik alanı çevre düzenleme proje
ve uygulaması da gerçekleştirilmiştir. İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Eski Kâhta-Karahisar Köyü’nde altyapı ve sokak kaplama
çalışmaları yapılırken, GAP İdaresi’nin de desteği ile Nemrut Dağı Tümülüsü’ne ulaşan Kral Yolu ile açılmış, Tümülüse ulaşan yollar
sağlıklaştırılarak, altyapı geliştirilmiştir.
NDT’nin Adıyaman için kaynak değeri gözetilerek Adıyaman’daki diğer kültür varlıklarını içine alan özel bir senaryoya dayanarak, katılımcı
bir anlayışla geliştirilen Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nın amacı Nemrut odaklı güzergâha başka yerleri de katarak, Adıyaman’daki
konaklama süresini uzatarak, il genelinde turizm gelirlerini artırmak; kültür turizmi yoluyla Nemrut’ta devam eden koruma amaçlı proje
ve uygulamaların çarpan etkisini artırmaktır.
KNYP için kaynak arayışı sürecinde, ODTÜ-KNKGP Koordinatörlüğü ve Adıyaman İl Kültür Müdürlüğü ortaklığında turizme yönelik
özellikle tanıtım, çevre ve koruma bilinci geliştirme ve eğitimi, arkeolojik alanları içeren çevre düzenleme proje ve uygulamalarına ilişkin
pek çok faaliyeti içerecek şekilde bir Avrupa Birliği projesi geliştirilmiştir.“Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi”
isimli bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu program, bölgeler arasındaki ekonomik
ve sosyal farklılıkları azaltmayı hedeflemektedir. Yaklaşık 10 milyon Euro bütçeli proje kapsamında KNYP’de tanımlanan 9 farklı ören
yerinde inşaat ve çevre düzenleme projelerinin uygulanması, ulusal ve uluslararası tanıtım etkinliklerinin sağlanması, turizm işletmecileri
ve diğer paydaşlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi öngörülmektedir. Proje sonucunda Adıyaman’da yıllık 30 bin turist artışı
hedeflenmekte, konaklama süresinin 4 güne çıkarılması planlanmaktadır.
Böylece bir UNESCO Dünya Miras Alanı olan Nemrut Dağ’ın koruma çalışmalarıyla yaratılacak gücün Adıyaman’ın gelişiminde araç
olarak kullanımı sağlanacaktır. 5226 sayılı yasaya göre KNYP’nin onaylanmasına koşut 2015 yılında oluşturulan KNYP Alan Başkanlığı,
Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulu’nca KNYP’nin uygulanması için çalışmalar başlanmıştır.
Tüm bu kapsamı ve süreci ile Türkiye’de bu nitelikteki bir örnek olan KNYP’de tanımlanan projeler uygulanıp Adıyaman’da gözle görünür
değişiklikler yaşandıkça, KNYP’nın başarısı da görünür hale gelecektir. Bu uygulamanın başarısı ise her türlü güçlüğü katılımcı bir anlayışla
birlikte, yanyana durarak başaran başta Adıyamanlılar olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği ve ODTÜ’nün ortak
ürünü olacaktır.

564

KOMMAGENE-NEMRUT YÖNETİM PLANI

