Bozkırın Yaşam Tarzına
Etkisi

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi

İnsanlar yaşadıkları doğal alanlara şekil vermiştir; aynı
zamanda iklim, coğrafi etkenler ve bitki örtüsü de insan
topluluklarına, yaşam biçimlerine ve kültürlerine etki
etmiştir.

GCP/TUR/061/GFF

ARKEOLOJİ

bozkır biyolojik çeşitliliğinin geniş peyzajlarda etkin korunması
için uygun ortamın oluşturulması bileşeni kapsamındaki
çalışmalar Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) tarafından
gerçekleştirilmektedir.
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Soğmatar Antik Kenti

GEÇMİŞİN KALBİ
BURADA ATIYOR

Karacadağ
Bozkırları
Kızılkuyu Yaban
Hayatı Geliştirme
Sahası

ŞANLIURFA
Tek Tek Dağları
Milli Parkı
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Bu kadar köklü bir geçmişe sahip,
insan yerleşiminin çok eskiye
dayandığı bir coğrafyada bozkırın
etkileri müzikten edebiyata,
geleneksel el sanatlarından
mimariye kadar her alanda
görülebilir. Halk müziğinde aşk,
yiğitlik, mertlik, ayrılık, gurbet,
sıla özlemi konularıyla uzun hava,
gazeller ve ağıtlar günümüzde
sıra geceleriyle varlığını devam
ettirmektedir.

“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir
Yönetimi Projesi; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
ile Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü (DKMPGM), Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
(BÜGEM) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Küresel
Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülmektedir. Projenin

Bu broşür
Doğa Koruma Merkezi
Vakfı tarafından Türkiye’nin
Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi
kapsamında hazırlanmıştır.

Şuayip Şehri

Ayrıntılı bilgi için

Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
www.fao.org/turkey E-posta: fao-tr@fao.org
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
www.milliparklar.gov.tr
Soğmatar Antik Kenti
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Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
www.tarim.gov.tr/BUGEM
Orman Genel Müdürlüğü
www.ogm.gov.tr

Soğmatar Antik Kenti
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Şuayip Şehri'nin doğudan görünümü

Göbeklitepe Ören Yeri

3.000 yıllık geçmişe sahip kent merkezi
surlarla çevrilidir; bu surlar kenti dışarıya
kapatmakta ve kırsal alandan ayırmakta,
aynı zamanda savunma amacına hizmet
etmektedir. Kent merkezinde genellikle
mabet, saray ve pazar yeri bulunmakta,
bu tören ve ticaret merkezi kimi zaman
ikinci bir iç surla korunmaktadır. Kent;
bilimin, sanatın ve kozmopolit bir
kültürün odak noktasıdır.
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Bildim-Çaykuyu yolu hayratının
güneyden görünümü

Şanlıurfa; jeopolitik konumu,
tarihsel birikimi, kültürel
geçmişi ve dini önemi nedeniyle
birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış bir kenttir. Tarihi geçmişi
Şanlıurfa’nın birçok yönüyle
köklü geleneksel bir yapıya sahip
olduğunu ortaya koymaktadır.
Şanlıurfa denince arkeolojik
açıdan akla ilk gelenlerden
biri, Balıklıgöl Heykeli’dir. Bu
heykel, avcı toplayıcı dönemden
kalma, dünyanın gerçek boyutta
yontulmuş ilk eseridir.
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Senemağara

Senemağara
Türkiye

Dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe ise bölgenin en
önemli arkeolojik zenginliklerinden biridir. Birçok önemli yerleşim
alanı, höyük ve ören yerine sahip bölge, İpek Yolu gibi önemli ticari ve
askeri yollar üzerinde kurulması, Fırat ve Dicle nehirleri sayesinde su
kaynaklarına ve verimli topraklara sahip olması nedeniyle kesintisiz
yerleşimi ve özgün sivil mimarisiyle ön plana çıkmaktadır.
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On İki Bin
Yıllık Şehir
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Bozkırlar binlerce yıldır yöre halkının temel ihtiyaçlarını
karşılamış ve kültürünü şekillendirmiştir. Bozkır kültürü
yöre halkının yaşamında, türkülerinde, el sanatlarında ve
mimarisinde kendini göstermektedir.

©Deniz Tapan
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Şanlıurfa’nın Arkeolojik
Geçmişi

Şanlıurfa ili, Türkiye’de bozkır denilince ilk akla gelen yerler
arasındadır. Uçsuz bucaksız düzlükleri, yarı-kurak iklimi ve sade
topoğrafik yapısıyla Şanlıurfa’daki doğal bitki örtüsü büyük
ölçüde bozkırlardır.

Şanlıurfa’nın bulunduğu bölge,
Ortadoğu ve Ön Asya’yı birbirine
bağlayan bir köprüdür. Birçok
medeniyete de ev sahipliği
yapmış, yaklaşık 12.000 yıllık bir
şehirdir. Dolayısıyla buradaki
yaşam, tarihin, toplumun ve
kültürün nasıl oluştuğu ve
değiştiği konusunda önemli
ipuçları verir.

Şanlıurfa ayrıca Verimli Hilal Bölgesi’nin kuzey ucunda bulunur;
bölge, avcı toplayıcı insan topluluklarının yerleşik hayata geçtiği
ve tarım yapmaya başladığı yerdir. Verimli Hilal Bölgesi’nin
bel kemiği olan Nevali Çori, Akarçay Tepe, Hassek, Gre Virike,
Lidar höyüklerinin her biri uygarlık tarihinin mihenk taşlarını
oluşturur. Elde edilen buluntular; heykel, mimari, mozaik gibi
yönlerden, yaşanılan döneme damga vurmuş çağının en ileri
sanatsal ve dinsel eserlerini içerir.

Senemağara

Verimli Hilal Bölgesi’nin
haritası
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Karahisar Ulban Mevkii Kayaaltı sığınağından
çakmaktaşından bir mızrak ucu
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Soğmatar
Antik Kenti
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Mısır

Karacadağ zirvesinde yer alan		
İbrahim Paşa yaylasının genel görünümü

Tek Tek Dağları Milli Parkı
Tarihi ve Kültürel Mirası
©Bahattin Çelik
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Tek Tek Dağları Milli Parkı bölgesi, genel olarak tarım alanı
fazla olmayan ve daha çok platolardan oluşan bir bölgedir. Bu
bölgede sadece Yağmurlu (Soğmatar), Şuayip Şehri, Akmağara
ve Sarıtaş çevresinde eski kuru dere yataklarının olduğu
yerlerde tarım alanları bulunmaktadır.

Karacadağ Bozkırları Tarihi
ve Kültürel Mirası
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Deyr Yakup Manastırı kalıntılarının
batıdan görünümü

Kızılkuyu Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası Tarihi
ve Kültürel Mirası

Karacadağ’ın zirve bölümü, sürekli yerleşim için fazla uygun
olmayan 1.981 m rakımlı sönmüş bir volkanik dağdır. Sürekli
yerleşimler dağın yamaçlarında, daha alçak yerlerde bulunur.
Aktifken püskürttüğü lavlar Şanlıurfa ve Diyarbakır arasındaki
bölgeyi doldurmuş, buralardaki siyah bazalt kayaların oluşmasına
neden olmuştur. Bu bazalt taşlar Şanlıurfa, Diyarbakır ve
Siverek’te sayısız tarihi binada yapı malzemesi olarak 			
kullanılmıştır.

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yapılan
incelemeler, binlerce yıl önce bölgeye ilk gelen
toplulukların buralarda geçici kamp kurduklarını
göstermektedir. Ayrıca bölgede, hemen hemen her köyün
altında veya kırsal kesimlerde Erken Bizans Dönemi’ne
ait yerleşimler ve daha çok günümüzdeki han yapılarının
niteliğini taşıyan Roma ve Bizans Dönemi’ne tarihlenen
burçlar bulunmaktadır.
Şuayip Şehri

©Bahattin Çelik

Kazısı yapılan Harbetsuvan
Tepesi Ören Yeri’nin havadan
görünümü
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AltınbaşakHacı Bedir Burcu
Köyü kaya mezarlarının
genel görünümü

Ulak-Burcukevtan Köyü
burcu taş yapısının
içten görünümü

Tek Tek Dağları’nda 1989
yılından itibaren yapılan
kapsamlı araştırmalar,
özellikle Göbeklitepe ile aynı
boyutlarda ve aynı döneme
tarihlenen Karahan Tepe’nin
keşfi, bölgeyi bir kez daha
önemli kılmıştır.

Neolitik Döneme
(M.Ö. 10000-8000)
tarihlenen Karahan Tepe ve
Harbetsuvan Tepesi yerleşimlerinin
ve tuzak alanlarının varlığı ve yapılan kazı
çalışmalarında tavşan, ceylan ve yabani eşeklere ait
arkeolojik kalıntılar, bu bölgede avcılığın ve toplayıcılığın
Neolitik Dönem’den itibaren yapılmış olduğunu göstermektedir.
Özellikle Karahan Tepe kült alanında ele geçen bazı buluntular
üzerinde bölgenin günümüzden 11.000 yıl önceki hayvanlarına dair
izler görülmektedir.

Şanlıurfa kent merkezinin 10 km
güneyinde, İkizce Köyü sınırları içinde yer
alan Hamzan Tepe, bölgenin en eski yerleşim
merkezidir. Yerleşimin içinde ana kayaya oyulmuş
üstü açık havuzlar bulunmaktadır.

Hamzan Tepe Ören Yeri’nde kaçak kazılar
sonucu açığa çıkmış yuvarlak planlı
mimari yapı
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Senemağara antik
ören yeri

Zinnare Ziçey, Kalkolitik Döneme
tarihlendirilen seramikten kap parçası
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Güzelkuyu kaya
mezarlarından detay
görünüm
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Altınbaşak-Hacı Bedir Burcu ahır yapısının
güneyden görünümü

Soğmatar
Antik Kenti
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19. yüzyılın sonlarından itibaren
yabancı gezginlerin de ilgisini çeken
Tek Tek Dağları’nda özellikle ilk incelenen yerler
Roma Dönemi’ne ait buluntular olan ören yerleri
olmuştur. Bunlardan en önemlileri, Soğmatar, Şuayip
Şehri, Senemağara gibi ören yerleridir.
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Zinnare Ziçey Harabesi'nin
havadan görünümü

Karacadağ Zinnare Ziçey Tapınak
Alanı’ndan ele geçen Ay tanrısını
temsil eden hilal şeklinde stel

Bölgede Zinare Zer Harabesi, Kamer Sekü Mevkii Harabesi,
Acem Tepesi, Selamün Aleyküm Tepesi Tümülüsü, Mendel
Harabesi, Zinnare Ziçey Harabesi ve Zinnare Ziçey Tapınak
Alanı gibi ören yerleri tespit edilmiştir. Bunlardan yola
çıkarak bölgede Kalkolitik Çağ’dan (M.Ö. 7000) itibaren
yerleşim olduğu anlaşılmaktadır.

Zinnare Ziçey Harabesi’nin kuzeyden
görünümü
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Neolitik Dönem’den
sonra Kalkolitik Dönem,
Tunç Çağları, Demir
Çağları, Roma ve Bizans
Dönemlerinde de iskân
görmüş olan bölgenin
her dönemde önemini
koruduğu görülmektedir.

İslami Döneme ait aslan şeklinde
kırık bir mezar taşı

Keçli Tepe Höyüğü’nden
Bizans Dönemi’ne ait
demirden bir ok ucu
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Keçli Tepe Yapılı mağara önü
Bizans Dönemi boyalı seramik
parçası
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Bölgede, Bizans (Doğu
Roma) Dönemi (M.S.
400-900) yerleşimlerinin
varlığı, özellikle ağaçların
bolluğu sebebiyle
menengiç toplayıcılığı
yapıldığını ortaya
koymaktadır.
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Karahisar Harbetsuvan Tepesi batı mevkii
kayaaltı sığınağı
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Karahisar köyü Mınzıle Bozey
yamaç yerleşiminden bir ok ucu

Yerleşimin güneyinde yüzeye çıkmış halde çakmaktaşı tabakaları
dikkat çekmektedir. Hamzan Tepe’nin yaklaşık 1 km güneyinde
Orta Paleolitik Çağa ait çakmaktaşından yapılmış mızrak
uçlarının keşfedildiği geçici kamp alanları bulunmaktadır.
Orta Paleolitik Döneme ait
bir mızrak ucu
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Karahisar Köyü doğu mevkii
tuzak alanı duvarlarının detay
görünümü

