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18. Kültürel Miras
18.1

Giriş

Bu bölüm Projenin inşaat, işletme ve kapama aşamaları sırasında kültürel mirasla ilgili beklenen
etkilerin değerlendirmesini sunmaktadır. Kültürel miras şunları içermektedir:
Fiziksel kültürel miras, taşınır ya da taşınmaz nesneler, alanlar, yapı grupları ve bunlarla bağlantılı
kültürel ya da kutsal alanlar ve ayrıca arkeolojik, paleontolojik, tarihi, mimari, dini, estetik ya da diğer
kültürel öneme sahip doğal özellikler ve manzaralar anlamına gelir.
Soyut kültürel miras, toplulukların, grupların ve bazı durumlarda, bireylerin kendi kültürel mirasının
bir parçası olarak gördüğü ve nesilden nesle aktarılan uygulamalar, temsiller, ifadeler, bilgi ve
yetenekler anlamına gelir.
18.1.1

Hedefler

Kültürel Miras etki değerlendirmesinin özel hedefleri şunlardır:
Türkiye’deki ve toplumsal inceleme alanındaki somut ve soyut kültürel mirasın belirlenmesi ve
belgelenmesi;
Projenin potansiyel olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi;
Olumlu etkileri artırmak ve olumsuz etkileri azaltmak ya da bunlardan kaçınmak için
gerçekleştirilebilir hafifletici önlemler geliştirilmesi; ve
Projenin ömrü boyunca uygulanacak yönetimsel ve izlemeyle ilgili önlemler geliştirilmesi.

18.2

Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Özeti

Yasal mevzuat içeriği bölüm 13’te sunulmuştur.

18.3

Kapsam ve Değerlendirme Metodolojisi

ŞekilŞekil
Kapsam ve değerlendirme metodolojisi bölüm 13’te sunulmuştur.

18.4
18.4.1

Mevcut Durum
Kültür Varlığı Bağlamı

Ulusal Düzeyde
Anadolu bölgesi kültürel varlıklar bakımından zengindir ve erken Bronz Çağına kadar giden arkeolojik
kalıntılar bulunmaktadır. Ülke ve İl bazında aşağıdaki arkeolojik ve tarihi bağlam sunulmaktadır.
Şekil 18-1Arkeolojik Zaman Çizelgesi
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Mezolitik (yakl. M.Ö. 10000 ila 6800)
Würm buzlanmasından buz katmanlarının geri çekilmesi Pleistosen döneminin bitişini ve Holosen
döneminin başlangıcını simgeledi. İklim daha ılıman hale gelmiş ve buz katmanları şu anda Türkiye
olan bölgedeki dağların tepesinden çekilmiştir. Mezolitik dönemi insanları yarı göçebe, mevsimsel
avcılık ve toplayıcılık yaparak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yay ve oklar, sapanlar ve küçük taşlardan
yapılan karmaşık aletler geliştirilmiştir1. Türkiye’nin iç bölgesinde Hallan Çemi Tepesi ve Aşıklı Höyük
gibi yerlerde Mezolitik malzemeler keşfedilmiştir2.
Neolitik ve Eneolitik / Kalkolitik (yakl. M.Ö. 6800 ila 3200)
Erken Neolitik dönemin sırasında hayvanların ve bitkilerin evcilleştirilmesine doğru bir geçiş vardır.
Toprak kaplar, tekstiller ve çeşitli yeni taş tarım aletleri geliştirildi. Küçük köylerde çamur ve tahtadan
yapılan neolitik evler inşa edilmiştir. Köyler genelde nehirlerin olduğu vadilerde yer almaktadır.
Eneolitik/Kalkolitik dönem boyunca (yakl. M.Ö. 5000 ila 3200), bakır ve altın metal işleme geliştirilmiştir.
En önemli Neolitik yerlerden biri de Türkiye’de İç Anadolu’nun güneyinde yer alan Çatalhöyük’tür ve
tarım yapıldığını ve evcil hayvanlar bulunduğunu açık bir şekilde gösteren çok bileşenli bir yerleşim
yeridir3.
Bronz Çağı (yakl. M.Ö. 3300 ila 1200)
Bronz Çağı sırasında tarım ve teknoloji gelişmeye devam etti ve toplumsal hiyerarşiler oluştukça
toplumlar daha karmaşık hale gelmiştir4. Bronz metal işleme gelişti ve hem karada hem de denizdeki
ticaret yayılmıştır. Kayseri İlinde çeşitli Kalkolitik yerleşimler belirlenmiştir. Bu dönemde ayrıca Hititler
ve Asurlular5 ortaya çıkmış ve her ikisi de erken demir işleme bilgisine sahiptir.
Demir Çağı (yakl. M.Ö. 900 ila M.S. 200)
Hitit Krallığının çöküşü (M.Ö. 1200 ila 1180) sonucunda batıdan Frigyalılar ve diğer Hint-Avrupalı
göçmenler gelmeye başlamış ve doğuda Urartu krallığı genişlemiştir. Bu dönem boyunca Karadeniz’de
sahilde yer alan yerleşim alanlarından içteki platolardaki yerleşim alanlarına genel bir geçiş
görülmektedir6.
Antik Dönem (yakl. M.Ö. 800 BC ila M.S. 395)
1

Asouti, E, 2006 Beyond the Pre-Pottery Neolithic B Interaction Sphere World Prehistory 20, 87–126
Gates, MH 1995 Archaeology in Turkey American Journal of Archaeology 99(2):207-255. Archaeological Institute of America,
New York.
3
Burney, CA 1956 Northern Anatolia before Classical Times Anatolian Studies 6:179-203. British Institute of Archaeology at
Ankara, London
4 Pleiner, R, and JK Bjorkman 1974 The Assyrian Iron Age: The History of Iron in the Assyrian Civilization Proceedings of the
American Philosophical Society 118(3):283-313. American Philosophical Society, Philadelphia.
5
UNESCO 2012 Archaeological Site of Troy. UNESCO World Heritage Centre. Erişim: http://whc.unesco.org/en/list/849 [
6 Doonan, O 2003 Sinope Ancient Greek Colonies in the Black Sea (Karadeniz’de Antik Grek Kolonileri), Cilt 1, ed: D.V.
Grammenos and E.K. Petropoulos:1379-1402. Archaeological Institute of Northern Greece, Thessaloniki.
2
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Bu dönemdeki en önemli Türk ihracat ürünleri arasında balık ve işlenmiş balık, kereste ve ahşap
eşyalar, metal eşyalar, değerli taşlar, zeytinyağı ve şarap ve Akdeniz’den ithal edilen ürünler arasında,
yağ, şarap ve işlenmiş ürünler (örn. porselen eşyalar, meal eşyalar, cam eşyalar) yer almaktadır7.
Ortaçağ (370 ila 1475) ve Ortaçağ Sonrası Dönemler (1475 ila 1829)
Bizans İmparatorluğu, Roma başkentinin Bizantium şehrine taşınması ve Konstantipol (şimdiki İstanbul)
adını almasıyla 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bizans İmparatorluğu Doğu Akdeniz ve Karadenizi kontrol
etmeyi amaçladığı için, birçok deniz çatışması olmuştur8. Bu dönemde çok politik karmaşıklıklar olmuş
ve Bizans ile Germen krallıkları ve Persliler arasında deniz savaşları yaşanmıştır.
Rus güçleri 16’ncı yüzyıldan itibaren Osmanlılara rakip olmaya başlamıştır. Sonraki yüzyıllarda çeşitli
Rus-Türk Savaşları ve antlaşmaları olmuştur.
Ortaçağ sonrası dönemden arkeolojik kalıntılar Anadolu’nun her yerinde bulunabilmekte, özellikle de
Karadeniz sahilinde Zeytinlik’te (Sinop) ve Marmara Denizinde İznik’te ve bunlar daha çok Osmanlı
porselenlerinden (çinilerinden) oluşmaktadır9.
Modern Çağ (1922’den Günümüze)
20’nci yüzyılın başlarında, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Türkiye’nin politik ortamı
değişmiştir. Türkiye İkinci Dünya Savaşı sırasında genel olarak tarafsız kaldı ama savaşın sonuna
doğru Müttefik güçlere katılmıştır. Türkiye içinde ve yabancı ülkeler arasındaki göçler bugüne kadar
devam etmiş ve bununla birlikte kültürdeki değişiklikler de devam etmiştir.
İl Düzeyinde
Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölgesinde, Toros Dağları ile İç Anadolu Platosunun buluştuğu yerde
yer almaktadır. Bölge, Erken Bronz Çağı, Neolitik ve Kalkolitik dönemlere kadar giden arkeolojik kültür
varlıklarıyla bilinmektedir.
İlde Kültepe ve Fraktin Höyüğü gibi çeşitli ulusal düzeyde önemli arkeolojik sit alanları bulunmaktadır.
Kültepe, Erken Bronz Çağından Helenistik Döneme kadar kesintisiz bir kültürel tarih sağlamaktadır.
Kültepe’nin en çarpıcı kültürel dönemi Orta Bronz Çağıdır. Kültepe’de Kuzey Mezopotamya’dan gelen
Asurlu tüccarların ticari faaliyetlerini belgeleyen yaklaşık 23.500 çiviyazısı tablet ortaya çıkarılmıştır.
Burası ticaret yolları üzerinde önemli bir şehir olup, Mezopotamya’dan gelen ve bütün Anadolu’ya
dağıtılan hammaddeler için önemli bir dağıtım noktasıdır.
Develi Ovası Erciyes Dağının güney-güneydoğu tarafında yer almakta ve Kayseri İlindeki en büyük
ovalardan biridir. Ovanın arkeolojik potansiyeli çeşitli araştırmalarla incelenmiştir. Fraktin Höyük ve
Fraktin Anıtı, Gümüşören Köyünün içinde, Öksüt’ün yaklaşık 15 Km doğusunda bulunmakta ve ovada
yer alan en önemli sit alanlarından ikisini oluşturmaktadır. Fraktin Höyük, Erken Bronz Çağına kadar
gitmekte ve bölgedeki bu erken dönem hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Fraktin Anıtı, Hitit
İmparatorluğu’na kadar gitmekte ve Hitik Kralı Hattuşili III ve Kraliçe Puduhepa’nın tanrıların şerefine
yere şarap döktüğü bir dini bir töreni göstermektedir.
Develi Demir Çağı, Helenistik, Roma ve Ortaçağ dönemlerine giden, kazılmamış, çeşitli yerleşim yerleri
ve anıtlarıyla zengin bir kültürel varlığa sahiptir. Develi’nin içinde ve etrafındaki Ortaçağ sit alanlarına
örnekler arasında Develi Kalesi, Dev Ali Türbesi, Öksüt Kalesi ve çeşitli höyükler yer almaktadır.10

7 Stanimirov, S 2003 The Western Black Sea Boats in the Eneolithic and Bronze Ages (Enolitik ve Bronz Çağlarında Batı
Karadeniz Tekneleri) Athena Review 3(4). Temin edilebileceği adres: http://www.athenapub.com/12blksea.htm
8
King, C 2004. The Black Sea: A History (Karadeniz: Bir Tarih). Oxford University Press, Oxford.
9
Bass, GF 1972 A History of Seafaring Based on Underwater Archaeology (Sualtı Arkeolojisine Dayalı olarak Denizcilik Tarihi).
Thames and Hudson, London.
10 Höyükler
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Develi Kalesi: Yukarı Develi’de bir tepenin üzerinde yer alır ve düzlüğün önemli bir bölümüne
stratejik açıdan hakim bir noktadadır (Şekil18-2). Burası yaklaşık 900 m2 bir alan kaplamakta ve
tarihinin Roma dönemine kadar uzadığına inanılmaktadır.
Develi Türbesi: Yukarı Develi’de yer almakta ve XII. Yüzyıl sonunda önemli bir yerel kişi için inşa
edilmiştir. Develi Türbesi iyi korunmuş ve Müslümanların ziyaret ettiği önemli bir yerdir.
Öksüt Kalesi: kayalara oyulmuş ve Roma Dönemine dayanan çeşitli yapılardan oluşmaktadır.
Öksüt köyünde bulunmakta ve bu sit alanı Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) arkeolojik sit alanları
listesinde kayıtlıdır (Şekil18-3)
Eski mezarlıklar olan höyükler bölgedeki tepelerde yaygın olarak bulunan arkeolojik özellikler olup,
bunların geçmişi Roma dönemine kadar uzanır.
Şekil18-4Kayseri İlinde Öksüt Projesinin etrafında yer alan bölgedeki arkeolojik sit alanlarının bir
özetini sunmaktadır.
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Şekil18-2. Develi Kalesi11

Şekil18-3. Kayaya oyulmuş bir yapıya sahip Öksüt Kalesi12

11 Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Dr. Atakan AKÇAY, Dr. Yalçın KAMIŞ,Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2012 ve 2013
12 Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Dr. Atakan AKÇAY, Dr. Yalçın KAMIŞ,Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2012 ve 2013
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Şekil18-4. Öksüt Projesinin yakınlarındaki arkeolojik alanlar13

Öksüt’ün etrafında Kültürel Miras Potansiyeli

18.4.2

Somut Kültürel Varlıklar

Arkeoloji
Lisans alanının kuzeyi bir Arkeolojik Koruma Alanı Şekil18-5 olup, onaylanan Sivas-Yozgat-Kayseri
Çevre Planına göre bu şekilde nitelenmiştir. Arkeolojik koruma ÇED İzin Alanın dışında yer
almaktadır.

13 Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Dr. Atakan AKÇAY, Dr. Yalçın KAMIŞ,Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2012 ve 2013
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Şekil18-5. Arkeolojik Koruma Alanı, Sivas-Yozgat-Kayseri Çevre Planı14

Arkeolojik Araştırmalar
ÖMAŞ Lisanslarının yüzeysel keşif araştırmaları Ekim 2012 ve Ekim 2013’te arkeologlar tarafından
yapılmıştır15 (Ek D). ÖMAŞ Lisansları içinde belgelenen potansiyel alan göstergeleri arasında taş
yığınları; yapay görünen toprak yığınları; mezar taşları; insan eliyle yapılmış eşya ve aletlerin yüzeysel
olarak dağılmış halleri; ve harap durumdaki mimari özellikler, örneğin, duvarlar ya da bina temelleri
bulunmaktadır.
ÖMAŞ Lisansları Saha Çalışması izin alanı sınırları içinde toplam 7 potansiyel kültür varlığı
belirlenmiştir. Bu alanlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
Ortaçağ dönemi doğal gözetleme kulesi
Mödüge Kale Tepe kale kalıntıları
Erken Bronz Çağı teras yerleşimi
Ortaçağdan bina temelleri ve duvarları
Taş yığınıyla oluşturulmuş tepecikler
Höyük (tarihi mezar yeri).

14 Sivas-Yozgat-Kayseri Çevresel Plan
15 Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Dr. Atakan AKÇAY, Dr. Yalçın KAMIŞ,Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2012 ve 2013
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ÖMAŞ Lisanslarının araştırmaları sırasında arkeologlar tarafından belirlenen potansiyel kültür
varlıklarının bir özeti aşağıda sağlanmıştır. Bu alanların konumları Şekil18-4 veŞekil18-11’de
belirtilmiştir.
Büyük Meşe Tepe: ana sondaj alanının güneyinde yer alan kayalık bir alan, Öksüt Köyüne yukarıdan
bakan konumuyla doğal bir gözetleme kulesi özelliklerine sahiptir (Şekil18-6). Tepenin kuzeybatısında
kalan düz alanda bir kaç çömlek parçası bulunsa da tepe üzerinde arkeolojik yerleşim kalıntısı
belirlenmemiştir. Herhangi bir arkeolojik dolgu ya da arkeolojik kalıntı bulunmaması bu alanın arkeolojik
olarak önemli bir alan kabul edilmemesi anlamına gelmektedir.
Şekil18-6. Büyük Meşe Tepesi16

Mödüge Kale Tepe (ayrıca bölgede Odunlukkale olarak da biliniyor): Bozdağ (1.809 m), Zindan Dağı
(1.650 m) ve Akpınar Tepesi (2.070 m) vadilerine bakan bir tepenin üzerinde yer alan kalenin
kalıntılarından oluşmaktadır. Küçük kalenin arkeolojik kalıntıları yaklaşık 25 x 75 m bir alanı
kaplamaktadır.
Bu kale kayalık bir alanda inşa edilmiş ve dik teras bölümü kuzey tarafını oluşturmaktadır. Kalenin
güney ve doğu bölümlerinde daha az eğim bulunmakta ve doğrudan ana kaya üzerinde inşa edildiği
için daha iyi korunmuştur. Güney ve doğudaki kalıntılar bazı yerlerde 2 m yüksekliğe ulaşmaktadır. Kale
duvarları kuru duvarcılık teknikleriyle inşa edilmiş ve yapıştırıcı malzemeler kullanılmamıştır. Sit
alanının bazı bölümlerinde dikdörtgen odaların kalıntıları görülebilmektedir (Şekil18-7)
Kalıntılar içinde tarihlendirmede yardımcı olan çömlek parçası gibi arkeolojik malzemeler
bulunmamıştır. Mimari özelliklere ve inşaat tekniklerine bakılarak yaklaşık olarak Ortaçağ döneminden
olduğu tahmin edilmektedir. Kalenin bu dönemde bir gözetleme kulesi görevi yaptığı düşünülmektedir.

16 Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Dr. Atakan AKÇAY, Dr. Yalçın KAMIŞ,Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2012 ve 2013
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Şekil18-7. Mödüge Kale Tepe17

Elmalık Mevkii Teras Yerleşimi: Bu sit alanı Öksüt köyünün yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda Elmalıcı
Tepe ile Bozyazı sırtı arasında yer alıyor. Bu yerleşim yeri Çağboğazı ve Seben derelerine akan
derelerin alüvyal dolgusu üzerinde bulunmaktadır. Yerleşim yeri sulak bir yerde ve arkeolojik kalıntıların
üzeri biraz alüvyal örtü ile kaplanmıştır. Her ne kadar alüvyal toprak ile örtülmüş de olsa, arkeolojik
kalıntıları ve bunların yanında önemli miktarda çömlek ve obsidyen (volkanik cam) alet parçalarını
görmek mümkündür. Bu bulgular bu alanın Erken Bronz Çağına (M.Ö. 3000-2000) ait bir tepe yerleşimi
olduğuna işaret etmektedir. Bu sit alanı inşaat alanı ve Proje kamp alanı olarak planlanan alanın içinde
bulunmaktadır (Şekil18-8).

17 Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Dr. Atakan AKÇAY, Dr. Yalçın KAMIŞ,Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2012 ve 2013
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Şekil18-8. Öksüt Vadisi ve Elmalık Mevkii

Bozdağ Tepesi: Mödüge Kalesinin yaklaşık 2,5 km batısında yer alan yaklaşık 10 x 10 metrelik bir alan
kaplayan bir binanın duvar kalıntılarıdır. Binanın duvarları orta boy düz kayalarla harçsız olarak inşa
edilmiştir. İç duvar kalıntıları binanın birden fazla odası olduğunu göstermektedir. Bu bina doğrudan
Bozdağ üzerindeki ana kaya üzerinde inşa edilmiştir. Binanın içinde ve etrafında sınırlı sayıda çömlek
parçası gözlenmiştir. Bina Mödüge Kalesini doğrudan görmekteve vadiler ile düzlüğe hakim bir
konumda olması küçük bir gözetleme kulesi olarak kullanılıyor olabileceğine işaret etmektedir.
Şekil18-9. Bozdağ18

18 Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Dr. Atakan AKÇAY, Dr. Yalçın KAMIŞ,Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2012 ve 2013
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Zindan Dağı Yapıları: Zindan Dağ zirvesinin düzlük bölümünde yer alan üç yapının taş yığını Kurganlar
olduğu düşünülmektedir. Bu üst üste yığılmış taşlardan oluşan kurganlar yaklaşık 1 m yüksekliğinde ve
4-5 m genişliğindedir. İkisinde yasadışı kazı delikleri gözlenmiştir. Bu kurganların etrafında herhangi bir
çömlek kalıntısı görülmesi mümkün olmamıştır. Bu sit alanının kötü durumda olduğu kabul edilmiştir.
Tümülüs: Elmalık Mevkii’nin yaklaşık 500 m batısında bir tümülüs (eski mezarlık alanı) olarak kabul
edilen insan yapımı bir tepe bulunmaktadır. Tarım alanlarıyla çevrili bu tepecik yaklaşık 4 m
yüksekliğinde ve 15 m genişliğindedir. Bu alan, yerel toplum tarafından Öksüt Proje alanında arkeolojik
olarak önemli bir alan olarak kabul edilmektedir. Taş ve topraktan yığma şeklinde yapılan bu tümülüs
etrafında arkeolojik hiçbir bulgu yoktur. Bu alan iyi durumda kabul edilmektedir.
Demirciler Mahallesi: Proje izin alanının dışında yer almakta ve yerel halk ve yetkililer tarafından
arkeolojik açıdan önemli bir yer olarak kabul edilmektedir. Bu alanda eski bir köyün kalıntıları
bulunmaktadır. Zile Köyünün güneydoğusunda, Öksüt projesinin şu anki girişinin olduğu tepenin yan
tarafındadır. Eski binaların temellerinin kalıntılarını ve bol miktarda çömlek parçaları görmek
mümkündür (Şekil18-10).
2012-2013 saha araştırması sırasında bu alanın planlanan projeyle ilgili faaliyetlerden
etkilenmeyeceği değerlendirilmiştir.
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Şekil18-10. Demirciler Mahallesi19

Arkeolojik Araştırmaların Sonuçları
Araştırmanın sonuçları belli olduktan sonra ÖMAŞ tel örgü çizgisini Mödüge Kale Tepe ve Büyük
Meşe Tepe arkeolojik alanlarından kaçınacak şekilde değiştirmiş ve bu alanlar şu anda ÇED İzni
verilen alanın dışında yer almaktadır. Bu alanların konumları Şekil18-11’de gösterilmektedir.

19 Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Dr. Atakan AKÇAY, Dr. Yalçın KAMIŞ,Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2012 ve 2013
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Şekil18-11. Saha Çalışmaları sırasında belirlenen Potansiyel Arkeolojik alanlar

2014 başlarında, ÖMAŞ araştırma ekibi ÇED İzin alanında (Yığın Liç Tesisi için önerilen alan
yakınlarında) bazı bilinmeyen taşlar bulmuştur. Bu alan bulunduğunda, araştırma ekibi ÖMAŞ
Rastlantısal Buluntu Prosedüründe yer alan kontrolleri uygulamıştır:
Sahayı emniyete almak (çevre şeritlemesi),
GPS kullanarak sahanın yerini işaretlemek,
Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünü bilgilendirmek,
Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından sit alanı ziyareti ve arkeolojik araştırması.
25 Eylül 2014 günü Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün Kültürel Varlıkların Korunması şubesinden
arkeologlar ÇED İzin alanında bir inceleme yapmışlardır. Bu ziyaret sırasında bu bilinmeyen taşların
arkeolojik açıdan önem taşımadığını ve ÇED İzin alanı içinde başka arkeolojik değer taşıyan alan
bulunmadığını belirtmişlerdir.
29 Eylül 2014’te Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, ÖMAŞ’a bir resmi yazı ile maden faaliyet
alanında (ÇED İzin alanı) birinci ya da ikinci derecede hiçbir kültürel varlık nesnesi ya da yeri ya da
kültürel alan ve/veya bina bulunmadığını bildirmiştir. Bunu doğrulayan resmi yazı Ek E’de sunulmuştur.
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2863 Nolu, Kültürel ve Doğal Kaynakların Korunması Kanunu’na istinaden, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan enerji iletim hattı güzergâhı boyunca herhangi bir korunan ya da sınırlandırılmış alan
bulunmadığına dair resmi yazı Aralık 2015’te alınmıştır. Söz konusu resmi yazı Ek V’de sunulmuştur.
18.4.3

Soyut Kültür Varlıkları

Türkiye, UNESCO’nun Acil Korumaya İhtiyaç Duyan Soyut Kültürel Varlıklar listesine kayıtlı 10 öğeye
sahip olup, ilgili topluluklar ve Taraf Devletler bunların hayatta kalması için acil tedbirler gerektirdiğini
düşündüğü soyut miras öğelerinden oluşmaktadır. Bunları üçü Kayseri İliyle ilgili olmakla birlikte sadece
Kayseri’de bulunmamaktadır20:
Türk kahvesi kültürü ve geleneği: Türk kahvesi özel hazırlama ve pişirme tekniklerini zengin bir
toplumsa gelenek kültürüyle birleştirmektedir. Geleneğin kendisi herkese hitap eden bir
konukseverlik, dostluk, zarafet ve eğlence sembolüdür. Arkadaşlar arasında kahveye davet samimi
konuşmalara ve günlük endişelerin paylaşılması için bir fırsat sağlamaktadır. Türk kahvesi aynı
zamanda söz/nişan törenleri ve bayramlar gibi sosyal durumlarda önemli bir rol oynamakta; kahve
bilgisi ve kuralları aile üyeleri tarafından gözlem ve katılım yoluyla gayrıresmi bir şekilde diğerlerine
aktarılmaktadır. Fincanda kalan kahve telvesi fal bakmak için de kullanılır. Türk kahvesi Türk kültürel
mirasının bir parçası olarak kabul edilir, edebiyatta ve şarkılarda yer alır ve törensel durumların
vazgeçilmez bir parçasıdır.
Törenlerde Keşkek geleneği: Keşkek düğünler, sünnetler ve dini bayramlarda hazırlanan geleneksel
bir Türk yemeğidir. Kadınlar ve erkekler birlikte çalışarak buğday ve etten oluşan Keşkeği büyük
kazanlarda hazırlar ve sonra misafirlere sunar. Buğday bir gün önce dualarla yıkanır ve sonra da
büyük bir taş havan içine konulur ve aynı anda davul ve zurna ile eşlik edilir. Öğlene doğru, köyün
gençlerinin en kuvvetlileri çağrılarak keşkek tahta tokmaklarla dövülür ve kalabalık da aynı anda
kendilerine tezahürat yapar ve zurnacılar da çeşitli nağmeler çalar ve sonunda yemeğin kıvamını
almasını özel bir melodi ile duyururlar.
Geleneksel Sohbet toplantıları: Geleneksel Sohbet toplantıları Türk halk edebiyatı, halk oyunları ve
müziğinin, köy oyunlarının ve toplumsal değerlerin aktarılmasında önemli bir rol oynar. Türk
erkekleri düzenli olarak, özellikle kışları, kapalı bir mekanda toplanarak toplumsal ve kültürel
konuları görüşür, gelenekleri sürdürür ve dayanışma, karşılıklı saygı ve toplum bilincini teşvik eder.
Toplantılarda müzik, danslar ve oyunlar olabilir ve hepsi de yerel yemekler eşliğinde yapılır.
Geleneksel bir Sohbet toplantısı sabahın erken saatlerine kadar devam edebilir. Toplantılar 15-16
yaşından itibaren hangi etnik kökenden, dini inançtan ya da statüden olursa olsun bütün erkeklere
açıktır, temel gereklilik sadece katılanların dürüst ailelerden olması, güvenilir ve yaşlılarına saygılı
olması ve kumar ya da toplum içinde sarhoşluk gibi alışkanlıkları olmamasıdır. Üyeler zorunlu
durumlar dışında toplantıları kaçırırlarsa cezalandırılabilirler. Anneler ve eşler erkekleri katılmaya
teşvik eder çünkü bununla ilgili toplumsal ve kültürel faydalar bulunur. Topluluklar çoğunlukla beş
ila otuz kişiden oluşur ve seçimle belirlenen ya da yaşlıların önerdiği liderler tarafından yönlendirilir.
Topluluk üyelerinin hepsinin eşit hakları ve sorumlulukları vardır. Sohbet toplantıları toplumsal
adalet, hoşgörü, hayırseverlik ve saygı gibi ahlaki değerlerin aktarılmasını sağlayan önemli bir eğitici
işleve sahiptir.
Yemekler ve Düğün Törenleri
Develi, Erciyes dağının eteğindeki verimli düzlükte yer alıyor. İklim ve coğrafyası hayvancılığa uygun
ve bu da yerel yiyecek alışkanlıklarının gelişimini etkilemiştir; pastırma21 ve sucuk22 Develi’nin
ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

20

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00559
Pastırma (pasturma, bastırma veya basturma da denir) kökenleri Osmanlı zamanlarına ve Anadolu’ya kadar uzanan bir et
çeşididir; et baharat ile pişirilmeden kurutulur.
22
Sucuk Balkanlarda Orta Doğuda ve Orta Asya’da genellikle Türklerin tercih ettiği kurutulmuş, baharatlı, sosis benzeri ettir.
21

J339 ÖMAŞ ÇSED

Sayfa 15/20

07 Nisan 2016

Düğün törenleri Develi’nin en önemli yaşayan geleneklerinden biridir. Hala Develi ilçe merkezinde ve
etrafındaki görülen geleneksel düğünler çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Toplumsal grup
çalışmasında etraftaki mahallelerden insanlarla odak grup çalışması sırasında Zile, Yukarı Develi,
Epçe, Yazıbaşı, Sarıca ve Tombak’tan hem erkekler hem de kadınlar Develi bölgesindeki geleneksel
düğün uygulamalarının önemini belirtmişlerdir. Ama geleneksel uygulamaların artık her düğünde
yapılmadığını, gençlerin bunun yerine düğün salonlarında “batı” tarzı düğünler yapmayı istediğini
iletmişlerdir. Geleneksel düğünlerdeki aşamalar arasında şerbet içme, çit yüzük, pırtı görme, düğün
törenlerinin başlaması, kına gecesi, gelinbaşı, güveybaşı ve gerdek gecesi, havala’nın bulunduğunu
belirtmişlerdir23.
Şerbet içme: Gelinin evinde su ve şerbet boyasıyla şerbet içeceği hazırlanır ve misafirlere sunulur.
Buna ek olarak, damat ve arkadaşları için bir şerbet sürahisi hazırlanır.
Çit yüzük (Nişan): Şerbet töreni sırasında, geline ne tür altın takılacağı kararlaştırılır ve nişan
hediyeleri getirilir. Nişan töreni sırasında yüzük takılır.
Düğün töreninin başlaması: Düğün törenleri genelde üç gün sürer. İlk gün genelde Cuma’dır ama
köyden köye değişebilir. Damadın evinde bir bayrak asılır. Bayrak direğine portakal, limon ve diğer
meyveler asılır.
Kına gecesi: Cumartesi öğleden sonra kına gecesi başlar ve bu sırada gelinin ellerine kına yakılır.
Kadınlar ve erkekler ayrı şekilde eğlenir. Konuklara çerez ikram edilir (çeşitli kuruyemiş ve kurutulmuş
meyveler ki bunlar arasında kavrulmuş leblebi, kuş iğdesi, kuru üzüm, fıstık ve şekerlemeler yer alır).
Gelin alayı: Pazar sabahının ilerleyen saatlerinde gelin alayı gelini alıp damadın evine götürmek üzere
gelir.
Güvey başı: Pazar öğleden sonra damadın yakın arkadaşları kendisini hamama götürür. Sonra da
evlerden birinde toplanır canlı müzikle eğlenir. Akşama doğru bir ziyafet olur ve çorba, etli bamya, taze
ya da kurutulmuş sebzelerle yapılan bir sebze yemeği, pilav, komposto, meyve ve baklava sunulur.
Havale: Pazartesi günü, damadın evinde ailesinin kendi tarafından konuklar için bir ziyafet verilir ve
mevlit okunur. Gelin misafirlere yufka sunar. Misafirler, “sungu” olarak bilinen hediyeler getirir ve bu
kutlamaya “havale” adı verilir.
Cenaze Törenleri ve Yemekleri
Kadınlarla ilgili odak grup tartışmaları sırasında çeşitli gruplar bir evde ölüm olduğunda, akrabalar ve
yakın arkadaşların evde toplandığını belirttiler. 15-20 gün boyunca o evde yemek pişirilmez ve bütün
yemekler yakın arkadaşlar ve komşular tarafından getirilir. Bu kişiler evdeki insanlara ve konuklara
hizmet eder, ev işlerine yardım eder ve üç öğünde yemek pişirirler. Kahvaltı beyaz peynir, zeytin, reçel,
şıra, tahin, çörek, el böreği, muska böreği ve bazlamadan oluşur. Öğlen ve akşam yemekleri mevsime
göre yahni, pilav, mantı, su böreği, ve çeşitli sebze yemekleri ve tatlılardan oluşabilir. Ölünün 40 ve
50’nci günlerinde, mevlit24 okunur. Mevlitten sonra, konuklara cıvıklı adı verilen bir pide25 sunulur.
Festivaller
Yazıbaşı Yıllık Yağmur Duası: Her Nisan ve Mayıs’ta yapılır. Tanrı için bir hayvan kurban edilir;
mahalleden herkes ve aynı zamanda köyde faaliyet gösteren kuruluşların yöneticileri katılır. Dua, köye
yakın “Yukarı Çayırlık” adı verilen bir yerde yapılır. Son 5 yılda kuraklık daha sık görülmeye başlandığı
için yılda 3-4 kez yapılmaktadır.

23 http://www.turkish-cuisine.org/regional-cuisine-4/central-anatolian-region-125/kayseri-158.html
24 Mevlit, Türk Müslümanlarının gelenekleri arasındadır. Mevlit, Süleyman Çelebi tarafından

yazılmış Hz. Muhammed’in

hayatını anlatan ve öven uzun bir kasidedir.
25 Türk tipi pizza denilebilir
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Yazıbaşı Köy festivali: Köylüler ve ülkenin başka yerine göç eden hemşehriler tarafından düzenlenir.
Festivalin amacı köylülerin (şu anki ve eski) arasındaki ilişkileri güçlendirmektir. Festival 2 yıldır
yapılmamıştır.

18.5

Etki Değerlendirmesi

Bu bölüm Proje inşaat, işletme ve kapanış aşamalarının Proje ve toplumsal araştırma alanı kültür
varlığına etkilerini belirtilmiş ve değerlendirilmiştir.
Etkilerin Özeti
Yan yol, erişim yolu, su temin boru hattının ve enerji iletim hattının inşaatı sırasında somut kültürel
varlıklar üzerinde etkiler oluşabilir.
Kapsam Dışına Çıkarılan Etkiler
Bu yönden değerlendirmenin kapsamı dışına çıkarılan konular şunlardır:
ÇED İzin Alanında somut kültür varlığı alanlarına erişimde artan sıkıntı ve kültür varlığı kaynaklarında
hırsızlık ya da hasar
Araştırmalar ÇED İzin Alanı içinde ve enerji iletim hattı boyunca önemli hiçbir somut kültür varlığı
bulunmadığını göstermiştir.
Başlangıçtaki proje tasarımı sırasında ÇED İzin alanın somut kültür varlığı alanlarından kaçınması
için kaçınma önlemleri kullanılmıştır. Bu tür herhangi bir alan bulunursa, ÖMAŞ Rastlantısal Buluntu
Prosedürleri (ÖMAŞ Kültürel Miras Yönetim Planı OMAS-HSEC-PRC-004 içinde) uygulanacaktır.
Proje tarafından soyut kültürel varlıkların kullanımı:
Soyut kültür varlıkları toplumsal araştırma alanına özgü olmadığından Projenin bunlar üzerinde
olumsuz bir etkisinin olmayacağı düşünülmüş ve kapsam dışına çıkarılmıştır.
18.5.1

İnşaat Aşaması Etkileri ve Hafifletici Önlemler

Somut kültürel miras alanlarında tahribatın artması, ya da bu alanlara ulaşılabilirliğin artması ile bu
varlıkların çalınması ya da zarar görmesi
Etki Değerlendirme
Etki

Somut kültürel miras alanlarında tahribatın artması, ya da bu alanlara ulaşılabilirliğin artması
ile bu varlıkların çalınması ya da zarar görmesi

Alıcı
Ortam
Hassasiyeti26

Düşük

Etki
Büyüklüğü

Dolaylı, kısa vadeli, yerel ve görülmesi olası.
Orta düzeyde etki büyüklüğü

Önem

Düşük Olumsuz

26 Sosyal etkilerin hassalığı, çevresel etkilerin alıcıların kalitesine ve yenderliğine bağlı olmasının aksine, oluşan
değişimin sonuçlarına ve yaşam kalitesinin değişimden fayda veya zarar görmesine bağlıdır. “Çok yüksek” etki,
yaşam kalitesine ciddi bir zarar verebilir veya ileri derecede faydalı yönde geliştirebilir. Bu etkinin “düşük” olması
demek ise, mevcut durumun değiştiğini ancak söz konusu değişimin yaşam kalitesi üzerinde bozucu bir etkisi
olmadığını veya yaşam kalitesini değiştirmediğini anlatır.
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Etki Azaltımı
Altyapı koridorları içinde bilinen hiçbir kültürel varlık alanı bulunmamaktadır. Ama inşaat aşaması
sırasında toprağı bozacak faaliyetler nedeniyle rastlantısal buluntu durumları ya da kültür varlığı
değerine sahip cisimlere, alanlara ya da yerlere potansiyel etkiler oluşabilir. Herhangi bir yeni keşfin
uygun bir şekilde belgelenmesi ve duruma göre hangisi uygunsa, kaçınma, etkinin en aza indirilmesi ya
da etkinin azaltılması için bir Rastlantısal Buluntu Prosedürü (ÖMAŞ Kültürel Miras Yönetim Planı
OMAS-HSEC-PRC-004 içinde) uygulanacaktır.
Alan içinde güneybatıda yer alan Büyük Meşe Tepe arkeolojik alanından kaçınmak için tel örgü
çizgisinin yeri değiştirildiğinde, kaçınma temel azaltım önlemi olmuştur.
Kalan Etkiler
Azaltım hiyerarşisinin uygulanmasının araştırma alanındaki arkeoloji üzerinde etki büyüklüğünü
azaltması beklenmekte, öyle ki tel örgülerin içindeki her türlü etkiden kaçınılmış olacaktır. Azaltımın
ardından, kalan etkilerin ihmal edilebilir olacağı kabul edilmektedir.
18.5.2

Etkilerin ve Azaltım Önlemlerinin Özeti

Yukarıda açıklanan potansiyel etkilerin ve önerilen azaltım önlemlerinin bir özeti aşağıdaki Tablolarda
yer almaktadır.
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Tablo 18-1İnşaat, İşletme ve Kapama Aşamaları Etkileri ve Azaltıcı Önlemler
Etki

Alıcı

Alıcı Ortam
Hassasiyeti

Etki
Kategorisi

Etkinin
Büyüklüğü

Potansiyel
Etkinin Önemi

Somut
kültür
varlığı alanlarına
erişimde
daha
fazla kısıtlama ve
kültürel
varlık
kaynaklarında
hırsızlık ya da
hasar

Altyapı
koridorlarındaki
Somut
Kültür
Varlığı alanları

Düşük

Dolaylı
Kısa vadeli
Yerel
Görülmesi
olası

Orta

Düşük
Olumsuz

Tasarım ve Azaltım Önlemleri

Kültürel varlık alanlarından
tasarımında kaçınılması

proje

Rastlantısal
Buluntu
Prosedürün
uygulanması yoluyla azaltım

Yönetim
Planları,
Politikaları
ve
Prosedürleri

Kalan
Önemi

Kültürel
Miras
Yönetim Planı
Paydaş Katılım Planı

İhmal edilebilir

Şikayet Süreci

Belli inşaat alanı ve diğer alanlarda
uygulanan
izleme/gözleme
bilgilendirmeleri
Kültürel kaynaklarla ilgili olarak yerel
topluluklarla danışma/görüşme
Yükleniciler ve Kayseri Müzesi ve/veya
diğer
uygun
kalifiye
arkeoloji
uzmanlarıyla iletişim ve işbirliği.
Kültür
Varlığı
Yönetim
Planı
uygulanacak ve Yüklenici personeline
ve onların taşeronlarına da sunulacak
ve böylece İnşaat ya da İşletme işleri
başlamadan
önce
Yükleniciler
tarafından
Plan
tanınacak,
benimsenecek ve uygulanacak.
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Etkinin

18.6

İzleme Gereklilikleri

Kültürel varlıklar için izleme gereklilikleri aşağıda Tablo 18-2’de gösterilmiştir.
Tablo 18-2Kültürel Varlık İzleme Gereklilikleri
Kaynak Belge
Paydaş Katılım Planı
OMAS-ESMS-SEP-PLN001

İzleme Konumu
Halkla İlişkiler Ofisi
Yerel halk

Parametreler

Sıklık

Paydaş
Katılım
Kaydı, buna kültürel
varlık izleme kaydı
raporları ve konunun
uzmanlarıyla
görüşmeler
de
dahildir

Devam eden ve aylık
gözden geçirmeler
Madenin ömrü boyunca
topluluklara altı ayda bir
rapor

Şikayet kaydı
Taahhüt
kayıtları

denetim

Önemli paydaşlarla
anket sonuçları
Kültürel Varlık Yönetim
Planı
OMAS-ESMS-CH-PLN001

Halkla İlişkiler Ofisi

Maden Planı kayıtları

Yerel halk

Rastlantısal buluntu
kayıtları

Yüklenici
Yönetim
Çerçevesi
OMAS-ESMS-CM-PLN001

Yüklenici ofisi

J339 ÖMAŞ ÇSED

Proje Faaliyetleri

Kaçınma,
indirme,
önlemleri
raporlar

en aza
azaltım
hakkında

ÇSYB
ve
Rastlantısal buluntu
Prosedürü
Rastlantısal buluntu
kayıtları

Sayfa 20/20

Devam eden ve aylık
gözden geçirmeler
Madenin ömrü boyunca
topluluklara altı ayda bir
rapor

Devam eden ve aylık
gözden geçirmeler
Madenin ömrü boyunca
topluluklara altı ayda bir
rapor
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