UYGARLIKLARI
YEﬁ‹LIRMAK’TA
KEﬁFED‹N

Yeﬂil›rmak

Yeﬂil›rmak

Su hayatt›r, yaﬂamd›r; bilinen
tüm yaﬂam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez kaynakt›r.
Bereketli su kenarlar›n› seçtik
yerleﬂmek için.
Üretmeyi ö¤renirken, hayat›m›za yön veren suya hükmetme mücadelemiz, uygarl›klar›n do¤uﬂunda önemli bir faktör oldu. Nil, Dicle, F›rat, Amuderya gibi büyük nehirler insanl›k tarihinin baﬂ aktörleri
oldular. T›pk›, Yeﬂil›rmak gibi...
Yaklaﬂ›k 7500 y›ld›r bereket
ak›yor Yeﬂil›rmak yata¤›nda.
“‹ris” demiﬂ bir zamanlar onun
bereketiyle yaﬂayanlar Yeﬂil›rmak’a. “‹ris” gözümüze rengini veren saydam tabaka. Yunan mitolojisinde gökkuﬂa¤›
tanr›ças›… Gökkuﬂa¤› renklerini yans›tan kanatlar›yla Tanr›lar›n insanlara ulaﬂt›raca¤› haberleri taﬂ›yan ve böylece gökyüzü ve yeryüzünü birleﬂtiren
bir tanr›ça…
O da gökyüzünden besleniyor
ya¤murla, karla ve yeryüzüne
yaﬂam›n devam› için vazgeçilmez olan suyu sa¤l›yor. O su
ile medeniyetler kuruluyor
as›rlard›r. O su ile yeﬂeriyor

tarlalar. O su ile ekmek oluyor,
ﬂarap oluyor, ﬂehir oluyor, çiçek oluyor, elma oluyor, bal›k
oluyor, aﬂk oluyor. Yani yaﬂam
her an yeniden do¤uyor. Kalkolitik ça¤dan (MÖ 55003000) beri biriktirdikleriyle yaﬂayan bir co¤rafya Yeﬂil›rmak
Havzas›. Tarihini ö¤renmeye
çal›ﬂt›¤›n›zda, onun suyu, topra¤› ile hayat bulan say›s›z
medeniyetle karﬂ›laﬂ›rs›n›z ﬂaﬂ›rarak biraz da. Bu medeniyetlerin baz›lar›ndan kalan izlerin hikâyesi ile büyülenirsiniz. Nas›l büyük bir zenginli¤in
kenar›nda durdu¤unuzu anlay›p hem heyecanlan›r, hem de
daha fazlas›n› ö¤renmeye can
atars›n›z. Sadece ö¤renmek
de yetmez, görmek, dokunmak istersiniz o izlere. 519 km
uzunlu¤undaki Yeﬂil›rmak Türkiye'nin en uzun ikinci nehridir. Yeﬂil›rmak, Sivas'›n kuzeyinde Köseda¤ eteklerinden
do¤ar, çeﬂitli akarsularla birleﬂerek Çarﬂamba’da Karadeniz'e dökülür. Kelkit Çay› en
büyük koludur. Nehrin kollar›
ile beraber taﬂ›d›¤› alüvyonlar
Çarﬂamba Ovas›n› oluﬂturmuﬂtur.
yeﬂil›rmak havzas›
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Amazon Heykeli

Üzerinde Almus, Ataköy, Hasan U¤urlu ve Suat U¤urlu Barajlar›n›n kuruldu¤u Yeﬂil›rmak geçti¤i topraklardaki flora
ve faunay› zenginleﬂtirmiﬂtir.
Yeﬂil›rmak Havzas›’n›n önemli
bir bölümünü kapsayan ve
havzan›n bu önemli bölümünü
rota haritalar› yard›m›yla gezebilece¤iniz bu rehber kitap,
Yeﬂil›rmak Havzas› Kalk›nma
Birli¤i üyesi olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini
kapsamaktad›r.

BU TOPRAKLAR ‹LKLER‹N
TOPRA⁄IDIR
Bu topraklar Anadolu’nun ilk
uygarl›klar›n›n hüküm sürdü¤ü yerlerdir. Da¤lar›n gök kubbeyi taﬂ›d›¤›na inanan insanlar›n yaﬂad›¤› ve “bin tanr›l›
halk” olarak bilinen yerin ad›d›r. Tarihin ilk yaz›l› bar›ﬂ antlaﬂmas› olan “Kadeﬂ Antlaﬂmas›”n› M›s›rl›larla imzalayan;
M›s›r’›n güçlü firavunlar›n› alt
eden büyük bir askeri ve politik gücü oluﬂturan insanlar›n
kurdu¤u “Hitit ‹mparatorlu¤u”nun memleketidir. Hititler
kültürel miraslar› ve eserleriyle hâlâ keﬂfedilmeyi bekleyerek bu topraklarda yaﬂamaya

devam ediyor.
Bu topraklar Roma ‹mparatoru
Julius Sezar’›n dünyaca ünlü
sözü “Veni-Vidi-Vici” (GeldimGördüm-Yendim) deyiﬂinin
söylendi¤i yerdir. Bu topraklar
dünyan›n ilk co¤rafyac›s›n›n
memleketidir ayn› zamanda.
En ünlü eseri o dönemin bilgisine göre dünya co¤rafyas›n›
anlatt›¤› "Co¤rafya" (Geographika) olan Strabon’un. Atlas Okyanusu’ndan ‹ndus
Nehri’ne kadar eskiça¤ dünyas›n›n tamam›n› resmeden ve
on yedi kitaptan oluﬂan Strabon’un “Geographika”s›nda,
sadece co¤rafi bilgiler de¤il o
co¤rafyada yaﬂayan insanlar
ve yaﬂay›ﬂ tarzlar› ile ilgili de
bilgiler bulunmaktad›r.
ﬁarruma ve IV. Tuthaliya Kabartmas›

yeﬂil›rmak havzas›
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II. Bayezid Külliyesi

BU TOPRAKLAR SIRLARLA
EFSANELERLE DOLUDUR
Bu topraklar “Amazon” olarak
bilinen kad›n savaﬂç›lar›n yaﬂad›¤› yerlerdir.
Amazonlar›n bir baﬂka savaﬂç›
kavmin sald›r›s›ndan kaçarken
rahat gizlenebilmek ve tan›nmamak için keserek topra¤a
gömdükleri saçlar›ndan tütünün filiz verdi¤ini söylerler size buralarda. ‹ﬂlenmiﬂ tütünün ne kadar da saça benzedi¤ini düﬂününce inan›rs›n›z bu
efsaneye.
Bu topraklarda efsanelere
inanmak kolayd›r. Ferhat’›n ﬁirin’in aﬂk›yla da¤lar› deldi¤ine
de inan›rs›n›z; Ahmet ile Melek’in kavuﬂamamas›na Yeﬂil›rmak’›n taﬂmas›yla Çarﬂamba’y› sel almas›n›n neden oldu¤una da; “E¤ri Kale”nin, insan yap›s› olmay›p Nuh Tufan›’nda Nuh Peygamberin gemilerini ba¤lamas› için yarat›ld›¤›na da.

BU TOPRAKLAR
BEREKETL‹D‹R
Bu topraklar düz duvar gibi
yükselen kayalar› krallar›na
mezar yapan, suyu ›s›tarak
künklerle duvarlar›n içinde dolaﬂt›rarak binalar› ›s›tan insan-

lar›n as›rlar boyu üretti¤i yüzlerce eserin sahibidir.
Kaleler, camiiler, medreseler,
türbeler, köprüler, bedestenler, hanlar, hamamlar, konaklar Yeﬂil›rmak bereketinin kan›t›d›r adeta. Ayn› bereket ba¤
olur üzüm verir, a¤aç olur misket elmas›na dönüﬂür, leblebi
olur usta ellerde, pekmez olur,
ﬂarap olur, duman› üstünde
pilav›n pirinci olur.

BU TOPRAKLAR RENKL‹D‹R
Yeﬂil›rmak’›n bereketlendirdi¤i bu topraklarda hayat bulan
uygarl›klar›n s›rlar› keﬂfedilmeyi beklemektedir hâlâ. Uygarl›klar›n hikâyeleridir arda
kalan; ‹ris’in renkleriyle canlanan kültürel miras›m›zd›r.
Amasya’da kaya kaledir, misket elmad›r, ﬂehzadelerdir.
Çorum’da sar› leblebidir, Hitit’in parlayan güneﬂidir. Samsun’da mavi denizdir, sar› tütündür, beyaz pirinçtir. Tokat’ta yeﬂili bol ormanlard›r,
k›rm›z› ﬂarapt›r, mahleptir,
pekmezdir. Yeﬂil›rmak’›n buluﬂturdu¤u 7500 y›l›n rengine
selam olsun!
Uygarl›klar› Yeﬂil›rmak’ta
keﬂfedin.
yeﬂil›rmak havzas›
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