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Palas Ovası, îç Anadolu Bölgesi’nde Kayseri İli sınırlan
içerisinde yer alır. Ovanın deniz seviyesinden ortalama yükseltisi
1135 metredir ve yaklaşık 106 km2 alana sahiptir.
Palas Ovası’nın yakınında önemli yerleşme merkezleri olarak;
kuşuçuşu 13 km. güneyde Bünyan, doğuda Sanoğlan ve
kuzeybatıda Özvatan ve Felahiye ilçeleri yer alır (Şekil: 1).
Ovayı dağlık ve tepelik alanlar çevrelemektedir. Bunlardan
batıda, Göztepe (1666 m.), Elmalı Dağı (1388 m.), Kırkkız Tepesi
1399 m.) en önemli yükseltilerdir. Ovanın kuzeydoğusunda
Köroğlu Dağı (1372 m.), doğusunda Büyükkuşaklı Tepesi (1317
m.), Koramaz Dağı (1402 m.), güneyinde ise Bekçi Tepesi (1481
m.) yer almaktadır. Ova tabanı ile bu tepeler arasında ortalama bir
değerle 300-400 m. civarında nisbi yükselti farkı bulunmaktadır.
I- D O Ğ A L ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Palas Ovası’nın batısındaki dağlık-tepelik alanlann yapısı üst
Kretase yaşlı, yer yer konglomeralı seviyeler içeren, kalkerli, greli,
marnlı ofiolitli seriden oluşmaktadır. Bu yüksek kesimin doruk
seviyesi ova tabanından 400 m. daha yüksekte olup, bir aşinım
yüzeyi karakterindedir. Sözkonusu yükseltilerin güney kesimi ise,
içinde bol miktarda serpantin blokları bulunan, diorit, gabro gibi
volkanitlerden oluşmaktadır.
Batıdaki dağlardan ve tepelerden inen derelerin taşıdığı
malzemelerin, ovaya doğru eğimin azaldığı kesimlerde birikmesi
sonucu yaygın olarak birikinti konileri gelişmiştir (Şekil: 2). Bu
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dağlık-tepelik alanların ovaya bakan doğu yamaçlarında eğim dik
olduğu için buralarda tarım yapılamazken, bu yamaçların etek
kısmı ile ova tabanı arasındaki dar bir şeritte yer alan birikinti
konilerinin üstü, kuru tarım alanı olarak kullanılmaktadır (Foto: 1).
Palas Ovası’nın güneyindeki dağlık-tepelik alanların yapısı ise,
jips-kumtaşı-kiltaşı ardalanmalı Oligo-Miosen yaşlı jipsli serilerden
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Foto 1: P alas Ovasının batı kesiminde, birikinti konileri üzerindeki tarım toprakları,
Tuzla Gölü ile dağlık-tepelik alanlar arasındaki dar bir şeritte yer alır. Daha yüksek
kesimlere çıkıldıkça gölün manzarası en güzel şekilde izlenebilmektedir.

meydana gelimiştir. Ovanın güneybatı kesimindeki dalgalı
düzlükler plato karakterinde olup, Oligo-Miosen jipsli seri ve
Erciyes Dağı’na ait tüfler üzerinde gelişmiştir (Şekil: 2). Buralarda
da kuru tarım yapılmaktadır.
Ovanın güneyindeki az eğimli düzlükler, etek düzlüğü
özelliğindedir. Güneydoğu ve doğudaki az eğimli düzlükler ise,
etek düzlükleri ile birikinti koni ve yelpazelerinin içiçe girmesi
sonucu oluşmuştur ve burada birimleri ayırmak güçtür. Belirtilen
yerde Değirmen Deresi vadisi boyunca sulu tarım, vadinin
dışındaki sulanamayan kesimlerde ise kuru tarım alanları
mevcuttur.
Ovanın doğusundaki ve kuzeydoğusundaki yükseltiler
batıdakilere oranla daha alçak ve yassı tepeler halindedir. Bu
nedenle de yükselti, eğim ve toprak özellikleri bakımından uygun
şartlara sahip olduğu için buralarda kuru tarım yapılmaktadır.
Sözkonusu tepeler Palas Ovası ile onun doğusundaki Sanoğlan
Ovası m birbirinden ayırmaktadır (Şekil: 2). İki ovanın birbirine en
fazla yaklaştığı yerde 30 metrelik alçak bir eşik mevcuttur.
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Doğudaki yüksek alanların yapısı da Oligo-Miosen yaşlı jipsli
seriden oluşmaktadır. Ancak Palas ve Sanoğlan ovalarının birbirine
yaklaştığı yerdeki alçak eşiğin kuzey ve güney kesimindeki yapı,
Mesozoik yaşlı ofiolitlerden meydana gelmiştir.
Bu haliyle Palas Ovası, dış drenaja açık olmayıp, kapalı havza
özelliğine sahiptir.
Palas Ovası yakınındaki en önemli akarsu olan Kızılırmak,
kuzeydoğu-güneybatı yönünde akmaktadır ve yer yer daralıp
genişleyen vadi tabanına sahiptir. Palas Ovası’nın dışında bir ünite
olmasına rağmen, Kızılırmak Nehri ve onun vadi tabanının bir
bölümü, ovadan yararlanan Üzerlik ve Ömerhacılı köylerinin
sınırlan içinde kalması nedeniyle de ayn bir öneme sahiptir.
Jeomorfografya haritasının kuzeybatı köşesindeki hafif dalgalı
düzlükler Neojen yaşlı kireçtaşlannın üzerinde gelişmiş yapısal
yüzey karakteridedir (Şekil: 2).
Palas Ovası ve yakın çevresi, genç tektonikten fazlaca
etkilenmiştir. Ovanın çeşitli kesimlerinde birbirine paralel, doğrultu
atımlı ve normal faylar, bugünkü topoğrafyanın şekillenmesinde
önemli rol oynamıştır. Bu faylanmalar sonucu oluşan depresyon
tabanının Kuatemer yaşlı alüvyonlarla dolması sonucu ova
bugünkü görünümünü almıştır. Yani Palas Ovası, bir çöküntü ovası
karakterindedir. Ova, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan ve
birbirinden eşiklerle aynlmış, Şarkışla, Lisanlı-Gemerek ovalarının
da içinde bulunduğu çöküntü ovalan kşağında yer almaktadır
(Ozaner-Tüfekçi, 1988).
Palas Ovası’na en yakın sıcaklık rasadı yapan istasyon olan
Gemerek’te (Şekil: 1), yıllık ortalama hava sıcaklığı 9 C ’dir. En
sıcak ay olan temmuzda ortalama hava sıcaklığı 20.7 C, en soğuk
ay olan ocakta ise -2.5 C ’dir. Bu istasyonda yılık yağış 383.1 mm.,
ovanın güneyinde yer alan Bünyan’da 396.2 mm., batıdaki
Felahiye’de ise 430.7 mm.’dir.
Ovada Tuzla Gölü adıyla anılan bir göl bulunmaktadır. Göl,
ovanın batısında yer almakta olup, kuzey-güney yönünde ince,
uzun bir görünüm arzeder. Çekik döneminde gölün boyutları, doğubatı yönünde, en dar yerinde 3 km., kuzeydoğu-güneybatı yönünde
ise 7.5 km ’dir. Sığ bir göl olan Tuzla Gölü’nün alanı 25-35 km2
arasında değişmektedir ve deniz seviyesinden yüksekliği 1123
metredir.
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Tuzla Gölü, adından da anlaşılacağı gibi tuzlu bir göldür.
Gölün iyon konsantrasyonu, deniz suyununkinden iki kat daha
fazladır (84 g/l) (Schekkerman-Van Roomen, 1993: 18). Tuzla
Gölü çeşitli su kaynaklarından beslenmektedir. Bu su kaynaklarının
en önemlisi ovaya güneydoğudan giren Değirmen Deresi’dir. Öte
yandan özellikle gölün batısındaki yamaçların eteğindeki ve
güneyinde bulunan kaynakların suları da gölü beslemektedir (Foto:
2). Bu kaynakların en önemlileri: gölün güneydoğusunda Yertaş
Pınar (25 lt/sn), güneyinde Körpınar (7-10 lt/sn), Başpınar (4 lt/sn)
ve Soğukpınar (1 lt/sn) akım değerine sahiptir. Derelerden ve
kaynaklardan başka Tuzla Gölü’nün beslenmesinde, yağışlar,
ilkbahar başlarından itibaren çevredeki ve yüksek kesimlerdeki kar
erimeleri sonucu yeraltına sızan suların ovaya yönelmesi de etkili
olmaktadır.

Foto 2: Ovada muhtelif yerlerden çıkarı kaynak suları, Tuzla G ölü’nü beslemektedir. Bu
sular aynı zamanda geniş alanlara yayılarak buralarda sazlık-bataklıklar
oluşturmaktadır.

Palas Ovası kapalı bir havza olduğu için Tuzla Gölü’nün dışa
akışı yoktur. Mayıs sonu ve haziran başından itibaren yağmur
düşüşünün ve gölü besleyen diğer kaynaklardaki su miktarının
azalmasına, buharlaşmanın da artmasına bağlı olarak gölün
kapladığı alan daralmakta, suyun çekildiği kesimler, arkasında
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çıplak ve çamurlu kıyılar bırakmaktadır (Foto: 3). Sudaki iyon
konsantras-yonu ölçülmüş, elektrik iletkenliği mayısın sonuna
doğru artmaktadır. Nisan ve mayısta PH. değeri 8.5 - 9.0
civarındadır (Schekkerman-Van Roomen, 1988: 19).

Foto 3: Yaz aylarında gölü besleyen su kaynaklarının azalması ve buharlaşmaya bağlı
olarak gölün alanı daralmakta ve suyun çekildiği kısımlarda çıplak, çamurlu kıyılar
ortaya çıkmaktadır. Tuzun çökeldiği kıyılarda ise tuz çıkarımı yapılmaktadır.

Tuzla Gölü’nü besleyen Değirmen Dere’sinin taşıdığı
alüvyonları ova tabanına yığması, özellikle de Palas (Gölova)
Köyü’nün batısında küçük, delta benzeri bir alan oluşturması
sonucu göl, ovanın batısına doğru adeta itilmiştir (Şekil: 2). Batıda
ova tabanı fazlaca bir genişlik gösterememektedir. Bundan dolayı
da göl dalgalandığı zaman batı kıyılarını aşındırmaktadır. Özellikle
gölün kuzeybatı kıyıları yer yer 5-120 cm. dikliğe sahiptir. Batıda
aşınıma uğrayan alanlar ise, birikinti konilerinin etek kısmı ve
onların üzerinde yer alan tarım topraklarıdır. Hatta yağışlı
mevsimlerde zaman zaman göldeki su seviyesinin yükselmesine ve
suyun dalgalanmasına da bağlı olarak bu kesimdeki tarım alanları
sular altında kalmaktadır.
Tuzla Gölü’nün doğu ve güney kısmında, yüksek kesimlerle
göl kıyısı arasındaki ova alanını kapsayan mesafe 2-6 km. arasında
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değişmektedir. Gölün doğu ve güney kıyılarında tatlısu bataklıkları
ve tuzcul bataklıklar yer tutmaktadır. Kaynaklardan çıkan suların
göle ulaşmadan çevreye yayılması sonucu ıslak çayırlar ve
bataklıklar oluşmuştur. Gölün güneydoğusundaki Yertaş pınar’dan
çıkan suların seddelenmesiyle 1 km2 civarında tatlısu sazlığı
meydana gelmiştir. Ovada otlayan sığırlar, yazın buradaki suyu
içmektedirler. Aynı durumu gölün kuzeydoğusunda da görmek
mümkündür. Burada da yapay bentle çevrilmiş bir hendek yer alır
ki, Yertaş Sazlığı’nda olduğu gibi yazın sığırların su içebilmeleri
amacıyla oluşturulmuştur. Bu alanlar sucul bitkilerle kaplı
durumdadır.
Palas Ovası’nda ve yakın çevresinde alüvyal, hidromorfık,
kolüvyal ve kırmızı kahverengi topraklar yer tutmaktadır. Tuzla
Gölü’nün doğusunda ve güneyinde hidromorfık topraklar
mevcuttur. Ova tabanının büyük bölümü alüvyal topraklarla
kaplıdır. Hidromorfık topraklar, ova tabanının en alçak
kesimlerinde, yaşlık koşullarında oluşmuş, koyu renkli, organik
maddece zengin topraklardır. Ovanın batısında ve kuzeybatısında
birikinti konilerinin olduğu alanda, yine ovanın kuzeydoğu ve
doğusundaki yamaçların eteğinde kolüvyal topraklar yer alır.
Ovanın kuzeydoğu ve doğusunda daha yüksek kesimlerde jipsli
seriler üzerinde kırmızı kahverengi topraklar yer almaktadır.
II- BEŞERİ VE EK O N O M İK FAALİYETLER

Doğal çevre özelliklerini kısaca açıklamaya çalıştığımız Palas
Ovası’nda, bu özellikler beşeri ve ekonomik faaliyetleri
şekillendirmiştir.
A - N ÜFU S VE YERLEŞM E

Palas Ovası ve yakın çevresinde M.Ö. III. bin yılın sonları ve
II. bin yılın başlarından itibaren yerleşmenin varlığı bilinmektedir.
Bu durumu, Sultanhanı Köyü’nün kuzeydoğusunda karayolu ile
demiryolunun kesiştiği yerdeki Sultanhanı Höyüğü ve Palas
(Gölova)
köy
yolunun
demiryolu
ile
kesiştiği
yerin
kuzeydoğusundaki Yassıdağ Tepesi’nde yapılan arkeolojik
kazılardan elde edilen sonuçlar ortaya koymaktadır. Sultanhanı
Höyüğü’nde yapılan kazılarda I- Hellenistik, II- Frig, III- Eski
Tunç Devri’nde yerleşmenin varlığı saptanmış olup, yine
buluntulara göre buranın M.Ö. II. bin yıl başlarında da bir yerleşme
yeri olduğu anlaşılmıştır (Emre, 1973). Yassıdağ’da yapılan kazıda
ise M.Ö. III. bin yılın sonlarından itibaren Hellenistik Devri de
kapsayan bir zaman süresince 3 uygarlık katı saptanmıştır (Emre,
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1975).
Günümüzde Sultanhanı Köyü yerleşmesi içinde bulunan ve
Selçuklu döneminde inşa edilmiş seçkin eserlerden biri sayılan
Sultanhanı Kervansarayı, o dönemde Kayseri-Sivas arasındaki
yolda, önemli konak yerlerinden biriydi. 16. yüzyıl başında Palas
Ovası’nda Sultanhanı ve Palas köylerinin varlığı tarihi kayıtlardan
anlaşılmaktadır (înbaşı, 1992: 91-92).
Palas Ovası coğrafi ünitesi içinde, günümüzde ikisi idari
anlamda belde (belediyelik köy) olarak nitelendirilen yerleşme
olmak üzere toplam 7 köy yer almaktadır. Bunlardan
Büyüktuzhisar ve Palas (Gölova) belde, Karahıdırlı, Cavlak
(Ömürlü), Ömerhacılı, Üzerlik ve Sultanhanı ise köy
yerleşmeleridir. Cavlak (Ömürlü) Köyü, 1991 yılına kadar
Ömerhacılı Köyü’nün mahallesi durumundaydı, bu tarihte köy
olmuştur.
Köylerin 1935 yılı toplam nüfusları 4033 iken bu sayı 1990
yılında 9482'ye ulaşmıştır. Bu durumu köylerin nüfusunu gösteren
tablodan ve nüfus artış grafiğinden izlemek mümkündür (Tablo: 1,
Şekil: 3). Ancak nüfustaki artışın özellikle 1970 yılından sonra
daha fazla oluşu dikkat çekicidir. Nüfusun bu derece artmasında iki
yerleşmenin büyük rolü olmuştur. Aşağda bu konuda daha ayrıntılı
bilgi verilecektir.
Palas Ovası coğrafi ünitesi içinde yer alan köylerin 1990 yılı
ortalama nüfus yoğunluğu km2'ye 42 kişi olup yoğunluk değeri
köyler arasında farklılıklar göstermektedir. Nüfus yoğunluğu
km2'ye Palas’ta (Gölova) 52, Büyüktuzhisar’da 70 Üzerlik’te 22,
Sultanhanı’nda 16, Ömerhacılı’da (Cavlak’la birlikte) 24 ve
Karahıdırlı’da 24'tür. Köylerin aynı coğrafi ünite içinde
bulunmasına rağmen, nüfus yoğunluğu bakımından önemli
farklılıklar görülmesinde ekonomik ve sosyal faktörler rol
oynamaktadır. Bunlara yeri geldikçe değinilecektir.
Tablo 1. Palas Ovası’ndan
Köyler
Palas (Gölova)
Büyüktuzhisar
Üzerlik
Sultanhanı
Ömerhacılı
Karahıdırlı
Cavlak (Ömürlü)
Toplam

Yararlanan Köylerin Yıllara Göre Nüfusları
1990
1935
1950
1970
2420
3947
1082
1532
3424
1130
1217
2016
952
807
451
622
505
217
322
507
381
420
550
730
213
254
397
379
X

X

X

X

4033

4497

7022

9482
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Palas Ovası coğrafi ünitesi içinde topraklan bulunan köylerden
yalnızca Palas (Gölova) Köyü ova tabanında yer almaktadır. Diğer
köyler ise ova çevresindeki birikinti konilerinin üzerinde ya da
yamaçların eteklerinde kurulmuştur (Şekil: 2).
Köyler İç Anadolu Bölgesi’ndeki kırsal yerleşmenin genel
karakterini yansıtırlar ve toplu görünüme sahiptirler. Ancak son
yıllarda Palas (Gölova), Büyüktuzhisar ve Üzerlik köylerinde
çeşitli nedenlerle mevcut köy alanının dışına doğru gevşek dokulu
bir yerleşme biçimi ortaya çıkmıştır.
Ovada en fazla nüfusa sahip köy Palas’tır. Nüfus durumunu
gösteren tabloda da izlendiği gibi köyün nüfusunda sürekli artış
sözkonusudur ve 1990 yılı nüfus sayımında 4000 sınırına
dayanmıştır. Ancak nüfusu bu derece artmış olan Palas’ın coğrafi
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fonksiyonları, nüfusa paralel olarak gelişmemiştir. Palas’ta
belediye teşkilatı 1975 yılında kurulmuş olup, sağlık ocağı, PTT,
gibi sosyal kuruluşların yanısıra 8 bakkal, 4. manav, 6 kahvehane, 1
fırın, 1 marangoz ve 1 demirci bulunmaktadır. Perşembe günleri
köyde pazar kurulmaktadır. Buna göre Palas, coğrafi fonkisyonlan
itibariyle kasabalaşma yolunda olan bir köy niteliğine sahiptir.
Coğrafi fonksiyonların nüfusa paralel olarak gelişme
gösterememesinin temel nedeni, köyün Kayseri Şehri’ne 55 km,
Sanoğlan ilçe merkezine ise 16 km. uzaklıkta olmasıdır. Yani
Palas, sözkonusu yerleşmelerin etkisi altındadır. Halk her türlü
ihtiyaçlarını, ulaşımın da kolay olması sayesinde Kayseri ve
Sanoğlan’dan temin etmektedir. Özellikle Kayseri-Palas arasında
düzenli belediye otobüs seferlerinin bulunması nedeniyle, halk
şehirle kolay ilişki kurabilmektedir. Bu da köyün fonksiyonlarının
gelişimini engellemiştir. Öte yandan nüfusun sürekli artış
göstermesi, bu durumla çelişkili görünebilir. Ancak köyün ovada
geniş bir araziye sahip olması ve topraklarının büyük bölümünün
tarımsal faaliyetler ve özellikle hayvancılık için uygun olması
nüfus artışının en önemli nedenidir.
Son yıllarda Palas Köyü’nün yerleşme dokusunda bir değişim
başlamıştır. Bu değişimi iki şekilde özetleyebiliriz. Birincisi, eski
köy yerinde birbirine bitişik, kerpiçten ve taştan yapılmış evlerin
yerini giderek 2-3 katlı betonarme binaların almaya başlamasıdır
(Foto: 4). İkincisi ise, eski köy yerinin dışında, özellikle de
doğudaki Kayseri-Sivas karayoluna doğru, bahçe içinde, birbirine
100-200 m. uzaklıkta evlerin inşa edilmiş ya da ediliyor olmasıdır.
Bu iki türlü değişiklik de köyde oturanların gelir düzeylerinin
yükselmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Ancak eski köy yerinden
uzak kesimlerde, adeta köyden uzaklaşırcasına yeni konutlar
yapılmasında başka faktörler de rol oynamaktadır. Bunların başında
içme suyu sorunu gelmektedir. Nüfusu 4000'e ulaşmış olan Palas
Köyü’nde yaşayanların büyük kısmı, içme ve kullanma suyunu 25
tane mahalle çeşmesinden sağlamaktadırlar. Bu su ise Sultanhanı
Köyü yakınındaki bir kaynaktan sağlanarak Palas’a boru vasıtasıyla
getirilmektedir. Coğrafi şartlar, ovanın özellikle merkezi kısmında,
yüksek taban suyunun çok tuzlu olmasına yol açması nedeniyle,
ovanın orta yerinde kurulu köyün bu sudan yararlanması imkansız
hale gelmiştir. Doğuya gidildikçe yükseltinin ovanın orta kesimine
oranla nisbeten artması nedeniyle, taban suyu, toprakların fazlaca
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Foto 4: Palas (Gölova) K öyü ’nde eski evler kerpiçten ya da taştan, çoğunlukla birbirine
bitişik haldedir. Yeni konutlar ise 2-3 katlı olup modem tarzda inşa edilmektedir.

tuzlanmasına neden olmamakta ve tarımsal faaliyetler problemsiz
bir şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca eski köy yeri ile doğudaki ana
karayolu arasındaki kesimde sondajla temiz içme suyu elde
edilebilmektedir. Halk ekip biçtiği topraklara ve aynı zamanda ana
karayoluna daha yakın olmayı istemektedir. Bütün bu faktörlerin
biraraya gelmesi sonucu, 1975 yılından itibaren, köyden doğuya
doğru bir yer değiştirme başlamıştır. Dolayısıyla köyün eski
yerinde toplu bir yerleşme dokusu hakim iken yeni yerleşim
alanında gevşek bir yerleşme dokusu mevcuttur. Şartların böyle
sürmesi halinde, Palas Köyü’nde eski yerleşim yeri tümüyle
terkedilecek ve daha doğuda, ana yola yakın yerde yeni bir
yerleşim alanı oluşacaktır.
Palas Ovası coğrafi ünitesi içinde yer alan önemli
yerleşmelerden biri de Büyüktuzhisar’dır. Yerleşme yeri, ovanın
güney ucundaki yamaçların eteğinde, 1220 metrede kurulmuştur.
Büyüktuzhisar, gerek ovadaki gerekse ova dışındaki verimli
tarım alanları, geçmişteki tuzla işletmesi ve Kayseri-Sivas
karayolunun kenarında kurulu olması nedeniyle önemli bir
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yerleşme yeri özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda demiryolunun
köye yakın yerden geçmesi ve Büyüktuzhisar’da 1930 yılında bir
istasyonun hizmete girmesiyle köyün fonksiyonları daha da
çeşitlenmiştir. Bundan dolayı, 1935-1990 yılları arasında nüfus
artışında, özellikle Kayseri’ye ve yurtdışına göç nedeniyle bazı iniş
çıkışlar olmuşsa da 1935 yılında 1130 olan nüfus 1990'da 3424'e
ulaşmıştır. Ancak sözkonusu yerleşme yerinde nüfustaki en önemli
artış, 1985-1990 yıllan arasında gerçekleşmiştir. Zira 1935 yılında
1130 olan nüfusun 50 yıllık bir dönemde 1122 kişi artarak 1985'te
2252'ye ulaşmasına karşılık, yıllık %o 87 artış oranıyla beş yıllık
dönemde 1172 kişi çoğalarak 1990'da 3424'e ulaşmıştır.
Ülkemizde, kır ve şehir nüfusu arasındaki dengenin son
yıllarda şehirler lehine dönmesine rağmen, Büyüktuzhisar’daki bu
nüfus artışı ilgi çekicidir. Şüphesiz ki bunun da çeşitli nedenleri
vardır.
Büyüktuzhisar Köyü de, Palas (Gölova) gibi Kayseri Şehri’nin
ve Bünyan ilçe merkezinin etki alanı içindedir. Köy, Bünyan ilçe
merkezine 11 km., Kayseri Şehri’ne ise 40 km. mesafededir. Köy
halkı ihtiyaçlarının büyük bölümünü bu iki yerleşmeden, özellikle
de Kayseri’den temin etmektedir. Ancak son on yıldır belediye
yönetiminin çalşmalan sonucu, halkın ihtiyacı olan hizmetlerin bir
bölümü yerinde verilmeye başlanmış, böylece şehire olan göç
büyük ölçüde durduğu gibi, şehirden yerleşmek amacıyla köye
dönenler olmuştur. Son beş yıllık dönemdeki nüfus artışının asıl
nedeni budur.
Göçe neden olan ve bu göçü durduran faktörlerle ilgili
gözlemlerimiz hakkında şunları söyleyebiliriz: Bilindiği gibi kırsal
kesimden şehirlere olan göçün temelinde, ekonomik kaynakların
yeter sizliğinin yanısıra, eğitim, sağlık vb. sosyal nedenler
yatmaktadır. Köylerde nüfusun çoğalması, miras yoluyla arazilerin
çok parçalı hale gelmesi, tarımda makinalaşmanın artması sonucu
insan gücüne daha az ihtiyaç duyulması gibi nedenlere bağlı olarak,
mevcut ekonomik kaynaklar köylünün geçimini sağlaması için
yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle nüfusun bir bölümü, özellikle de
genç nüfus şehirlere göç ederek buralarda çalışmayı ve yaşamayı
tercih etmektedirler. Ancak 49.000 dekar arazisi olan
Büyüktuzhisar Köyü’nün verimli olan topraklarının % 80'nine
yakın bölümü ekilip dikilmektedir ve bunun da büyük bir nüfus
kitlesinin geçimini sağlayabildiği yöre halkınca ifade edilmektedir.
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Bu durum ise nüfusun köyde kalması için yeterli nedenlerden
biridir.
Göçe temel teşkil eden faktörlerden biri de eğitimdir. Köylerde
ilkokuldan sonra eğitim imkanı olmadığı için aileler çocuklarının
eğitimini sürdürebilmeleri amacıyla şehire göç etmektedirler.
Büyüktuzhsar’da 1994 yılı itibariyle 1 ilköğretim okulu mevcut
olup, burada ikisi idareci olmak üzere toplam 18 öğretmen görev
yapmakta ve 300 öğrenci de öğrenim görmektedir. İlköğretim
sonrasında okumak amacıyla şehire gidenler için, belediyece eğitim
döneminde öğrenci servisi hizmete konmuştur. Bu da göçü
engelleyen faktörlerden biri olarak gözükmektedir. Ayrıca şehirle
köy arasında belediye otobüs seferlerinin çoğalması (1994 yılında
günde 5 sefer yapılmaktaydı) sonucu, şehirde çalışan işçiler,
ticaretle uğraşanlar sabah şehire gidip akşam köye dönmektedirler.
Bu da göçe engel olup Büyüktuzhisar’ın nüfusunun artmasnıda
etkili olan faktörlerden biridir.
Büyüktuzhisar’da belediye, sağlık ocağı, jandarma karakolu,
tren istasyonu, PTT, karayolları bakımevi, tarım kedi koperatifı,
ilköğretim okulu, kütüphane, TEK İşletme şefliği gibi kamu kurum
ve kuruluşların yanısıra 4 kahvehane, 5 bakkal, 1 fırın, 3 keresteci,
3 demirci, 1 değirmen ve 1 akaryakıt istasyonu bulunmaktadır.
Ayrıca her hafta çarşamba günleri köyde pazar kurulmakta,
satıcılar Bünyan, Kayseri, Adana, Mersin gibi yerlerden
gelmektedirler. Alıcıları ise, köy halkının yanısıra çevre köylerden
gelenler oluşturmaktadır. Bu yönüyle de Büyüktuzhisar’ın merkezi
bir köy özelliği vardır.
Belediye tarafından sanayi sitesi, toplu konut yapımı
konusunda çalışmalar sürdürülmekte olup, ilçe statüsü almak
amacıyla ilgili mercilere başvuru yapılmıştır. Ancak idari anlamda
belde olarak nitelendirilen Büyüktuzhisar’ın mevcut coğrafi
fonkisyonları değerlendirildiğinde, Palas Köyü gibi kasabalaşma
yolundaki bir köy olduğu görülür.
Ülkemizde kırsal kesimden
şehirlere göçün sürmesinin
yanında, büyük şehirlerde son yıllarda ekonomik ve sosyal
bakımdan yaşam şartlarının zorlaşması sonucu, halk geçimini
temin ettiği ve çeşitli konulardaki zorunlu ihtiyaçlarını giderdiği
takdirde, şehirlere yakın olan köy, kasaba gibi yerleşme yerlerini
terketmek istememektedirler. Büyüktuzhisar da bunun en somut
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örneğidir. Burası, bağlık,bahçelik, güzel manzaralı bir köydür.
Gerek bu nedenden, gerekse yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı
son yıllarda, daha önce şehire göç etmiş olanların bir kısmı geri
dönerek köye yerleşme yolunu seçmektedirler. Nüfusu artıran
faktörlerden biri de budur.
Yerleşim yerinin dokusu konusunda Palas’taki durum
Büyüktuzhisar’da da görülmektedir. Burada eski köy yeri toplu bir
yerleşim dokusuna sahiptir. Ancak halkın gelirinin artmasına ve
nüfusun çoğalmasına bağlı olarak eski köy yerinden dışarıya,
özelikle de ana karayoluna doğru bahçelerin içinde modern
konutlar yapılmaktadır. Bu nedenle yeni yapılan konutların
bulunduğu alanda gevşek bir yerleşim dokusu ortaya çıkmıştır. Bu
alanda yapılan konutların bir bölümü şehirde oturup yaz aylarını
köyde geçirmek isteyenlere aittir. Yani bir nevi ikinci ev niteliği
taşımaktadır.
Nüfus durumu ve yerleşim bakımından Palas Ovası coğrafi
ünitesi içindeki diğer köylerle kıyaslandığında, ovanın kuzeyindeki
Üzerlik Köyü’nün de kendine has özellikleri olduğu görülür.
Üzerlik’te de 1935-1980 yılları arasında sürekli nüfus artışı vardır.
1935'te 451 olan nüfus 1980'de 1021'e ulaşmıştır. Ancak bu yıldan
sonra nüfusta bir azalma sözkonusudur. Köyün nüfusu 1985'te 946
ve 1990'da 807'e düşmüştür. Bunun da nedeni Kayseri’ye ve
yurtdışına olan göçtür. Zira köyün ekonomik kaynaklan Palas ve
Büyüktuzhisar gibi fazla nüfusu banndıracak özellikte değildir.
Zaten bu yüzden köy halkının önemli bir kısmı yurtdışında işçi
olarak çalışmaktadır. Araştırmalarımız sırasında ailesiyle birlikte
ya da yalnız olarak, köyden 800 civarında nüfusun Almanya,
Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çalışmak amacıyla
bulundukları ifade edilmiştir. Bunların büyük bir kısmı izinlerini
geçirmak amacıyla yaz aylarında köylerine gelmektedirler.
Üzerlik Köyü’nün yerleşim bakımından ise Palas ve
Büyüktuzhisar’la benzer yanları bulunmaktadır. Köydeki eski
konutların çoğunluğu taştan, kerpiçten, tek katlı ve birbirine bitişik
haldedir. Bu köyde de gerek köy içinde gerekse köyün dışındaki
boş alanlara yeni konutlar yapılmıştır. Köy içerisinde 2-3 katlı,
modem, betonarme binalara rastlamak mümkündür. Köyün dışında
yapılanlar ise, bahçe içinde, kimileri villa tipinde konutlardır. Bu
yeni konutlann sahipleri büyük çoğunlukla yurtdışında işçi olarak
çalışanlardır. Bu yüzden de dışarda edinilen bilgi ve görgü,
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ekonomik imkanlarla birleşerek konutların yapımına yansımıştır.
Yeni konutların bir bölümünde yırtdışında çalışanların köydeki
aileleri oturmaktadır. Eğer ailenin tüm bireyleri yurtdışında ise
bunlar yalnızca izin dönemlerinde köye geldiklerinde evlerinde
oturmaktadırlar ve köyden ayrılırken de konutlarını kapatıp
gitmektedirler.
Palas Ovası coğrafi ünitesi içindeki Karahıdırlı, Ömerhacılı,
Sultanham ve Cavlak (Ömürlü) köyleri, birbirinden çok farkı
olmayan, toplu yerleşme özelliğine sahip, küçük köylerdir.
Köylerin 1990 yılı nüfusları, nüfus durumunu gösteren tabloda
belirtilmiştir. Bunların içinde Cavlak (Ömürlü) Köyü’nün nüfusu
bulunmamaktadır. Çünkü konunun başında da sözedildiği gibi
Cavlak mahalle iken, Ömerhacılı Köyü’nden 1991 yılında
ayrılmıştır. Ancak köy muhtarından edindiğimiz bilgiye göre köyün
resmi olmayan nüfusu 161'dir.
B- EKO N O M İK FAALİYETLER

Palas Ovası’nda ekonomik faaliyetlerin başında tarım
gelmektedir. Köylerde yaşayanların büyük çoğunluğu geçimlerini
bu yolla temin etmektedirler. Ancak hemen belirtmek gerekir ki,
Palas Ovası coğrafi ünitesi içinde toprağı olan köylerin tümünün
arazisinin bir kısmı ova ünitesi dışındadır. Tarımsal faaliyetlere
geçmeden önce ovadaki arazi bölünüşü konusunda kısa da olsa
bilgi vermek yararlı olacaktır.
Palas Ovası’nın toplam alanı 106000 dekar olup, bunun 49000
dekarını (% 46.2) tarım alanları, 18200 dekarını (%17.2) otlak
alanları, 38000 dekarını (%35.8) göl ve bataklık alanlar, 800
dekarını (%0.8) ise yerleşim alanları oluşturmaktadır. Ova ünitesi
içindeki köylerin toplam alanı ise 227000 dekardır. Buna göre
sözkonusu yerleşmelere ait tüm arazi varlığının %47'si ovada yer
almaktadır (Şekil: 4).
Ovada sulu ve kuru şartlarda tarım yapılmaktadır. Zira mevcut
tarım alanlarının 27000 dekarını (%55.1) sulu, 21000 dekarını
(%42.9) kuru tarım alanları, yaklaşık 1000 dekarını (%2) ise bağbahçe alanları oluşturmaktadır.
Ovada yetiştirilen başlıca ürünler arasında, tahıllardan buğday,
arpa ve çavdar bulunmaktadır. Tahıllar içinde en önemlisi
buğdaydır. Buğdayda, kuru şartlarda dekara verim, 120-200 kg.
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arasında değişmektedir. Sulanabilen alanlarda ise dekarda 300-400
kg. ürün alınabilmektedir. Baklagillerden, mercimek ve nohut
yetiştirilmektedir. Bu ürünler çiftçinin kendi ihtiyacını karşıladığı
gibi artan kısmı satılmaktadır. Ürünlerin satılmasında en önemli
pazar yeri Kayseri Şehri’dir.
Palas Ovası’nda endüstri bitkisi olarak şekerpancarı ve
ayçiçeği üretilmektedir. Yörede yağışın yetersiz olması nedeniyle
bu ürünler ancak ovanın doğusunda ve güneyindeki sulanabilen
alanlarda yetiştirilmektedir (Şekil: 4). Şekerpancannda verim
ortalama olarak dekara 3500-4000 kg. arasında değişiklik
göstermektedir.
Şekerpancarı, Kayseri Şeker Fabrikası’na
satılmaktadır. Bu ürünün çapalama, hasat gibi işlemleri sırasında
özellikle Büyüktuzhisar’a çevre köylerden işçi gelmektedir.
Ayçiçeğinde dekara 300-400 kg. civannda ürün alınmaktadır.
Kayseri’de satılan ayçiçeği, yağ endüstrisinde kullanılmak için
değil, çerezlik olarak üretilmektedir. Sulanabilen alanlarda ayrıca
yem bitkilerinden yonca yetiştirilmektedir.
Sebzelerden domates, biber, patates, soğan, hıyar, kabak ve
fasulye üretilmektedir. Ancak bunlar, pazar için olmayıp daha çok
köylünün kendi ihtiyacı içindir. Yalnızca Karahıdırlı Köyü, satış
amacı ile ovada sebze yetiştirmektedir. Bağ ve bahçe alanlarında
kayısı, elma, armut, dut, ceviz, kiraz, şeftali ağaçlan
bulunmaktadır. A ynca üzüm, kavun ve karpuz da üretilir.
Buralardan elde edilen ürünler de yine her evin kendi tüketimine
yöneliktir.
Tanmsal faaliyetlerin sürdürülmesinde ve daha fazla verim
alınmasında şüphesiz ki makinalaşmanın önemi büyüktür. Palas
Ovası ünitesi içinde yer alan köylerde, araştırmalarımız sırasında
yaptığımız anketlerde, tanmsal alet ve makinalann en
önemlilerinden olan traktör sayısının 245, pulluk sayısının 245 ve
patöz sayısının 241 olduğu tespit edilmiştir.
Palas Ovası’nın bir bölümünde, taban suyu seviyesinin
yüksekliğinden kaynaklanan drenaj yetersizliği, toprakların tuzlu
ve alkali olması gibi nedenlerle, tarım yapılamayan yaklaşık 18200
dekar alan çayır-mera özelliğindedir (Foto: 5). Bundan dolayı
ovada hayvancılık, Palas (Gölova) Köyü’nün dışında, tarla
tanmından sonra en önemli ekonomik faaliyeti oluşturmaktadır.
Çünkü bu köydeki hakim ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
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Köylerde 9000 koyun, 1500 keçi olmak üzere toplam 10500
civarında küçükbaş, 11500 inek ve 350 manda olmak üzere toplam
11850 civarında büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Ovada büyükbaş
hayvancılık, mera ve ahır hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır.

Foto 5: Palas Ovası 'ndaki geniş alanlarda drenaj yetersizliği mevcut olup, topraklarda
tuzluluk-alkalilik oram yüksektir. Hayvancılığın önemli bir ekonomik faaliyet olduğu
ovada, buralardan otlak olarak yararlanılmaktadır.

Köylerde her ailenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
ahırında birkaç küçükbaş ve büyükbaş hayvanı bulunmaktadır.
Ancak özellikle Palas ve Büyüktuzhisar köylerinde ahır
hayvancılığı yaygın haldedir. Örneğin Büyüktuzhisar Köyü’nde
200 modem besi ahin bulunmaktadır. Bunun yanında 100 aile de
ürünlerini satmak amacıyla hayvan beslemektedir. Hayvanlardan
elde edilen süt, yoğurt vb. ürünler, Kayseri’de satılmaktadır.
Yöredeki sığırlarda yerli ırkların yanısıra kültür ırklan da
mevcuttur. Ovada sazlık-bataklık alanların varlığı nedeniyle manda
beslenmektedir. Ancak bunlann sayısında eskiye oranla azalma
olduğu yöre halkı tarafından ifade edilmiştir.
Büyükbaş hayvanlar çoğunlukla Doğu Anadolu’daki muhtelif
illerden ve Sivas-Şarkışla pazarından satın alınmaktadır. Bunlar

202

Palas Ovası’nda Coğrafya Gözlemleri

yetiştirildikten sonra Kayseri’de pastırma-sucuk imalathanelerine,
et kombinalarına, Et ve Balık Kurumuna satılmaktadır.
Bir başka ekonomik faaliyet ise işçiliktir. Araştırma alanındaki
köylerden olup, işçi olarak çalışanlar bu faaliyeti çeşitli şekillerde
sürdürmektedirler. Tüm köylerden çalışmak amacıyla yutdışına
gidenler vardır ve bunların büyük bölümü özellikle yaz aylarındaki
izin dönemlerini köyde geçirmektedirler. Büyüktuzhisar Köyü’nde
oturup Kayseri’de sürekli işçi olarak çalışanlar, ulaşım
imkanlarından yararlanarak hergün şehire gidip dönmektedirler,
ayrıca yine tüm köylerden, başta Kayseri olmak üzere, İstanbul,
Ankara, İzmir, Antalya, Mersin gibi şehirlerde, yaz aylarında
mevsimlik inşaat işçisi olarak çalışanlar vardır.
Diğer bir geçim kaynağı, el sanatlarından olan halı
dokumacılığıdır. Köylerde toplam olarak 600 civarında halı tezgahı
bulunmaktadır. Yörede, Kayseri’deki halı tüccarları için Bünyan
tipi yün halı dokunmaktadır.
Palas Ovası’ndaki ekonomik faaliyetlerden biri de tuz
çıkarımıdır. Yaz aylarında yağışın azalmasına ve buharlaşmanın da
artmasına bağlı olarak gölün alanının daralması sonucunda, suyun
içindeki tuz, kuruyan göl kenarında çökelmektedir (Foto: 3).
Temmuz ve ağustos aylarında göl kıyısında 10-15 cm. kalınlıkta
tuz tabakası oluşmaktadır. Buna bağlı olarak ovada 1934 yılında
“Tuzhisar Tuzlası” Tekel tarafından işletmeye açılmış ve 1968
yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür. Bu dönemde çevre köylerin
halkının göl kıyısından kaçak tuz alimim engellemek amacıyla da
“Kolcu” adı verilen korucular görev yapmışlardır. İşletme,
faaliyetine son verdikten sonra halkın tuz çıkarımı yapması serbest
olmuştur. Günümüzde bütün köylerden halk kendi ihtiyacı için göl
kenarından tuz almaktadır. Ancak Palas Köyün’den olanlar bu işi
ekonomik bir faaliyet olarak sürdürmektedir. Her aile günde
ortalama 4 torba tuz çıkarabilmektedir. 1994 yılı rakamlarıyla bir
torba tuzun satış fiyatı 240000 TL’dir. Özellikle 1975 yılına kadar
Palas halkının büyük bir bölümünün geçimini tuzdan sağladığı
araştırmalarımız sırasında ifade edilmiştir. Ancak günümüzde bu
işi sürdüren 30 civarında aile bulunmaktadır. Yine Palas
Köyü’nden birkaç aile de göl çevresindeki sazlık alanlardan saz
kesimi yapmakta, bunlar yastık yapılarak ya da çatı örtüsünde
kullanılmak amacıyla satılmaktadır.
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III- PALAS O V A S I’M N TURİZM D EĞ ER LERİ

Aktiviteye dönüştürülebildiği taktirde, Palas Ovası ve yakın
çevresinde, yörenin ekonomisine katkı sağlayacak turizm
potansiyeli
bulunmaktadır.
Ancak
bu
potansiyelin
değerlendirilmesi sırasında tarihi ve doğal çevreye zarar
verilmemesi temel koşuldur. Günümüzde turizm aktivitesi
gelişmediği halde bile, yörenin bir kısım doğal değerleri
tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu nedenle yazının konu ile ilgili
kısmında önce yörenin turizm değerleri ana hatları ile anlatılacak,
daha sora turizm faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu sırada da doğal
çevrenin korunması konusunda düşüncelerimiz belirtilecektir.
Palas Ovası ve yakın çevresindeki turizm değerlerini, tarihi ve
doğal değerler olarak iki başlık altında ele almak mümkündür.
Tarihi eserlerden ilki, Palas köyü Camii’dir. Camii, kuzey-güney
doğrultusunda dikine uzanan, dikdörtgen plânlı, duvarları taş ve
üzeri ahşap kirişleme tavanlı, toprak damlı bir yapıdır. Camiinin
yapım tarihi konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ancak avlu
duvarındaki kemerli kapının iç kısmında bulunan kitabeden
anlaşıldığı kadarı ile 1813 yılında Hacı Arapzâde Osman tarafından
onarılmıştır (Gündoğ, Kariper: 22).
Ovadaki en önemli tarihi eser, aynı adla anılan köyün içindeki
Sultan Hanı’dır. Han, hol portalindeki harap kitabesinden
anlaşıldığı kadan ile H.630-634, (M. 1232-1236) yıllan arasında I.
Alaaddin Keykubad tarafından yaptınlmıştır. Han 3900 m2 alan
kaplar. Aksaray Sultan Hanı’ndaki plân biaz daha küçültürelerek ve
bazı ufak değişikliklerle tekrarlanarak inşa edilmiştir. M asif
duvarlar ve çeşitli takviye kuleleriyle, dıştan bir kaleyi
andırmaktadır (Foto: 6). Kare bir çerçeveye sığdınlmış geniş avlu,
üç yanı yazlık kısmı ile dikdörtgen kuruluşta olan kapalı kışlık
kısımlardan ibarettir. Avlunun ortasında küp şeklinde ve ayak
kemerler üzerine oturan mescidi vardır (Aslanapa, 1991: 118).
Palas Ovası’nın çeşitli kesimlerinde, ağaç topluluklarının,
pınarlann ve akarsuların bulunduğu yerlerde, piknik yapmaya
uygun, göl manzaralı alanlar vardır (Şekil: 5). Şu anda buralar
Kayseri Şehri’ne ortalama 50 km. mesafede olup, nüfusu
banliyöleriyle birlikte 500.000'e yaklaşan Kayseri için günübirlik
rekreasyon alanı olma özelliğine sahiptir.
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Foto 6: Sultanhanı, Selçuklu Dönemi’ne ait, ayakta kalmış tarihi eserlerden biridir.

Ovanın en önemli özelliklerinden biri, Tuzla Gölü ve
çevresindeki sazlık-bataklıkları kapsayan sulak alanın yurdumuzun
önemli kuş ve sulak alanları içinde tesbit edilmiş olmasıdır
(Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, 1989; Doğal Hayatı Koruma
Demeği, 1994). Sözkonusu sulak alan, su kuşlan yönünden etüd
edilmiş ve sonuçlan yayınlanmıştır (Schekkerman-Van Roomen,
1993). Tuzla Gölü sulak alanı, coğrafi şartlar bakımından İç
Anadolu’daki (A) sınıfı sulak alanlardan Sultan Sazlığı ve Seyfe
Gölü ile benzer özelliklere sahiptir. Ancak beslenme şartlannın
sözkonusu yerler kadar zengin olmaması nedeniyle, kuş
popülasyonu belirtilen alanlar kadar yüksek değildir. Buna karşın
omitolojik ve ekolojik bakımdan yurdumuzdaki önemli sulak
alanlanmızdan biridir (Foto: 1-3).
Su kuşlarından, Flamingo (Phoenicopterus ruber), Angıt
(Todoma ferruginea), Turna (Grus grus) Fiyo (Anas penelope),
Çamurcun (A. crecca), Küçük Cılbıt (Charadrius alexandrius),
Kumkuşu (Calidris Alpina), Kızılkumkuşu (Calidris ferruginea),
Döğüşkenkuş (Philomachus pugnax), Akkanatlı Sumru (Chlidonais
leucopterus), Batak Düdükçünü (Tringa stagnalis), Dere
Düdükçünü (Tringa hypoleucos), Yeşilbacak (Tringa nebularia),
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Uzunbacak (Himantopus himantopus) ençok rastlanan türlerdir
(Tuzla Gölü Sulak Alam’ndaki diğer kuş türleri için bkz.:
(Schekkerman-Van Roomen, 1993).
Bu yönüyle Tuzla Gölü ve çevresi, doğa turizmi
aktivitelerinden kuş gözlemciliğinin ve bu konudaki bilimsel
araştırmaların yapılabileceği bir sulak alan niteliğine sahiptir.
Gerek kuş gözlemcileri ve gerekse başka türlü rekreasyonel
faaliyetlerde bulunabilmek amacıyla konaklamak isteyenler için
ovada uygun kamp alanları mevcuttur (Şekil: 5).
Kızılırmak Nehri’nde olta balıkçılığı yapmak mümkündür.
Nehirden sazan ve yayın balığı avlanmaktadır. Ayrıca nehir, kano
ve bot sporları için uygundur. Bazı tur opertatörleri ender de olsa
Kızılırmak
üzerinde
yabancılar
için
bu
aktiviteyi
gerçekleştirmektedirler. Kızılırmak’ta kanoculuk ve botçuluk için,
nehrin Kayseri ve Nevşehir illeri sınırlan içindeki bölümü eğim ve
akım koşullan bakımından çok uygundur. Kayseri’deki diğer
turizm faalyetleri ile bağlantı yapılarak bu aktivite araştırma
alanımız civarından başlatılabilir.
Ovanın batısındaki ve kuzeyindeki yüksek tepelerden Tuzla
Gölü ve çevresindeki güzel manzarayı izlemek mümkündür.
Buralara ulaşan köy yolları mevcuttur (Şekil: 5, Foto: 1).
Turizm faaliyetlerinde alt yapının ve sosyal tesislerin önemi
büyüktür. Yöredeki yerleşmelerden Büyüktuzhisar, Palas (Gölova)
ve Sanoğlan’da sağlık kuruluşu, PTT, tren istasyonu gibi, asgari
düzeydeki ihtiyaçlara cevap verebilecek sosyal kuruluş ya da
tesisler mevcuttur.
Palas Ovası ve yakınında turizm bakımından önem taşıyan,
ancak günümüzde bu önemi değerlendirilmeyen iki yer
bulunmaktadır. Bunlar, yukarıda da belirtildiği gibi yöredeki en
eski yerleşim yerleri olan Yassıdağ Tepesi ve Sultanhanı
Höyüğü’dür (Şekil: 5). Yaklaşık 20 yıl önce arkeolojik kazıların
yapıldığı bu yerler gerekli düzenlemelerle ziyarete uygun hale
getirilmelidir.
Büyüktuzhisar Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre,
yöre halkı ve çevreden gelen vatandaşlar, Tuzla Gölü çamurundan
özellikle romatizmal hastalıkların tedavisinde yararlanmaktadırlar.
Göl çamurunun sahip olduğu mineralojik bileşim, sağlık turizmi
bakımından yörenin turizm potansiyelini arttırmaktadır.
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IVTUZLA G Ö LÜ E KO SİSTE M İN İN K O R U N M ASI VE
PALAS
O V A S I’NDA
TURİZM
FAALİYE TLERİN İN
D Ü ZEN LEN M ESİ KO NU SUN D A ÖNERİLER

106 km2 lik küçük bir ova olan Palas Ovası, ekonomik
faaliyetlerin sürdürüldüğü tarım alanları, otlakları, Tuzla Gölü
sulak alanı ve buradaki doğal hayat ile renkli bir ortamdır. Bu
haliyle ovada kurulmuş olan bir doğal denge mevuttur. Ancak bu
dengenin bozulması yönünde birtakım tehlikeler bulunmaktadır.
Yazının bu bölümünde sözkonusu tehlikeler anlatılacak, Tuzla
Gölü ekosisteminin korunması ve yörede turizm faaliyetlerinin
düzenlenmesi konusundaki görüşlerimiz belirtilecektir.
Araştırma alanında özellikle Palas (Gölova) Köyü halkı,
ekonomik bakımdan fazla bir yarar sağlamadığı, tarım topraklarının
ve kullanma suyunun tuzlanmasına yolaçtığı gerekçesiyle, Tuzla
Gölü’nün kurutulmasını istemektedirler. Nitekim bu yönde de
girişimler olmuştur.
Palas Ovası, Kızılırmak yatağından yaklaşık 50 metrelik bir
eşikle ayrılmaktadır. Bu nedenle D.S.İ. Tuzla Gölü’nün
Kızılırmak’a drene edilmesi için bir ön proje hazırlamıştır. Ancak
halihazırda normalden fazla alkali olan Kızılırmak suyunun
alkalilik oranının daha da artacağı ve sulama suyu olarak
kullanılamayacağı anlaşılarak bu projeden vazgeçilmiştir. Buna
rağmen, köy halkının bu talebi sürmektedir. Büyüktuzhisar halkı
ise gölün kurutulmasından yana değildir ve buradaki turizm
potansiyelinin değerlendirilmesini ummaktadırlar.
Palas Ovası ve dolayısıyla Tuzla Gölü ekosistemi için şu anda
görünen tehlikelerden en önemlisi, Palas Köyü halkının sürekli
isteği olan ve zaman zaman da konu ile ilgili kuruluşlarca gündeme
getirilen, göl ve çevresindeki sazlık-bataklıkların kurutulmasıdır.
Halbuki, kurutmak bir yana, tam tersine Tuzla Gölü sulak alınının
korunması için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Çünkü, göl ve
çevresindeki sazlık-bataklıklar, yöredeki doğal dengenin adeta
sigortası gibidir. Zira ülkemizde ya da başka ülkelerde, tanm alanı
kazanmak, sinekten kurtulmak vb. nedenlerle sulak alanlar yıllardır
kurutularak ortadan kaldırılmakta veya çeşitli insan faaliyetleri ile
ekosisteme zarar verilmektedir (Türkiye Çevre Sorunları Vakfı,
1989-1990, Doğal Hayatı Koruma Demeği, 1994).
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Ülkemizde yeni tarım alanı kazanmak amacı ile omitolojik
yönden de büyük önemi olan Amik, Emen, Gavur, Suğla, Kestel,
Simav, Efteni, Aynaz ve Karasaz bataklıkları ile çok sayıda küçük
sulak alan kurutulmuştur. 1986 yılı sonuna kadar kurutulan sulak
alan toplamı 190000 hektarın üzerindedir. Bu toplam alan, yaklaşık
olarak Tuz Gölü ve çevresindeki küçük göllerin alanına eşittir.
Kurutma faaliyetleri sonucunda elde edilen arazilerin yalnızca
%35'i tarıma elverişli hale gelebilmiştir. (Türkiye Çevre Sorunları
Vakfı, 1990). Ancak son yıllarda sulak alanların kurutulmasının
çeşitli olumsuzluklara yolaçtığı somut olarak görülmeye
başlanınca, bu kez kurutulan bazı alanlarda yeniden su tutulması
gündeme gelmiştir. Bunun en iyi örneği Antalya ili Elmalı
ilçesindeki Avlan Gölü ve Karagöl’ün durumudur.
Tarım toprağı kazanmak amacıyla D.S.İ. 1974 yılında yaklaşık
6000 dekar yüzölçümüne sahip Avlan Gölü ile 10000 dekar
genişliğindeki Karagöl’ü kurutmuştur. Göllerin kurutulmasıyla elde
edilen toprakların paylaşımı konusunda yöre halkı arasında silahlı
çatışmalara varan huzursuzluklar yaşanmıştır. Ancak göllerin
kurutulması sonucunda büyük yararlar berklenirken zamanla tam
tersi bir durum ortaya çıkmış, yöre ikliminde beliren farklılıklar,
tanmsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır
(Milliyet Gazetesi, 29 Ekim 1994).
Elmalı’da 1959-1974 yılları arasında ayıllık ortalama yağış
516.3 mm. iken, göllerin kurutulmasından sonra, 1975-1990 yıllan
arasında yıllık ortalama yağış 473.5 mm.’ye inmiştir. Yani yıllık
yağışta 15 yıllık dönem içinde 42.8 mm. (%8.3) oranında bir
azalma sözkonusudur. Mevcut durum sıcaklığa da yansımıştır.
1954-1974 döneminde ocak ayındaki ortalama düşük sıcaklıklar
gözönüne alındığında, -3 C ’de az sıcaklıklar 3 kez gerçekleşirken
1974-1990 yılları arasında aynı durum 8 kez tekrarlanm ıştır.
-5 C’den az sıcaklıklar ise 1954-1990 yılları arasında 1 kez
gerçekleşirken, 1974-1990 yılları arasında bu durum 3 kez
meydana gelmiştir (D.M.İ.).
Şüphesiz ki bunda, su ortamının kalkmasına bağlı olarak suyun
ortamı yumuşatıcı etkisinin azalmasının önemli rolü vardır. Bu
nedenle yağış azalmakta, don riski artmakta, sözkonusu faktörler de
yöredeki tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir.
Çiftçilerin bu durumu farketmeleri sonucu, kendi isteklerine bağlı
olarak, Avlan Gölü ve Karagül’de yeniden su tutulmaya
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başlanmıştr. Nitekim 1995 Mayıs ayında Elmalı’ya yaptığımız bir
ziyaret sonucu göllerde bir miktar su tutulmuş olduğunu gözledik.
Ancak bazı çiftçiler, halen topraklarını yitirmemek amacıyla buna
karşı çıkmaktadırlar.
Tuzla Gölü ve çevresindeki sazlık-bataklıklar kurutulduğu
taktirde Palas Ovası’nı da benzer olumsuz sonuçlar beklemektedir.
Üstelik ovanın İç Anadolu Bölgesi step iklimi özelliklerine sahip
olduğu gözönüne alınırsa, daha fazla olumsuzluk beklenebilir.
Bunun yanında başta kuş varlığı olmak üzere, sulak alandaki canlı
yaşamı da sona erecektir. Ayrıca Tuzla Gölü’nün kurutulması
sonucu ova topraklarındaki tuzlanma sorunu da ortadan
kalkmayacaktır. Çünkü, başta da belirtildiği gibi ovayı çevreleyen
alanların yapısını büyük ölçüde jipsli seriler oluşturmaktadır.
Yeryüzünden ve yeraltından sızan suların jipsi eritip bünyelerine
almaları ve ovaya yönelmeleri sonucu topraklarda tuzlanma sorunu
yine varolacaktır. Bu nedenle göl ve çevresindeki sazlıkbataklıklann kurutulması düşüncesinden vazgeçilmeli, doğal
güzelliklere ve kuş varlığı yönünden büyük öneme sahip bu alan
korunarak, onun turizm potansiyelinden yararlanılmalıdır.
Unutmamak gerekir ki, sulak alanların çevresindeki topluluklara
sunduğu ekonomik katkılardan biri, taşıdığı turizm potansiyelidir.
Tuzla Gölü ekosistemini halihazırda olumsuz yönde etkileyen
en önemli faktör, kaçak avlanmadır. Çevre köylerden, Kayseri,
Bünyan ve Sarıoğlan’dan gelen avcılar göl kenarında ve Yertaş
Sazı olarak adlandırılan mevkiide avlanmaktadırlar. Avcılar hafta
sonlan ve özellikle de geceleri av yapmaktadırlar. Bu konuda
Büyüktuzhisar Belediyesi’nin girişimleri sonucu jandarma avcılara
müdahale etmektedir. Ancak sürekli ve yeterli bir denetimin olduğu
söylenemez. Bunun yanında, zaten alanı çok dar olan sazlıklardan
kuş üreme mevsiminde yapılan saz kesimi ve yine buralardaki
hayvan
otlatma
faaliyetleri
ekosistemi
olumsuz
yönde
etkilemektedir.
Tuzla Gölü ekosistemi ile ilgili tehlikeleri kısaca özetledikten
sonra, ekosistemin korunması ve hem buranın hem de genelde
Palas Ovası’ndaki turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi konusundaki
önerilerimizi belirtmek yararlı olacaktır.
Palas Ovası’nda turizm faaliyetleri gerçekleştirilirken konuya
salt ekonomik bir kaynak olarak bakmamak gerekir. Yukanda
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değindiğimiz gibi burada aynı zamanda çevrenin korunması da
dikkate alınmalıdır. Çünkü çoğunlukla turizm, kendisinin tahrip
ettiği doğal kaynaklara bağımlıdır. Bu nedenle ovada turizm
aktivitesini uygulamaya koymadan önce “Çevresel Etki
Değerlendirmesi” uygulanmalıdır. Yörede turizm faaliyetleri için
özellikle de Tuzla Gölü sulak alanı için “Yönetim Planı”
hazılanmalı ve etkin bir biçimde de uygulanması sağlanmalıdır.
Türleri ve onların yaşam alanlarını korumaya, hatta geliştirmeye
özen gösteren, iyi planlanmış ve iyi yönetilen turizm faaliyetleri,
sulak alanların korunmasıyla uygunluk gösterebilir.
Yöredeki turizm potansiyelini aktiviteye dönüştürecek, doğal
çevreyi, özellikle de sulak alanın korumasını sağlayacak olan yerel
yönetimler ve halktır. Bu yönde onlara destek verilmeli ve
bilinçlenmeleri sağlanmalıdır. Sözkonusu çalışmalar öncelikle
devlet ve çevre örgütlerince gerçekleştirilebilir. Bunun için
yapılması gereken çalışmalar şunlar olmalıdır:
1- Konuyla ilgili olarak Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı,
Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi, ovadaki yerel yönetimler ve
gönüllü kuruluşların ortaklaşa çalışmaları sağlanmalıdır.
2- Tuzla Gölü sulak alanı “Tabiatı Koruma Alanı” ilan
edilerek mutlak korumaya alınmalı ve koruma alanında tarım,
avlanma, hayvan otlatma gibi faaliyetler yasaklanmalıdır.
Buralarda gerçekleştirilecek turizm aktiviteleri ise turizm yönetim
planı ile tam uyum içinde olmalıdır.
4- Tuzla Gölü sulak alanında envanter ve izleme çalışmaları
sürdürülmelidir.
5- Gerek koruma, gerekse turizm çalışmalarını yürütebilmek
için Büyüktuzhisar ve Palas’ta (Gölova) birer büro açılmalıdır. Bu
bürolarda konu ile ilgili uzman ve muhafaza memurları
görevlendirilmelidir.
6- Eğitim ve kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
gerekmektedir. Bu nedenle okullara kitap, broşür ve poster
dağıtılmalı, öğretmenlere çevre koruma ve turizm konularında
yardımcı olacak bilgi ve malzemeler verilmelidir.
7- Köy kahvelerinde eğitim çalışmaları sürdürülmelidir. Gerek
okullarda, gerekse kahvelerde video, slayt eşliğinde yörenin önemi
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ve neden korunması gerektiği, turizm aktivitelerinin nasıl
gerçekleştirileceği ve halkın bu aktivitedeki yeri, seminer ve
konferanslarla anlatılmaldıır.
8Yörenin doğal ve kültürel değerleri konusunda etkili bir
tanıtım yapılmalıdır. Öyle ki, Tuzla Gölü’nün varlığını, 50 km.
uzaktaki Kayseri Şehri’nde yaşayan pek çok kişi dahi
bilmemektedir.
Ülkemizde turizm aktivitesinin gerçekleştirildiği yerlerde
genellikle doğal çevre bozulmaktadır. Bu nedenle Palas
Ovası’ndaki doğal değerlerin turizm faaliyetlerinden zarar göreceği
düşünülebilir. Ancak yörede yaşayan insanların da çevrelerindeki
doğal kaynaklardan ekonomik anlamda yararlanmaları en doğal
haklarıdır. Buralarda turizm aktivitelerinde bulunanların da bu
amaç doğrultusunda yararlanmaları sözkonusudur. Bundan dolayı,
doğal ve kültürel çevrenin korunması da ondan yarar sağlayanların
asli görevi olmalıdır.
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