BOZOVA İLÇEMİZ

Atatürk Barajı

Bozova ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 38 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 1.550 km2’dir.
2012 nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 57.400 kişidir. İlçe merkez belediye ile
birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 78 köy, 108 mezradan oluşmaktadır. İlçe batısında Halfeti,
güneybatısında Birecik, güneyinde Suruç, güneydoğu ve doğusunda Şanlıurfa Merkez,
kuzeydoğuda Hilvan, kuzeyinde de Adıyaman ili ile çevrilidir. İlçenin kuzeyi ve doğusu
dağlık, güneyi daha alçak ve düzlüktür. İlçenin batısını Arat dağlarının uzantıları, güneyini de
Kaplan Dağları çevreler. İlçenin kuzeydoğusu ise Hilvan Ovasının devamı niteliğindedir.
İlçenin bitki örtüsü Step görünümünde olmakla birlikte, ilçe topraklarını Fırat Irmağının
kollarından Bitik Deresi ve Macunlu deresi sulamaktadır. Dere boylarında söğüt, kavak gibi
ağaç toplulukları görülmektedir. Karasal İklimin hüküm sürdüğü ilçede, yazları kurak ve çok
sıcak, kışları yağışlı ve kısmen ılıman geçer. Yöredeki Kurban Höyük, Lidar Höyük de
yapılan arkeolojik kazılarda ilçede Tunç Çağı'nda da (MÖ. 5500–3200) yerleşim olduğunu
göstermiştir. Halep, Samsat ve Malatya yolu üzerinde kurulan ilçe, taşıdığı ticari önemden
dolayı çeşitli kavimlerin istilâsına uğramıştır.
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Asurluların Asurinai, Romalılar ve Ermenilerin Tormenapa, Arapların ise Tell-Hüvek
adını verdikleri ilçe 1326'ya kadar Araplar, yerli Ermeni prensleri ve Mardin Artukluları
arasında el değiştirmiştir.
1389'da Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılan Bozova, Timur
istilasından sonra 1526'da yeniden Osmanlıların hâkimiyetine geçmiştir.
Türkmenler tarafından Yaylak, Osmanlılar tarafından ise Bozâbâd olarak adlandırılmış ve
son olarak Bozova adı ile ilçe statüsünü kazanmıştır. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa
dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında, kenevir ve meyve gelmektedir. Güneydoğu
Anadolu Projesi kapsamında olan ilçede tarım üretimi sürekli artış göstermektedir.
Hayvancılık ilçe halkı için önemli bir geçim kaynağı olup, dağlık ve engebeli kesimde sığır,
koyun ve keçi yetiştirilir. Yağ, peynir, yün ve kıl üretimi çok önemlidir.
İlçe Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajını ve hidroelektrik santralini
bünyesinde bulundurması nedeniyle çok önemli bir yere sahiptir.

KURBAN HÖYÜK/BOZOVA
Bozova ilçesine bağlı Kurban Höyükte 1980-1984 yıllarında yapılan kazılarda üç kültür
tabakası tespit edilmiş olup, bunlar sırasıyla M.Ö.5000–3000 yılı Kalkolitik (Bakır-Taş)
dönem, M.Ö.3000–2000 yılı Eski Tunç Dönemi ve M.Ö.2000-1500 yılı Orta Tunç
Dönemidir. En önemli buluntular arasında pişmiş topraktan yapılmış bina modelleri
sayılabilir. Buluntular Şanlıurfa Müzesine gönderilmiştir. Höyük, Atatürk Barajı gölalanı
altında kalmıştır.

TİTRİŞ HÖYÜK/BOZOVA
Bozova ilçesine bağlı Titriş Höyükte 1981-1982 yıllarında yapılan kazılarda; M.Ö.3000–
2000 yılı Eski Tunç Çağı'na tarihlenen mezarlıkta 38 mezar bulunmuştur. Gömü hediyeleri
arasında türban başlı iğneler, gümüş yüzükler midye kabuğundan yapılmış kolye ve küpeler,
pişmiş topraktan yapılmış vazolar, kâseler, bardaklar, taş idoller bulunmuştur.
Titriş Höyük Mezarlığı, Güneydoğu Anadolu'nun ilk Tunç Çağı ölü gömme adetleri
hakkında bilgi vermiştir. Aynı yerde, 1991 yılındaki kazısında, höyüğün ilk Tunç Çağı
(M.Ö.3000–2000)'ndan Ortaçağ (395–1453)'a kadar kesintisiz iskan edildiği tespit edilmiştir.
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Titriş Höyük

LİDAR HÖYÜK/BOZOVA
Bozova ilçesinin 23 km. kuzeybatısında, Dikili Köyü'ndedir. Yörenin en büyük höyüğü
olan Lidar' da, Kalkolitik (Baktır-Taş) dönemden Selçuklu dönemine kadar devam eden bir
yerleşim birimine rastlanmıştır. 11. ve 12. yüzyıllara tarihlenen ilk katlarda çeşitli amaçla
kullanılan odalardan oluşan, etrafı duvarlarla çevrili evler bulunmuştur. Höyük çevresinde
yapılan kazılarda ise, ilk Tunç Çağı kültürüne ait bir fırınlar grubu ortaya çıkarılmıştır. Her
birinde iki ateşleme odasının bulunduğu nal biçimli 3 fırın ve 5 ocak ilk Tunç Çağında
fırınların çeşitliliğini göstermesi açısından önemlidir. Höyük Atatürk Barajı gölalanı altında
kalmıştır.
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TÜRKİYE’NİN GURURU ATATÜRK BARAJI

Atatürk Barajında Su Kayağı
Türkiye’de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 ili
kapsayan tarım arazilerini sulamak amacıyla 1958 yıllarında Fırat Nehri’nden yararlanarak bir
baraj yapılmasına karar verilir. 1960 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,
projeyi başlatır. 10 Ocak 1991 tarihinde Atatürk Baraj’ında su tutulmaya başlanır. Haziran
1992'de ise elektrik üretimine geçilir. Tamamı Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilen
Atatürk Barajı, dünyanın en verimli arazilerinden biri olan Harran Ovasını sulamaya
başlamıştır.
Bunun neticesinde yılda 1 kez ürün alınan bu bereketli topraklardan 2-3 ürün alınmaya
başlanmıştır. Bunun yanında ürün deseni çeşitlilik göstermiş, pamuk başta olmak üzere soya,
defne, mısır, ayçiçeği gibi birçok ürününde ekimi yapılmaya başlanmıştır.
Atatürk Barajı gövde dolgusu bakımından dünya 6.sı’; Türkiye’nin ise en büyük
barajıdır.
Turizme olumlu katkı sağlayan bu hayati proje kapsamında baraj gölünde, yelken, kano,
yüzme gibi birçok su sporuna yönelik organizasyonlar yapılabilmektedir
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