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BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ? Nallıhan Kuş Cenneti 
ve Kız Tepesi

Zeynep Yelda Cuma

Ülkemizde korumaya değer ve jeop-

ark olma niteliğine sahip, jeoturizm 

yoluyla yerli ve yabancı turistin hizme-

tine sunulmayı bekleyen birçok jeo 

değerimiz var. Bunlardan bir tanesi 

de tarihi ipek yolu üzerinde bulunan 

Nallıhan Kuş Cenneti. 
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Nallıhan Kuş Cenneti; Ankara’nın Nallıhan ilçesi, 
Davutoğlan köyü sınırları içerisinde yer almakta 

olup, 1959 yılında hizmete giren Sarıyar Barajı’nın 
kuzeyinde Aladağ Çayı’nın Sarıyar Barajı ile birleştiği 
yerde oluşmuş yapay bir sulak alan ekosistemidir. Bu 
alana Davutoğlan Milli Parkı ev sahipliği yapmaktadır. 
Türkiye’de 70 kuş cennetinden biri olan ve bugüne kadar 
191 kuş türünün gözlemlendiği 425 ha’lık alan, 1994 
yılında koruma altına alınarak Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası olarak ilan edilmiştir. Avcılık yasaklanmış ve 

insan faaliyetleri sınırlandırılmıştır. Alanda kışlayan 
kuşların önemli bir kısmını yeşilbaş, angıt, elmabaş 
patka, sakarmeke, karabatak ve karabaş martı türleri 
oluşturmaktadır. Sahada avcılığın yasaklanması ile 
üreyen, kışlayan, beslenen ve barınan kuş popülasyonları 
için önemli bir doğal habitat oluşturulmuştur.                          

Bölge, jeolojik yapısı ile de adeta bir açık hava 
laboratuvarı niteliği sunmaktadır. Çökelme ortamının 
özelliklerini yansıtan ve kayacın kimyasal ve mineralojik 
içeriğine bağlı olarak sarı, kahverengi ve kırmızımsı 
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tabakaların üst üste tekrarlanması ile görsel şölen sunan 
olağanüstü bir peyzaja sahiptir. Bölgede bulunan Kız 
Tepesi de değişik jeolojik yapısıyla dikkat çeken ender 
jeolojik oluşumlardandır. 

Bölgedeki yükseltilerin en alt kısmını, Paleozoyik yaşlı 
(280-570 milyon yıl) metamorfik kayaçlar oluşturur. Bu 
metamorfik kayaçların üzerine ise Jura-Kretase yaşlı 
(100-200 milyon yıl) sedimanter (tortul) kayaç olan 
kumtaşı, kalker ve marnlar (killi kireçtaşı) gelir. Daha üste 
ise, Paleosen yaşlı (65 milyon yıl) konglomera, kumtaşı 
ve kil içeren kırmızı renkli jeolojik birimler gelmektedir. 
Tüm bu birimler karasal oluşumlu iken, Paleosen yaşlı 
bu kırmızı birim üzerine gelen Eosen denizi (55 milyon 
yıl), farklı renk ve özelliklere sahip konglomera, kumtaşı, 

kil ve kalkerlerin oluşumuna neden olmuştur. Eosen 
biter bitmez, deniz bölgeden çekilmiş, bölgede yeni 
bir orojenez yaşanmış, Miyosen yaşlı (25 milyon yıl) ve 
bu sefer de göl oluşumlarına bağlı olarak konglomera, 
kumtaşı, kil, marn ve kalkerler oluşmuştur. Miyosendeki 
önemli bir olay da volkanizmadır ve bu da değişik 
görünüm ve renklere sahip volkanik kayaçların bölgede 
oluşumunu sağlamıştır.

   Nallıhan Kuş Cenneti; Ankara ve Eskişehir illerine 
130 km, İstanbul’a 300 km, Bolu’ya 100 km, Beypazarı 
ve Nallıhan ilçelerine ise 30 km mesafede olup, gerek 
her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse 
jeolojik ve peyzaj değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş 
gözlemciliği için ideal bir ortam oluşturmaktadır.
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Bölgeyi ziyaret ettiğinizde görebileceğiniz yerlerden bir tanesi de Juliopolis Antik Kentidir.

Juliopolis Antik Kenti; Ankara’nın yaklaşık 122 km kuzey batısında, Nallıhan İlçesi, 
Çayırhan Beldesi, Gülşehri Mevkii’ndedir. Daha önce 1991 yılında Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nin yaptığı bir kurtarma kazısı dışında çalışma yapılmayan Juliopolis Nekropolü, 
2009 yılına kadar kaçak kazılar nedeniyle yoğun şekilde tahrip edilmiş, 2009 yılında Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi tarafından başlatılmış olan Roma Dönemi Nekropol (Mezarlık) kazıları 
önemli keşiflere sahne olmuştur. 2009 yılı kazılarında, 43 yeni mezar bulunmuş ve birçok 
ölü hediyesi ele geçirilmiş olup; bunlar içerisinde altın, gümüş ve bronz mücevherler en 
dikkat çekici olanlardır. Ayrıca pismiş toprak kaplar, kandiller, kemik tıp ve süs eşyası aletler, 
cam eşyalar ve özellikle kalsedon taşından yapılmış oyma (intaglio) yüzük taşı mühürler çok 
ilginç eserlerdir. 

Antik kaynaklar, Juliopolis kentinin, Frig Döneminde Gordiokome isimli bir köy olarak 
kurulmuş olduğundan bahseder. Augustus Döneminde (M.ö. 27 - M.S. 14) Kleon isimli 
zengin ve yerli bir haydut lideri bu köyün ismini ünlü Julius Caesar’a atfen Juliopolis olarak 
değiştirerek kent statüsüne kavuşturmuştur.

Nallıhan'ın turizm değeri Juliopolis Antik Kenti


