SİVAS KANGAL - ALACAHAN KERVANSARAYI

Onarımı Tamamlanan Tarihi Alacahan Kervansarayı Açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Onarıldıktan Sonra Belde Belediyesince de
Çok Amaçlı Kültür Merkezine Dönüştürülen Tarihi Alacahan Kervansarayı,
Düzenlenen Törenle Açıldı
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan beldesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarıldıktan
sonra belde belediyesince de çok amaçlı kültür merkezine dönüştürülen tarihi Alacahan
Kervansarayı, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Ali Kolat, milletlerin büyüklüğünün yaptığı eserlerden belli
olduğunu belirterek, 'Bakın geçmişimizden gelen bu tarihi mekan, gurur verici bir alan.
Atalarımız geçmişte bu güzel mekanları yaparak misafirperverliğini, dostluğunu, güvenini ortaya
koymuşlar' dedi.
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Bu kervansarayda eskiden yolcuların 3 gün ücretsiz olarak konuk edildiğini, hayvanlarının
bakımının ve beslenmesinin yapıldığını, 3 günden sonra kalan kişilerin ise ücret ödediğini
anlatan Kolat, hanların, kervansarayların eski dönemlerdeki önemine dikkati çekerek, 'Bu
mekanlar fevkalade önemlidir' dedi.

Kolat, Sivas'taki 105 vakıf eserinden 70'e yakınının restoresinin yapıldığını ve hizmete
sunulduğunu belirterek, bu konudaki hassasiyetlerinden, tarihe gösterdikleri duyarlılıktan dolayı
başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümete ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne
müteşekkir olduklarını söyledi.

Alacahan Kervansarayı'nın yapılan çalışmalarla güzel bir alan haline getirildiğini vurgulayan
Kolat, Alacahan Belediye Başkanı Necmettin Yolcu'nun elinden gelen gayreti göstererek bu
tarihi mekanı belirli bir aşamaya getirdiğini ifade ederek, bu mekanın daha fonksiyonel hale
getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öncelikli olarak kervansarayın ısınma probleminin halledilmesi gerektiğini anlatan Kolat, bu
alanda kervansaraya yakışır şekilde konaklama, dinlenme, yemek yeme alanlarının
oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Kervansaray olarak inşa edilen bu eserin, yine aynı amaca hizmet etmesi gerektiğine dikkati
çeken Kolat, bu tarihi coğrafyayı görmek için gelenlerin konaklayacakları, yörenin eli işi
eserlerinin ve yöresel ürünlerinin sergileneceği bir ortamın oluşturulması gerektiğini ifade etti.

ALACAHAN-KANGAL-DİVRİĞİ YOLU TURİSTİK YOL HALİNE GETİRİLECEK

Sivas-Malatya karayolunun 2011 yılında duble yol programına alınmasını ümit ettiklerini, yine
Alacahan-Kangal-Divriği yolunun turistik bir yol haline getirilmesi için de çalışmalarının devam
ettiğini anlatan Kolat, bölgede yürütülen turistik çalışmalara da değinerek, 'Cenab-ı Allah,
Kangal'a ayrı bir şey vermiş. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu balıklar burada, Kangal
Köpekleri Güney Afrika'da bile var, dünyanın birçok yerine gitmiş, ama 'Kangal Köpeği' diye de
isimlendiriliyor. Onun dışında koyunumuz da meşhur, Kangal koyunu meşhur. Burada yapılacak
şey bunlara sahip çıkmak, elimizden gelen çabayı sarf etmek' dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Alacahan Kervansarayı'nın
onarılarak turizme kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Alacahan
Belediyesi tarafından Çok Amaçlı Kültür Merkezine dönüştürülen Alacahan Kervansarayı'nın
açılışına, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Murat Arslan, Kültür ve Turizm İl
Müdürü Kadir Pürlü, bazı ilçe belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda
vatandaş katıldı.

VAli Kolat ve beraberindekiler, kervansarayı ve içerisinde oluşturulan çok amaçlı kültür
merkezini gezdi. Sergilenen eski silahlar, ev eşyaları ve çeşitli eserlerle adeta bir müzeyi
andıran kervansarayda, sergi salonu, kütüphane, toplantı salonu gibi çeşitli alanlar bulunuyor.

Onarım çalışmaları kapsamında, tarihi yapının zemini güçlendirildiği, duvarlarında, tabanında ve
çatısında çeşitli düzenlemelerin gerçekleştirildiği, eserin çevre düzenlemesinin yapıldığı ifade
edildi.

Alacahan KERVANSARAYI

Selçuklu Hükümdarı Alaattin Keykubat tarafından 1150-1180 yıllarında yaptırılan Alacahan
Kervansarayı, eski İpek Yolu üzerinde bulunuyor.

Sedef hastalığı tedavisine iyi geldiği bildirilen ve 'doktor balıklar' olarak adlandırılan balıkların
bulunduğu Kangal Balıklı Kaplıcaları ile UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası'nda yer alan Divriği
Ulu Camisi ve Darüşşifası'na yakınlığıyla önemli bir turizm potansiyeli olan Alacahan
Kervansarayı, Hititler, Selçuklular ve Osmanlılar'dan kalma önemli tarihi eserleri bünyesinde
barındıran Sivas'ın gözde turistik mekanları arasında gösteriliyor.

Kervansarayda, Kangal ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kangal
Sanat ve Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim
adamının katılımıyla sempozyumlar düzenleniyor.
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(AHM-ZBD) - SİVAS (Anadolu Ajansı) 16.10.2010
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