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ÖNSÖZ - AÇIKLAMA 
 
Bu konuda ilk çalışmalarım, 1994 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 40. Kuruluş 
Yıldönümü dolayısıyla yayınlanan birkaç anı kitabı arasında yer aldı. Başta üniversiteler 
olmak üzere pek çok devlet kurumlarına ulaştı. Bu ilk çalışmamın bu şekilde destek bulması 
bana çok büyük moral verdi.  
Büyük bir cesaretle, geniş bir alanı inceleme cüretini kendimde bulmuştum. Konya Tarihi su 
yapıları çalışmalarım, teknik gözle tarihi kentlere ve tarihi su tesislerine yönelen, Konya 
bölgesinde bir ilk yayındı. Daha sonra konu ile ilgilenmeye, çevrede geziler yapmaya, çok az 
sayıdaki yerli ve özellikle yurt dışında yapılmış yayınlara ulaşmaya ve onları anlamaya 
çalıştım. Yeni ulaştığım bilgileri devamlı irdeledim. Bu arada bilgisayar kullanımında da 
ilerlemeler oldu. Resim ve fotoğrafları scan (tarama) etmeyi öğrendim. 1991 yılında Konya 
Devlet Su İşleri IV. Bölge Müdürlüğü’nde başladığım bu çalışmalarımı bugüne taşıdım.  
Çevreyi tanımak için yaptığım inceleme gezilerinde o zamanki DSİ IV. Bölge Müdürü Sayın 
Feyyaz Akalın ve Müdür Yardımcısı Sayın Ali Haydar Şahin’in bana yaptıkları desteği burada 
belirtmek ve tekrar kendilerine teşekkür etmek istiyorum. 
Bu çalışmalarım sırasında hiçbir maddi kazanç düşünmedim. Ancak grafiker, profesyonel 
fotoğrafçı ve bilgisayar tasarımcılarla çalışma imkanım da maddi sebeplerle olamadı. Ama 
benim fotoğraflarım sanat fotoğrafları değildir. Anlatmak istediklerimi göz önüne sermek için 
belgedir. Bu yönden özellikle plan ve krokilerde de istediğim kaliteyi yakalayamadım. Bu 
çalışmalarımda bir karşılık beklemeksizin oğlum Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Öğretim elemanlarından Doç.Dr. Öztuğ Bildirici daima bana yardımcı olmuştur.  
Bu çalışmalarımda doğruları ortaya koymaya ve ileriye taşımaya çalıştım. İnanıyorum ki eğer 
doğruları ortaya koyabilmişsem, onun ileriye gitmesini istese de kimse engelleyemeyecektir.  
Kitabımın yayınına karar veren Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Haydar Koçaker’e, 
yayın kuruluna, sabırla inceleyip maddi hatalarım konusunda beni uyaran İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı’na teşekkürü bir borç bilirim. 
Mehmet Bildirici   İstanbul Şişli   2009  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

GİRİŞ 
Tarihin kendisi, ve tarih dönemlerindeki çeşitli kültürler küçüklüğümden beri devamlı ilgimi 
çekmiştir. Bunlar hakkında karşılaştığım yayınları devamlı okur,  fırsat buldukça eski kentleri 
ve kültür odaklarını gezerdim. Bu durum zaman içerisinde beni bir inşaat mühendisi olarak 
tarihteki mühendislik yapılarını incelemeye yöneltti ve bu işe giriştim. Çevre tarihi ile ilgili pek 
çok yerli ve yabancı yayın olmasına karşı mühendislik yapılarının, yeterince incelenmediğini 
gördüm ve bir mühendis gözüyle bu çok ağır konuya girmeye karar verdim. 

 
İNCELEME BÖLGESİNİN SEÇİMİ 

DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’nde çalışmam, DSİ'nin her tarafa, en zor ulaşılan yerlere kadar 
hizmet götürmesi, bana geniş bir alanı inceleme sınırlarıma almama teşvik ve cesaret verdi. 
İnceleme alanına DSİ IV. Bölge Müdürlüğü hizmet sahasının tümünü kattım. DSİ IV. Bölge 
Müdürlüğü’nün merkezinin bulunduğu Konya bütün devirlerde alanın ortasında en önemli 
kent olmuştur. 
Buna bazı eklemeleri yapmaya cesaretle karar verdim. DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’nün sınırları 
dışındaki Konya'nın bir ilçesi olan Akşehir, tarih dönemlerinde Konya'nın batısında iki önemli 
kent  Antioch (Isparta-Yalvaç) ve Side bu inceleme alanına alınmıştır. Özellikle Side'de, çok 
önemli eski su yapıları oluşundan ve Akdeniz kıyısındaki bir kent ile daha içlerdeki kentlerin 
karşılaştırılmasında bir ölçü olması düşünülerek seçilmiştir. 
Bölgenin doğusunda tarih dönemlerinde en önemli kent Tyana (Niğde-Bor-Kemerhisar) 
esasen DSİ IV. Bölge Müdürlüğü hizmet alanı içindedir. Yeni il olan Aksaray, Kapadokya'nın 
sınırında olmasına karşın belki Selçuklu döneminin en önemli kenti oluşundan daima 
Konya'ya daha yakın olmuştur. Niğde ise kendine has kültür dokusu ile Kapadokya'da bir 
kenttir. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde olduğundan incelenmeye alınmış ve 
karşılaştırmalarda çok önemli bir rol oynayacaktır. 
Bölgenin kuzeyinde ise önemli yerleşim Ankara'dır. Ancak buraya çok uzak oluşu temasları 
azaltmıştır. Konya-Ankara arası geniş bir ova olduğu için eski dönemlerde önemli yerle-
şimler olmamıştır. Güneyde ise İçel ilinin bir ilçesi olan Mut tarihte, Karaman ve Ermenek ile 
çok yakın ilişkiler içinde olduğundan inceleme alanına alınmıştır. Bugün Konya ve 
Karaman'dan Ermenek'e  İçel sınırları içindeki Mut üzerinden gidilmektedir. 
Silifke'nin ise çok özel bir konumu vardır. İlk çağlarda uygarlık Akdeniz kıyı şeridinden 
içerlere Silifke kapısından girmiştir. Bu yönden Silifke kenti, Corycos (Kız Kalesi), Diocasera,  
(Uzuncaburç) ve Ura (Olba) antik kentleri mühendislik harikası su yollarının oluşundan dolayı 
inceleme alanına alınmıştır. Side, Antioch (Isparta-Yalvaç), ve Silifke'de sadece antik kentler 
göz önüne alınmış yakın çevreler ve onların yakın zamanlardaki su yapıları incelenmeye 
alınmamıştır.  

KONUYA GENEL YAKLAŞIM 
Konuyu iki odağı bulunan bir elips gibi ortaya koyuyorum. Kentler ve su yapıları. Bunlardan 
birisi bilinmez ise diğerini anlamak mümkün değildir. Bunun için önce kentlerin incelenmesine 
çalışılmıştır. Kentin kuruluşu, varsa kuran kişi ve topluluklar, kuruluş efsanesi, isminin 
nereden geldiği, diğer isimleri, tarihte ilk görünüşleri, kent için önemli dini ve sivil yapılar, 
kaleler çok önemli ekonomik kaynakları, çok önemli yönetici ve halk tarafından benimsenmiş 
kişileri, farklı din ve kültürdeki toplulukları göz önüne alınmıştır.  
Kentin tarihi dönemlerdeki yaşamı ortaya çıkarılabilirse, su yapıları hakkında bilgiler ele 
gelmekte, tersine kent ortadan kaybolmuş ve su yapı kalıntıları kalmışsa kentin tarihi aydınlık 
kazanabilmektedir.  
Çevremizde tarih dönemlerinde yaşanmış çok fazla yerleşim yeri göze çarpmaktadır. Bunlar 
içinde kırsal kesim karakterinden kent yaşamına geçen yerler göz önüne alınmıştır.  Kent 
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olarak da dini ve sivil yapıları olan, bunların kalıntısı bulunan, yazıtları olan ve tarihte 
görünmüş yerleşim yerlerini anlıyoruz. Bunun yanında fazla nüfus yaşayıp kent haline 
gelememiş, ancak çok önemli anıtları olan  yerlerde incelenmiştir. 
Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Konya çevresindeki inceleme yaptığımız bu 
bölgede çok çeşitli uygarlıklar gelmiş ve bunun sonucunda bir kültür mozaiği oluşmuştur. Bu 
mozaik içindeki bütün kentler incelenmeye çalışılmıştır. 

ÇALIŞMA TEKNİĞİ 
Önce bu bölgedeki kentlerin tarih içindeki yerlerini saptamak için genel tarih kitapları, 
kentlerin tarihi ile çeşitli yayınları inceledim. Bu kentlerde araştırma yapmış yaşayan kişilere 
ulaşmağa çalıştım. Buraları gezerek bizzat inceledim. 
Türk ve yabancı antik ve modern yazarların eserlerine ulaşmağa çalıştım, bu çok zor ve 
zaman alıcı işte karşıma İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Türkçe ve eski Türkçe 
(Osmanlıca ) dokümanlar çıktı. Bunlardan Türkçe ve İngilizce olanları bizzat inceledim. 
Almanca metinlerde oğlum Araştırma Görevlisi Öztuğ Bildirici yardımcı oldu. Eski Türkçe 
metinlerde Osmanlıca sözlüğe bakarak anlamını anlayacağım şekle getirdim. Grek alfabesini 
öğrenerek özel isimleri okumaya ve gördüğüm kitabeleri  not almaya çalıştım. 
Kentin yönetimi ve yapıları ile ilgili kitabelerden okunmuş olanlarını, orijinal metin ve Türkçe 
karşılığı ile bu incelemeye ekledim. Özellikle su yapıları ve kentlerle ilgili çok değerli kitabeler 
bulunmaktadır. Su yapıları konularında çevredeki bütün belediyelerle görüşülmüş ve DSİ'nin 
depolama ve sulama projeleri için hazırlanmış planlama raporlarında eskiye ait bilgilerden 
yararlanılmıştır. Kentlere ait Arkeoloji kitaplarındaki bilgileri toplamaya çalıştım.  
Yazım tekniği ile ilgili şunları belirtmek istiyorum. Çok çeşitli kaynaklardan topladığım bilgileri 
kapsayan bir yayın olmasını amaçladığımdan renkli fotoğraflar yerine belge niteliğinde resim 
ve planları ekledim ve kaynaklarını belirttim. Yabancı terim kişi ve kuruluşların Türkçe'de 
kullanılmayan isimlerinde bu konuda en çok yayınların İngilizce'de olduğu düşünülerek 
İngilizce'deki yazılışlarını verdim. Çok karmaşık ve az karşılaşılan terimlerde Türkçe ve 
İngilizce karşılıklarını vermeye çalıştım. Her meslek gurubundan kişilerin okuyacağını 
umduğum için özel inşaat ve diğer terimlerin Türkçe anlamlarını vermeye uğraştım. 
Yazıları bilgisayarda  bizzat kendim yazdım ve sayfa düzeni en son ortaya çıktığından bu tip 
yayınlarda verilmesi gelenek olan dip notlarını parantez içinde verdim. 

DİĞER BÖLÜMLERİN ÖN ÖZETİ 
İkinci bölümde çevrenin bugünkü yönetim yol ve ekonomik durumları ile birlikte kısaca 
coğrafi, jeolojik, hidrolojik, durumları incelenmiştir. 
Üçüncü bölümde bölgenin genel tarihi incelenmiştir. Bölgenin kimler ve hangi devletler 
tarafından yönetildiği belirtilmiştir. Tarih dönemlerinde bölgemiz bazen küçük devletler 
tarafından yönetilmiş ama genellikle büyük imparatorluklar içinde kaybolmuştur. Burada bu 
büyük imparatorluklar değil bu imparatorlukların bu bölgedeki tarihleri ve faaliyetleri göz 
önüne alınmıştır. Burada hangi kent ne zaman kimler tarafından yönetilmiştir, bu durum  
kolayca bu bölümde görülmektedir. 
Dördüncü bölümde su yapılarının insanlık tarihi içindeki evrimine kısaca değinilmiştir. Burada 
verilen örnekler şüphesiz klasik kitaplara giren bazı eserlerdir. Her ülkede yapılan 
araştırmalarda hep yenileri ortaya çıkarılmakta olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
yapım teknik ve bilgilerinin nerelerde nasıl geliştiğini gözler önüne serecektir. 
Beşinci bölümde çevremizde yapılmış ilk ve en büyük proje olan "Konya Ovası Sulaması"  
"KOS" pek çok yerleşim yerinin bulunduğu geniş bir alanı kapsadığından  ayrıca 
incelenmiştir. Daha sonraki bölümlerde Konya'dan başlayarak her kent ve su yapıları ayrı 
ayrı incelenmiştir. Burada kent olan yerde yaşam ve tarih vardır düşüncesi ile kentle ilgili 
tarihi olaylar ve bu kentin insanları ve eserleri göz önüne alınmıştır. 
Sonunda ise bir indeks, yararlandığımın ve ulaşamadığım fakat konu ile ilgisi olduğunu 
bildiğim yerli ve yabancı kitaplar ve bunların yazarları hakkında kısa bilgiler konulmuş, belge 
niteliğinde ek dokümanlar ilave edilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

BÖLGENİN YÖNETİM ŞEKLİ 
 

KONYA  İLİ 
Osmanlı döneminde kurulan Karaman Eyaleti’nin ve bugünkü Konya İli’nin yönetim merkezi 
Konya kentidir. Karaman Eyaleti’nin sınırlarını bugün tespit etmek oldukça güçtür. Bugünkü 
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Isparta ve Burdur illerinin büyük bir bölümünü kapsadığı 
bilinmektedir. 
1847 tarihli (1263 Salnamesi) yıllığa göre 7 sancağı (Akşehir, Aksaray, Beyşehir, Karaman,.) 
ve 36 kazası vardı. 1884 (1300 Salnamesine göre) yılında Niğde ve Aksaray'ın,  1921 yılında 
ise Isparta ve Burdur'un Konya'dan ayrıldığı bilinmektedir. 
Cumhuriyet’ten sonra,1928 yılında Konya ilinin 13 ilçesi (kazası) bulunmaktadır. Akşehir,   
Karaman, Ereğli, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Ermenek, Ilgın, Kadınhan, Sultaniye 
(1934 yılında Karapınar'a çevrildi), Hadim, Seydişehir'dir. 1953 yılında Yunak, 1954 yılında 
Kulu, 1957 yılında Doğanhisar ve 1959 yılında Sarayönü ilçe haline getirildi. 
1989 yılında Karaman il durumuna getirilmiş, Ermenek ile birlikte, Ereğli'nin kasabası iken 
ilçe yapılan Ayrancı  Karaman iline bağlanmıştır. 

 
KARAMAN İLİ 

Karaman ilinin merkezi eski Larende ve şimdiki Karaman kentidir. Larende 
Karamaoğulları’nın en önemli yerleşim yeri ve başkentleri idi. Osmanlı döneminde kurulan 
eyaletin ismi de Karaman'dır. 
1989 yılında il haline getirilmiştir. Önemli İlçeleri,  Ermenek, Ayrancı, Kazımkarabekir, .vs.. 

 
NİĞDE İLİ 

Osmanlı döneminde Konya'ya bağlı iken 1924 yılında il yapılmıştır. İl merkezi Niğde kentidir. 
Aksaray ilçe haline getirilerek 1933-1989 yılları arasında Niğde'nin bir ilçesi olmuştur. 1954 
yılında Nevşehir, Niğde'den ayrılıp il durumuna getirilmiştir. Bu tarihte Niğde'nin ilçeleri 
şöyledir. 
Aksaray, Bor, Ulukışla, Çamardı, Ortaköy'dir. 
Niğde ilinin sulama işleri 1958 yılından itibaren DSİ IV. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Aksaray 
44 Şube Müdürlüğü’nce yürütülmüştür. Daha önceleri DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
idi. 

 
AKSARAY İLİ 

Osmanlı döneminde Konya'ya bağlı iken 1924 yılında il yapılmıştır. Ancak 1933 yılında tekrar 
ilçe halinde Niğde'ye bağlanmıştır. 1989 yılında çıkan yasa ile tekrar il haline 
dönüştürülmüştür. İlçe durumuna düşüşünü hazmedemeyen, Aksaray’da bu olay büyük 
sevinç yaratmıştır. Önemli İlçeleri Ortaköy, Güzelyurt, ..vs... 
Bu dört ilin 1993 yılı itibariyle ilçeleri ve bunların daha önce nereye bağlı olduğu liste halinde  
verilmiştir. 
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KONYA İLİ 
İlçesi    Daha Önce bağlı olduğu il veya ilçe 
Ahırlı    Bozkır 
Akören   Çumra 
Akşehir 
Altınekin   Konya 
Beyşehir 
Bozkır 
Cihanbeyli 
Çeltik    Yunak 
Çumra 
Derbent   Konya 
Derebucak   Beyşehir 
Doğanhisar 
Emirgazi   Karapınar 
Ereğli 
Güneysınır  Çumra (Karasınır ve Güneybağ birleştirilerek yeniden kuruldu) 
Hadim 
Halkapınar   Ereğli 
Hüyük   Beyşehir 
Ilgın 
Kadınhan 
Karatay   Merkez ilçe 
Kulu 
Meram   Merkez İlçe 
Sarayönü 
Selçuklu   Merkez İlçe  
Seydişehir 
Taşkent   Hadim 
Tuzlukçu   Akşehir 
Yalıhüyük   Seydişehir 
Yunak 
AKSARAY    KARAMAN   NİĞDE  
Merkez İlçe    Merkez İlçe   Merkez İlçe 
Ağaçören    Ayrancı (Ereğli’den)  Altınhisar 
Eskiil     Başyayla   Bor 
Gülağaç    Ermenek   Çamardı 
Güzelyurt    Kazım Karabekir  Çiftlik 
Ortaköy - Sarıyahşi  Sarıselviler   Ulukışla 
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Şekil. 1 

Bölge illeri yönetim planı 
 

BELEDİYE TEŞKİLATLARI 
Kentlerin su, elektrik temini, imar uygulaması, kent içi ulaşım ve temizliği Belediyelerce 
karşılanmaktadır. Osmanlı döneminde ilk Belediyecilik Kanunu 1855 yıllarında Fransa’daki 
uygulamalar örnek alınarak çıkarılmıştır. Çevremizde ilk kurulan Belediyeler de şöyledir. 
Konya Belediyesi   1868 yılında 
Sille Belediyesi 1868    "  (1980 yılına kadar bağımsız,1980 de Konya'ya katılmıştır.) 
Akşehir Belediyesi  
Karaman Belediyesi 1870 yılında 
Ereğli Belediyesi 1870 yılında 
Ermenek Belediyesi 1871 yılında 
Beyşehir Belediyesi 1872 yılında   
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DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18.12.1953 tarihinde kabul edilmiş bulunan 6200 sayılı 
yasayla kurulan, bugün Bayındırlık Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği olan katma bütçeli bir 
kuruluştur. 
Kuruluş yasasının 2. maddesinde belirtilmiş olan görev ve yetkileri şöyle özetlenebilir. 

1.Taşkınlara sellere karşı tesisler meydana getirmek 
2. Sulama tesisleri kurmak, sulama sahasındaki parsellerin tamamını veya bir 

bölümünü gösterir harita ve planlar yapmak, gerektiğinde kadastrosunu yaptırmak, 
3. Bataklıkları kurutmak 
4.Su ve zorunlu durumlarda diğer yardımcı diğer kaynaklardan enerji üretmek 
5.Şehir ve kasabaların içme suyu ve kanalizasyon projelerini incelemek, onaylamak 

ve denetlemek. 3.7.1968 tarihinde kabul edilen 1053 sayılı yasa ile nüfusu 100.000 den 
yukarı olan şehirlere içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak, 

6. Akarsuları ıslah etmek, icabı halinde ulaşımı sağlar duruma getirmek, 
7. Yaptığı tesisleri işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını sağlamak 
8. Yukarıda belirtilen işlerle ilgili gözlem, deney, istatistik, araştırma ve her türlü 

istikşaf işlerini yapmak, toprağın cinsini , yetiştirilecek ürün çeşitlerini  ve elde edilecek 
tarımsal ve ekonomik yararlarını ayrıca verimlilik derecelerini  saptamak, 

9. Yukarıda belirtilmiş işlerin etüt ve projelerini yapmak veya yaptırmak...vs...... 
Buna göre kurulmuş teşkilatta üç kademe bulunmaktadır. 
 

GENEL MÜDÜRLÜK KADEMESİ 
Uzun vadeli çalışmaları planlayan, programlayan, teşkilatın gelecek çalışmaları için 
zamanında önlem alan cari ve gelecek hizmetleri görebilmek için teşkilatlanmayı koordine 
eden, denetim sağlayan ve her konuda son talimat ve kararları veren kademedir. 

DAİRE KADEMESİ 
DSİ Genel Müdürlüğü görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak karara temel alınan konular 
üzerinde  seçenekleri ile birlikte gereken çözümleri bulmak için verileri toplayıp değerlendiren 
kurmay kademedir. 

BÖLGE KADEMESİ 
Programların uygulamasını sağlayan, denetleyen böylece fikirlerin plan ve proje durumuna 
getirilmesini, bu duruma gelmiş konuların da uygulamasını ve tamamlanan tesislerin 
işletilmesini sağlayan kademedir. İnceleme alanımızdaki kademe DSİ IV. Bölge 
Müdürlüğü’dür. 
Merkezi Konya il merkezinde bulunan DSİ IV. Bölge Müdürlüğü görev alanı Konya (Akşehir 
hariç) Karaman, Niğde ve Aksaray illerini kapsar. 
Bölge Müdürlüğünün merkezde 41. Şube ve Sondaj Şube,  merkez dışında ise şöyledir. 
Ereğli'de 43 Şube,  Aksaray'da 44 Şube, Çumra'da Konya Ovası Sulaması İşletme ve Bakım 
Şube Müdürlükleri, Mut'ta Gezende Barajı ve HES Proje Müdürlüğü bulunmaktadır. 
1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde IV. Bölge Müdürlüğü kurulana 
kadar Bayındırlık Bakanlığı Sular Umum Müdürlüğüne bağlı şube mühendislerince sulama ve 
su işleri yürütülmüştür. 



 7

BÖLGENİN HARİTA VARLIĞI 
 

Türkiye'de teknik bilgi alınabilecek ilk harita Alman Heinrich Kiepert tarafından hazırlanmış ve 
Konya Ovası Sulaması Projesi’nde bundan yararlanılmıştır. 
Halen harita yapma yetkisi Türk Ordusu bünyesinde Harita Genel Komutanlığı’ndadır. Harita 
Genel Komutanlığının hazırladığı haritalar 1:500 000 - 1:250 000– 1:100 000 - 1:25 000 
ölçeklidir. 
Bunlar dışında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafından  1:5 000 ölçekli haritalar hazırlanmaktadır. 

 
 

BÖLGENİN COĞRAFYASI 
 

KONYA-KARAMAN 
Konya ve Karaman ilinin orta, doğu, kuzey bölümleri ovalıktır. Güneydoğu, güney ve 
güneybatı tarafları Toros dağları ve kolları ile çevrilidir. Bu dağların yüksekliği 1150-3000 m 
arasında değişmektedir. En yüksek ve önemli olanları Ereğli civarında 3240 m yükseklikteki, 
Bolkar dağları, güneyde Ermenek sınırları içinde Akpınar, güneybatıda  2647 m yükseklikteki 
Geyik Dağı, Haydar, Karakuş Dağı, batı kesiminde güneybatıdan  kuzeybatıya doğru 100 km 
uzunluğunda devam eden Konya-Isparta arasında Sultan dağlarıdır. Bunlar dışında volkanik 
dağlarda bulunmaktadır. En önemlileri Konya-Karaman arasında 2271 m yükseklikteki 
Karadağ, Karapınar-Ereğli arasında Karacadağ ve Konya'nın hemen batısında Takkeli ve 
Gevele dağlarıdır. Takkeli Dağı’nın üzerinde bir krater gölü ve kale bulunmaktadır. 
Konya ilinin orta ve kuzeydoğu kısımları geniş düzlükler halindedir. Konya Ovasının büyük bir 
bölümü, birinci jeolojik zamanda bir iç deniz iken şiddetli yer sarsıntıları sonucu değişiklere 
uğramış ve üçüncü zamanda ovanın suyu çekilmiş ve bugünkü şeklini almıştır. 
Bölgenin İklimi de şöyledir. 
Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk geçer. Yıllık ortalama yağış 400-500 mm, Beyşehir 
civarlarına 500-600 mm olmaktadır. Ovalarda bu miktar azalmaktadır. 
Türkiye’nin su havzaları ise şöyle özetlenebilir. 
Türkiye topoğrafik ve hidrolojik özelliklerine göre 26 havzaya ayrılmış olup 16 nolu havzası 
Konya Kapalı havzasıdır. Drenaj alanı 53.850 km² olup havzaya düşen yıllık yağış 2000 hm³ 
tür. 
 

NİĞDE-AKSARAY  
Niğde'nin güneyinden doğusuna Toros dağları uzanır. Bolkar dağlarının 3585 m yükseklikteki 
Medetsiz Tepesi’nin kuzey cephesi Niğde il sınırları içindedir. Güneyde Toros’ların devamı 
Aladağ'ın bünyesinde Çamardı İlçesinde 3730 m yükseklikteki Demirkazık Tepesi 
bulunmaktadır. Dağlar ve yükseklikleri şöyledir. 

Dağın adı   Yüksekliği (m)   İli-ilçesi 
Hasan Dağı   2737    Aksaray 
Melendiz Dağları  2936    Niğde 
Bolkar Dağ (Medetsiz)  3585    Ulukışla 
Aladağlar   3734    Çamardı 
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OVALAR 
Misli Ovası, Ağçaşar, Alay, Tırhan, Bağlama, Hassaköy, İnli, Gölcük ve Konaklı köylerini 
içine alır. 1400 km² alanındadır. Melendiz Ovası, 45 km² alanında, Bozköy, Ovalıbağ, 
Duvarlı, Çardak, Çiftlik, Azatlı, Ramat, köylerini içine alır. Altınhisar Ovası, Bor ve Altınhisar’ı 
içine alır. Emen Ovası, Bor, Bahçeli, Kemerhisar, Narazan, Badaemen'i içine alır. 55 km² 
alanındadır. Vadiler ise, Ihlara, Karasu ( Eski Andaval Bağları mevkiinden kaynaklarını alır ve 
bir vadi meydana getirir.) ve Ecemiş vadisidir. 
Niğde ve Aksaray illerinde yağış 400-500 mm civarındadır. 
 

 

 
Şekil 2 

Bölgenin Coğrafi planı 
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NİĞDE VE AKSARAY İLLERİ JEOLOJİK DURUMU 

 
Niğde-Bor-Aksaray arasında Melendiz sıradağları, sönmüş sayısız volkan kraterlerinden 
meydana gelir. Kraterler silinmiş yerlerini yaylalara terk etmiştir. Burada bütün taş çeşitleri 
mevcuttur. Bazalt, kristal şistler, trakitler, obsidienler, yanlarında tüf tabakaları örtülmüş 
olarak bulunmaktadırlar. Bunlar zengin plato ve ovaları meydana getirirler. Niğde'nin ikinci 
grup yapısını ön Toroslar, Bolkar dağları ve Aladağlar teşkil eder. Bu dağların yapısı tebeşir 
ve mermer gibi donmuş taşlardan meydana gelmektedir. 
 

 
Şekil 3 

Bölgenin Deprem ve Jeolojik Haritası 
 
 

BÖLGENİN SU KAYNAKLARI 
 

Bölgenin su kaynakları yer altı ve yer üstü olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Önce yer 
üstü su kaynakları incelenecektir. Gelişen yüksek teknoloji çevreyi de olumlu ve olumsuz 
yönde hızla etkilemektedir. Eski bir su kaynağı bugün kurumakta ve yapay göller 
oluşmaktadır. Yapılan ölçmelerde değerler değişmektedir. Burada su kaynakların bir dökümü 
verilecektir. Yer üstü suları göller ile akarsu ve derelerdir. 

 
GÖLLER 

1. Tuz Gölü 
Kotu  905 m, ortalama derinliği 2-3 m ve göl alanı  1620 km² dir. 
Bölgenin en çukur yeridir. Tuz oluşmakta ve üretilmektedir. Su kaynağı olarak kullanılması 
söz konusu değildir. 1968  ve takip eden yıllarda Konya Ovasında biriken sulama fazlası 
sular pompajla açılan bir kanal yardımı ile Tuz Gölü’ne verilmiştir. 

2. Beyşehir Gölü 
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Bu göl, Konya Ovası Sulaması’nda detaylı olarak incelenmiştir. DSİ Hidroloji Başmühen-
disliği verilerine göre kullanılan su potansiyeli 446 hm³/yıl  dır. 

3. Suğla Gölü 
Bu göl de Konya Ovası Sulaması bölümünde detaylı incelenmiştir. Bugün Suğla Gölü’nün 
tamamen kurutulup sulamaya açılması planlanmaktadır. 

4. Akşehir Gölü 
Ortalama kotu 960 m, derinliği 5 m ve alanı 105 km² dir. Etrafı sazlık ve bataktır. Su kaynağı 
olarak kullanılması şimdilik söz konusu değildir. 

5.  Ilgın (Çavuşçu) Gölü 
Bugün Ilgın Ovası Sulamasında Çavuşçu Depolaması olarak kullanılmaktadır. Proje 
uygulama öncesi ise iki parça halinde doğal göl idi. Kuzeyi Çavuşçu, güneyi ise Ilgın Gölü 
olarak bilinir, su fazla olduğu yıllarda iki göl birleşirdi. Kotu  1019 m ve alanı yaklaşık 50 km² 
civarındadır. 

6. Hotamış Gölü 
Konya Ovası sulamasının fazla sularının biriktiği bir bataklık göldür. Suyundan yararlanmak 
söz konusu değildir. Alanı yaklaşık  22.600 hektardır. 

7. Ereğli Akgöl 
Ereğli ovasındaki fazla suların biriktiği  bir bataklık gölüdür. Suyundan yararlanılmamaktadır. 
Alanı yaklaşık 9230 hektardır. DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’nce ölçülen su yüksekliği 1977-1984 
yıllarında ortalama 1,70 m iken, 1985-1989 yıllarında 60 cm, 1989-1994 yıllarında su eşel 
seviyesinin üstüne çıkmamıştır. 

8. Yunak Akgöl 
Bir bataklık gölü iken bugün kurutulmuştur. Suları Sakarya Nehrine gitmektedir. 
Bunlar dışında küçük göl ve obruk gölleri bulunmaktadır.Bunlar ise: 

Karapınar - Acıgöl  Alanı 2 km² ve suyu tuzludur. 
Cihanbeyli-Tersakan Gölü 
Karapınar- Meyil Obruğu 
Obruk Gölü  (Obruk Kasabası) 
Çumra-Alibeyhöyüğü Obruğu 
Çumra- Apasaraycık Obruğu 

BATAKLIKLAR 
Aslım Bataklığı 

Konya'nın hemen kuzey, doğusundadır. Sille deresinin sularını boşalttığı alandır. Özellikle 
gezginler tarafından göl olarak sanılmış ve böyle belirtilmiştir. 

Arap Mezarlığı ve Alakova Bataklığı 
Konya Ovası Sulaması 1. Esas kanalın ve May Deresi’nin suları ile oluşuyordu, barajların ve 
Konya Ovası Tahliyesi projesi ile bugün kurutulmuştur.  
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AKARSULAR 
 

GÖKSU NEHRİ 
Bölgemizde denize dökülen tek akarsu Göksu nehri olup, İki kol halinde Ermenek ve Hadim 
sınırları içinde doğar, Mut civarında Suçatı mevkiinde iki kol birleşir ve Silifke içinden geçerek 
Akdeniz'e dökülür. Göksu nehrinin klasik devirlerdeki ismi Calycadnos'tur. Ermenek 
tarafından gelen kolun adı Ermenek Çayı’dır. Ermenek Çayının yıllık su potansiyeli 1140 
hm³/yıl olarak hesaplanmıştır. Ermenek çayı üzerinde DSİ tarafından gerçekleştirilen 
“Gezende Barajı ve Hidroelektrik Santralı” bulunmaktadır. Ermenek Çayı ve kolları hakkında 
"Bütün yönleri ile Ermenek" adlı kitapta (Bardakçı, H, 1976, s. 249-251) doyurucu bilgiler vardır. 
Oradan bir özet verilmiştir.  

 
ERMENEK ÇAYINI MEYDANA GETİREN BELLİ BAŞLI DERELER 

GÖKDERE 
Geyik dağlarının güney yamaçlarından geçerek, Kırkgeçit boğazlarından gelen "Kevsene  
Çayı" ile, Akdağ yamaçlarından inen "Çökeles Deresi”nin birleşmesinden Gökdere meydana 
gelir. Gökdere Ermenek Çayı’nın ilk başlangıç kolu sayılır. Gökdere biraz güneye doğru, 
kuzeyden Tahtalı, Tufan ve Çorak dağlarından inen "Yürük Deresi" ile Barçın eteklerinden 
inen "Kilik ve İğne   derelerinin birleşmesi ile meydana gelen "Fariske Çayı”nı, güneyden de 
"Muzvadı Çayı”nı alarak çoğalır. Daha sonra Nadire suyu ve Koçaş dağlarından gelen  
Düdenderesi'ni alarak iyice kuvvetlenir. Ambar Boğazı adı verilen dar ve dik yamaçlı derin 
vadiye girer, Gökdere burada derin vadiden geçer.Ambar Boğazından sonra Gökdere, 
Sarıtaş’tan gelen Küçüksu ile birleşir ve Ermenek  Çayı  ismini alır. 

ERMENEK ÇAYI 
Ermenek Çayı, çevrede Büyüksu veya Göksu olarak da bilinir. Ermenek Çayı Suçatı'da 
kuzeyden gelen diğer kolla birleşir. Geyik dağlarından Suçatı’ya kadar uzunluğu yaklaşık 220 
km dir. Ermenek Çayı’nın ana kolları şunlardır. 

KÜÇÜKSU (NAVAĞI ÇAYI) 
Uzunluğu yaklaşık 80 km dir. Ermenek Çayı’nın ana kollarından biridir.  Altıntaş ve Barçın 
Yaylası eteklerinden inerek Aşağı Çağlar (Aşağı İzvit) ve Yukarı Çağlar (Yukarı İzvit) 
köylerinin güneyinden geçer, Güneyyurt (Gargara) köyü eteklerinden inen dereleri toplayıp 
Gökdere ile birleşir. 

TEKEÇATI SUYU 
Balkusan  yöresinden toplanıp gelen "Balkusan Deresi", "Aykadın Deresi",  Kızıldağ’dan 
gelen "Çukurçimen Deresi"  Tekeçatı mevkiinde birleşerek Tekeçatı Suyunu meydana getirir. 
Bu birleşmeden sonra Yerköprü adı verilen doğal bir köprüden (Hadim kolu üzerinde de  
Yerköprü vardır.) geçerek Çamlıca (Muhallar) köyü eteklerinde Ermenek Çayına dökülür. 

GÖKSU HADİM KOLU 
Hadim civarında ilk başlangıcı Değirmendere'den başlayıp Suçatı’nda Ermenek Çayı ile 
birleşmektedir. Bu kolun yıllık su potansiyeli 1212 hm³/yıl olarak tespit edilmiştir. 
Değirmendere'den başlayan Gökdere ile Taşkent suyu birleşerek Göksu adını alır. Göksu 
Aladağ  Kasabası içinde  Yerköprü mevkiinde 125 m boyunda doğal bir sifondan geçer, 
burada Karasu bir şelale oluşturarak Göksu'ya karışır. Yerköprü doğal güzellikleri ile tanınmış 
bir mesire yeridir. Bu mevkide bölgenin ilk büyük  enerji tesisi Göksu Yerköprü Hidroelektrik 
Santralı bulunmaktadır. 
Hadim yöresinden gelen kollar Suçatı'nda Ermenek Çayı birleşmeden önce Kızılca Çayı 
adını alır. Gravga mevkiinde eski devirlerden kalma bir köprü vardır. Suçatı'n iki kol 
birleştikten sonra, Pirinç Suyu’nu, Mut Çayını ve Kurtsuyu'nu alarak Silifke’ye doğru yoluna 
devam eder. Göksu genellikle dağlık araziden geçtiği için sulamada çok az kullanılmıştır.  
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ÇAY VE DERELER 
Daha küçük çapta su taşıyan doğal su mecralarıdır. Çay ve dere aynı anlamda 
kullanılmaktadır. Bunlar göllere dökülmekte ve bazen ova içinde kaybolmaktadır. Yazları 
suları azalmakta ve bazen de kurumaktadır. Önemli olanların illere göre dağılımı şöyledir. 

 
KONYA İL SINIRLARI İÇİNDE 

MERAM DERESİ 
Konya ilinin 13 km kuzeybatısında yer alan Tepeköy, Selahattin, Kalburcu, Mülayim, 
Başarakavak, Dilekçi ve Keçimuhsine köylerinin içinde bulunduğu alan içinde çeşitli derelerin 
birleşmesinden oluşmaktadır. Drenaj alanı 589 km² dir.  
Tepeköy’ün güneyinde Yürükler-Uluçay deresi, Başarakavak’dan gelen Darboğaz deresi ile 
birleşir, daha sonra Ulumuhsine ve Keçimuhsine dereleri ile birleşir ve Altınapa barajına 
ulaşır. Barajdan sonra Meram Çayı ismini alır. Meram’ın içinden ve Konya’nın güneyinden 
ovaya akar ve kaybolur. Uzunluğu yaklaşık 40 km dir. 
Meram Deresi’nin yıllık su potansiyeli 51 hm³/yıl dır. Meram deresi tarih boyunca Konya'ya 
içme ve sulama suyu vermiştir. Meram Deresi üzerinde Altınapa Barajı vardır. DSİ tarafından 
gerçekleştirilmekte olan "Konya İçmesuyu Projesine" göre burada depolanan sular "Arıtma 
Tesisleri”nde yapılacak temiz su arıtma işlemlerinden sonra Konya kentine verilmektedir. Bu 
proje ve bünyesindeki Arıtma Tesisi yapımı 1986 yılında başlamıştır. Arıtma Tesisi de 
yüzeysel suların arıtılmasını sağlayan kendi teknolojisinde çevrenin ilk projesidir. Konya’da 
gerçekleştirilen ilk Hidroelektrik Santralı da bu dere üzerindedir. 

 
SİLLE DERESİ 

Sille'nin batısında Keçeçioğlu, Tatköy, ve Boya derelerinin birleşmesinden ortaya çıkmakta, 
Sille içinden geçerek Konya ovasında kaybolmaktadır.Uzunluğu yaklaşık 25 km dir. Üzerinde 
Sille barajı vardır. Sulamada kullanılan Sille Deresi’nin yıllık su potansiyeli 2 hm³/yıl  

 
AKŞEHİR TEKKE DERESİ 

Akşehir'in batısında çeşitli kaynaklardan çıkıp, Akşehir içinden geçip Akşehir Gölüne 
dökülmektedir. Tekke Deresi üzerinde su kaynakları Akşehir'e içme suyu ve Tekke Deresi ise 
sulama suyu sağlamaktadır. 

BEYŞEHİR SARIÖZ DERESİ 
Karaali ve Çiftlikdüzü’nde ayrı başlayan iki kol Göçüköyü civarında birleşmekte Sarıöz Deresi 
(Sarısu-Gavur Çayı)  ismini almaktadır. Her iki kolun uzunluğu yaklaşık 30 km dir. Birleştikten 
sonra ise 15 km  devam etmekte ve Beyşehir Gölü’ne dökülmektedir. Sarıöz Deresi veya 
Sarısu daha önce Beyşehir Gölü’nün doğal ayağı Beyşehir Çayı’na dökülüyordu. 1951 
yılında bir çevirme kanalı ile Sarısu'nun ayağı Beyşehir Gölü’ne verilmiştir. Civar köylere ve 
Beyşehir'e sulama suyu sağlamaktadır. 

BEYŞEHİR GÖLÜNE BOŞALAN DERELER 
Beyşehir Gölüne dökülen irili ufaklı pek çok dere vardır.Önemli olanları şunlardır. 

Soğuksu (İliırmak)  Gölün güneyinde 
Üstünler Deresi   " 
Kurucaova deresi  Gölün batısında 
Eflatun Deresi  Gölün  doğusunda 
Derebucak Uludere 
Derebucak ilçesi sınırları içinde, Gembos ovasında kaybolmaktadır. 
Çavuş Deresi  Beyşehir İsale kanalına dökülmektedir. 
 
 



 13

ÇARŞAMBA ÇAYI 
Bozkır Çayı olarak da bilinir. Bozkır'ın güneyinde Karacahisar köyünün üstünden doğmakta, 
batıdan Kuruçay deresini almakta Dereköy’e ulaşmakta, buradan Çatköy’e gitmekte, bu 
noktada Yayla Deresi ve Kayapınar köyünden gelen Kayapınar derelerini içine almakta ve 
Bozkır’a ulaşmaktadır. Bozkır’da kuzeyden gelen Ahırcı ve güneyde Üçpınar’dan gelen 
Kanlıdere Çarşamba çayına katılmakta, Yolören (Fart) köyünden geçerek Beyşehir Ana 
Sulama Kanalı’na katılmaktadır. Karaçay- BSA arası 40 km dir. Çatköy ve Bozkır’da tarihi 
köprüler, Dereköy’de dere üzerinde tarihi kalıntılar bulunmaktadır. 
Bugün Çarşamba Çayının suyu bu proje kapsamında Konya Ovası Sulaması (KOS) 
kullanılmaktadır. Çarşamba Çayının su potansiyeli 165 hm³/yıl dır. 

 
MAY DERESİ (MAY BARAJINA DÖKÜLMEKTE) 

Hatunsaray Deresi olarak da bilinir. Hatunsaray'ın batısındaki dağlardan gelen çeşitli 
derelerin birleşmesinden meydana gelir. Bu kollardan biride Güneydere’den (Botsa) gelen 
Zoldera Deresi’dir. Bu dereye Kavak, Kestel, ve Ağva dereleri de Hatunsaray'ın doğusunda 
karışır. Alibeyhöyüğü civarında Çumra ovasına karışır. Üzerinde May Barajı vardır. May 
Deresi Konya Ovası Sulaması içindeki 1. Esas Ana Sulama ile kesişmekte ve onun altından 
sifonla geçmektedir. May Deresi suları çevrede sulamada kullanılmaktadır. 1965 yılı 
ölçümlerine göre ortalama akımı 0,714 m³/sn dir. 
 

CİHANBEYLİ İNSUYU DERESİ 
Cihanbeyli İlçesinin batısında Pınarbaşı Köyü yakınında bir kaynaktan çıkmakta, İnsuyu  
köyü ve Cihanbeyli içinden geçip ovada kaybolmaktadır. Suları eskiden beri çevrede 
sulamada kullanılmaktadır. Bugün bu derenin suları bir çevirme kanalı ile Cihanbeyli 
Göleti’ne verilmektedir. 

 
EREĞLİ DELİ MAHMAUTLU DERESİ (ZANAPA- İVRİZ ÇAYI) 

Toros dağlarından çıkar, Alanark’a su verir, İvriz (Aydınkent) köyüne gelince buradan kaynak 
suyu olarak çıkan İvriz Çayı ile birleşir, Ereğli içinden geçerek ovada kaybolur. Su bol olduğu 
eski yıllarda çevrede bataklık meydana getiriyordu, Cumhuriyet döneminde bir kurutma 
kanalı ile fazla sular Akgöl bataklık gölüne verildi. Deli Mahmutlu’dan çıkan çayın Ereğli çıkışı 
yaklaşık uzunluğu 60 km, kurutma kanalının uzunluğu ise 50 km dir. Üzerinde bugün İvriz 
Barajı vardır. Su potansiyeli 233 hm³/yıl olup tamamen sulamada kullanılmaktadır. 

 
ILGIN OVASINA SU BOŞALTAN DERELER 

Ilgın'ın güneyinde, Mahmuthisar, Eldeş, Bulcuk ve Çiğil dereleri Ilgın ve Atlantı Ovasında 
kaybolmakta idi. Ilgın Sulaması projesi kapsamında bir derivasyonu kanalı ile Çavuşçu 
Depolamasına (Ilgın Gölü)  alınmaktadır. Su potansiyeli  124 hm³/yıl olup tamamen 
sulamada kullanılmaktadır. 
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DOĞANHİSAR ÇEBİŞÇİ DERESİ 
Sultan Dağlarından çıkmakta ve Doğanhisar içinden geçerken Dereöz  adını almakta, daha 
sonra Çebişçi adını alan dere Çavuşçu gölüne dökülmektedir. Doğanhisar çevresinde 
sulamada kullanılmaktadır. 

 
SARAYÖNÜ BAKIRPINARI, ZENGİ ve BEŞGÖZ KAYNAKLARI 

Su potansiyeli 36 hm³/yıl olan bu kaynaklar çevrede sulamada kullanılmaktadır. 
 

SEYDİŞEHİR SÜBERDE ÇAYI 
Su potansiyeli 118 hm³/yıl olup, Suğla Gölü’ne dökülmektedir. Çevreyi taşkından korumak 
için çayda düzenleme yapılmıştır,  bu yönden Süberde Kanalı olarak da geçmektedir. 

 
YUNAK GÖKPINAR DERESİ 

Sakarya nehrine su vermekte ve su potansiyeli 223 hm³/yıl dır. (Konya İl Yıllığı, 1967) 
 

KARAMAN İLİ 
GÖDET DERESİ 

Karaman'ın güney doğusundan çıkmaktadır. Karaman'a tarih boyu içme ve kullanma suyu 
sağlamıştır. Üzerinde Gödet Barajı bulunmaktadır. Su potansiyeli 54 hm³/yıl olup Karaman 
Ovası sulamasında kullanılmaktadır. Fisandon Deresi olarak da bilinmektedir. 

 
DELİÇAY 

Karaman’ın batısından çıkmakta Karaman içinden geçerek ovada kaybolmakta idi. Su 
potansiyeli 19 hm³/yıl dır. Cumhuriyet döneminde Deliçay, Eskiçay, İbrala Deresi bir boşaltım 
kanalı (Drenaj-kurutma kanalı) ile fazla sular Ereğli Akgöl'e verilmiştir. Deliçay boşaltım 
kanalının yaklaşık uzunluğu 50 km dir. Seyid Hasan Deresi olarak da bilinir. 

 
ESKİÇAY 

Su potansiyeli  14 hm³/yıl olup Deliçay ile birleşmektedir. 
 

İBRALA DERESİ 
Toros dağlarından doğmakta, Taşkale, Yeşildere (İbrala) arazisinden geçerek kuzeye 
yönelmekte ve ova içinde kaybolmaktadır. Fazla sular Deliçay boşaltım kanalı ile Akgöl'e 
verilmektedir. Su potansiyeli 84 hm³/yıl olan derenin suları Yeşildere çevresinde sulamada 
kullanılmaktadır. Uzunluğu 30 km civarındadır. 
   

AYRANCI BARAJINI BESLEYEN DERELER 
Ayrancı barajına iki kol gelmektedir. İlki Divle (Üçharmanlar) köyünde birleşen Kocadere, 
Gönyeli dağından gelen Erikli Dere’dir. Diğeri ise Kayaönü ve Melikli köylerinden gelen 
Buğdaylı Dere’dir. Ayrancı Barajı Ayrancı ilçesinin yaklaşık 5 km güney batısındadır. 
Toroslarda Kurşunlu dağından çıkar Ayrancı içinden geçerek ova içinde kaybolur. su 
potansiyeli 49 hm³/yıl olup yaklaşık uzunluğu 30 km dir. Üzerinde Ayrancı Barajı vardır. 
Suları çevre köylerce sulamada kullanılmaktadır. Divle Deresi olarak da bilinir. 
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NİĞDE İLİ 
 

ZANDI (UZANDI) DERESİ 
Niğde'nin kuzey batısından gelmekte olup uzunluğu 20 km civarındadır. Su potansiyeli  4,6 
hm³/yıl olup üzerinde Gebere Barajı vardır. Tarih boyunca Niğde bağlarını sulamıştır. 

 
GÜMÜŞLER ÖREN DERESİ 

Gümüşler'den geçerek Niğde'de Tabakhane Deresi ile birleşmektedir. Üzerinde Gümüşler 
Barajı vardır. Su potansiyeli 4,8 hm³/yıl olarak belirlenmiştir. 

 
TABAKHANE DERESİ 

Niğde'nin kuzey doğusundaki Yukarıöz Deresi, Niğde içinden geçtikten sonra Tabakhane 
Deresi adını alır. Bor'u geçtikten sonra Ereğli ovasında kaybolmaktadır. Bugün üzerinde 
Akkaya Barajı vardır. Su potansiyeli 39,7 hm³/yıl dır. 

 
ÖMERLİ DERESİ (Altınhisar-Anduğu) 

Tarih boyu Altınhisar ve çevresine sulama suyu vermiştir. Suları şimdi Altınhisar Göleti’nde 
toplanmaktadır. Su potansiyeli 21,8 hm³/yıl dır. 

 
MURTAZA SUYU 

Niğde Çiftlik ilçesinde Gökseki tepelerinden çıkar, Suludere adında dar bir vadiyi takip 
ederek, Karanlıkdere akımlarının bir kısmını Suludere'ye aktaran Gavur arkı ile birleşir, daha 
sonra Ağsak Deresi ile birleştikten sora Murtaza  suyu ismini alır. Hacı Abdullah Köyünü 
geçtikten sonra Hassaköy civarında ovada kaybolur. Bugün üzerine Murtaza Barajı 
bulunmaktadır. Murtaza Barajı planlama raporundan alınan bilgilere göre su akımları da 
şöyledir. 

Dere ismi   Drenaj alanı km²  Akım hm³/yıl 
Murtaza suyu   19,4    5,64 
Ağsak Deresi   13    1,95 
Gavurarkı    13    2,76 
 

Çıkışları Niğde içinde olan Ecemiş Çayı ve Çakıt Suyu, Adana Seyhan Nehrinin kollarıdır. 
Niğde sınırları içinde tek göl ise kuzeyinde bulunan Nar Gölüdür. Bir çöküntü gölü olup sıcak 
su kaynakları vardır. (Niğde İl Yıllığı, 1967) 
 

AKSARAY İLİ 
MELENDİZ ÇAYI 

Aksaray içinde en önemli su kaynağı Melendiz çayıdır. Bu çay iki kol halinde güneyde 
Melendiz, kuzeyde ise Karasu olarak akarken birleşir ve Uluırmak ismini alır, Aksaray içinden 
geçerek Tuz Gölü’ne dökülür. Güneyde Melendiz olarak bilinen kol Niğde Çiftlik civarında 
çıkar ve 40 km boyunca Çardak, İlisu, Ihlara, Belisırma, Yaprakhisar, Selime'den geçerek 
Kızılca'da kuzeyden gelen Karasu ile birleşir. Melendiz Çayı çok derin vadilerden geçerek 
dünyanın ilgisini üzerinde toplayan doğal güzellikler oluşturmuştur. Tarihi kalıntılarında 
bulunması buraları en seçkin turizm bölgesi haline getirmiştir. 
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Kuzeydeki Karasu ise Ağaçlı'nın doğusunda Gümürgen ve Pınar kaynağından çıkmakta 
Ağaçlı içinden geçerek Melendiz ile birleşmektedir. Bu kol 25 km civarındadır. İki kolun 
birleşmesi ile Uluırmak olan çayın üzerinde Mamasın Barajı vardır. Tarih boyunca Aksaray'a 
sulama ve içme suyu kaynağı olmuştur. Uluırmak 30-40 km uzunluğunda ve Tuz Gölü’ne 
fazla sularına vermektedir. Tümünün su potansiyeli 155 hm³/yıl dır. 

 
HELVADERE 

Hasandağı eteklerinde Helvadere kasabasının güneyinde çıkmakta ve Aksaray Ovası’na 
inmektedir. Uzunluğu yaklaşık 20 km dir. Üzerinde Helvadere Göleti bulunmaktadır. 
Helvadere suyu Aksaray ve çevre köylerin içme suyu ihtiyacı olarak ve eskiden beri çevrede 
sulama olarak kullanılmaktadır. Su potansiyeli 13 hm³/yıl dır. 

 
EKECİK DERESİ  Su kapasitesi 9 hm³/yıl 

 
PEÇENEKÖZÜ DERESİ  Su kapasitesi 12,5 hm³/yıl 

 
 

ULAŞIM DURUMU 
 

İnceleme alanımızda kara ve hava ulaşımı bulunmaktadır. Tek Hava alanı Konya'da olup 
askeri ve sivil maksatlı kullanılmaktadır. Yapımı 1955 yılından itibarendir. 

 
KARAYOLU AĞI 

Bugün bölgede çok düzgün bir karayolu ağı bulunmaktadır. Bölgeden geçen çok önemli 
anayollar şunlardır. İzmir-Konya-Adana yolu, İstanbul-Konya, Ankara-Konya-Karaman-
Mersin, Ankara-Aksaray-Adana en önemli yollardır. Bu ana arterler çok eski yolların zaman 
iyileştirilmesi ile bugüne gelmiştir. Ancak yol yapımında büyük hamleler teknolojinin gelişmesi 
ile 1950 yılından sonradır. 

 
DEMİRYOLLARI 

HAYDARPAŞA-BAĞDAT DEMİRYOLU 
 Son yüzyılda Osmanlı hükümeti yol yapımına çok önem vermiş ve Haydar Paşa Bağdat 
demiryolu buradan geçmiştir. Önemli istasyonları şöyledir. Akşehir, Ilgın, Kadınhan,    Konya, 
Çumra, Karaman, Ayrancı, Ereğli, Ulukışla.  Demiryolu Konya Sulama Projesi’ni 
gerçekleştiren "Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi”nce yapılmıştır. 31.7.1896 tarihinde tren 
Konya'ya ulaşmıştır. 
1928 yılında Cumhuriyet Hükümeti’nce demiryolları işletmesi devletleştirilmiştir. Cumhuriyet 
döneminde 1933 yılında mevcut hat üzerinde bulunan Ulukışla'dan başlayan Niğde 
üzerinden Kayseri'ye giden bir hat yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşımda 
demiryollarının çok önemli katkısı vardır. Daha sonra ağırlık 1950 yılından sonra 
karayollarına kaymıştır. 
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Şekil 4 

Bölgenin bugünkü Karayolu ağı 
 

TARİHİ YOLLAR 
Kentlerin gelişmesinde su yapıları kadar yollarında çok önemi vardır. Bilindiği gibi dünyada ilk 
olan, Efes'ten İran'a kadar ulaşan ve kral yolu olarak bilinen antik yol Anadolu'da Persler 
tarafından açılmıştır. Bölgenin kuzeyinden geçmektedir. 
Tarihte yol konusuna çok önem veren Romalılardır. 1. ve 2. yüzyıllarda çok yol yapılmıştır. 
Bu dönemdeki 2-3 m genişlikteki güzergah da zemin üzerine 30-40 cm taş kaplama yapılmış 
su altında kalabilecek yerler yükseltilmiş önemli yerlere köprüler konmuştur. Üzerinde 
mesafe belirleyen taşlar (mil taşları) bulunmakta, bunlar yer yer elimize geçmektedir. Konya 
çevresinde Ağsaklı, Akkise, Bayat, Bozkır, Divanlar’da bu taşlar bulunmuştur. Bazı yerlerde 
yoldan kalan bölümler bulunmaktadır. (Şekil 6- sayfa 32) 
Bu yolların yer yer bakım yapılarak yakın zamanlara kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Cumhuriyet dönemine kadar yol yapımı pek yoktur. Ancak Selçuklular döneminde bu yollar 
üzerine han ve kervansaraylar yapılmış ve çok güzel bir ulaşım sağlanmıştır. 
Bölgemizde bu dönemde kaldığı uzmanlarca saptanan önemli yollar şunlardır. 
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KONYA-EREĞLİ 
İki güzergah görülmektedir. Konya- Zincirli (Salarama)- Yağlıbayat (Sauatra)- Thebasa 
(Karapınar Karacadağ)- Ereğli. Bu yol üzerinde mesafe taşları olduğu gibi, Tömek ve Zivecik 
(Ortakonak) civarında "Bağdat yolu" olarak bilinen kalıntılar bulunmaktadır. Bu yol üzerine 
Selçuklu döneminde Zazadın Hanı yapılmıştır. 
Diğer güzergah ise Konya, Saracoğlu, Dedemoğlu, Karkın, Üçhüyükler, Baratha (Karadağ 
Madenşehir)- Akçaşehir (Ağdaşar)- Kaleköy, Ambar (Sidemara)- Adabağ- Ereğli. Bu yola 
Divle'den (Üçharmanlar) gelen kol Akçaşehir'de bağlanmaktadır. Yol üzerinde pek çok köprü 
vardır. 
Yol Ereğli’den sonra, Gökçe (Tont), Halkapınar (Sannabasea), Sınandı (Büyükdoğan), Kalei 
Mindus’a (Kayasaray) ulaşır. 
Akçaşehir’den ayrılan kol Höyükburun, Ayrancı, Divle (Üçharmanlar), Kıraman’a ulaşır. 
 

KONYA-KARAMAN 
Bugünkü mevcut karayolunun batısından geçmektedir. Çomaklı, Çarıklar, İçeri Çumra, 
Alibeyhüyüğü’ne ulaşır. Çarşamba Çayını (Nehr-el Absa) Balçıkhisar'da geçmektedir. 
Gerçekten burada bugün Beyşehir İsale kanalı üzerinde korunmuş kemerli tarihi köprü 
bulunmaktadır. Yol Karaman'a yaklaşırken Akarköy (Kodyessos)-Bossala (Posala)- Kazım 
Karabekir (Pyrgoi)- ve Yollarbaşı (İlistra)'dan geçmektedir. 
Karaman’dan ise Sertavul, Mut üzerinden Silifke’ye ulaşır. Diğer bir kol ise Fisandon, Gödet, 
Dağpazarı üzerinden Akdeniz’e iner. 
 

KONYA-AKSARAY 
Yol, Konya- Zazadın Hanı-Zincirlihan (Salarama) -Obruk- Sultanhan- Amarat (Koropassos) 
üzerinden Aksaray’a ulaşıyordu. Bu yol üzerine Selçuklu döneminde Zazadın Hanı ve 
Sultanhan yapılmıştır. 
 

KONYA- ZENGİBAR KALESİ (ISAURA)-BOZKIR 
Zengibar Kalesi olarak bilinen Isaura, bölgenin çok önemli bir yerleşim yeri idi. Yol, Konya-
Hatip, Lystra (Hatunsaray), Eksile (Çatören), Üç Kilise (Orhaniye), Apasaracık köprüsü, Apa, 
Isaura üzerinde Bozkır’a ulaşıyordu. 
Bu yol üzerinde Çatören’de tarihi Şahna Köprüsü, Apasaracık’da ise Çarşambayı geçen ve 
Konya Sulama Projesi kapsamında olan ve halen Apa Barajı suları altında bulunan köprü ve 
Bozkır’da Çarşamba çayı üzerinde üç açıklıklı taş kemer köprüler bulunmaktadır. 

 
KONYA-BEYŞEHİR 

Yol, Gevale Kalesi (Takkelidağ), Altınapa, Papa Tiberiopolis (Yunuslar), Üçpınar, Bayındır 
üzerinden Beyşehir’e (Mistheia) ulaşıyordu. 
Beyşehir’den başlayan bir yolda ISAURA kentine gidiyordu. Yol Beyşehir, Amblada 
(Asartepe), Akçalar, Ousada (Bostandere), İncesu, Gorgoreme (Akkise), Eskisaray (Beyşehir 
kanalını geçiyor) Yalı Höyük, Ali Çerçi, Bozkır (Sırıstat), üzerinden Isaura’ya ulaşıyordu. 
Bu yol üzerinde Beyşehir çıkışında bugün Regülatör olan yerde Roma köprüsü, Gevrekli 
köprüsü, Bozkır’da köprüler bulunmaktadır. 
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KONYA, AKŞEHİR, YALVAÇ (ANTİOCH) 
İki alternatif yol bilinmektedir. Yol Konya, Dokuz’un Hanı, Bağrıkurt, LAODECIA (Ladik), 
Kadınhanı, Köylütolu, ILGIN, Argıthan, Reis’ e ulaşıyordu. 
Diğer yol ise Konya, Gevale Kalesi (Takkelidağ), Altınapa (Selçuk hanları var), Ulumuhsine, 
Selahattin (Elikesik hanı var), Derbent, Aşağıçiğil, Balkı (Hadrianapolis), Doğanhisar’dan 
Reis’e ulaşıyordu. 
Reis’den ise Gedil, Engili, Bermende (Savaş) üzerinden Akşehir’e ulaşıyordu. 
 Bir kol Antioch'a (Yalvaç), bir kolda kuzeye İshaklı’ya devam ediyordu 
 

KONYA-ERMENEK 
Ermenek’e giden yol, Karaman Mut üzerinden ulaşıyordu. Buradan Akdeniz’e inen yollar da 
mevcut idi. 
 

KONYA-SEYDİŞEHİR 
Yol, Konya, Hatip, Çayırbağı, Bulumya (Erenkaya), Karacaören, Çavuş, Gevrekli, Ousada 
(Bostandere) üzerinden Seydişehir’e ulaşıyordu. 
 

LYSTRA-PAPPA TIBERIOPOLIS 
En ilgi çekici yol ise bugün dahi devlet karayolunun bulunmadığı, Lystra- Papa Tiberiopolis 
(Yunuslar köyü - Hatunsaray) arasındaki yoldur. 
Yol Hatunsaray, Botsa (Güneydere) (İki adet biri yıkılmış Roma köprüsü var), Glisıra 
(Gökyurt), (Yol kalıntıları ve köprüler var), Tulasa (Kayalı), Bulumya (Erenkaya), Çamurlu 
İğret (Girvat, köprü temeli var), Ballıkaya (kale ve kaya mezarlar var) üzerinden Yunuslar 
köyüne ulaşmaktadır. 
 

 
 

Glisıra antik  kentinde (Konya Meram Gökyurt) antik yol 
(Tabula Imperini Byzantini band 4) 
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YAPI MALZEMESİ POTANSİYELİ 

 
Bugün teknolojinin dev adımlarla ilerlemesi sayesinde yapılarda ana taşıyıcı olarak 
betonarme ve çelik kullanılmaktadır. Eski dönemlerde ise kullanılan taşıyıcı malzeme taş, 
tuğla, kerpiç, ahşaptır. Bu malzemeler bölgelerdeki doğal kaynaklara göre değişim 
göstermektedir. Onların bölgemizdeki kısa bir dökümünü buraya ekliyoruz. Harç durumu ise 
bugün tam olarak bilinememektedir. Helenizm ve Roma dönemlerinde kireç ve kum 
karışımına bir çeşit katkı katıldığını biliyoruz. Bizans ve Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
ise Horasan harç kullanılmıştır. Horasan harcın esası kireç harca kiremit ve tuğla tozu gibi 
puzolanik özelliği olan malzemeyi karıştırarak suya karşı mukavemetini artırmaktır. 
Ahşapta ise bazen 6-7 m kadar varan kolonlar ve kirişler kullanıldığı görülmektedir. Çevrede 
buna dayanım gösteren ve çürümeyen tek ağaç ardıçtır. Çevrede bol miktarda yetişmiştir. 
Yapı için uygun çam çeşitleri de bulunmaktadır. Ancak en mukavemet aranan yerlerde ardıç 
kullanılmıştır. 
 
Yer   Kullanılan malzeme çeşitleri       
Konya    Gödene taşı ( Üst kretase kireç taşı,  Sille volkanik Trakit tüfü,  

  Yazır kireç taşı, Selçuklu döneminden beri tuğla, Çatalhöyük  
    döneminden beri kerpiç ve yakın çevreden taşlar 
Ladik   Paleozoik mermer, Roma döneminde lahitlerde kullanılmıştır.  

  Sanat değeri olan mermerler ise Afyon İscehisar'dan gelmiştir. 
Karaman  Neojen kireç taşı, tuğla, kerpiç 
Karaman-Karadağ Andezit ve andezit tüfleri, Karadağ yapılarında 
Karaman Kazımkarabekir: Plaketli kireç taşı, çok güzel kaplama taşı, ilçe, Karaman ve  

  çevresinde kullanılmıştır. 
Bozkır    Mesozoik kireç taşı , İsauria Kentinde (Zengibar Kalesi) kullanıldı. 
Beyşehir-Seydişehir  tuğla ve kireçtaşı 
Karapınar- Karacadağ: Bazalt, andezit ve onların tüfleri, Thebasa antik kenti ve Karapınar  

  yapılarında kullanılmıştır. 
Ereğli   Kireçtaşı, tuğla, kerpiç 
Ermenek  Kireçtaşı 
Bor-Kemerhisar Neojen kireçtaşı, konglomera, Tyana antik kenti yapılarında 
Niğde   Kapadokya Bölgesinin tipik malzemesi olan volkanik tüfler,  
Aksaray  Volkanik tüfler, tuğla  
Aksaray-Aşıklıhüyük Dünyada ilk defa seramik (pişmiş toprak) kullanıldı. 
Aksaray-  Böget ve Sultanhan Kireçtaşı, Sultanhan ve Böget Barajı inşaatında 
Akşehir  Kireçtaşı 
Yalvaç   Kireçtaşı 
Silifke   Kireçtaşı 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

BÖLGENİN  GENEL TARİHİ 
 

BAŞLANGIÇTAN M.Ö. 334  YILINA KADAR 
 

NEOLİTİK  DÖNEM 
Dünyada insanın toplum olarak yaşamaya başlaması Anadolu, Kuzey Irak, Lübnan gibi 
Ortadoğu ülkelerinde M.Ö. 9000 yıllarında  görülmeye başlamıştır.  Anadolu'da ilk yaşam ise 
Antalya civarında Beldibi ve çevresindeki çeşitli mağaralarda görülmüştür. Bu Protoneolitik 
kültür olarak isimlendirilmiştir. (M.Ö. 9000-7000 ) 
Bu dönemi mağara dışında açık arazide yaşayan, tahılını üreten, ürününü depolayan, kent 
yaşamına geçen kültür takip etmiştir. Avcı toplumundan tarım toplumuna geçişi insanoğlunun 
yaptığı ilk büyük devrimdir. Bu devrimle başlayan yeni dönem Neolitik kültürdür. (M.Ö. 7000-
5600) 
Neolitik kültür Batı Anadolu’da  üç il sınırları içinde gelişmiştir. Antalya, Konya, Mersin. Bu 
konuda bilgiler ve araştırmalar çok yenidir. Yeni yerleşim yerleri ortaya çıktıkça,  yeni 
boyutlar ortaya çıkacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Kazı yapılarak yerleri belirlenmiş 
incelemeye aldığımız alandaki Neolitik yerleşimler şunlardır. 

Aşıklı Höyük  (Aksaray-Güzelyurt ) 
Çatalhöyük     ( Konya-Çumra ) 
Hacılar      ( Burdur ) 
Canhasan    ( Karaman)   
Süberde     ( Konya-Seydişehir ) 
Erbaba     (Konya-Seydişehir ) 
 

Bunlar içinde en eski yerleşimin Aşıklı Höyük olmasına karşın Çatalhöyük'ün eşsiz bir yeri 
bulunmaktadır. Çatalhöyük'te kent olgusunu, din olgusunu, sanat olgusunu, seramik 
olgusunu, görüyoruz. Anadolu'da 6000 yıl devam eden Anatanrıça geleneği, ilk defa burada 
görülmüştür. Çatalhöyük'te ilk görülen din ve sanat sadece Hacılar ve Canhasan'da devam 
edebilmiştir. 
M.Ö. 5000 yıllarında yazı öncesi görülen bu parlak kültür ses vermez olmuştur. Kuzeyden 
gelen daha geri kültürdeki insanların buna sebep olduğu sanılmaktadır. İki bin yıl devam 
eden aydınlık, bölgede yerini karanlığa bırakmıştır. Çatalhöyük'te başlayan din ve sanat 
kültürü kısmen ve gerileyerek Ortadoğu'da devam etmiştir. Daha sonraları büyük gelişmeler 
Sümer kentlerinde görülmüş ve yazıyı bulan toplumu oluşturmuşlardır. 
Çatalhöyük'te filizlenen kültür batıyı daha fazla etkilemiş ve ilk başlangıç olmuştur denilebilir. 
Bu parlak kültürü gerçekleştiren bu insanlar yazıya geçemediklerinden dilleri ve kendilerini 
nasıl adlandırdıklarını bilemiyoruz. Irkları hakkında bulunan iskeletlerden fikir edinilmektedir. 
M.Ö. 5600-5000 yılları arası Erken Kalkolitik dönem olarak belirlenmiştir. Bu dönemde 
madenlerin de kullanılmağa başlamıştır..  

 



 22

HİTİTLER ÖNCESİ  M.Ö. 3000-1750 
 

Bu dönem yaklaşık M.Ö. 3000-1750 yıllarını kapsamaktadır. Genellikle Asur Ticaret 
yollarında bazı yerleşimler olup, kültürler genellikle, Asur Uygarlığı etkisindedir. Bu 
dönemden kalma en önemli yerleşim yerleri Aksaray-Yeşilova'da Acemhöyük ve Konya'da 
Karahöyük'tür. Genellikle ticari koloniler olarak görülmektedir. Karahöyük kazısından çıkan 
buluntular Konya Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır. 
 

HİTİT İMPARATORLUK ÇAĞI  M.Ö. 1750-1200 
Anadolu'da bu bölgede ilk devlet kuran Hititlerdir. Başkentleri Çorum il sınırları içinde 
Hattuşas (Boğazköy) önemli Hitit kentleri Çorum ve Ankara ili sınırları içindedir. Bu yörede 
gelişmiş Hitit kenti yoktur. Kendilerine has resimli ve çivi yazıları bulunmaktadır. Dinleri ise 
çoktanrılıdır. Hititlerin ekonomik ve siyasal ilişkileri, savaşları  güneyde Asur ve Mısır ile 
olmuştur. 
Boğazköy'de bulunan yazılı tabletlerden edinilen bilgilere göre Kral IV. Tuthalya (M.Ö.1250-
1220)  Batı Anadolu'ya seferler düzenlemiş ve çevrenin yerel halkları ile temasları olmuştur. 
Kral III. Hattusil’in oğlu olan IV. Tuthalya bu bölgeyi imparatorluğuna katıp muhtemelen 
sürekli Hitit kentleri kuracaktı, bu mümkün olmamış kendisinden kısa bir süre sonra Hitit 
İmparatorluk çağı tarihe karışmıştır. Bu dönemden kalma anıtsal kalıntılar aşağıda olup, ilgili 
bölümler de incelenecektir. (Akurgal E, 1998) 
Yalburt  Havuzu (Ilgın) 
Burada  Kral IV. Tuthalya döneminde yapılmış bir havuz ve havuzun büyük kesme taşla 
örülmüş duvarları  üzerinde Hitit kitabesi ve Kral IV. Tuthalya’nın sembolü görülmektedir.  
Eflatun Pınar (Beyşehir) 
Bir su bendinin başına M.Ö. 13. yüzyılda  yapıldığı sanılmaktadır. Anıtın duvarlarında 
kabartma heykeller vardır.  
Köylütolu Hitit Barajı (Kadınhan)  
Bu dönemde yaptırılmış bir barajın seddesi bulunmaktadır. 
Fasıllar Anıtı (Beyşehir) 
Beyşehir, Fasıllar köyünün hemen yanında yarım kalmış çok büyük boyda Tanrı heykeli 
bulunmaktadır. Bu heykelin Eflatun Pınar'daki anıtla ilgili olduğu düşünülmekte ve bu 
dönemde yapıldığı sanılmaktadır. Bu heykelin aynı kopyası Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi bahçesindedir. 
Hatip Su Anıtı 
Hatip’de su kaynağında bu döneme ait bir röliyef tespit edilmiştir. 

 
 FRİGYA (PHRYGIA) DÖNEMİ  M.Ö.  900-700 

 
Hititlerden sonra Anadolu'da ikinci devleti Frigyalılar kurmuşlardır. Frigyalılar daha önceden 
Boğazları aşarak Balkanlar’dan gelmişlerdir. Başkentleri, Ankara  Polatlı yakınındaki Gordion 
kentidir. Ankara, Afyon, Eskişehir çevrelerinde onlardan önemli kalıntılar vardır. Kendilerine 
özgü dilleri ve yazıları vardır. Dinleri çoktanrılı (Polytheist) olup en önemli tanrıçaları, daha 
önce Anadolu'da Çatalhöyük'ten beri bilinen Anatanrıça Kibele’dir.  
Anatanrıça bereket ve doğurganlığı temsil eder, sevgilisi Atis ile buluşmasından tabiatın 
tekrar canlandığına inanılır. Bu törenler daha sonra Greko-Romen dünyasına da taşınmıştır. 
Bu dönemden çevremizdeki diğer buluntular şöyledir. 
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Niğde, Bor, antik Tyana kentinde Frigya (Phrygia) alfabesi ile yazılmış bir yazıt (İnscription) 
bulunmuş olup halen Paris Louvre Müzesindedir. 
Akşehir, Ulupınar'da bugünde mevcut bir pınar bilinen en ünlü Frigya Kralı Midas’ın ismini 
taşımaktadır. Ancak üzerinde bir kalıntı mevcut değildir. 
Konya çevresinde Sızma'da ve Laodicea’da (Ladik) Kibele heykelcikleri bulunmuştur. Frigya 
geleneği ve kültürünün yaşadığı tek yerleşim şimdilik sadece Sızma'da görülmektedir. Sızma 
isminin de Ana Tanrıça adından geldiği kabul edilmektedir. 
Sille civarındaki Gevele dağının ismi Kibele ile benzerlik göstermektedir. Bu ise Konya 
Tarihinde (Konyalı İ.H, 1964) bu dağın Kibele'nin tapınak yeri olduğu bildirilmekte ise de isim 
benzemesi ötesinde bir şey bilinmemektedir. Konya’da da görülen kitabelerde Anatanrıça’nın 
ismi daima Zizimmene Ana olarak geçmektedir.  
Ayrıca Karapınar Gıcıkışla köyünde yapılan kaçak kazılarla Frigya döneminden kalma 
seramikler ele geçmiştir. Ancak bunların  burada yapılmayıp buraya ticari amaçlı getirildiği 
kabul edilebilir. 
William Calder “Monuments of Eastern Fhrygia” adlı yayınında güney sınırlarının en uç 
noktası Konya olan bölgede Laodicea (Ladik) çevrelerinde M.S. 3. yüzyıla kadar Frigyalılar’ın 
yaşadığını, Grek alfabesi ile Frigya dilinde mezar taşları olduğunu belirtilmektedir. 
 

GEÇ HİTİT DÖNEMİ  M.Ö. 1200-700 
 

Hitit İmparatorluk çağının kapanmasından sonra, Hitit ileri gelenleri, prensleri doğu ve 
güneye çekilerek Hitit beyliklerini kurmuşlardır. Bu beylikler büyük bir devlet haline 
gelememişlerse de Hitit dil ve kültürünü devam ettirmişler, M.Ö. 700 yıllarına doğru Asurlular 
tarafından kendilerine bağlanmış ve zaman içinde ortadan kalkmışlardır. 
Bu küçük krallıklardan bir tanesi de bu çevrede kurulan Tyana Krallığı’dır. M.Ö. 8. yüzyılda 
Asur Kralı III. Tiglath Pleser (M.Ö. 747-727) Asur devletinin sınırlarını genişletmiş, 
Anadolu'daki sınırları Konya Ereğlisi'ne kadar uzanmıştır. Bu dönemde bu bölgede Asur 
Kralı’na bağlı ama tamamen bağımsız gibi görünen TYANA Krallığı kurulmuştur. Krallığın  
sınırları Ereğli, Niğde, Bor, ve Ulukışla'yı içine almıştır. Krallığın bilinen tek kralı 
Warpalava'dır. Warpalava çevrede bölge halkından bilinen ilk yöneticidir, ve eserleri, yazıtları 
bugüne kadar gelmiştir. Bu krallıktan bugüne kadar gelen eserler şunlardır.      
İvriz (Ereğli) anıtı, bir kaya üzerinde bir Hitit Tanrısı ile Kral Warpalava'nın bir kabartması ve 
Hititçe yazıt bulunmaktadır. Ayrıca Ereğli Müzesinde İvriz'de bulunmuş ancak henüz 
okunmamış bir Hititçe yazılı taş yakın zamanda bulunmuştur. 
Kral Warpalava'nın  İvriz'deki kabartmasından başka aynı benzeri Ereğli Ambar deresinde 
bulunmaktadır. Niğde, Bor Gökbez köyünde de  röliyefli vardır. İstanbul Arkeoloji Müzesi 
Şark Eserleri salonunda aynı kopyası bulunmaktadır. Tyana bölümünde incelenecektir. 
Niğde ili ve çevresinde  bu dönemden kaldığı anlaşılan Hitit kenti, kalıntı ve bulunmuş 
yazıtlar şöyle özetlenebilir. 

Niğde içinde bulunmuş Hititçe yazılı taş (İstanbul Arkeoloji Müzesi 7724) 
Niğde Velisa köyünde bulunmuş ve okunmuş bir yazıt   (Niğde müzesinde) 
Niğde Çiftlik'te bulunmuş Hititçe yazılı taş (Kayseri Müzesinde) 
Tyana'da bulunan yazıt (İstanbul Arkeoloji Müzesi 7695) 
Çiftehan Maden köyünde bir yazıt 
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Şekil 5 

Bölgede Tarihi Yerleşimler (M.Ö. 133 yılına kadar) 
 
 
Bu dönemdeki kentler ise şöyledir. 
Tyana (Niğde-Bor-Kemerhisar) 
Bu dönemden kalan en büyük kent, daha sonraları da önemini koruyan ve burada kurulmuş 
krallığa ismini veren Tyana’dır. Bu kentin yerleşim alanı üzerinde bugün Kemerhisar yer 
almaktadır. 
Porsuk ( Ulukışla), 
Ulukışla-Çiftehan arasındaki Porsuk köyü Zeyve höyüğünden Hitit çağından eserler 
çıkmaktadır. 1968 yılından beri kazılar yapılmaktadır. 
Göllüdağ Niğde, Gölcük 
Niğde Gölcük’e bağlı Kömürcü Köyü yakınlarında genç Hitit döneminden kalma Göllüdağ 
kalıntıları bulunmaktadır. Göllüdağ’da Geç Hitit döneminden sonra yaşam sustuğu için bu 
dönemi yansıtan en güzel Hitit kenti kalıntısıdır. 
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ARA DÖNEM 
 

Frigya (Phrygia) devleti ortadan kalktıktan sonra Batı Anadolu'da Lidya devleti ortaya 
çıkmıştır. Başkentleri Sardes kentinde çok büyük bir medeniyet ve zenginlik sergileyen Lidya, 
bölgeye  tam egemenlik kuramamış, kalıcı bir şeyler bırakmamıştır. 
Bu dönemden gelen en önemli eser, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan  Ilgın’da 
bulunmuş bir Ana Tanrıça röliyefidir. Ilgın bölümünde incelenecek eser M.Ö. 6 yüzyıla ait 
olduğu belirlenmiş olup, inceme bölgemizde Hitit ve Frigya’dan sonra görülmüş en eski 
eserdir. Ilgın ve çevresinde yaşayanların Frigyalılar mı? yada kimler olduğu henüz 
belirlenememiştir. 
 

PERS İMPARATORLUĞU DÖNEMİ 
 

Lidya Kralı Krezüs'ün M.Ö. 546 yılında Perslere yenilmesi ile bütün Anadolu ve Ege 
kıyısındaki İyonya şehir devletlerinin tümü İran'daki Pers İmparatorluğunun emrine girmiştir. 
Persler dil, din, ırk itibari ile farklı bir topluluktur. Bu dönemde bölgede gelişen başlıca olaylar 
şunlardır. 
M.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers İmparatorluğu ile, Atina ve yandaşı olan şehirlerle yapılan 
kanlı savaşlara, bölge halkı da katılmıştır. Pers Kralı  Xerxes'in ordusu çeşitli uluslardan 
oluşmaktadır. Bunlar arasında Pisidyalıları da görmekteyiz. Tarihçi Herodot Pisidyalıların 
kıyafet ve savaş araçlarını “Tarih” adlı eserinde anlatmıştır. Pisidyalılar bugünkü Isparta, 
Burdur çevresinde (Pisidia) yaşamış yerli bir halk topluluğudur. 
İkinci önemli olay ise Pers Kralı Artaxerxes'in küçük kardeşi Prens Cyrus'un tahtı ele 
geçirmek için Anadolu'dan  10.000 paralı asker toplayıp İran üzerine yürümesidir. Bu ordu 
çevremizden geçmiştir. Batı Anadolu'dan başlayan sefer ile ordu, Tymbrion kenti  içinde 
bulunan Midas çeşmesinde (Akşehir, Ulupınar) bu bölgeye girmiş, buradan Tyrianon kentine 
(Ilgın) yürümüştür. Burası kalabalık bir kenttir. Tyrianon'da Klikya Kraliçesi  Epyapska Prens 
Cyrus'a para getirmiş, prenste ordusu ile Kraliçeye bir gösteri yapmıştır. Ordu  oradan 
Iconium'a (Konya) gelmiş üç gün kalmış, buradan Tyana kentine yürümüştür. Tyana 
kentinden kalabalık ve  zengin ve gelişmiş olarak bahsedilmektedir. 
Bu sefere katılan  ünlü yazar Xenephon "Onbinlerin Dönüşü"  adlı eserinde sefer ve bölge 
hakkında bilgiler vermektedir. Iconium ismi tarihte ilk defa burada görülmektedir. Prens Cyrus 
yapılan savaşta ölmüş ve sefere katılan paralı askerler de Xenephon kumandasında 
memleketlerine dönmüşlerdir. 
Pers Kralları vergisini veren, kendisine bağlı satraplara (vali) yönetimi bırakmış, bölge 
halkının din, yaşam ve geleneklerine karışmamıştır. Çevremizde  Pers İmparatorluğu’ndan 
kalan yapı kalıntısı, Pers dilinde yazıt bulunmamaktadır. Pers Yönetimi Anadolu'da satraplık 
sistemi kurmuş ve ülkeyi eyaletlere bölmüştür.Bu yönetim dünyada ilk defa Efes'ten başlayıp 
İran'da Susa'ya ulaşan Kral Yolu’nu yapmış, yol üzerinde güvenlik noktaları oluşturmuştur. 
Bu yol çevremizin doğusundan geçmektedir. 
Pers yönetimi Makedonya Kralı Büyük İskender'in (Alexander the Great) tüm Anadolu'yu  
fethetmesi ile son bulmuştur. Büyük İskender  Perge'den hareket  ederek Pisidya Bölgesi’ni 
aşarak Frigya'nın başkenti Gordion'a ulaşmış, kışı  orada geçirmiş, ve  M.Ö. 333 yılında 
Ankara ve Tyana üzerinden Tarsus'a yürümüştür. Daha sonraları bu seferin tarihini yazan 
Arrianos " İskender'in Anabasis'i " adlı eserinde  bölge hakkında bilgiler verilmektedir. 
Bu dönemde Burdur Isparta çevrelerinde Pisidyalılar, ve Bozkır, Hadim, Ermenek 
civarlarında Isauralılar yaşamaktadır. Bunlar ve Laranda halkı  İskender ordularına karşı 
koymak istemişlerse de başarılı olamamışlardır. Bu halklar savaşçı ve sert insanlardı. Yazılı 
belgeleri olmadığından dil ve kültürleri hakkında elimizde bilgiler yoktur. Ancak köylerin eski 
isimlerinin bir kısmı, bunların dillerinden geldiği kabul edilebilir. Bu halklar devlet kuramamış 
ve sarp dağların üzerindeki kentlerde serbest yaşamışlardır.  
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Helenizm öncesi Pisidyalılar’ın bilinen kentleri şunlardır. Termesos (Güllük),  Selge  (Zerk),  
Sagalassos (Ağlasun) olup   bu kentler Pisidya bölgesindedir. Isauralılara ait bilinen tek kent 
ise İsaura (Bozkır-Zengibar Kalesi) dır.  
Helenizm öncesi bölgenin güneyinde deniz kıyısında Kilikyalılar yaşamışlardır. Tam bir devlet 
kurdukları bilinmemekte Syennis adlı Kilikya Krallarının ve Evyapsa adlı kraliçelerin adı 
geçmektedir. Bilinen en önemli kentleri Tarsus'tur.  

 
HELENİZM DÖNEMİ  M.Ö. 334-133 

 
Büyük İskender'in seferleri sonucu Makedonya'dan Mısır ve Hindistan'a uzayan büyük bir 
İmparatorluk kuruldu ve bütün Anadolu bunun içinde yer aldı. Bu İmparatorluğun kurucusu 
içinde şunlar söylenebilir. 

BÜYÜK İSKENDER (M.Ö. 356-323) 
Makedonya Kralı II. Philip ile Olimpia'nın oğludur. Yirmi yaşında iken babası öldürülmüş ve 
önce tahtı ele geçirmek için mücadele vermiş, büyük bir ordu kurmuş ve Küçük Asya’daki 
Helen kentlerini kurtarmak için Pers İmparatorluğu üzerine yürümüş üç defa  meydan savaşı 
vererek onu ortadan kaldırmış ve Hindistan'da Ganj Nehrine kadar pek çok ülkeyi 
İmparatorluğuna katmış ve  genç yaşta Babil'de ölmüştür. Babası tarafından ilk çağın en 
büyük bilim adamı ve filozofu Aristo, onun yetişmesi için görevlendirilmiştir. Kendiside ilk 
çağın en büyük devlet adamı ve askeri kabul edilmektedir. Batı da Alexander the Great 
olarak bilinir. 
 

BÜYÜK İSKENDER DÖNEMİ 
 
Bu dönemde Frigya Satrabı olarak bulunmuş ve İskender tarafından sivil yönetim kurması 
için görevlendirilmiş  Eumenes'in çalışmaları kayda değerdir. Bu görevden önce İskender'in 
katibi idi, ölümünden sonra generaller arasında kavgalara karışmış ve M.Ö. 320 yılında 
Aksaray Güzelyurt yakınındaki kaleye  (Noroassos)  sığınmıştır. 
Büyük İskender'in (Alexander the Great) genç yaşta M.Ö 323 yılında ölmesi üzerine 
generalleri olan Demetrius, Lysimakhos, Selefkos (Seleucos) arasında mücadelelerin olduğu 
karışık bir dönem yaşandı, ve çevremiz başkenti Antakya olan Selefkos Krallığı’nda kaldı. 
Helenizm döneminden önce bölgede yaşayan Pisidyalılar, Isauralılar uygarlıkta gelişmiş 
değildi, sert ve yönetilmeleri güç insanlardı, dış uygar dünyaya kapalı idiler.  
Helenizm ile bu topluluklar eski Yunan uygarlığı ile karşılaştılar, zaten Helenizm  kelimesi de  
bunu belirtmektedir. Bölge gelişmeye başladı, bu güney kıyılardan içlere doğru oldu, bu 
bakımdan Silifke Anadolu içlerine uygarlığın girmesi için bir kapı oldu, zamanla bölgedeki 
toplulukların dili Grekçe'ye (Helen dili- Yunanca) dönüştü. Büyük İskender'den önce ticaret ve 
askeri seferler genellikle denizden yapılıyordu, karalar, kara yolları önem kazandı. Şüphesiz 
Anadolu'daki topluluklarında kültürleri gelenekleri sanatları vardı, ancak bu gelen daha parlak 
ve üstün uygarlık karşısında kendilerini dillerini ve benliklerini koruyamadılar. 
 

SELEFKOS (SELEUCOS) KRALLIĞI  M.Ö.  281-188 
 

M.Ö. 312 yılında kurulan ve başkenti Antakya olan krallığın kurucusu İskender'in 
generallerinden  Selefkos'tur (Seleucos). Anadolu, M.Ö. 281 yılında onun kontroluna girdi ve  
M.Ö. 281-188 yılları arasında yönetildi. Krallık Suriye'de M.Ö. 64 yılında son buldu. Kral 
Selefkos zamanında  büyük  bir imar hareketi başlatıldı ve oğlu Antiochus zamanında devam 
etti. Kral I. Selefkos'un babası Antiochus, annesi Laodice, İranlı eşi Apama, Makedonya 
kralının kızı diğer eşi Stratonice için pek çok kent kuruldu.  Bunlar ise: 



 27

ANTİOCHEİA  adlı kentler (5 adet) 
Başkent Antiocheia  (Antakya) 
Pisidia Antioch  (Isparta, Yalvaç yakınları) 
Antiokheia,   Büyük Menderes üzerinde (Aydın Kuyucak yakınları) 
Antiokheia, Anamur ile Selinus arasında 
Antiokheia, Adana, Karataş yakınlarında kurulmuştur. 
 
SELEUCEİA  adlı kentler ( 6 adet ) 
Seleuceia on Calycadnos  (Silifke) 
Seleuceia Pieria  (Antakya,  Samandağ) 
Seleuceia  on Tigris  (Irak, Bağdat yakınlarında) 
Seleuceia on Eurymedon  (Antalya, Side yakınlarında) 
Seleuceia, Selef Köyü (Isparta, Atabey Bayat ) 
Seleuceia, Gaziantep Birecik yakınında 
 
LAODİCEİA adlı kentler (4 adet) 
Laodiceia,  (Lazkiye, Suriye) 
Laodiceia,  Lübnan'da 
Laodiceia, Katakekaume  (Konya'nın kuzeyinde Ladik Kasabası) 
Laodice, Denizli-Pamukkale arasında, Kral II. Antiochus  eşi adına 
 
APAMA adlı kentler 
Apameia  (Afyon, Dinar yakınları) 
Apameia  (Antakya, Türkiye-Suriye  sınırı  yakınında) 
 
STRATONİCEİA, Muğla, Yatağan  yakınında Eskihisar köyü 
 
APOLLANİA,  Isparta, Uluborlu 
 
Anadolu'yu Yöneten Selefkos Kralları şunlardır. 
I.  Seleucos  M.Ö.  312-280  Kurucu 
I. Antiochus  M.Ö.  280-261  I. Seleucos'un oğlu 
II. Antiochus  M.Ö.  261-246  I. Antiochus'un oğlu 
II.Seleucos  M.Ö.  246-225  II. Antiochus'un oğlu 
III. Seleucos  M.Ö.  225-223  II. Seleucos'un oğlu 
III. Antiochus M.Ö.  223-187   II. Seleucos'un  oğlu 
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Burada kurucu ve iki Kralın biyografileri onları daha yakından tanımak için verilmiştir. 
 I. SELEUCOS (M.Ö. 358-280) 

Makedonya'da doğmuş, Makedonya ordusunda asker, İskender'in generallerinden olup, 
onun bütün seferlerine katılmıştır. Onunla aynı yaşlardadır. Babası Antiochus, annesi 
Laodice'dir. Bilinen bir eşi İranlı Prenses Apama bir diğeri sonradan oğlu ile evlenen 
Makedonyalı prenses Stratonice'dir. Büyük İskender'in  ölümünden sonra Babil Satrabı 
olmuş, diğer generallerle yapılan mücadeleler ve savaşlar sonucu  başkenti Antakya 
(Antiocheia) olan kendi adı ile bilinen Seleucos Krallığı’nı kurmuştur. Kendisine Nicator 
(Fatih) unvanı verilmiştir. Çevremiz  ölümünden hemen önce bu krallığa katılmıştır. 

I. ANTIOCHUS (M.Ö. 324-261) 
Seleucos Nicator'un oğludur. Askeri alanda çok başarılı değildir, Anadolu'nun bazı yerleri 
zamanında kaybedilmiştir. Ancak bu zamanda Avrupa'dan gelip Ankara çevrelerine yerleşen 
Galatlara karşı zaferler kazanmış ve Soter (Kurtarıcı) unvanı verilmiştir. Babasından boşanan 
Stratonice ile evlenmiştir. Babası zamanında kuruluşu başlatılan kentlerde imar faaliyeti 
devam etmiştir. 

III. ANTIOCHUS (M.Ö. 241-187) 
II. Seleucos'un oğludur. Bütün hayatı savaşlarla geçti. Anadolu'da daha önce kaybedilen 
yerler geri alındı. Aynı şeyi Lübnan ve Filistin'de denedi başarılı olamadı. Doğuda 
Ermenistan'ı (Armenia) aldı ve Hindistan'a ve Avrupa'ya seferler düzenledi, sonunda Roma 
ile karşı karşıya geldi ve Roma ordularına yenildi. Roma orduları ilk defa bu zamanda 
Anadolu'da göründüler. M.Ö. 188 yılında  yapılan Apameia Barış Anlaşması ile Akdeniz 
kıyılarına kadar bütün topraklar Bergama Krallığı’na bırakıldı, kendisi de sıkıntı içinde bir yıl 
sonra  54 yaşında  öldü. Kendisine Büyük İskender'inde unvanı olan  Megas (Büyük) unvanı 
verildi. Daha  sonra Türkler  kendisine Dakyanus takma adını verdiler. Ünlü Kartacalı  
Komutan Hannibal'i Anadolu'ya kabul etti. 

 
BERGAMA  KRALLIĞI   M.Ö. 188-133 

 
Seleucos Kralı III. Antiochus'un Roma Orduları karşısında yenilgisi üzerine yapılan Apameia   
barış anlaşması ile Anadolu'nun hemen tümü Bergama Krallığı’na bağlandı. Başkentleri 
Pergamon (İzmir, Bergama) kentidir. Bergama’da çok büyük bir uygarlık kuran, dünyaca ünlü 
sağlık kurumları, tapınak ve kütüphaneler meydana getiren, su yolları  inşa eden, Bergama 
Kralları Anadolu içlerinde pek fazla etkili olamamışlardır 
Bu dönemde Antalya kenti kurulmuştur. Çevremizde de Philomelium (Akşehir) kentinin 
Bergama döneminde kurulduğu kabul edilmektedir. Bergama Krallığı’nın M.Ö 133 yılında son 
bulması ile veraset yoluyla Anadolu Roma yönetimi altına girmiştir. 
Beyşehir-Seydişehir arasında yer alan Amblada kentinde Bergama Krallık dönemine ait 
yazıtlar bulunmuştur. 

 
KAPADOKYA  KRALLIĞI  M.Ö. 255- M.S. 17 

 
Kapadokya, bugünkü Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir illerinin bulunduğu bölgenin antik 
devirlerdeki ismidir. Bu isim bugün Melendiz Çayının, Kapadokya olan isminden gelmektedir. 
Kapadokya'da ilk bağımsız devlet kurma teşebbüsü M.Ö. 301 yılında Kapadokya Satrabı 
I.Ariarathos tarafından yapılmış ancak gerçekleştirilememiştir. Kapadokyalılar Anadolu’da 
farklı bir ulus kabul edilmektedir. M.Ö. 255 yılında aynı soydan III. Ariarathos  (M.Ö. 257-220)  
Selefkos Krallığı’nın himayesinde bağımsızlık ilan etmiştir. Bu durum M.Ö. 188 yılına kadar 
devam etmiş, bu tarihte Selefkosların Anadolu'dan çekilmeleri üzerine Roma’nın himayesine 
girmiştir. Kapadokya Krallığı’nın sınırları bugün tam bilinememektedir. Ancak iki önemli kenti 
Tyana ve Mazaka (Kayseri) dir. 
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IV. Ariarathos (M.Ö. 220-163) Selefkos Kralı III.Antiochus'un kızı Stratonice ile evlenmiş  bu 
krallıkla yakın bağ kurmuştur. Bu Kral zamanında Sivas yakınında Ariaratheia adlı kent 
kurulmuştur. 
Kapadokya Krallığı en parlak günlerini V. Ariarathos (M.Ö. 163-130) gününde yaşamış, bu 
dönemde Grek kültür ve dilinin bölgeye girişi hızlanmıştır. Aydın bir kral olarak bilinmektedir. 
M.Ö.130 yılında V. Ariarathes ölümü üzerine karışık  bir döneme girilmiştir. VI. Ariarathes ve 
VII. Ariarathes Karadeniz kıyılarında kurulmuş bulunan Pontus Kralı VI. Mithridates, IX. 
Ariarathes (M.Ö. 42-36) ise Romalı Komutan Marcus Antonius tarafından  öldürülmüşlerdir. 
Bu Kralların yerine bu hanedandan olmayan Ariobarzanes, Roma yönetiminin izni ile seçimle 
gelmiştir. Daha sonraları gene ayrı soydan olmayan Archelais (ölümü M.S. 17) son 
Kapadokya Kralı olmuştur. Bu krallığın son parlak dönemi budur. Bu kral döneminde kendi 
adına eski ismi Garsauria (basit kent anlamına) olan kent üzerine Archelais (Bugünkü 
Aksaray)  kenti kurulmuştur. Archelais ölen Pontus Kralının eşi Pythodoris ile evlenmiştir.  
Yazar Flavianus, İmparator Hadrianus döneminde Kapadokya Valisi olarak atanmıştır. 

 
ROMA  DÖNEMİ  M.Ö. 133- 324 

 
M.Ö 133 yılından başlayarak tüm Anadolu Roma yönetimine girmiştir. Roma yönetiminin tüm 
bölgeyi kontrol altına alması zamanla olmuştur.  Bu dönem yaklaşık 150 yıl kadar sürmüştür. 
Bu süre içinde Roma  yerel krallıklarla hatta bir yere hakim derebeyleriyle anlaşmış ve iç 
yönetimi belirli anlaşmalarla onlara bırakmıştır. Bazı yerlere ise Başkent Roma'dan valiler 
atamıştır. Bu geçiş dönemi sonunda ve ilk İmparator Augustus, İmparatorlukta  güvenliği 
sağlamış ve büyük bir yapılaşma ve kalkınma hamlesi başlatılmıştır. 
Bu dönemde çevremizde yaşayan topluluklar ve bunların dilleri şöyledir. Yerli halk olan 
Pisidyalılar ve Isauralılar yazı dili haline gelememiş kendi dillerini konuşmuşlardır. Bu 
bakımdan bu yerel dillerin diğer dillerle bağlantısı ve hangi dil gurubundan olduğu 
bilinmemektedir. Bir diğer topluluk, Helenizm döneminde buraya gelen Grekler ile Grekleşmiş 
kişilerin kullandığı  Grekçe (Yunanca) dır. Bu dil  yönetici ve aydının dilidir. 
Roma'nın atadığı yöneticilerin kullandığı dil ise Latince'dir, ancak Latince hiçbir zaman halk 
dili olmamıştır. Çevrenin tarihinin  belirlenmesinde yazıtların (İnscription) önemi çoktur,  
bulunan yazıtların çok büyük kısmı Grekçe ve çok az miktarda Latince yazıtlar karşımıza 
çıkmaktadır. Roma'nın kendi yönetiminin incelenmesinden önce ara devredeki krallıklar  
bilinmelidir. 

 
OLBA KRALLIĞI   M.Ö. 1. yüzyıl 

 
Krallığın başkenti Diocaesera (Silifke, Uzuncaburç) ve kuzeyde sınırları Iconium (Konya) 
kadar uzanıyordu. Diocaesera kentinde Selefkoslar döneminde yaptırılan ve çevrenin ilk 
Zeus tapınağı, Teukros ve Aias isimli kişiler tarafından yönetilmiş ve bu ismi taşıyan kimseler 
yönetici olmuşlardır. Daha sonraları yeterli bilgi alınamayan Olba Krallığı’nın başında  M.Ö. 
67-39 yıllarında Teucrid hanedanına gelin olarak giren Zenophanes'in kızı Kraliçe Aba'yı 
görmekteyiz. Aba'nın Kraliçeliği M.Ö. 43 yılında Romalı Komutan Marcus Antonius tarafından 
da onaylanmıştır. Aba'dan sonra Olba'da yönetici olarak Aba'nın soyundan  Antonius 
Polemon (M.Ö. 39-29) görev yapmıştır.  

 

GALATA KRALLIĞI   M.Ö. 1. yüzyıl 
 

Ankara ve çevresi o çağlarda Galatia olarak bilinmektedir. Bu bölge halkı olan Galatlar M.Ö. 
3. yüzyılda Avrupa'dan göç etmiş Kelt  soyundan bir ırktır. Bugün İrlanda'nın dilinin içinde 
bulunduğu  Kelt dilini konuşup yazıyorlardı. Anadolu insanı ile hiç anlaşma yapamamış ve 
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Grekleşmiş aydınlarca Galatlar, barbar kabul edilmiştir. Sert ve savaşçı insanlardı. Galatlar 
üç önemli kentte yaşamışlardır.  Ankara, Afyon civarında Pessinus ve Tavinon. Galatlar da 
zaman içinde  Greko-Romen kültür içinde erimişlerdir. Galatlar üç kabile idiler Trogmiler, 
Tolistoboglar reislerinin adını, Ankara civarındaki Tektosoglar ise Kelt ülkesindeki 
kabilelerinin adını aldılar. Her üç kabile de aynı dili konuşuyordu. Kendilerine has bir yönetim 
tarzları vardı. Kabile temsilcileri yöneticiyi seçiyordu. 
M.Ö. 1. yüzyılda Romalı Komutan Pompei, I. Deidoros'u Galatia Kralı olarak tanıdı (M.Ö. 43-
40). Deiteros Roma'nın Kilikya  Valisi ünlü Latin Şair Çiçero'nun dostu idi. Deiteros’un mezarı 
1935 yılında Ankara’nın 60 km kuzey batısında Karalar köyünde bulunmuştur. Deideros’u, 
damadı Castor izledi ( M.Ö. 40-37). Son Galata Kralı Amyntas, (Deideros'un özel katibi idi.) 
Romalı Komutan ve Anadolu'nun yöneticisi Marcus Antonius (M.Ö. 83-30) tarafından 
atanmıştır.  Bu krallar hakkında literatürde farklı tarihler bulunmaktadır. Buradaki tarih ve 
bilgiler Stephen Mitchell’in “Lands, men and Gods in Asia Minör” isimli yayınından 
özetlenmiştir. (Mitchell, S, 1993),  

KRAL AMYNTAS (M.Ö. 37-25) 
Amyntas Kelt ismini taşımayan Galata kralıdır. Şahsi serveti Tuz Gölü civarında otlattığı 300 
civarına koyun sürülerinden geliyordu. Amyntas Isaura’da kendine bir saray yaptırdı. Side ve 
Cremna kentlerinde adına para bastırıldı. 
Amyntas zamanında  krallığın sınırları Konya, Antioch (Isparta, Yalvaç), Side, Cbistra’yı 
(Ereğli) içine alıyordu, kuzeyde Ankara ve çevresi krallığın bünyesinde idi. Kral Amnytas 
M.Ö. 29 yılında Derbe yöneticisi Antipater'i yendi. Kilikya’daki Olba Krallığı’nda Polemo’nun 
topraklarını aldı. M.Ö. 25  yılında Seydişehir bölgesinde yaşayan yerli halk Homonadları 
yönetimi altına almak istedi,  ancak Homonadlar Kral Amnytas'ı esir alıp  öldürdüler. Bu olay  
üzerine Galata Krallığı son buldu. Cbistra ve Derbe (Karaman) Kapadokya Krallığına 
bırakılarak kalan kısım Galatia vilayeti olarak Roma'ya bağlandı.  

 
LASASİS KRALLIĞI  M.Ö ve M.S. 1.  yüzyıl 

 
Ermenek ve civarlarında  Sbide, Domitopolis,  Lauzudos, ve çevresindeki kentleri içine 
almakta ve decapolis (On kent) olarak da bilinmektedir. 38 yılında İmparator Caligula, 
Antiochus yönetici atamıştır (Ramsay W,1890). Bunun ötesinde bu krallık hakkında bilinen 
yoktur. 

 
PONTOS  KRALLIĞI 

 
M.Ö. 4. yüzyılda Karadeniz kıyılarında Amasya'da kurulmuş M.Ö. 188 de Sinop ve çevresine 
taşınmış  bulanan Pontos Krallığı en hareketli  günlerini  VI. Mithridates döneminde yaşadı. 
VI. Mithridates (M.Ö.132-63), V. Mithridates ile Laodice'nin oğludur. Küçük yaşta babası 
ölmüş ve yerine annesi kraliçe olmuştur. Mithridates annesini tahtan uzaklaştırıp yerine kral 
olmuştur.  Değişik kişiliği olan kral, yılan gibi zehirli hayvan  sokmalarına karşı panzehir 
ilaçları ile de tanınmış ismi Manisa'daki mesir macununa kadar gelmiştir. Mithridates 
Krallığının sınırlarını genişletmek istemiş ve bu arada karşısında Roma yönetimini  
bulmuştur.  Bu dönemde Romalı yönetici asker ve tüccarlardan  halk şikayetçidir, bunları da 
göz önüne alarak M.Ö. 88 yılında  Batı Anadolu'daki Roma eyaletine saldırdı, ve Atina'ya 
kadar gitti, pek çok Romalı öldürüldü. M.Ö. 85 yılında Cornelius Sulla yönetimindeki Roma 
ordularına yenildi ve Karadeniz Bölgesi’ne geri çekildi. 
Daha sonra  kendini toplayıp tekrar Roma'ya saldırdı, bu defa  Pompeüs tarafından yenilgiye 
uğratıldı ve  M.Ö. 63 yılında intihar etti. VI. Mithridates ile hem Pontos Krallığı ve hem de 25 
yıldır yaşanan ve bir kaosa dönen dönem sona erdi, ve Roma yönetimi kurumlaşmaya 
yönelebildi. 
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ROMA ÖNCESİ KENTLERİ 
 
Roma'nın kurumlaşmasından önce çevreyi ziyaret eden Strabo (M.Ö 65-M.S 23) ikibin yıl 
öncesinin kentlerini tek tek saymış haklarında kısa da olsa bilgiler vermiştir. Bu bölgedeki 
kentler şöyledir. (Strabo, 1.yüzyıl, Geographica) 
 
Antioch,    (Isparta, Yalvaç yakınında,)  Men tapınağı var 
Philomelion,    (Akşehir),  Paroreia ovasında 
Tyrianon     (Ilgın) 
Laodiceia     ( Ladik) 
Ikonion     ( Konya), verimli ovada, Polemon yönetiminde 
Savatra    ( Konya Aksaray arasında, Yağlıbayat ), derin kuyular var 
Koropassos     (Konya Aksaray arası- Amarat?) 
Garsaura     (Aksaray) 
Tyana     (Bor-Kemerhisar) 
Cbistra     (Ereğli),  dağa yakın 
Kastabala  (Ayrancı Divaz-Pınarkaya), Artemis tapınağında rahibeler ateş 

üzerinde çıplak ayak yürüyor, dağa yakın 
Derbe     (Karaman civarında), Antipater'in yönetiminde 
Laranda    (Karaman)  Antipater'in yönetiminde 
İsaura  (Bozkır Zengibar Kalesi), ayni isimde iki yakın yerleşimden söz 

etmektedir. 
Amblada    (Beyşehir-Seydişehir arası), Pisidya kenti, perhizlik şarabı  ünlü 
Side,      Antalya 
Holmi,     Halkı Silifke'ye (Seleuceia) göçtü, 
Seleuceia    (Silifke ) 
Olba (Silifke)    Zeus Tapınağı var, Kraliçe Aba yönetiminde 
Eleiussa  (Ayaş Köyü),  Ada şeklinde (bugün kara ile birleşmiş) 
Corycos Mağarası   (Cennet Mağarası, kentten bahsetmiyor)  
 
 

LYCAONİA  BÖLGESİ 
Konya'nın merkezi olduğu bölge Lycaonia olarak bilinmektedir. Kuzeyi Galata, doğusu 
Kapadokya, batısı Pisidia ve güneyi Isaura olarak isimlendirilmiştir. Sınırları Roma 
döneminde zaman zaman değişmiş olup sınırlarının tam tespiti çok güçtür. Zaman zaman 
İsaura ve Galatia içinde bulunmuş 138-161 yıllarında  Galatia'dan alınıp İsauria ile Cilicia'ya 
katılmıştır. Lycaonia 372 yılında ayrı bir vilayet durumuna getirilmiş, 476 yılında ayrı eyalet 
haline getirilmiştir.  
Çevredeki bölgelerin isimleri tamamen yerel olduğu halde Lycaonia ismi Mitoloji’de ismi 
geçen Arkadia Kralının ismi (Lycaon) ile ve Ispartalıların ismi ile benzerlik göstermektedir. 
Yazıları olmadığı için Lycaonialılar hakkında bilgi edinilememektedir. Grekçe'den önce dilleri 
vardı, ancak bu hangi dil ile bağlantılı idi, şimdilik bilinmemektedir. 
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Şekil 6 

 Roma dönemi yerleşimleri ve aralarındaki antik yollar 
 

İMPARATORLUK ÖNCESİ  ROMA YÖNETİMİ 
Roma'nın ciddi biçimde Anadolu'da teşkilatlanması İmparatorluk döneminde olmuştur. 
Bundan önce Anadolu'yu yönetmiş önemli kişiler kısaca şöyledir. 
 

CORNELLIUS SULLA  (M.Ö. 138-78) 
Romalı Komutan ve devlet adamı,  M.Ö. 87 yılında Roma Orduları başında Pontos Kralı 
VI.Mithridates'e karşı görevlendirildi ve onu yenip Pontos'a dönmesini sağladı, Kapadokya'yı 
ele geçirip Ariobarzanes'in seçimle kral olmasını sağladı 
 

MAGNUS POMPEIUS  (M.Ö. 106-48) 
Romalı  komutan ve devlet  adamı.  Roma Orduları başında Pontos Kralı VI. Mithridates'i 
Pontos'tan (Karadeniz Bölgesi) çıkardı, Ermenistan'ı Roma topraklarına kattı ve Suriye'deki 
Selefkos Krallığı’na son verdi. M.Ö. 63 yılında Mithridates'in ölümü ile savaşlar sona erdi. 
Anadolu halkı Roma'dan memnun değildi, ayrıca 25 yıl bir kaos yaşanmıştı.  
Pompeius  M.Ö. 67-62 yıllarında tam yetkili olarak, Anadolu'da tutarlı ve sağlam esaslara 
dayanan idari temel üzerinde yeniden yapılaşmaya uğraştı, eyaletleri takviye etti. Kilikya  
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eyaletine  Lykaonia  (Konya  ve çevresi),  Pamphilia ( Antalya çevresi) ve Frigya'yı kattı. 
Roma'nın himayesinde Galata ve Kapadokya krallıklarını düzene koydu. 
 

ÇIÇERO (M.Ö. 106-43) 
Romalı devlet adamı, Latin Edebiyatının ünlü şair ve filozofu, M.Ö. 51 ve 50 yılında 
Anadolu'da Kilikya Eyaleti Valisi oldu (Merkezi Tarsus), çevreyi gezdi yerel krallarla dostluklar 
kurdu, çok çeşitli eserler bıraktı, bunlar içinde bu yöre insanı ve yönetimi hakkında bilgiler 
bulunmaktadır. (Cicero, M.Ö. 1.yüzyıl) 
 

MARCUS ANTONIUS (M.Ö. 83-30) 
Romalı Komutan, devlet adamı, Roma'nın Anadolu'daki topraklarını M.Ö. 40-31 yılları 
arasında yönetti. İlk eşi Fulvia, ikinci eşi Octavianus'un (Augustus) kız kardeşi Octavia’dır. 
Ancak doğunun yöneticisi olduğu dönemde, güzellik ve şuhluğu ile tarihe geçmiş son Mısır 
Kraliçesi Kleopatra ile yaşadı, ondan oğulları oldu, bu durum Roma'da iyi karşılanmadı ve 
anlaşmazlığa düştü. M.Ö. 31 yılında Actium'da yapılan savaşta Roma’dan gelen kuvvetlere 
yenildi ve Kleopatra ile birlikte ölümü seçti. Bu olay ile Roma yönetiminde yeni bir dönem 
açılmış ve Büyük İskender ve generalleri tarafından kurulmuş hanedanlar tarafından 
yönetilen son devlet de son bulmuştur. Helenizm yönetimi siyasal olarak son bulmuş, dil ve 
kültürü devam etmiştir. 
 

İMRATORLUK DÖNEMİNDE  ROMA YÖNETİMİ 
AUGUSTUS DÖNEMİ (M.Ö. 27- M.S 14) 

M.Ö. 27 yılında Roma'da yönetim Augustus ile İmparatorluğa dönüştü, ve büyük bir kalkınma 
dönemine yol açtı. İlk İmparator Augustus (M.Ö. 27-M.S. 14) döneminde çevremizde olan 
gelişmeler şöyledir. Augustus Julius Caesar’ın yeğenidir. 
Seydişehir civarlarında yaşamakta olan Homonadlar, Roma himayesinde bulunan Galata 
Kralı Amyntas'ı yakalayıp öldürmüşler, bu durum karşısında o gün bir şey yapamayan 
Augustus M.Ö.6 yılında Suriye Valisi Quirinus'u Homanadları cezalandırmak ve disiplin altına 
almak için göndermiş, Homonadlar yapılan savaşı kaybetmiş ve büyük kesimi kıyıma 
uğratılarak ortadan kaldırılmış ve gençleri Roma geleneklerine kabule zorlanmıştır. Bunun 
arkasından bu bölgede güvenliği sağlamak için belirli yerlerde askeri Roma kolonileri aynı yıl 
içinde kurulmuştur.Bunlar 
Antioch (Isparta,Yalvaç), Lystra (Konya güneyi, Hatunsaray),  Parlais (Isparta, Eğridir,  Barla) 
ve Olbasa (Pisidya Bölgesinde)'dedir. Bu askeri kolonilerin zaman içinde çevrede düzeni 
sağladıkları anlaşılmaktadır. İmparator Augustus'un yaptıklarını anlatan Ankara'da Hacı 
Bayram Camii bitişinde Ankara Anıtı ve Antioch (Isparta, Yalvaç) kentinde adına yapılmış 
Augustus Tapınağı vardır. 

TIBERIUS DÖNEMİ (14-37) 
İkinci İmparator Tiberios döneminde (14-37) Pappa Tiberiopolis  (Konya-Beyşehir arasında 
Yunuslar Köyü) İmparator adına kurulmuştur. Augustus’un üvey oğlu, eşi Agrippina, 65 
yaşında öldü. 30 yılında ise Augustus'un torunu Germanius tarafından Germanicopolis 
(Ermenek) kenti kurulmuş, halen onun ismini taşımaktadır 
 

CLADIUS DÖNEMİ (41-54) 
İmparator Claudius bölgeye çok önem vermiş ve üç kentin isimlerinin başına İmparatorun 
ismi konulmuştur. Claudiconium, Claudilaodiceia, Claudiderbe. Bunlar Konya, Ladik  ve 
Derbe kentleridir.  41 yılında Konya Roma Kolonisi olmuştur. Bu imparator döneminde 
özellikle Konya’da büyük yapılaşmalar olmuş, kentin surları yapılmıştır. !!!.  
Ayrıca İmparator adına Mut'un hemen güney batısında Claudipolis kenti kurulmuştur. 
Claudius'un İmparatorluk günlerinde ilk Hıristiyanlık için çevremizdeki çok önemli gelişmeler 
de şöyledir. Cladius 64 yaşında ölmüştür. 
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AZİZ PAULUS’UN KONYA ZİYARETLERİ 
 

Paulus, Hıristiyanlık dinini Filistin dışına taşıyan Tarsus'lu Yahudi  bir ailenin Roma vatandaşı 
olan oğludur. Paulus eğitim için gittiği Şam'da önce İsa'nın havarilerini soruşturmuş onlara 
zorluk göstermiş fakat mucizevi bir şekilde bu dine girmiştir. Paulus yaptığı ilk iki misyonerlik 
gezisinde bu bölgeyi ziyaret etmiştir. 
Aziz Paulus yaklaşık 47 yılında Kıbrıs'tan Anadolu toprağına Perge'de çıkmış, buradan 
doğruca Pisidian Antioch (Isparta, Yalvaç) kentine geçmiştir. Yanında ilk Hıristiyanlardan 
Barnabas bulunmaktadır. Antioch kentindeki Roma kolonisinde bulunan Yahudi topluluğuna, 
sinagoglarında vaiz vermiştir, gördüğü kötü davranış karşısında Iconium'a (Konya) gelmiş, 
vaizlerine burada devam etmiştir. Iconium'dan kentin güneyinde Hatunsaray  civarında Lystra 
kentine gitmiş ve ora halkı tarafından  Barnabas'ın Zeus, kendisinin Hermes olduğu 
sanılmıştır. Lystra'dan da Karaman'ın kuzey doğusundaki   Derbe kentine geçmiştir. 
Paulus ikinci  misyonerlik gezisinde (50 yılında) ters yönden yani Derbe'den başlayıp bu 
kentleri ziyaret etmiş burada yeni dine girenlere moral vermiştir. Bu gezilerde  Konyalı genç 
bir kız olan Thecla, Lystra kentinden Timothy, ve Derbe kentinden  Gaius bu dine girmiş ve 
Paulus ile çalışmışlar ve hepsi bu uğurda can vermiştir. 
Paulus, 53 yılındaki  üçüncü gezisinde Ankara'ya giderken, Tyana,  Andaval (Niğde, Aktaş), 
Limnai (Niğde Gölcük),  Sasima (Niğde, Hassaköy) ve Archelas'ı (Aksaray) ziyaret etmiştir. 
Aziz Paulus’un 68 yılında Roma’da şehit edildiğine inanılmaktadır. Öldüğü yerde adına çok 
büyük bir kilise yaptırılmıştır. (Bible, Resullerin İşleri) 
Bu dönemde Galatia'nın valisi Afrinius olarak görülmektedir. 
 

AZİZE THECLA (34?-66) 
Konya’da genç bir kız iken Aziz Paulus’un vaizleri ile Hıristiyanlığı kabul ettiğine 
inanılmaktadır. Hıristiyanlığın dünyada ilk kadın azizesidir. Efsanevi şekilde karşıtlarının 
kendisine yaptığı düşmanlıklardan efsanevi şekilde kurtulmuştur. Silifke’de bir mağarada 
düşmanlarından kurtulup kaya içine kaçmıştır. Aynı noktada bugün adına 4. yüzyılda 
yapılmış kilise bulunmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde adına kilise yapılmıştır. Hayatı 
hakkında geniş bilgi (Basileus, 5. yüzyıl) – (Eyice, S ) 
 
AZİZ TIMETHEUS (Ölümü Efes 97) 
Lystra’da doğmuştur. Babası yerli, annesi Yahudi’dir. Aziz Paulus’un Lystra ziyaretinde ona 
katılmış, onun çok yakını olmuş, İncil’de Paulus tarafından kendisine yazılmış 2 mektup 
bulunmaktadır. Efes piskoposu iken şehit edilmiştir. 
 
APOLLONIUS (Ölümü 97) 
Bölge insanı tek Filozof, Tyana’da doğdu. Pythagoras’ın öğretilerini benimsedi, Efes’te 
Felsefe Okulu kurdu. İmparator Caracalla daha sonra adına tapınak yaptırdı. Efes’de öldü. 
Grekçe yazılmış bugüne gelen eserleri vardır. 
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ROMA İMPARATORLUĞU ALTIN ÇAĞI  (96-180) 
 

İmparator Nerva,  Trajanus, Hadrianus, Antonius Pius, ve Marcus Aerilius döneminde (96-
180) Roma İmparatorluğu altın çağını yaşamış, İmparatorluğun sınırları maksimuma ulaşmış, 
bütün imparatorluk topraklarında çok büyük bir yapılaşma başlatılmıştır. Amerikalı Tarih 
Yazarı Will Durant " bu beş mimar imparator dönemindeki kalkınmayı,dünyada  hiçbir devirde 
ve hiçbir devlette görmek mümkün değildir" diye yazmaktadır.  
Romalı tarihçi Pliny (23-79) Lycaonia’da Iconium’un (Konya) merkez olduğu 14 yerleşim 
yerinin (towns) olduğunu yazmaktadır. Bunlar 
Iconium   Konya 
Lystra    Hatunsaray 
Derbe    Karaman-Ereğli arası 
Laodiceia   Sarayönü- Ladik 
Kastabala   Ereğli Ayrancı 
Sauarta   Yağlıbayat 
Laranda   Karaman 
Pappa Tiberiopolis  Beyşehir Yunuslar köyü 
Isaura    Bozkır Zengibar kalesi 
Mistheia   Beyşehir 
Parlais    Isparta Barla 
Tyrianon   Ilgın 
Cybistra   Ereğli 
Hyde    Karapınar Karacadağ 
 

ROMA  İMPARATORLARI 
Augustus      M.Ö. 27- M.S. 14 
Julius Tiberious    14-37 
Gaius  Galicula    37-41  Tiberious'un yeğeni, zalim olarak tanındı 
 Tiberious  Claudius    41-54  Annesi August’un yeğeni. 64 yaşında öldü 
 Nero       54-68  Claudius'un evlatlığı, zalim, eşi Poppeia 
      Konya’da adına para basıldı. 
Galba,  Otto,  Vitelius    68-69  (Üç imparator birlikte)  
Vespasian     69-79 
Titus         79-81  Vespasian'ın oğlu 
Domitian     81-96  Vespasian’ın oğlu 
 

BEŞ BÜYÜK İMPATORLAR 
DIVIUS NERVA   96-98 
 

MARUS ULPIUS TRAJANUS 98-117 
Nerva tarafından evlat edinildi. İspanya doğumlu,  Eşi Plotina, 64 yaşında öldü. Bölgede ismi 
geçen çeşitli yazıtlar vardır. Kana kentinde yazıtlarda adına yapılmış bir yapıdan söz 
edilmektedir. 115 yılında Ermenistan Roma topraklarına katılmıştır.  
Ünlü su tarihçisi Publius G. Frontinus 106-107 yıllarında Galata- Kapadokya valisidir. 
 

PUBLIUS AELIUS HADRIANUS 117-138 
Trajanus tarafından evlat edinildi, Trajanus’un yeğeni  Vbia Sabina ile evlendi. İspanya 
doğumludur. 126 yılında Anadolu'da uzun bir yolculuk yaptı. İmparatorluk en parlak dönemini 
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barış içinde bu imparator döneminde yaşadı. İmparatorlukta çok hızlı yapılaşma oldu. 
İmparatorun kendiside yapı için gerekli matematik, geometri ve resim bilgisine sahipti. Bazı 
yapıların projesini kendisi yaptı. Anıtsal mezarı Roma’dadır. Edirne kenti onun adına 
kurulmuştur. Yöremizde Isaura’da anıtsal kapı ve Doğanhisar yakınında Hadrianapolis onun 
adına kurulmuştur. Pek çok yazıtta ismine rastlanılmaktadır. 
 

ANTONIUS PIUS 138-161 
Hadrianus tarafından evlat edinildi,  85 yaşında öldü. Derbe’de yazıtta ismi geçmektedir.  
 

MARCUS AERILIUS 161-180 
Filozof İmparator, Düşünceler adlı kitabı var, 59 yaşında öldü, Eşi Faustina (125-176)  
imparatorun tüm yolculuklarına katıldı. Niğde Ulukışla’da öldü ve adına Faustinapolis adlı 
kent kuruldu. Konya’da Isaura’da ismi geçen yazıtlar bulunmaktadır. 
 
Commodus     180-193 
Pertinax,  1. Julianus   193 
SEPTİMUS SEVERUS 193-211 
194 yılını Anadolu'da geçirdi, 197-202 yıllarında Doğuya sefer yaptı, eşi Julia Domna, 65 
yaşında öldü.  Ura kentinde çok büyük su kemeri yaptırdı.  
 
CARACALLA    211-217  Ankara’da adına büyük hamam yaptırıldı. 
212 yılında imparatorlukta yaşayan herkese Roma vatandaşlığı verildi. 
Macrinus     217-218 
Elagabalus     218-222 
Alexander Severus    222-235 
Bu imparatorun ölümü ile imparatorluk 50 yıl devam edecek bir kaos dönemine girdi. 
Konya’da Hıristiyan din adamlarının dini sorunlarını görüştüğü bir toplantı (Sinod) yapıldı.  

KAOS DÖNEMİ 
Bu İmparatorun ölümü ile 235 yılından 284 yılına kadar tam bir kaos yaşandı, kısa sürelerle 
tespiti yapılabilen 19 İmparator gelip geçmiştir. Bunlar arasında mücadele İmparatorluğu 
sarsmış ve tam bir kaos yaşanmıştır. Bu dönemde  Isauria  kabile reisi Lydius Pisidya 
kentlerini yağmaladı. 
284 yılında Dioclatianus (284-305), kendisine ortak seçtiği Maximian (286-305) ile birlikte 
istikrar sağlanabilmiştir. 
Maximian   235-238 Bölgemizde çeşitli yazıtlarda ismi geçmektedir. 
Balbinus – Pupienus  238  Birlikte 
Gordion III   238-244 Konya’da adına basılmış para vardır. 
Phlip I    244-249 Yunuslar (Beyşehir) yazıtta ismi var 
Phlip II    247-249 
Trajan Decius   249-251 
Herennius Etricus  251 
Trebonian Gallus  251-263 
Volusian   251-253 
Aemilian   253 
VALERIAN   253-260  Perslere esir düştü, Konya’ya kadar topraklar ele geçti 
Gallineus   253-268 
Macrianus- Quietus  260-261 Birlikte 
Postimus   260-269 
Cladius II   268-270 
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Tetricius   271-274 
Aurelian   270-275 
Tacitus   275-276 
Probus    276-282 Kana’da ismi geçen yazıtlar var. 
Carus    282-283 
Numerian   283-284 
Carinus   283-285 
DIOCLETIAN   284-305 Düzen yeniden sağlandı 
MAXIMIAN   286-310 
 
Diocletian’ın 305 yılında aynı anda görevden uzaklaştırılması üzerine yeni bir karmaşık 
döneme girilmiştir. Aralarında İstanbul'un kurucusu Constantine’nin, babasının da bulunduğu 
8 imparator karışık bir şekilde İmparatorluğu yönetmiş ve 324 yılında Constantine'nin 
(Konstantin) bütün rakiplerini elemine edip tek başına İmparator seçilmesi ile yeni bir döneme 
girilmiştir. Bu bölüm Hıristiyan Roma bölümünde incelenecektir.  
Constantinus   305-306 Constantine’nin babası 
Galerius   305-311 Hıristiyanlar kıyıma uğramıştır 
Severus II   306-307  
Maxentius   307-312 
Licinius   308-324 
Maximinus   310-313 
CONSTANTINE (KONSTANTİN)307-337   İstanbul’u başkent yapan ilk Hıristiyan İmparator 
 
 

HIRİSTİYANLAŞAN ROMA (BİZANS)  DÖNEMİ  324-1071 
 

Roma İmparatorluğu  395 yılında  ikiye ayrılmış, Batı Roma İmparatorluğu başkenti Roma 
olmak üzere 476 yılına kadar yaşamış, Doğu Roma İmparatorluğu ise başkenti İstanbul  
(Constantinopolis) olarak 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından alınıncaya kadar 
devam etmiştir. 
Ancak  bizim incelememizde 324 yılında İmparator Constantine tarafından Hıristiyanlığın 
serbest bırakılması bizim konumuz açısından fevkalade önemli olduğu için Bizans'ı buradan 
başlatmayı uygun bulduk. Eskiden yasak ve kovuşturmaya uğramış bir dinin kabulü toplum 
ve kent hayatında bir anda her şeyi değiştirmiştir. Eski çoktanrılı dinin (Polytheist) sanat  
eserleri ile süslü tapınakları kaderine terkedilmiş, yerle bir edilmiş yada kiliseye 
dönüştürülmüştür. Toplum daha serbest düşünce ve yaşamdan kilise disiplinine girmiş, 
felsefe yasaklanmıştır. Felsefe okulları kapatılmış eski din yasaklanmıştır. 
İmparator Constantine ilk Hıristiyan Roma İmparatoru, aynı zamanda İstanbul kentinin de 
kurucusudur. Burada daha önce Bizantion kenti bulunuyordu, İmparator doğuda bir başkent 
seçme gereğini duydu, Bizantion kentini surlar, resmi ve sivil yapılarla süsledi ve 330 yılında 
törenlerle başkent oldu. Kente İmparatorun adı verildi.(Constantinopolis) 
Annesi, daha önceki hayatı tartışmalı, Helena, (250-330)  azize olarak ilan edildi, hac 
yapmak için Kudüs'e (Jerusalem) giderken  Andaval ve Tyana'dan  (Niğde) geçti.  
İmparator Constantine, yasak ve gizli olarak devam etmiş Hıristiyanlığın sorunlarını 
görüşmek için ilk defa  325 yılında kendisinin de katıldığı dini bir Meclisi, İznik'te (Niceia) 
topladı. Bu Meclise çevremizdeki kentlerin temsilcileri de katılmış ve Hıristiyanlığın ilkeleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu arada eski din olan paganizmi de tamamen yasaklamamıştır. 
4. yüzyılda Kapadokya'da Hıristiyanlığı kurumlaştıran, bu bölge insani, dört  kilise babasının  
bu konuda hizmetleri çoktur. Bunlar incelenecektir. 
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BASILEIUS (329-379) 
 

Kayseri'de doğdu. İstanbul ve Atina'da eğitim gördü, birlikte eğitim yaptığı Gregorius 
Theodolos ile sıkı bir arkadaşlık kurdu. 370 yılında Kayseri Piskoposu oldu. Çeşitli konularda 
yazılmış 365 mektup bugüne gelmiştir. Kendisi, erkek kardeşi Gregorius (Nyssa'lı), kız 
kardeşi hiç evlenmemiş olan Küçük Makrina ve babaanneleri Büyük Makrina çevrede aziz ve 
azize kabul edilmişlerdir.  
 

GREGORIUS  (329-390) 
Niğde-Çiftlik’de eski adı Nenezi olup bugün Bekarlar köyü olarak bilinen NAZİANZOS 
kentinde doğdu. Kentin eski adı bugüne Nenezi olarak gelmiştir. Babasının adı da Gregorios, 
annesi ise kocası ve oğlu üzerinde çok etkisi olan Nonna'dır. Kayseri, Caesarae (Filistin), 
İskenderiye (Mısır) ve Atina'da eğitim gördü. 360 yılında vaftiz oldu ve kendini dini hizmetlere 
verdi. Nazianzos, Sasima (Niğde Hassaköy) ve Silifke'de bulundu ve 378 yılında İstanbul'a 
gitti, 381 yılında İstanbul'da toplanan ikinci dini meclise katıldı ve Ortodoksluğu savundu. 
Daha sonra baba ocağına döndü, ailesinin çiftliğinin bulunduğu Arianos (Aksaray, Güzelyurt, 
Sivrihisar köyü) günlerini geçirdi ve eserlerini burada yazdı. 
Eserlerinde kendi hayatını hikaye etmekte, şiirleri, mektupları ve dini nutukları bulunmaktadır. 
Kendisine İlahiyatçı (Theologos) adı verilmiş ve onun adına Güzelyurt'ta bugün Cami olan 
Gregorius Theologos Kilisesi yapılmıştır. 
Son zamanlarda Gregorios’un halen İstanbul’da üzerinde Fatih Camii’nin bulunduğu 12 
Apostol Kilisesi’ne gömüldüğü, kemiklerinin Roma’ya götürüldüğü ve bir kısmının 2004 
yılında Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne getirildiği ortaya çıkmıştır. 
 

GREGORIOS (335-394) 
Kayseri’de doğmuştur. Basileius’un kardeşidir. Nyssa’lı olarak bilinir. Nyssa Aydın 
Sultanhisar civarında da bir kentin ismidir. Buradaki Nyssa Koçhisar civarındadır. “Meghas 
Katekhetikos  Logos” adlı  eseri vardır. 
 

AMPHILIOCHIUS  (340-401) 
Niğde Çiftlik Nazianzos kentinde doğmuştur. Ailesinin ise Ozizela'da (Koçhisar yakınları) bir 
çiftlikleri vardı. Eğitimini Antakya'da yapmış bir süre İstanbul'da bulunmuştur. Aynı kentten 
olduğundan Gregorius vasıtası ile Kayserili Basileius ile tanışmış, onlarla devamlı diyalogunu 
sürdürmüştür. Konya Piskoposluğuna atanmış ve çevreden çok saygı görmüş aziz olarak ilan 
edilmiştir. 370 yılında Konya'da toplanan Sinod'a başkanlık etmiş, 381 yılında İstanbul'da 
toplanan ikinci dini Meclise Konya temsilcisi (Iconium) olarak katılmıştır. 
Amphiliochius uzun yıllar görev yaptığı Alaaddin tepesi üzerindeki kilisenin içinde gömülü 
olduğu kabul edilmektedir. Mezarı Türkler tarafından kutsal kabul edilip Eflatun Makamı 
olarak saygı görmüştür (Evliya Çelebi- Seyahatnamesi). Daha sonra mescit ve saat kulesi olan 
bu tarihi yapı 1921 yılında Konya Belediyesi’nce yıktırılmıştır. Amphiliochius’un bugüne kadar 
gelmiş mektupları bulunmaktadır. 381 yılında dinden sapma Heretik tarikatları incelemek için 
görevlendirilmiştir.  
 

324-610 ARASINDA BÖLGEDEKİ GELİŞMELER 
Bu dönemde İznik, İstanbul ve Kadıköy'de dini meclisler toplanmış, bunlara çevremizdeki 
kentler adına din adamları katılmışlardır. Bu bilgiler ise kentlerin o günkü önemini 
belirttiğinden çevremizdeki kentlerden bu meclislere katılanlar aşağıda liste halinde 
verilmiştir. (Bu konuda geniş bilgi- Gelzer’in “ Ungedrückte und ungenügend veröffentlichte 
Texte der Notitiae episcopatuum, ein Beitrag byzantinischen Kirchen und Verwaltung- 
geschichte, Münih,1901) (Gelzer 1901) 
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Kentin adı   İznik 325  İstanbul 381  Kadıköy 451 
İconium (Konya)  Eupalinius  AMPHILIOCHIUS - 
Laranda (Karaman)  Paulus       -     - 
Laodiceia (Ladik)  Lycius       -   Messalinos 
Philomelium (Akşehir) Telemachus   Theodisius  Paulus 
Lystra (Hatunsaray)  Tiberius     -       - 
Isaurapolis (Dinek)  Silvanus     -      - 
Pappa Tiberiopolis   Pariensis  Paspanensis      - 
Baratha (Karadağ)  Stephanos     -       - 
Nazianzos (Niğde)     -   GREGORIUS     - 
Antiocheia (Yalvaç)      -   OPTİMİUS  Pergamius  
 

ISAURA’DA İSYANLAR 
354 yılında Konya Amfi Tiyatrosu’nda!!! İsauralı’lara işkence yapılması üzerine Isaura 
bölgesinde uzun süren isyanlar çıkıyor. (Tabula Imperini Byzantini band 4 –Almanca). Kayıtta 
geçmesine rağmen Konya amfi tiyatro izine rastlanılmamıştır. 
 

İMPARATOR ZENON (474-491) 
5. yüzyılda Isaura kentinden  Isauralı Traskalisseus adındaki kabile reisi Zenon adını  alarak 
Bizans İmparatoru olmuştur. Önceki İmparator Leon, İsauralı paralı askerleri ve başındaki 
Zenon'u Avrupalı kabilelere  karşı yardıma çağırmıştı. Zenon  önce İmparator I. Leon'un kızı 
ile evlenmiş, İmparatorun ölümü üzerine, Zenon'un çok  küçük yaştaki oğlu II. Leon olarak 
imparator olmuş, küçük  yaştaki çocuğun ölümü üzerine de Zenon Bizans İmparatoru  (474-
491) olmuştur. Zenon'un Isaura ve Silifke'de eserleri bulunmaktadır.  
 

IMPARATOR JUSTINIEN (527-565) 
Bizans İmparatorluğu en parlak günlerini İmparator Jüstinien döneminde yaşamış, 
İmparatorluğun sınırları genişlemiş, batıda kaybedilen topraklar alınmıştır. Jüstinien'in 
İstanbul'da pek çok eserleri bulunmaktadır. Yapı sanatında çok önemli bir yeri olan Ayasofya  
Kilisesi (Daha sonra cami  ve halen Müze) Jüstinien tarafından yaptırılmıştır. Hukuk alanında 
büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak Jüstinien'in çevremizde eserleri yok gibidir. (Procopius 
6. yüzyıl) 
 

PAGANİZME DÖNÜŞ ÇABALARI-DİL 
Bizans döneminde devletin dini Hıristiyanlıktır. İlk İmparator Constantine'den (Konstantin) 
sonra tekrar paganizme dönülmek için bazı çabalar varsa da başarılı olamamıştır. İlkçağın 
serbest düşüncesi biraz daha devam etmiş ve 529 yılında Atina' da Felsefe okullarının 
kapanması ile son bulmuştur. Bu düşünce daha sonra Avrupa'da Rönesans hareketine 
zemin hazırlayacaktır. 
Dil durumuna gelince, Roma İmparatorluğu’nun resmi dili Latincedir. Bunu Anadolu'da 
sadece Roma'nın üst yöneticileri kullanmış ve halkın ve aydın kesimin dili daima Grekçe 
olmuştur. 395 yılında tamamen ayrı devlet olduğunda da bu durum devam etmiş yedinci 
yüzyılda devletin dili de Grekçe olmuştur. Bizans döneminde yaşayan halk kendini daima 
Romalı olarak bilmiş, Arapça’dan Türkçe’ye geçen RUM kelimesi bunu ifade etmektedir. 
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Şekil 7 

Erken Bizans dönemi yerleşim yerleri 
 

LYCANONIA VİLAYETİ 
372 yılında Valentianus döneminde Lycaonia bölgesi merkezi Konya olmak üzere vilayet 
haline getirilmiştir. Ona bağlı yerler ise şöyledir. Konya Piskoposluk merkezidir. Piskopos ise 
Amphiliochius olup 370 yılında bir Sinod (dini toplantı) toplanmıştır. 
 
1. Iconium    Konya 
2. Umanada    Suğla gölü güneyinde, yeri bilinmiyor 
3. Sauatra    Konya’nın kuzey doğusunda Yağlıbayat köyü 
4. Lystra    Konya’nın güneyinde Hatunsaray 
5. Kana    Konya’nın kuzey doğusunda 
6. Mistheia    Beyşehir 
7. Perta    Konya’nın kuzey doğusunda  
8. Hyde    Karapınar, Karacadağ 
9. Korna    Akören Dinorna 
10. Derbe    Sudurağı, Karaman 
11. Posala    Karaman, Özyurt 
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12. Isaurapolis   Çumra, Dorla 
13. Amblada    Asar, Beyşehir-Seydişehir arası 
14. Ousada    Seydişehir, Bostandere 
15. Gdanma    Konya’nın kuzeyinde Çeşmelizebir 
16. Ilistra    Karaman, Yollarbaşı 
17. Baratha    Karaman, Karadağ, Madenşehir 
18. Laranda    Karaman 
19. Psibela    7. yüzyılda, yeri bilinmiyor 
20. Thebasa    10. yüzyılda, Karapınar, Karacadağ 

(V. Schultz’un “ Altchristliche Stadte und Langenshaften Kleinasien“) 
 
  

ROMA  İMPARATORLARI (324-610) 
BÜYÜK CONSTANTİNE 324-337   (tek başına) ilk Hıristiyan İmparator 
II. CONSTANTINUS  337-340  Costantine'nin oğlu 
II.CONSTANTİUS  340-361 Constantine'nin oğlu 
JULİAN   361-363        Bilim adamı, yazar, Pagan İmparator  
JOVİANUS   363-364 Pagan İmparator 
I. VALENTİANUS  364-375 Konya eyalet merkezi oldu, Sinod toplandı 
VALENS   375-378        İstanbul'da adına su kemeri var 
THEODOSİUS    378-395 İmparatorluk   iki oğlu arasında ikiye bölündü  
 

DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU (BİZANS) 
ARKADİUS   395-408 Theodosius'un oğlu 
II. THEODOSİUS  408-450 Arcadius'un oğlu 
MARCİANUS   450-457 İmparatoriçe PULCHERIA ile birlikte 
I. LEO    457-474 
II. LEO,      474 
ZENON   474-491 ISAURALI İMPARATOR 
ANASTASİUS   491-518 
JUSTİNUS   518-527 
JÜSTİNİEN   527-565 EN BÜYÜK BİZANS İMPARATORU 
II. JUSTİNUS   565-578 Jüstinien'in yeğeni 
TİBERİUS   578-582 
MAURİCİUS   582-602 Kappadokyalı, Tiberius'un kızı ile evli  
PHOCAS   602-610 
HERACLIUS   610-641 
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HERACLIUS DÖNEMİ 
7. yüzyılda Arabistan'da Müslümanlığın ortaya çıkması ve hızla yayılması, Anadolu ile Mısır, 
Suriye Hıristiyanları arasındaki görüş ayrılıkları sonucu Bizans güneydeki topraklarını 
kaybetmiş ve Müslüman Arap Emevi devleti ile sınır durumuna gelmiştir. İnceleme yaptığımız 
çevrenin büyük kısmı bu sınırın Bizans tarafında kalmıştır. 
Bu durumda İmparator Heraclius (610-640) ciddi önlemler almak zorunda kalmış, üç Ordu 
(Theme) kurmuştur. Bunlar 
 
1.Opsikion    Marmara Bölgesi 
2. Anatolikon  Konya Bölgesi 
3. Armenikon  Doğu Anadolu Bölgesi 
Anadolu Ordusunu Konya'ya konuşlandırmıştır. Alaaddin tepesi etrafında daha önceden 
yapılmış iç kaleyi  onartmıştır. Bu konuda Evliya Çelebi’den ilginç bilgiler gelmektedir. “İç kale 
Aleksander oğlu Nişan !!!! tarafından yaptırılmış, Halife Hazreti Ömer ile haberleşen 
İmparator tarafından tamir edilmiştir” (Evliya Çelebi 17. yüzyıl) 
Sınır bölgesi durumuna düşen Cbistra kentini yeniden imar etmiş ve kent Heraclea (Ereğli) 
adını almıştır. Kenti, sulu hendek içine almıştır. Bu hendeğin izleri bugün Ereğli'de 
bilinmektedir. 
 

ARAP AKINLARI DÖNEMİ 
Müslümanlığın yayılmasından, Anadolu'nun Türklerin eline geçmesine kadar zaman zaman 
Arap akınları olmuştur. Konya ilk defa 723 yılında Arapların saldırısına uğramıştır. 
Arap kaynaklarına göre 641-750 yıllarında Emeviler tarafından yapılan akınlar sonucu 5 kent 
Arapların eline geçmiştir. (Brooks- The Araps in Asia Minor "641-750" from Arabic sources ) Bu 
beş kent  şunlardır.   
Heraclea      (Ereğli) 
Thebasa    (Karapınar-Ereğli arasında) 
Makopea     (Derinkuyu, Nevşehir) 
Siederopolis   (yeri bilinmiyor) 
Ancreia     (Ankara) 
Abbasi Halifesi HARUN REŞİT 806 yılında Tyana (Bor, Kemerhisar), Heracleia (Ereğli) ve 
Archelas'ı (Aksaray) ele geçirmiş, bu kentler bir süre Arapların elinde kalmıştır. Bu konuda 
957 yılında ölen Arap gezgin “Ebul Hasan ibni Hüseyin” MESUDİ’nin “Murüc’üz zehep ve 
meadin-ül cevahir-İslam’ın doğmasından sonra Rum melikleri” (Köprülü Kütüphanesi 1159) 
isimli eserinde; “Harun Reşit’in Ereğli’yi aldığı, etrafında hendek bulunduğu, güçlü bir vergi ve 
ganimet alarak geri döndüğü, Ereğli piskoposunun kızını eş olarak alarak gittiği” ifade 
edilmektedir. Bu eşi için Fırat nehri üzerinde bir kale yaptırdığı anlatılmaktadır. 
830 yılında Halife Memun, 813-833 yılları arasında Anadolu’ya Tarsus’dan seferler 
düzenledi, Tyana’yı bir süre aldı. Halife Memun Pozantı’da öldü ve Tarsus’a gömüldü. Bu 
dönemde Tarsus Arapların elinde idi. 
Daha sonra 838 yılında  Arap Komutan Asinas ve 863 yılında Arap Komutan Ömer çevreye 
akınlar düzenlediler, pek çok kent yağma edildi ve pek kişi sürgün edildi. Arap akınları Tarsus 
kentinden Anadolu içlerine yapılmıştır. 
Bu dönemden Arap'ların izlerini taşıyan üç yerleşim bilinmektedir. 
Hısn Sinan    Aksaray'ın güneyinde 
el Ağrap     Hasan Dağının güney batısında 
Hısn as Şafşaf     Ulukışla- Çiftehan yolu üzerindedir. 
 
Arap akınları bunlardan ibaret değildir, pek çok kentin bu dönemde terk edildiği ve büyük 
çapta tahrip edildiği görülmektedir. Bunlara ait kayıtlar bulunamamakta  ayrıca kentlerin Arap 
ve Bizans kaynaklarındaki isimleri birbirini tutmamaktadır. 
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Bu dönemde 717-740 yıllarında Arap akınlarında Arap asıllı olmayan efsanevi bir kahraman 
Battal Gazi görülmekte, hayatı tam bilinememekte 740 yılında Anadolu'da öldüğü 
sanılmaktadır. 
Sonuç olarak Arap akınları çevrenin güzel kentlerinin, güzel yapılarının, suyollarının  
bozulmasına, kentlerin ıssızlaşmasına sebep olmuştur. Ayrıca aldıkları bölgelerde kısa süreli 
bulunduklarından, bu arada yaptıkları cami ve diğer eserlerden çevremizde bugüne kadar 
gelen olmamıştır. 
944 yılından itibaren Bizans karşı saldırıya geçti, Tarsus ve Suriye'nin bir kısmı geri alındı, ve 
bölgenin güvenliği sağlandı, bundan sonra yaklaşık bir yüzyıl bölgede kısmi gelişmeler oldu, 
Kapadokya'da Ihlara'da kurulan kiliseler genellikle bu devir ile barış ortamı sağlamış olan 
Selçuklu devrinden kalmadır. 
 

DİĞER GELİŞMELER 
787 yılında İznik’te toplanan ikinci dini konsülde Konya’yı ikonoklast (resim karşıtı) bir din 
adamı temsil ediyor. !! (Tab.İmp. Byzantini- Rouge) 
900 yılında Arap Müslüman Tarsus emiri yakalanıp, Kevale kalesinde (Konya-Takkelidağ) 
hapsediliyor. 
905-906 yıllarında Andronikos Dukas İmrarator olmak için isyan ediyor. Konya Kevale 
kalesinde adamları ile kışı geçiriyor. Tarsus Emiri Rüstem bin Barudi destek veriyor ve 
Konya’ya yardımına geliyor. Konya yağma ediliyor. Araplar 963 yılında gene Konya’yı 
kuşatıyor. (Taberi & Rouge) 
1069 yılında ilk defa Türkler Konya’ya kadar gelip yağmalama yapıyor. (Vrynois) 
 

BİZANS İMPARATORLARI (610-1071) 
 
HERACLİUS   610-641  Kartaca Eksarkının oğlu, 66 yaşında öldü 
II. CONSTANTİNUS    641  Heraclius’un oğlu 
HERACLEONAOS      641   Heraclius'un oğlu 
II. CONSTANS  641-668 III. Constantinus'un oğlu 
IV.CONSTANTİNUS  668-685 II. Constans'ın oğlu 
II. JUSTİNİANUS  685-695  ve 705-711  Heraclius hanedanının sonuncusu 
LEONTİUS   695-698 
TİBERİUS   698-705   
PHİLİPPİKOS   711-713  Ermeni asıllı 
II. ANASTASİUS  713-715 
THEODOSİUS  715-717 
III. LEO   717-741 Anadolu Komutanı, Germanice (Maraş) doğumlu, 
V. CONSTANTİNUS  741-775 III.Leo'nun oğlu 
IV. LEO   775-780 
VI. CONSTANTİNUS  780-797 
İMPARATORİÇE  EİRENE 797-802 IV.Leo'nun eşi, İlk kadın Devlet Başkanı 
NİCEPHERUS  802-811 
STAURAKİUS   811 
MİCHAİL   811-813 
V. LEO   813-820 Ermeni asıllı 
II. MİCHAİL   820-829 Frigyalı 
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THEOPHİLUS   829-842  
III. MİCHAİL   842-867   
BASİLEİUS   867-886 Makedonyalı, Makedonya Sülalesinin kurucusu 
VI. LEO   886-912 Basileius'un oğlu 
ALEXANDER   912-913 Basileius'un oğlu 
VII. CONSTANTİNUS 913-959 Tarsus ,Suriye geri alındı.  
II. ROMANUS   959-963   
NİCEPHEROS  PHOCAS 963-969  
I. İOANNES   969-976  
II. BASİLEİUS   976-1025 II. Romanus'un oğlu 
VIII. CONSTANTİNUS 1025-1028 II. Romanus'un oğlu 
III. ROMANUS  1028-1034 İmparatoriçe ZOE'nin ilk eşi,  Zoe ortak İmparator 
IV. MİCHAİL   1034-1041 Zoe'nin ikinçi eşi,  Zoe ortak İmparatoriçe 
V. MİCHAİL   1041-1042 Zoe'nin evlatlığı, Zoe ortak İmparatoriçe 
IX. CONSTANTİNUS  1042-1054 Zoe'nin 3. eşi, 1050 yılına kadar Zoe   
      ortak İmparatoriçe 
THEODORA   1054-1056  İkinci İmparatoriçe, VIII. Constantinus'un kızı  
VI. MİCHAİL   1056-1057 
I. İSAAKİOS   1057-1059 
X. CONSTANTİNUS  1059-1067     Eşi İmraratoriçe EUDOXİA  
EUDOXİA   1067     X. Constantinus'un eşi, Üçüncü İmparatoriçe 
IV. ROMANUS DİOGENES 1067-1071 Malazgirt Savaşında Selçuklu Sultanı Alparslan'a 
yenilen İmparator, dönüşünde tahttan indirildi. 
 
Daha sonra çeşitli hanedanlara mensup Bizans İmparatorları 1453 yılına Fatih Sultan 
Mehmet'in İstanbul'u fetih etmesine kadar hüküm sürdüler. Çevremizin dışına çıktığı için 
onlar buraya alınmamıştır. 
Bu uzun listeleri buraya koymamızın sebebi, bir takvim niteliğinde olmasıdır. Bir kentte bir 
İmparatorun  parası bulunmuştur, bu listeden dönemini bulmak kolaydır. 
Bir diğeri de Bizans hanedanlarının özelliğidir. Osmanlı ve Selçuk hanedanlarında erkek 
üyeler hanedanı devam ettirir. Kızların çocukları hanedan dışı kabul edilir. Bir başka örnek 
bugün devam eden İngiliz Kraliyet ailesinde de bir kan bağı çoğunlukla erkekler ve bazen de 
kızlar vasıtasıyla devam ettirilmiştir. Roma ve Bizans İmparatorluk hanedanlarında durum 
çok farklıdır. Bir İmparatorun birkaç nesli devam etmiş ve hanedan el değiştirmiştir. 
İmparatorun kızı ile evlenenler rahat İmparator olabilmişlerdir. İmparatorların eşleri yeniden 
evlenmiş ve bu defa yeni eşler İmparator olmuştur. Bazen bir asker veya yüksek kademedeki 
memur halk tarafından İmparatorluğa getirilmiş ve hanedan kuramadan ölmüş veya 
düşürülmüştür. 
Makedonya Hanedanı incelendiğinde İmparatorluk ölen İmparatorun kızlarının eşleri veya 
sevgililerine dağıtılmış bir kurum haline geldiği görülür 
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SELÇUKLU VE  BEYLİKLER DÖNEMİ  1071-1465 

 
SELÇUKLU DÖNEMİ 1071-1308 

 
1071 yılında Doğu Anadolu'da Malazgirt'te yapılan meydan savaşında İmparator Romanos 
Diogenes komutasındaki Bizans Ordusunun Alparslan komutasındaki Türk Ordusu 
karşısında yenilmesi ile Anadolu'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Esasen kötü yönetim ve 
Arap Akınları ile gerileyen ve tenhalaşan Anadolu bir anda Selçuk Türklerinin eline geçmiştir. 
Anadolu değişik din ve kültürde olan yeni bir ırk ile karşı karşıya gelmiştir. Müslüman 
Türklerden önce Müslüman Araplar akınlar yapmışlar ve bazı yerleri geçici olarak almışlar 
ancak sürekli yerleşim  gösterememişlerdir. 
Şimdi gelen Türkler geçici değildir, daha önce Orta Asya, Türkistan, Afganistan ve İran'da 
yaşayan Türkler, Müslüman olmadan önce Şamanist idiler, yaklaşık iki yüzyıldan buyana 
Müslümanlığı kabul etmişler idi, Dilleri ise Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince'nin içinde 
bulunmadığı bir dil gurubunda olan Türkçe idi. Selçuklu Türkleri Anadolu'ya gelmeden önce 
İran'da Büyük Selçuklu devletini kurmuşlar, mezhepleri  suni idi. 
Türklerin gelişi ile her şey yeniden değişiyor, yeni ibadet  yerlerine ihtiyaç duyuluyor, bu ise 
cami ve buna bağlı sosyal kurumların yapımını gerektiriyordu, bunları yaparken buranın, 
farklı dindeki yerli halkının yaşamı için büyük bir tolerans gösteriyordu. Gene de yıkıntı haline 
gelmiş tapınaklar yeni yapılar için malzeme oluyordu, Bizans döneminde pagan tapınakların 
kiliseye çevrildiği gibi harap yapılar bu defa camilere malzeme oluyordu. Bu yapılaşmada 
doğudan gelen yeni mimari anlayış hakimdi, ancak bura insanının deneyimlerinden ve insan 
gücünden de yararlanıyordu. 
 

SELÇUKLU DEVLETİNİN KURULUŞU 
 
 Anadolu'da ilk Türk  Devletini Selçuklular kurmuştur. Devletin ilk başkenti İznik'tir. Malazgirt 
zaferi ile Anadolu'nun büyük kısmı Bizans'ın elinden çıkmıştır. 
Bu durum Hıristiyan Avrupa'da büyük yankılar yapmış ve Haçlı Seferleri olarak adlandırılan 
olayları başlatmış, Avrupa'dan toplanmış ordular çeşitli seferler yapmışlardır. Haçlı 
seferlerinin önemli gerekçeleri şöyle özetlenebilir. 
1. Kutsal toprakları ve bu arada elden çıkan Anadolu'yu Müslümanlardan kurtarmak 
2. Ekonomik zorluklar içinde bulunan batının, doğunun zengin doğal kaynaklarından 
yararlanmak  
Birinci Haçlı seferleri sonucu Selçuklular İznik'ten çıkarılmış ve daha iç kısımlara doğru 
itilmiştir. Selçuklular 1097 yılında Konya'yı başkent seçmişlerdir. Selçuklu Devletinin sınırları 
içindeki önemli iller şunlardır.  
Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Amasya, Tokat, Alanya, Karaman...İlk Selçuklu Sultanı 
Kutulmuş oğlu Süleyman’dır. Konya'da hüküm süren diğer Selçuklu Sultanları aşağıdadır. 
 
  I. KILIÇ ASLAN  1092-1107 
Çaka Beyin kızı, ve Latinlerden Raimond'un kız kardeşi İsabel ile evlendi, Kutulmuş 
Süleyman'ın oğlu, sefer için gittiği Habur'da boğuldu, Silvan'da adına yapılan türbeye 
gömüldü. 
 
MELİKŞAH  1107-1116 
I. Kılıç Arslan'ın oğlu 
 
I. MESUT  1116-1156 
I. Kılıç Arslan'ın diğer oğlu 
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II. KILIÇ ASLAN 1156-1192 
Erzincan Meliki Behramşah'ın kızı ile evli, 1161-1162 yılları arasında misafir olarak 
İstanbul’da bulundu, Alaaddin Camii’ndeki türbede gömülü, 11 oğlu ve bir kızı oldu. İki oğlu 
Sultan diğer 9 oğlu Valilik yaptı. Tek kızı Gevher Nesibe Sultan Kayseri'de Tıp Okulu açtı. 
Sultan II. Kılıç Arslan'ın valilik yapan 9 oğlu  ve iller şöyledir 
Melikşah   Sivas 
Nasırüddin Berkyaruk  Niksar 
Mugisüddin Tuğrul  Elbistan   oğlu Rükneddin Cihan    Erzurum 
Nasıruddin Sultanşah  Kayseri 
Muizüddin Kaysarşah  Malatya 
Nizameddin Argun  Amasya 
Muhyeddin Mesud  Ankara 
Sancarşah   Ereğli 
Aslanşah   Niğde 
 
GIYASEDDİN KEYHÜSREV 1192-1196  ve İkinci defa   1204-1210      
II. Kılıç Arslan'ın oğlu, Kommenos hanedanından evlendi, Alaaddin Camiindeki Türbede 
gömülü. Sultan olmadan bir süre İstanbul’a sığındı ve orada yaşadı 
 
RÜKNEDDİN SÜLEYMAN 1196-1204 
II. Kılıç Aslan'ın oğlu, Alaaddin Camii’ndeki Türbeye gömüldü 
 
III. KILIÇ ASLAN   1204 
Rükneddin Süleyman’ın oğlu 
 
İZZEDDİN KEYKAVUS  1210-1219 
Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu, daha önce İstanbul'da bulundu. 
 
ALAADDİN KEYKUBAD  1219-1237 
Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu, en büyük Selçuklu sultanı, Alanya Beyi Kyrvat'ın kızı Hunat 
Hatun (Türbesi ve yaptırdığı büyük cami Kayseri'dedir)  ve Eyyubi hanedanından Adile Hatun 
ile evlendi, kendi adı ile anılan tepe üzerindeki camiin içindeki türbeye gömüldü. Selçuklu 
Devleti en parlak günlerini onun sultanlığında yaşadı. Eşi Adile Sultan da Isparta Uluborlu’da 
cami yaptırdı. Eşi Hunat Hatun en önde gelen sultan eşidir. Alaaddin Keykubad ölene kadar 
Hıristiyanlığını korudu daha sonra Müslüman oldu. Keykubad, Hıristiyanlara karşı çok 
toleranslı davrandı 
 
II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV 1237-1246 
Alaaddin Keykubad ile Hunat Hatun'un oğlu, Gürcü Kraliçesi Rosudan'ın kızı Tamara (Gürcü 
Hatun) ve Latin İmparatoru II. Baudin'in kızı Eudes  ile evlendi. Alaaddin Camiindeki türbeye 
gömüldü. Dayıları Hıristiyan idi. 
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SELÇUKLU DEVLETİNİN  KURULUŞ VE GELİŞME DÖNEMİ 
 
İlk dönemler Anadolu'nun bir Türk yurdu olması ve devletin kurumlaşması için Haçlı orduları, 
Bizans devleti ve diğer komşularla savaşlarla geçmiştir. Gelişme dönemi I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev ile başlamış ve Alaaddin Keykubad döneminde doruğa ulaşmıştır. Bütün Selçuk 
kentleri camiler, türbelerle süslenmiş anayol üzerlerine hanlar yapılmıştır. Kültür hayatında 
da Konya ve Anadolu en parlak dönemini yaşamıştır. Yerli halk ile ilişkiler çok iyi düzeyde 
devam etmiş, çok iyi bir dini tolerans gösterilmiştir. 
 

MEVLEVİ TARİKATI 
 Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273), Sultanın daveti üzerine Konya'ya gelip yerleşmiş, 
onun fikir ve düşünceleri etrafında oğlu Sultan Veled tarafından Mevlevi Tarikatı ve Dergahı 
(Tekke, bugün Mevlana Müzesi) kurulmuştur. Konya Mevlevi Tarikatının daima merkezi 
olmuş ama tarikatın yurt içi ve yurt dışında alt kuruluşları olmuştur. Mevlevilerin geniş bir 
toleransla dini  müzik eşliğinde yaptıkları sema ayinleri  bugün gösteri olarak sunulmakta ve 
o günlerin en önemli kültür mirasını  meydana getirmektedir. 
Selçuklular Türk asıllı olmalarına rağmen devlet  işlerinde Farsça, kitabe ve vakıf  
kayıtlarında Arapça kullanmışlardır. Halkın dili ise Türkçe idi. Bu dönemin önemli kişileri 
şöyledir. Bu dönemin önemli kişileri de şöyledir. 
 

MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ (1207-1273) 
Afganistan’ın Belh kentinde doğmuş, önce Karaman’a ve Selçuklu Sultanını daveti üzerine 
Konya’ya yerleşmiştir. Büyük şair, mutasavvuf, ve Mevlevi tarikatının piridir. Farsça olarak 
Mesnevi, Divan-ı Kebir, .. gibi eserleri bulunmaktadır. Konuları insan ve insan sevgisi 
üzerinedir. Konya Mevlana Dergahı’nda (Müzesi) gömülüdür. Mevlana Müzesi en çok ziyaret 
edilen müzelerin başında gelmektedir. 
 

SULTAN VELED (1226-1312) 
Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğludur. Şair ve Mevlevi tarikatının kurulmasını sağlamış, 
babasının düşüncelerini yaymaya çalışmıştır. Divanı Türkçe, diğer eserleri Farsça’dır. 
Mevlana Dergahı’nda gömülüdür. 
 

MUHİDDİN ARABİ (1162-1240) 
Endülüs’de doğmuş, Eski Yunan ve Eflatun’un kitaplarını incelemiştir. Müslüman dünyasının 
en önde gelen mutasavvuf ve yazarlarındandır. Tanrı’nın varlığı, ve Evrenle bağlantısı 
konularını işlemiştir. Bir süre Konya’da yaşamış, Sadreddin Konevi’nin annesi ile evlenmiştir. 
Arapça pek çok eseri bulunmaktadır. 
 

SADREDDİN KONEVİ (1210-1274) 
Malatya’da doğmuş, ailesi Konya’ya yerleşmiş ve Konya’da öğrenim görmüştür. Babasının 
ölümü üzerine annesi, Muhiddin Arabi ile evlenmiştir. Üvey babasının izinde Tanrı her şeyin 
özüdür düşüncesini işlemiştir. Sadreddin Konevi ilk defa Konya’da kitaplık kuran kişidir. 
Konya’da ismini taşıyan cami bahçesi içinde gömülüdür. Türbesi çok ziyaret edilen bir yerdir. 
 

MİMAR KELÜKYAN (1190 ?-1275?) 
Selçuklu döneminin en önde gelen Mimarı Kelükyan’dır. Hayatı hakkında bilinenler çok azdır. 
1221 yılında Antalya surlarında ismi Sinbad oğlu Kelükyan olarak geçer. Konya’da İnce 
Minare, Kayseri Bünyan camii, Sivas Gök Medrese’sinin mimarıdır. Ressam olduğu da 
sanılmaktadır. Ermeni (?) kökenli olduğu, ancak nerede öldüğü ve Müslümanlığı seçip 
seçmediği konusunda bilgi yoktur. 
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MOĞOLLAR HİMAYESİNDE SELÇUKLU DEVLETİ  1243-1308 
 

Cengiz Han’ın 13. yüzyılda ortaya çıkması ile Moğollar büyük bir devlet kurmuşlar, kısa süre 
içinde bütün Asya kıtasına hakim olmuşlar, köklü bir uygarlıktan gelmedikleri için 
etraflarındaki ülkeler ve uygarlıkları için bir tehdit haline gelmişlerdir. 
Selçuklu Devleti Alaaddin Keykubad döneminde en parlak günlerini yaşamış, Alaaddin 
Keykubad'ın ölümünden sadece 6 yıl sonra ise Moğollarla karşı karşıya gelmiş ve 1243 
yılında Sivas Kösedağ’da yapılan savaşı kaybetmiştir. Moğollar Selçuklu devletine son 
vermemiş, ancak onu tesirsiz hale getirmiştir. Bu felaketin bir de iyi tarafı olmuş Moğollar 
kontrolunda Türk asıllı topluluklar kitle halinde Anadolu'ya gelmiş, Türkçe konuşan topluluklar 
daha artarak Türk dilinin öne çıkması kolaylaşmıştır. 
Bu dönemde Moğollar himayesinde görev yapan Selçuklu Sultanları şunlardır.  
   
II. İzzeddin Keykavus,  IV. Kılıç Arslan, ve II. Alaaddin Keykubad  1246-1264 
Üç kardeşin tekli, ikili ve üçlü yönetimi 
III. Gıyaseddin Keyhüsrev   1264-1283 
II. Gıyaseddin Mesud     1283-1297     ikinci defa   1302-1308 
III. Alaaddin Keykubad   1297-1302 
 
Burada sultanların aldığı Keyhüsrev, Keykubad, Keykavus gibi unvanlar, İslam öncesi İran 
krallarının unvanları ile benzerlik göstermektedir. 
 

II. İZZEDDİN KEYKAVUS 
Bu dönem Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus'un çok değişik bir yaşam öyküsü vardır. 
İzzeddin Keykavus, II.Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur. Kardeşleri ile birlikte saltanat 
sürdükten sonra 1261 yılında kalabalık bir grupla Bizans İmparatoruna sığınmıştır. Bu işte 
annesi ve dayılarının Hıristiyan olmasının rolü olmuştur. Daha sonra İmparator Michael 
Paleologos ile anlaşmazlığa düşüp, Romanya'ya gönderilmiş ve hapsedilmiştir.  Adamlarının 
bir kısmı Hıristiyanlığı kabul etmiş ve oraya yerleşmiştir. Bugün bazı yazarlar Romanya'daki 
Hıristiyan Türklerin Gagavuz adının Keykavus'tan geldiğini ileri sürerler. !!! 
 

VEZİRLER DÖNEMİ 
Bu iki başlı dönemde vezirlere büyük iş düşmüş, Selçuk Sultanları ile Moğol Hanlar arasında 
köprü görevi yapmışlardır. Bu vezirlerin en tanınmışları, eserleri ve soyundan gelen 
insanların bu güne kadar geldiği, Sahip Ata Fahreddin Ali (ölümü 1286) ve Celaleddin 
Karatay'dır.  
 

CELALEDDİN KARATAY (ölümü 1254) 
Üç kardeşin birlikte sultan olduğu dönemde, Selçuklu devletini vezir olarak yönetmiş, kalıcı 
eserler bırakmıştır. Bunlar Konya'da Karatay Medresesi, Kayseri-Malatya yolunda 
Karatayhan, ve Antalya'da bir Medresedir. Karatay Medresesi dini konuların öğretildiği en 
seçkin bir bilim yuvası idi. Celaleddin Karatay medreseyi inşa etmekle kalmayıp, bunun ileri 
yıllarda masraflarını karşılamak için çeşitli arazilerin geliri medrese için vakfetmiştir. Bunların 
büyük bir kısmı Hatunsaray civarındadır. Karatay'ın nereli olduğu bilinmemekte, kurduğu 
vakıflardan sonradan Müslüman olduğu görülmektedir. İsmi  Konya'nın bir merkez ilçesine 
verilen Celaleddin Karatay yaptırdığı medrese içindeki türbede gömülüdür. Soyundan gelen 
insanlar bugün aramızdadır. 
 

SAHİP ATA FAHREDDİN ALİ (Ölümü 1286) 
Konya’da doğmuş, babasının adı Hüseyin’dir. 1246 yılında Pervane (Ferman Bakanı), ve 
Emri Dat (Adalet Bakanı) olmuştur. Selçuklu devletine büyük hizmetleri olmuş cami ve 
medreseler yanında su ile ilgili eserleri bulunmaktadır. 1286 yılında Akşehir Nadir köyünde 
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ölmüş, cenazesi Konya’ya getirilmiş ve Sahip Ata camii yanında bulunan Türbeye 
gömülmüştür. Soyundan gelen insanlar bugün aramızdadır. 
 

SULTAN IV. KILINÇ ASLAN 
Kardeşleri ile birlikte Sultan olan IV. Kılıç Aslan, tek başına sultan ve bağımsız hareket etmek 
istemiş, ancak başaramamıştır. Niğde Valisi Hatıroğlu ve başka emirlerin yardımı ile 
Aksaray'da öldürülmüş, Konya'ya getirilip Alaaddin Cami içindeki türbeye gömülmüştür. Daha 
sonra Hatıroğlu'da Moğollora isyan etmiş ama kendisi de ağır bir ölüm cezasına 
çarptırılmıştır. 
 

İLHANLILAR DÖNEMİ  1243-1335 
İlhanlılar olarak bilinen devlet, Cengiz Hanın torunu Hulagü Han tarafından kurulmuştur. 
Pekin'deki Büyükhan’a bağlılıklarından dolayı bu ismi almışlardır. Horasan (Afganistan), İran, 
Azerbaycan, Irak yanında Anadolu'ya da hükmetmişlerdir. Devletin başında bulunan bu 
Hanlar şunlardır. 
HULAGÜ HAN  1256-1265 
Cengiz Han’ın torunu, İlhanlı Devletinin kurucusu, Bağdat'ı alıp Abbasi Devletini ortadan 
kaldırdı. Bağdat kentini yerle bir etti. 
ABAKA HAN   1265-1282 
Hulagü Han’ın oğlu, Bizans İmparatoru Michael Paleologos'un kızı Mary ile evlendi, Hıristiyan 
oldu, ölümü üzerine eşi İstanbul'a geri döndü. İstanbul’da yaşadı, adına yapılan kilisede 
gömülü. 
AHMED TEKÜDER HAN  1284-1291 
Hulagü Hanın oğlu, daha önce kabul ettiği Hıristiyanlığı terk edip ilk Müslüman olan han oldu 
ARGUN HAN   1284-1291 
Hıristiyan ve Yahudilere destek oldu ve Müslümanlığa cephe aldı, Selçuklu Sultanı IV. Kılıç 
Aslan'ın kızı Hüdavent Hatun (1262-1332) ile evlendi. 
KEYHATU HAN  1291-1295 
GAZAN HAN   1295-1304   Müslümanlığı kabul etti 
Bu hanlar Selçuklu Sultanları ile birlikte yönettiler. Anadolu'yu doğrudan yöneten hanlarda 
şunlardır. 
OLCAYTO HAN  1304-1316 
Bizans İmparatoru Michael Paleologos'un kızı Despina ve Gazan Han’ın kardeşi ile evlendi. 
Bir din arayışı içinde, Budist ve Hıristiyan oldu, sonunda Şii Müslümanlığı seçti. 
EBU SAİD BAHADIR HAN 1316-1335 
Suni Müslümanlığı benimsedi,  ve ölümü üzerine İlhanlı yönetimi son buldu. 
 
Moğollar büyük devletler kurmalarına karşı, köklü bir kültürden gelmedikleri için, bir kültür ve 
din arayışı içine girdiler, çeşitli dinleri denediler ve sonunda, suni Müslümanlığı benimseyip 
Türkleştiler. 
Moğollar yönetiminde devlet ve kültür dili Farsça idi. Türkçe’ye çok yakın ve aynı dil 
gurubundaki dilleri  Moğolca bir kültür ve devlet dili olamamıştır. Malatya'lı Süryani dilinde 
yazmış Tarihçi Ebul Fereç, bu yönetimden destek görmüş önemli bir tarihçidir. 
İlhanlı yöneticilerden kalıcı eser kalmamıştır. Müslüman olmuş Moğol Niğde Valisi Sungur 
Ağa Niğde'ye kendi adı ile anılan çok güzel ve büyük bir cami yaptırmıştır. Bu dönemde 
bölgemizde yaşamış önemli kişiler de şöyledir.  
 

CEMALEDDİN AKSARAYİ (ÖLÜMÜ 1389) 
Din bilgini, Aksaray Zincirli Medresesi’nde ders okuttu. Farsça olarak yazılmış “Kuran 
Açıklaması” ve “Kırk Hadis” adlı eserleri vardır. Aksaray’da gömülü 
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KARAMANOĞLU BEYLİĞİ  1256 -1475 
 

KARAMANOĞLU BEYLİĞİ İLK DÖNEM   1256-1390 
Selçuklu Devleti Moğolların etkisine girip zayıflayınca bir otorite boşluğu doğmuştur. Moğol 
yönetiminin İdare merkezi özellikle 1243-1256 yıllarında çok uzakta olduğundan bu boşluk 
onlar tarafından da doldurulamamış, İdari bozulmuş ve yeni Beylikler ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan ilki Karamanoğlu Beyliği’dir. 
Beylik Ermenek'te Kerimüddin Karaman tarafından yaklaşık 1256 yılında kurulmuştur. 
Beyliğin kurucusu Kerimüddin Karaman'ın babası Nuresofu olarak bilinmektedir. Hakkında 
fazla bilgi yoktur, olanlarda çelişkilidir. 
İbrahim Hakkı Konyalı’nın Karaman Tarihi sayfa 43-46 da konu işlenmektedir. Özet olarak 
Yercani, Karamanoğulları’nın kökenini Ermeni (?) olarak belirtir. Bu konuda Ermeni yazar 
Alishan Venedik’de 1885 çıkmış SISSAVAN (Sis Bölgesi) adlı kitabının 290 sayfasında 
bilgiler bulunmaktadır. Bilgiler Yercani’yi destekler. Ermenice olan bu eserde 
Karamanoğulları’nın ilk günlerine ait bilgiler yer almaktadır. Daha sonra Abul Fida, Canabi, 
Cevdet , Hayrullah Efendi kitaplarında bu görüşe yer verirler. Tarihçi Konyalı bunların yanlış 
olduğu ve yanlış anlamadan kaynaklandığını ifade eder. (Konyalı İ.H, 1967), (Alishan 1885) 
Ailenin atası Nuresofu’nun türbesi Mut’ta (Konyalı İ.H,1967 sayfa 648) ve oğlu Karaman’ın 
türbesi Balkusan (Bağbölen) köyünde bulunmaktadır. Karaman’ın mezarı hakkında Karaman 
Tarihi sayfa 693-695 de açıklamalar bulunmakta, türbenin Ermenek Tarihi’nde de (Bardakçı H, 
1976) fotoğrafı bulunmaktadır.  
Bunlar incelendiğinde her iki türbede geleneksel İslam mimari anlayışın görülmediği, yörede 
görülen bazilika tarzı üçgen çatılı dikdörtgen kesme taştan yapılar olması dikkat çekicidir. 
Balkusan’daki kitabede ataları Nüruh olarak geçmektedir. Karaman ismi de bölgeye isim 
olarak verildiği halde torunları tarafından isim olarak alınmadığı görülmektedir.  
Hangi görüş kabul edilirse edilsin, Karamanoğulları’nın hizmetleri Türk ve Konya tarihinde 
unutulmazdır. 
 

BEYLİĞİN KURULUŞU 
Selçuklu döneminde Ermenek çevresi Türkler tarafından  alınmasına rağmen, kentin Firan 
kalesi  Ermeni Krallığına bağlı bir Beyin elinde idi. Karaman önce bu kaleyi aldı, beyliğin 
kuruluş yeri ve merkezi Ermenek oldu, daha sonra merkez Larende'ye (Karaman) taşındı.  
Beyliğin sınırları zamanla genişleyerek, Larende (Karaman), Konya, Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir, Ereğli, Gülnar, Mut, Silifke'yi içine alıyordu. 1.dönemde beyliğin başında 
bulunan beyler aşağı çıkarılmıştır. Bu beylerin hangi tarihte bey oldukları tam 
bilinememektedir. Kesin olmayanlara tarih verilmemiştir. 
 
KERİMÜDDİN  KARAMAN  1256-1261 
Selçuklu Sultanının kızı ile evlenip, Selçuklularla akrabalık kurdu, 8 oğlu oldu, üçü bey oldu, 
diğer oğulları  Kasım, Zekeriya, Tanu, Halil, Ali.  Ermenek  Balkusan köyünde türbede 
gömülü, 
ŞEMSEDDİN MEHMET  1261-1277 
Karaman'ın oğlu, Divan’da dergahta Türkçe konuşulmasını emreden bey, mezarı belli değil 
GÜNERİ    1277-1300   Karaman'ın oğlu 
BEDREDDİN MAHMUT   1300-1309 
Karaman'ın oğlu Balkusan köyünde babasının yanında gömülü. 
YAHŞİ     1309-1312  Mehmet Bey’in oğlu 
BURHANEDDİN MUSA 
Mahmut Beyin oğlu, sufi olarak tanındı, medreselere ve dini eğitime çok önem verdi, iki defa 
bey oldu. Ölümü 1360, Ermenek'te gömülü. 
BEDREDDİN İBRAHİM    
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Mahmut beyin oğlu 
HALİL MİRZA 
Mahmut Beyin oğlu, bey olmayan oğulları Seyfeddin Süleyman,Davud, Hızır, İshak 
FAHREDDİN AHMET 
İbrahim Beyin oğlu 
ŞEMSEDDİN 
İbrahim Beyin oğlu 
SEYFEDDİN SÜLEYMAN 
İbrahim Beyin oğlu 
ALAADDİN ALİ   -1390 
Halil Mirza Beyin oğlu, Osmanlı Sultanı 1. Murat'ın kızı Nefise Sultan ile evlendi, Yıldırım 
Beyazıt tarafından beyliğe son verildi ve Konya'da idam edildi. 

 
KARAMANOĞLU BEYLİĞİNİN SONA ERMESİ 

  
Karamanoğlu Beyliği genişlemek için her dönemde komşuları ile mücadele ile geçmiştir 
Eskişehir'de Söğüt Kasabasında kurulan Osmanlı Beyliği kısa zamanda gelişme göstermiş 
ve Karaman Beyliği için bir tehdit oluşturmuştur. İki beylik arasında mücadeleler Alaaddin Ali 
Bey’in I. Murad'ın kızı Nefise Sultan ile evlenmesi ve kurulan akrabalık bunu değiş-
tirememiştir. Osmanoğulları Rumeli'de seferde iken daima saldırıya uğramışlardır. Sonuçta 
Yıldırım Beyazıt 1390 yılında Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenleyerek Konya'yı almış 
ve Karamanoğlu topraklarının büyük kısmını kontrolu altına almıştır. Konya-Karaman 
arasında Çarşamba çayı sınır olmuştur. Daha sonra Yıldırım Beyazıt 1398 yılında Alaaddin 
Ali Beyi yakalatıp Konya'da idam ettirmiş ve oğullarını Bursa'da hapse atmıştır. Bu şekilde 
Karamanoğlu Beyliği’nin ilk kısmı sona ermiş, ailenin bazı üyeleri Ermenek, Mut ve Gülnar'ın 
dağlık kesimlerinde Beyliği devam ettirebilmişlerdir. 

 
KARAMANOĞLU DÖNEMİNDE KÜLTÜR HAYATI 

 
Karamanoğulları Selçuklular ve diğer İslam Devletleri ile aynı kültür değerlerini paylaştıkları 
için onlar gibi cami ve medreselere önem vermişlerdir, ancak Selçuklular seviyesine 
ulaşamamışlardır. Yapı teknikleri daha basit, genelde kubbesiz yapılara yönelmişlerdir. 
Karamanoğlu döneminde en önemli kültür olayı Karamanoğlu Mehmet Beyin 1277 tarihinde 
buyurduğu fermandır.  
BUGUNDEN SONRA, DİVANDA, BARGAHTA,  ve MEYDANDA TÜRKÇEDEN BAŞKA DİL 
KULLANILMAYACAKTIR. 
Bu fermanla Türkçe ön plana çıkmış, bunu da Karaman'da yetişmiş ve Türkçe dilini kullanmış 
büyük Şair, Mutasavvuf  Yunus Emre ortaya koymuştur. 
Ancak bu fermana rağmen bilim çevrelerinde ve vakıf yazışmalarında Arapça kullanılmağa 
devam etmiştir. 
 

YUNUS EMRE (1238? – 1320?) 
Anadolu’da Türk Edebiyatının ilk ve en önde gelen şairidir. Doğum ve ölüm yeri konusunda 
bilgiler bulunmaktadır. Şiirinde belirttiği gibi bir garip olarak ölmüştür. İnsan sevgisini öne alan 
şiirler yazmış, bu günde şiirleri canlılığını korumaktadır. Karaman’da adına yapılmış cami 
vardır. Karaman yöresi insanı olduğu kabul edilmektedir. 
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EŞREFOĞLU BEYLİĞİ   1277-1326 
 
Selçuklu Devletinin zayıflamasından yararlanarak, uç beylerinden Seyfeddin Süleyman 
tarafından yaklaşık 1277 yıllarında kurulmuştur. Beyliğin sınırları en geniş şekilde Beyşehir, 
Seydişehir, Akşehir, Ilgın, Doğanhisar, Yalvaç, Bolvadin ve Gelendost'u içine almıştır. 
Beyliğin merkezi önce Gurgurum (Beyşehir-Seydişehir arasında Gökçimen Köyü) iken, 
Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman tarafından bugün Beyşehir olan yere taşınmış ve 
burada yeniden kurulan kente  "Beyşehri veya Süleymanşehri " adı verilmiş ve bu zamanla 
Beyşehir olmuştur. Beyşehir Mistheia olarak bilinen antik kent üzerine kurulmuştur. 
Süleyman Bey bu yeni kente cami, hamam yapmış ve kale içine almıştır. Seydişehir kenti de 
bu beylik zamanında kurulmuştur. Beyliğin  başında bulananlar ise şöyledir. 
 
SEYFEDDİN  SÜLEYMAN   1277-1302 
MEHMET     1302-1320  Süleyman Beyin oğlu 
SÜLEYMAN     1320-1326  Mehmet Beyin oğlu 
Süleyman Beyin Moğollar tarafından öldürülüp göle atılması ile Eşrefoğlu Beyliği son 
bulmuştur. Bu dönemde yaşamış önemli kişilerde şöyledir. 
 

SEYİD HARUN VELİ (Ölümü 1320) 
Seydişehir’e gelip yerleşmiş ve eski kentler üzerine Seydişehir’i yeniden kurmuştur. 16. 
yüzyılda soyundan gelen Abdülkerim Musa tarafından yazılmış Menakipname’sinde bölgeye 
gelişi ve Seydişehir’i nasıl kurduğu anlatılmaktadır. (Abdülkerim Musa 16. yüzyıl) 
 
 

HAMİDOĞULLARI  BEYLİĞİ    1300-1391 
Beyliğin kurucusu, Feleküddin Dündar Bey’dir. Kuruluş tarihi yaklaşık 1300 yıllarıdır. Beyliğin 
sınırları, Isparta, Burdur, Akşehir'i içine almış,  merkezi ise Eğirdir (Akrotiri) olmuştur. Beyliğin 
başında bulunanlar hakkında fazla bilgi yoktur. 
Bu Beyler ise şunlardır. 
FELEKÜDDİN  DÜNDAR  1300-1324 
HIZIR,     ( Dündar Beyin oğlu) 
MUZAFFEREDDİN  MUSTAFA       (Dündar Beyin diğer oğlu Mehmet'in oğlu) 
HÜSAMEDDİN İLYAS      (Mustafa Beyin oğlu) 
KEMALEDDİN HÜSEYİN      ölümü  1391 (İlyas Beyin oğlu) 
En fazla varlık gösteren Dündar Bey olmuş, Eğirdir'de yaptırdığı cami ve medrese, Eğirdir'in 
en tarihi ve büyük yapılarıdır. Diğer beyler fazla varlık gösterememişlerdir. Osmanlı Padişahı 
Yıldırım Beyazıt tarafından Beyliğe 1391 yılında son verilmiştir. 
 

HAMİDOĞULLARI  BEYLİĞİ ANTALYA   KOLU 
Dündar Beyin kardeşi Yunus Bey tarafından Antalya, Korkuteli ve civarında kurulmuştur. 
Kuruluşu yaklaşık 1300 yıllarındadır. Beyliğin başında bulunanlar ise şöyledir 
YUNUS  BEY 
MEHMET   1327  yılları, Yunus Beyin oğlu 
SİNANEDDİN  HIZIR Yunus beyin oğlu 
MEHMET   Mehmet Beyin oğlu 
OSMAN   Mehmet Beyin oğlu 
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ERETNA  DEVLETİ 1335-1380 
 

İlhanlıların dağılmasından yaralanarak Alaaddin Eretna Bey tarafından 1335 yılında 
kurulmuştur. Beyliğin sınarları Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Amasya, ve Erzincan'ı içine 
alıyordu. Beyliğin kurucusu Eretna Alaaddin, Moğolların emirlerinden idi. Moğol veya Uygur 
olduğu hakkında bilgiler vardır. Beyliğin başında bulunanlar ise, 
ALAADDİN ERETNA   1335-1352 
MEHMET    1352-1365     Eretna Beyin oğlu, 
ALAADDİN ALİ   1365-1380    Mehmet Beyin oğlu 
Eretna Devleti Kadı Burhaneddin tarafından 1380 yılında ortadan kaldırılmıştır. 
 

KADI BURHANEDDİN  DEVLETİ  1381-1398 
 

Kadı Burhaneddin, Kayseri'de doğmuş, 1365 yılında  Eretna Beyliği’nde kadı tayin edilmiş ve 
Eretna Beyin oğlu Mehmet Beyin kızı ile evlenmiştir. Kadı Burhaneddin, Alaaddin Ali Bey 
1380 yılında ölünce yerine Selçuklu hanedanından biri olan Kılıç Arslan'ı Atabey tayin etmek 
istemiş, ancak onunla anlaşmazlığa düşünce, Kılıç Aslan'ı öldürtmüş ve kendisini Sultan ilan 
etmiştir. Eretna Beyliği’nin devamı gibidir. Kadı Burhaneddin 1398 yılında Karakoyunlular 
tarafından öldürülmüş ve devletine son verilmiştir. 

KADI BURHANEDDİN 
Kadı Burhaneddin zamanın bilim adamı ve şairlerindendir. Arapça yazdığı iki eseri vardır. 
"Tercihül Tavzih" ve "İksirül saadet fi esraül ibadet “(İbadet Sırlarının getirdiği Saadet), 
Türkçe yazdığı şiirleri de Divan’ında  toplanmıştır. 
 

İLK OSMANLI YÖNETİMİ   1390-1402 
Dördüncü Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt (1360-1402), Osmanlı topraklarını hızla 
büyüttü, Rumeli yakasında zaferler kazandı ve Anadolu'daki beylikleri birleştirmek istedi. 
1390 yılında Aydın, Saruhan, Menteşe ve Hamid beyliklerine son verdi ve bu yerleri Osmanlı 
topraklarına kattı. Karamanoğulları ile yapılan savaşta, Konya-Karaman arsındaki Çarşamba 
Çayı sınır oldu, ancak Karamanoğlu Beyliği ile mücadele bitmedi, 1397 yılında Karamanoğlu 
Beyliği’ne son verdi, Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey’i esir aldı ve Konya'da öldürttü, oğullarını 
Bursa'ya götürüp hapsetti. 
Konya ve çevresi bu şekilde kısa bir süre, 1402 yılında yapılan Ankara savaşına kadar 
Osmanlı yönetiminde kaldı. Bu kısa dönemden kalan bir eser bilinmemektedir. 
 

TİMUR ORDULARI  ANADOLUDA 1402-1405 
Asya'da Özbekistan civarında büyük bir devlet kuran Timur (Timurlenk) Türk asıllı Müslüman, 
aynı zamanda Cengiz Han’ında soyundan gelmekte idi. Yeni yerler fethetmek için 1399 
yılında Gürcistan (Georgia) ve Ermenistan (Armenia) seferine çıktı ve Anadolu'ya geldi. 
Yıldırım Beyazıt tarafından elinden toprakları alınan beyler Timur'a iltica edip yardım istediler. 
Ülkesini Timur'a kaptırmış olanlar da Yıldırım Beyazıt’a sığındılar destek istediler. Bu ve daha 
başka sebepler iki Müslüman Türk Ordusunu 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara'da karşı 
karşıya getirdi. Sonuç Osmanlı Ordusu ve Yıldırım Beyazıt için bir felaket oldu. Yıldırım 
Beyazıt esir düştü ve 1403 yılında Akşehir'de intihar etti. Osmanlı Devleti büyük bir sarsıntı 
geçirdi. Timur Orduları İzmir'e kadar bütün Anadolu'yu emir altına alıp, çevremizde 
Karamanoğlu Beyliği’ni yeniden kurdurdu ve birlikte getirdiği belirli kabileleri burada bırakıp 
tekrar Özbekistan'a döndü ve 1405 yılında öldü. 
Karamanoğullarına sonradan büyük destek veren Turgutoğulları ve benimde soyundan 
geldiğim Dediği Sultan (Ilgın, Mahmuthisar'da gömülü) ve Yatağan Mürsel (Meram ilçesi 
Yatağan Köyünde gömülü) Timur Orduları ile gelip burada yerleşenlere en güzel örnektir.  
(Dediği Sultan Menakibi, 15 yüzyıl) 
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DEDİĞİ SULTAN 
Horasan ülkesi’nden gelip Ilgın Mahmuthisar Tekke köyüne yerleşmiş ve daha önce yapılmış 
Selçuklu Türbesi’ne gömülmüştür. Aslı Farsça olup bugün elimizde bulunan mesnevi tarzı 
Türkçe menakipnamede; Ahmet Yesevi soyundan olduğu, Turgutoğulları ile Anadolu’ya 
geldikleri anlatılmaktadır. Soyundan gelen insanlar Ilgın ve Konya’da yaşamaktadırlar. 

YATAĞAN MÜRSEL 
Dediği Sultan ile birlikte Anadolu’ya gelmişler, ve Konya Beyşehir arasında Yatağan köyüne 
yerleşmiştir. Çeşitli kerametler gösterdiğine inanılan Yatağan Mürsel Yatağan köyünde 
karayapı bir türbede gömülüdür. Daha fazla bilgi için (Bildirici M, 1986)  
 

KARAMANOĞLU  BEYLİĞİNİN YENİDEN KURULUŞU  1402- 1475 
 

Ankara Savaşının arkasından, Bursa'da hapis bulunan Mehmet Bey yeni kurulan 
Karamanoğlu Beyliği’nin başına getirilir. Bu dönemde Beyliğin sınırlarına Antalya, Isparta, 
Burdur, Afyon ve Akşehir eklenmiştir. Beyliğin yönetildiği iki önemli kent Larende ve 
Konya'dır. Ancak bu dönemde Konya ön plana çıkmıştır. Bu dönemde Beyliğin başında 
bulunanlar şöyledir. 
II. MEHMET   1402-1423 
Öldürülen Alaaddin Ali Bey ile Nefise Sultanın oğludur. Bursa’da hapiste idi. Konya’da 
saltanat sürdü, Konya’da eserleri bulunmaktadır. 
II. ALAADDİN ALİ  
Mehmet Beyin kardeşi, yarı bağımsız olarak Niğde'nin Emiri veya Beyi idi. 
II. İBRAHİM    1423-1464 
Mehmet Beyin oğlu, Çelebi Mehmet'in kızı İlaldı ile evlendi. Karaman'da yaptırdığı Türbede 
gömülü. Kardeşleri, Mustafa, İse, Alaaddin Ali, Karaman 
İSHAK    Alaaddin Ali Beyin oğlu 
PİR AHMET   Alaaddin Ali bey ile İlaldı Sultanın oğlu 
KASIM    Alaaddin Ali Bey ile İlaldı Sultanın  oğlu 
TURGUTOĞLU KASIM Son Karamanoğlu Beyi Kasım Bey’in damadı 
 
Bu kısa dönemde II. Mehmet ve İbrahim Bey  uzun süre beyliğin başında bulunmuş özellikle 
Mehmet Bey zamanında Konya'da imar faaliyetleri olmuştur. Karamanoğulları son parlak 
dönemlerini İbrahim Bey’in uzun beylik devrinde yaşamışlardır. İbrahim Bey Larende’de 
kendi adı ile bilinen İbrahim Bey İmaretini ve Larende su yollarını yaptırmıştır. İbrahim Bey’in 
ölümü üzerine Karamanoğulları toprakları Osmanlılara geçmiştir. 
İbrahim Beyin oğulları ve Beyliğin ileri gelenleri ve Timur Ordusu ile gelip Karamaoğulları’nın 
en sadık adamları olan Turgutoğulları güneye ilk çıktıkları yer olan Ermenek ve yöresine 
çekildiler. Pir Ahmet Bey Ermenek Mennan kalesine yerleşti, çok sarp olan bu kalenin 
Osmanlılar tarafından alınması dolayısıyla, Pir Ahmet Bey kederinden öldü. Kasım Bey  
Karamanoğulları’nı toplamaya çalıştı ise başaramadı, 1475 yılında Silifke'nin Osmanlılar 
tarafından alınması üzerine kalanlar Tarsus ve Mısır'a doğru kaçtılar. Karamanoğulları’nı 
destekleyen halk cezalandırıldı ve Karamanoğulları tarihe karıştı.  
 

HAÇLI  ORDULARI  ve  HRİSTİYAN DEVLETLER 
 

Buraya kadar Bizans İmparatorluğundan, Osmanlı İmparatorluğu’na kadar çevremizde 
kurulan Türk Devletlerini inceledik. Çevrenin ve çevredeki eserlerin iyi incelenebilmesi ve 
doğru yerlere konulabilmesi için Haçlı ordularının, ve bunlar sonucu kurulan Hıristiyan 
Prensliklerinin de bilinmesi gerekir. Malazgirt zaferinin ardından Anadolu’nun Müslüman 
Türklerin eline geçmesi Avrupa’yı karıştırdı. 1095 yılında Papa II. Urban’ın konuşmaları ile 
başlayan ve kutsal toprakları kurtarmayı amaçlayan kampanya fanatik dini duyguları 



 55

kamçıladı ve doğuya  çeşitli yollardan 8 sefer düzenlendi. Bunlardan bazıları çevremizden 
geçti ve burada derin izler bıraktı. Biz sadece bunları inceleyeceğiz. 
 

 
Şekil 8 

 Türk yönetimlerinde yerleşim yerleri 
 

1. HAÇLI  SEFERİ 1096-1099 
Bouillon Dükü Godfrey, Vermondois Kontu Hugh,  Toulouse Kontu  Raymond,   Tarentum  
Kontu Bohemond 1096 yılında İstanbul'a geldiler kışı geçirip 1097 yılında Selçukluların o 
zamanki başkentleri İznik üzerine yürüdüler. Sultan Kılıç Arslan İznik'i bırakıp içerilere 
çekilmek zorunda kaldı. 
Haçlı Ordusu Dorylaeum (Eskişehir), Polybotos (Bolvadin),  Philomelium (Akşehir) , Konya , 
Heraclea (Ereğli) üzerinden, Gülek Boğazı yoluyla güneye inip yollarına devam ettiler. Bu 
seferin sonunda Kudüs'te bir Krallık ve Antakya'da bir Prenslik kuruldu. Bu seferin Akşehir, 
Konya ve Ereğli kentlerinde yıkıcı etkileri oldu. 
 

BİZANS SEFERLERİ 
1116 yılında Bizans İmparatoru I. Alexios ordusu ile Akşehir’e kadar geliyor, buradan geri 
dönüyor. (Anna Komenos, 12 yüzyıl) 1146 yılında ise Bizans İmparatoru Manuel Konya’yı 
kuşatıyor, ama başarılı olamıyor, geri dönüyor.  
 

3. HAÇLI SEFERİ 
Selahaddin Eyyubi'nin 1187 yılında Hattin'de Kudüs krallığına karşı zafer kazanması yeni bir 
Haçlı seferlerine  sebep oldu. Alman İmparatoru Frederick Barbarossa yönetimindeki Haçlı 
orduları çevremizden geçti, Selçuk Sultanı II. Kılıç Aslan ve İmparator daha önce temas 
halinde, birbirine dost  idi, bu defa ufak çatışmalar sonucu birbiri üzerine fazla gitmediler ve 
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bir anlaşma sonucu Haçlı ordusunun çevreye fazla zararı olmadan geçişi sağlandı. Bu sefere 
katılıp, tarihini yazan Tagenon'a göre Haçlı Ordusu Çanakkale Boğazından karaya çıktı ve şu 
yolu takip etti. 
22.Mart.1190  Gelibolu'dan çıkış 
27.Nisan.1190  Laodiceia (Denizli) 
 01.Mayıs.1190  Apameia (Dinar) 
18. Mayıs.1190  Konya önlerine geliş,   
İmparator ve Ordusu, kentin dışlarına girmiş iç kaleye girmeden Konya’da 5 gün kalmış, bir 
ayin düzenletmiş ve sonra Konya'dan ayrılmıştır. 27, Mayısta suları içilir bir dereye 
(Çarşamba Çayı), 30 Mayısta Larende'ye ve 10 Haziran 1190 tarihinde Silifke'ye ulaşmış, 
yıkanmak için girdiği Göksu nehrinde boğulmuştur. Bugün Silifke'ye giren yol üzerinde 
İmparator anısına Türkçe ve Almanca yazılı bir plaket bulunmaktadır. 
Haçlı Orduları fanatik düşüncelerle hareket ettiğinden, ve o günün Avrupa'sının kültür 
düzeyinin çok düşük olmasından, geçtikleri yerlere zarar vermişler, acımasız davranmışlar ve 
Anadolu’da yaşayan Müslümanlar da uzun sürecek düşmanlıklara sebep olmuştur. Bu 
seferler sonucu çevremizde kurulmuş krallıklar da bulunmaktadır. 
Ayrıca çevrede kalıcı bir yapı ve eser de bırakmamışlardır. Bölgemizde sadece Corycos Kara 
Kalesi’nde bazı bölümler eklenmiştir. Ayrıca Kilikya, Suriye ve Lübnan’da bu dönemden 
kalma kaleler bulunmaktadır. 
 

KÜÇÜK ERMENİSTAN  1198-1375 
 

Haçlı seferleri sonucu Akdeniz çevresinde Hıristiyan devletlerinin kurulması üzerine daha 
önce Doğu Anadolu'dan Kilikya bölgesine (Adana,Tarsus civarları) göç etmiş bulunan Ermeni 
Beyleri’ni harekete geçirdi ve bu beylerden Rupen bir beylik kurdu ve bu aileden Leo 1198 
tarihinde Tarsus'ta II. Leo olarak Kral ilan edildi. Kral Leon 1211 tarihinde Konya’ya başarısız 
bir sefer düzenledi. 
Rupen sülalesinden krallar 1226 yılına kadar başta kaldı ve yerini 1342 yılına kadar krallığı 
yönetecek Hethum sülalesine bıraktı. Bu tarihten itibaren Kıbrıs’ta hüküm süren Lusignan 
sülalesi ile çeşitli evlilik bağları kuruldu. Mısır’da hüküm süren Memlükler son kral VI. Leo’yu 
esir aldılar ve bu devleti ortadan kaldırdılar. 
Haçlılar, Bizans ve Moğolların desteği ile 1375 yılına kadar ayakta kalmayı başaran Küçük 
Ermenistan'ın sınırları Adana, Tarsus, Corycos (Kızkalesi), Silifke'yi içine alıyordu. Kısa bir 
süre Ermenek ve Ereğli bu krallık içine katıldı. Bu dönemde güvenlik sebebi ile kalelere önem 
verildi, eski kaleler onarıldı.ve halk açık kentler yerine korunmuş kalelerde yaşamı seçti.  
Bu dönemden. Tarsus'ta halen cami olan eski bir kilise bulunmaktadır. Ayrıca Ermenek 
Lazudos kenti (Lafza) yakınında o günden kalan  bir kale kalıntısı vardır. Corycos’ta 
(Kızkalesi) Kara Kalesi’nde de onarım ve genişlemeler yapılmıştır. 
Ermeniler 301 yılında dünya’da, Bizans İmparatorluğu’ndan önce Hıristiyanlığı kabul ettikleri 
bilinmekte kendi alfabeleri, dilleri ve yazılı edebiyatları bulunmaktadır. Devletin ortadan 
kalkması ile Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağıldılar. Büyük çoğunluğu kendi dinini ve 
kültürünü korudu.  Osmanlı yönetiminde gösterilen toleransla Anadolu’da 1915 yılında olan 
zorunlu göçe kadar dini bir cemaat olarak yaşamışlardır. 
 

KIBRIS KRALLIĞI  1192-1473 
 

Haçlı Seferleri sonunda 1192 yılında Fransız Guy de Lusignan tarafından Kıbrıs Adası 
üzerinde Kıbrıs krallığı kurulmuştur. Enerjik ve çalışkan bir kral olan 1. Peter (1359-1369) 
zamanında Corycos Kenti Karamanoğlları tarafından kuşatıldı, kentin düşme tehlikesi 
görülünce halk Kral Peter’den yardım istedi. Gelen yardım üzerine kent düşmedi ve 
Karamanoğulları kuşatmayı kaldırdılar. Böylece Corycos (Kızkalesi) bir süre Kıbrıs Krallığı’na 
katıldı.  Bu krallığa Anadolu karasından katılan diğer bir yer de Anamur kenti ve kalesidir. 
Kısa süreli bu kalışlarda belirlenen yapı ve eser bilinmemektedir. 



 57

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ 
 
Fatih Sultan Mehmet'in padişahlığı zamanında Karaman Beyliğine son verilmiş, bütün bölge 
Osmanlığı İmparatorluğuna katılmıştır. Çevre Karaman Eyaleti olmuş, Eyaletin merkezi ise 
Konya'dır. 
Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğlu Cem Sultan (1474-1481) yıllarında Konya'da vali olmuş 
ve Konya halkınca çok sevilmiştir. 
Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferine giderken 1514 yılında ve dönüşte Konya'yı ziyaret etmiş 
ve kentin ve Mevlana Dergahı’nın ihtiyacını görerek su getirtmiştir. Yavuz Selim'in Suriye ve 
Mısır'ı Osmanlı topraklarına katması ile hem Halife'lik unvanını almış ve Müslüman nüfus 
çoğunluğunu artırmıştır. Halife olarak bütün Dünya Müslümanlarının da manevi lideridir. 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu en parlak dönemini yaşamış, 
özellikle Başkent İstanbul'da Mimar Sinan tarafından en güzel eserler yapılmıştır. 
Kanuni Süleyman'ın oğlu Selim bu dönemde Konya'da vali olmuştur. İlk Valiliği 1542-1544 
yıllarında ve ikinci valiliği 1559-1566 yılları arasındadır. Selim'in hayatının en hareketli 
dönemleri olan kardeşleri ile mücadele burada geçmiş, özellikle ikinci valiliğinde tahtın tek 
varisi olarak hizmet etmiştir. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu, Selim’in üvey kardeşi Şehzade Mustafa 1522 yılında 
babasının emri boğdurulmuştur.  
Konya ve Karapınar'daki Selimiye Camileri vali ve sultanlık günlerinde yaptırılmıştır. Camiler 
bazı kaynakların aksine Mimar Sinan’ın eseri değildir. Ancak onun getirdiği ve geliştirdiği 
mimari anlayışla onun yetiştirdiği mimarlarla yaptırılmıştır. 
Bölgeyi son ziyaret eden Padişah IV. Murat'tır. Bağdat seferine giderken bu bölgeden 
geçmiştir. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'de 1648 yılında bölgeden geçmiş ve Seyahatnamesinde 
bilgiler vermiştir. (Evliya Çelebi 17. yüzyıl) 
Osmanlı döneminde İmparatorluğun genişlemesi üzerine bölge güvenlik içinde kalmış, 
savaşlar olmamıştır. Ancak  gelişmeler de sınırlı kalmıştır. 
 
 

BÖLGEYİ YÖNETEN OSMANLI SULTANLARI 
 
FATİH SULTAN MEHMET    1465-1481 
Bölge bu dönemde Osmanlı toprağı oldu. 
 
II.  BAYEZİD    1481-1512 
Fatih'in oğlu, Annesi Gülbahar Sultan, oğlu Selim tarafından tahtan indirildi ve aynı yıl öldü. 
 
YAVUZ SULTAN SELİM  1512-1520 
II. Beyazıt’ın oğlu, Mısır'ın fethi ile aynı zamanda Halife unvanını aldı. 
Konya’dan geçti, Dutlu suyunu Konya’ya getirdi. 
 
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN  1520-1566 
Yavuz Selim'in oğlu, Osmanlı Sultanları içinde en uzun tahtta kaldı, Sınırlar maksimuma 
ulaştı. Annesi Kırım Hanı Giray'ın kızı Hafsa Sultan. Karapınar Karacadağ’da  adına cami 
yapıldı 
 
II. SELİM    1566-1574 
Kanuni Süleyman ile Hürrem Sultanın (Roxalan) oğlu,  
Konya’da valilik görevinde bulundu. Konya ve Karapınar’da cami yaptırdı. 
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III. MURAT    1574-1595 
II. Selim ile Nurbanu Sultanın oğlu 
 
III. MEHMET    1595-1603 
III. Murat ile Safiye Sultanın (Venedikli Baffo ailesinden) oğlu 
 
I. AHMET    1603-1617 
III. Mehmet'in oğlu, Devlet  işlerinde etkili olmuş Kösem Sultan eşi, Kardeşlerin ölümünü 
onaylayan, Fatih yasasını değiştirdi, kardeşlerin de sultan olmaları sağlandı. 
 
I.MUSTAFA    1617-1618   ikinci defa  1622-1623 
III. Mehmet'in oğlu 
 
II. OSMAN    1618-1622 
I. Ahmet'in oğlu, bazı yenilikler yapması hoş karşılanmadı ve öldürüldü. 
 
IV. MURAT    1623-1640 
I. Ahmet ile Kösem Sultan'ın oğlu, küçük yaşta iken annesi yönetimde etkili oldu. Katı 
kurallarla devlete bir düzen getirdi. 
Bağdat seferine giderken Konya’yı ziyaret etti. 
 
İBRAHİM    1640-1648 
I. Ahmet ile Kösem Sultanın oğlu, kardeşinin ölümü ile hanedanın tek temsilcisi  
 
IV. MEHMET    1648-1687 
Sultan İbrahim ile Turhan Sultanın oğlu, 7 yaşında padişah oldu, babaannesi Kösem Sultan 
1651 yılında bir iç darbe ile etkisiz hale getirildi ve öldürüldü.  
 
II. SÜLEYMAN   1687-1691 
Sultan İbrahim'in oğlu 
 
II.AHMET    1691-1695 
Sultan İbrahim'in oğlu 
 
II. MUSTAFA    1695-1703 
IV. Mehmet'in oğlu 
 
III. AHMET    1703-1730 
IV. Mehmet'in oğlu, annesi Rabia Gülnuş Sultan 
 
I. MAHMUT    1730-1754 
II. Mustafa'nın oğlu 
 
III. OSMAN    1754-1757 
 
 
III. MUSTAFA    1757-1774 
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III. Ahmet'in oğlu 
 
I. ABDÜLHAMİT   1774-1789 
III. Ahmet'in oğlu 
 
III. SELİM    1789-1807 
II. Mustafa'nın oğlu, Türk Musikisi Bestecisi, ayaklanma sonucu öldürüldü. 
 
IV. MUSTAFA    1807-1808 
I. Abdülhamit'in oğlu 
 
II. MAHMUT    1808-1839 
I. Abdülhamit ile Fransa'da öğrenim görmüş Nakşidil Sultanın (Aime de Rivery) oğlu, daha 
sonraki hanedan üyeleri  2. Mahmut'tan inmektedir. Türkiye’nin batılaşmaya yönelmesi II. 
Mahmut tarafından başlatıldı. Burada annesinin çok etkisi olduğu düşünülmektedir. 
 
ABDÜLMECİT    1839-1861 
II. Mahmut'un oğlu, annesi Bezmialem Sultan, 
 
ABDÜLAZİZ    1861-1876 
II. Mahmut'un oğlu, Annesi Pertevniyal Sultan, Avrupa gezisi ile yurt dışına çıkan ilk sultan 
Konya’da adına cami yapıldı. Belediyeler kuruldu. 
 
V. MURAT    1876 
Abdülmecit'in oğlu 
 
II. ABDÜLHAMİT   1876-1909 
Abdülmecit'in oğlu, uzun sultanlık döneminde 1. Meşrutiyet (1877) ve 2. Meşrutiyet (1908) 
ilan oldu. Eğitim ve sanayide büyük hamleler yapıldı. 1909 yılında tahtan indirildi, 1918 
yılında öldü, yönetim politikası çok farklı yorumlanmaktadır. 
 
V. MEHMET REŞAT  1909-1918 
Abdülmecit'in oğlu, kapalı bir hayattan sonra 65 yaşında Sultan oldu, Yönetimi İttihat Terakki 
Partisi’ne bıraktı. Zamanında Balkan ve I. Dünya Savaşları oldu. 74 yaşında öldü. 
 
VI. MEHMET VAHDETTİN 1918-1920 
Son Osmanlı Sultanı, 1922 yılında İstanbul'dan ayrıldı ve Saltanat son buldu. 1920 yılından 
itibaren Bölgemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Yönetimine girdi. 
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OSMANLI DÖNEMİNDE YÖNETİM,  KÜLTÜR 
 
Yönetimde dini cemaatler esas alınmış, Müslüman olmayan cemaatin kendi dil ve dini 
eğitimleri için kendilerine geniş tolerans gösterilmiştir. Ancak devletin temel aldığı din Suni 
Müslümanlık ilkeleridir. Bölgemizdeki dini cemaatler şöyledir. Müslüman Türkler, Ortodoks 
Rumlar ve Ermenilerdir. Gayrimüslim cemaatler kendi dillerini kullanmaya devam etmişlerdir. 
Bu dillerde kitap basmışlardır. 
Devletin dili Türkçe’dir. Önceleri Selçuk ve Karamanoğlu geleneğine uyarak vakıf kayıtları ve 
kitabeler Arapça düzenlenmiş 16. yüzyıldan itibaren Türkçe’ye dönüşmüştür. Ancak bu dil saf 
halinden çıkarak, içinde çok fazla Arapça ve Farsça sözcük bulunan Osmanlıca adlı bir dile 
dönüşmüştür. Türklerin Müslüman olduktan sonra kullandıkları Alfabe  ise Arap Alfabesidir. 
Eğitim sistemi ise şöyledir. Bugün okullardan öğrenilebilen pek çok meslek usta çırak ilişkisi 
ile kazanılıyordu. Türkler tarafından kuralları konmuş geleneksel medreselerde ise derslerin 
ağırlığı dini derslerdi. Pozitif bilimler medreselerde bulunmuyordu. 
19. yüzyılda Sanayi Devrimi ardından görülen büyük ilerleme Osmanlı yöneticilerini de 
düşünmeye zorladı. 1839 yılında İstanbul'da Gülhane Parkında okunan ile ferman 
batılılaşmaya kapı açıldı. Batı örneğinde Tıp, Mühendislik Okulları ve Türkçe ile yabancı dilde 
öğrenim yapan liseler açılmaya başladı. 
Bölgemizde 1889 yılında Konya İdadisi (Daha sonra Konya Lisesi) açıldı. Burada fen dersleri 
ve Fransızca gibi ilave dersler eklendi. 
İdarede de bazı değişiklikler zamanla meydana geldi. Padişahın çok büyük bir yetkisi vardı, 
ve hiçbir kurumla paylaşmıyordu. Meşruti bir yönetime gidildi, 1877 yılında açılan ilk Meclise 
bölgeden üç kişi temsilci seçildi. 
Daha sonra 1908 ikinci Meşrutiyette çok partili seçimle Meclis oluşturuldu, Konya ve 
kazalarından bu Meclise  5 Milletvekili seçildi. 
İlk gazete 1870 yılında, ilk günlük gazete "Babalık"  Mazhar Babalık tarafından 1910 yılında 
yayına başladı. 
İlk Fotoğrafhane Garabed Solakyan tarafından açıldı.  
Yirminci yüzyılın başında Ekonomik Kalkınma Projelerine gidildi. Buna en güzel örnek ise 
Konya Ovası Sulama Projesi’dir. Ancak Balkan ve I. Dünya Savaşları her şeyi bozdu ve 
İmparatorluğu batmaktan kurtaramadı. 
Bu dönemde ortaya çıkan bölge ve kültürüne etkili olan önemli kişiler şöyledir. 
 
EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682?) 
Ünlü Türk gezgini. İstanbul’da doğmuş, pek çok ülkeyi gezmiş ve yazdığı “Seyahatname” ile 
buralar hakkında bilgileri bugüne taşımıştır. Evliya Çelebi bölgeyi 1648’li yıllarda ziyaret 
etmiştir.  
 
KARACAOĞLAN 
Türk Halk Edebiyatının en önde gelen ozanıdır. Nereli ve nerede yaşadığı tam olarak 
bilinememekle, Mut ve dolaylarında yaşadığı sanılmaktadır. Koşmaları hala canlı ve 
dillerdedir. 
 
KRILLOS (1750-1821) 
Edirne’de doğmuş, Ortodoks din adamı, 1803-1810 tarihleri arasında Konya’da Metropolit 
olarak görev yapmıştır. Krillos bölge ile ilgilenmiş bölgenin ilk defa haritasını yapmıştır. 
Ayrıca Konya yöresi ile yazdığı kitapta çevre kilise ve manastırlar hakkında bilgiler 
bulunmaktadır. Krillos 1813-1819 yılları arasında İstanbul Fener’de Ortodoks Rum Patriği 
olarak görev yapmıştır. 



 61

TÜRKİYE  CUMHURİYETİNİN İLK YILLARI 
 
İlk Dünya Savaşı sonucu,  Osmanlı İmparatorluğu son bulmuş, ve onun yıkıntıları üzerinde 
Kurtuluş Savaşı kazanılarak Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu  askeri ve siyasi zafer, dahi 
Komutan Mustafa Kemal'in öncülüğünde  gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Çin ve 
Sovyetler Birliğinin ardından Asya'da üçüncü Cumhuriyettir. 
Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Cumhuriyet yönetimi uzun 
savaşlar sonucu bozulmuş ekonomiden dolayı büyük yatırımlara girememiş, ancak sosyal 
konularda çok büyük köklü değişikleri gerçekleştirmiştir. Dünü anlayabilmek için kısaca 
sosyal hayatımızdaki çok büyük köklü değişikliklerle nereden nereye geldiğimizin  
belirtilmesini yararlı görmüş bulunuyoruz. 

YÖNETİM 
Osmanlı ve daha önceki Türklerin kurdukları devlet şekilleri monarşidir. Devletin başı olan 
padişah, sultan, han veya beyin yetkileri sınırsızdır. Bunları hiç bir kurumla paylaşmaz ve 
sultanlık seçimle olmayıp babadan oğula geçer. 
Cumhuriyet yönetiminde ise halkın seçtiği bir meclis vardır. Bu Meclis kendi üyeleri 
arasından devlet başkanını, diğer bir deyimle cumhurbaşkanını seçer. Bu ise yeni bir 
kavramdır. 

LAİKLİK 
Osmanlı toplumunda halk dini inanışlarına göre cemaatlere ayrılıyor, bu cemaatler 
mensuplarının eğitimini ve dini işlerini yönetiyordu. Cemaatlerin din ve geleneklerinin 
uygulanmasında büyük bir tolerans bulunmakta idi. Müslüman toplumuna ise Şeriat 
Kanunları uygulanıyordu.  
Türkiye Cumhuriyeti 29.Ekim.1923 de kuruluşundan itibaren adım adım laikliğe doğru 
yürümüş ve 1937 yılında bu gerçekleştirilmiştir. Burada din ve devlet işleri birbirinden 
ayrılmış ve kişinin vicdan, düşünce ve ibadet özgürlüğü garanti altına alınmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti laik düzeni seçen halkının tümü Müslüman olan ilk devlettir. 

HUKUK SİSTEMİ 
Toplum daha önce Şeriat kuralları ile yönetilirken bu defa bunlar kaldırılmış, o gün İsviçre'de 
uygulanan Medeni Kanun bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. Yeni kabul edilen temel 
yasalarla her din, mezhep, ırk ve renkteki insan kadın ve erkek olduğuna bakılmaksızın yasa 
karşısında eşit kabul edilmiştir. 

EĞİTİM SİSTEMİ 
Eskiden dini esaslara göre yürütülen eğitim farklı dini cemaatlerde farklı olarak 
uygulanıyordu. Müslüman halkın geleneksel eğitim yuvası medrese idi. Burada sadece dini 
eğitim veriliyor, fenni bilimlere girilmiyordu, ayrıca genellikle okumaya dayalı idi ve gerekli 
ders araçları da bulunmuyordu. 
İmparatorluğun son döneminde batı modeli okullar da görülmektedir. Türkler için Türk dilinde 
eğitim yapan İdadiler açılmış, buralara azınlık çocukları da katılmıştır. Ayrıca önce Avrupalı 
azınlık çocukları için  Fransızca, Almanca, İngilizce eğitim yapan liseler devreye girmiştir. 
Galatasaray Lisesi , Robert Kolej ve Alman Lisesi gibi bu okullara Rum ve Ermeni azınlık 
çocukları arkasından Türk öğrenciler devam etmiştir. Bu arada medreseler, tekke ve 
zaviyelerle Rum ve Ermeni cemaatlerin okulları da eğitime devam ettirmiştir. Yani eğitimde 
tam bir karmaşa bulunuyordu. Eğitimden çoğunlukla erkekler yararlanıyor, kızların eğitimi ise 
çok kısıtlı hatta yok idi. 
Cumhuriyet yönetiminde medreseler, zaviye ve tekkeler kapatılmış, eğitim tek düzeye 
getirilmiş hemen hemen bütün okullarda farklı dil olsa bile müfredat paralelliği sağlanmıştır. 
Beş yıllık İlk öğretim erkek ve kızlar için zorunlu hale getirilmiştir. 

HARF DEĞİŞİMİ 
Anadolu'da Türk yönetimlerinden önce çeşitli alfabeler yanında Grek ve Latin alfabeleri 
uygulanmıştı. Türklerin ise Müslüman olmadan önce Göktürk yazıtlarında görüldüğü gibi ayrı 
alfabeleri vardı. Ancak Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra devamlı Arap Alfabesi’ni 
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kullanmışlardır. Okuma yazma kolaylığı için 1928 yılında Arap Alfabesi, bırakılarak Latin 
Alfabesinden örnek alınarak meydana getirilmiş Türk Alfabesine geçilmiştir. 

KADIN HAKLARI 
Şeriat ile yönetilen daha önceki devirlerde, kadının toplum hayatına girmesi, eğitim yapması 
kısıtlı idi. Dini ve sosyal toplantılarda kadın ve erkeğin yeri ayrı idi. Kılık kıyafeti geleneksel 
olup şeriat hükümlerine göre kapalı idi. 
Cumhuriyet Yönetimi, kadının topluma girebilmesini, erkekler yanında eğitim yapmasını, ve 
İlerlemiş ülkelerde benimsenen kıyafetleri giyebilmesini sağlamıştır. 
İkinci aşamada ise 1934 yılında onlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir. 1934 Yılında 
yapılan genel seçimlerde 18  kadın Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir.  
Kadınların seçilme hakkına kavuşması Fransa, İsviçre gibi pek çok Avrupa ülkesinden 
öncedir. Halkının çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkeler arasında ise ilk  uygulamadır. 
Bunun arkasından kadınlar Üniversite öğrenimi ile Öğretmen, Doktor, Avukat, Mimar, 
Mühendis...... olabilmişlerdir.  

DEMOKRASİ 
Cumhuriyet Yönetimi halkın İradesinin Meclise yansımasını esas almıştır. Bu ise çok partili 
ve iyi bir seçim sistemi ile mümkündür. Çok partili hayata  (Parlamenter Demokrasi) 1946 
yılında geçilmiştir. Daha önce 1924 yılında kurulan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve 
1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası yaşatılamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
Asya'da ilk demokrasiye geçen devlettir. 

DEVLETÇİ EKONOMİK GÖRÜŞ 
Osmanlı döneminde liberal bir ekonomik görüş benimsenmiştir. Yabancı sermaye ve yabancı 
firmalar demiryolu yapmışlar, banka kurmuş ve bunu işletmişlerdir. Cumhuriyet döneminde 
ekonominin ağırlığını devlet üstlenmiş ve ağır yatırımları kendisi yapmaya uğraşmıştır. 
Burada hakim olan Milliyetçi görüşler yanında,  yeterli sermaye birikiminin olmaması idi. 
Bugün bu görüş geçerliliğini kaybetmiş gibidir. 

 
HOMOJEN TÜRK TOPLUMUNUN OLUŞMASI 

Cumhuriyet Yönetimi Türk Milliyetçiliği üzerine kuruldu, Türk dili ve tarihine yönelme oldu. 
Türk ve Anadolu Tarihi araştırılmaya başlandı. Türk dili sadeleştirildi. Ülkesi ve Milleti ile 
bölünmez bir bütün Türk toplumu oluştu. Bu noktaya nasıl gelindi, kısaca incelenmelidir.  
Osmanlı Toplumu dini cemaat üzerine kurulmuştu. Bölgemizde Müslüman Türkler yanında 
Ermeni ve Rumlar bulunuyordu. Ermeniler Bölgenin yerli halkı değildi, Doğu Anadolu'dan 
geldikleri ve Ermeni Krallığı döneminde bölgeye yerleştikleri görülmektedir. Konya, Karaman, 
Ilgın, Ereğli'de birer mahalleleri kilise ve dini okulları bulunuyordu. Mezhepleri Gregorien 
dilleri ise Ermenice idi. Türk hoş görüşü ile bir arada yaşayan ve sanatçı bir topluluk olan 
Ermeniler 1915 yılında bölgeden tümü ile ayrılmak zorunda bırakılmıştır. 
Diğer önemli topluluk Rumlardır. Mezhepleri Ortodoks ve konuştukları dil Rumca (Grekçe-
Yunanca) dır. Bunlar Bizans İmparatorluğundan kalan ve Müslümanlığı kabul etmeyen 
toplumdur. Bölgemizde Konya, Akşehir, Karaman, Ereğli, Bozkır, Aksaray, Niğde,...de bir 
mahalleleri, kiliseleri ve okulları vardı, Sille, Güzelyurt ve Helvadere'de ise çoğunluk 
Rumlarda idi. 
Kurtuluş Savaşından sonra varılan Lozan Anlaşmasında bazı istisnalar dışında Anadolu'daki 
Hıristiyan Rumlar ile Yunanistan'daki Müslüman Türkler mübadele oldular (değiştirildiler). Bu 
şekilde Anadolu'da sadece Türkler kaldı ve Müslümanlığı zamanla seçenler kaldı. 
Bu arada ve daha önce Anadolu'ya Bulgaristan başta olmak üzere, Kırım, Kafkasya, 
Romanya, Yugoslavya, Arnavutluk'tan devamlı göçmenler geldi. Bunlar arasında Türk asıllı 
olmayan ve Türkçe bilmeyenler olsa bile, din ve kültür ayrılığı olmadığından diğer kütle ile 
kısa zamanda kaynaştı, ve dünyada çok az ülkeye nasip olan homojen Türk topluluğu oluştu.  
Bu bölümü Atatürk'ün bir vecizesi ile kapatmak iyi olacaktır. 

" NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" 
 



 63

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 
SU YAPILARI TARİHİ 

 
SU YAPILARININ  ÖNEMİ  

 
İnsanoğlu, önce avlanma ve kendi kendine yetişen bitkileri toplama ile beslenme ihtiyacını 
karşılıyordu. Bu ekonomik düzenden, kendi gıda tüketimini üreten, yerleşik bir düzen olan 
tarım topluluğuna geçiş, İnsanoğlu’nun ilk büyük devrimidir. Neolitik Devrim olarak nitelenen, 
bu büyük olay yaklaşık zamanımızdan dokuz bin yıl öncedir. 
Su insanoğlu için hayati bir ihtiyaçtır. Su, içmesi, temizlenmesi, beslediği hayvanların ihtiyacı 
ve yaptığı tarım için gereklidir. Su yapıları ile bu büyük tarım devrimi başlamıştır. Şüphesiz 
bu yapılar, basit su tesisleridir. Çok basit sulama kanalları, basit su alma yapıları gibi.  Ayrıca 
uygarlık ve kentleşmede su kenarlarında başladığı unutulmamalıdır. Dünyamızın göz 
kamaştıran bugünkü uygarlığı Mısır'da Nil nehrinin Akdeniz'e ve Fırat ve Dicle nehirlerinin 
Basra Körfezi’ne döküldüğü noktalarda yazının bulunması ile başlamıştır. 
İnsanoğlu, uygarlık ilerledikçe suya bağımlılığı artmış ve suya olan ihtiyacı, miktar olarak 
daha çoğalmıştır. Bu ise su yapılarına yönelmeyi gerektirmiştir. Kentlerin gelişmesi alt yapı 
ile mümkündür. Su yapıları bir alt yapı olduğundan iyi gelişmiş kentlerin iyi projelendirilmiş, 
sofistike bir su şebekesi vardır. Bunun terside doğrudur. İyi  bir su tesisine sahip kent 
mutlaka gelişmiştir. 
Biz burada Dünya ve Türkiye'de su yapılarının geçirdiği safhaların kısa bir incelemesini 
yapacağız. Su yapılarını dört bölüme ayırmak kolaylık sağlayacaktır. 
 
İÇME SUYU MÜHENDİSLİĞİ 
BARAJ MÜHENDİSLİĞİ 
SULAMA MÜHENDİSLİĞİ 
SU KUVVETLERİ MÜHENDİSLİĞİ 
 
Bu şekilde Mühendisliğin doğuşu ve adım adım gelişimi hakkında da  kısa bilgiler edinilmiş 
olacaktır. 
 

İÇMESUYU  MÜHENDİSLİĞİ 
 
Uygarlığın ilerlemesi ile kentlerin su yapılarına ihtiyacı artmış, bunların çözümü bazen kentin 
topoğrafik özelliğinden ve su kaynaklarının yakın olmasından dolayı kolay olmuş, bazılarında 
ise suyu taşımak için sukemeri, tünel, gibi yapıların kullanılması zorunlu olmuştur. Burada 
suyun cazibe ile taşınmak zorunluluğu ve projelendirmenin buna göre yapılması gereği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
Kentlere su taşınmasında  dünyada ilk ve literatüre geçen örnekler sunulacaktır. Şüphesiz bu 
tarihi tesisler son yıllarda yapılan araştırmalarla yenileri ortaya çıkarılmakta ve örnekler 
çoğalmaktadır. 
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KUDÜS GİHON SUYOLU 
 
Tek Tanrılı üç din olan  Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık için çok kutsal  bir kent  olan 
Kudüs’te (Jerusalem) M.Ö. 700 yıllarında Gihon su kaynağından, kent surları içindeki, Siloam 
havuzuna su getirmek için bir tünel kazılmıştır. Tünelin uzunluğu yaklaşık 330 metredir. 
 

NİNOVA (NİNEVEH)  SU YOLLARI 
 
Asur Kralı  Sennacherip (M.Ö. 704-681) ataları gibi savaşçı bir kral olmayıp tarıma, ağaçlara, 
çiçeklere, çok  düşkün bir kraldı. Dicle (Tigris) nehri üzerinde kendine başkent olarak çıplak 
bir arazide bulunan Ninova’yı seçmiş ve burayı yeşertmek için her çabayı göstermiştir. 
Ninova kentinin kalıntıları bugün Irak sınırları içinde Koyuncuk kenti yakınındadır. British 
Museum’da bulunan ve bu bölgeden götürülen yazıta (inscription) göre Kral Sennacherip  
şöyle demektedir. 
“Bahçe yapmaları için toprakları uygun parçalara böldüm, ve halkıma verdim. Bahçeleri 
sulamak için dağlar arasında kanallar kazdırarak suyu Ninova’ya getirdim. Khosr nehrinin 
suyunun yıl  boyunca akmasını sağladım. Bahçeler arasında sulama arkları yaptırdım”. 
Kral Sennacherip’in yaptırdığı su yolundan sukemeri kalıntıları ve kanal izleri Musul civarında 
görülmektedir. Sennacherip Khosr ve Gomel nehirleri üzerinde ayrıca Kayın, Ajilah, ve 
Bavian barajlarını yaptırmıştır. Bu su yolunda görülen akedük (sukemeri), Roma döneminden 
önce görülen tek örnektir. 
 

SİSAM (SAMOS) ADASI SU TÜNELİ 
 
Tarihin Babası kabul edilen Herodot  yazdığı “Tarih” adlı eserinde çeşitli bilgiler yanında 
zamanında yapılmış bulunan mühendislik yapıları hakkında da bilgi vermektedir. M.Ö. 530 
yıllarında Sisam adasında su getirmek için 3300 feet uzunluğunda (yaklaşık bir kilometre) 
dağın altından geçen bir tünel açıldığını yazmaktadır. Eserin yapımcısı olarak da Megara’lı 
Architekton Eupalinus’u göstermektedir. Mimar anlamına gelen bu unvan ilk defa burada 
kullanılmıştır. 
İstanbul’da 1979 yılında yapılan Tarihi Su Yapıları toplantısında bu konuda bildiri sunan Dr. 
Herman Kienast tünelin planını ve kesitini sunmuştur. Tünelin uzunluğu 1040 m ve eğim 
0.005 olarak görülmektedir. 
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ANADOLU  İÇMESUYU MÜHENDİSLİĞİ 

 
HİTİTLER DÖNEMİ 

Anadolu’da ilk devlet kuran Hitit’lerin  başkentleri Hattuşas (Boğazköy) ve en önemli diğer 
kentleri aynı ilin sınırları içindeki Alacahüyük’tür. Bu kentlerde bir su şebekesi olduğu şimdilik 
bilinmemektedir. Ancak su yapıları ile ilgilenmişler ve bunların  kalıntıları bugüne kadar 
gelmiştir. Bunlara aşağıdaki örnekler verilebilir. 
Hattuşas kentinde su yapıları tarihine girmiş bir su toplama yapısı bulunmaktadır. 
  

 
Şekil 9 

Hitit Dönemi Boğazköy’de Su Derleme Yapısı (Neve 1970) (Öziş, Ü 1994) 
 
İnceleme yapılan bölgede incelenecek Hitit su yapıları da şöyledir. 
Konya, Ilgın Yalburt köyünde yazıtları da bulunan Kral IV.Tuthalya tarafından M.Ö. 13. 
yüzyılda yapılan su havuzu, 
Konya, Beyşehir'de Eflatun Pınar olarak bilinen ve M.Ö. 13. yüzyılda yapıldığı kabul edilen  
kabartmalı su bendi, 
Konya Kadınhanı Köylütolu’nda Hitit barajı (bendi)  
Genç Hitit döneminde Tyana Kralı Warpalava tarafından M.Ö. 8. yüzyılda yapılan kitabesi de 
bulunan Konya, Ereğli, İvriz'deki Su Anıtı, 
Konya Hatip’de kabartmalı su havuzu 
 
 

URARTULAR DÖNEMİ 
 
Urartu Krallığı M.Ö. 900-600 yılları arasında Van Bölgesi çevresinde kurulmuştur. Başkentleri 
Tuşba’dır (Van). Su yapılarına çok önem vermiş bulunan Urartu Krallığı devrinde yapılan 
Şamran kanalı bugün hala kullanılan bir Mühendislik harikasıdır. Ayrıca o dönemde yapılmış 
önemli barajlar Baraj Mühendisliği bölümünde incelenecektir.  
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Şekil 10 

Van  Urartu Dönemi Su Yapıları (Ogün 1970- Garbrecht 1979) 
 

ŞAMRAN KANALI 
Şamran  Kanalı üzerindeki bulunan Urartuca kitabeden, Urartu Kralı Menua (M.Ö. 8. yüzyıl) 
tarafından başkentleri Tuşba kentine su taşımak için yapılmış bir kanal olup halen hizmet 
üretmeye devam etmektedir. Türkiye'de su taşıyan en eski kanaldır. Kanalın diğer isimleri 
Menua ve Semiramis'tir. Semiramis ismi zaman içinde Şamran’a dönüşmüştür. 
Şamran kanalı, Artos dağının eteklerindeki büyük bir kayalığın altında bulunan Mecingir 
(Kaymaz) kaynağından çıkmaktadır. Suyun debisi 6 m³/sn civarında olup kanalın uzunluğu 
53 km olarak belirtilmektedir. Kanal yer yer tabii yatağında, yer yer istinat duvarları ile 
beslenmiş elle açılmış kanallardan oluşmaktadır. Kadembas mevkiinde 11.70 m yükseklikte 
istinat duvarları görülmektedir. Urartu  döneminden kalma 14 yazıt (inscription) Kadembas 
mevkiinde bulunmuş olup bir tanesi halen yerindedir. 
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FRİGYALILAR  DÖNEMİ 
Frigya’lılar döneminden su yapısı  kalıntılarına fazla rastlanılmamaktadır. Frigya Krallığı’nın 
hüküm sürdüğü dönem M.Ö. 900-700 olarak görülmektedir. Başkentleri Ankara, Polatlı 
yakınındaki Gordion kentidir. Bu kent civarındaki su kuyuları bu dönemden kalmış olabilir. 
Frigya'nın diğer bir önemli kentleri de Eskişehir, Sivrihisar, Ballıkaya köyü yakınındaki 
Pessinus’dur. Bu kent yakınında düzgün taşlarla yapılmış su kanalları bulunmaktadır, ancak 
bunların daha sonraki devirlerden olduğu kabul edilmektedir.  
 
 

IYONIA, PERS, LİDYA DÖNEMİ 
Bu dönem Ege kıyı şeridine Yunanistan toprağından yaklaşık M.Ö. 1000 yıllarında İyonların 
gelip yerleşmesi ile başlamış ve M.Ö. 6. yüzyılda Pers Yönetimin gelmesi ile sona 
ermektedir. İyonlar Ege kıyı şeridinde İzmir'in güneyine ve Aoller İzmir'in kuzeyindeki kıyı 
şeridine yerleşmişlerdir. İyonlar 12 kent devleti kurmuşlardır. Bu kentlerin en önemlileri  Efes, 
Milet, Priene, Foça’dır. 
Bu dönemde Grek asıllı olan İyonlar ve Aoller yaşadığı ince kıyı şeridi dışında Anadolu'da 
bütün halk toplulukları değişik ve çeşitli ırklardan meydana geliyordu. Özellikle İyonların 
kurduğu kent devletlerinde bilim, felsefe konularında çok önemli gelişmeler olmuştur. 
Bu dönemde yaşamış, matematikçi, mühendis ve batı düşünce ve felsefesini başlatan kişi 
olarak kabul edilen Thales'in ismi bu dönemin önemini belirtmeğe yeterdir. 
Ancak bu dönemden kalma tapınak ve su yapılarının kalıntıları bugüne kadar pek 
gelememiştir. Bu kentlerde bugün görülen yapı kalıntıları eskiler üzerine Roma döneminde 
yapılanlardır. İyonların 12 kentinden o dönemi en iyi yansıtan kent olarak Priene kabul 
edilmektedir. Bu kentin su yolları da onarılarak bugüne kadar gelmiştir, Aydın, Söke, 
Güllübahçe köyüne bu sistem çok yakın zamana kadar su taşımıştır. 
İyonia dönemi Pers İmparatorluğu’nun kent devletlerini kendine bağlaması ile sona ermiştir. 
Ancak Persler burada yaşayan insanların din ve geleneklerine karışmamışlar, vergilerini 
vermek ve İran'daki büyük Kralı kabul etmek kaydı ile yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Buna en 
iyi örnek Karia Satrabı (Valisi) Mousolos gösterilebilir, İran'ın satrabı olduğu halde bağımsız 
bir kral gibi davranmış kentler kurmuştur. Halikarnassos (Bodrum) kenti geliştirilerek başkent 
yapılmıştır. 
Lidya Krallığı ise başkentleri Sardes (Manisa ilinde) ve civarında eserler bırakmışlardır. 
Ancak bu dönemlerde yapılmış su yapıları ileri çalışma ve kazılarla ortaya çıkarılacaktır. 
 

HELENİZM  DÖNEMİ 
Helenizm dönemi Makedonya Kralı Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu’nu M.Ö. 333 
yılında sona erdirmesi ile başlamış bu soydan gelen hanedanların M.Ö 30 yılında sona 
ermesi ile son bulmuştur. Bu  dönemde Grek kültür ve dili bütün Anadolu ve Önasya'ya 
yayılmış ve pek çok yeni kentler kurulmuştur, bütün bu kentlerde su tesislerinin olduğu kabul 
edilmektedir. Kent  planlamasına önem verilmiş  kent  plancılığının babası kabul edilen 
Milet'li (Aydın, Söke) Hippodamas’ın kent plancılığı benimsenmiştir. Bu anlayışta birbirini dik 
kesen caddeler ve bunlar arasında  dört köşe parseller benimsenmiştir.  
Ancak bu dönemden yapılar, kentlerde savaşlar ve doğal afetlerle yıkılmış, yenileri eskiler 
üzerine Roma döneminde yeniden yapılmıştır. Bu dönemden kaldığı kabul edilen birkaç 
kalıntıda şunlardır. 
Selefkos Krallığının Başkenti Antioch'ta (Antakya) hamam kalıntısı 
Selefkos Krallığı veya Roma döneminden kaldığı sanılan Silifke Taş Döşeme Su Yolu 
Bergama (Pergamon) Krallığı döneminden kalma başkent Bergama kentine 44 km uzaklıktan 
su getiren tarihi Madradağ su yolu, 
Priene kenti su yolu. 
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ROMA DÖNEMİ 

  
Roma döneminde kent  yaşamında önemli ilerlemeler olmuştur. Kurulan her kent  için su 
getirilmiştir. Bazı durumlarda 50-60 km uzaklıkta bulunan kaynaklardan gelen su yolları 
vardır. Cazibe ile su taşınmasında, kayaya oyma tünel, açık kanal, ve vadileri aşmada 
akedük, (sukemeri)  inşa edilmiştir. 
Kente getirilen su hat boyu büyük depolarda toplanmış ve kent içinde yapılmış  Nymphaeum 
adı verilen  anıtsal  depo veya çeşmeye verilmiş, buradan diğer çeşme ve resmi yapılara 
dağıtılmıştır.  
İngiliz Araştırmacı William Ramsay "Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası" adlı eserinde, Romalı 
mühendisler çok uzaklardan kente su getirmeye üşenmezdi. Su mühendisliğinin bu 
sahasında biraz sanat kalmış ve bu da son zamanlarda terk edilmeye yüz tutmuştu, diye 
yazmaktadır. Buna birde örnek vermektedir. Aydın'ın yakınındaki antik Tralles kentine su 
temin edilmiş ve yaşam devam ediyordu. Bir ara yaşama kent yakınındaki düz ovada devam 
edilmiş, tekrar dağlık kısımda olan eski kente dönmek istediklerinde su yolları 
çalıştırılamamış ve susuzluk sebebi ile antik Tralles kenti yeniden terkedilmiştir. (Ramsay, W 
1890) 
İçme suyu konusunda Roma İmparatorluğu’nun sınırları içinde bulunan bütün topraklarda, 
Anadolu'da ve inceleme yaptığımız bölgede çok çeşitli örnekler vardır. Bunların en önemlileri  
Side, Antioch (Isparta, Yalvaç), Tyana (Niğde, Bor), Silifke, Corycos (Mersin Kız Kalesi) ve 
Diocaesera (Silifke, Uzuncaburç) antik kentlerinin su yollarıdır, ve ilgili bölümlerde 
incelenmiştir. 
 
 

 BİZANS  DÖNEMİ 
 
Roma İmparatorluğun Hıristiyanlaşmış devamı olan Bizans İmparatorluğu döneminde 
uygarlık ve yapılaşmalarda duraklamalar olmuş  genellikle kilise yapılarına yönelme 
olmuştur.  Bu duraklamalar doğal olarak su yapılarına da yansımıştır. Roma döneminde 
bütün ülkeye yayılmış yapılaşma, bu dönemde başkent İstanbul'da toplanmıştır. 
İmparator Justinien (527-565) devrinde başkent İstanbul'da eskiden kalan su yolları 
onarılmış, sarnıçlar (depolar) yapılarak sur içindeki kentte su depolanmıştır. Bu dönemde 
sarnıçlara çok önem verilmiş ve dini yapılar, saraylar ve bazı evlerin altına sarnıçlar 
yapılmıştır. Justinien devrinde yapılmış Yerebatan (Bazilika) Sarnıcı 80.000 metreküp hacmi 
ile bir mühendislik harikasıdır. (Procopius, 6. yüzyıl) 
İstanbul'da Bizans döneminden kalma daha pek çok sarnıç kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca 
kapalı sarnıçlar yanında bir çeşit su çukuru olan açık sarnıçlarda da su depolanmıştır. Bu 
açık sarnıçlardan İstanbul kentinde (sur içi) üç adet bulunmaktadır. 
 
 

SELÇUKLU DÖNEMİ 
 
Anadolu'da ilk Müslüman Türk yönetimini kuran Selçuklu Devleti su ve su yapılarına çok 
önem vermiştir. Bunu başkentleri Konya'nın içme suyu şebekesinde görmekteyiz. Kentin 
batısından gelen sular Havuzluhan adlı bir depoda toplanarak kentin çeşmelerine verilmiştir. 
Ancak bu şebekenin bugün kalıntıları kalmamıştır. 
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KARAMANOĞLU DÖNEMİ 
 
Karamanoğlu Beyliği başkentleri Larende'nin (Bugünkü Karaman) güney doğusundan 15. 
yüzyılda  Karamanoğlu İbrahim Bey zamanında  kente içme ve sulama suyu getirilmiş ve 
kentin çeşmelerine verilmiştir. Bugün Karaman'da bu dönemden kalma yakın zamana 
kullanılmış çeşmeler bulunmaktadır. 
 
 

OSMANLI DÖNEMİ 
 
Osmanlı döneminde dini ihtiyaçları karşılayan  camilere ve camiler yanında çeşme sebil ve 
şadırvan yapımlarına çok önem verilmiştir. Gelişme dönemi olan Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde cami ve su yapılarının en şaheserleri  inşa edilmiştir. Bu dönemde başkent 
İstanbul'da büyük gelişme ve genişlemeler olmuş  kentin Roma ve Bizans dönemlerinden 
kalan su yolları kentin ihtiyacını karşılayamaz duruma gelmiştir. Osmanlı Sultanı, büyük Türk 
Mimarı Sinan'ı (1490-1588) su sorununu çözmek için görevlendirmiştir. Eski su yolları, su 
kemerleri onarılmış, yenileri yapılmış ve Belgrat ormanlarından kente su taşıyan aşağıdaki su 
şebekeleri kurulmuştur. Bunlar, 
Halkalı  Su Yolları 
Kırkçeşme Su Yolları 
Bir Mühendislik harikası olan bu tesisler yakın zamana kadar İstanbul'un su ihtiyacını 
karşılamıştır. 
Osmanlı döneminde yapılmış diğer önemli su tesisleri de  Edirne'deki “Taşlı Müsellim Su 
Yolları”dır. Prof. Dr. Kazım Çeçen'in "Kırk Çeşme Su Yolları" adlı kitabında İstanbul kenti 
hakkında; Edirne'deki Taşlı Müsellim  su yolları konusunda Prof. Dr. Ünal Öziş'in "Mimar 
Sinan'ın Su Mühendisliği" makalesinde doyurucu bilgiler bulunmaktadır. 
İnceleme yaptığımız bölgenin en büyük kenti Konya'da Osmanlı İmparatorluğunun gelişme 
döneminde su yolları inşa edilmiştir. Yavuz Sultan Selim Mevlana Dergahı’nın, ve kentin su 
ihtiyacını görerek Konya'nın güney batısındaki Dutlu pınarından künk borularla su getirmiştir. 
Başta 11 çeşme ve şadırvana su veren tesis zamanla genişlemiş, çeşme sayısı çoğalmış ve 
20. yüzyıl başlarına kadar hizmet vermiştir. 
Konya'nın Karapınar ilçesi II. Selim'in Konya Valiliği döneminde kurulmuş, ve  Valilik ve 
padişahlığı zamanında kente su getirilmiş ve 5 çeşmeye akıtılmıştır. Halen o dönemden  
çeşmelerin bulunduğu bu tesisler ilgili bölümlerde ayrıntılı incelenecektir. 
20. yüzyıl başlarında Konya Valisi iken Sadrazamlığa getirilen Avlonyalı Ferit Paşa 
tarafından ilk defa pik borularla Çayırbağı pınarından kente getirilen su Konya Alaaddin 
tepesine yapılan depoya akıtılmış ve kentte yapılan yeni şebeke ile dağıtılmıştır. Bu son devir 
içme suyu projelerine güzel bir örnektir. 
 

İÇME SUYU MÜHENDİSLİĞİ  BİRİMLERİ 
 

AKEDÜKLER (SUKEMERLERİ) 
Akedük Latince su anlamında Aqua sözcüğünden üretilen su taşıyan boru anlamında bir 
kelimedir (Aqueduct). İngilizce’de su yolu anlamındadır. Suyun cazibe ile taşınması kemerler 
üzerindeki kanallar yardımı ile olduğundan, Türkçe'deki ismi sukemeri’dir. Su taşıyan kanal, 
dolu veya kemer taş yapı üzerinde bulunur, su cazibe ile kendi kendine akar. Sukemerleri 
alçak bir vadiyi suyun seviyesini (kotunu) düşürmeden vadinin öte yakasına geçirmek için 
kullanılır. 
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Burada karşımıza kemer yapı (arch) çıkmaktadır. Kemer yapı, binalarda, akedük ve 
köprülerde kullanılmıştır. Yapı Malzemesi olarak taş seçilmiştir. Kemerlerin şekilleri yarım 
daire ve değişik formlardadır, ve toplumun içinde bulunduğu kültürü yansıtmakta ve çok 
estetik yapı elemanıdır. Diğer bir yönden de geniş açıklıkları aşmada tek çözümdür. Kemerin 
şekli ne olursa olsun dış yüklemelerden meydana gelen iç statik tesirler (basınç, çekme, 
kayma gerilmeleri) hep basınç gerilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Çekme gerilmeleri sıfır 
veya sıfıra yakın olmaktadır. Taş Malzemenin çekme dayanıklılığı olmaması bir sakınca 
meydana getirmemektedir. Çekme gerilmesine dayanıklı malzeme ise eski devirlerde sadece 
ahşaptır. Ahşabın mukavemeti ise geniş açıklıkları geçme de yeterli değildi. Ayrıca ahşap 
çürüdüğü için uzun ömürlü bir malzeme değildi. 
Tarihte  ilk kemer yapısı M.Ö.1800 yıllarında Babil'de bir köprüde uygulandığını kaynaklar 
bildirmektedir. Köprünün uzunluğu 180 m olarak bilinmektedir. İlk su kemeri uygulaması Asur 
Kralı Sennacherip (M.Ö.704-681) devrinde Ninova (Nineveh) kenti su yollarında görül-
mektedir. 
 
 

 ROMA DÖNEMİ 
 
Su kemerlerinin büyük çapta kullanılması  Roma döneminde olmuştur. Akedük yapısı adeta 
Roma Uygarlığı’nın sembolü haline gelmiştir. 
Roma'nın yaptığı ilk akedük M.Ö. 312 yılında Roma kentine su taşıyan 11 mil uzunluğundaki 
"Aqua Appia" su yolundadır.  
Yapılan akedükler genelde tek katlı olup yükseklikleri arazinin topografyasına göre 
değişmektedir. Vadinin derin yerlerinde ise iki katlı ve üç katlı olabilmektedir. İki katlıya en 
güzel örnek İstanbul'da 4. yüzyılda yapılan  Bozdoğan  (Valens) su kemeridir. Üç katlı bir 
sukemerine örnek Fransa'da bulunmaktadır. Nimes kentinin su ihtiyacını karşılamak için 1. 
yüzyılda Augustus döneminde yapılmıştır. Alt sırada  20 m yükseklikte  6 kemer, ortada  20 
m yükseklikte 11 kemer, üst sırada 8.5 m yükseklikte 33 kemer bulunmaktadır. Bir 
mühendislik harikasıdır. Roma döneminden kalma Akdeniz  ve Ege kıyılarındaki antik 
kentlere su taşıyan pek çok akedük kalıntıları vardır. 
İnceleme alanımızdaki en güzel akedük kalıntıları antik Tyana (Niğde, Bor) ve antik Antioch 
(Isparta, Yalvaç) kentlerinde görülmektedir. 
 

BİZANS DÖNEMİ 
Bu dönemde duraklayarak akedük yapımı devam etmiştir. Başkent İstanbul'da İmparator 
Jüstinien (525-565)  döneminde Mavlova Sukemeri, antik Efes Kentinde Pranga Sukemeri bu 
dönemde yapılan örneklerdir. 
 

OSMANLI  DÖNEMİ 
 

İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından alındıktan sonra ilerlemeler görülmüş ve Kanuni 
Sultan Süleyman devrinde gelişmeler doruğa ulaşmıştır. Bu defa kentte su sıkıntısı kendini 
göstermiştir. İstanbul su yollarının Roma döneminden kalanları onarılmış yeni su yolları ve 
akedükler yapılmıştır. Bu dönemde Mimar Sinan tarafından yapılan sukemerlerine Kavasköy, 
Uzun Kemer, ve Güzelce Kemer örnek verilebilir. 
Daha sonraki  yüzyıllarda İstanbul Beyoğlu yakasında kentleşme başlamış ve 18. yüzyılda 
gene Belgrat Ormanlarından yeni bir su yolu ile Beyoğlu, Taksim'e su getirilmiştir. Bu su 
yolunda yapılmış sukemerleri bu konudaki son örneklerdir. Taksim'e su taşıyan bu suyolu 
tamamen yeni ve Osmanlı yönetimince yaptırılmıştır. Sukemeri geleneği daha sonra 
gerilemiş ve basınca dayanıklı su boruların yapımı ile tarihe karışmıştır. 
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TÜNELLER 
 

Kentlerin su yollarında alçak vadileri geçmede sukemerleri kullanılmış, önüne gelen yüksek 
engelleri geçmek için tüneller uygulamaya konulmuştur. Genelde tepelerde yaklaşık 50 m 
aralarla kuyular kazılmış ve kuyuların tabanı alttan birleştirilmiştir. Bazı durumlarda 
yamaçlara tüneller kazılmıştır. İçme suyu amaçlı tünellerde, tünel ebadı küçüktür, ancak 
gene kazı ve temizlik için bir insanın yürüyeceği boyuttadır. İçlerinde genellikle kaplama 
görünmez, şekilleri gerek olmadığı için çok düzenli değildir. Tünel geçen zeminler çok sert 
olmayan kalker cinsinden ve daha yumuşak cinsten malzemedir. Geçtiği arazinin jeolojik 
özelliklerine göre gerekli önlemler alınmıştır.  
Tünellerin bakım ve kontrolu genelde bazı ailelerce yapılmaktadır. Bu insanların çeşitli 
sebeplerle bu işleri bırakması veya bakımının ihmali durumunda tesisler işlemez duruma 
gelmiştir. İçinde oluşan sürüntü maddeleri için de çeşitli önlemler alınmıştır. Uzun tünellerde 
yer yer 2-3 m derinliğinde kuyular açılarak sürüntülerin burada birikmesi sağlanmıştır. 
İçme suyu taşımak amacı ile yapılmış tünellere pek çok örnekler vardır. Antik Side kenti su 
yollarında çok düzgün şekilde açılmış tünel örnekleri vardır. Sulama ve taşkın amaçlı 
yapılmış tünellerde vardır. 
 

SİFON YAPILARI 
Bugün düşük vadiler, su basıncına dayanıklı borular ile geçilmektedir. Sanayi devrimi ile 
çekmeye dayanıklı boruların geliştirilmesi ile bu sağlanmıştır. Antik çağlarda çekmeye 
dayanıklı malzeme olmadığından, derin vadiler sukemerleri ile açılmıştır. Ancak bazı  özel 
sifon (inverted siphon) uygulamaları da görülmektedir. Güney batı Anadolu’da pek çok örnek 
vardır. 
Denizli Pamukkale yolu üzerinde bulunan antik Laodiceia kentine su taşıyan su yolunda bir 
vadi taş borulu sifonla aşılmıştır. Dik kenarlı taş bloklar içleri boru gibi oyulmuş ve vadi 
boyunca yan yana dizilmiştir. Burada bikarbonatlı suların kimyasal özellikleri göz önüne 
alınmış ve taş bloklar arasındaki derzleri kısa zamanda kapatacağı düşünülmüştür.Bu 
şekilde taş boru elde edilmiştir. Pamukkale’de bulunan suda aynı özelliktedir. 
Diğer bir sifon uygulaması kurşun boruların kullanılmasıdır. Kurşun boruların basınca 
dayanıklılığı buna imkan vermiştir. Çeşitli eski kentlerde bunlardan bahsedilmektedir. Buna 
en çarpıcı örnek Bergama kentine gelen su yolundadır. Son vadi kurşun boru ile aşılarak 
Akropole su ulaştırılmıştır. Efes Müzesinde çapı 15 cm varan kurşun borular 
sergilenmektedir. 
Bugüne bozulmadan gelmiş en güzel taş borulu örnekler Patara ve Aspendos kentlerine su 
taşıyan tesislerde görülmektedir. 
Sifon uygulamasına diğer ilgi çekici örnek Pisidya kentlerinden Ariassos (Badem Ağacı) 
kentinde görülmektedir. Terracota (bir çeşit pişmiş kil) boruların uçları vadi boyunca taş 
blokların içinde birleştirilerek sifon meydana getirilmiştir. Kalın cidarlı toprak boru çeşitleri 
daha başka kentlerde de görülmektedir. 
 

DEPOLAR (SARNIÇLAR) 
Su depolamak amacı ile yapılan açık veya kapalı su hazneleridir. Su depolarında hacım 
oldukça büyük olup (1.000-30.000 m³) suyun depoya gelir ve gideri vardır. Bugünde 
uygulanan içmesuyu projelerinde kullanılmaktadır. Bu depolar eski dönemlerde genelde bir 
yapının altına yapılabildiği gibi kısmen açıkta ve kısmen yarı gömülü olabilmektedir.  
Roma kentlerinde bulunan anıtsal çeşmeler (Nymphaeum) bir çeşit su depolarıdır. Antik Side 
kentindeki Nymphaeum sanat değeri çok yüksek ve çok güzel planlanmış harika bir su 
deposudur. Bir hidrolik görevi yanında sanat değeri de olan yapılardır. Mitolojideki olaylar 
mermer heykel ve panolarla anlatılmıştır. 
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Depolar (sarnıç-cistern) konusunda en büyük gelişme Bizans döneminde İstanbul’da 
görülmektedir. Kent içinde kalıntısı bugün bize ulaşan sayısız sarnıç vardır 
 
Bunların en büyük ve muhteşemi, içi boşaltılarak bugün ziyarete açılan Sultan Ahmet 
semtindeki Yerebatan Sarnıcı’dır (Basilica Cistern). İstanbul kentinde surlar içinde su 
depolayan üç adet açık su sarnıçları bulunmaktadır. 
Sarnıçlar yönünden diğer zengin bir bölgede Silifke ve civarıdır. Silifke’de Bizans 
döneminden kalma Tekirambar olarak bilinen dev su deposu ile Corycos kentindeki  büyüklü 
küçüklü sarnıçlar bunlara örnektir. 
Su depoları kapalı olduğu gibi havuz şeklinde açıkta su depolayan şekilleri de görülmektedir. 
Buna Niğde’de antik Tyana kentinde su depolayan ve Roma Havuzu olarak bilinen yapı 
örnek gösterilebilir. 
Anadolu’da pek çok yerde sarnıç denince geliri olmayan ve dökme suları depo eden küçük 
yapılar anlaşılır.  
 

KUYULAR 
İnsanoğlu çok eskiden beri kuyulardan yararlanmıştır. Kuyular bazen kendini tutan yarı sert 
zeminlere açılmış ve bazen de yumuşak zeminlerde açılmış, taş kaplama yapılmıştır. 
Anadolu’nun her köşesinde çok sayıda örnekler bulunmaktadır. Kuyuların genelde çapı 1-1.5 
m civarındadır. 
Konya çevresinde de çok eski kuyular bulunmaktadır. Ünlü Coğrafya yazarı Strabo yazdığı 
eserinde Konya Ovasında Savatra adlı kentte derin su kuyuları bulunmakta ve buradan 
çıkarılan su geçen yolculara satılırdı diye yazmaktadır. Savatra olarak bilinen Konya’nın 
kuzey doğusunda Eğribayat köyünde ve Kadınhan Kolukısa yakınında Karacaşehir diye 
bilinen eski yerinde derin kuyular görülmektedir.  
Kuyulardan su çıkarılmasında uygulanan yöntemler çeşitli kültür ve bölgelere göre 
değişmektedir. Bunlara bazı örnekler şöyledir. 
 
ÇIKRIKLA SU ÇEKMEK 
Ahşap içi boş bir tambur döndürülmekte ve buna sarılı bir ip kendine bağlı kovayı yukarı 
çekmektedir. Kovalar keçi derisinden yapılır ve kırba adı verilirdi. Anadolu ve Pers 
İmparatorluğu zamanında İran’da kullanılmıştır. İran’da Kariz-Kawat denilmektedir. 
Burada Konya’da söylenen bir tekerlemeyi alıyoruz “ Karnını doyur, çıkrığa buyur” 
 
CINGIRIK 
Özellikle yolcu ve yol hayvanlarının su ihtiyacı için hayır olarak yaptırılmıştır. Yere dikilmiş iki 
ağaç direğe, yatay olarak bağlanmış üçüncü direğin bir ucuna taş bir tarafına da kova 
asılmıştır. Cıngırıklara Konya Ovası’nda bolca rastlanmaktadır. Bazı durumlarda Cıngırık bir 
sarnıç üzerine de kurulmuştur. Çok eski devirlerden beri kullanıldığı bilinmektedir. 
KUYU TULUMBASI 
Bir hayvan gözü bağlı dönerek kuyu üzerindeki yatay tamburu çevirmekte, tamburda bir boru 
içinden geçen lastik bir tapalı zinciri yukarı çekerek kuyudan suyu almaktadır. Yakın 
zamanlara kadar bölgemizde kullanılmıştır. İran’da kullanılan bu sistem “Persian �heel” 
olarak bilinmektedir. 
 
ARŞİMET VİDASI 
İlk çağlarda ünlü bilgin Arşimet (Archimidis) (M.Ö.287-212) tarafından bulunmuş ilk öncü su 
çıkarma makinesidir. Bir boru içindeki helezon döndürülerek su 3-4 m yukarı alınabilmektedir. 
Yakın zamanlara kadar Mısır’da kullanılmıştır. 
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Şekil 11 

Arşimet Vidası 
 

 ÇEŞMELER 
Kente getirilen sular önemli yapılara, saraylara ve sokak çeşmelerine dağılmıştır. Orta gelir 
düzeyindeki kişilerin yani halkın evlerinde su tesisatı yoktur. Bunlar su ihtiyacını sokak 
çeşmelerinden evlerine taşımışlardır. Bugün nostalji ile, genç ve güzel kızların su 
doldurduğunu filmlerde gördüğümüz çeşmelerin çok önemli bir ekonomik görevi vardı. Eski 
kentler ise anıtsal çeşmeleri ile öğünürdü diyebiliriz. 
Çeşmeler  bazen doğrudan su şebekesinden su aldığı gibi bazı durumlarda arkalarında 
yapılmış küçük depoları vardır. Çeşitli kültürlerde çeşmenin su veren muslukları çeşitli 
yapılarla süslenmiş, yazılan kitabelerle yaptıran ve yaptırdığı tarih belirlenmiştir. Burada 
çeşitli dönemlerdeki çeşmelerde kısaca incelenmiştir. Değişik bir çeşme çeşidi de merdivenle 
inilip su alınan kuyu çeşmelerdir. 

 
ROMA DÖNEMİ 

Bu dönem kentlerinde sarnıçlar ve Nymphaeum adlı anıtsal çeşmeler vardır. Buradan 
yapılara ve diğer çeşmelere dağılırdı. Ayrıca İmparatorlar adına yapılmış üzerinde Tanrı ve 
İmparator heykellerinin bulunduğu anıtsal çeşmeler (Fountain) yapılmıştır. Bunlara antik Efes 
kentinde örnekler vardır.  
Polio Çeşmesi; 93 yılında Sextilius Polio adına yapılmış monumental bir çeşmedir. 
Üzerindeki heykeller Efes Müzesi’ndedir.  
Trajanus Çeşmesi: Roma İmparatoru Trajanus adına 98-117 yılları arasında yapılmış, 
monumental iki katlı bir çeşmedir. Üzerinde bulunan imparatorun heykeli Efes Müzesi’ndedir. 
 

BİZANS DÖNEMİ 
 

Bu dönemde kiliseler yanında kutsal kabul edilen ayazmalar vardır. Ayazma da bir çeşit 
çeşmedir. Eski büyük kilise ve manastırlarda mutlaka bir ayazma bulunurdu. 
İnceleme alanımızda bulunan görülmeye değer ayazma örneği Aksaray, Güzelyurt’da 
(Gelveri), Grigorios Theologos Kilisesi bahçesindedir. Su kaynağına üstü kapalı bir galeri ile 
inilmektedir. Eskiden bu suyun kutsal olduğu ve pek çok hastalıklara şifa verdiğine inanılırdı. 
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SELÇUKLU DÖNEMİ 
 

Müslümanlık dininde temizliğe çok önem verilmiştir. Camide ibadet için abdest almak 
gereklidir, bu ise devamlı temiz su gerektiriyor. Selçuklu döneminde çok zorunlu olmadan 
sarnıçlara yönelme olmamıştır. Çünkü Müslümanlıkta akan su temizdir inancı bulunmaktadır. 
Su ve çeşmeye çok önem verilmiş ancak çeşme yapıları sade düşünülmüştür. Yapı üzerinde 
yazılan kitabelerde yaptıran ve devrin hükümdarının isimleri yazılmış kutsal kitap Kuran'dan 
su ile ilgili ayetler yazılmıştır. 
 
 

OSMANLI DÖNEMİ 
Bu dönemde her yerde görülen normal çeşmeler yanında başkent İstanbul'da anıtsal 
(monumental) çeşmeler yapılmıştır. Bunlara Türk ve İslam sanatının en güzel süslemeleri 
işlenmiştir. Buna en güzel örnek İstanbul Sultanahmet'teki  III. Ahmet Çeşmesi'dir. Diğer 
önemli örneklerde şöyledir. III. Ahmed'in kızı Esma Sultan Çeşmesi, Yakup Kethüda 
Çeşmesi,  Beyoğlu yakasında  1. Ahmet tarafından yaptırılan Tophane Çeşmesi, Karaköy'de 
Azapkapı Çeşmesi, Kabataş'ta Hekim Ali Paşa Çeşmesi, Üsküdar meydanında III. Ahmet 
Çeşmesi, ve Beykoz çeşmeleridir. 
 
 

SU DEPOLAMA MÜHENDİSLİĞİ 
İnsanoğlu yerleşik düzene geçip uygarlık yolunda ilerlemeye başlayınca tahıl  üretimi önem 
kazanmıştır. Bu ise sulama yapılmasını (Irrigation) gerektirmiştir. Tarıma dayalı yerleşik 
düzen Neolitik dönemde gerçekleşmiş ve bu dönemde en önemli kent inceleme alanımızda 
bulunan Çatalhöyük'tür. 
Bu safhada  İnsanoğlu sudan korunmak ve su depolamak için baraj yapılarına yönelmiştir. 
Bunlar bugün belki göletler seviyesindedir. Ancak uygarlık ve mühendisliğin ilk ürünleridir, ve 
bilinmesi gereklidir. Bu konuda önemli örnekler  burada kısaca incelenmiştir. 
 
 

ESKİ MISIR 
Mısır dünyada ilk devletin kurulduğu yer olarak tarihe geçmiştir. Bu olay yaklaşık M.Ö. 3000  
yıllarındadır. Kendine özgü dini yapıları, ilk mühendislik yapıları olan piramitleri, resim yazıları 
(Hiyoroglif) ve gelenekleri, hayat felsefeleri ile kendinden sonra gelen uygarlıkları çok 
etkilemiştir. İlk su yapıları, sulama kanalları ve tarihin ilk barajları burada inşa edilmiştir. 
Mısır'ın tek su kaynağı  kuzeyinden gelip Akdeniz’e  dökülen Nil Nehri’dir. 
Ayrıca  eski Mısır'da Nil Nehri ile Kızıldeniz bir kanalla birleştirilmiştir, bu tarihin insan eliyle 
açılmış ilk su yoludur. Eski barajlar da şunlardır. 
 
MENES  BARAJI 
Tarihin Babası kabul edilen Herodot Tarih adlı kitabında dünyanın bu ilk barajından 
bahsetmektedir. Baraj yaklaşık M.Ö. 3000 yıllarında ilk Firavun kabul edilen Menes 
tarafından  başkent  Memphis'in güneyinde yaptırılmıştır. Nil Nehri’nden bir kanalla su 
ayrılarak kentin dışından bir göle ve buradan Nil'in doğal yatağına tekrar verilmiştir. Herodot 
ebat  vermemektedir. Literatürde bu barajın adı Kosheis olarak geçmektedir. Kargir olarak 
yapılan barajın 15 m yükseklik ve 450 m kret kotunda olduğu bilinmektedir. 



 75

SEDDEL KEFERE BARAJI 
Kahire'nin 30 km güneyinde Garawi vadisindedir. 3. ve 4.sülaleler zamanında M.Ö. 2950-
2750 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır. Baraj 12 m  yükseklik, 108 m kret uzunluğunda iki 
duvar ve bunlar arasında dolgudan ibarettir. Genişlik 36 m civarındadır. Dolu Savağı 
bulunmamakta, fazla suyun üzerinden aşması sonucu yıkılmıştır. İçme suyu maksatlı olarak 
yapıldığı ileri sürülmektedir. 
 
FAYYUM BARAJI 
M.Ö. 1800 yıllarında Firavun Moiris devrinde yapıldığı sanılmaktadır. Fazla suların Moiris 
gölünde depolanması ve ileride tekrar suyun Nil Nehri’ne verilmesi planlanmıştır. Barajın 
yüksekliği 7 m olarak tahmin edilmektedir. 
 
 

MEZOPOTAMYA 
Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge iki nehir arası anlamında tarihte Mezopotamya olarak 
bilinmektedir. Bugün bu bölge Irak, Türkiye ve Suriye'nin sınırları içinde bulunmaktadır. Mısır 
Uygarlığı ile hemen hemen aynı zamanlarda Sümerler ve daha sonra Babilliler burada 
yaşamış, kurdukları uygarlıklar, Mısır ile birlikte bugünün uygarlıklarına temel olmuştur. 
Bölgenin su kaynakları Fırat (Efratus) ve Dicle (Tigris) nehirleri olup bunlar Anadolu'da 
doğmakta ve Basra Körfezi’nden önce birleşerek burada denize dökülmektedir. 
DSİ tarafından bugün gerçekleştirilmekte olan dev Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve 
bünyesindeki ATATÜRK Barajı bugün Mezopotamya'nın kuzeyindeki topraklara can suyu 
getirmektedir. Mezopotamya Bölgesindeki bazı eski barajlarda şunlardır. 
 
MARDUK BARAJI 
Dicle Nehri üzerinde Samarra yakınlarında M.Ö. 2500 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır. 
Yaklaşık 12 m yükseklik ve 3200  m kret uzunluğundadır. Sol sahilinde suluma kanalı 
kalıntıları görülmektedir. Marduk bir Babil Tanrısı’nın adıdır. Moğollar 13. yüzyılda Abbasi 
Devletini ortadan kaldırdığı sırada bu barajı da kullanılamaz hale getirmişlerdir. 
 
Mısır, ve Mezopotamya'dan sonra eski uygarlıkların ortaya çıktığı diğer yakın doğu ülkeleri  
Filistin, Suriye, Anadolu, Yunanistan ve İran’dır. Buradaki önemli barajlar şöyledir. 
 
KATİNAH   BARAJI (Suriye) 
Asi (Orontes) Nehri üzerinde Humus yakınlarında 6 m yüksekliğinde, 2000 m kret  
uzunluğundadır. Roma  döneminde  önemli onarım gördüğü ileri sürülmektedir. 
 
KOFİNİ BARAJI (Yunanistan) 
M.Ö.1300 yıllarında yapıldığı kabul edilmekte olup, 10 m yükseklik ve 100 m kret 
uzunluğundadır. 
 
MURGHAP BARAJI (İran) 
M.Ö. 6. yüzyılda  Murghap Nehri üzerine yapılmıştır. 
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KOR BARAJI (İran) 
M.Ö.  5. yüzyılda  Persepolis yakınında Kor nehri üzerindedir. 
 
Asya'da yapılanlar ise: 
Basawakkulam  Barajı (Siri  Lanka)    M.Ö.    5.  yüzyıl 
Sudarsana Barajı (Hindistan)               M.Ö.   4      " 
Gukow  Barajı  (Çin)                            M.Ö.  3       " 
 
 

ROMA DÖNEMİ 
Roma dönemlerinde kentlerin içme suyuna verilen önem sulamaya gösterilmemiş, 
dolayısıyla baraj yapımında pek fazla örnek görülmemektedir. Bu dönemde yapılan barajlar 
da şunlardır. 
 
ANADOLU 
Çavdarhisar Barajı (Kütahya) 
Örükaya Barajı (Çorum) 
Böğet Barajı  (Aksaray) 
 
İSPANYA 
Cornalva,   15 m  yük.  194 m kret 
Prosperino,  12 m yük.  427 m kret 
Akantarilla,  14 m  yük.  550 m kret 
Consuagra  5 m yük. 664   m kret  bu baraj payandalıdır. 
Fransa'da Valon  de Baume  M.S. 2. yüzyılda yapılmış  ilk kemer barajdır. 
Suriye'de 21 m  yüksekliğinde. 365 m kret uzunluğunda Sıq Barajı ve 14 m yüksekliğinde 
Kurnup Barajı 
Libya'da  Vadi Megenin ve Leptis Magna barajları önemli örneklerdir. 
 
 

YEMEN MARİB BARAJI 
Baraj yapımında Yemen'de de çok eski  gelenek bulunmaktadır. Bunun en gelişmiş örneği 
Marib Barajı’dır. Baraj kuzey Yemen'deki eski Marib kentinden  60 km uzaklıktaki  Denne 
Nehri üzerindedir. Barajın Arapça adı “Sud  el Arim”dir. Marib Kenti Seba Melikesi Belkıs'in 
başkenti idi. Seba Melikesi Belkıs'ın M.Ö. 10. yüzyılda yaşadığı kabul edilmektedir. Belkıs 
dillere destan güzelliği ve Hazreti  Süleyman  ile görüşmesi ile tanınmıştır. Bu dönemde 
büyük bir devlet ve uygarlık kurulmuştur. Marib Barajının Belkıs tarafından yapıldığı kabul 
edilmektedir. Marib'in  dağları ormanlarla kaplı ovaları verimli idi. 
Baraj 19  m yüksekliğinde, ve 600 m kret  uzunluğunda gövdesi taş örmedir. Büyük taş 
bloklar kurşun ile birbirlerine bağlanmıştır. Barajın memba  yüzeyi ve üstü harçla sıvanmıştır. 
Eski dünyanın harika mühendislik yapılarındandır. İki sahilde kanalları hala bozulmamış su 
dağıtım merkezleri görülmektedir.  
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Marib kentinin gelişmesinde büyük katkısı olan barajda  yaklaşık 450 yıllarında Kral Şarahbı 
Yafur zamanında  büyük bir çöküntü olmuş ve bir kaç defa onarılmıştır. Bir defasında  
yaklaşık 200.000 kişinin çalıştığı belirtilmektedir. Yaklaşık 540 yıllarında barajda  bir gedik 
daha açılmış, Habeşistan Valisi  Ebraha  tarafından onarılmıştır. 570 yıllarında ise baraj 
tamamen çökmüş ve Seba uygarlığının ortadan kalkmasına neden olmuştur. 
Bu olayın Müslümanlığın doğuşundan sonra yankıları devam etmiş ve kutsal kitap Kuran'da  
şöyle yorumlanmıştır. "Seba halkının iyi meyvelerle dolu güzel bahçeleri vardı, fakat halk 
Allah'tan yüz çevirince,  Allah onları cezalandırmak için  barajlarını yıktı ve iyi bahçelerini  acı  
meyve veren  bahçelere dönüştürdü" 
 
 

ARABİSTAN BARAJLARI 
 
Yeni bir  barajın etüdü sırasında Mekke'ye 50 km uzaklıkta Taif kentinde iki eski baraj 
kalıntısına rastlanmıştır. Bunlar Talba ve Tamala barajlarıdır. Talba Barajı Taif'teki Kral 
Sarayı’nın 6 km  batısındadır. Baraj yaklaşık 15 m yüksekliğindedir. Kret genişliği 10 m ve 
uzunluğu  50 m  civarındadır. Gövde iki duvar arası taş ve kaya dolgudur. Su sızmasını 
önlemek için memba tarafı sıvanmıştır. Gövdenin ortadan çöktüğü anlaşılmaktadır. 
Tamala Barajı Taif civarında Liyyah vadisinde Taif-Abha yolu ile vadinin kesiştiği noktadan  
20 km güneydedir. Baraj kesiti Talba ile aynıdır. Kret uzunluğu yaklaşık 100 m dir. Her iki 
barajında Seba Melikesi Belkıs zamanında yapıldığı söylenmektedir. 
Baraj yapma tekniği Yemen'den Mekke'ye ve oradan Arap Orduları ile İspanya ve Avrupa'ya 
yayıldığı savunulmaktadır. Bu bilgiler J. Eurenius'un  " International  "Water Power and   Dam 
Construction "  dergisinin Mart 1980 tarihli sayısındaki makalesinden alınmıştır. (Eurenius, J, 
1980) 
 
 

ORTA ÇAĞDA BARAJ YAPIMI 
 
Baraj yapım tekniğinin Araplar kanalı ile Avrupa'ya geçtiği bu dönemde yapılan barajlar 
incelendiğinde daha iyi görünecektir. Orta  çağlarda Avrupa'da yapılan önemli Barajlar 
şunlardır. 
 
İSPANYA 
Almonacid Barajı, 11. yüzyılda   Endülüs Emevileri döneminde yapılmış,  29 m yükseklik, 200 
m kret uzunluğunda 
Almansa Barajı, 1384 yıllarında, Endülüs Emevileri döneminde yapılmış, 13 m yükseklikte, 
bu  baraj 1590 yıllarında İspanyollar tarafından  25 m yükseltilmiştir. 
Elche   Barajı, 23 m yükseklikte 
Tibi Barajı, 46 m yükseklikte 
 
İTALYA 
Cento Barajı, 8 m yükseklik, 60 m kret  uzunluğunda ağırlık barajı, yapımı 1450 yılında 
 
AVUSTURYA 
Spiegelfreundensee  Barajı, 8 m yükseklik, 250 m kret  uzunluğunda, toprak dolgu barajı, 
yapımı 1460 
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FRANSA 
Saint Ferreol  Barajı, toprak dolgu, yapımı  1675  yılları 
Relleu Barajı, 32 m yükseklikte kemer baraj 
 
ALMANYA 
Oderteich Barajı, kaya dolgu,  yapımı  1721 
 
Orta Çağ  Asya'sında yapılan  önemli örneklerde şunlardır. 
 
HİNDİSTAN 
Moti Talav Barajı, 24 m yük., 167 m kret, yapımı 11. yüzyıl 
Bhojpur Barajı,  27 m yük. yapımı 11. yüzyıl 
Mudduck  Masur, yapımı   15. yüzyıl,  her üçü de toprak dolgu 
 
İRAN 
Bujid  Barajı, yapımı  10. yüzyıl 
Gaznevid Barajı, yapımı  12. yüzyıl 
Saveh Barajı, yapımı 14. yüzyıl, yüksekliği 64 m 
 
JAPONYA 
Kaerumataike Barajı, 17 m yükseklik, 260 m kret uzunluğunda, yapımı M.S. 162  
Sayamaike Barajı, 15 m yükseklik, 3255 m kret uzunluğunda, yapımı 15. yüzyıl 
 
Orta çağda Avrupa karanlığa bürünmüş, Roma yapım geleneği gerileyerek Bizans 
İmparatorluğu’nda devam etmiştir. Baraj yapım geleneği ve teknolojisi, İran, Hindistan’da 
devam etmiştir.Buralarda tarımda buna paralel olarak çok ilerlemiştir. 
 
 

ANADOLU'DA  BARAJ ÖRNEKLERİ 
 
Çeşitli uygarlıkların yaşandığı Anadolu'da yapılan barajlar bu bölümde incelenecektir. En eski 
dönemlerden, Cumhuriyete kadar bu konudaki örnekler şöyledir. 
 
HİTİTLER DÖNEMİ 
Karakuyu Barajı, Uzunyayla'da, kreti U şeklinde, esas uzunluğu  200 m , toplam uzunluğu 
400 m, yüksekliği 8 m. 
Gölpınar antik göleti, Çorum, Alacahüyük'te, kret uzunluğu 110 m, kret genişliği 14 m, 
Konya Kadınhanı Köylütolu’nda 900 m uzunluğunda sedde  
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URARTU DÖNEMİ 

 
M.Ö. 900-600 yıllarında hüküm süren Urartular devrinde yapılmış, mühendislik harikaları, su 
yapıları vardır. Halen kullanılan Şamran su kanalı  yanında bugünde kullanılan barajlar 
vardır. Bunların en ünlüsü Keşiş Gölü veya Rusa Barajı olarak bilinenidir. 
 
KEŞİŞGÖLÜ  BARAJI 
Bu baraj, Van Ovası’nın doğusunda denizden 2540 m yükseklikte Erek dağı üzerindedir. 
Urartu Kralı II. Rusa (M.Ö. 685-645) tarafından yapıldığı anlaşılan ve kralın ismini taşıyan 
eser, Türkiye'nin en yüksek kotundaki barajdır. 
Keşişgölü'nde  iki sedde bulunmaktadır. Güney batıda baraj girişi üzerinde inşa edilen 1. 
sedde, kuzeyindeki ise 2. seddedir. Seddeler iki duvar arası taşla doldurulmuş ve 
sıkıştırılmıştır. Duvarlar 7 m genişlik ve 62 m uzunluğundadır. Sedde üzerinde 70 cm genişlik 
ve 95 cm yükseklikte dolu savak bugün görülmektedir.Bu barajın kanalları, Şamran kanalının 
sulayamadığı Van'ın yüksek yerlerini sulamaktadır. Barajdan çıkan suları regüle etmek için 
barajla Van arasında daha sonraları Sikhe ve Faruk bendleri yapılmıştır. Urartular 
döneminden kalma Keşişgölü’nden başka barajlar da bulunmaktadır. DSİ XVII. Bölge 
elemanlarından Sıddık Kılınçer'in bu konudaki araştırmalarından burada kısa dökümü verilen 
diğer barajlarda şöyledir. 
 
GELİNCİK BARAJI 
Van'ın  140 km güneydoğusunda Türk-İran sınırı yakınında, gövde duvarı  2.5 m kalınlık ve 
95 m kret uzunluğunda. Ot yetiştirme maksadı ile halen kullanılmaktadır. 
 
ARÇ BARAJI 
 Van'ın 103 km güneyinde, Arç çayı üzerindedir.Urartular döneminde çay üzerine yapılmış 
tek barajdır. 
 
ARGIT BARAJI 
Van'ın kuzeyinde Muradiye İlçesi, Argıt köyündedir. Kotu 2450 m civarında olan bir çöküntü 
üzerindedir. Ot yetiştirme maksadı ile halen kullanılmaktadır. 
 
SÜPHAN BARAJI 
Van, Muradiye, Adaklı köyü yakınındadır. Urartu Kralı Manua tarafından yapıldığı kabul 
edilen barajın orijinal gövde duvarı kaybolmuştur. Gölde tutulan su 8 hm3 tür. Barajın suları 
Muradiye ilçesinde Urartular döneminden kalma sulama kanallarında kullanılmıştır. Van 
Bölgesi Urartular Döneminden kalma su yapılarının bir planı sayfa 67 de görülmektedir. 
 
 

ROMA DÖNEMİ 
Roma Döneminden kaldığı bilinen, Anadolu'da üç baraj vardır. 
Çavdarhisar Barajı  (Kütahya) 
Örükaya Barajı  (Çorum) 
Böğetet Barajı   (Aksaray), (Bu yapı  Aksaray bölümünde incelenecektir) 
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ÇAVDARHİSAR BARAJI 
Kütahya yakınında antik  Aizonai kentini taşkından korumak ve sulama yapmak amacı ile 
yapılmıştır. Yapı Bedir çayı üzerindedir. Gövde yaklaşık 60-70 cm çok düzgün taşlardan 
örülmüş, iki duvarın arası doldurulmuştur. Gövdenin yüksekliği 10 m, kret uzunluğu 80 m dir. 
Planda kısmen kemerleme vardır. 
 
ÖRÜKAYA BARAJI 
Gövdenin memba tarafı zamanla dolmuştur. Yükseklik 13,50  m, kret uzunluğu 32 m dir. 
 
 

BİZANS DÖNEMİ 
Bu dönemde yapılmış barajlara da örnekler şöyledir. 
 
İSTANBUL BÜYÜKBEND 
İstanbul'a su temin eden Belgrat ormanlarında Belgrat köyünün 1 km uzağındadır. 
İstanbul'un başkent olarak kuruluş yıllarını takiben yapıldığı sanılmakta ancak yapılış tarihi 
kesin bilinmemektedir. 12. yüzyılda İmparator Andronikos (1183-1195) döneminde onarım 
yapıldığı tarihçi Khonates tarafından bildirilmektedir. 
Büyükbend Fatih ve Kanuni dönemlerinde tekrar onarımlar görmüş ve 3. Ahmet devrinde 
esaslı şekilde adeta yeniden yaptırılmıştır. İstanbul su yollarında yakın zamanlara hizmet 
vermiştir. 
 
LÖŞTÜĞÜN BARAJI 
Amasya yakınında iki parçalı Bizans döneminden kalma barajdır. 30 ve 70 m kret 
uzunluklarında ve 12 m yüksekliğinde toprak dolgu bir barajdır. 
 
 

OSMANLI DÖNEMİ  BENTLERİ 
Osmanlı döneminde İstanbul'un kalabalıklaşması ve ekonomik durumunun gelişmesi  soncu, 
su yolları ve sistemleri buna uygun olarak genişletilmiş ve yeni birimler yapılmıştır. Bu  
bentler (Baraj anlamına o günün terimi)  kentin kuzeyindeki Belgrat Ormanlarındadır. 
İstanbul su tesislerinde Kırkçeşme su yolunda 4 bent ve Beyoğlu yakasına su veren 
sistemde  üç bent olmak üzere toplam yedi bent bulunmaktadır.  
 
İSTANBUL   BEYOĞLU YAKASI 
İstanbul, Beyoğlu yakasında yerleşim Osmanlı döneminde başlamış ve zamanla gelişerek 
kentin  ağırlığı buraya kaymıştır. Bu yaka için eskiden kalma  bir su yolu yoktur. Buradaki 
gelişmeye paralel 18. yüzyılda su tesisi yapılmış, aşağıda tabloda görülen üç bent de 
toplanan sular ayrı bir su yolu ile Taksim'e getirilmiş ve kente buradan dağılmıştır. Taksim 
ismini de burada yapılan su tesislerinden almıştır. Bu su şebekesi tamamen Osmanlı 
döneminde yapılmış bir örnektir. İstanbul ve Beyoğlu yakasına su veren bentler aşağıda 
tablodadır. 
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Bendin adı  Yaptıran ve yılı  Yükseklik(m) Hacmi (bin m³) 
Topuzlu (Karanlık) II. Osman-1620  10      70 
Büyükbent  III. Ahmet-1724  12   1318  
Ayvat   III.Mustafa-1766  15    156 
Kirazlı   II. Mahmut-1818  13    104 
 
Yenibent  I Mahmut-1732  17    243 
Valide Bendi  Mihrişah Sultan -1750 14      - 
Topuzlu  I. Mahmut 1750  27     - 
 
Burada Büyükbent daha önce mevcut idi. İlk dört bent İstanbul yakasına, son üç bent ise 
tamamen Osmanlı döneminde yapılan Beyoğlu su yollarına hizmet etmiştir. Bu konuda geniş 
bilgi Prof Ünal Öziş’in "Anadoluda Eski Su Yapıları " adlı eserde bulunabilir. 
 
KADIKÖY YAKASI 
Bu bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Boğazın Asya yakasına  Göksu  Nehri 
üzerinde  1891-1893 yılları arasında Elmalı Barajı yapılmıştır. Kargir olan barajın yüksekliği 
18.50 m  ve kret uzunluğu 580 m dir. Barajın projeleri İsviçreli Henry Gruner tarafından 
yapılmıştır. 
 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN  İLK BARAJLARI 
 
Cumhuriyetin ilk yıllarında savaşlardan ekonominin bozulması, ve dış kredilerin o dönemde 
bulunmamasından su yapılarına fazla bir ödenek ayrılamamıştır. Ayrıca o günlerin en önemli 
sorunu bataklıkların kurutulmasıdır. Bataklıklardan dolayı meydana gelen sıtma hastalığı, 
ülke sağlığını tehdit ediyordu.  
DSİ'nin kuruluş  yılı olan 1954 yılına kadar yapılmış sayılı barajların bir tablosu aşağı 
verilmiştir. Buradaki  değerler DSİ-1961 yılı faaliyet bültenlerinden alınmıştır. 
 
 
Baraj adı  hacmi  yükseklik Sulama  Açılışı 
   hm³   m     ha     
Ankara, Çubuk 14  33  400   1936 
Bursa, Gölbaşı 14  14  800   1938 
Niğde, Gebere  3  17  500   1941 
Van, Sikhe   1   7  100   1948 
Eskişehir, Porsuk 155  41          22000   1949 
 
Ankara Çubuk ve Eskişehir Porsuk barajları beton ağırlık, diğerleri toprak dolgudur. Kret 
uzunluğu Van, Sikhe'de 749 m , Niğde Gebere'de 850 m dir. 
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Tanzim edilmiş göller ise şöyledir. 
 
Göl adı  Gölalanı Göl hacmi  Sulama Açılışı 
   ha  hm³  ha    
Konya, Beyşehir 65000  2153  -  1913 
Isparta, Gölcük 98  3    1948 
Van, Keşişgölü 500  9  -  1949 
Denizli, Işıklı  5700  206  18000  1952 
Manisa, Marmara 7000  350  80000  1953 
Ankara, Emir  147  9  -  1953 
Van,Doni  5  0,1  -  1954 
Van, Ermenis  40  0,2  -  1955 
 
 
 Burada bazı önemli noktalara dikkat çekilmelidir. Yapılan beş barajdan dördü bugün gölet 
büyüklüğündedir. İnceleme bölgesi içindeki Niğde Gebere Barajı ilgili bölümde incelenmiştir. 
Ayrıca Konya Ovası Sulaması olarak bilinen Beyşehir Gölünden beslenen proje ayrı bir 
bölüm halinde incelenmiştir. 
Van  bölgesinde bulunan Sikhe, Keşişgölü, Donigölü ve Ermenis Gölü projeleri ilk yapılışları 
Urartular dönemine kadar giden tarihi su yapılarıdır. 
DSİ 'nin kuruluş yıllarına kadar belediyelerce yapılan küçük hidroelektrik santrallar dışında 
büyük çapta  çevremizde yapılmış enerji üreten tesisler henüz yoktur. 
 
 

SULAMA MÜHENDİSLİĞİ 
 
Su yolları ve depolama tesislerinden kentlere içme suyu verildiği gibi aynı zamanda  sulama 
amaçlı da kullanılmıştır. Bu bakımdan içme suyu ve sulama konuları daima iç içedir. Burada 
sulama ağırlığı olan konuların kısa bir özeti verilmeye çalışılmıştır. 
Su yapılarının ilk uygulanmaya  başladığı Mısır, Mezopotamya, Filistin, Suriye, Anadolu, 
Yunanistan, İran ve Yemen gibi ülkelerde doğal olarak sulamaya da çok önem verilmiştir. 
Mezopotamya'da Sümerler zamanından  kalan kanallar, 13.  yüzyıla kadar kullanılmıştır. 
Orta çağlarda M.S. 2-8. yüzyıllarda Hindistan'da sulama faaliyetleri çok ileri düzeydedir. Batı 
Türkistan'da Fergana kanalı bu ülkedeki sulamaya örnektir. 
 
 

ANADOLU 'DA SULAMA 
 
Anadolu'da sulama alanında en önde gelen, Doğu Anadolu'da devlet kurmuş bulunan 
Urartulardır. Van ve yakın çevresinde yaptıkları baraj ve kanallarla sulama gelişmiş ve 
bazıları bugüne kadar gelmiştir. Roma dönemi en güzel örnekler Konya,  Ereğli Alan Arkı ve 
diğer sulama kanallarıdır. 
Selçuklular döneminde  sulamaya çok önem verilmiştir. Kentler içinde  sulama ağı kurup 
bahçeleri sulamışlardır. Başkent Konya ve Aksaray'ın kent içi sulamaları  buna en güzel 
örnektir. Osmanlı döneminde yüzyılın başında yapılmış, Konya Ovası sulaması  (KOS), bu 
döneme ait  en çarpıcı örnektir. İlgili bölümde incelenmiştir. 
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DSİ  Genel Müdürlüğü 1960 yılında Türkiye’deki eskiden kalma halk sulamalarını tek tek 
tespit etmiş ve bir kitapta yayınlamıştır. Her ildeki sulanan arazi, su kaynakları, ve yaklaşık 
yapılış tarihleri tahmini verilmiştir. Çok değerli bir ön incelemedir, ancak su yapıları tarihi 
perspektif içinde tek tek incelemeye değerdir. Bu kitapta verilen listelerde en fazla halk 
sulamalarının olduğu yer Van ve çevresi görülmektedir. Muhtemelen Urartu su yapıları ile 
bağlantılı olan Van merkez ve Muradiye ilçesinde sulanan yerler ve su kaynakları bir örnek 
olarak tablo halinde buraya eklenmiştir.  
 

VAN MERKEZ HALK SULAMALARI 
 
Sulanan   Yerler     Sukaynağı Sulanan arazi dekar 
Van merkez, Timar kasabası   Memba  ve Karasu  11.000 
Van merkez, Erçel kasabası  Memedik Deresi    3.500 
Van merkez, Erçel köyleri   Karasu-Memedik deresi   7.000 
Van merkez köyleri    Keçanis deresi    3.000 
 
 

VAN  MURADİYE  HALK SULAMALARI 
Muradiye merkez sulaması         4.300 dekar 
Muradiye köyleri                  10.500 dekar 
Muradiye  Çaldıran Kasabası          1.700 dekar 
 
 

SULAMA,  KURUTMA, BOŞALTMA  AMAÇLI TÜNELLER 
 
İçme suyu amaçlı tüneller dışında, baraj ve kanallarla birlikte yada bağımsız olarak sulama, 
taşkından koruma, veya bir akarsuyun yatağını değiştirme, bir gölün kurutulup sulamaya 
verilmesi amacı ile tüneller yapılmıştır. Bunlara çok çarpıcı  bazı örnekler buraya eklenmiştir. 
Bu projeler önceden bilinenlerdir araştırmalar çoğaldıkça örneklerde artacaktır. 
 
SULAMA AMAÇLI TÜNEL 
Buna en güzel örnek Aksaray, Sultanhan'da bulunan Kırkdelik Sulaması tünelidir. Ebatları 
itibariyle diğerlerinden büyük olan tünel bugün kullanılmaktadır. İlgili bölümde incelenecektir. 
Anadolu’da daha pek çok örnek bulunmaktadır. 
 
BOŞALTMA TÜNELLERİ 
Bergama (Pergamum) ve Nyssa (Aydın-Sultanhisar) antik kentlerinde sel sularını kente zarar 
vermeden savmak için tüneller yapılmıştır. Bergama kentindeki ikiz Kızılavlu tünelleridir. 
Genişlikleri 9 m, yükseklikleri 7.5 m, uzunlukları 196 m olup ikisinin birlikte su geçirme 
kapasitesi 360 m³ tür. 
Diğeri Aydın, Sultanhisar yakınındaki antik Nyssa kentindedir. Paralel iki tünelin uzunluğu 75 
m dir. Birinci tünelin boyutları yaklaşık 7.0 x 5.9 m, diğerinin ise 5.7 x 5.9 m olup her ikisinin 
toplam su geçirme kapasitesi 290 m³ tür. (Öziş Ü, 1984) 
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DERE YATAĞI DEĞİŞTİREN TÜNELLER 
 
Aksaray Ihlara vadisi girişindeki Ihlara (Yeşilyurt) kasabası girişinde Melendiz Çayı kentin 
girişinde  bir tünelden geçmektedir. Melendiz  Çayının  yatağı yaklaşık 400-500 yıl önce 
kazılan veya genişletilen bu tünele alınmıştır. 
Tünelsiz bir dere yatağı değiştirme olayı da Kilikya'nın en önemli kenti Tarsus'tadır. Kentin 
içinden geçen Berdan Çayının Bizans döneminde yatağı değiştirilmiştir. 
 

 
Şekil 12 

Antakya-Samandağ Çevlik Tüneli Planı (Aygen) 
 
 
 

ÇEVLİK TÜNELİ 
Bir başka baraj ve deşarj kanalı örneği Antakya, Samandağ Çevlik köyü yakınındaki antik 
Seleuceia  Pieria kentinde olan uygulamadır. Kentin içinden geçen dere kenti  basmakta ve  
limanını doldurmaktadır. Dere üzerinde taş bloklarla büyük bir taş bent (Baraj)  yapılıp suyun 
yönü çevrilmiş ve açılmış bir tünel ve açık kanala verilmiştir. Bu şekilde sel sularının  kente 
ve limana zarar vermesi önlenmiştir  
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Bir Mühendislik Harikası kabul edilen projenin deşarj hattında 50 m’lik kısımda 7 m 
boyutunda tünel, 50 m’lik kısımda  üstü açık çok derin kanal ve 30 m’lik kısımda 9 m 
boyutunda tünel vardır. Bu eser Roma döneminde İmparator Vespasianus (69-79) ve oğlu 
Titus (79-81) döneminde yapılmıştır. Burada su yapılarında çok nadir görülen yazıt 
(İnscription) da bulunmaktadır. Kanalın başındaki yazıt  şöyledir. 
 
SVESRASIANY  MVSTITVS 
 
Bugün kanallar ve tüneller kuru durumdadır, ancak çok az bir kısmında su bulunmakta ve 
sağ duvar kenarından bir kanalla bahçelere  su vermektedir. 
 
 

SULAMA VE KURUTMA AMAÇLI TÜNEL 
Burdur, Gölhisar ilçesi Söğüt Köyü civarında sulama ve kurutma amaçlı bir tünel 
bulunmaktadır. Söğüt köyü güneyinde Manay (Söğüt ) Gölü bulunmaktadır. Burada toplanan 
sular şişmekte ve çevreye zarar vermektedir, bunu önlemek ve başka yerlere  suyu 
ulaştırmak için bir tünel açılmıştır.  
Tünel  batısında, göl seviyesinin 7 m aşağısında ve 680 m uzunluğundadır. Bir insanın 
yürüyeceği boyutta, kayalara oyma ve yumuşak zeminde taş kaplamadır. Tünelde tıkanmayı 
önlemek için çıkış ağzından yaklaşık 50 m önce eşit aralıklarla 5 baca açılmıştır. Bacaların 
derinliği 6.5 m ye kadar inmektedir. Tünel Roma döneminde yapılmıştır. 
1951 yılında antik tünele paralel yeni bir tünel açılarak Söğüt gölü kurutulmuştur. (Antalya Su 
İşleri- DSİ Yayını) 
 

 
Şekil 13 

Burdur- Gölhisar  Söğüt Gölü  Antik Tüneli 
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OMAN KUYULU SULAMASI 
 

Bugün Arabistan yarımadasının batısında bir petrol ülkesi olan Oman’nın Nizwa kentinde çok 
değişik bir sulama sistemi görülmektedir. Buraya kısa bir özeti verilmiştir. 
Nizwa Kenti yakınlarında bulunan Hajar dağlarındaki su kaynaklarından vahalardaki 
bahçelere su aktarılmıştır. Hajar dağlarındaki “aflaj” adı verilen su yolları ile dağın yamacında 
uzak mesafelerden su getirilmiş ve dağın içine oyulmuş ve derinliği 70 m ye kadar varan ana 
kuyularda toplanmış ve buradan paralel kazılmış yer üstü ve yer altı kanalları ile vahalardaki 
bahçelere verilmiş, çöllerle kaplı bu bölgeye hayat getirilmiştir. Kanallar ve kuyuların yer 
altında açılması ile çok bol olmayan suyun buharlaşması önlenmiş ve çöller mucizevi şekilde 
aşılmıştır. 
Bugün hala yüzyıllardan beri kullanılan bu tesislerin yapılışı hakkında bilinenler de şunlardır.  
Oman’daki geleneğe göre bu sistemlerin kurucusu Davut peygamberin oğlu Süleyman 
peygamberdir. Süleyman peygamber (M.Ö.10. yüzyıl) doğa üstü varlıklarla bu kanalların 
onbin adedini on gün içinde açtırmıştır. Geleneğe göre sistem üçbin yıldan beri 
kullanılmaktadır. 
Arkeolojik araştırmalar ise bunların M.S. 3. yüzyılda İran’daki Sasani İmparatorluk 
döneminde yaptırıldığı görüşünü benimsemektedir. Çünkü benzerlerinin İran’da olduğu 
görülmüştür.. Belki bir kısmının Pers İmparatorluğu zamanında M.Ö. 6. veya 5. yüzyılda 
yapıldığı görüşü ağırlık kazanmaktadır. 
Suyun kabileler arasında dağılımı hukuki kuralların gelişmesi ile çözülebilmiştir. İslam öncesi 
bunun nasıl yapıldığına dair sadece tahminler vardır. En eski yazılı belgeler 3. İslam asrına 
aittir (10. yüzyıl) İslami dönemlerde bölgenin politik yapısı, kabilelerin sosyal durumları, İslam 
dininin öncelikleri göz önüne alınarak bir çözüme gidilmiştir. 
İlk öncelik dini görevlerin ifasına, evlerin ve hamamların ihtiyacına verilmiş, yaşam yerleri 
memba tarafında düşünülmüş kalan sular belirli kurallar ve geleneklerle sulamaya verilmiştir. 
(Tom Porteous- 18. Temmuz. 1993 - Türkish Daily News) 
 

YÜZYILIN BAŞINDA SULAMA PROJELERİ 
 
19. yüzyılda Avrupa'da meydana gelen Sanayi Devrimi ile bütün alanlarda çok hızlı bir 
gelişme süreci başlamıştır. Bilim ve sanayideki bu gelişmeler inşaat ve su yapılarına 
yansımış, çimentonun icadı ile beton ve çelikte büyük mukavemetler elde edilmiş ve büyük 
projelere girilmiştir. 
1908-1913 yıllarında bir Alman firmasının gerçekleştirdiği Konya Ovası Sulaması, Osmanlı 
İmparatorluğunun o zamanki sınırları içindeki ilk ve en büyük sulama projesidir. O günün 
şartlarında bitirilmesi büyük bir başarıdır. İhale yoluyla yapılmış ilk projedir. Dünyada da bu 
yıllarda bu çapta proje bir elin parmaklarını aşmıyordu. Bir fikir vermek için bu projeler 
aşağıya çıkarılmıştır. 
 
Fransa   Verdan Kanalı Sulaması   
İspanya    Eale Kanalı sulaması 
İtalya   Alto Verenose Sulaması 
Hollanda   Harlom Gölü Sulaması 
Mısır   Aşağı Mısır Sulaması 
Hindistan  İngiltere tarafından yapılmış projeler 
TÜRKİYE  Konya Ovası Sulaması (KOS) 
Konu bölgemizde olduğundan ayrı bir bölüm halinde incelenmiştir. 
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Fotoğraf şekil 14 

Roma döneminde yapılmış, Aspendos (Antalya) su kulesi 
(Basınca dayanıklı taş boruların geçtiği)  

 

 
Fotoğraf şekil 15 

İspanya’da Roma döneminde yapılmış sukemeri 
(Su kemerlerine örnek olarak konulmuştur) 
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SU KUVVETLERİ YAPILARI 
 
Tarih boyunca, suyun potansiyel enerjisinden yararlanılarak değirmenler kurulmuştur. Burada 
tahıllar öğütülerek un haline getirilmiştir. Değirmenler çok eski yapılardır. Değirmenlerde 
dairesel sabit bir taş üzerinde dönen ikinci bir taş vardır, tahıl bu iki taş arasında ezilmektedir. 
Burada kullanılan taşların sertliği fazladır. Değirmenler yakın zamana kadar bütün bölgelerde 
kullanılmıştır.  
Su kuvvetinden yararlanıp enerji üreten diğer bir yapı çeşidi,  hidroelektrik santrallardır. 
Türkiye'de ilk Hidroelektrik Santral 1902 yılında Tarsus'ta kurulmuştur. 
Yirminci yüzyılın başında ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kentleri ışığa kavuşturmak için her 
yerleşim bölgesinde belediyeler tarafından küçük hidroelektrik santrallar kurulmuştur. 
Bunların bugünkü güçleri çok küçük ve ekonomik olmadıklarından devre dışıdır, ancak 
zamanında çok büyük görevler üstlenmişlerdir.1950 yıllarına kadar belediyelerin hidroelektrik 
santrallarından üretilen elektrik enerjisi ağırlıklı idi. 
Konya kentinde ilk elektrik üretimi 1918 yılında Alaaddin tepesinin batısında odunla çalışan 
bir santral kurularak elektrik üretilmiş ve kent  en önemli bir kısmı aydınlatılmıştır. 
Türkiye'de belediyeler dışında büyük çapta ilk hidroelektrik santrallar, 1956 yılında faaliyete 
geçen Seyhan ve Sarıyar barajlarındaki tesislerdir. 
 
Konya il sınırları içinde kurulan ve çoğu bugün çalışmayan Hidroelektrik Santralları (HES) 
şunlardır. 
 
Santral yeri   Kuruluş yılı  Gücü Kw Bugünkü durumu 
Konya, Dere   1929   2x315=630 çalışıyor 
Ermenek   1934    36  yenilenerek çalışıyor 
Akşehir   1935    -  - 
Ereğli, Sümerbank  1938             2100  çalışıyor 
Karaman   1950   432  - 
Beyşehir   1950    80  - 
Beyşehir, Doğanbey  1961     -  - 
Ayrancı Barajı 1956    -   - 
Bozkır    1957  -     76  - 
Taşkent     -     -  - 
 
Göksu Yerköprü  1959           3x3600=10800 çalışıyor 
 
Ereğli’deki Hidroelektrik Santral, Sümerbank tarafından kurulan Bez Fabrikası için, 
Ayrancı'daki tesis Ayrancı Barajı ile kuruluş yıllarında DSİ tarafından, Göksu Yerköprü 
Hidroelektrik Santralı (HES) DSİ, İller Bankası  ve Konya Belediyesi tarafından yaptırılmıştır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 
KONYA  OVASI  SULAMASI 

 
Konya Ovası Sulaması olarak bilinen proje 1908-1913 yılları arasında yapılmıştır. Projenin su 
kaynağı Beyşehir Gölü olup, bu sular bir isale kanalı ile Konya Ovası’na indirilmiş ve üç esas 
ana kanal ile sulamaya verilmiştir. 
Bugün DSİ IV. Bölge Müdürlüğü bünyesinde olan tesisler önceleri ayrı bir yönetim tarafından 
işletilmiştir. Tesisler DSİ bünyesine alındıktan sonra yer yer iyileştirme ve geliştirilme 
safhalarından geçerek hizmet üretmeye devam etmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun son 
döneminde gerçekleştirilen ilk ve çok önemli bu proje, etüt safhasından başlayarak, projelerin 
yapımı, ihale edilmesi,  inşaatın gerçekleştirilmesi ve işletilmesi incelenecektir. 
 

KONYA OVASI SULAMASI  ÖNCESİ 
Bölgedeki en büyük su kaynağı olan Beyşehir Gölü’nde bahar mevsiminde karlar eriyip 
havzanın suları gölü doldurduğunda, su seviyesi yükseliyor, bugünkü Beyşehir Regülatörü 
yerinde bulunan köprüden taşan sular, Beyşehir Çayı olarak bilinen tabii mecrayı takip 
ederek 60 km uzaklıkta bulunan Suğla (Karaviran) gölüne dökülüyordu. Suğla Gölü ise 
düdenleri olan bir göldür. Düdenler tarafından çekilemeyen sular ise gölde toplanırdı.  Suğla 
gölü kurak yıllarda tamamen kurumakta idi. 
Yağış bol olan yıllarda sular yükselince Sarayköy yakınlarında havzanın en alçak eşiğini aşıp 
Mavi Boğaz ve Balıkova vadisi boyuncu akar ve Bozkır tarafından gelen Çarşamba Çayına 
karışırdı. Toplanan sular kuzeydoğu yönünde akarak Apa vadisine girer Çumra'yı geçerek 
Alemdar mevkiinde çeşitli yönlere akarak çeşitli su birikintileri, geçici göller oluştururdu. 
Eski Karaman Vilayetine ait kanunlar arasında suğlalar hakkında bilgiler bulunmaktadır. 
Burada Suğla su birikintisi, geçici gölleri ifade etmektedir. Konya'nın çeşitli yerlerindeki 
suğlaların yerleri bildirilmektedir. Yerler isim değişikliğinden ve iyi okunamadığından pek 
anlaşılamamaktadır. Ancak değerli bilgilerde çıkmaktadır. Ferid Uğur'un Konya Mecmu-
ası’nda "Eski Karaman Vilayetine ait Kanunlar" adlı makalesinden  şunları öğreniyoruz. 
"Seydişehir Gölü ayağından bahar mevsiminde feyezan edip akan su, Ciharşenbih 
(Çarşamba) nam mevkiden Dedelü nam mahalle geldikte bent bağlanır. Bent bağlama için 
Belviran kazasından reaya (Hıristiyan halk) kafi miktarda mertek getirir, ırgatlar (işçi) getirilip 
bent bağlanır." En sonunda Alemdar'da da son bent bağlanıp su ovaya verilirdi”, 
denilmektedir. Bu belgeden yer yer bent yapılarak sudan yararlanıldığı ve Alemdar'da bir 
bent olduğu sonucu çıkarılmaktadır. 
 

PROJE  ÖNCESİ ÇALIŞMALAR 
Bölgede su kaynaklarının azlığı, Konya'daki yöneticileri Beyşehir Gölünün bol sularından 
yararlanma düşüncesine götürmüştür. Bu konudaki çalışmalarda şöyle özetlenebilir. 
Konya Valisi Çelik paşa Suğla Gölünü bir rezervuar (depolama) olarak kullanmayı düşünmüş 
büyük Arvana Düdeni’ni kapattırmış ve Konya Ovasını sulamayı amaçlamıştır. Girişilen iş 
gölü şişirip bataklığa sebep olduğu için çevre halkınca tepkiyle karşılanmıştır. 
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1871 yılında Vali İzzet Paşa, Suğla Gölündeki bataklığı önlemek için kapatılan düdeni 
açtırmak istemiş ancak başarılı olamamıştır. 
1873 yılında Vali Hafız Paşa, Beyşehir Çayının mecrasını değiştirip, Suğla Gölü’nü kurutmak 
istemiş ise de sonuç alamamıştır. 
Konya'nın ova köylerinden olan Hayıroğlu köyü eşrafından Kurukafa Mehmet diğer 
köylülerden farklı ve sivri zekalı bir kişidir. 1884-1887 yılları kurak yıllar olmuştur. Kurukafa 
Mehmet, adamlar toplayıp Beyşehir suyunu ovaya akıtmak için kanal kazmaya başlamıştır. 
Kurukafa Mehmet'in suyu akıtması şüphesiz kapasitesinin çok üstünde bir iştir. Ancak 
Kurukafa Mehmet çalışmaları ölümünden sonra çalışkan Vali Ferit Paşanın dikkatini çekmeyi 
başardığına inanılmaktadır. Bu yönden Kurukafa Mehmet çevrede efsaneleşmiş ve Çumra'da 
bir parka büyük bir taş onun anısına dikilmiştir. Bu konuda geniş bir açıklama 13.07.1996 
tarihli “Yeni Konya Kırkambar”da yazarın makalesinde yer almaktadır. 

 
Şekil 16 

Çumra DSİ Parkı’nda Kurukafa Mehmet Anıtı 
 
 

PROJENİN ETÜT PROJE SAFHASI 
Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa 1898-1902 yılları arasında Konya Valiliği yapmıştır. Konya'da 
pek çok hizmetleri olan Ferit Paşa bu konu ile ilgilenmiştir. Konya Valiliğinden sonra 
Sadrazamlığa atanan Ferit Paşa İstanbul'da da konu ile ilgisini sürdürmüş ve Konya Ovası 
Sulaması Projesi’nin ihalesini gerçekleştirmiştir. Ferit Paşa’nın Vali iken ne gibi etütler 
yaptırdığı şimdilik bilinmemektedir. 
  

WALDORP 'un  1903 TARİHLİ RAPORU 
Proje Havzasında ilk mühendislik etüdü İstanbul Haydarpaşa Demiryolları İdaresinde çalışan 
Mühendis A. Waldorp tarafından yapılmıştır. Waldorp 12-19 Temmuz 1903 tarihinde çevreyi 
incelemiş ve raporunu 3 Ağustos 1903 tarihinde yetkili makamlara vermiştir. Kendi el yazısı 
ile Fransızca aslı bulunan raporda Beyşehir Gölü, çevrenin fizik ve topoğrafik özellikleri 
incelendikten sonra sonuçta aşağıdaki üç öneri getirilmiştir. 
1. Beyşehir Çayı eğimi korunmak kaydı ile yeniden düzenlenmelidir. 
2.Beyşehir Gölü’nde su seviyesi düştüğünde Beyşehir Gölü ile Beyşehir Çayını birleştirecek 
bir kanalın açılması 
3. Suğla gölünün devre dışı bırakılmasını, ve  Beyşehir Çayını Maviboğaz’dan geçen dere ile 
birleştirecek bir çevre kanalının açılmasını ilke olarak önermiştir. 
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Waldorp, Konya Ovasında sulanacak araziyi  500.000 dönüm olarak hesaplamıştır. 
1 dönüm = 919.30  m²  hesabı ile sulanacak arazi,  500.000 x 919.30/ 10.000 =  46.000 
hektar  olmaktadır. Arazi için su miktarı ise  0.5 l/s/ha  olarak kabul ederek, projenin su 
ihtiyacı m³/s olarak   46.000 x 0.5 / 1.000  = 23  m³/s  olarak bulunur. 
Sulama mevsimini 100 gün kabul ederek projenin yıllık su ihtiyacı m³ olarak 
   100 x 24 x 60 x 60 x 23 =  200.000.000  m³ bulmuştur. 
Bu miktar suyun Beyşehir Gölü’nden sağlanabileceğini, projenin maliyeti ile sulamadan elde 
edilecek ürünlerin bedellerini hesaplayarak projenin ekonomik olduğu sonucuna varmıştır. 
Projenin yapımına karar verilirse hemen hidroloji etütlerine başlanması gerektiğini Osmanlı 
Hükümeti ve onun Sadrazamına arz etmiştir. 
Bu etütler sırasında su ölçümleri şöyledir. 

Yıllar Tarihi Maks. Seviye (m) Tarihi Min. Seviye (m) 

1905 28 Mayıs 3,11 11 Kasım 2,11 

1906 02 Haziran 2,94 20 Ekim 2,38 

1907 04 Nisan 3,50 01 Aralık 2,27 

1908 15 Nisan 2,92 30 Kasım 2,65 

  
WALDORP'UN  1904 TARİHLİ RAPORU 

Waldorp'un 1903 tarihli raporu tasvip görmüş, ve takip eden yıl hidroloji ve harita 
çalışmalarına başlanmıştır. 1904 yılında çalışmaları yerinde incelemiş gene elimizde 
Fransızca fotokopisi bulunan Aralık 1904 tarihli raporu hazırlamıştır. Bu raporda da ilk 
etütlerin 1905 yılı haziran ayında, avam projelerin 1905 yılı sonunda keşif ve sözleşmelerin 
1906 yılı içinde tamamlanabileceğini belirtmiştir. 
 

KONYA VALİLİĞİNDE ÇALIŞMALAR 
Proje hizmetleri İstanbul'da ilerlerken, Konya Valiliği de kendine düşenleri yapıyordu. Konya 
Valisi Faik Beyin 1906 tarihli yazısından şunları öğreniyoruz. Milli Emlak Mühendis Rıza 
harita işleri ile görevlendirilmiştir. Valilik çok faydalı ve yörenin tarımsal kalkınmasında çok 
gelişme sağlayacak bu hayırlı teşebbüsün diğer işlerde olduğu gibi imtiyazı ile bir şirkete 
verilmeyip eksiltme usulü ile bir müteahhit firmaya yaptırılmasının uygun olacağını belirt-
miştir. 
Sulama yapılacak ovaların dökümü de şöyle çıkarılmıştır. 
  Seydişehir Ovaları  40.000  dönüm 
  Apa Ovaları    5.000      " 
  Simi Ovası   15.000     " 
  Konya Ovası köy arazileri 300.000    " 
  Suğla Gölü   100.000    " 
  Toplam   460.000    " 
 
Meram çayı ile sulanan Konya Ovası Sulaması ise  30.000 dönüm olarak belirtilmiştir. 
Ayrıca Haydarpaşa Demiryolu Şirketi Mühendislerinden Holtzman'ın proje ve ihale dosyası 
hazırlanmasında ismi, bazı kaynaklarda ifade edilmekte, ancak neleri yaptığı 
belirlenememiştir. Konya Valisi Ferit Paşa ile Alman Mühendisi A. Waldorp'un bu projede çok 
emekleri vardır. Onların hayat hikayelerini buraya koymak gereklidir. 
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MEHMET FERİT PAŞA (1847-1914) 
 
Bugün Arnavutluk sınırları içinde bulunan Avlonya'da doğdu. Babası Avlonya eşrafından 
Mustafa Nuri Paşa, annesi Tepedelenli Ali Paşanın oğlu Veli Paşanın kızı Ayşe Hanımdır. 
Öğrenimini özel hocalardan ders alarak ve Yanya'da Rum Lisesi’nde tamamladı. Türkçe, 
Rumca, Arnavutça, dışında Fransızca, Arapça ve İtalyanca öğrendi. Girit, Kandiye, Zvornik, 
Gaçka, Tiber, Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra 
1898 yılında Konya Valisi oldu. 
Konya Valisi olarak dört yıl hizmet etti ve çok yararlı eserler kazandırdı. Çevrede güvenliği 
sağladı. Eserleri arasında Konya Sanat Enstitüsünün açılması, Konya Buğday Pazarının 
yapılması ve Konya'ya Çayırbağı suyunun getirilmesi bulunmaktadır. Konya Valiliğinden 
Sadrazamlığa (Başbakanlık) getirildi, ve 1903-1908 yılları arasında bu görevde bulundu. 
Konya Ovası Sulaması Projesinin İstanbul-Bağdat demiryollarını yapmakta olan Anadolu 
Demiryolu Şirketine ihale edilmesini sağladı. 
1908 yılında ikinci Meşrutiyetin ilanı ile Sadrazamlık görevinden alındı ve Ayan üyesi (Bir 
çeşit Senato) oldu, 1909 yılında kurulan Teyfik Paşa kabinesinde İç İşleri Bakanı oldu. Daha 
sonra yurt dışına gitti ve İtalya'nın San Remo kentinde öldü ve Avlonya'daki aile mezarlığına 
gömüldü. Celaleddin Vlora Paşa adında bir oğlu ve üç kızı bulunuyordu. 
Ferit Paşanın Konya Ovası Sulaması Projesindeki hizmetleri unutulmamış ve bir büyük boy 
fotoğrafı Konya-Çumra KOS İşletme Şube Müdürlüğünde asılı bulunmaktadır. 

 
Fotoğraf şekil 17 

Konya Valisi, Sadrazam Avlonyalı Ferit Paşa 
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A. WALDORP 
 
Doğum yeri ve öğrenimini tespit edemediğimiz Alman Mühendisi Waldorp 1903 yılında 
İstanbul Haydarpaşa Demiryolu İşletmesinde çalışmaktadır. 
Konya Ovası Sulama sahasına ilk gezisini 1903 yılında yapmış, proje ihale safhalarında 
bulunmuş ve Projenin ihalesi ile Anadolu Demiryolu Şirketi tarafından Konya Ovası Sulaması 
başına, Başmühendis ve İnşaat Müdürü olarak getirilmiştir. İnşaatın bitirilip kabulleri yapılana 
kadar bizzat işi yürütmüştür. 
Daha sonra 1915 yılında Nafıa Vekaletinde (Bayındırlık Bakanlığı) Fen Heyeti Başkanı olarak 
görev yapmıştır. Aynı yıl Osmanlı Ordusu  tarafından Beyşehir kanalına bir Hidroelektrik 
Santralının  kurulmasının mümkün olup olamayacağı sorulmuş ve bunun gerekli düşü 
yüksekliği olmadığından mümkün olamayacağını gerekçeli bir raporla arz etmiştir 
Ülkemizde büyük hizmetleri bulunan  Waldorp'un ne zaman Türkiye'den ayrıldığı ve nerede 
öldüğü tespit edilememiştir. Buraya Beyşehir'de o yıllarda çekilmiş  bir gurup içindeki 
fotoğrafı konulmuştur. 
 

 
Fotoğraf şekil 18 

Alman Mühendisi ve Beyşehir’de Çeçen göçmenleri 
 
 

İHALE  SAFHASI 
Konya Ovası Sulaması Projesi Türkiye'de ihale yoluyla  yapılmış ilk  projelerden biridir. Bu 
yönden dosyasının incelenmesi ve bugün ile karşılaştırılabilmesini sağlamak için konu detaylı 
incelenmelidir. 
Konya Ovası Sulaması inşaatı  ihaleye çıkarılmış ve % 4 tenzilatla  "Anadolu Osmanlı 
Demiryolu Şirketi" ne verilmiştir. Sözleşme 10 Kasım 1907 tarihinde İstanbul'da 
imzalanmıştır. Osmanlı Hükümeti adına Maliye Bakanı Mehmet Ziya Paşa, Anadolu 
Demiryolu Şirketi adına Genel Müdür Edward Huguenin imza  atmıştır. Sözleşme 30 Nisan 
1908 tarihinde Sultan Abdülhamit tarafından tasdik edilmiştir. 
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 Sözleşme 27 maddeden ibaret olup buna 60 maddelik inşaat yapım şartnamesi eklenmiştir. 
Sözleşmenin kısa bir özeti şöyledir. 
1. Madde :  Burada yapılacak iş özetlenmiştir. Beyşehir Gölünden bir kanalla Konya Ovasına 
su vermek, Suğla Gölünü kurutmak ve meydana gelecek 80.000 dönüm araziyi sulamaktır. 
Bunun için gerekli harita ve projeler Hazine hesabına Şirketçe hazırlanacaktır. 
2. Madde : Hazırlanan harita ve projeler Ticaret ve Nafıa Bakanlığına verilecektir. 
3. Madde :  İnşaatın yapım süresi 6 yıldır. 
4. Madde : İş, kabul işlemlerinin yapılmasına kadar Hükümetçe tayin edilecek bir veya birkaç 
komiser vasıtasıyla kontrol ettirilecektir. 
5. Madde :  İnşaat sırasında işin gereği yapılacak kazılar, sanayi yapıları için gerek görülen 
arazi, kum ve taş ocakları Hükümetçe Şirkete temin ve teslim edilecektir. 
6. Madde :  İş için gerekli ekipman yurt içinden ve yurt dışından temin edilsin iç ve gümrük 
vergilerinin dışında tutulacaktır. 
8. Madde  : İşletmeye açılacak hale gelen kısımların Müteahhit Firmanın başvurusu ile geçici 
kabulü, bir yıl sonra da kesin kabulü yapılacaktır. Kesin kabul yapıldıktan sonra beş yıl 
süreyle masrafları Hükümet tarafından karşılanmak kaydı ile tesislerin bakımı ve garantisi  
Şirkete aittir. 
…… 
12. Madde  : Burada işin keşif özeti vardır. Keşif özeti  bugün bugünküden oldukça farklıdır. 
Birim fiyatla, götürü usul arasında değişik bir uygulamadır. 
İşin toplam tutarı 19.500.000 Fransız Frangı’dır. Müteahhit Firma her iş biriminde % 4 indirim 
yapmıştır. 
İşi yapan şirketin ortakları Alman olmasına rağmen, ödemelerde Fransız parası esas 
alınmıştır. Ayrıca şirketin proje, sözleşme, rapor ve yazışmalarda kullandığı dil Fransızca'dır. 
Sözleşmenin bu dildeki orijinali bugün elimizdedir. 
İşin tutarı Osmanlı Altın Lirası (Reşat Altını) cinsinden de hesaplanabilir. 1 Osmanlı altın 
lirası, 100 kuruş idi. Yapılan araştırmalarda o günlerde,  4.5 kuruş= 1 F.F (Fransız Frangı) 
olduğu görülmüştür. Buna göre 1 Osmanlı Altın lira= 22.2 F.F olmaktadır. İşin keşif bedeli ise 
% 4 indirim yapıldıktan sonra   19.500.000 x0.96= 18.720.000 F.F olmaktadır. 
Bu miktar 22.2 bölünerek    18.720.000 : 22.2 =  840.000  Osmanlı Altın lirası olmaktadır. 
Kaynaklarda 800.000 Osmanlı altını harcandığı belirtilmektedir. 
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KONYA OVASI SULAMASI, SUĞLA GÖLÜ KURUTULMASI KEŞİF ÖZETİ 

 
Madde  İşin açıklanması   Miktar Birim Birim fiyatı FF Tutarı FF 
1a Beyşehir Gölü sularını tutmak için sedde yapımı 1000 m 50    50.000 
1b Beyşehir Gölü giriş kanalının kazılması  1000 m 200  200.000 
1c BEYŞEHİR GÖLÜ REGÜLATÖRÜ    
 Kazı ve suların boşaltılması   1 adet 190.000 190.000 
 Temel İnşaatı     1 “ 150.000 150.000 
 Kemer ve duvarların yapımı   1 “ 185.000 185.000 

Ekipman     1 “   60.000  60.000 
Depo Yapım     1 1   15.000  15.000 

 BEYŞEHİR-ÇARŞAMBA ARASI 
2a Beyşehir çayının düzenlenmesi   60 km 21.000  1.260.000 
2b Çarşamba çayının düzenlenmesi, köprülerin 
 onarımı, 3 yeni köprü, 2 adet düşü, 14 adet 
 sel geçidinin yapılması    37 km 28.725  1.062.285 
 
 Apa köprüsünün düzenlenmesi 
 1 yeni köprü yapımı, 3 eski köprü onarımı 53 km 16.075  851.975 
  
 Demiryolu kuzey doğusunda sanayi yapısı 
 olmadan toprak kanal kazımı   25 km 9.600  240.000 
  
 SUĞLA GÖLÜNÜ DPLAŞAN KANAL 
3a 3 yeni köprünün onarımı, 3 seddenin inşası 
 sellerin önlenmesi, Suğla gölünü dolaşan 
 kanal kazımı     30 km 87.000  2.610.000 
3b 4 adet düşü yapımı, yeni köprü yapımı 
 yeni köprü ve Mavi Boğaz kanal kazımı  20 km 56.250  1.125.200 
 
 KONYA OVASI’NDA KANALLAR 
4a 1. Esas Ana kanalın açılması   250.000 dönüm  14,75  3.687.500 
 Sanat yapıları     250.000 dönüm  7,25  1.812.500 
4b 2. Esas Ana kanalın açılması   250.000 dönüm  10,25  2.562.500 
 sanat yapıları     250.000 dönüm  6,75  1.687.500 
 
 SUĞLA GÖLÜNDE İMALAT 
5a Kanal açılması     80.000 dönüm  12,25  980.000 
 Sanat yapıları     80.000 dönüm   6,50  520.000 
 
 ÇEŞİTLİ İŞLER 
6a Personel için binalar götürü       150.000 
6b Telgraf hattı çekilmesi götürü       100.000 
 
 GENEL TOPLAM       19.500.000   FF 

(F.F  - Fransız Frankı) 
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KONYA OVASI  SULAMASI YAPIM ŞARTNAMESİ 
 
Yapım Şartnamesi Türkiye'de ilk ihale oluşundan, o devirdeki inşaat yapım şartlarının değişik 
olmasından dolayı incelenmeye değerdir. Şartnamenin 1972 yılında DSİ tarafından çıkarılmış 
"Konya Ovası Sulaması" adlı yayında Osmanlıca metni ve Fransızca orijinali bulunmaktadır. 
Türkçe metindeki terimler bugün değiştiği için zor anlaşılmaktadır. Önemli maddeler bugünkü 
Türkçe’ye çevrilerek burada özet olarak verilmiştir. (Ölçer B, 1972) 
Yapım şartnamesi 60 maddeden ibarettir. Burada bazı önemli maddeler verilmiştir. Daha 
geniş araştırma için tüm şartname incelenebilir. Yapım şartnamesi 5 bölümde toplanmıştır.  
1. Bölüm Sözleşmenin konusu  (Madde 1) 
2. Bölüm İnşaat ekipmanı ve malzemesinin kabul ve teslimi, nereden temin edileceği, 

cins ve çeşidi, inşaatta depolanması  (Madde 2-16) 
3. Bölüm İşlerin yapılması   (Madde 17-30) 
4. Bölüm Genel hükümler    (Madde  31-59) 
5. Bölüm İşlerin yürütülmesi, iş programı  (Madde 60) 
 

ÖNEMLİ MADDELERİN AÇIKLANMASI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Madde 1 : Sözleşmenin konusu 
Bu şartname, Konya Vilayeti sınırları içindeki Beyşehir Gölü sularını seddeler ve kanallar 
yapılarak Konya Ovasına isale etmek ve orada  ayırım ve dağıtım yapılarak bu ovanın 
sulanması, Karaviran (Suğla) Gölünün kurutulması işlerinin tümünü kapsamaktadır. bu 
madde kapsamında yapılacak işler madde madde şöyledir. 
1.1 Beyşehir Gölünde su seviyesi düşük olduğunda ilerdeki taşkınları önlemek için seddeler 
yapılması 
1.2 Beyşehir Gölü ile Beyşehir Çayını birleştirecek yaklaşık 1000 metre bir kanalın açılması 
1.3 Yaklaşık 175 km uzunluğundaki Beyşehir ve Çarşamba  çaylarının lüzumlu yerlerine 
tahkimat yapılması 
1.4 Suğla Gölü’nün etrafını dolaşacak 29 km lik bir kanal ile Beyşehir çayını, Çarşamba 
Çayına bağlayacak 22,250 km lik kanal olmak üzere toplam 51,250  km lik bir kanalın 
açılması 
1.5 Tümü 580.000 dönüm sulanacak arazinin bulunduğu Konya Ovasında sulama amaçlı 
birinci, ikinci ve üçüncü derece kanalların açılması. Suğla Gölü çevresinde  kurutma amaçlı 
birinci derece, sulama amaçlı ikinci derece kanalların açılması, gerekli drenaj kanallarının 
yapılması  
1.6 Su akımını sağlamak için Beyşehir Gölü çıkışında bir Regülatör, İsale kanalı üzerinde 
Suğla Gölüne suyun giriş çıkışını sağlamak amacı ile üç adet regülatör (Su Mahazı), birinci, 
ikinci, üçüncü derece kanallara su almak için su alma yapıları (Priz-eklüz), kanalların 
temizlenmesini sağlayacak boşaltma kapakları, köprüler, sifonlar....vs gibi yapılarının 
tümünün gerçekleştirilmesi, 
1.7 Mevcut olan köprülerin yerine geçmek ve geçişleri sağlamak için, Beyşehir, Çarşamba ve 
yeni açılan kanallar üzerine kargir ayaklar üzerine demir kirişli ve ağaç döşemeli, 11 yeni 
köprünün yapılması. Mevcut 14 köprünün açıklıklarında gerekli  düzenlemelerin yapılması, 
Çarşamba Çayı üzerinde  kargir ve beton bir su köprüsünün inşası 
1.8 Suyun hızını azaltmak için kargir düşü yapılarının inşası 
1.11 Bekçi kulübeleri, malzemeler için depolar, personel için idare ve oturma binaları.... vs 
Özet olarak bu sulama projesi için gerekli bütün işler yerine getirilecek ve eksiksiz olarak 
teslim olacaktır.  
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2.BÖLÜM (2-16 MADDE) 
 
Madde 2: BEYŞEHİR GÖLÜNDE YAPILACAK İŞLER 
Beyşehir Gölü’nün sığ yerlerinde seddeler yapılacak, seddenin orta kısmı balçık (kil), 
seddenin suya karşı şevi ağaç, çayır, yada taş kaplama olacak, dolgular homojen olacaktır. 
Madde 3: BEYŞEHİR GÖLÜ ÇIKIŞI KANALI (Göl içinde) 
Kanalın yapılış gayesi sulama mevsimi sonu göl suyunu en düşük seviyeye getirmektir. Adı 
geçen kanal 1000 m boyunda, 60 m genişliğinde ve 1,50 m yüksekliğinde olacak, tabandaki 
kum ve çamur taranarak inşa edilecektir. Kazı malzemesi dolguda kullanılacak yada 
uzaklaştırılacaktır. 
Madde 4 :   BEYŞEHİR REGÜLATÖRÜ 
Konya Ovası Sulamasının en güzel yapısı olan ve Beyşehir girişinde eskiden burada bulunan 
köprünün yıkılarak yerine yapılan bu tesisin yapım şartları bu maddede verilmiştir. 
Regülatörün (Vana) iki görevi vardır. Kış aylarında suların kanala gidişini önlemek, sulama 
mevsiminde ise suyu düzenli vermektir. 
Regülatör 30 m³/s su geçirecek kapasitede inşa olunacak, uzunluğu 56 m, 1.50 m açıklıkta 
15 göz bulunacak, aralarına 14 kargir ayak yapılacaktır. Ayakların üzerine kemerler, gözlere 
hareketli kapaklar konacaktır. Temelden 5 m yükseklikteki döşemenin genişliği 9 m olacak, 
göl tarafına kapaklara kumanda edecek makine aksamı (ekipman) yerleştirilecektir. Kalan 
kısmı eski köprü yerine bu görevi devralacaktır. Regülatörün temelleri 56 m uzunluğunda ve 
14 m genişliğinde 1.50 m derinliğinde beton olacaktır. 
Temellerin kazısı sırasında suyun basmasını önlemek için batardolar inşa edilecek, batardo 
(geçici sedde) içinde iki sıra ağaç direkler bulunacaktır. Regülatörün üst yapısı düzgün 
kesme taş olacaktır. Döşemenin etrafına demir korkuluk konacaktır. Demir ve ahşaptan 
yapılacak kapakların çalışması için tunçtan yapılmış çarklar yapılacaktır. 
Madde 5 : KANALLAR 
Bu bölümde yapılacak en önemli iş, Regülatör’den itibaren kanalın 61,5 km, yani Kisecik 
(Kilisecik?) köprüsünün 7 km berisine kadar, çay güzergahı 16 m³/sn su geçirecek şekilde 
düzenlenecektir. 
Madde 6  : KARAVİRAN (SUĞLA) GÖLÜNÜN KURUTULMASI 
Beyşehir Gölü’nün suları tutulmuş olacağından Suğla Gölünün suları azalmış olacaktır. 
Suyun miktarını daha azaltmak ve düdenlere suları yöneltmek için Arvana mevkiinin doğu 
yönündeki kayanın önüne bir su kanalı açılacaktır. Kurutulmuş arazinin korunması ve 
sulanması için 4 m³/sn su isale kanalı açılacaktır. (Bu bölüm sonradan değiştirilmiştir-M.B)  
Madde 7  : YAYLA REGÜLATÖRÜ 
Alibeyhöyük yaylasında yapılacak Regülatör 10 m³/s bir kol ile Konya Ovası’nın Bağdat 
Demiryolu’nun sağ tarafında bulunan kısmı sulanacaktır. Regülatör kapaklı olarak kargir ve 
çimentolu betondan tek parça olarak yapılacak, üst yapı kesme taştan olacaktır. Regülatörün 
giriş eşiğinde sürüntü maddelerine engel olmak için regülatörün yanlarına kargirden tahliye 
kapakları yapılacaktır. Bu regülatörün kapasitesi 15 m³/s suyu geçirecek şekilde 9 kapaklı 
olacaktır. Regülatörün temelleri Beyşehir Regülatörü gibi betondan inşa edilecek, batardo 
(geçici bend) yapılmaması için nehir yatağı değiştirilecektir. 
Madde 8 : POSTALCIK REGÜLATÖRÜ 
Postalcık’ta yapılacak regülatör Konya Ovası’nın Bağdat Demiryolu’nun sağ tarafındaki biri 5 
m3/sn, diğeri 15 m³/s olan iki kanala su verilecektir. Yapım şekli Yayla Regülatörü ile aynı 
olacaktır. 
Madde 9 : KURUTMA İŞLERİ 
Esas Kanal’dan ikinci kanallara su almak için kapaklı bendler, 
İkinci kanallardan üçüncü kanallara su almak için giriş eklüzleri (kapak),  
Esas kanalın temizlenmesi için tahliye kapakları, 
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Esas kanalın taban seviyesini düşürmemek için su düzenleme kapakları, 
Kanalların yol veya demiryolu altından geçebilmesi için sifonlar, yapılacaktır. 
Yapılacak işlerin tümü kesme taş, beton ve demir borulardan inşa edilecektir. 
 
Madde 10 : BİRLEŞTİRME KANALI 
Bu kanal Suğla havzasını dolaşarak Beyşehir ve Çarşamba çaylarını birbirine bağlayacaktır. 
Kanalın kapasitesi 15 m3/s olacaktır. Kanal 61+500 km den başlayıp dağın eteğini takip edip 
Saray Köprüsü’nün altından geçerek Balıkova Boğazı’na girecek, daha sonra Bozkır’dan 
gelen Çarşamba çayı ile birleşecektir. Kanalın boyu 51,250 km olacak, çıkacak malzeme 
seddelerde kullanılacaktır. Saray ve Balıkova köprüleri arasındaki arazi batak olduğu için 
buralara seddeler yapılacaktır. 
 
Madde 11 : SULAMA KANALLARI 
Sulama için kanallar Esas Kanallar 
  İkinci derece kanallar (sekonder) 
  Üçüncü derece kanallar (tersiyer ) 
Drenaj kanalları  Esas Drenaj (tahliye) kanalları 
  İkinci derece drenaj kanalları 
  Üçüncü derece drenaj kanalları 
Adı geçen kanallar projedeki kesitlerine göre açılacak, çıkan toprak seddeler de kullanılacak, 
şevlerin korunması için çayır, çit harçsız duvar (pere) uygulanacaktır. 
Madde 12  :  KÖPRÜLER 
Bu madde de Beyşehir ve Çarşamba  çayları üzerinde mevcut köprülerin tek tek dökümü 
yapılmıştır. Bu madde bazılarının yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılmasını, bazılarının 
düzenlenerek kısmen korunmasını, bazılarının ise yeterli olduğundan aynen korunmasını ön 
görmektedir. Bunların dökümü de şöyledir. 
 
1. Beyşehir Köprüsü Bu köprü yıkılıp yerine Regülatör yapılacaktır. 
2. Avdancık I   “  Aynen kalacak, gerekli ilave yapılacak 
3. Avdancık II   "  " " " 
4. Pektemir  "  " " " 
5. Karahisar "  " " " 
6. Bada "  "  " " 
7. Evrey "  " " " 
8. Gevrekli "  " " " 
9. Karabulak "  " " " 
10. Kilisecik "  Korunacak, Birleştirme kanalı üzerine yeni köprü yapılacak 
11.    -  " Kilisecik köprü yakınına yeniden inşa 
12.     -   " " " 
13. Saray " Mevcut büyüklüğü yeterli, korunacak 
14. Balıkova " Yeniden inşa edilecek 
15. Bademli "  " " 
16.Sopran "  " " 
17.Karaca Ardıç  " " 
18. Bavuk "  " " 
19. Guca "  " " 
20. Belkuyu "  " " 
21.Apasaraycık Aynen kalacak, gerekli ilave yapılacak 
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22. Apa  " Genişletilerek yeniden inşa edilecek. 
23. Yıkık "  " " 
24 Dineksaray " Aynen kalacak, gerekli ilaveler yapılacak 
25. Balçıkhisar" Yeniden inşa edilecek 
26. Yaylalar   Yeniden inşa edilecek (Alibeyhöyük Yaylasında) 
27. Tavşan " Aynen kalacak  (Aynı isimde ayrı bir de akedük vardır.) 
28. Karaman "  " 
29. Demiryolu "  " 
30. Seyid "  " 
Bu Köprüler 1907 yılında hazırlanmış ilk projede gösterilmiştir. 
Köprüler hazırlanmış projelere göre yapılacaktır. Bu arada ulaşım aksatılmayacaktır. Yeniden 
inşa olunacak köprü döşemelerinin genişliği 3.5 m ile 4.5 m arasında olacak, demir kirişler  
üzerine ahşap döşeme olacaktır. Köprülerin ayakları ve yapılıyorsa kemerler adi kargirden 
olacaktır. Temeller beton olacak ve dıştan kırma taşlarla korunacaktır. 
Mevcut köprülerin yıkılmasından meydana gelecek kullanılabilir enkaz şirketçe kullanılabi-
lecektir. Birinci Ana Kanal Çarşamba çayının üstünden geçeceğinden buraya bir akedük (su 
köprüsü) yapılacak, yapı 35 m uzunluğunda ve 9,50 m genişliğinde olacaktır. Döşemesi 
kargirden yapılmış 4 ayak üzerinde olacaktır. 
Madde 13 :  Su Düşü Yapıları 
Düşü yapıları suyun hızını azaltmak için yapılacak bir sedde ile bir havuzdan ibarettir. Su 
çarpmasına maruz yerleri kesme taştan, diğer kısımlar ise basit kargir inşaat olacaktır. Altı 
düşü yapısından 5 adedi ana isale kanalında bir adedi de Suğla kurutma kanalında olacaktır. 
Madde 14 : Mansapların Korunması 
İkinci derecedeki su yolları sürüntü malzemesi getirerek mansapları bozmaktadır. Bunu 
önleyici ve koruyucu yapılar inşa edilecektir. 
Madde 15 : Kanallar Üzerinden Geçişler 
Kanallar ve regülatörlerden geçişler dar ahşap ve diğer köprüler konacaktır. 
Madde 16 : Binalar :İşletme için gerekli bina bekçi kulübeleri inşa edilecektir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 17-30) 
Madde 17: Kazı Yapılması 
Kazının yapılması, bunların el arabası, vagon, yük arabası dekovillerle taşınması, tüm gerekli 
alet ve edevat şirkete aittir.  
Madde 18: Gerekli Malzemeler 
Her türlü malzeme en iyi cinsten ve yapılacak imalata uygun olacaktır.  
Madde 19 :  Kum Hazırlanması 
Harçlar da kullanılacak kumlar, çakmak taşından köşeli cinsten olacak, içinde toprak gibi 
yabancı madde bulunmayacak, gerektiğinde büyük ve küçük taneler için elekten 
geçirilecektir. 
Madde 20 : Beton için lüzumlu Çakıl ve Kırmataş 
Çakıl ve kırmataş 60 mm elekten geçirilmiş olacak ve 20 mm elek altı kum ve diğer yabancı 
maddeler bulunmayacaktır.  Çakıl  ve kırmataş betondan  önce yıkanmış olacak, malzeme 
çakmak ve kireç taşı (kalker) cinsinden olacaktır. 
Madde 21: Kaldırım ve Balast Yapısı için Kırmataş 
Yolların yapımında kullanılacak kırma taş sert ve don tesirine dayanıklı olacaktır. 
Madde 22 : Taşlar 
Bütün taşlar şirketçe seçilecek ocaklardan alınacak, sağlam olacaktır. 
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Madde 23 : İşlenmemiş Taşlar 
Dış cephelerde en güzel ve en sağlam olanları kullanılacak ebatları 30-45 cm civarında 
ağırlığı 40 Kg dan fazla olmayacaktır. 
Madde 24 : İşlenmiş Taşlar 
Taşların dış yüzeyleri kalem ile yontulmuş olacak, taşların yan yüzeyleri dik, üst ve alt 
yüzeyler yatay olarak yontulacaktır. Bir sıraya konan taşların yükseklikleri eşit olacak, sıra 
yükseklikleri 25 cm yi aşmayacaktır. Meyilli olan yerdeki taş sıraların derzleri yatay olacaktır. 
 Madde 25  : Kesme Taşların Yapılması 
Taşlar ocakların don tesirine dayanıklı sert ve sağlam tabakalarından seçilip çıkarılacaktır. 
Taşlar projelerdeki detaylara uygun işlenip aynı biçimde duvara oturacak şekilde 
yontulacaktır. Taşların dış kısımları ince kalem ve taşçı çekici ile işlenecektir. Taşların 
arasına harç konacak ve derzler 1 cm olacaktır. 
Madde 26 : Kesme Taşlar 
Projedeki detaylara uygun işlenip yerine yerleştirilecek, dış kısımları ince kalem ve taşçı 
çekici işlenecektir. Derz araları 1 cm olacaktır. 
Madde 27 : Tuğla 
Tuğlalar en iyi tuğla ocaklarından temin edilecek, sert ve düzgün kırılmaları, vurunca ses 
çıkarmaları, pişkin olması az su emmesi ve çarpık olmamaları gerekmektedir. Ebatları 
uzunluk 23 cm eni 11 cm ve yüksekliği 6 cm olmalıdır. 
Madde 28 : Kereste 
Kullanılacak ağacın cinsi ne olursa olsun, kesim kışın yapılacaktır. Bozuk budakları 
olmayacak, dış kabukları soyulacaktır. Çam ağaçları reçineli olacaktır. 
Madde 29  :  Su Kireci 
En iyi durumdaki ocak, fırın veya  fabrikadan temin edilecektir. Markası üzerinde yazılı ağzı 
bağlı torbalar halinde temin edilecek rutubet almayacak şekilde işyerinde depolanacaktır. 
Madde 30  :  Çimento 
Portlant tipi olacak ve en tanınmış fabrikalardan temin edilecek ve işyerinde su kirecinde 
olduğu gibi rutubet almayacak şekilde depolanacaktır. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (31-59 MADDE) 
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 31 : Madeni Aksam 
Dökme demir, tunç ve somunlu vidalar , demir ve bina direkleri en iyi haddelenmiş cinsten 
olacaktır. Çeşitli makine aksamı ve ekipman Şirketçe en iyi fabrikalardan temin edilecek ve 
bunlar Almanya'da geçerli standartlara uygun olacaktır. 
Madde 35 :  Sanat Yapıları 
Sanat yapıları hazırlanmış ve onaylanmış proje ve detaylara uygun olarak yapılacaktır. 
Madde 40  :  Harçların Hazırlanması 
Kargir inşaatta (taş, harç ve betondan yapılan yapı) kullanılacak harçlar iki çeşittir. Birinde 
kum ve su , su kireci ile diğerinde ise kum ve su, çimento ile karıştırılacaktır. Kullanılan yerin 
özelliğine bağlı olarak  1 m3 kum için su kireci miktarı 250-400 Kg, çimento ise miktarı ise 
400-700 Kg arasında olacaktır. Su sızdırması söz konusu olmayan yerler de su kireci, su 
sızdırması söz konusu ise çimento  bağlayıcı olarak seçilecektir. Her iki halde de harç çok iyi 
karıştırılmış olacak ve uygun miktarda su kullanılmış olacaktır. 
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Madde 41  : BETON HAZIRLANMASI 
Önemli olmayan yerlerde, 2 hacim su kireci ve 3 hacım çakıl taşından beton yapılacak, 
önemli olan yerlerde ise 1 hacim çimento, 3 hacim kum, 7 hacim çakıl veya kırmataş beton  
için ölçü olacaktır. Su sızdırması söz konusu olduğunda 1 hacim çimento, 2 hacim kum, 5 
hacim çakıl taşı ölçü olarak ele alınacaktır. Kuru olarak karıştırılan beton bu şekilde yerine 
nakledilecek ve 30 cm lik tabakalar halinde yerine serilecek ve tokmaklanacaktır.  
 
BEŞİNCİ BÖLÜM (60. madde) 
Madde 60  : Her altı ayda bir işlerin dökümü çıkacak ve buna dayanılarak hakediş raporları 
düzenlenecektir. 
 

ANADOLU OSMANLI  DEMİRYOLU ŞİRKETİ 
Bu Projenin yapımını üstlenmiş Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi hakkında da şu bilgiler 
vardır. Şirket 1889 yılında Türkiye'de demir yolları inşa etmek amacı ile Alman ve 
İstanbul'daki işadamları tarafından müştereken kurulmuştur. Yabancı şirket olduğundan 
kayıtları Fransızca tutulmuştur. 
Şirketin adı : Societe du Chemin de Fer Ottoman  d'ANATOLİE 
Adresi  :   İmperie de Castro, Galata Rue, Perchembe Bazar,  CONSTANTİNOBLE 
Türkçe adı : Anadolu Osmanlı Şimendifer Şirketi 
Adresi : Perşembe Pazarı, Galata - İSTANBUL 
Tüzüğünde ise   kurucular şunlardır. 
 G. Siemens,  Berlin Deutsche Bank Müdürü 
 Alfred Gecher, İstanbul'da işadamı 
 M. Schrader, Alman Parlemento üyesi 
 Alfred Kaulla, Stutgart'ta Banka Müdürü 
 Otto Kühlman, İstanbul'da kurucu Genel Müdür 
  

İNŞAATIN YAPIMI 
İnşaatın başında başından sonuna kadar Waldorp İnşaat Müdürü olarak görev yapmıştır. Her 
altı ayda hakediş raporları düzenlenmiş ve bunlar Hükümetçe komiser olarak atanmış kişi 
tarafından kontrolu yapılmıştır. İnşaat süresinde hazırlanan şartname ve keşifte gösterilen 
bazı işler diğer taraflara kaydırılmıştır. Ek ödeme gerektirecek bir keşif artışına gidilmemiştir. 
Suğla Gölü’ndeki ve İkinci Esas kanaldaki sulama sahası azaltılmış ve son hakediş de 
görüleceği gibi bunun yerine Simi Ovası, Karaarslan Ovası, Konya Ovasındaki köylerin 
arazileri eklenmiştir. Birinci Esas Ana Sulama Kanalı 29 km düşünülmüş iken artırılmış ve 57 
km ye kadar uzatılmıştır. 
İnşaat süresince hükümet veya şirketçe görevlendirilmiş Alman Sulama Uzmanı Geheimen 
Gerhardt  proje sahasında bir inceleme yapmak için çağrılmıştır. Gerhardt proje sahasını, 
yapılacak tesisleri, kabul edilen sulama yöntemlerini, bunların maliyetlerini elde edilecek 
tarım gelirlerini incelemiş ve verdiği raporda projeyi fizibil (uygun) bulmuş ve bazı 
tavsiyelerde bulunmuştur. Bilgi aldığı ilk kaynak olan İnşaat Müdürü Waldorp'un çalışmalarını 
takdir etmiştir. 
İnşaatın yer teslimi 1 Temmuz 1908 tarihindedir ve 6 yıl olan sürede her altı ayda bir olmak 
üzere 11 hakediş raporu düzenlenmiştir. Keşifte olduğu gibi burada da her şey geniş olarak 
düşünülmüş ve süre uzatımına gidilmemiştir. 
Bu 11 hakediş raporu ve bunlar da yapılmış Fransız Frangı cinsinden  ara ve toplam 
ödemeler şöyledir. Bu miktarlarda eksiltme yoktur. 
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Hakediş no  Tarihi    Miktarı F.F  Önceki ile toplamı F.F 
1  31.12.1908   1.598.137     1.589.137  
2  30.6.1909   2.566.208   4.155.345 
3  31.12.1909   3.174.145   7.329.490 
4  30.6.1910   3.235.750  10.565.240 
5  31.12.1910   2.447.220  13.012.460 
6  30.6.1911   1.279.790  14.292.250 
7  31.12.1911   2.060.845  16.353.095 
8  30.6.1912     457.170  16.810.265 
9  31.12.1912   1.412.685  18.222.950 
10  30.6.1913     601.450  18.824.400 
11  31.12.1913  son hakediş   675.600  19.500.000 
 

 
Şekil 19 

Demiryolu Şirketi’ne ait hisse senedi 
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KONYA OVASI SULAMA PROJESİ SON HAKEDİŞ RAPORU 

31.12.1913  
 

Madde  İşin açıklanması  Miktar Birim Birim fiyatı FF Tutarı FF  
  BEYŞEHİR GÖLÜ 
1a  Sedde yapımı   1000 m 50    50.000 
1b  Beyşehir gölü giriş kanalı 1000 m 200  200.000 
1c  Beyşehir Regülatörü tamamı 1 ad. 600.000 600.000 
 
  BEYŞEHİR VE ÇARŞAMBA ÇAYLARI 
2a  Beyşehir çayı düzenlenmesi 60  km 21.000  1.260.000 
2b  Çarşamba çayı düzenlenmesi 37 km 28.725  1.062.825 
  Apa köprüsünden başlayan 
  kanalın düzenlenmesi  53 km 16.075  851.975 
  Demiryolu kuzey doğusunda  
  kanalın düzenlenmesi  25 km 9.600  240.000 
 
  SUĞLA GÖLÜNÜ DOLAŞAN KANALLAR 
3a  Çevirme kanalı yapımı  30 km 87.000  2.610.000 
3b  Mavi Boğaz kanalı yapımı 20 km 56.260  1.125.000 
 
  KONYA OVASI ANA KANALLAR 
4a  Birinci esas kanalın açılması 243.973 dönüm   14,75  3.598.600 
4b  Sanat yapıları   243.973 dönüm    7,25  1.768.800 
 
  İkinci esas kanalın açılması 110.295 dönüm   10,25  1.130.515 
  Sanat yapıları   110.295 dönüm     6,75   744.485 
 
  SUĞLA GÖLÜNDE İMALAT 
  Kanal açılması   20.000 dönüm   12,25  245.000 
  Sanat yapıları   20.000 dönüm     6,75  130.000 
 
  ÇEŞİTLİ İŞLER 
  Personel için binalar      150.000 
  Telgraf hattı       100.000 
 
  TOPLAM       15.867.400 
  KEŞİFTEN ÇIKARILAN      +3.632.600 
  HAKEDİŞ TOPLAMI      19.500.000  
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Şekil 20 

Hakediş raporu ön sayfa 
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Şekil 21 

hak ediş raporundan örnek (ilk sayfanın arkası) 
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İLAVE YAPILAN İŞLER 
 

Yapılan işler   miktarı  B.Fiyatı Tutarı F.F 
 Suğla Saray Sulaması 7.800 dönüm       17.00    132.000 
 Simi ovası kanal yapımı        450.000 
 Karaarslan kanal açımı        993.000 
 1. Esas kanalın uzatılması        850.000 
 Ova Köyleri kanalları       1.057.000 
 Topoğrafya işleri        +100.000 
      İlave işler toplamı  3.632.600 
 
Bu değişikliklerle ilgili 2.3.1911 tarihli yazı bulunmaktadır. Burada dikkat çeken nokta Suğla 
Gölü’nde sulama yapılacak arazi 80.000 dönümden 20.000 dönüme indirilmiştir. Birinci Esas 
Ana Sulama Kanalı boyu 29 km iken sonradan 30 km daha uzatılmış, 59 km olmuştur. 
 

İNŞAAT YAPIM PROJELERİ 
Sulama kanalları, sanat yapıları, dahil bütün projeler müteahhit firma tarafından hazırlanmış 
ve Osmanlı Hükümeti’nce onanmıştır. Projelerde kullanılan dil Fransızca'dır. Müteahhit firma 
iş sonunda bütün projelerin aydınger ve çekilmiş ozalitlerini Çumra merkez binası arşivine 
bırakmıştır. Yapılan araştırmada, statik ve hidrolik hesapların nasıl yapıldığına dair hesaplara 
rastlanılmamış ancak bunlara ışık tutacak kitaplar görülmüştür. Görülen bu kitaplar kısaca 
buraya alınmıştır. 
 Mesurages, Metrages, Jauageages  (Fransızca) E. Sergent   Paris 1891  
 Hilfstafeln.  (Almanca)  Georg Schewior  Berlin 1907 
 Les Irrigations en Egypte "Mısır sulaması" adlı Fransızca kitap proje yapımında ve 
detaylarda örnek olarak kullanılmıştır.  (J. Brois-  Paris 1911) 
O günden bu yana, yapı malzemelerinde ve yapı tekniklerinde çok büyük ilerlemeler 
olmuştur. Proje ve tesisleri birde bu açıdan karşılaştırmanın yararlı olduğunu 
düşüncesindeyiz. 
  

KANALLAR 
Beyşehir ana isale kanalı, birinci, ikinci, üçüncü esas ana kanallar, sekonder (İkinci derece) 
kanallar, tersiyer (üçüncü derecede) kanallar toprak olarak açılmıştır. Herhangi bir kaplama 
yapılmamıştır. Bu kanallardan örnek bir kesit buraya eklenmiştir. 
 

REGÜLATÖRLER 
Regülatörler kargir olarak inşa edilmiştir. Ana malzeme taştır. Tabanlarda beton (demirsiz) 
kullanılmıştır. Çok güzel estetik yapılardır. Bugün hizmet vermeye devam etmektedirler. 
Özellikle Beyşehir çıkışındaki regülatör Beyşehir'in en önemli ve güzel su anıt yapısıdır. 
 

KÖPRÜLER 
Kanalların geçtiği mecra üzerinde eskiden kalma köprüler bulunmakta idi. Bunlar Roma ve 
daha sonra Selçuk ve Karamanoğlu devirlerinden kalmadır. Bunlar genellikle kemer 
köprülerdir. Bu köprülerden bazıları aynen korunmuş, bazılarına kemer ilaveler yapılmıştır. 
Yeniden yapılan köprülerin bazısı taş kemerlerle eski sistemde bazıları  ise yeni sistem ile 
yapılmıştır. 
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Yapılan orta kargir ayaklar üzerine demir putrellerle geçiş sağlanmış ve bunların üzerine 
ahşap döşeme yapılmıştır. Bu ahşap döşemeler zaman içinde betona dönüştürülmüştür. 

 
Şekil 22 

Boşaltım kanalları kesitleri 
 

BİNALAR 
Binalar da ise durum şöyledir. Genellikle kanal boyu basit bekçi barakaları ve depolar 
yapılmıştır. Yapılan en önemli bina Çumra'da bugünde İşletme müdürlüğü tarafından Sosyal 
tesis olarak kullanılan yönetim binası ile iki  adet lojmandır. Yönetim binası Alman Mimari 
anlayışıyla kalın duvarlar üzerine ahşap döşemeler yapılmıştır. Yapı üç katlıdır. Korunması 
gereken çok estetik bir yapıdır. 

 
BETON VE BETONARME 

Projenin uygulandığı sıralarda betonarme henüz fazla kullanılmamaktadır. Hatta şartnameler 
bile henüz son şeklini almamıştır. Bu bakımından sözleşmede beton var betonarme imalat 
yoktur. Bağlayıcı olarak Portlant çimentosu ve bugün kullanılmadan kalkmış su kireci 
kullanılmıştır. Bunların nereden temin edildiğine dair bilgiye rastlanılmamış, bunların yurt 
dışından temin edildiği kabul edilebilir. 
Beton da ise çok büyük boyutlu çakıl tanesinin kullanılması dikkat çekicidir. Bugün ağırlık 
esası ile belirlenen betonu meydana getiren elemanlar, o zaman hacim oranına göre teşkil 
edilmiştir. 
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Fotoğraf şekil 23 

Çumra'da Konya Ovası Sulaması Binası 
 

SU KÖPRÜSÜ (AKEDÜK) 
İsale kanalı üzerinde çok değişik bir su yapısı da Tavşan Köprü olarak bilinen akedüktür. 
Burada İsale kanalı Çarşamba çayının üstünden bir su köprüsü ile karşıya geçirilmiştir. 
Taban ayakları, ve kanalın yan duvarları taş ve betondur. Tabliyesinin (döşemesi) ise demir 
putreller üzerinde beton veya betonarme olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Tavşan Köprünün 
uygulama projesi bulunamamıştır. Temel ayaklarında çok iri boyutlu malzeme kullanılmasına 
karşı bağlayıcı dozajının yüksek olmasından dolayı su tesirlerine karşı dayanıklı beton elde 
edildiği görülmektedir. 
Acaba betonarme (demir+beton) kullanılmış mıdır? Uzun yıllar Çumra İşletme Müdürlüğü’nde 
görev yapmış DSİ IV. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Aktaş bu konuda şu bilgileri verdi. 
“Almanlar tarafından yapılan Ova Kanalı üzerinde Bakırtolu, Sakyatan, ve Küçükköy'de 
sifonlar bulunmaktadır. Bunlardan ilk ikisi suyu tam geçiremediği için 1978 yılında kırdırılmış, 
başları kargir ortaları daire şeklinde betonarme yapı çıkmış ve içinde demirler bulunmuştur." 
Betonarme yapı tarzı sözleşmede bulunmamasına karşı, sonradan yapılan yazışma ile 
gerekli iznin alındığı ve sifonlarda uygulandığı görülmektedir. 

 
MAKİNA AKSAMI (EKİPMAN) YÖNÜNDEN İNCELEME 

Beyşehir Regülatörü’nde ve sözleşmede belirtilen diğer regülatörlerde elle çalışan hareketli 
kapaklar konulmuştur. Diğer su alma yapılarında kapak yapılmayıp, kargir inşaatta taban ve 
yanlara yuvalar konulmuş, buralara ahşap kalaslar basılmıştır. Uzun yıllar burada çalışan 
DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’nden Mak. Müh. Musa Tokur biz bu kapaklara demir çerçeveler 
geçirerek kapaklar elde ettik diye bilgi vermiştir. 
Kanalların açılmasında ise buharla çalışan makineler kullanılmıştır. Ortadan kazılan toprak 
yanlardan hendeklere atılmıştır. Bu durum bazı fotoğraflarda görülmektedir. Ancak hurda 
olarak bile bu makinelerden kalan parçalar bulunamamıştır. 
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ELEKTRİK DURUMU 
Sözleşmede telgraf hattının yapılması öngörülmüş ve uygulanmıştır. Elektrik enerjisi ile bir 
hüküm yoktur. Elektrik enerjisinden yararlanılmış mıdır?  Bu konuda da şu bilgi elimize 
geçmiştir. Şirket tarafından Orta Karaviran köyünde bırakılan (belki  tesisin işletilmesi 
döneminden) odun ve mazotla çalışan iki motor Seydişehir Belediyesi tarafından kente 
götürülmüş ve 1926 yılında bu makinelerle Seydişehir'e elektrik verilmiştir. 
 

KONYA OVASI PROJESİNİN GEÇİCİ VE KESİN KABULU 
Müteahhit firmanın başvurusu üzerine kurulan kabul heyeti 13 Aralık 1912 günü başlayıp 9 
gün işyerini gezerek tesisleri incelemiş, ve 24 Aralık l912 tarihinde kabulü yapmışlardır. 
Kabul heyeti dört kişidir. Bayındırlık Genel Müdürü Süleyman Sırrı, Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde Başmühendis Fevzi, Zühtü ve Konya Sulaması Komiseri Mustafa Nadir. 
Geçici kabul yapıldığında 9 nolu hak ediş ile ödenen miktar 18.222.950 Fransız Frangı’dır. 
Yapılan işin oranı % 93.5 tur. 
Geçici kabul heyeti geçici kabul tutanağında işlerin bir dökümünü vermiştir. Bunun 
incelenmesi ile bu ihale ile nelerin yapıldığı ortaya çıkacaktır. Çünkü tesise daha sonraki 
yıllarda eklemeler ve değişiklikler yapılmıştır. 
Beyşehir Gölünde 
Tarak makinesi ile göl tabanında kanal açılmış ve çıkan hafriyat , göl kenarına yapılan 
seddelerde kullanılmış, bu şekilde bir miktar arazi kurutularak kazanılmıştır. Seddeler 
kenarına taş duvar ve anroşman (taş koruma) yapılmıştır. 
Beyşehir Çayı 
Beyşehir çayı 16 m3/s su geçirecek şekilde açılmıştır. Suyunu Beyşehir çayına veren 
Sarısu'nun feyezan zamanlarında fazla sürüntü maddesi (teressübat) getirdiği göz önüne 
alınarak kanal güzergahı değiştirilmiştir. (Sarısu 1952 yılında bir çevirme kanalı ile Beyşehir 
gölüne çevrilmiştir.) Bu kanal Kisecik'e kadar yaklaşık 64 km uzunluğundadır. 
İltisak (Birleştirme - Reunion) Kanalı 
Burada eksiklikler görüldüğünden kesin kabulde göz önüne alınması kararlaştırılmıştır. 30 km 
boyunda Suğla Gölü’nün dışından giden bir kanaldır. 
Balıklıova Kanalı 
Yaklaşık 22 km uzunluğunda yeniden açılan bir kanaldır. 22 m3/s geçirecek şekilde 
kesitlendirilmiştir. Çarşamba Çayına birleşene kadar dağlık bir kısımdan geçmektedir. Bu 
kanal üzerinde 4 yeni köprü yapılmıştır. Kazıdan çıkan topraklar sedde yapılarak üzerine 
servis yolu yapılmıştır. 
Çarşamba Çayı 
Çarşamba çayı üzerinde 3 yeni köprü inşa edilmiştir.Kanala su veren derelerin birikinti 
maddesi getirmemesi için kanala koruma duvarları yapılmıştır. Suyun hızını azaltmak için üç 
şüt yapısından (düşü yapısı- sukutu madivar) biri  Belkuyu'da ve diğer ikisi köprüler önüne 
yapılmıştır. Bunların önüne inşa edilen havuzların su düşmesinden yer yer bozulduğu 
görülmüş ve bunların su tesirlerini karşılayacak şekilde yeniden projelendirilip inşası 
kararlaştırılmıştır. 
Sulama Kanalları 
Birinci Esas  Ana Sulama Kanal 
Bu İsale kanalının 176 km sinde Yayla Regülatörü ile 9 m3/s  su almakta ve uzunluğu  29.5 
km dir. İçeri Çumra  ve Kaşınhan civarındaki arazilerin sulamasına ayrılmıştır. 
Birinci Esas sulama alanında 18 adet toplam 79.5 km ikinci derece (sekonder) kanallar, 118 
adet toplam 312.25 km üçüncü derece (tersiyer) kanallar bulunmaktadır. 
İlk Projede yapılan değişiklik ile Birinci Esas kanal, 30 km uzatılmış ve Karaarslan civarına 5 
km bir şube kanalı eklenmiştir. Eklenen arazide sekonder ve tersiyer kanallar yoktur. 
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İkinci Esas ve 3. Esas Ana Sulama Kanalları 
İsale kanalının 202 km sinde yapılan Postalcık Regülatörü ile bu iki esas kanala su 
verilmiştir. 
İkinci Esas Ana Sulama Kanalı 
Güneydeki arazileri sulamak için 8.3 km uzunluğunda 3.6 m3/s su geçirecek şekilde İkinci 
Esas Ana Sulama Kanalı açılmış ve bunun sulama alanında 4 adet 41.4 km uzunluğunda 
ikinci derece (sekonder) kanal ve 67 adet ve 126.725 km uzunluğunda üçüncü derece 
(tersiyer) kanallar inşa edilmiştir. 
Üçüncü Esas Ana Sulama Kanalı 
Kuzeydeki arazileri sulamak için Postalcı regülatöründen su alan  8.47 km uzunluğunda ve 
1.4 m³/s su taşıma kapasitesinde Üçüncü Esas Ana Sulama kanalı açılmış ve bunun sulama 
alanında 4 adet   21.18 km uzunluğunda ikinci derece (sekonder) ve 31 adet 74.225 km 
uzunluğunda üçüncü derece (tersiyer) kanallar inşa edilmiştir. ( Drenaj problemleri nedeni ile 
1927 yılında 3. esas sulaması devre dışı bırakılmıştır.) 
Simi Ovası Sulaması 
İlk Projede bulunmayan bu kanal sonradan değişiklik sonucu yapılmıştır. İsale kanalının 153  
km sinde yapılan bir su alma yapısı Simi ovasına 1.5 m³/s su taşıyacak 15 km uzunluğunda 
kanal açılmıştır. 
Tahliye (Drenaj) Kanalları 
Sulama arazisi fazla sularını atmak için 565.18 km uzunluğunda boşaltım (tahliye)  açılmıştır. 
Ova Kanalları 
Alemdar Regülatörü’nden sonra yapılmakta olan Ova kanallarının durumunun kesin kabulde 
incelenmesine karar verilmiştir. 
Yollar 
Esas Ana sulama kanalları boyunca 0.15 m kalınlığında kırma taş veya çakıl serilerek 6 m 
platform üzerine 4 m genişliğinde 39.15 km servis yolları yapılmıştır. İkinci derece kanalların 
kazı toprağından yapılan seddelerin üzeri düzeltilerek kaplamasız yol haline getirilmiştir. 
SANAT YAPILARI 
Geçici kabul heyetinin tespit ettiği sanat yapıları şunlardır. 
1. Beyşehir Regülatörü 
1124 radye kotunda Beyşehir İsale kanalının başlangıcında kanala su vermek için kesme 
taştan yapılmıştır. Köprü görevi de yapmaktadır. 42 m uzunluğunda, 15 adet 1.5 m lik 
hareketli kapağı vardır. Tesisin en güzel anıtsal yapısıdır. 
2. Bağlama Regülatörü 
İsale kanalının 64. km sinde (Kilisecik mevkii) yapılmış kargir regülatör, görevi fazla suları 
Suğla Gölü’ne çevirmektir. 20 m uzunluğunda ve 2 adet 7.7 m lik hareketli kapağı vardır. 
3. İncesu Regülatörü 
Birleştirme (İltisak) kanalı üzerinde İsale kanalının 68. km sinde yapılmış kargir regülatör. 
Görevi taşkınları önlemek ve istenen suyu regüle etmek (düzenlemek),  26.5 m uzunluğunda 
7 adet  1.9 m lik hareketli kapağı vardır.   
4. Saray Regülatörü 
Balıklıova kanalı başlangıcında isale kanalının 97. km sinde kargirden yapılmış, üzerinde 
köprüde bulunan regülatör. Görevi isale kanalına 22.5 m³/s suyu vermektir. 15.5 m 
uzunluğunda 7 adet 1.5 m lik hareketli kapağı vardır. 
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Fotoğraf şekil 24 

Beyşehir Regülatörü 

 

 
Fotoğraf şekil 25 -26 

Yayla Regülatöründen iki görünüş 
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5. Simi Ovası Su alma yapısı 
Simi ovasına su almak için İsale Kanalın 153. km sinde dört gözlü ve 15 m uzunluğunda 
üzerinde köprü de bulunan regülatördür. 
6.Alibeyhüyük Yaylası Bendi (Kısıkyayla veya Yayla Regülatörü) 
İsale kanalının 176. km sinde Birinci Esas Ana Sulama Kanalı’na su almak için yapılmıştır. 
Çarşamba Çayı’na su veren  dört adet  1.5 m lik  hareketli kapağı ile dört adet  5.40 m lik 
taşkın kapağı vardır. ( İki taşkın kapağı sonradan yapılmıştır.)  Birinci Esas Ana Sulama 
Kanalı’na su veren 7 adet hareketli kapağı vardır. 
7. Su Köprüsü (Akedük veya Tavşan Köprü) 
Çarşamba Çayı’nın 183. km sinde ve Birinci Esas Kanalı’nın 4. km sinde 10 m³/sn su 
geçirebilecek kapasitede altı ayak üzerinde simanarme (siman, çimento anlamında ve 
simanarme ise betonarme anlamında ) döşeme, yan duvarları kargir su köprüsü 
8. Birinci Esas Ana Kanalı’nın 4. km sinde Karaman yolu üzerinde 12.80 m açıklığında 
simanarme kemerli yeni köprü yapılmıştır. 
9. Çarşamba Çayı üzerinde  Postalcık Bendinin membaında  beş gözlü Tavşan Köprüye iki 
göz eklenip yeniden yapılmıştır. 
10. Postalcık Regülatörü 
Çumra içinde İsale Kanalı’nın 202. km sinde İkinci ve Üçüncü Esas Ana Sulama kanallarına 
su vermek gayesi ile yapılmıştır. 45.80 uzunluğunda  Çarşamba Çayı’na su veren 7 adet 1.5 
m lik normal ve  taşkın için 4 adet 5.50 m lik hareketli kapaklar konulmuştur. İkinci Esas 
Kanala su veren  8 adet ve sonradan devre dışı olan üçüncü Esas kanala su veren 3 adet 
hareketli kapak konulmuştur. 
11. May Deresi Sel geçidi 
Birinci Esas Kanalı’nın 19. km sinde sol taraftan gelen, May Çayı’nın kanalın altından 
geçebilmesi için 4 m genişlik ve 2.3 m yükseklik içine sığacak şekilde elips kesitinde 
simanarma (betonarme) bir sifon yapılmıştır. Bu geçit üzerinde kanal 40 m  bir yalak içine 
alınmış ve Karaman yolu ve kanal servis yolu için 8 m açıklığında bir köprü yapılmıştır. 
12. Birinci Esas Kanalı’nın 17. km sinde İçeri Çumra köyü içinde  4.00 x 1.80 m ebatları içine 
elips kesitinde iki adet sifon yapılmış yanına 6 m lik köprü inşa edilmiştir. 
13. Üçüncü Esas Kanalı’nın 8. km sinde May Çayı’nın mecrasının altından geçmek için daire 
kesitli bir sifon yapılmıştır. 
14. Ova kanalı Prizi (Su alma yapısı) 
 İsale kanalının 215.775 km sinde Alemdar mevkiinde Ova kanallarına su vermek için 6 m3 
/sn su verecek kapasitede 4 adet  1 m lik hareketli kapakları olan priz yapılmıştır. 
15. Alemdar Regülatörü 
İsale kanalının 216.20 km sinde taşkın sularını Karahüyük yönüne sevk etmek için  12 m3/sn  
su kapasitesinde iki adet 5.50 m lik hareketli kapakları olan bir regülatör yapılmıştır. 
(Alemdar Regülatörü’nde daha sonraki yıllar değişiklik olmuştur.) 
Burada Beyşehir Regülatörü ile başlayan Ana İsale kanalı sona ermektedir. Çeşitli 
kaynaklarda uzunluğu değişmekle beraber isale kanalı 217 Km kabul edilebilir. 
BİNALAR (Mebani) 
Beyşehir 
26.00 x 7.90 m ebadında  8 odalı memurlar için tek katlı bina 
8.00 x 18.00 m ebadında Tamirhane 
12.00 x 6.00 m ebadında Depo 
 
 
 
 
 



 113

Karaviran Saray Köyü 
9 x 8 m ebadında iki katlı 6 odalı, bodrum katı putrel, diğer katlar ahşap döşemeli  bina 
Alemdar Köyü 
4.50 x 3.50 m boyutunda bekçi barakası 
TELGRAF HATTI 
Beyşehir- Alemdar arasında 226 km uzunluğunda tek telli telgraf hattı çekilmiş ve Beyşehir, 
Karaviran, Apa, Çumra Köyü (İçeri Çumra) ve Çumra İstasyonu’nda telgraf memurları ile 
haberleşme sağlanmıştır. Kesin kabule kadar 17 km daha ilave yapılmıştır. 
Sonuç olarak eksik işler kesin kabulde incelenmek üzere irili ufaklı 700 kalem işin kabulü 
yapılmıştır. 
 

KONYA SULAMASININ KESİN KABULÜ 
Müteahhit Firma’nın 9.10.1913 günlü talebi üzerine kesin kabul heyeti kurulmuştur. Bu heyet 
bu defa üye Zühtü dışında geçici kabulde bulunmuş üç kişiden oluşmaktadır. Kesin kabul 
11.11.1913 günü başlamış  Aralık ayı itibariyle düzenlenmiştir. Bunun özeti de şöyledir. 
İltisak (Birleştirme ) Kanalı 
Geçici kabulde eksik olan kanal projesine göre tamamlanmış ve üzerine dört yeni köprü inşa 
olunmuştur. Kanal güzergahına yamaçlardan gelen sular için  7 adet sifon inşa olunmuş, iki 
savak yapılmış hayvanlar için 13 adedi savaklı 20 adet sulanma mahalli bırakılmıştır. 
Karaviran Gölü 
Sözleşmede Karaviran Gölü’nde (Suğla Gölü) 80.000 dönüm arazinin kurutulması ve 
sulanması (teybis ve ırvası) ikinci ve üçüncü derece kanalların açılması öngörülmüş iken 
daha sonra pek çok sebepten dolayı sulamadan vazgeçilmiş ve sadece 20.000 dönüm 
kurutulma işlemi bırakılmıştır. Bu ise çevre köylerin sağlığında olumlu etki yapmıştır. (Bu 
dönemlerde su birikintilerinde üreyen sivrisinek sıtma hastalığını çevreye yayıyordu). 
Kurutulan saha 20.000 dönüm kabul edilmesine karşı gerçekte 5.300 hektar olmuştur. 
(55.000 dönüm- 1 Dönüm=  919.3 m² kabul edilerek)  
Ova Köyleri Kanalı 
Alemdar Regülatörü’nden başlayan ve ova köylerine su taşıyan 30 km uzunluğunda ve 4 
m3/s su kapasitesinde kanal açılmıştır. Bu kanal ilk sözleşmede olmayıp sonradan yapımına 
karar verilmiştir. Ova kanallarında 10 adet betonarme sifon, 17 adet köprü yeniden 
yapılmıştır. Bu kanal Küçükköy'ün içinden Hayıroğlu ve Bakırtolu köylerinin batısından 
geçerek Konya-Ereğli yolu üzerinde Sakyatan köyü arazilerine uzanıyordu. 
Burada Proje öncesinde Alemdar'da bulunan basit bir bend ile sulama yapılıyordu. Bunların 
su hakkı göz önüne alınarak iki açıklıklı bir kapakla buraya su verilmiştir. 
Binalar 
Çumra İstasyonu yanına İdare Merkezi olarak yapılmış iki katlı bina. Mimari özelliği olan bu 
bina uzun yıllar İdare merkezi olarak kullanıldıktan sonra halen DSİ Genel Müdürlüğü’nce 
Sosyal Tesisler olarak kullanılmaya devam etmektedir. Ayrıca memurlar için iki lojman bir 
ambar ve İmalathane Çumra'daki diğer yapılardır. Ayrıca Saray'da memurlar için bir ev ve 
çeşitli yerlerde bekçi barakaları yapılmıştır. 
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SULAMA TESİSİNİN MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN İŞLETİLMESİ   
1913-1918 

 
Konya Ovası Sulama Projesi, Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi tarafından tamamlanıp, 
geçici ve kesin kabulü yapıldıktan sonra sözleşmenin 8. maddesi gereğince 5 yıl süreyle 
işletilmesi gene aynı şirkete verilmiştir. 
Bunun için 6 Kasım 1913 tarihinde Osmanlı Hükümeti ile Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi 
arasında 11 maddeden oluşan bir anlaşma imzalanmıştır. Hükümet adına Bayındırlık Bakanı 
Osman Nizami ile İstanbul Bayındırlık Müdürü Süleyman Sırrı, Anadolu Osmanlı Demiryolu 
Şirketi adına Genel Müdür yardımcısı J. Guenter imzalamışlardır. Anlaşmanın kısa bir özeti 
şöyledir. 
Madde 1 :  
Tesisin tekniğine uygun olarak işletilmesi Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketine verilmiştir. 
Bütün harcamalar Hükümetçe karşılanacak, vatandaş ve üçüncü şahıslara şirket değil 
hükümet taraf olacaktır. 
Madde 2 : 
Sözleşmenin süresi 5 yıldır. 
Madde 4 : 
İşletme Müdürü Anadolu Osmanlı Şirketi’nce atanacak, sulamanın işletilmesi, gerekli onarım 
işlerinin yapılması, gerekli personelin temini ve çalıştırılmasını sağlayacaktır. İşletme Müdürü 
Şirket ile birlikte hareket edecektir. 
Madde 5  : 
Şirket her altı ayda bir rapor hazırlayacak ve burada kullanılan su miktarı ve sulama yapılan 
arazi belirtilecektir. 
Madde 6 : 
Şirket Müdürü’ne yardımcı olarak üçüncü şahıslara muhatap olacak bir komiser Hükümetçe 
atanacaktır. 
Madde 12 : 
Bu sözleşme İstanbul'da iki nüsha olarak hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 
 
Tesisin işletilmesini üstlenen Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi sulamanın düzenli 
yapılabilmesi için bir "İşletme Yönetmenliği" hazırlamıştır. 
Türkiye'de ilk defa uygulanmış bu yönetmenlik 6.11.1913 tarihinde imzalanan İşletme 
Sözleşmesi ile aynı zamanda hazırlanmış ve aynı kişiler tarafından imza altına alınmıştır. 
Dokuz maddeden ibaret bu yönetmenliğin önemli maddeleri buraya alınmıştır. 
Madde 1  : 
Sulama nöbetleşe yapılacaktır. Her araziye iki gün su verilecek, bunu takip eden on gün 
içinde tekrar su verilmemek üzere altı defa tekrarlanacaktır. Sulama süresi  Mart ile Kasım 
ayları arasındaki dönemdir. Su miktarı ise hektar başına 2 l/sn olarak tahmin edilmiştir. 
Madde 2 : 
Su alma yapılarında kapakların açılması ve süresi işletme personeli tarafından yapılacaktır. 
Madde 3  : 
Suyun nereye verileceği İşletme Müdürü tarafından belirlenecektir. Su ihtiyacı olan arazi 
sahiplerinin kapakları açmaları yasaktır. 
Madde 4 :  
Arazi içinde suyun kullanılma şekli arazi sahibinin arzusuna bırakılmıştır. Ancak arazisi 
suyun gelişine göre daha geride olanlar daha önde olanların suyunu kullanmaları yasaktır.  
 
 



 115

Madde 5 : 
Taşkın sularının akıtılması için gerekli tedbirler İşletme Müdürlüğü’nce alınacaktır. 
Madde 6 : 
İşletme personeli gerekli hallerde kanallara ve bitişik arazilere girme hakkına sahiptir. İşletme 
depo ve şantiye ve yol gibi sürekli kullanacağı arazinin tazminatını vermek kaydı ile kullanma 
hakkına sahiptir. 
Madde 7 : 
İşletme personelinin sulama hakkındaki uyarılarına arazi sahipleri uymak zorundadır. 
Madde 8 : 
Genel onarımlar İşletme Müdürünün nezaretinde yapılacak, üçüncü şahısların hiç bir şekilde 
bir onarım ve imalat yapmaları yasaktır. 
Madde 9:  
İşletme Müdürü’nün iznini almadan sulama ile ilgili doğrudan ve dolaylı hiç bir iş bir başka 
kişi tarafından yapılmayacaktır. 
 

1914 YILI İŞLETME GİDERİ 
 

Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketinin  işletme dönemi içinde yapılan  harcama ve raporlar 
her altı ayda düzenli olarak çıkarılmıştır. Bu listelerde yapılan incelemelerde 1914 yılında 
personel ve diğer masrafların toplamı 10.500 Osmanlı altın lirasıdır. 
İşletme bünyesinde Hükümet Komiseri olarak daha önce bu görevde bulunmuş Mustafa 
Nadir Antman görev yapmıştır. Yapılan harcama ve raporlar İstanbul'da Bayındırlık Müdürü 
Süleyman Sırrı tarafından onaylanmıştır. 1915 yılında yapılan harcamalarda incelendiğinde 
bunların personel ücretleri, çeşitli malzeme alımları, ve onarım masrafları olduğu 
görülmektedir. 
Bordrolar incelendiğinde teknik personel olarak bir işletme Müdürü ve bir Makine 
Mühendisi’nin çalıştığı görülmektedir. 1918 yılında İşletme Müdürü olarak Baryola'nın ve 
1915 yılında Makine Mühendisi olarak Ricardo Arrigoni'nin çalıştığı anlaşılmaktadır. 
Sulama tesisinin Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketince işletilmesi 15.5.1918 tarihinde 5 yıl 
dolmadan  sona ermiştir. Birinci dünya savaşındaki gelişmelerin buna sebep olduğu tahmin 
edilmektedir. 
 

OSMANLI HÜKÜMETİNCE SULAMANIN İŞLETİLMESİ 
 

5. Mayıs. 1918 tarihinde Hükümetçe atanan bir komisyon, Şirket Müdürü Baryola'dan bütün 
demirbaş, ekipman proje ve dokümanları teslim almıştır. Komisyon başkanı Süleyman Asaf, 
üyeler Naim ve Sulama Komiseri Mustafa Nadir'dir. Osmanlı yönetiminde Sulama 
Tesislerinin işletmesi 1918 yılından 1921 yılı Temmuz ayına kadar devam etmiştir. Bu 
dönemde daha önce Komiserlik görevini yürüten Mustafa Nadir İşletme Müdürü olmuştur. 
Bu dönemde Konya Sulamasına büyük hizmeti geçen Süleyman Sırrı ile Mustafa Nadir'in 
kısa biyografileri şöyledir. 
 
 

SÜLEYMAN SIRRI (1874-1925) 
Türkiye'nin ilk sulama mühendis ve hocalarından olan Süleyman Sırrı 1874 yılında Selanik'te 
doğmuş ve Mühendislik Mektebi mezunudur. Uzun yıllar İstanbul'da Bayındırlık Müdürlüğü 
görevinde bulunmuş ve bu arada Konya Ovası Sulaması Projesi’nde hizmetleri 
bulunmaktadır.1921 yılı Temmuz ayında bu görevden alınmıştır. Bu olayla sulama 
işletmesinin İstanbul Hükümeti ile alakası kopmuştur. 1921-1923 yıllarında Mühendislik 
Mektebi’nde Sulama hocalığı yapmıştır. 
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1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ikinci dönem İstanbul Milletvekili olarak girmiştir. 
19 Kasım 1924 tarihinde çok kısa ( 4 gün) ve onun ardından 5.Mart 1925 tarihinden ölümü 
olan 15 Aralık 1925 tarihine kadar Bayındırlık Bakanı olmuştur. Bakanlığı döneminde en 
önemli işi, Su İdareleri’nin yetki, teşkilatlanma, görevlerini düzenleyen 22.Temmuz 1925 
tarihli genelgeyi yürürlüğe koymak olmuştur. 
 
 

MUSTAFA NADİR ANTMAN 
Nereli olduğu ve ne zaman doğduğu tespit edilemeyen Mustafa Nadir Antman 1909 yılından 
1921 yılına kadar Sulama Komiseri ve Sulama İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.  

 
 

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SULAMA İŞLETMESİ  1921-1927 
 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Kurtuluş Savaşının arkasından devletin hiç yoktan yeniden 
kurulmasından dolayı güç günler yaşanmıştır. Bu dönemde Sulama Tesisi’nin nasıl 
çalıştırıldığı, hakkında elimizde yeterli bilgi yoktur.  
Cumhuriyet yönetimi 9 Haziran 1927 tarihinde çıkardığı 1053 sayılı kanunla Konya Ovası 
sulaması İdaresinin çalışması, yetki ve sorumluluklarını bir esasa bağlamıştır. 1 Haziran 
1927 tarihinden geçerli kanun 28 Mayıs 1932 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. 
Kanun 21 maddedir ve önemli maddelerin bugünkü Türkçe ile bir özeti şöyledir. 
Madde 1  
Konya Ovası Sulaması, hükmi bir şahsiyete sahip olup, katma bir bütçe ile Bayındırlık 
Bakanlığına bağlı bir Müdür tarafından yönetilir. Yönetim merkezi Konya'dır. 
Madde 2 
(Bu maddede sulama sahası ve burada bulunan tesisler belirtilmektedir.) 
Madde 3 
İşletme Müdürü Bayındırlık Bakanı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ve 
Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. 
Madde 4 
İşletmeyi yönetecek üçü tabii ve ikisi seçim yoluyla belirlenen 5 kişilik bir yönetim kurulu 
vardır. Seçilecek iki üye Konya Valiliği ve Encümeni tarafından seçilecek 4 üye arasından 
ikisi Bayındırlık Bakanlığı tarafından atanır. Bu iki üye memur olamazlar.Tabii üyelerden ikisi 
Konya Bayındırlık Başmühendisi ile Ziraat ve Sulama İdaresi Müdürü’dür. Üyelerden biri 
yönetim kurulu başkanlığına Bayındırlık Bakanlığınca atanır. 
Madde 5 
Seçilmiş üyenin görev süresi iki yıldır. Aynı üyeler tekrar seçilebilir. 
Madde 6 
Seçilmiş üyelere en fazla 10 lira, tabii üyelere en fazla 5 lira toplantı yaptıkları günler için 
hakkı huzur ödenir. Bu miktar Bayındırlık Bakanlığı’nca belirlenir. 
Madde 7 
Yönetim kurulu ayda en az iki defa toplanır. 
Madde 8 
Yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları şöyledir. 
1. Bütçe, ek tahsisat, ve kadro tekliflerini tetkik ve tasdik etmek 
2. Sulama, suğla ve su ücretlerine ait tarifeleri tetkik ve tasdik etmek 
3. Bütçe içindeki maddeler arasında aktarma yapmak 
4  Yıllık hesapları tetkik ve tasdik etmek 
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Madde 12 
İdarenin masraflarına karşılık sulama sahasında bulunan sudan yararlanan arazi, suni 
çayırlar, bağ, bahçe, bostan,...vs, Hotamış ve Karaviran suğlalarından, çay ve kanallar 
üzerinde kurulu ve yeniden kurulacak değirmen ve fabrikalardan her yıl bütçede belirlenen 
miktarda ücret alınır. 
 
Madde 13 
Sulama sahasındaki köylerin hudutları dahilinde bulunan ve 12. maddede belirtilen mahaller 
idarenin elemanları tarafından yerinde ölçülür. Ölçü yapacak memurlar gelmeden bir hafta 
önce durum köyde ilan olur. 
Madde 14 : (Burada ölçü de karşılaşılacak durumlarda ne yapılacağı anlatılmaktadır) 
Madde 15 
Sulama bedelleri Eylül ve Kasım aylarında toplanır. Kasım ayında ödenmeyen sulama 
bedelleri  ise % 20 fazlası ile tahsil edilir. 
Madde 17 
İdare masraflar düşüldükten sonra meydana gelen karın % 20 sini yedek akçe olarak ayrılır,  
kalanı takip eden mali yıl içinde Maliye Bakanlığına yatırılır. 
Madde 18 
Sulama sahası içinde şimdiye kadar sulama tesisatı için istimlak edilmiş olan arazi ve bu 
maksatla meydana getirilmiş binalar ve tesisatlar sulama idaresine terk edilir. 
Madde 19  
Sulama ücretleri ile ilgili 22 Nisan 1925 tarihli kanun geçerlilikten kaldırılmıştır. 
Madde 20 :Bu kanun 1 Haziran 1927 tarihinden geçerlidir. 
Madde 21 :Bu kanunun yürütülmesini Bakanlar kurulu yerine getirir. 
Bu dönemde Süleyman Asaf İlbay, Hüseyin Kaynak, Osman Nuri ve Aziz bey İşletme 
Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 
 

SÜLEYMAN ASAF İLBAY (1882-1957) 
Selanik’te doğdu. Hendese-i Mülkiye’den (Mühendislik Mektebi-İTÜ) mezun oldu. Selanik 
Nafıa Müdürlüğü’nde göreve başladı. Daha sonra Ankara, İzmir, KONYA, Adana’da görev 
yaptı. Halep Belediye Başkanlığı (1915) ve Nafıa Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) Genel 
Müdür Yardımcılığı (1916) görevlerini yürüttü.  
1924-1925 yıllarında Konya İrva ve İska (Konya Ovası Sulaması) Müdürü, Nafıa Vekaleti 
Genel Müdürü (1925), Ankara Belediye Başkanlığı ve Bilecik Milletvekili oldu. 
Selanik’ten Atatürk’ün yakın arkadaşlarından biri idi. 
 

TARIM BAKANLIĞI  DÖNEMİ 
 

28. Mayıs 1932 günü çıkarılan 1971 sayılı kanun, 1927 yılında çıkarılan 1053 sayılı kanunun 
yerini almıştır. Bu kanunla Konya Sulama İşletmesi Tarım Bakanlığına bağlanmış ve yönetim 
merkezi Çumra'ya alınmıştır. Bu yönetim 1938 yılına kadar sürmüş olup, bu dönem hakkında 
elimizde bilgi yoktur. 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
SULAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ  1938-1968 

 
29 Haziran 1938 tarihinde 3538 sayılı bir kanun çıkarılarak Konya Sulama İşletmesine yeni 
bir yön verilmiştir. 12 maddeden oluşan bu kanunda sulama ile daha önce çıkan kanunda 
belirtilen hususlar burada tekrarlanmıştır. Bunlar göz önüne alınarak önemli maddelerin bir 
özeti buraya çıkarılmıştır. 
  
Madde 1 
Konya Ovası Sulaması İdaresi, Bayındırlık Bakanlığı, Sular Genel Müdürlüğü teşkilatına 
bağlı yüksek mühendisler arasından seçilecek bir müdürün idaresinde işletilir. 
Madde 3 
İdarenin Müdürü Bayındırlık Bakanlığı’nca atanır. 
Madde 9 
Sulama şebekesinin ıslah ve tevsii (onarım ve büyütülmesi) için yapılması lazım gelen bütün 
inşaat ve tesisat işleri, 3132 sayılı kanunla verilmiş olan tahsisatın her mali yıl için ayrılacak 
kısımlarından sarf edilmesi suretiyle tamamlanır 
(Bu madde önemli ve yeni olup yeni işler yapılmasına kapı açmaktadır.) 
Madde 10 
Bu kanun, 26.5.1927 çıkarılan 1053 sayılı kanunla, bunun 1. maddesini değiştiren 28.5.1932 
tarih ve 1971 sayılı kanunlarını geçerlikten kaldırır. 
Madde 11 ve 12 
Bu kanun 1 Ağustos 1938 tarihinden geçerli olup Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.  
 
Bu süre içinde İşletme Müdürlüğü görevinde bulunanlar aşağı çıkarılmıştır. 
 
 Ferit Ölçer   1938-1940 Sulama İşletme Müdürü 
 Yekta İnceören  1940-1944       "         "          " 
 İzzet Ağış   1944-1951 İşletme Müdür vekili 
 Osman Bibioğlu  1951-1957 İşletme Müdürü 
 Haydar Günal   1957-1958      "" 
 Arif Ünlütürk   1958-1959  " Orman.Y. Müh. 
 Mehmet Sumra  1959-1960 İşletme Müdürü vekaleten 
 Orhan Akman   1960-1962 İşletme Müdürü,    Ziraat Y. Müh 
 Ağabey Alparslan  1962-1963  "  " 
 Ali Timuçin   1963-1968  "  " 
 
Döner Sermayeli  Konya Ovası Sulama İşletmesi 3.Temmuz 1968 tarihinde Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü oluru ile Devlet Su İşleri IV. Bölge Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Önce 
DSİ IV. Bölge Müdürlüğünde "Konya Ovası Sulaması (KOS) İşletme ve Bakım 
Başmühendisliği" olarak isimlendirilmiş, bugün ise " Çumra KOS İşletme ve Bakım Şube 
Müdürlüğü" olarak görevini sürdürmektedir. 
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Burada hizmeti geçen ve biyografileri bulunun idareciler hakkında da şunlar söylenebilir. 
 
İZZET AĞIŞ (1909-1965) 
Suriye  Humus kentinde doğmuş, 1933 yılında Mühendislik Mektebinden mezun olmuş, 
Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Su İşlerinin kuruluşundan sonra burada görev yapmıştır. 
Bayındırlık Bakanlığı Sular Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışırken Konya Ovası Sulama 
Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. DSİ Genel Müdürlüğünde Müşavere ve Murakabe Kurulu 
Başkanlığı’nda Teknik Müşaviri iken 1965 yılında ölmüştür. 
 
OSMAN BİBİOĞLU (1912-1974) 
1912 Yılında Batum'da doğmuş, 1938 yılında Yüksek Mühendislik Mektebi’nden mezun 
olmuştur. Uzun yıllar DSİ teşkilatında çalışmış, 1951-1957 yılları arasında Sulama İşletmesi 
Müdürlüğü görevini yürütmüş ve 1954 yılında Devlet Su İşlerinin kurulması ile Konya'da 
kurulan IV. Bölge Müdürlüğü’nün ilk Bölge Müdürü olmuştur. Çalışkanlığı ve hizmetleri ile 
tanınan Osman Bibioğlu 1957 yılında Bölge Müdürlüğü’nden ayrılmış, politik hayata geçmiş 
ve 11. dönemde Demokrat Partiden Konya Milletvekili seçilmiştir. Daha sonraki yıllarda 
Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nde kurduğu Müşavir Mühendisliği firması ile hizmet eden 
Osman Bibioğlu 1974 yılında ölmüştür. 
 
MEHMET SUMRA (1908-1967) 
1908 yılında Ermenek’te doğmuştur. 1936 yılında Yüksek Mühendislik Mektebi’nden mezun 
olmuş, Devlet Su İşleri Genel (DSİ) Müdürlüğü’ne girmiş ve Kemer Barajı Bölge 
Müdürlüğü’nde çalışmıştır. 
Konya DSİ Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra Kesikköprü Barajı Bölge 
Müdürlüğü’ne atanmış, bekar olarak ölmüştür. Çok alçak gönüllü bir kişi idi. 
 
Devlet su İşleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına kadar geçen 1938-1954 döneminde 
işletme ve bakım işleri dışında yeni kanallar açılması sanat yapılarının yapılması 
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan önemli işlerin bir dökümü aşağı çıkarılmıştır. 
 

İşin adı Müteahhit Firma Yapılış Tarihi  Ödeme TL 

K.O.S şebeke tevsii, işletme binaları Nuri Bakkalbaşı 1939-1942 190.000 

K.O.S. Sağ Çarşamba kanalı 
uzatılması 

Arif Balam 1947-1950 560.000 

Köprü yapımı, kanal temizleme Rifat Oturanç 1949-1951 650.000 

Sulama şebeke tevsii Aydıner Koll. Şti 1951-1955 230.000 

Beyşehir Sarısu çevirme kanalı Fakih Özlen 1951-1952 320.000 

 
Bu ihalelerle yapılan işlerde ne kadar yeniden kanal açıldığı ve ne gibi sanat yapılarının inşa 
edildiğini kestirmek oldukça güçtür.  
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KONYA OVASI SULAMASI TESİSLERİ 
 
DSİ'nin kuruluş yıllarında  Konya Ovası Sulaması ve su kaynaklarının bir dökümü aşağı 
çıkarılmıştır. Bu değerlerin daha sonra ölçüm ve hesaplamalarda değiştiği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu değerler kuruluş yılları değerleridir. 
1967 yılında Harita genel Müdürlüğü’nce yapılan yurt çapında yapılan kot düzenlenmesinde 
1124 kotu, 1121,03 olarak düzeltilmiştir. 
 
BEYŞEHİR GÖLÜ 
 
Göl Drenaj alanı    3.443 km² 
Maks su kotu (1949 yılında)   1.128  m 
En derin noktası    1.117  m 
Regülatör eşik kotu    1.124  m 
Göl alanı (1124 kotunda)   678   km² 
Göl hacmi (1124 Kotunda)    2,790  milyar m³ 
 
İSALE KANALI 
Uzunluğu (Beyşehir-Alemdar)  216,923  km 
Kapasitesi     22,4  m³/s 
Ortalama taban genişliği    25  m 
Ortalama eğimi    0,0055 
 
SUĞLA GÖLÜ 
Drenaj alanı     1.786  km² 
En derin noktası    1.091  m 
Maks su kotu     1.098  m 
Göl alanı (1098 kotunda)   112  km² 
Göl hacmi (1098 kotunda)   412  milyon m³ 
 
SİMİ-ALKARAN KANALI 
Uzunluğu     6,5  km 
Kapasitesi     1,5  m³/s 
 
BİRİNCİ ESAS ANA SULAMA KANALI 
Uzunluğu     56,810  km 
Kapasitesi     12 m³/s 
Eğimi      0.00013 
 
 
İKİNCİ ESAS ANA SULAMA KANALI 
Uzunluğu     19,5  km 
Kapasitesi     3.6  m³/s 
SAĞ ÇARŞAMBA 
Uzunluğu     41.9 km 
Kapasitesi     8 m³/s 
SOL ÇARŞAMBA 
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Uzunluğu     40  km 
Kapasitesi     4 m³/s 
ORTA ÇARŞAMBA 
Uzunluğu     10,6  km 
Kapasitesi     3 m³/sn 
OVA KANALI (ilk İhale kapsamında) 
Uzunluğu     30 km 
Kapasitesi     6 m³/s 
İKİNCİ DERECE (SEKONDER ) 
Toplam uzunluk    1150  km 
ÜÇÜNCÜ DERECE KANALLAR 
Toplam uzunluk    630   km 
SULAMA YAPILAN ALAN   35.000 hektar   ( 388.000 dönüm) 
SANAT YAPILARI 
Regülatör     7     adet 
Priz (Su alma yapısı)    174  adet 
Sifon      33    adet 
Akedük     1     adet 
Kabartma bendi    200  adet  
 

 
SULAMA PROJESİNE SONRADAN EKLENEN BARAJLAR 

 
APA BARAJI 

 
1960’lı yılların başında Mavi Boğaz’dan sonra Beyşehir İsale Kanalı üzerinde inşa edilmiştir. 
Çarşamba Çayı’nın, çevreden gelen su membaları ve İsale Kanalı’nın sularını regüle etmek 
(düzenlemek) için inşa edilmiştir. Güvenilir depolama kapasitesi 125 hm³ olarak 
gerçekleşmektedir. 
 

MAY BARAJI 
1950’li yıllarda başında Proje alanında May Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Depolanan sular 
Çumra’nın güney batısındaki sahalara verileceği ön görülmüştür. Ancak jeolojik nedenlerle 
baraj alanında boşluklar oluşmuştur, baraj su tutma görevini yerine getirememektedir. 
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Şekil 27 

Beyşehir İsale Kanalı (Beyşehir-Saray Regülatörü arası) 
 
Bu plan 5.4.1907 tarihinde Waldorp tarafından yapılmıştır. Burada numaraları verilen 
köprüler (pont) sözleşmenin 12. maddesinde isimlendirilmiştir. 
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Şekil 28 -29 

( Beyşehir İsale Kanalı Saray-Yayla Regülatörleri arası) 
( 5.4.1907 tarihinde yapılmış ilk sulama alanı projesi) 
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Bir belge niteliğinde olduğundan resim 25 numarada verilmiş tesisler, köyler ve projedeki 
orijinal yazılışları aşağı çıkarılmıştır. 
No  Bugünkü ismi    Projedeki Fransızca yazılışı 
1  Yayla Regülatörü   Prise d'eau 
2  Tavşan Köprü, akedük, su köprüsü - 
3  Yayla Köprüsü, Tavşan Köprü Pont 26 
4  Postalcık Regülatörü   - 
5  Alemdar Regülatörü   - 
6  1. Esas Kanal 
7  2. Esas Kanal 
8  3. Esas Kanal 
9  Tahliye (boşaltım Kanalı) 
10  Konya-Karaman Demiryolu  Cheminde fer İmperial Baghdat 
11  Konya-Ereğli yolu   Chemin de Konia-Ereğli 
12  May Deresi   
13  İçeri Çumra    Tchonmra 
4  ÇUMRA 
14  Alibeyhüyük 
15  Çarıklar    Tcharıklar 
16  Kaşınhan    St de Kachınhan 
17  Karamankırı   
18  Üçhüyük    Hütchüyük 
19  Taşağıl    Tachıaghıl 
20  Karahüyük    
21  Türkmen Camili   Djamili 
22  Ürünlü      
23  İSMİL 
24  Kavaklıköy  
25  Hayıroğlu     
26  Karkın     Karghın 
27  Küçükköy 
28  Dedemoğlu 
29  Abditolu  
30  Alemdar 
31  Şatır     Schatır 
32  Bakırtolu 
33  Yarma 
34  Eröldüren 
35  Sakyatan 
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1965 yılı itibariyle Sulamadan yararlanan köyler ve bunların suladıkları arazi (hektar olarak) 
de bilinmelidir. Alttaki planlar bu yıllarda buradaki yerleşimleri ve sulanan arazileri 
göstermektedir. 

 
Şekil 30 

1965 yılı itibariyle Konya Ovası Sulaması 
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Şekil 31 

Konya Ovası sulaması (DSİ, 1965) 
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Apa Barajı mansabında sulama yapan köyler, (şekil 31) sulama yapılan araziler hektar (ha) 
olarak verilmiştir. 
Alkaran    164  
Simi     70 
Apa     10 
Dinek     31 
Dineksaray    101 
Balçıkhisar    61 
 
Birinci Esas Kanaldan sulama yapan köyler ve ilçeler 
Timraş    140 
Batum    157 
Okçu     97 
Alibeyhüyük   687 
İçeri Çumra     1904 
Çarıklar   259 
Kaşınhan    62 
Çomaklar    36 
Karaarslan    48 
Saracoğlu    45 
Konya Harası   180 
 
İkinci Esas Kanaldan sulama yapan köyler 
Karkın    1120 Ova sulamasından da 600 ha daha sulaması vardır. 
Karamankırı    645 
Türkmen Karahüyük   480 Ova tesislerinden de 100 ha sulaması daha vardır. 
Taşağıl    109 
Üçhüyük    404 
Türkmen Camili   100 
Ürünlü      87 
 
Ova Sahasındaki köyler 
Divanlar    390 
Karakaya   2413 
Sakyatan   2601 
Göçü     777 
Yarma    2258 
Bakırtolu    638 
Şatır     773 
Ovakavağı   2016 
İsmil    1434 
Hayıroğlu   1624 
Abditolu   1302 
Küçükköy   1526 
Dedemoğlu    690 
Alemdar    373 
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KONYA-ÇUMRA HAVZASI MASTER PLANI 
 

1966 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Konya-Çumra Havzası, su kaynaklarının geliştirilmesi  
için bir Master Planı’nın hazırlatılmasına karar vermiştir. Bunun için yabancı mühendislerin 
müşavir olarak çalıştığı "İECO- İnternational Engineering Company" ve yerli ortağı "Aknil 
Mühendislik Müşavirlik gurubu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında anlaşma 
yapılmıştır. İçinde yerli ve yabancı inşaat, ziraat, hidrolik, hidroloji ve jeoloji mühendis ve 
müşavirlerinin bulunduğu teknik gurup Konya-Çumra havzası ve sulamasına ait teknik verileri 
toplamış ve ileride yapılması gereken tavsiyeleri gerekçeleri ile ortaya koymuştur. Master 
Plan çalışmaları XIII bölüm halinde yaklaşık 200 sayfa olarak ve bu bölümlere ait 74 adet 
levha kitap şeklinde DSİ Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Master planın özetinde mevcut 
durumlar belirtilmiş ve önemli önerileri belirtilmiştir. Bu özeti buraya ekliyoruz 
PROJE SAHASI 
Konya-Çumra Havzası Orta Anadolu’da bir kapalı havzadır. Kotu 1000 – 2500 arasında 
değişir. En önemli akarsuyu Çarşamba Çayı’dır. Beyşehir Gölü havza içindedir. Konya-
Çumra havzasında 755.000 hektar, Beyşehir-Seydişehir ovalarında 585.000 hektar tarıma 
elverişli toprak vardır. Su kaynaklarının geliştirilmesi için pompaja ihtiyaç vardır. 
İKLİM VE SU KAYNAKLARI 
Yağış 300-1000 mm arasında değişir. Havzanın ekonomik olarak geliştirilecek su 
kaynaklarının tümü  494 hm³ tür. İlave olarak komşu havzalardan yapılacak iki çevirme ile, 
havzaya sulama amacı için yılda 244 hm³ ilave su temin edilmiş olacaktır. Son olarak yeraltı 
suyu developmanı (geliştirilmesi) da 323 hm³ bir ilave su temin edecek ve bütün bu sular 
beraberce 204.700 hektar bir alanı ekonomik olarak sulamaya yetecektir. 
SOSYO-EKONOMİ 
Havzanın ekonomisi tarıma dayanmaktadır. 1965 Nüfus sayımına göre havzada yaşayanlar 
523.000 olup, bu zamanla 1.700.000 ulaşması beklenmelidir. Konya Ovası Sulaması projesi 
kapsamında sulanan alan 25.000-30.000 hektardır. Bu sistemin sulama standartlarına göre 
ıslahı projenin esasını teşkil etmektedir. 
TORRAK VE SU KAYNAKLARININ DEVELOPMANI 
Nihai olarak sistem, brüt olarak,Konya-Çumra Ovasında 146.000 ha ve Beyşehir-Seydişehir 
Ovalarında 58.000 ha ihtiva edecektir. Bu sulama ilgili projeler için 2,2 milyar TL gerekecek, 
yıllık masraflar 171 milyon TL, birinci derece fayda, 229 milyon TL, ikinci derece fayda 111 
milyon TL olacaktır. 
74.000 ha lık 1.Kademe developmanının 1977 yılında bitirilecek şekilde hemen icraatına 
geçilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kademenin yatırım maliyeti 628 milyon TL, yıllık faydası 85 
milyon TL, masrafı ise 51,7 milyon TL dir. Fayda oranı 1,76 dır. 
Bu kademe mevcut tesislerin iyileştirilmeleri yanında ana unsur, "büyük ölçüde ihtiyaç 
duyulan havza drenajını ihtiva etmesidir. (Fazla sular Tuz Gölüne pompalanarak 
sağlanmıştır). Bu drenajın yokluğu, Konya-Çumra Ovasının geniş orta kısmında bütün 
arazinin değişen oranda bozulmasına yol açtığı ifade edilmektedir. 
ELEKTRİK ENERJİSİ 
Planlandığı gibi sulama developmanı, pahalı olmayan ve güvenilir elektrik enerjisi bütün 
havza içinde geniş ölçüde istifadeye elverişli kılınmadıkça gelişemez; bol miktarda enerji 
temini, aynı zamanda, havza içerisinde genel ekonomik developmanı hızlandırmak ve köy ve 
şehir yaşama standartlarını artırmak bakımından da lüzumludur. 
Burada ülke çapında interkonnekte şebekenin kurulması için gerekli programın yapılması 
tavsiye edilmektedir. 
Master Planda konular XIII bölümde irdelenmiştir. 
Bölüm 1 : 13 sayfalık bu bölümde yer şekilleri, iklim şartları, mevcut tesisler, su ve toprak 
kaynakları, su hakları incelenmektedir. 
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Bölüm 2 :Bu bölümde 13 sayfada havzanın jeolojik durumu incelenmektedir. 
Bölüm 3 :3 sayfalık bu bölümde iklim şartları (Klimatoloji) irdelenmektedir. 
Bölüm 4 :17 sayfalık bu bölümde havzanın ekonomisi, ekonominin gelişmesi işlenmektedir. 
Bölüm 5 :17 sayfalık bu bölümde, sulama, sulu tarım, tarımın geliştirilmesi konularına yer 
verilmektedir. 
Bölüm 6 :15 sayfalık bu bölümde yer üstü suları, Çarşamba Çayı, Beyşehir ve Suğla Gölü 
hidrolojisi incelenmektedir. 
Bölüm 7 :9 sayfalık bu kısımda ise yer altı suları işlenmektedir. 
Bölüm 8 :9 sayfalık bu kısımda su hakları ve su hukuku incelenmektedir. 
Bölüm 9 :53 sayfalık bu bölümde toprak ve su kaynaklarının developmanı konu edilmektedir. 
Bölüm 10 :17 sayfalık bu kısımda developmanın zamanlaması konu edilmektedir. 
Bölüm 11 :56 sayfalık bu kısımda güç ve enerji konuları ele alınmakta, bunun nasıl 
gerçekleşeceği tartışılmaktadır. 
Bölüm 12 :16 sayfalık bu kısımda su kaynaklarının yönetim planı ile ilgili görüşler ele 
alınmaktadır. 
Bölüm 13 :10 sayfalık bu kısımda çalışma ve araştırmalar özetlenmektedir.  
Sonuna ise bölümlerle ilgili yaklaşık 72 şema ve plan eklenmiştir. (DSİ, 1965) 

 
 
 

KONYA OVASI SULAMASININ BUGÜNÜ 
 
Tarihi gelişmelerini verdiğimiz Konya Ovası Sulamasının Bugünü, DSİ IV. Bölge Müdürü 
Feyyaz Akalın'ın DSİ Bülteni Ekim 1982 sayısındaki makaleden bölümlerle çok daha iyi 
anlaşılacaktır. 
Konya-Çumra Havzası, takriben 16.000 km2 lik bir alanı kapsamaktadır. Havzanın deniz 
seviyesinden itibaren yüksekliği 1000 ila 3000 m arasında değişmektedir. Sıra dağlarla çevrili 
ve denize tabii akıntısı olmayan bu havza topografik bakımından da kapalıdır. Birçok irili 
ufaklı, çay ortadaki geniş ovaya doğru akar. Bunların içinde en önemlisi Çarşamba Çayı’dır. 
Havzada yağışlar genellikle geniş ovaya doğru akar. Havzadaki yağışlar genellikle 290 mm 
ile 1000 mm arasında değişmektedir. 
Proje sahasındaki belli başlı su kaynakları, Beyşehir Gölü, Suğla Gölü, Çarşamba Çayı 
üzerinde kurulu Apa Barajı, May Barajı, Hotamış Gölü ve yeraltı suyudur. 
Yerüstü ve yeraltı su kaynakları olarak bugün kullanılabilen miktarlar şöyledir. 
 Beyşehir Gölü  290   hm³/yıl 
 Apa Barajı  130   hm³/yıl 
 YAS   380   hm³/yıl 
 Toplam  800   hm³/yıl 
 
Ekonomisi tarıma dayalı olan proje sahasında yerüstü su kaynakları ile sulanan saha 45 000 
ha, Topraksu kooperatifleri eli ile yeraltı suyundan sulanan saha ise 26 000 ha olmak üzere 
toplam 71 000 ha civarındadır. 
Bugüne kadarki çalışmalar, hazırlanmış olan Master Plana göre yürütülmüştür. 243 524 ha 
lık  sahada 3 merhalede sulama ve drenaj şebekelerinin inşaatı ele alınmıştır. Sulama 
şebekesi kanaletlerle inşa edilecektir. Bunun için ovada yıllık kapasitesi 180 km olan bir 
Kanalet Fabrikası kurulmuştur. Konya-Çumra Ovası Sulamasının büyüklüğü ve karmakarışık 
oluşu dolayısıyla inşaatlar, üniteler halinde yürütülmekte, bir taraftan inşaat devam ederken 
bir taraftan da ovada sulama yapılmaktadır. 
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Gerek gelişen planlama çalışmaları sonucunda proje formülasyonunda değişik yapılması 
ihtiyacı belirmiştir. Böylece projenin karmaşıklığı ve  belirsizliği ortadan kaldırılarak bundan 
sonraki tatbikatımıza rehber olabilecek proje formülasyonunda bir düzenleme yapılacaktır. 
Buna göre Konya-Çumra Projesi planlama yönünden üç merhalede yürütülecektir. Yapılan 
son çalışmalar sırasında su kaynaklarının mevcut durumları ile geliştirilmeleri ve yeni su 
kaynaklarının bulunması sonucu elde edilecek ilave su kapasitesine göre ovada yeni sulama  
sahalarının tespiti yapılmıştır. Her merhale içerisinde sulanacak saha ve yeterli su kaynağı 
dengelenmiştir. Birinci merhalede yapılacak işler başlangıcı 1914 yıllarına dayanan ve halen 
işletilmekte olan sulamaların rehabilitasyonudur. 
İkinci ve üçüncü merhale işler ise yeniden inşa edilecek tesisler olup fizibilite raporları 
hazırlanacaktır. 
SONUÇ 
Bu çalışmalar yerinde yapılan incelemeler, Çumra’da KOS İşletme ve Bakım Şube 
Müdürlüğü Kitaplığı’nda Alman Müteahhit Firma tarafından bırakılan dokümanlar, bu tesiste 
çalışmış kişilerle konuşmalarımla birlikte aşağıdaki yayınların incelenmesi sonucu 
hazırlanmıştır. Zamanın en önde gelen sulama projelerinden biri olan Konya Ovası Sulaması 
konusu tüm yönleri ile incelenmeye çalışılmıştır. (Akalın. F, 1982) 
 
Son olarak burada hizmeti geçenlerin kısa hayat hikayeleri de eklenecektir. 
 
BEDRİ ÖLÇER  (1900- ?  ) 
İstanbul’da doğmuş ve Mühendislik Mektebinden mezun olmuş ve uzun yıllar DSİ de görev 
yapmıştır. Bu bölümde büyük çapta yararlanılmış bulunan “Konya Ovası İrva ve Iskası” çok 
övülecek bir çalışmadır. 
 
FEYYAZ AKALIN (1933) 
1933 yılında Antalya’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. İnşaat Yüksek Mühendisi oldu. 
1957-1959 yıllarında Tokat ve Manisa’da Bayındırlık Müdürü olarak görev yaptı, Askerlik 
hizmetinden sonra, 1963 yılında DSİ Antalya Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1963-
1973 yılları arasında Başmühendis ve Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 
1973-1978 yılları arasında  Antalya XIII. Bölge Müdürü ve 1978-1994 yıllarında Konya DSİ 
IV. Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu. Aynı yıl DSİ Isparta Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Bir 
süre sonra emekli oldu ve Antalya’ya yerleşti. 
Feyyaz Akalın’ın Konya’nın su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi konusunda beş adet 
yayınlanmış araştırma ve incelemesi vardır. 
 
Bu çalışmalar ben DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’nde görevli iken 1991-1994 yılları arasında 
yapılmış ve yayın haline getirilmiştir. Bu dönemde Bölge Müdürü Feyyaz Akalın idi. Bu 
çalışmalarda kendilerinin çok büyük desteği olmuştur. 
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ALTINCI BÖLÜM 

 
KONYA  KENTİ TARİHİ ve TARİHİ SU YAPILARI 

 
Konya inceleme yaptığımız bölgedeki en büyük il merkezidir. Denizden 1027 m yükseklikte, 
Alaaddin tepesi etrafında düz ova üzerinde kurulmuş bir kenttir. Ankara, İstanbul, İzmir, 
Adana gibi kentlerle karayolu bağlantısı bulunmaktadır. İçinden Haydarpaşa- Adana 
demiryolu geçmekte olup, 15 km kuzeyinde Hava Alanı yer almaktadır. 
 

İSMİ ve KURULUŞ EFSANESİ 
Kentin eski ismi Iconium (Ikonion) dur. Bu isim Araplara Konieh olarak geçmiş, ve zaman 
içinde Konya'ya dönüşmüştür. ismini bulunmuş yazılı taşlar da doğrulamaktadır. Bir kuruluş 
efsanesi de bulunmaktadır. Batısındaki dağlarda saçları yılan olan Gorgo adında bir Ejderha 
(Medusa) yaşamakta ve kente inerek, genç kızları kaçırmaktadır. Kent halkı tanrılardan 
yardım ister ve Perseus bu iş için görevlendirilir. Perseus, Medusa'yı öldürür ve başı elinde 
kente girer. Halk şükran borcu olarak Perseus'un heykelini diker ve kent, ikon kenti (heykel 
kent) anlamında Iconium olarak isimlendirilir. 
 

KONYA’NIN TARİHTE İLK GÖRÜNÜŞÜ 
Konya'nın ilk defa tarihte görülmesi M.Ö. 401 yılında olmuştur. Anadolu bu tarihlerde Pers 
İmparatorluğu yönetimindedir. Pers Prensi Cyrus bu tarihte topladığı paralı askerlerden 
oluşan bir ordu ile tahtı ele geçirmek için İran üzerine yürümüş, ve ordu 3 gün İconium'da 
dinlenmiştir. Bu olay bu sefere katılan ve bu seferin tarihini yazan Xenephon'un, "Onbinlerin 
Dönüşü" adlı kitapta yer almaktadır. Kentin sadece ismi geçmekte kent hakkında bilgi 
verilmemektedir. Buradan çok küçük bir kent yada daha küçük önemsiz bir yerleşim yeri 
olduğu anlaşılmaktadır.  
Ne zaman kurulduğu belli değildir. 1940’lı yıllarda Alaaddin tepesi üzerinde yapılan 
kazılardaki buluntulardan kentin tarihinin çok daha önceye de gittiği anlaşılmaktadır. 
 

PERS PRENSİ CYRUS (ÖLÜMÜ M.Ö. 401) 
Cyrus (Cyrus the Younger) Pers Kralı III. Darius’un oğlu ve Kral Artaxerxes’in küçük 
kardeşidir. Anadolu’da Lidya (Lydia) ve Frikya (Phrygia) satrabıdır. Tahtı ele geçirmek için 
Anadolu’dan paralı bir ordu kurar ve İran’a doğru yürür, bu arada ordusu ile Konya’dan geçer 
ve M.Ö 401 yılında savaş meydanında ölür.  
 

XENEPHON (M.Ö 430-354) 
Atinalı, ünlü filozof Sokrates’in öğrencisi, Prens Cyrus’un seferine katıldı. Onun ölümünden 
sonra paralı askerlerin başında onların memleketlerine gitmelerini sağladı. Anılarını 
“Onbinlerin Dönüşü” olarak yayınladı. Eserde o günün Anadolu’sunda yaşayan uluslar 
hakkında da bilgiler yer almaktadır. 
 

HELENİZM DÖNEMİ 
Helenizm dönemi hakkında bilgi yoktur. Konya'nın bulunduğu bölge tarihte Lycaonia olarak 
bilinmektedir. Lycaonia’lıların kendi dil ve kültürleri vardı, ancak yazıları bulunmadığı yada 
bugüne gelmediğinden, konuştukları dil ve bunun hangi dil gurubundan olduğu tespit 
edilememektedir. Bazı kaynaklarda konuşulan dilin Frigya dili olabileceği ifade edilmektedir. 
Bölgede Ana Tanrıça’nın çok önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. 
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ROMA DÖNEMİ KONYA KENTİ 

Bölge M.Ö. 133 yıllarında Roma yönetimine girmiştir. Bölge bir süre Roma tarafından atanan 
krallar tarafından yönetilmiş, Roma İmparatorluğu’nun kurulması ile önem kazanmıştır. 
Yaklaşık M.Ö. 40 yıllarında kenti ziyaret etmiş bulunan Coğrafyacı Strabo (M.Ö 65- M.S 23) 
zengin arazisinin bulunduğunun ve yöneticisinin Polemon (M.Ö. 39-29) olduğunu 
belirtmektedir. M.Ö 50-51 yıllarına Tarsus valisi ünlü şair ve filozof Çiçero (M.Ö 106-43) 
Konya’yı ziyaret etmiştir. 
Konya, önce Roma himayesinde Olba ve daha sonra  Galatia krallıklarınca (M.Ö. 25 yılına 
kadar)  yönetilmiştir. M.Ö 37-25 yılları arasında Galatia kralı Amyntas’tır (Amintas).  
Roma’nın imparatorluk oluşu ile düzen sağlanmış ve kentte gelişme başlamıştır. Kral 
Amintas hakkında tarihi bölümde hayat hikayesi bulunmaktadır. 
 

KONYA’NIN ROMA KOLONİSİ OLARAK KURULMASI 
41-54 yıllarında Roma İmparatoru olan Claudius (M.Ö 10- M.S 54)  döneminde, Konya 
Roma kolonisi olmuş ve yeniden kurulmuş, yapılarla süslenmiştir. Kentin isminin başına 
imparatorun ismi eklenmiştir (Claudiconium). İmparatorun ismi verilmesi kent için çok önemli 
bir olaydır. Bu durum yazıtlar ve paralarla doğrulanmaktadır. Ancak kuruluşu konusunda 
başka belgeler bulunmamaktadır. 

 
Fotoğraf şekil 32 

Konya’nın Roma kolonisi olarak kuruluşunu gerçekleştiren 
İmparator Cladius (İmp-41-54) (İstanbul Arkeoloji Müzesi- Env. 87) 

 
CLADIUS ( M.Ö 10- 54) 

M.Ö 10 yılında Gaul (Fransa) da doğdu. İkinci İmparator Tiberius amcası idi. Sağlık 
yönünden bazı fiziki problemleri vardı. İmparator olması düşünülmüyordu. Caligula’nın 
öldürülmesi üzerine imparator oldu. Senato önce bir süre kabul etmedi.  
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43 yılında Britanya’yı fethetti, 16 gün orada kaldı ve zaferle Roma’ya döndü. Daha sonra 
Trakya ve Balkanları ve Anadolu’da son kalan toprak parçası Lycia’yı (Likya) imparatorluğa 
kazandırdı. İlk eşi Messalina ve ikinci eşi Augustus’un torunlarından Young Agrippina idi.  
54 yılında, zehirlenerek öldürüldüğü sanılmaktadır. İsmi onurlandırmak için Konya kentinin 
başına eklendi. 
 

HADRİANUS (İmp. 117-138) 
Roma imparatorluğunun en doruğuna ulaştığı ve büyük bir yapılaşmanın yaşandığı 
Hadrianus döneminde Konya’da da büyük gelişme olmuş, Roma kolonisi olan kentin ismi 
“COLONIA AELIA HADRIANA ICONIENSUM” olmuştur.  
Buradan daha önceleri önemsiz basit bir kent olan Konya 1. ve 2. yüzyıllarca çevrenin çok 
önemli bir kenti haline geldiği görülmektedir. 
 

KONYA’YI ZİYARET EDEN SAINT PAULUS (Ölümü 68 Roma) 
Tarsus’lu Roma vatandaşı bir Yahudi’nin oğlu olan Paulus, Filistin’e öğrenim için gitmiş, 
önceleri İsa’nın öğretisine karşı çıkmış, daha sonra Hıristiyan olmuş, ve Hıristiyanlığın 
yayılması için çaba göstermiş en önemli azizdir. Saint Paulus, yaklaşık 47 ve 50 yıllarında 
Konya’yı ziyaret etmiş ve burada vaiz vermiştir. Saint Paulus’nun ziyareti Hıristiyanlığın 
Kutsal Kitabı İncil’in “Resullerin işleri” bölümünde detaylı anlatılmaktadır. Hayatı hakkında 
daha fazla bilgi tarihi bölümde yer almaktadır. (Bible- İncil ) 
 

HIRİSTIYANLIĞIN İLK AZİZESİ KONYALI AYA (SAINT) THECLA (34-66) 
Saint Paul’un bu ziyaretlerinde Konyalı genç bir kız olan Saint Thecla Hıristiyanlığı seçmiştir. 
Hıristiyanlık dünyasında çok önemli yeri olan ve ilk Azize olan Thecla (Tekla) (34-66) son 
günlerini Silifke, Meryemlik'de bulunan bir mağarada geçirmiş olduğuna inanılmakta olup, bu 
mağara kutsal bir ziyaret yeri olarak kabul edilmektedir. 
Thecla’nın efsanevi hayatını anlatan çeşitli dillerde metinler bulunmaktadır. Anlatılan 
olayların ne kadarının tarihe uyduğu tartışmalıdır. Roma döneminde Konya’daki kent 
yaşamına bir ışık tuttuğu için Konya ile ilgili bölümün özeti verilmiştir. 
Paulus Antioch’dan (Isparta-Yalvaç) Iconium’a (Konya) kaçınca, yanında Demos ve 
Hermogenes adında dönek ve inançsız iki kişi vardır. Konyalı bir Hıristiyan Onesiphoros, eşi 
Lektra, ve oğulları Simias ve Zenon ile Lystra’yı Konyaya’ya bağlayan yol üzerinde Paulus’u 
karşılarlar. (Bugünkü Hatip yolu) 
Paulus ve iki arkadaşı Onesiphoros’un evinde misafir olurlar, ve diğer Hıristiyanların da 
toplandığı bu evde Paulus vaizlerine başlar. Tanrı sevgisine layık olabilmek için evlilik 
hayatından dahi vazgeçmeyi tavsiye eder. Komşu evde Theoklea adında dul bir kadının 
Thecla adındaki kızı bu konuşmaları dinler ve Paulus’a bağlanır. Durumu kızın nişanlısı 
Thamiris’e bildirirler. Thamiris, Demos ve Hermogenes’e hediye ve para vererek Paulus’un 
kim olduğunu öğrenir ve Proconsül (Vali) Cestilis’e şikayet eder.  Iconium Proconsülü Cestilis 
Paulus’u yakalatıp zindana atar. Thecla para ve hediye vererek kapıcıyı kandırır, Paulus’un 
yanına zindana girer. Sonuçta annesi kızının yakılarak cezalandırılması ve çevreye örnek 
olmasını ister, proconsülde bu kararı alır. Thecla yarı çıplak vaziyette sirkin ortasına getirilir, 
kentin gençleri çalı ve odun getirirler, Proconsül Thecla’nın gösterdiği metanet karşısında 
göz yaşlarını tutamaz. 
Thecla yığınların üzerine çıkarılır ve demetler ateşe verilir ve tam o anda gök gürültüsü ile 
yağmur başlar, yağmur ateşi söndürmekle kalmaz, sirkin sahnesini sel suları doldurur ve 
selden boğulanlar bile olur. Efsanevi bir şekilde ölümden kurtulan Thecla, daha sonra Paulus 
ile tekrar buluşur. 
Roma dönemindeki Konya hakkında ilginç bilgiler yer almaktadır. Ancak tarihi kaynaklarda 
Iconium Konsülü Cestilis hakkında belge gelmemektedir. (Eyice, S, 1971) 
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ROMA DÖNEMİ KONYASI 

 
Şekil 32 

Roma döneminde Konya Kenti 
 a. dış duvar – b.iç duvar – c. çarşı  -  d. Nekropol (mezarlık)- 1. Anıtsal yapı (Darül huffaz yerinde)  -  
2. Romen sarayı  - 3. Alaaddin tepesi  -4. Hamam – 5.Larende kapısı  - 6. Zindankale 
 
 

ROMA DÖNEMİNDEN GELENLER 
Konya’da kentsel yaşam sürekli olduğundan eski yapı ve kalıntıları üzerine daima yenisi 
yapılmış, eski yapının bir kısmı, taş malzemesi yenilerde kullanılmıştır. Öncelikle sonradan 
yapılan yapılar kullanılan malzemeler yönünden incelendiğinde bu durum net olarak 
görülecektir. Konya’da en eski camii olan Alaaddin Camii’nin içinde kullanılan kolonlar 
tamamen eski yapılardan toplandığı, camiin tarihi, mimari değeri yanında bir arkeoloji müzesi 
görevini de üstlendiği görülecektir. 
Son dönemde Konya’da Selçuklu dönemi eserlerine büyük önem verilmekte, çevreleri 
açılmakta restore edilmektedir. Bu olumlu işlem yapılarda Roma dönemi yapılarının 
temellerini ve o dönemden mimari parçaları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum Hoca Hasan 
Mescidi’nde görülmektedir. (Sayfa 133 Şekil 35) 
 
Konuya bu gözle bakıldığında Roma dönemi eserleri şöyledir. 
Kentin İç ve Dış Surları 
Planda görüleceği gibi Alaaddin tepesinin etrafında iç kale ve kenti çevreleyen dış kale 
bulunmakta idi. Bu kalelerin daha sonra Selçuklular döneminde onarıldığı da bilinmektedir. 
Bu kalelerin 1. yüzyıldan kalma olduğu kabul edilmelidir. Konya tarihi konusunda araştırma 
yapan pek çok araştırmacının da görüşleri bu doğrultudadır. (Khoinates, Preger, Texier gibi). 
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Kalenin bugün temellerinin bulunduğu yerler bilinmekte ve Larende caddesindeki 
dükkanların arkalarında bazı kalıntıları bulunmaktadır. Kalenin planı verilmiştir. 
İç kale ise Alaaddin tepesinin çevresinde olup, hemen kuzey batısında Huma Oteli 
bodrumunda ve, güneyinde Ordu binasının güney tarafında temelleri görülmüştür. 
Mezarlıklar (Nekropol) 
Konya’nın kuzeyinde Musalla mezarlığı, doğu kısmı, kalenin dışında kuzey batıdaki kısımlar 
(İhsaniye mahallesi) nekropol alanıdır. Bu bölgeden pek çok lahitler çıkarılmış ve halen 
Musalla mezarlığının batısında Ankara yolu altında dahi bazı lahitlerin olduğu bilinmektedir. 
Saray Kalıntısı 
Planda gösterildiği gibi Kitaplık (Tiyatro) binasının yaklaşık 100 m arkasında bina yapımı 
sırasında sarayın mozaiklerine rastlanılmıştır. Mozaikler incelenmiş, fotoğrafı alınmış, ama 
üzücüdür, üstü tekrar kapatılmıştır. Oldukça geniş bir alanı kapladığı sanılmaktadır. Bu 
sarayın Selçuklu sultanlarınca da kullanıldığı kanısındayım. 
Altınçeşme mahallesinde Darülhuffaz 
Bu mahalle Lozan anlaşmasına kadar Rum mahallesi olarak kalmıştır. Bu mahallede 
Karamanoğlu dönemi eseri Darülhuffaz (Hafızlar evi) yer almaktadır. Bu yapının yarım 
kalmış ön cephesi yanlarda kullanılmış çok düzgün mermer bloklar incelendiğinde, bu 
yapının yerinde Roma döneminde anıtsal bir mezar (?), daha sonra Karamanoğlu dönemine 
kadar bu yapının kilise (Ayasofya Kilisesi?) olarak kullanıldığı konusunda bilgiler 
bulunmaktadır. 
Roma Hamamı 
Alaaddin tepesi eteğinde İnce Minare ve Karatay medreseleri arasında olduğu 
belirtilmektedir. (Sungur Hamamı ?) Kalıntısı görülmemektedir. 
 
Tiyatro 
Çeşitli kaynaklarda bir tiyatro olduğu bahsedilmekte, 354 yılında tiyatroda Isauralılar’ın 
aslanlara atılması büyük isyanlara sebep olduğu bilinmektedir. Ancak tiyatro kalıntısına 
rastlanılmamıştır. 
 
Fuar içinde Tacülvezir Türbesi çevresinde bir yapı olabileceği (çok sayıda burada bulunan 
yazılı kolonlardan), Hoca Fakih Türbesi yerinde bir Roma yapısı olabileceği kalıntılardan 
düşünülebilir. 
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Fotoğraf şekil 33 

Roma döneminde yapılmış (?) Karamanoğlu dönemi Darülhuffaz,  
daha öncede Ayasofya Kilisesi  

(Cumhuriyet dönemi öncesi resimde Ortodoks papazı ve başı açık kucağında çocuğu bir Rum genç 
kız  görülmektedir.) 

 
Fotoğraf şekil 34 

Aynı yapıda kullanılan mermer bloklar 
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Fotoğraf resim 35 

Konya Lisesi’nin hemen arkasında Selçuklu eseri Hoca Hasan Mescidi temeli açılınca ortaya çıkan 
büyük bir yapıda kullanılmış kolon başı. 

 
Aynı eserin önceki restorasyonunda tarafımızdan fark edilen ve Drew-Bear tarafından 
okunan Roma dönemi mezar taşındaki yazılar (Drew-Bear’ın el yazısı ile) aşağıdadır. (Sayfa 
139 en alt yazıt) 
 

 
Fotoğraf şekil 36 

1990 yılında Musalla mahallesinde bulunmuş Roma dönemine ait lahit, Müze Müdürü ve görevliler,  
 
Diğer lahitler konusunda Osman Ermişler’in Müze Dergisi sayı 8 de açıklamalar vardır. 
(Ermişler O, 1991) 
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Fotoğraf şekil 37 

Konya Arkeoloji Müzesi’nde Roma dönemine ait lahit 

 
Şekil 38 

Konya’da Hadrianus döneminde basılmış para (Roma Kolonisi olduğu görülüyor.) 
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Resim şekil 39 

1936 yılında Romen Sarayında görülmüş Roma Dönemi mozaikleri 
 

 
Resim 40 

Roma dönemi Konya’da bulunmuş yazıtlar (inscriptions) 
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YAZITLAR (Inscriptions) 

Bunlara da bazı örnekler verilecektir. 
1. Alaaddin Camii duvarından getirildiği sanılan ve Şeyh Ahmet mahallesinde bir çeşme 
taşında görülmüş ve araştırmacı Calder tarafından okunmuş yazıt şöyledir.  
Μιτρη Ζιζιµµενη ευχην Μειροσ και ∆αµαλισ γυνη 
" Meiros ve eşi Damalis Zizimmene Ana'ya adakta bulunmuştur"  
(Buckler-Calder, 1924, Monuments of Iconium and Isaura, 4. yazıt) 
2. Ana tanrıçanın yöredeki bir ismi de Aggdistin Ana'dır. Konya'nın eski ismi Iconium isminin 
de yer aldığı çok ilginç bir yazıtta Konya'da bulunmuştur. (MAMA -cilt 8, 297 sayılı yazıt) 
"Aggdistin Ana, Apollon ve Artemis'den İconium kolonisi için güler yüz göstermeleri için 
güler yüzlü davranmaları için " denilmektedir. 
Bu ifadeden Konya kenti içinde bazı tapınakların bulunduğu sonucu çıkarılabilir. Bir tapınak 
yapmadan tanrıçadan güler yüz herhalde beklenmez !!!  
3. Konya Müzesi’nde görülen fotoğrafı ekli yazıtta ise 

Bu kutsal mutfak …. portikosu emekli asker Markos Antonios Longos tarafından 
kendi parası ile yaptırılmış kurtarıcı Zeus’e (DII) armağan edilmiştir. 
4. Clement Huart’ın (1854-1926) “Les saints Dervishes tourneus” Paris 1926 kitabında bir evin 
temeline konulurken tespit ettiği yazıt 

“…meclisi ve halkı Antonios’u şereflendirdi “   
5. Hoca Hasan Mescidi girişinde sağ alt duvarda bulunan yazıt 

“Erasinos’un kızları Domna ve Dulos kardeşler, çok tatlı anneleri ve dayıları 
Theotimetos için bu mezar taşını yazdırdılar” 
(Bu beş yazıt Amerikalı, Paris Lyon kentinde yaşayan, arkadaşım, Prof. Dr. Thomas Drew-
Bear tarafından bu eser için Türkçe’ye çevrildi). Özellikle 5 nolu yazıt tarafımdan fark edildi 
ve kendisine gösterildi ve okundu, 1994 yılında yayınlandı. 
 

2. ve 3. YÜZYILLARDAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR 
İkinci ve üçüncü yüzyıllarda Konya’daki önemli olaylar şöyledir. 
235 yılında Sinod Meclisi (Hıristiyan din adamlarının dini toplantısı) Konya’da toplanmıştır. 
Bir yasaklamanın söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. 
260 yılında İmparator Valerian Perslere esir düştü ve Konya’ya kadar topraklar bir süre 
Persler’in yönetimine girdi. 
 

MERAM 
Meram köprüsünün yapılış tarzından ve kullanılan malzemeden Roma döneminden kalma 
olduğu kabul edilmelidir. Yazıtlarla Roma dönemde yapıldığı tespit edilen, Antakya’da Asi 
nehrindeki köprü ile Kütahya Çavdarhisar’daki (Aizonai antik kenti) köprülerle benzerliğini 
başka şekilde açıklamak mümkün değildir. 
Fotoğrafta görülen ve bugün yerinde olmayan taş ters konmuş Roma dönemine ait mezar 
taşıdır. (Konyalı, İ.H, 1964 s.1104) Konya Tarihi s.1104 görülen fotoğrafta bu taştaki görülen 
yazılar tarafımdan fark edilmiş, Latince olan kitabe ve Prof. Dr. Thomas Drew-Bear 
tarafından okunmuştur. 
T.D. MALNVS.. PALATIN TRI.    (Roma’nın Palatin tepesinden bir Romalının mezar taşı)  
 
Ayrıca Kemal Uluışık’ın bağ evinde bir taşın farkına varılmıştır. Prof. Dr. Thomas Drew-Bear 
tarafından kopya edilen ve yayınlanan İlginç olan Roma dönemi mezar taşında  
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“kocasını seven dürüst Aponia için kocası Burrus bu (mezar taşını yazdırdı)” denilmektedir. 
Çevredeki tarihi yapılardaki bu dönemden kalma taşlar Meram’da yaşanmışlığı 
göstermektedir. 
 

 
Resim şekil 41 

Meram Köprüsü 
 
 

YAKIN ÇEVREDE KALINTILAR 
Takkeli Dağ’da kale 
Takkeli dağ (Gevale Kalesi) Konya Beyşehir yolu üzerinde bir volkan krateridir. 
Dağ üzerinde Roma döneminde bir kale olduğu bilinmektedir. Daha sonra Bizans, Selçuklu 
ve Karamanoğlu dönemlerinde kullanılan belki ekleme yapılan kalenin ne kadarının hangi 
dönemde yaptırıldığı ancak yapılacak ciddi bir plan (röleve) ile ortaya çıkacaktır. 
 

LORAS DAĞINDA YAPILAR 
Loras dağı Konya’nın batısında masa şeklinde bir dağdır. Dağın üst düzlüğünde çok düzgün 
kemerlerle yapılmış bir yapı grubu ve sarnıcı bulunmaktadır. Yapı tarzından Roma 
döneminden kalma olduğu kabul edilmelidir.  
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BİZANS DÖNEMİ 

 
Resim şekil 41 

Bizans Döneminde Konya Kenti  (a dış duvar   -   b iç duvar) 
1 Ayasofya Kilisesi (?)  (Darulhuffaz yerinde)  - 2 Katakop (yer altı mezar odası)   -  3. Amphiliochius 
Kilisesi (Eflatun Mescidi- Saat Kulesi- Eflatun Makamı)   4. Kilise (Sahip Ata Türbesi )   5 Zindankale 
 
Roma İmparatorluğu’nda 324 yılında Hıristiyanlığın kabulü ile yepyeni bir dönem başlamıştır. 
Bir din ve kültür terk edilmiş yerine yenisi konmuştur. Buna göre kentteki tapınaklar ve 
yapılar kiliselere dönüşmüştür.  
Bizans döneminde Konya’nın içinde bulunduğu tek siyasal olay yedinci yüzyıldadır. 
İmparator Heraclius döneminde sınırların korunması için kurulan Anadolu Ordusu’nun 
(Anatolia Theme) karargahı Alaaddin tepesi olmuştur. İmparator bu arada daha önce 
bulunan  Alaaddin tepesi etrafındaki iç kaleyi  onartmıştır (Evliya Çelebi-Seyahatname) . Bu 
gün İç kalenin geçtiği yer belli olup Alaaddin tepesinin biraz dışından tepeyi dolaşmaktadır. 
 

Amphiliochios Kilisesi (Eflatun Makamı) 
Bizans döneminde Konya’da yaşamış çok önemli kişi Amphiliochios’dir (340-401) . Genel 
tarih bölümünde geniş biyografisi verilen Konya Piskoposu Amphiliochios Nazianzos 
kentinde doğmuş ve Konya’da yaşamıştır. Mezarı Alaaddin tepesi üzerinde bulunan Eflatun 
Mescidi olarak da bilinen Bizans Kilisesi’nde olduğu kabul edilmektedir. Burada fotoğrafı 
verilen yapı 4. yüzyıl veya daha sonraları yapılmıştır. 1465 yılında Konya’dan geçmiş bir Rus 
Hacı kilisenin açık olduğunu ve Türklerin Eflatun (Platon) ve Hıristiyanların Amphiliochius 
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Kilisesi dediklerini yazmaktadır (Semavi Eyice-Eflatun Mescidi makalesinde geniş bilgiler yer 
almaktadır) Daha sonra Mescit ve 1872 yılında Saat Kulesi haline getirilen yapı 
Müslümanlarca da kutsal ve Eflatun Makamı olarak kabul edilmiştir. (Bütün seyyahlardan 
bundan bahseder). Yapı 1921 yılında Konya Belediyesi tarafından yıktırılmıştır. (Eyice, S, 
1971) 

 
Resim şekil 42 

Amphiliochios Kilisesi (Eflatun Makamı) 
 

Katakomp (Yer altı mezar odası) 
Bizans döneminden kalma diğer bir eser Sırçalı Medrese yanında 5. yüzyıldan kaldığı kabul 
edilen bir Katakomp’tur (Yeraltı Mezarı). Bu Katakomp’ta bulunan, kitabede Seleucos  adlı 
bir din adamının mezar taşı bulunmuştur.  
 

 
Şekil 43 

Katakompta bulunan mezar taşı 
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Ayasofya Kilisesi 
Bugün Darülhuffaz olan yapının Bizans döneminde Aya Sofya Kilisesi olduğu bilinmektedir. 
Bu yapının arka mermer duvarları arasında bir taşta ...AE../ ONHTO / TOEXEINA yazısı 
tarafımızdan tespit edilmiştir. Friedrich Sarre “Konia Seldschukische Bauden maeler” adlı 
eserinde, yapı Aya Sofya Camii olarak ifade edilmektedir. (Sarre F, 19. yüzyıl, s.19) 
 
İplikçi Camii 
İplikçi camiinin en az bir kısmının kilise olduğu yapının incelenmesinden anlaşılmaktadır. 
 
Sahip Ata Türbesi ve Camii 
Larende kapısının çıkışında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış Camii ve kendi 
türbesi bulunmaktadır. Camiin iki cephesinde Roma ve Bizans dönemine ait iki lahit su sebili 
olarak kullanılmıştır. 
Türbesi incelendiğinde Selçuklu dönemi türbelerine hiç benzemediği fark edilir. Dikkatli 
incelendiğinde türbenin haç planına göre yapılmış bir Bizans kilisesi olduğu anlaşılmaktadır. 
Esasen vakfiyesinde de tecdit edildiği (yenilendiği) ifadesi yer almaktadır. 
Konya yakın çevresinde de Bizans dönemi yaşam izleri taşıyan yerler vardır. 
Yaka: Eski adı Gedekelas olarak geçen bu semt Konya’nın batısında dağın eteğindedir. 
Gedekelas isminde bir ırmak Meram çayından halen de su almaktadır. Bu semtin ismi Türk 
devirlerinde vakıf tutanaklarında geçmektedir. Bir tarafı dağ, bir tarafı kilise ibaresi ile 
belirtilmektedir. (Konyalı, İ.H, 1964, Aşağı Yaka) 
 
Aymanas: Konya’nın güneyinde bugün Aymanas olarak bilinen mahalle vardır. 
(Uzunhanmanlar Caddesi ile eski ırmağın kesişme yerleri). İsmi Bizans döneminde yaşadığı 
sanılan Aya Mannis veya Aya Manas  isminden geldiği kabul edilebilir. Aya Mannis isminin 
geçtiği bir kolon Isauropolis (Dinek yakınları) kentinden getirilmiş ve bugün Alaaddin Cami 
içindedir. Semt bu kişinin ismini taşımakta ve çevrede geleneksel olarak bir kilisenin olduğu 
bilinmekte, ve çevredeki bazı mimari parçalar bunu doğrular görünmektedir. Aymanas (Aya 
Manas veya Aya Mannis) Osmanlı döneminde Rumların yaşadığı bir köy olarak 
gösterilmektedir. Kanuni Süleyman döneminde yapılan sayımlarda, 86 nefer ve 63 hanedir. 
2290 akçalık öşrünün tamamı Mevlana Dergahı’na verilmiştir. 
 
Selver Kilisesi: Bugün Müfti Gediği olarak bilinen Eski Meram yolundaki regülatörün hemen 
güneyinde tepelik bir mahalde Selver Kilisesi bulunmakta ve bunların taşları Müftü 
Gediği’nde kullanılmıştır. Selver’de Osmanlı döneminde kayıtlarında geçmektedir. Patrik 
Palos’un ağaçlığı olduğu belirtilmektedir (Konyalı, İ,H,1964). Bu konuda W. Ramsay ve G. 
Bell’in çalışmaları bulunmaktadır. 
 
Elmacı Mahallesi: Konya’nın güneyinde Karaarslan yolu üzerinde 1. Esas Ana Sulama 
Kanalını geçince Ahibaba olarakta bilinen bir yatır vardır. Eski Konyalılar bunun Aya Yorgi 
adında önemli bir kişi olduğunu söylerler.  
 
Metamorfiz Kilisesi: 
Alaaddin tepesi üzerinde bu isimde bir kilise olduğu belirtilmektedir. W. Ramsay ve 
Levides’in bu konuda açıklamaları bulunmaktadır. Osmanlı döneminde Alaaddin tepesi 
üzerinde bir Rum kilisesi ve Okulu olduğu (Bir ara Halkevi) bilinmektedir. Bununla nasıl bir 
bağlantısı olduğu araştırılmalıdır. 
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SELÇUKLULAR DEVRİNDE KONYA 
 
Konya'nın Selçuklularca nasıl ve hangi tarihte alındığı ve başkent yapıldığı konusunda yeterli 
bilgiler yoktur. 
Konya’nın 11. yüzyılın sonlarına başkent seçilmesi ile Türk yönetimi başlamıştır. ilk Türk 
eseri 12. yüzyıldan kalma Alaaddin Camii’dir. 13. yüzyılda ve özellikle Sultan Alaaddin 
Keykubat döneminde (1219-1237) Konya Selçuklu eserleri ile donatılmıştır. Kentin surları 
onarılmıştır. 
Selçuklu dönemi eserleri konusunda pek çok yayın bulunmaktadır. Burada kent dokusu 
incelenecek ve önemli eserler hakkında kısa bilgiler sunulacaktır. 
 

 
Şekil 44 

Selçuklu ve Karamanoğlu Dönemi Konya kenti 
 

a, dış surlar   - b, iç kale  - c çarşı   - d, Rumların yaşadığı mahalle 
1, Alaaddin Camii   - 2, Selçuklu Sarayı   - 3, Karatay Medresesi  - 4, İnce Minare   - Sırçalı Medrese 

6, Şeyh Sadrettin Camii   - 7, Mevlana Dergahı   - 8 İplikçi Camii   - 9, Sahip Ata Camii ve Türbesi 
11, Beyhekim Camii   - 12, Hoca Hasan Mescidi   - 16, Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesi 

17, Tacülvezir Medrese ve Türbesi   - 18, Ulaş Baba    - 19, Beşare Mescidi   - 20 Karaarslan Mescidi 
21, Kadı İzzettin Camii,   22, Darülhuffaz   - 23, Turgutoğlu Türbesi 
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ALAADDİN CAMİİ  ve  TÜRBESİ 
Bu camii Konya ve çevresinin en eski ve büyük eseridir. Sultan Mesut zamanında başlamış 
ve Alaaddin Keykubat zamanında bitirilmiştir. Çevreden toplanmış kolon ve kolon başlıkları 
ve mimari parçalar kullanılmıştır. Bu yönden de sanki bir müzedir.  
Avlusunda bulunan iki türbede Selçuklu sultanları gömülüdür. 
 

 
Şekil 45 

Alaaddin Camiinde kitabe 
 

Alaaddin Camii’nde bulunan kitabelerden birinin orijinal yazısı, sadeleştirilmişi ve bunların 
Arapça'dan Türkçe’ye çevirileri İbrahim Hakkı Konyalı'nın "Konya Tarihi" adlı kitabından 
alınıp buraya eklenmiştir. Kuzey duvarı üzerindeki 1. kitabenin Türkçe’si ise şöyledir.  
"Bu mübarek camiin tamamlanmasını,Emir-el-Müminin yardımcısı, Büyük Sultan,  Fetih 
Babası, Kılıç Arslan soyundan, Şehit Sultan Keyhüsrev'in oğlu Alaaddin Keykubad emretti." 
SELÇUKLU SARAYI 
Alaaddin Camiinin hemen kuzeyinde Selçuk Sarayı kalıntısı vardır. Selçuklulara ait tespit 
edilebilen tek sarayından kalan bir duvar beton şemsiye altındadır. Anıtlar Derneğince 
hazırlanmış ve tamamını gösteren bir resim eklenmiştir. 
Selçuklu Sultanı Kılıç Aslan döneminden kaldığı sanılan Türk Tarih ve Sanatında eşsiz yeri 
olan bu eser yüzyılın başında Konya Valisi Cevat (1905-1908) tarafından yıktırılmıştır.  
Selçuklu sultanlarının daha önce Romen sarayını kullandıkları olasıdır. 
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Şekil 46 

19. yüzyılda Konya (Texier C) 

 
Şekil 47 

Selçuklu Sarayı yıktırılmadan önce 
(Duvarında görülen aslanlı taş dikkat çekici) 
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SELÇUKLU DÖNEMİ CAMİLERİ 
 

İNCE MİNARE 
Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Selçuklu döneminin 
en büyük mimarı Kelük’tür. Cephe kapısında Kuran’dan ayetler işlenmiştir. Konya’daki en 
güzel Selçuklu eseridir. 

 
Şekil 48 

İnce Minare eski görünüş ve planı (halen minarenin üst kısmı mevcut değildir) 
 

KARATAY MEDRESESİ 
Selçuklu veziri Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmıştır. En güzel eserlerden biridir. İçinde 
vezir Celaleddin Karatay’ın türbesi bulunmaktadır) 

 
Fotoğraf şekil 49 

Karatay Medresesi ve taş işlemeli giriş kapısı 
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MEVLANA DERGAHI 

Mevlana Celaleddin’i Rumi’nin Konya’ya yerleşmesi ile ardından oğlu Sultan Velet tarafından 
Mevlevi tarikatı kurulmuş ve tarikat tüm dünyaya yayılmış sevgi yaymış ve yaymaya devam 
etmektedir. 

 
Fotoğraf şekil 50 (İpek kartpostaldan) 

Mevlevi Dergahı (Mevlana Müzesi), sağda Selimiye camii, Yusuf Ağa Kitaplığı 
 

SAHİP ATA CAMİ ve KÜLLİYESİ 
Konya surlarının hemen dışında güneydedir. Selçuklu vezirlerinden  Sahip Ata Fahreddin Ali 
tarafından yaptırılmış, camii, türbe ve hamamı bulunmaktadır. Camiin sadece cephesi 
bugüne gelmiştir. 

 
Fotoğraf şekil 51 

Sahip Ata Camii Selçuklu giriş kapısı (Selçuklu cami mevcut değil) 
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SELÇUKLU DÖNEMİ TÜRBE ve MEZARLARI 

Burada kişilikleri bilinen Selçuklu dönemi, değerli sultan, vezir, din adamı olanların mezarları 
bir fikir vermek üzere topluca verilecektir. 
 

İsmi Açıklamalar 

II. Kılıç Aslan  1192 yılında ölümü üzerine Alaaddin Camii avlusundaki 
türbeye gömüldü. Konya’da gömülmüş ilk sultan 

II. Rükneddin Süleyman II. Kılıç Aslan’nın oğlu, 1204 yılında ölümü ile Alaaddin Camii 
avlusundaki türbeye gömüldü.  

I. Gıyaseddin Keyhüsrev  II. Kılıç Arslan’nın oğlu, 1210 yılında ölümü ile Alaaddin Camii 
avlusundaki türbeye gömüldü.  

Alaaddin Keykubad En büyük Selçuklu sultanı, 1237 yılında ölümü üzerine 
Alaaddin Camii avlusundaki türbeye gömüldü 

II.Gıyaseddin Keyhüsrev Alaaddin Keykubad’ın oğlu, 1246 yılında ölümü üzerine 
Alaaddin Camii avlusundaki türbeye gömüldü  

IV. Kılıç Aslan Alaaddin Camii avlusundaki türbeye gömüldü  

3. Gıyaseddin Keyhüsrev Alaaddin Camii avlusundaki türbeye gömüldü  

Beş’are Bey Müslüman olmuş Vezir,1217 tarihinde Beşare Mescidini 
yaptırdı 

Şemseddin Altunba Müslüman olmuş Vezir, 1237 tarihinde ölümü ile İplikçi Cami 
yanında türbede gömüldü. 

Celaleddin Karatay Müslüman olmuş vezir, 1254 yılında ölümü ile Karatay 
Medresesinde gömüldü. 

Sahip Ata Fahreddin Ali Selçuklu Veziri, 1286 yılında ölümü ile kendi yaptırdığı türbeye 
gömüldü. 

Bahaeddin Veled Mevlana’nın babası, Mevlana türbesine gömülen ilk kişi 

Mevlana Celaleddin Büyük şair, ve Mevlevi tarikatının piri, Farsça Mesnevi .. vs gibi 
eserleri var. Bugünde insanlığa sevgi mesajı vermektedir. 1273 
yılında ölümü ile Mevlana Dergahı içine gömüldü. 

Sultan Veled Mevlana’nın oğlu, Mevlevi tarikatının kurucusu, 1312 yılında 
ölümü ile Mevlevi Dergahı’na gömüldü. 

Sadreddin Konevi Mutasavvuf, 1274 yılında ölümü üzerine kendi ismi anılan 
türbeye gömüldü. Muhiddin Arabi’nin üvey oğlu. 

Şemsi Tebrizi Mevlana’nın en yakın arkadaşı, kendi adına yaklaşık 200 yıl 
sonra yaptırılmış türbede yattığına inanılıyor. 

İmam Bagavi Şeyh Sadettin camiinin 200 m doğusundaki türbesi bugün 
mevcut değil 

Hunad Hatun En önde gelen sultan eşi, Alaaddin Keykubad’ın eşi, Alaiye 
Beyi Kyrvat’ın kızı. Müslüman oldu, Kayseri’de cami yaptırdı. 

Gürcü Hatun Gürcü Kraliçesi Rosudan’ın kızı, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 
eşidir. 

Seyfeddin Sungur Vezir Celaleddin Karatay’ın kardeşi, 1276 yılında öldü 
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Ferruh bin Abdullah Müslüman oldu. Surların güneyinde Akcamii’yi yaptırdı.  

Hoca Fakih 1221 yılında öldü ve ismini alan mescit de gömülü  

Kelük bin Abdullah En büyük Selçuklu Mimarı, pek çok eseri var, Müslüman 
olduğu sanılmaktadır. 

Prens Kommenos Bizans Kommenos hanedanından, Ak Manastır’da mezar taşı 
bulunmaktadır. 

 
KARAMAN OĞLU DÖNEMİ 

 

İsim Açıklama 

Kadı İzzeddin Cami yaptırdı, bir ara kitaplık olan camii ibadete açık. 

Şazbey bin Abdullah Adliye binası yakınına cami ve hamam yaptırdı. 

Turgutoğlu Pir Hüseyin Turgutoğulları’nın atası, yaptırdığı türbede gömülü 

Hasbeyoğlu Kent içinde ve Meram’da hamam ve mescitleri var 

Fakih Dede 1456 yılında öldü, eski Garaj civarı türbesinde gömülü 
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KONYA ÇEVRESİNDE SELÇUKLU HANLARI 
 

Ticarete çok önem verdikleri anlaşılan Selçuklular eski yollar üzerinde hanlar yaparak bir ağ 
meydana getirmişlerdir. Yollar daha önce olduğu halde han olgusu ilk defa Selçuklularda 
görülmektedir. Bu hanlar ise 
DOKUZUN HANI 
Konya-Akşehir yolunda 25 km uzaklıkta avlulu tip olarak yaptırılmıştır. Bugün restore 
edilmiştir. 
ZAZADIN HANI 
Konya-Aksaray yolu üzerinde 25 km uzaklıkta Selçuklu dönemi vezirlerinden Sadeddin 
Köpek tarafından yaptırılmıştır. Sadettin Köpek, Alaaddin Keykubad döneminde yaşamış, 
zalim olarak bir kişidir. Mimar olarak da bilinir.  
OBRUK HANI 
Konya-Aksaray yolu üzerinde 60 km uzaklıkta Selçuklu döneminde yapılmıştır. Handa büyük 
eski bir yapının taşları dikkati çekmektedir. 
HOROZLU HAN 
Konya'nın kuzeyinde 8 km uzaklıktadır. Alaaddin Keykubad'ın lalası, Ruzbe tarafından 1248 
yılında yaptırılmıştır. Kışlık küçük bir handır. 
ALTIN APA HANI 
Konya-Beyşehir yolu üzerinde 21 km uzaklıkta Selçuk veziri Şemseddin Altunba tarafından 
kışlık ve yazlık olarak yaptırılmıştır.  
KIZILVİRAN HANI 
Konya-Beyşehir yolu üzerinde 44 km uzaklıktadır. 
KURUÇEŞME HANI 
Konya-Beyşehir yolu üzerinde 34 km uzaklıktadır.  

 
KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ 

 
Konya kenti 1327 yılında Karamanoğlu Beyliği’nin yönetimine geçmiştir. 1390 yılında Yıldırım 
Beyazıt tarafından alınmış ve 1402 yılında tekrar Karaman Beyliği kurulmuştur. Osmanlılar 
tarafından tekrar alındığı 1465 yılına kadar Karamanoğulları yönetiminde kalmıştır. Bu 
dönemde yapılmış önemli eserlerde şunlardır. 
KADI MÜRSEL CAMİİ  : Hükümet alanındadır ve bir ara kitaplık olarak kullanılan yapı 
ibadete açıktır. Karamanoğlu döneminde yaşamış başka Mürseller de vardır. Bunlardan biri 
de 15. yüzyıl başlarında Horasan’dan Turgutoğulları ile gelen ve Yatağan Köyüne yerleşen 
Yatağan Mürsel’dir. 
TURGUTOĞLU PİR HÜSEYİN TÜRBESİ: Şeyh Sadreddin Camii’nin doğusundadır. 
Turgutoğlu Hüseyin 15. yüzyıl başlarında Konya’ya gelmişler ve Turgutoğulları, 
Karamanoğullarının en sadık adamlarıdır. Hüseyin Beyin Ilgın ve Sarayönü’nde de camileri 
vardır. 
HASBEY HAFIZLAR EVİ 
Altınçeşme Mahallesinde çok değişik bir mimarisi olan çok güzel bir yapıdır. Ayasofya 
Mescidi olarakta bilinmektedir. Yapıda kullanılan büyük mermer blokların daha önce burada 
bulunan bir Roma yapısından alındığı görülmektedir. Bu eseri yaptıran  ve Meram’da da 
hizmetleri bulunan Hasbey Hatip’li olarak bilinmektedir.  
 



 153

OSMANLI DÖNEMİ 
 
Konya 1465 yılında Osmanlı İmparatorluğuna katılmış ve Karaman Eyaletinin merkezi 
olmuştur. Osmanlı döneminde şehzadeler Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Sultan Cem ve  
Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu  Selim Konya’da valilik yapmışlardır. 
Osmanlı Sultanı Yavuz Selim (1512-1520) Mısır’a seferi ve IV. Murat tarafından Bağdat 
seferi sırasında Konya’yı ziyaret etmişlerdir. 
Osmanlı döneminde yapılmış önemli yapılar aşağıdadır. 
 

 
Şekil 52 

Osmanlı Dönemi Konya Kenti 
 

a, dış duvarın izleri   - b, iç duvar izleri,   - c, çarşı   - d, Rum mahallesi   - e, Ermeni mahallesi 
f, Katolik Maruni evleri, 

1, Selimiye Camii   - 2, Kapı Camii   - 3, Aziziye Camii,   - 4, Şerafettin Camii   - 5,Hükümet Konağı 
6, Konya İdadisi   - 7, Ziraat Abidesi (Atatürk Heykeli)   - 8, Öğretmen Okulu (Konya Lisesi) 

9, Sanat Mektebi   - 10 İlk Hastane   - 11, Ermeni Kilisesi   -12, Rum Kilisesi ve Okulu, ilk tiyatro binası 
13, Fransız De l’assomption Katolik (Aziz Paulus) Kilisesi 
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Şekil 53 

Danimarkalı Carl Niebuhr’un 1766 yılında çizdiği Konya kenti planı 
 

 
Şekil 54 

Konya’da sur kapısının 1826 yılındaki gravürü  (Leon de Laborde) 
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OSMANLI DÖNEMİ ÖNEMLİ YAPILARI 
SELİMİYE CAMİİ 
Mevlana Müzesi’nin hemen batısında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Selim'in Valilik ve 
Padişahlık döneminde yaptırılmıştır. Mimar Sinan tarafından geliştirilmiş Osmanlı mimarisinin 
tipik bir örneğidir.  
ŞERAFEDDİN CAMİİ 
Selçuklu gününde Şeyh Şerafeddin tarafından yaptırılan camii yerine 1636 yılında yeniden 
inşa edilmiştir. Çok değerli süslemeleri ile ünlüdür.  
 
KAPI CAMİİ 
Sur kapısı üzerine 1868 yılında Konya halkı tarafından yapılmıştır. Konya'nın en büyük 
camiidir. Konya kalesinin taşları kullanılmıştır.  
 
AZİZİYE CAMİİ 
17. yüzyılda yapılmış bir mescidin 1867 yılında yanması üzerine, yerine Sultan Abdülaziz ve 
annesi Pertevniyal Sultan'ın yardımları ile 1872 yılında yaptırıldı. Yapı batı etkisindeki barok 
ve rokoko üslupta zengin bezemeleri ile dönemin özelliğini yansıtır. 
 

 
Fotoğraf şekil 55 

Aziziye Camii doğu cephesi 
 

HÜKÜMET BİNASI 
Konya Kalesi taşları ile 1882 yıllarında yaptırılmıştır. Halende kullanılmaktadır. 
 

 
Fotoğraf şekil 56 

Hükümet binası doğu cephesi 
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KONYA’DA SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI 
 

Konya’da açılan ilk hastane Devlet Hastanesinin yerinde Ferit Paşa’nın valilik döneminde 
1898-1902) açılmıştır. Bir diğeri Amerikalı Misyoner Dr. Dad tarafından Orduevi binasının 
hemen güneyindedir. 
Eğitim kurumlarından sadece iki okul, Osmanlı döneminden gelip bugünde öğrenime açıktır. 
Bunlar Konya İdadisi olarak bilinen Konya Lisesi (Meram Gazi Lisesi) ve Erkek Sanat 
Enstitüsüdür. Mimar Muzaffer tarafından projelendirilen ve önce Öğretmen Okulu olarak 
yapılıp şimdi Meram Gazi Lisesinin bulunduğu bina, Sanat Enstitüsü için Vali Ferit Paşa 
devrinde yaptırılan ve şimdi restore edilerek kullanılan, Hükümet alanındaki yapı son dönem 
için iki güzel örnektir. Azınlıklar tarafından açılan okullar arasında en önde geleni Jenanyan 
okuludur. 
Konya'da ilk matbaa 1869 yılında açılmış ve ilk gazete 1870 yılında çıkmıştır. 1867 yılında 
büyük bir çarşı yangını olmuş ve kente büyük zarar vermiştir. 
 

 
Fotoğraf şekil 57 

Konya’nın en güzel yapılarından Konya Lisesi 
 
 

ATATÜRK ANITI 
Osmanlı döneminde anıt niteliğinde başlanmış ve taş işçiliği ile dikkati çeken bir eser 
bulunmaktadır. Savaş dolayısıyla bu yapı Cumhuriyetin ilk yıllarında tamamlanmış ve üzerine 
metal Atatürk anıtı konulmuştur. Bu anıt Konya çevresinde ilk dikilmiş ve Türkiye'nin en eski 
Atatürk anıtlarındandır. Atatürk Heykeli Avusturyalı Heykeltıraş Heinrich KRIPPEL (1883-
1945) tarafından yapılmıştır. 
Heinrich Krippel Viyana Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Aldığı sipariş üzerine genç 
Cumhuriyeti’in ilk heykellerini yapmıştır. 
1925   İstanbul Sarayburnu’nda Atatürk heykeli 
1926   KONYA’daki ATATÜRK heykeli 
1927  Ankara Ulus’taki Atatürk heykeli 
1931 Samsun’daki Atatürk heykeli 
1935 Afyon’daki Zafer anıtı 
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Bu heykelleri Viyana’daki atölyesinde döktürdü ve Türkiye’ye taşıdı. Avrupa kentlerinde de 
eserleri bulunmaktadır. 1945 yılında öldü 
(Hüseyin Gezer, Türk Heykeli) 
  

 
Fotoğraf şekil 57 

Osmanlı dönemi ziraat anıtı üzerine Atatürk heykeli 
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OSMANLI DÖNEMİ KENT DOKUSU 
 

Osmanlı döneminde kent merkezi doğuya kaymıştır. Bizce bunun iki sebebi vardır. Birincisi 
Yavuz Selim tarafından bu bölgeye suyun getirilişi, ikincisi ise Konya Kentinde her zaman 
çok önemli bir yeri olan Mevlevi Dergahının doğuda olmasıdır. Dergahın güney, kuzey ve 
doğusunda yerleşme bölgeleri oluşmuştur. Özellikle son dönemlerde Çelebi Mahallesi en 
seçkin yer konumunu almıştır. Mevlana soyundan çelebiler burada oturmuştur. 
Selçuklulardan kalan eserlerin çoğu bu dönemde korunmuştur. Ancak bazı yapıların 
yıktırılarak yerine yenileri yaptırılmıştır. Selçuklular zamanında yaptırılan Şerafeddin 
Camii’nin yerine bugün mevcut çok güzel süslemeleri olan cami yaptırılmıştır. Aziziye Camii 
daha önce mevcut bir mescidin yerine yaptırılmıştır. Sanat Enstitüsü eski bedestenin yerine 
inşa olunmuştur. 
Konya ulaşımında çok önemli olay 1896 yılında gerçekleşmiş ve bir Alman şirketine 
yaptırılan Haydarpaşa- Bağdat demiryolu Konya’ya ulaşmıştır. Bu önemli olay Konya’nın 
ekonomik yaşamında çok olumlu etkileri olmuştur. Konya’nın hemen batısında olan İstasyon 
çevresinde oteller oluşmuştur.  
Bazı yapılar ise zamana yenik düşmüşlerdir. Konya Köşkünün 1907 yılında yıkımına göz 
yumulmuştur. Özellikle eski Belediye binası ile Hükümet arasında yol açmak gayesi ile bazı 
türbeler (Nalıncı Baba, Alevi Sultan türbesi gibi) ortadan kaldırılmıştır. Son dönemden 
kullanılan medreselerden bugüne kalan olmamıştır. Ancak yok olan yapıların çoğu mimari 
özelliği olmayan kerpiç ve kara örtü yapılardır. Yıktırılanlar arasında Alaaddin tepesindeki 
Rum ve Rum kiliseleri, bir ara Halk evi olarak kullanılan Rum mektebi, Rumlar tarafından 
açılmış Konya’daki ilk tiyatro binası ve Makam olarak kabul edilmiş Amphiliochius Kilisesi’de 
dahildir. 
 

KONYA- MERAM 
Meram bir sayfiye yeri olarak Konya'nın 8 km batısında yer almaktadır. Bugün Konya'ya 
eklenmiş gibidir. Adını alan Meram Deresi içinden geçtiğinden yeşillikler içindedir. Meram 
Selçuklular devrinden beri varlıklı kimselerin bağlarının bulunduğu, yazları yaşanan bir yerdir. 
İsmi merkez ilçeye verilmiştir. 
Meram Konya kentinin su beynidir. Sahip, Karahüyük ve Lalebahçe ırmaklarının Meram 
çayından ayrıldığı noktalar, 175 mm Mukbil İsle hattı, Altınapa Barajı’ndan Su Arıtma 
Tesisi’ne giden 1000 mm su isale hattı, Yaka (Gedekelas) ırmağı ve Huzurevinin hemen 
üstünde Damlapınar suyu çeşmesi (Bizans-Selçuklu) çeşmesi (planda görülmüyor) yer 
almakta idi. 
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Şekil 58 
Meram planı (1/5000)   M. Bildirici, 2006 

1, Meram köprüsü (Roma),    -2, Hasbeyoğlu hamamı (Roma-Bizans-Karamanoğlu) 
3, Habeyoğlu Mescidi,  Meram Camii, Tavus Baba Türbesi,  Sahip ırmağı 

4, Cemel Ali Dede türbesi (Selçuklu)    - 5, Ebül Vefa camii (Osmanlı)    - 6, Sarnıç  (mevcut değil)  7, 
Kasım Halife Camii (Osmanlı)    - 8, Köyceğiz Camii 

 
KONYA KARAHÖYÜK 

Konya'nın 6 km güney batısında bulunan bir höyük olup aynı isimli köyün sınırları içindedir. 
Bu höyükte 1953-1970 yıllarında Prof. Sedat Alp tarafından yapılan kazılarda M.Ö. 2250-
1750 yıllarında yaşam olduğu ortaya çıkarılmıştır. Buluntular bugün Konya Arkeoloji 
Müzesindedir. Sedat Alp (1913-2006), Selanik’re doğmuş, 1932 yılında eğitim için Avrupa’ya 
gönderilmiştir. Türkiye’de ilk Hititolog’dur. Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde öğretim 
üyeliği (Ord. Prof) görevinde bulunmuş. Pek çok eseri vardır. Bu kazı ile ilgili eseri: “Konya 
civarında Karahöyük’te Silindir ve Damga mühürleri- TTK, 1972) 

 
Fotoğraf şekil 59 

Karahöyük kazılarında bulunmuş yıkanma kabı (Konya Arkeoloji Müzesi) 
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TAKKELİDAĞ (GEVALE KALESİ) 
 

Takkelidağ Konya’nın kuzey batısında 1643 m kotunda bir volkan konisidir. Tarihte Konya’nın 
kalesi olmuştur. Çeşitli isimleri vardır. Civar köylüler Karaburga, Silleliler  Gevale, Konyalılar 
Takkelidağ ismini vermiş, Vakıf kayıtlarında Gevele Kalesi olarak geçmektedir. Yöreyi 1840’lı 
yıllarda ziyaret etmiş W. Hamilton Saint Phlip dağı olarak belirtmektedir. 
Dağın üstünde kale kalıntıları burçlar ve tepe üstünde yıkıntı halinde 28 adet oda ve sarnıç 
kalıntıları yer almaktadır. Tepe bir duvarla çevrilmiştir. Dağ üzerinde en ilginç yapı tepenin 
yaklaşık 70 m aşağısında kalenin dışında sarnıç bulunmaktadır. Sarnıç tonoz taş örtüdür. Bir 
krokisi eklenmiştir.  

 
Şekil 60 

Takkeli dağ Sarnıç planı (M.Bildirici) 
 

Bunun altına ise Kocain yer almaktadır. Kocain 16 m x 4 m ebadında kayaya oyulmuştur. 
Yukarısında olan sarnıcın suyu kükürtlüdür. Uyuz hastalığı olanların buraya iyileşmek amacı 
ile geldiklerini sınıf arkadaşım Sarayköy (dağın eteğinde) doğumlu Seyit Kılıçarslan küçükken 
buraya çıkıldığını ifade etmiştir. Kocain’in bir sığınma yeri olduğu anlaşılmaktadır. Bu tedavi 
şeklinin ne kadar eski olduğu bir araştırma konusudur. 
 

 
Fotoğraf şekil 61 

Takkeli (Gevale kalesi) bugüne gelebilmiş kale burcu 
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Fotoğraf şekil 62 

Gevale kalesi Kükürtlü sarnıç önünde kitabın yazarı  
 

DAĞIN TARİHİ 
Roma döneminde yaptırıldığı kabul edilen kalede önemli olaylar gelişmiştir. 900 yılında Arap 
Müslüman Tarsus emiri yakalanıp, Kevale (Gevale) kalesinde (Konya-Takkelidağ) 
hapsediliyor. 905-906 yıllarında Andronikos Dukas İmrarator olmak için isyan ediyor. Konya 
Kevale kalesinde adamları ile kışı geçiriyor. Tarsus Emiri Rüstem bin Barudi destek veriyor 
ve Konya’ya yardımına geliyor. Konya yağma ediliyor. Araplar 963 yılında gene Konya’yı 
kuşatıyor. (Taberi & Rouge) 
Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zaman zaman burada kalmıştır. Karamanoğlu İbrahim 
Bey son son zamanlarının bir kısmını burada geçirmiş ve dağ üzerinde ölmüştür. 
Fatih Sultan Mehmet Konya’yı 1465 yılında fethi sırasında kale yıktırılmıştır. 
Aynı isimde Sille’nin 3 km batısında Büyükgevele olarak bilinen 1709 kotlu tepe üstünde de 
kale kalıntıları görülmektedir. Bu dağ da volkan konisidir. 
 

LORAS DAĞI 
 

Konya’nın batısında 2000 m yüksekliğinde masa şeklinde bir dağdır. Üzerinde geniş bir 
düzlük yer almaktadır. Loras dağı hakkında yabancı kaynaklarda da bir bilgiye 
rastlanılmamaktadır. 
Tepenin üstünde çok geniş bir yapı grubu ve sarnıç yer almaktadır. Çok düzgün kemerlerle 
yapılmış yapı grubunun Roma döneminde yaptırıldığı ve Bizans çağında Manastır olduğu 
düşünülebilir. 1996 yılında dağa çıktığımızda yapıların yaklaşık planını yapmak istedim. Ama 
hava karlı idi, hava şartları buna elvermedi. Burada bulunan sarnıcın Havzan’da bulunan 
sarnıçlara benzerliği çok şaşırtıcıdır.  
Dağın ikinci ilginç yapısı doğusunda Konya’yı gören yaklaşık çapı 15 m olan küre şeklindeki 
mağaradır. İçinde Bizans dönemi küçük bir kilise kalıntısı yer almaktadır. Konya kuruluş 
efsanesinde konu edilen Meduza’nın burada yaşadığına inanılmış olmalıdır. 
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Fotoğraf şekil 63 

Loras dağı üzerinde yapı kalıntıları, çok düzgün kemerler dikkat çekici (M.Bildirici) 
 
 

 
Fotoğraf şekil 64 

Loras dağındaki Mağara içindeki kilise yıkıntısı 
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KONYA  KENTİ TARİHİ SU YAPILARI 
 
Konya kentinin sulama ve içme suyu tesisleri incelenecektir. Konya kentinin en önemli yer 
üstü su kaynağı Meram deresidir. 
 

KONYA MERAM DERESİ SULAMASI 
 

Meram deresi kentin 30 km batısında Tepeköy'ün 3 km güneyindeki bir pınar ile Dilekçi 
köyündeki başka bir pınardan başlamakta, ileride bunlar birleşip Başara köyünün güneyinden 
geçerek, yol boyunca diğer küçük kaynaklarla beslenmektedir. Aynı dere içinde bugün İçme 
suyu olarak kaptaj yapılan, Meram ile Dereköy arasında Mukbil ve Beypınarı da 
bulunmaktadır. Kışın kar suları ile suyu çoğalan Meram deresinin yazın suyu azalmakta ama  
kurumamaktadır.  
 

SULAMA TESİSİNİN TANITILMASI 
Konya batısındaki dağların eteğinde düz bir ovada kurulduğundan tesis üzerinde sanat 
yapıları yoktur. Sadece elle açılmış sulama ırmakları vardır, bunlar toprak kanallardır. Basit 
su alma yapıları ile Meram deresinden su almışlardır. Sadece ırmakların geçtiği yol üzerinde 
basit kemer köprüler vardır. Su alan ırmaklar şunlardır. 
1. Şehir Irmağı  sol sahilde 
2. Yaka Irmağı  sol sahilde 
3. Sahip Irmağı  sağ sahilde 
4. Karahüyük Irmağı sağ sahilde 
5. Lalebahçe Irmağı  sağ sahilde 
6. Bürümcek Irmağı  sol sahilde 
Müftü Gediğinden sonra ise sol sahilde Kovanağzı ve Gümüş Irmakları vardır. Irmakların 
planı burada verilmiştir. Şimdi bu Irmakları inceleyelim. 
 
ŞEHİR IRMAĞI 
Meram merkezinin memba tarafında, Maarif Değirmeni olarak adlandırılan ve bugün fabrika 
olan binanın altındaki kayalıklardan su almaktadır. Meram merkezine, Aşkan yöresine, 
Sigorta Hastanesi çevresine ve Alaaddin tepesi kuzeyindeki Karma Orta okula kadar şehir 
bağlarına su taşıyordu. Bu ırmak isminden de anlaşılacağı gibi kentin içme suyunu da temin 
ediyordu.  
 
YAKA IRMAĞI 
Bu ırmak, Dere Hidroelektrik Santralı ile un değirmenleri arasında sol sahilde Meram 
deresinden ilk su alan ırmaktır. Yaka semtini, Tıp Fakültesi civarlarını ve Hocacihan bağlarını 
halende sulamaktadır. Yaka yöresi Bizans ve Selçuklu döneminde önemli bir sayfiye yeri idi. 
Eski kayıtlarda ismi Gedekelas olarak geçmektedir. Bu ise Yaka yöresinin eski adıdır. 
 
SAHİP IRMAĞI 
Meram merkezinin memba tarafında, sağ sahilden su almaktadır. Tavus Baba türbesinin 
önünden  geçerek Meram bağlarının yukarı kısımlarını sulamakta, Anasultan Mezarlığı’nda 
son bulmaktadır. Bu ırmak Selçuklu devri vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 
açılmış ve bugün de hizmet vermektedir. 
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KARAHÜYÜK IRMAĞI 
Meram merkezinde sağ sahilden Lalebahçe Irmağı ile eşit su almaktadır. Karahüyük Irmağı, 
Meram içinde yer ye  bahçelerin içinden geçmekte, Yorgancı semtinde “Harafın Başı” denilen 
yerde ikiye ayrılmaktadır. Batıya ayrılan bölüm Konya-Hatip asfaltından önce diğer kol ile 
birleşmektedir. Diğer kol ise Pir Hasan semtini suladıktan sonra Karahüyük köyünün 
arazisine su vermekte ve ova içinde kaybolmaktadır. Karahüyük veya Karayüğ olarak da 
bilinen köy Osmanlı dönemi öncesine kadar gitmektedir. 
 
LALEBAHÇE IRMAĞI 
Meram merkezinde Karahüyük Irmağı ile Meram Deresinden eşit su almaktadır. Meramda 
bahçelerin içinden geçerek Lalebahçe semtini, Konya-Hatip yolunu aşarak da Harmancık 
köyünün arazisini sulamakta ve ova içinde kaybolmaktadır. 
 
BÜRÜMCEK IRMAĞI 
Meram merkezinin mansap tarafında, sol sahilden su almakta ve Bürümcek yöresini 
sulamaktadır. 
 
MÜFTÜ GEDİĞİ REGÜLATÖRÜ 
Meram-Konya eski yolu üzerinde Müftü Gediği olarak bilinen yerde bugün bir su alma yapısı 
bulunmaktadır. Meram deresi 6 ırmağa su verdikten sonra bu noktada, kent merkezindeki 
bağ ve bahçelere su taşıyan iki ırmak daha ayrılmaktadır. Bunlar Gümüş ve Kovanağzı 
(Büyük Çay) ırmaklarıdır.  
Eski devirlerde her yerde olduğu gibi ağaçlarla bent bağlanıp su alınırdı. Burada gedik su 
alma yapısı karşılığı yerel bir terimdir. Yaklaşık 100 yıl öncesi taş duvarlarla basit bir su alma 
yapısı inşa edilmiştir. Hemen güneyindeki tepede yıkıntı halinde bulunan Selver Kilisesi’nden 
kalan taşlar burada kullanılmıştır. Bugün aynı yere daha iyi hizmet verecek “Müftü Gediği 
Regülatörü” 1985 yılında DSİ tarafından yaptırılmış ve işletilmektedir. 
 
GÜMÜŞ IRMAĞI 
Bu Irmak Konya-Hatip yolu üzerinde yanında sarnıçta bulunan köprü yanında ikiye 
ayrılmakta, Gümüş Irmağı olarak bilinen kol, Aydoğdu ve Çaybaşı üzerinden Mengeneye 
ulaşıyordu. Diğer kol Kömürcü Camii önünden geçerek Konya bahçelerini suladıktan sonra 
Konya-Karaman yolunu Şakalak Köprüsü mevkiinde kesip bir başka yoldan Mengeneye 
ulaşıyordu. 
 
KOVANAĞZI IRMAĞI (BÜYÜK ÇAY) 
Müftü Gediği’nden ayrılan ve daha düşük kottaki bahçeleri sulayan bu Irmak Selver, 
Kovanağzı bağlarını sulayıp, Devlet Demir yollarını geçip Konya-Karaman yoluna ulaşıyordu. 
 
 

KONYA SULAMASININ TARİHÇESİ 
 

Konya kenti Sulama Tesisleri Selçuklulardan önce mevcut idi. Ancak Selçukluların gelişi ile 
Konya çok büyümüş ve buna paralel olarak sulama sistemi de genişlemiştir. 
İngiliz Tarihçi ve Araştırmacısı William Ramsay "Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası" adlı eserinde 
"Sulamanın oluşu Selçukluların Konya'yı Başkent seçmesini sağlamıştır." demektedir. Bu 
görüşün doğru kabul edilmesi gerekir. Konya 1., 2., ve 3. yüzyıllarda Roma döneminde 
önemli bir kenttir. Ayrıca daha sonra incelenecek Konya Ovası Efsanesi görüşe destek 
vermektedir. (Ramsay W, 1890) 
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Buradan Şehir Irmağının Iconium kentine su taşıdığı kabul edilebilir. Yaka Irmağının eski adı 
vakıf kayıtlarında Gedekelas'tır. Yaka Semtinin eski adı da Gedekelas olarak geçmektedir. 
Yaka ve Hocacihan yörelerinin Bizans devrinde yaşandığına dair bilgiler bulunmaktadır. Bu 
Irmağın da Bizans devrinde mevcut olduğu kabul edilebilir. 
Meram Deresi tarih boyunca Konya'nın su ihtiyacını karşılamış, yağışı bol olan yıllarda sel 
baskınlarına sebep olmuştur. Selbasan diye yöre vardır. Konya'nın ölümü sudan  ata sözü 
buradan gelmiştir. Konya Ovası Efsanesi Konya Sulamasının eskiliğini göstermektedir. 
Bu efsaneye göre Konya Ovası eskiden denizdir, bu suyu kurutan, sonrada sulama tesislerini 
yapan Eflatun-u İlahidir. Bu efsanevi bir kişidir. Bu kişinin M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış büyük 
filozof Eflatun (Plato M.Ö. 429-347) ile bir ilgisi yoktur. Eflatun-u İlahi Türklerce  kutsal kişi 
kabul edilmiştir. Eflatun-u ilahı pek çok işi başaran kişidir. Romalı mühendistir. Bazı doğal 
olaylar da ona mal edilmiştir. Eflatun ismi ile ilgili Konya çevresinde üç yer bilinmektedir. 
Beyşehir civarında Eflatun Pınarı, Konya-Sille arasında Eflatun Manastırı( Akmanastır-Aya 
Hariton Manastırı), Alaaddin Tepesi üzerinde Eflatun Makamı olarak  seyyahlarca belirtilen 
Eflatun Mescidi.  
Konu İngiliz tarih ve folklor Araştırmacısı  F. Hasluk tarafından araştırılmış ve eşi M. Hasluk 
tarafından "Christianity and İslam under the Seljuk Sultans" (Oxford-1929) olarak 
yayınlanmıştır. Kitap içinde "Konya Ovası Folklorunda Eflatun" geniş şekilde incelenmiştir. 
(Hasluk F, 1929) 

 
KONYA OVASI EFSANESİ 

 
Meram Deresi tarih boyunca Konya'nın su ihtiyacını karşılamış, yağışı bol olan yıllarda sel 
baskınlarına sebep olmuştur. Selbasan diye yöre vardır. Konya'nın ölümü sudan  ata sözü 
buradan gelmiştir. Konya Ovası Efsanesi Konya Sulamasının eskiliğini göstermektedir. 
Bu efsaneye göre Konya Ovası eskiden denizdir, bu suyu kurutan, sonrada sulama tesislerini 
yapan Eflatun-u İlahidir. Bu efsanevi bir kişidir. Bu kişinin M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış büyük 
filozof Eflatun (Plato M.Ö. 429-347) ile bir ilgisi yoktur. Eflatun-u İlahi Türklerce  kutsal kişi 
kabul edilmiştir. Eflatun-u ilahı pek çok işi başaran kişidir. Romalı mühendistir. Bazı doğal 
olaylar da ona mal edilmiştir. Eflatun ismi ile ilgili Konya çevresinde üç yer bilinmektedir. 
Beyşehir civarında Eflatun Pınarı, Konya-Sille arasında Eflatun Manastırı( Akmanastır-Aya 
Hariton Manastırı), Alaaddin Tepesi üzerinde Eflatun Makamı olarak  seyyahlarca belirtilen 
Eflatun Mescidi.  
Konu İngiliz tarih ve folklor Araştırmacısı  F. Hasluk tarafından araştırılmış ve eşi M. Hasluk 
tarafından "Christianity and İslam under the Seljuk Sultans" (Oxford-1929) olarak 
yayınlanmıştır. Kitap içinde "Konya Ovası Folklorunda Eflatun" geniş şekilde incelenmiştir. 
(Hasluk f, 1929) 
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Şekil 65 

Konya bahçelerini sulayan tarihi su ırmakları 
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SELÇUKLU DÖNEMİNDE KONYA SULAMASI 
 

Kış aylarında üzüm bağları en az bir defa suyla doldurulurdu. Bu kış sulaması idi ve üzüm 
bağları için çok yararlı idi. Yaz aylarında ise su azalmakta ve çok kıymetlenmektedir. Sadece 
baş taraftaki kısımlar sudan yaralanabiliyordu.  
Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali, bu işin çözümü için bir su dağıtım planı hazırlamış ve 
bunu bir vakıf haline getirmiştir. Buna göre yaz aylarındaki,  Meram çayındaki su miktarı 12 
okka kabul edilmiş ve ırmakların hissesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Buna "Sahip Su 
cetvelleri" ismi verilmektedir. 
  Şehir ırmağı   4 okka 
  Gedekelas (Yaka) ırmağı 2 okka 
  Sahip Irmağı   2 okka 
  Diğerleri   4 okka   
Vakfın aslı bugüne gelmemiştir. 1754 tarihli (H 1170) şeri mahkeme hükmü sonradan açılan 
davalarda belge olarak mahkeme kayıtlarına geçmiştir. 1960 yılında Konya Barosu’ndan 
Avukat Mehmet Ali Apalı, Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı,1960/1491 dosya 
numaralı davada, 25 Ramazan 1170 tarihli şeri mahkeme kaydını delil olarak vermiştir.  Şair 
ve Edebiyatçı Abdülbaki Gölpınarlı (1901-1982) tarafından bugünkü Türkçe'ye çevrilmiş bu 
tarihi karar aynen şöyledir.  
 

ŞERİ MAHKEME KARARI 
"Konya Kadısı Muhammet Alim oğlu Seyid Mustafa, Pirli Çelebi oğlu Seyid Abdullah, 
Hüseyin, Hasan vs müracaat ederek, Karaman Valisi Şehzuvarzade Mustafa Paşa'nın 
huzurunda, Meram'da akan ve Kavak değirmeni önünde ayrılıp yarısı Şehir ırmağı adını alan 
ve Kedekilas ırmağına akan, öbür yarısı kaya yarığı denen yere girip altıya ayrılarak dört kolu 
çaya, iki kolu merhum vakıf sahibi Sahip Ata'nın yukarıda ve aşağıdaki iki ırmağına karışan 
ve bağlarımızı ve tarlalarımızı sulayan ve yukarıda zikri geçen iki ayrılmış su, gelip geçen 
padişahlar zamanından beri müstakil suyumuzdur. Yüzonaltı (1704= H 1116) defteri 
Hakaniye kaydedilen elimizde bulunup size arz edilen şer-i hüccetle emirler mucibince de 
serbest olarak bu sudan faydalanır, bağlarımızı tarlalarımızı sulardık ki Mukataası Emini 
(Beylik Vergi memuru) tarafından müdahale ve taarruz edilmezdi. Şimdiki Emin Ahmet Ağa, 
su vergisi istemeye, bizi incitmeye başladı. Ellidokuz tarihinde (H 1159 =1746) bu zat ile şeri 
murafada bulunduk. Men edildi., elimize de hüccet verildi; fakat geçen yıl Abdullah Pirli'den 
28 kuruş, dört yıl önce de Alim oğlu Seyid Mustafa'dan bir kerre 11, bir kerre de 8 okka kahve 
su vergisi adıyla aldı. Bu yıl ise sulama zamanında suyumuzu kesti, su vergisi istiyor dediler, 
menini istediler. Ellerindeki hüccetlerini ve emirlerini gösterdiler. Ahmet Ağa'ya sorulunca 
evvelki mürafayı ikrar, ancak aldığı vergiyi inkar etti. Davacılardan beyyine (delil) istendi, 
gösteremediler. Bunun üzerine Ahmet Ağa'ya yemin teklif edildi ise de etmedi. Bunun üzerine 
aldığı bildirilen paralar Ahmet Ağa'dan alındı, davacılara teslim edildi. Bir defada Sahip Ata 
vakfına akan 2 suya müdahale etmemesi ve halkı incitmemesi tembih edildi. Keyfiyet zapta 
geçti. 25 Ramazan 1170 
Konya'da ser katip Seyid Mustafa,  Karaman Eyaleti çavuşları Mahkeme katibi Seyyid 
Hüseyin, Konya Valisi Kapıcıları kethüdası Halil Ağa, Selman 
Bu konuda diğer bir çalışma 1936 yılında Konya'ya gelen Sovyetler Birliği Tarih Profesörü 
Gordolevsky tarafından yapılmış ve Konya Mecmuasında " Konya Sulaması Hakkında Tarihi 
Materyaller" adlı makalesinde yayınlanmıştır.  
 
 
 
 



 168

DEBİ ÖLÇÜ BİRİMİ 
Selçuklular döneminde çok ilgi çekici bir debi ölçümü yapılmıştır. Debi ölçüm birimi Okka'dır. 
Normal bir değirmeni döndüren su miktarı bir okka kabul edilmiştir. Meram deresinin o 
yıllarda yaz aylarındaki su miktarının ne olduğu da araştırılmıştır. DSİ Hidroloji Servisinin 
kayıtları incelendiğinde yaz aylarındaki su miktarı 0.11 milyon metreküp/ay ve 1.11 milyon 
metreküp/ay arasında değişmektedir. Derenin su rejimi de çok büyük değişiklikler 
göstermektedir. Yaklaşık 12 değirmenlik bu su miktarı, 30 l/sn Mukbil Pınarından olmak 
üzere 80-100 l/sn olarak kabul edilebilir. 
 

SULAMA SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ 
Su dağılımı Sahip Cetvelleri’ne göre yapılmakta, buna uyulmadığında burada gördüğümüz 
gibi konu şeri Mahkemeye gitmekte ve orada çözülmektedir. Su dağılımını mirab veya mirav 
adı verilen subeyi yapmakta, emrinde havalacı denen işçiler çalışmaktadır. Sulama 
yapandan genel masraflar için dönüm başı bir ücret alınmaktadır. Bu konuda daha doyurucu 
bilgiler bulunmamaktadır. 

 
TARİHİ KAYITLARDA SELÇUKLU SULAMASI 

Selçuklular günündeki sulama kanallarından bahseden tarihçiler bulunmaktadır. Bizanslı 
Tarihçi Nicotas Khonates 13. yüzyılın başlarında yazdığı kitabında Konya ırmaklarından 
bahsetmektedir. Ayrıca 1190 yılında Konya'dan geçen 3. Haçlı seferlerine katılan ve bu 
seferin tarihini yazan Tagenon bu sulamadan bahsetmekte ve yeşil çimenler içindeki sultanın 
bağına girdik demekte ve övgü ile söz etmektedir. (Tagenon-Historie de la premiere Cruesades-
Paris-1925 sayfa 171) 
 

SELÇUKLU VEZİRİ SAHİP ATA FAHREDDİN ALİ 
Bu tesisin kurumlaşmasını sağlayan ve su konusunda çok eser bırakmış bu Selçuklu 
vezirinin kısa hayat hikayesini de burada  sunuyoruz. Çok eserleri olmasına karşı hayatı 
hakkında fazla bilgi yoktur. 
Konya'da doğmuş, babasının adı Hüseyin, dedesinin ise Ebubekir'dir. Sultan II. Keykavus 
zamanında 1246 yılında Pervane (Ferman Bakanı) ve Emri Dat (Adalet Bakanı) olmuştur. 
Selçuklu Devletine büyük hizmetler vermiştir, özellikle su konusundaki eserleri o devrin hiç 
bir devlet adamı ile karşılaştırılamayacak boyuttadır. 
1286 Yılında Akşehir'in Nadir Köyünde ölmüş ve Konya'ya getirilerek bugün Larende 
Caddesi’nde bulunan türbesine  gömülmüştür. Türbede daha önceden ölmüş bulunan 
oğulları bulunuyordu. Soyundan gelenler yaklaşık 100 yıl daha devlet hizmetinde 
bulunmuştur. Soyundan bugüne kadar gelen aileler vardır. Sahip Ata'nın yaptırdığı eserlerde 
şunlardır. 
1249 yılında İshaklı'da (Afyon) Kervansaray 
1250 yılında Akşehir'de İmaret 
1258 yılında Konya'da İnce Minare Medresesi 
1266 yılında Kayseri'de Sahibiye Medresesi 
1271 yılında Sivas'ta Gök Medrese 
1283 yılında Konya'da Sahip Ata  Cami ve Külliyesi 
Su yapısı olarak yaptırdığı eserleri şunlardır. 
Konya Sulama Sisteminde incelediğimiz Sahip Irmağı, Larende Caddesi’nde kendi adı ile  
anılan ve türbesinin de bulunduğu külliyenin karşısında halen de kullanılan hamam. Konya-
Meram Gazi Lisesinin bahçesinin kuzeyinde çeşme, (bugün mevcut değildir). Bu çeşme  
Kırkçeşme ve Kapı Çeşmesi olarak kayıtlarda geçmektedir. Ilgın'da önce Alaaddin keykubad 
tarafından, sonra Sahip Ata tarafından tekrar yaptırılan Kaplıca Hamamı. Kayseri'de Sahibiye 
Medresesi önünde halen suyu akan çeşmedir. 
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MİMAR KELÜKYAN ( yak. 1190- yak. 1275) 
Sahip Ata'nın eserlerinde mimar olarak gördüğümüz ve hayatı hakkında çok az şey bilinen 
Mimar Kelükyan hakkında da şunlar söylenebilir. Nereli ve nerede doğduğu bilinmemektedir. 
H 622 (M 1221) yılında Antalya surlarını yaparken kayıtlarda Sinbad oğlu Kelükyan olarak 
geçmektedir. Sonradan Müslüman olup olmadığı bilinmemektedir. Mimarı olduğu eserler, 
Konya'da İnce Minare Medresesi, Ilgın kaplıca Hamamı, Kayseri- Bünyan camii, Sivas Gök 
Medrese başlıcalarıdır. 

 
SELÇUKLU DÖNEMİ SONRASI 

Selçuklu döneminde kurulmuş bu sulama sistemi, çok az değişikliklerle, Meram Deresi 
üzerine Altınapa Barajı’nın yapılmasına kadar sürmüştür. Bazı kaynaklarda Selçuklular 
zamanında yapılmış bir bentten bahsederler, ancak baraj çevresinde kalıntısına 
rastlanılmamıştır. 
 

ALTINAPA  BARAJI SONRASI 
DSİ tarafından Meram Deresi üzerinde Altınapa Barajı’nın yapılması ile kış aylarındaki su 
depolandığından ve kentte hızlı bir yapılaşma olduğundan dolayı, kış ve bahar sulaması 
yapan uç ırmakları yeteri kadar su alamaz duruma düşmüş ve ırmaklar kapanmıştır. Baraj 
sonrası sulama alanı, Devlet Demir Yolları’nın doğusuna geçemez olmuştur.  
Altınapa Barajı’na daha sonraki yıllarda kapaklar takılmış ve depolama kapasitesi 
artırılmıştır. Bu Baraj içme suyu amaçlı yapılmıştır. Bugün DSİ tarafından gerçekleştirilmekte 
olan "Konya İçmesuyu Projesi " kapsamında Altınapa Barajı’nın suları  isale edilerek " Arıtma 
Tesislerinde" arıtma işleminden sonra Konya kentine verilmektedir. Bu Projenin faaliyete 
geçmesi ile eski Konya Sulama Şebekesine yılda 6 milyon metreküp su verilecektir.  Altınapa 
Barajı hakkında kısa bilgiler şöyledir. 
 

ALTINAPA BARAJI 
Baraj hakkında ilk etütler 1955-1956 yıllarında Muhiddin Kulin tarafından yapılmıştır. İşin 
ihalesi, 1958 yılında Paksu Koll Şti'ne verilmiş, inşaat sırasında önemli değişiklerin yapılması 
zorunlu görülmüş ve iş 2 miyon TL harcanarak fesih olmuştur. İkinci ihale 21.10.1964 
tarihinde 19.500.000 TL keşif bedeli ile Nafiz Yürekli'de kalmış ve iş 1967 yılında bitirilmiştir.  
1981-1984 yıllarında daha önce bırakılmış dolu savağa  3 adet 8,25 x8,47 m ebadında üç 
adet radyal kapaklar Haşim Bildirici (Bilsan) tarafından yapıldı. Sayısı az ama ebadı büyük 
radyal kapaklar çevremizde bu türdeki ilk uygulamadır. 
 

Kapak takılmadan önce 
Baraj yağış alanı  : 589 km² 
Baraj yüksekliği  : 23 m 
Normal su seviyesi  : 1246,50 m 
Baraj hacmi   : 15 milyon m³ 
Göl alanı   : 2800 dekar 
Göle giren su   : 32 milyon m³ 
 Kapak takıldıktan sonra 
Kapak yüksekliği  : 8 m 
Normal su seviyesi  : 1253,40 
Toplam depolama  : 37,6 milyon m³ 
(Bu bilgiler Altınapa barajı planlama raporundan alınmıştır)  
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Fotoğraf şekil 66 

Altınapa Barajı radyal kapakları 
 

 
Fotoğraf şekil 67 

Altınapa Barajı ve radyal kapakları ve göl alanı 
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KONYA  İÇMESUYU TESİSLERİ 
 

Pek çok yerde olduğu gibi sulama ve içme suyu tesisleri birbirleri ile iç içedir. Burada da 
kısmen aynı durum vardır. Konunun iyi anlaşılabilmesi için Konya'da önce sulama sistemleri 
incelenmiştir. Çeşitli dönemlerdeki gelişmelerden önce, içmesuyu kaynaklarını inceleyelim. 

 
İÇMESUYU KAYNAKLARI 

Konya'nın içmesuyu için ilk kaynak Meram deresinin kendisi ve üzerlerindeki pınarlardır. 
Meram deresi üzerinde Meram ile Dereköy arasında iki kaynak bulunmaktadır. Mukbil ve 
Beypınarı. Burada 1995 yılında yerinde yaptığım incelemeler şöyledir. 
Mukbil Pınarı: Sonradan yapılan kaptaj (su toplama) odasına 34 m derinliğinde ucu dağa 
doğru giden, dağa oyulmuş bir galeriden su alınmaktadır. Galerinin genişliği yaklaşık 50 cm, 
yüksekliği 2 m dir. Galeri tabanında 25 cm x 30 boyutunda kanal vardır. 
Beypınarı kaynağı da benzer şekildedir. Galerilerin uzunluğu 4 + 4 = 8 m dir. Yaptığım 
incelemelerde galerilerin çok eskiden açıldığı kanısına vardım. Mukbil suyu 1924 yılında pik 
borularla Konya’ya getirilmiştir. 
Diğer su kaynakları da şöyledir. 
Dutlu Pınarı: Meram Hatip arasında Konya’nın güney batısındadır. Su, Yavuz Selim 
tarafından 16. yüzyılda Konya’ya getirilmiş ve 19. yüzyıl sonlarına kadar Konya'ya 
akıtılmıştır. Daha sonra demir borularla tekrar isale edilmiştir.  
Çayırbağı Suyu:  
Konya’nın güney batısında Çayırbağı köyündedir.  Önceleri köyde kullanılırken 1902 yılında 
Vali Ferit Paşa tarafından Konya’ya getirilmiştir. 
Bu pınarlarla birlikte kentte, Meram Deresi çaysuyu ve kuyulardan temin edilen yeraltı suyu 
devamlı kullanılmıştır.  Bu üç pınarın suyu 1950’li yıllara kadar Alaaddin tepesinde yaptırılan 
su deposunda toplanmış kentin ihtiyacını karşılamıştır. Bu pınar suları bugün ayrı bir  
tesisatla eskiden olduğu gibi sokak çeşmelerine verilmiş ve sadece içme amacı ile hizmet 
vermekte ve örnek bir uygulamadır. Bunlara ait diğer bilgiler de şöyledir. 

Kaynak ismi  Debisi  Sertlikleri  Alaaddin deposuna uzaklık 
Mukbil-Beypınar  13 lt/s  16          12 km 
Dutlu   28 lt/s  18   10 km 
Çayırbağı  22 lt/s  17   22 km 

Bu dört kaynağın yıllık potansiyeli 2 milyon metreküptür. 
 
Diğer su kaynakları da şöyledir. 
Damlapınar : Meram’da Yaka caddesinin batısında vadi içinde  bir su kaynağı bulunmaktadır. 
Çok küçükken gördüğüm bu galerinin üstünden su damladığı için bu ismi almıştır. Suyun 
gelirini artırmak için dinamit patlatıldığı !! ve bu işlemler sırasında bir havuz ve yazılı taş !! 
taşın görüldüğü söylenmektedir. Bu galerinin de çok eski olduğu kanısındayım.  
Bu suyun Yaka caddesi üzerinde bir çeşmesi bulunuyordu. Çeşme taşının motiflerinden 
bunun Bizans döneminden gelme olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu su daha sonra Hocacihan mahallesinde mahalle çeşmelerine verilmiştir. Cihan 
caddesindeki çeşme üzerinde 1211 tarihi okunmaktadır. 
Kasapbaşı Pınarı: Konya Beyşehir yolunda Keçili deresinin üst yamacındadır. Bugün 
Akyokuş Dinlenme tesisleri tarafından kullanılan suyun Konya’nın Yaka ırmağı altındaki üst 
mahallerde kullanıldığı, buralarda kazı sırasında görülen borulardan anlaşılmaktadır.  
Hatip Pınarı: Hatip Bucağında  sulama suyu olarak kullanılan debisi 27 l/s olan, Hatip Pınarı 
vardır. 
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Fotoğraf resim 69 (M.Bildirici) 

Yaka caddesi üzerinde mevcut olmayan Bizans dönemi çeşmesi 
Taşın köşelerinde görülen motif bunu doğrulamaktadır. 

 
 

KONYA İÇMESUYU TESİSLERİ 
Kentin içme suyu tesislerinin geçtiği safhalar tarihi dönem itibariyle incelenecektir. 

 
ROMA ve BİZANS DÖNEMİ 

Özellikle Roma döneminde kentin sur içine alındığı ve geliştiği görülmektedir. Böyle önemli 
bir kentin kuyu suları ile su gereksiniminin karşılandığı düşünülemez. Olay derinlemesine 
incelendiğinde  
1. Mukbil ve Beypınarı galerilerinin çok eski oluşu dikkat çekicidir. Su 1924 yılında 
getirilmiştir. Galeri açıldığı, konusunda bilgi bulunmamaktadır. 
2. Konya’nın batısında Havzan semtinde üç adet su (buz) deposu bulunmaktadır. Bunlardan 
ikisi ikiz ve bir adedi 500 m ileridedir. Sahip Ata’ya ait olduğu bilinen bu depoların Sahip Ata 
Vakfiyesi’nde olmadığı ve sonradan Sahip Ata Vakfı tarafından sahip çıkıldığı sanılmaktadır. 
(Konyalı İ,H, 1964 s. 267). Bu depoların yapılış tarzından eski olduğu anlaşılmaktadır. Loras 
dağı üzerindeki depo ile benzerliği de bu görüşe destek vermektedir. 

 
Şekil 70 

ölçekli plan ve kesiti (M. Bildirici) 

 
Fotoğraf şekil 71  (M.Bildirici) 
İkiz depoların görünümü 
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Ayrıca Konya surunun batısında bir su yapısı olduğu bilinmektedir. Bu yapı halen mevcut 
olmadığından dönemini saptamak mümkün olamamaktadır. 
Konya dış surlarının dışında bir hendek bulunmaktadır. Yaklaşık 5-6 m derinliğinde 10 m 
genişliğinde olan bu hendekler hem kenti sel korumak için hem de bir kuşatmada güvenlik 
gerekçesi ile su ile doldurulduğu anlaşılmaktadır. 
Sonuç olarak Roma döneminde Meram çayından sulama ve hendekler için, içme suyu için 
Mukbil pınarından suyun getirildiği ve kente verildiği kabul edilebilir. Bizans döneminde de 
sistemin kullanıldığı ve son dönemlerde kullanılamaz duruma geldiği kabul edilebilir. 
Kentin Yukarı Bölümleri 
Damlapınar suyunun kentin yukarı bölümlerinde kullanıldığı ve Yaka caddesi üzerinde 
Bizans döneminden bir çeşme bulunduğu, Hocacihan’ın bu dönemde isminin Filobad (Philo 
patris’den- vatansever) geldiği anlaşılmaktadır.  
Ayrıca Yaka (Gedekelas) ırmağından sulama yapıldığı ve bu bölgedeki sarnıçların 
doldurulduğu görülmektedir. Bu sarnıçların başlıcaları Divler Sarnıcı (Mermer bileziği eski 
yapıdan, Beyşehir yolunun dönemecinde, Yaka ırmağının üstünde), Kabaklar sarnıcı, (Sarı 
Emmi yöresinde Yaka Irmağının altında) Takkeli sarnıcı (Yaka ırmağının Beyşehir yolunu 
kestiği yerde), Hocacihan içinde ayrıca 4 sarnıç bulunmaktadır. Bunların bir kısmının 
Selçuklulardan önce yapılmış olması olasıdır. Konu araştırılmalıdır. 

 
SELÇUKLULAR DÖNEMİ 

Selçuklu döneminde Konya’nın imarı ve gelişmesine çok önem verilmiş, eski tesisler, 
onarılarak, yenilenerek ve yenileri yapılarak kente su getirilmiştir. Ancak bu gün bunları tam 
olarak belirlemek mümkün değildir. 
Selçuklular döneminde Şehir Irmağından alınan su Havzan semtinde bir depoda toplanmış 
ve buradan künk borularla İstasyon, Şeyh Sadreddin Camii önünden kentin batısındaki 
kapıdan şehre girmiştir. Burada da bir depo vardır. Yani tesis üzerinde tespit edilen iki depo 
vardır. Sahip Ata'nın sahiplendiği üç buzhane de bu su yolu üzerindedir. Havzan deposundan 
künklerle su diğer su deposuna getirilmiştir. Bu hat Konevi Camii’nin önünden geçmektedir. 
Bu sokaktaki yapıların temelleri kazılırken künk parçalarına rastlanmıştır. 
 

 
Şekil 72 

Selçuklu Çeşme kitabesi 
 

HAVZAN SU DEPOSU 
Havzan veya Havuzluhan olarak da geçmektedir. Semtin ismi de buradan gelmektedir. 
Havzan Semtinde eski depodan kalmış ve burada yapılmış çeşme yapısında iki satır halinde 
Selçuklu yazısı bulunmaktadır. Buraya konmuş bu kısa yazıda Alaaddin Keykubad ve 
babasının adı geçmektedir.  
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Şekil 73 

Konya Kenti Suyolları 
M1  Çayırbağı Pınarı -  M2  Dutlu Pınarı  -  M3 Mukbil Pınarı 

P1, P2, P3, P4 Projede öngörülen Depolar 
D7  Sille Kırı Deposu - D8  Dedekorkut Deposu - D9 Akyokuş Deposu 
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Fotoğraf şekil 74  (M.Bildirici) 

Havzan çeşmesi üzerinde Selçuklu yazıtı 
 

SUR KAPISINDAKİ DEPO 
Su yolu, kente batıdan girmekte ve burada da bir depo bulunmakta idi. Nitekim surun burada 
bulunan kapısına Çeşme Kapısı denilmektedir. Buradaki su deposundan seyyahlar da 
bahsetmektedir. 
Kazvinli Hamdullah Müstevfi  (1349 yılında ziyaret etti) ve Arap Coğrafyacısı Ebubekir hemen 
hemen aynı ifadeyi kullanmakta ve" Kentin suyu batısındaki dağlardan gelir, batı kapısında 
büyük bir kubbe vardır" demektedirler. Konya konusunda geniş bilgisi olan Sefa Odabaşı 
Şato Form adlı apartmanları yapılırken bizzat bu deponun kalıntıları ile karşılaşmıştır. Ancak 
seyyahların bu ifadeleri Konya Tarihi (Konyalı, İ,H, 1964) adlı kitapta hep Havzan şeklinde 
anlaşılmıştır. Selçuklular gününde bu ikinci depodan kente su verilmiştir.  
Selçuklu döneminde tespit edilebilen çeşmeler şunlardır. 
Şeyh Sadreddin Camii önündeki çeşme, Sahip Ata’nın yaptırdığı bugün Konya Lisesi’nin 
kuzey batı tarafında Kırk Çeşme, Altın Çeşme mahallesinde Balıklı Çeşme’nin yerinde olan 
eski çeşme sayılabilir. Sebil olarak da Sahip Ata camii kapısı yanına konulmuş Roma ve 
Bizans lahitleri kullanılmıştır. 
Bu depolar ve tesisatın ne kadar çalıştığı veya ne zaman terk edildiği hakkında bilgi yoktur. 
Selçuklu döneminde çok canlı olan Konya'nın batısındaki bu bölge Osmanlı döneminde 
terkedilmiş gibidir. Buradaki canlanma 19. yüzyılın sonunda olduğuna göre bu sistemin bir 
hayli önce çalışamaz duruma düştüğü düşünülebilir. 

 
 

KARAMANOĞLU DÖNEMİ 
Karamanoğlu Beyliği’nin özellikle ikinci defa kuruluşundan sonra II. Mehmet ve İbrahim Bey 
zamanında Konya'nın imarına önem verilmiştir. Bu dönemde Hasbeyoğlu tarafından 
Meram'da hamam yapılmıştır. Karamanoğlu İbrahim Bey Karaman su sisteminin 
kurucusudur. Konya'da çeşmeler yaptırdığına dair kayıtlar bulunmakta, ancak çeşmelerin 
yerleri bilinmemektedir. 
Bu dönemde Server bin Abdullah, Külük Yusuf Ağa, Südün Ağa'nın çeşme yaptırdığı 
kayıtlarda geçmektedir. Bunlardan Server Ağa'nın adı bugün bir semtte yaşamaktadır. Lal 
Paşa'nın arkadaşı olup onun gibi Afrikalıdır. Külük Yusuf Ağanın yaptırdığı çeşme Hoca 
Fakih türbesinde görülen çeşmedir. (Konyalı, İ,H 1964 s. 389-395) Bu çeşmenin suyu için iki 
alternatif görülmektedir. Kuyu suyu veya Damlapınar suyu olmalıdır. Aşağı Yaka’da bu su 
kullanılmıştır. Meram çayından yüksekte olduğundan yararlanma mümkün değildir. Hoca 
Fakih çevresinde eskiden gelme pek çok mimari parça görülmektedir. 
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Karamanoğlu döneminde Meram Deresi üzerinde değirmenlere önem verildiği ve sayılarının 
arttığı görülmektedir. (Konya Çeşme ve Şadırvanları-M. Önder) 

 
Fotoğraf Şekil 75 (fotoğraf M.Bildirici) 

Hoca Fakih Mescit ve türbesi girişi, solda çeşme, girişin hemen solunda sebil olarak kullanılan 
işlenmemiş lahit, kapının sağında tarihi kuyu görülmektedir.  

 
Fotoğraf şekil 76 (fotoğraf M.Bildirici) 

Hoca Fakih türbesinde eski taşların kullanıldığı cephesi 
 
 

OSMANLI  DÖNEMİ 
Osmanlı Sultanı Yavuz Selim (1512-1520) Mısır seferine giderken Konya'ya uğramış Mevlevi 
Dergahı’nı ziyaret etmiş, dergahın ve kentin su ihtiyacını görerek Konya'nın 10 km 
batısındaki Dutlu pınarından kente su getirtmiştir. Yavuz Selim'in bu su yolu kendisi ve Konya 
için çok önemlidir. Kendisi için önemli yanı, kısa sultanlığı sırasında bu su yolu ile Şam'da 
Muhiddin Arabi için bir türbe yaptırmış olmasıdır. Konya için önemi ise bu sistem 19. yüzyıl 
sonuna kadar Konya'ya hizmet etmiştir. Şurası da düşündürücüdür. Yavuz selim  niçin 
Selçuklu dönemindeki su yollarını onarmayıp yeni bir sisteme gitmiştir. 

 
YAVUZ  SELİM SU YOLU (DUTLU) 

Yavuz Selim Su Yolu ve çeşmeleri ile ilgili Ankara Kuyudu Kadime arşivinde bulunan H 992 
(M 1584) tarihli defterde şunlar yazılıdır. (Konyalı İ.H, 1964, sayfa 1017) 
"Zikrolunan çeşmenin membaı Dutlu köyündedir. Ziraata ve madaya kullanılmamaya, emre 
rağmen, kullananın hakkından geline, asla şehir hanelerinden gayri kullanılmamaya,"  
Burada ayrıca Yavuz Selim tarafından yapılan 10 çeşme ve bir şadırvan da belirtilmektedir. 
Bunlar ise aşağıdaki listededir. 
1. Ertaş Kapısındaki çeşme. Devlet Hastanesinin doğu köşesinde idi. Bugün mevcut değil 
2. Kadı İzzeddin Camii yanındaki çeşme. 1936 yılında kaldırılmış. 
3. Şemsi Tebrizi Türbesi yanındaki çeşme, halen parkın kuzeyinde kitabesi ile mevcut 
4. Debbağlar (Dericiler) içinde çeşme.  Şimdi İsmet Paşa İlkokulu yanında, mevcut değil 
5. Kalenderhane Çeşmesi. Musalla Mezarlığının hemen doğusunda, mevcut değil 
6. Selimiye Cami yanında. Mevcut değil. 
7. Eski Koyun Pazarında Miskinler yanındaki çeşme, mevcut değil 
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8. Konya kalesi dışında Karahüyük Cami yanındaki çeşme, yakın zamanda yerine yenisi 
yapıldı. Bu çeşme su yolu üzerindeki tek çeşmedir. 
9. Mevlana Dergahı içindeki şadırvan 
10. Karatay Medresesi içindeki çeşme, bugün mevcut değil. 
11. Pir Mehmet Paşa Camii yanındaki çeşme  
Ayrıca Yavuz Selim bu su yollarının bakımı için Hatunsaray Kasabası Girvat (Kayaönü) 
köyünün gelirini vakfetmiştir. H 931 (M 1577 ) tarihli  tapu kaydı ile ilk gelir kafi gelmediğinden 
gene Hatunsaray Kasabası Botsa köyünün geliri  su yolları onarıma için vakfedilmiştir. Şimdi 
bu tesislerden mevcut olanlarını inceleyelim. 

 
MEVLANA TÜRBESİ ŞADIRVANI 

Bu şadırvan Yavuz Selim gününden beri ziyaretçilere hizmet etmektedir. Güzel bir su yapısı 
olan bu şadırvanda altlı, üstlü H 918 ve H 1285 tarihli bir kitabe bulunmaktadır. Bunlardan 
eski olanı yapım ve yeni olanı onarım kitabesidir. H 918 (M 1516) tarihli yapım kitabesinin 
mermer üzerindeki orijinal Türkçe yazısı, düzenlenmiş şekli ve bugünkü alfabe ile yazılışı 
aşağı verilmiştir. Bu kitabenin en önemli özelliği Arapça olmayıp Türk dilinde olmasıdır. 

1. Sultan Selim İbni Bayezid oldür reh-i dinde said 
   Şadırvan icra edüp  Dergah-i Mollada revan 

2. Nazırdürür evkafına darüssaade ağası 
     Tecdid için irsal edüp bevvap Süleyman'ı heman 
3.Devrinde şah-i kişverin say ile itmama irub 
   İlhamla tarihini dedim ana  "hav-ı cinan" 

 
Şekil 77 

Mevlana Müzesi Şadırvanı 
ŞEMS ÇEŞMESİ 
Mevlana  Celaleddin'in yakını Şemsi Tebrizi'nin türbesinin bulunduğu parkın hemen 
kuzeyinde, çeşme yapısı kitabesi ile birlikte bulunmakta ve su akıtmağa devam etmektedir. 
Bu kitabenin  H 926 tarihli Arapça düzenlenmişi ve Türkçe karşılığı aşağı verilmiştir. 
"Allah'ın yeryüzü kulları üzerindeki gölgesi olan Büyük Sultan Beyazıt'ın  oğlu  Şah Selim Han bu 
çeşmenin yapımını emreyledi. H  926 (M 1524). 
Kitabesinden ölümünden sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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Fotoğraf Resim 78  
Şems Çeşmesi 

 
SU YOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çeşmelerin hepsinin, Alaaddin tepesinin doğusunda olması ve Mevlana Dergahı’nın burada 
olması kentin ağırlığını buraya kaydırmıştır. Karahüyük (Karayüğ) Camii’ndeki çeşme su yolu 
üzerinde bulunması bakımından ilgi çekicidir. Ekim 1992 de yaptığım tetkikte eski çeşme 
yerine yakın zamanda yeni çeşme yapılmıştır.  
Bu suyolu 19. yüzyıl sonlarına kadar Konya'ya hizmet etmiştir. Bu su yolunu gerçekleştiren 
Yavuz Selim'in hayat hikayesi de şöyledir. 

 
YAVUZ SELİM (1512-1520) 

1466 yılında Amasya'da Sultan 2. Beyazıt'ın oğlu olarak doğmuştur. Babasının padişahlığı 
sırasında kardeşleri Ahmet, ve Korkut arasında taht mücadelesi başlamış, ve 1512 yılında 
kardeşlerini bertaraf etmiş ve babası Sultan II. Beyazıt'ı tahtan indirip yerine geçmiştir. Kısa 
saltanat yılları savaşlarla geçmiş 1514 yılında Çaldıran savaşı ile Şah İsmail'i yenmiş ve 
1516 yılında Mercidabık savaşı ile Suriye, Mısır'ı Osmanlı topraklarına katmıştır.  1514 ve 
1516 yıllarında Konya'yı ziyaret etmiştir. Hayatı savaşlarla geçen Yavuz Selim iki imar işi 
yapabilmiştir. Bunlardan biri Konya-Dutlu  suyolu, diğeri ise Şam'da Muhiddin Arabi 
Türbesi’nin yapımıdır. (Meydan Larousse-Selim maddesi)  

 
KANUNİ SÜLEYMAN DÖNEMİ 

Kanuni Süleyman döneminde çeşme sayıları artmıştır. Kazasker Kadri Çelebi, Hacı 
Emrullah, Sarı Alioğlu, Hoca  Ali, Seyid İbrahim oğlu Ömer Ağanın çeşme yaptırdığı vakıf 
kayıtlarında geçmektedir. Ancak bunların hiçbirinin yerleri bugün bilinmemektedir. Sadece 
bizzat Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış ve Çadırcı Çeşme olarak bilinen bir çeşmenin 
kitabesi bulunmaktadır. Arapça olan kitabenin orijinali ve Türkçe’si aşağıdadır. 

 
Şekil 79 

Kanuni Süleyman Çeşme Kitabesi  (Gevraki Çeşmesi) 
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"Su akan çeşmeyi ulu Tanrı'nın rızasını isteyerek devlet halkından Yatıkçıoğlu Emirza Bey, Selim Han 
oğlu Sultan Süleyman için  944 yılında yaptı. (M 1535).  
Bu yapı Gevraki Çeşmesi olarak da bilinir. Eski Buğday Pazarının güneyindedir. 
Bu dönemde yapılan bir diğer çeşme Ahmed Çelebi çeşmesi ile Ali Paşanın yaptırdığı iki 
çeşmedir. Ahmet Çelebi Çeşmesi (Hacı Ömerler) Kanuni döneminde Yusuf oğlu Ahmet 
çelebi tarafından yaptırılmıştır.Yapım tarihi H 923 (M1517) dir. 
 
ALİ PAŞA ÇEŞMELERİ 
1553-1560 yıllarında Kanuni Süleyman devrinde Konya'da valilik yapan ve hayırsever bir kişi 
olan Ali Paşa da iki çeşme yaptırmıştır. Ali Paşa daha sonra 1570 yılında Şam Valisi iken 
ölmüştür. Bu çeşmeler Konya'nın doğusunda Topraklık mahallesinde 1554 yılında yapılmış 
Akçeşme, diğeri Fakih Dede Mahallesindeki aynı isimdeki çeşmedir. Her ikisi de bugüne 
kadar gelmiştir. Ali Paşa çeşmelerinin bakımı için bir vakıf düzenlemiştir. Bu vakfın 
Mütevellisi ile ilgili H 1071 (M 1660) tarihli kayıt bulunmaktadır. (Önder.M, Konya Çeşmeleri 
sayfa 14) 

 
Fotoğraf resim 80 

Fakih Dede Çeşmesinin kitabesi 
 
 

17. ve 18. YÜZYILLAR 
Bu yüzyıllarda Konya'nın doğu mahallelerine yeni çeşmeler yapılmıştır. Bunlar hep Yavuz 
Selim su yolundan  beslenen çeşmelerdir. 

Çeşmenin adı  Mahallesi   Yapılış Tarihi 
Çelebi    At Pazarı   1656 
Terceman   Terceman   1734 
Müsevit   Aksinne   1775 
Hacı Salih   Kuzgun Kavak  1780 
Kayacık   Orta Sinan   1786 
Ömer Ağa   Yanık Camii   1791 
Taş Cami   Taş Cami   1799 

 
 

MÜFTÜ  SEYİD İBRAHİM SU VAKFI ve ÇEŞMELERİ 
Seyid İbrahim Mevlana Sülalesinden Seyid Mehmet'in oğludur. Uzun yıllar Konya 
Medreselerinde müderrislik ve Konya Müftülüğü  görevinde bulunmuş 1763 yılında Konya'da 
ölmüştür. Mezarı yaptırdığı camiin hemen arkasındadır. Mermer olan mezarının dış 
yüzeylerinde Mührü Süleyman (David yıldızı) bulunmaktadır. 
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Seyid İbrahim’in kurduğu Vakıf Nakiboğlu olarak bilinir. Torunlarından Ali Bilgin Özgürüz 
tarafından 27 Recep 1176 (1763) tarihli vakfın, Muharrem Bayar tarafından bugünkü 
Türkçe’ye çevrilmiş  sureti verilmiştir. 
  

 
 

Şekil 81 
1, Nakiboğlu camii ve arkasındaki çeşme,   -2, 3,4,5,6, 7 nolu Nakiboğlu çeşmeler 
(Ahmet Dede, Mithat Paşa, Sedirler, Hacı Cemil, Sütçü mahalleleri) 
12, 11, 10, 9, 8 nolu Nakiboğlu çeşmeleri (Sedirler Caddesi üzerinde)  
1,2,3,4 Nehri Kafur, Küçük Sinan, Orta Sinan mahalle çeşmeleri 
 
Bu Vakfiyenin 1. maddesinde İbrahim Efendi’nin “Debbağhane, Ahmet Dede, Sütçü ve 
Polatlar mahallelerine çeşme yaptırıldığı ifade edilmektedir. Vakıf ve çevrede yapılmış 
incelemeler üzerine bu çeşmeler yukarıda gösterilmiştir. 
Vakfın 18. maddesinde altı sehim itibariyle; birer sehimi 4 adet çeşmeye, 0,5 sehimi havuz ve 
şadırvana, 1,5 sehimi vakfiyede adı geçen konaklara ayrılmıştır. 
Vakfiyede suyun kaynağı belirtilmemiştir. Dutlu suyu olmalıdır. Yukarı planın incelemesinden 
su yolu etrafında evlerin oluştuğu, çevrenin boş olduğu görülecektir.  
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Fotoğraf şekil 82-83 

Camii avlusunda eski yapılardan gelen mermerler ile yapılmış Şadırvan ve Havuz (Roma dönemi) 
görülmektedir. Fotoğrafta bana destek veren eski metinleri okuyan, 1935 yılı mezunu İnş.Y. Müh Edip 
Seviş (1913) görülmektedir.  
 

 
Fotoğraf şekil 84-85 

Solda Hacı Cemil mahallesindeki çift çeşmeler, sağda, Nakiboğlu Camiinin dışındaki çeşme, 
 
Sağdaki çeşmenin kitabesi şöyledir. (Konyalı İ,H, 1964) 
 Ayn-ı cudin kıldı icra müfti-i vala himen 
 Suziş-i kalb-i uttaşe ab-ı nab etdi nisar 
 Su gibi tarihi caridir zeban-ı ham eden  
 Seyyid İbrahim Efendi yapdı dilcu çeşmezar  (1157)  1744 
 
Hacı Cemil mahallesi Çataloğlu Sokak karşısındaki 6 nolu ikiz çeşmenin kitabesi Edip Seviş 
tarafından okunmuştur. 
 Seyyid İbrahim Efendi say edüp 
 Kıldı icra habbeza azb-i Fırat  
 Dedince akınca biri tarihini 
 Oldu çeşme-i ayn-ı hayat   1163  (1750)  
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Sedirler caddesi Polat mahallesindeki 9 nolu çeşmenin Edip Seviş tarafından okunan kitabesi 
 Müfti-i dana fezanekül ihtisap  
 Mevkiinde eyledi icra bu ayn-ı cürm-i 
 Lülesi Kürt Mürşit Asa (?) 
 Okur tarihini ayn-ı İbrahimdir 
 Nuş eyle bu zemzemi     
 
 

NEHRİ KAFUR- KÜÇÜK SİNAN- BÜYÜK SİNAN ÇEŞMELERİ 
Nehri Kafur, Küçük Sinan ve Büyük Sinan mahallerinde 188’lü yıllarda bir su yolu inşa 
edilerek bölgede mahalleler oluşmuştur. Ancak bu hattın kimin tarafından yaptırıldığı 
konusunda bir bilgiye ulaşamadım.  Ağustos 2000 de yaptığım incelemelerde  

Nehri Kafur’daki 1 nolu çeşme 
Küçük Sinan’daki 2 nolu çeşmenin  1219 (1804) tarihli 
Araplar Camii yanındaki 3 nolu çeşmenin 1222 (1804) tarihli  
Kayacık mahallesinde 4 nolu çeşmenin 1201 (1786) tarihli olduklarını belirlemiş bulunuyorum. 

 
Ayrıca kayıtlarda ismi geçip yerleri bilinmeyen Dabakhane Çeşmesi H 1071, M 1660), 
Börekçi Hoca (1670), ve Hergele Çeşmeleri vardır. 
Ünlü Seyyah Evliya Çelebi 1648 yılında Konya'yı ziyaret etmiş ve Konya'nın su durumu 
hakkında da şu bilgileri vermiştir. Kale dışındaki kubbeli  depodan su taksimi yapıldığını, 
buradan 360 çeşmeye su dağıldığını, ve kentte çok sayıda kuyu olduğunu Seyahatna-
mesinde yazmıştır. Ancak bu bilgiler abartmalı ve hatalıdır.  
Dutlu su yolu üzerinde 1869 yılında Harmancık köyünde de bir çeşme yapılmıştır. Bu çeşme  
bu suyolunun bu tarihte çalıştığını göstermesi bakımından çok önemlidir. 
 
 

BALIKLI ÇEŞME 
Çok değişik bir çeşmede Cumhuriyet dönemine kadar Rumların yaşadığı Altınçeşme 
mahalledeki Balıklı Çeşme’dir. Bu çeşme taşında iki balık figürü arasına ΑΠΑ kelimesi 
bulunmaktadır. Yapılan incelemede su anlamına gelen kelimenin ortasındaki π harfinin alt 
kollarının eşit olmadığı görülmektedir. Bunun su anlamı yanında Sofia isimli rahibe ebcet 
hesabı ile 1901 olarak yapım tarihini gösterdiğini ifade etmiştir. 
Çeşmenin hemen üstünde ise ΙΧΘΥΣ kelimesi görülmektedir. Beş harfli balık anlamına gelen 
bu kelimenin İsa, Tanrı’nın oğlu, kurtarıcı kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. 
Gene İnce Minare Taş Eserler müzesinde 873 envanterde benzer balıklar arasında Arapça 
bir kitabe bulunmaktadır. “seneti seman uşur ve sittemiye” ifadesi H 708, 1308 tarihini 
vermektedir. Bu ise bu çeşmenin yerinde daha önce de çeşme olduğu şekilde yorumlanabilir. 
 
 

 
Şekil 86 
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Balıklı Çeşme ile ilgili Selçuklu dönemi kiyabe 
 

 
Fotoğraf şekil 87 

Balıklı Çeşme 
 

DUTLU SUYOLLARI BAKIMI 
Dutlu su yolunun başlangıcında açık vadiden su alındığından, yağmur yağdığında sular 
bulanır ve çeşmelerden de öyle akardı. Borular içinde birikecek teressübatı temizlemek ve 
yol boyunca sudan çevrenin yararlanması için çukurlar bırakılıyordu. Halk buradan su temin 
ediyordu. Bunlardan bir tanesi Lalebahçe yolunun üzerinde ikinci köprünün hemen 
güneyinde idi. (Kovanağzı Irmağının üzerindeki köprü). Diğerleri tarla ve bağlar içinde idi. 
Temizlikte şöyle yapılıyordu. İki rogar arasında bir ipe bağlı top künk borunun içine bırakılıyor 
ve suyun basıncı ile öbür uçtan çıkması sağlanıyor ve bu topa kurbağa adı veriliyor. Daha 
sonra, başka bir ipin ortasına bir tapa bağlanıp, ileri geri ittirilerek borunun içi temizlenirdi. Bu 
işleri yapanlara da çaputçu denirdi. 
 

KONYA'NIN BATI BÖLÜMÜ 
Alaaddin tepesinin batı bölümünde su ihtiyacı, Meram Çayı’ndan, kuyulardan ve sarnıçlardan 
karşılamıştır. Esasen bu semt Osmanlı döneminde gelişmemiş, adeta terkedilmiş ve Yıkık 
Mahalle diye isimlendirilmiştir. Selçuklular günüden kalan su yolu ve depolarda çalışamaz 
duruma gelmiştir. 
Genede bu bölgede su temini ile yapılan işler vardır. 1691 Yılında bugün Konya Fuarı içinde 
kalmış Tacülvezir Türbesi bitişiğindeki Dede Bahçesi’ne Havuz yapılıp Meram suyu 
bağlanmıştır. Bizim küçüklüğümüzde bu Konya'nın tek havuzu idi. 1848 yılında Konya Valisi 
Kel Hasan Paşa Zindankale'de Şevkabad adlı bir köşk yaptırmış ve yaptırdığı depoya Meram 
suyu getirtmiştir. 
Bu bölgede yaşayanlar Meram çayının sularını testilerde bekletip içmişlerdir. 1891 yılında 
Konya'yı ziyaret eden Fransız diplomatı Clement Huart (1854-1927) hatıralarında bu konuda 
şunları yazar 
"Şehir adeta, dünyadan ayrılmıştır. Çölün ortasında bir vaha gibidir. Bu tabiat olayını herhalde Meram 
suları meydana getirmiş olmalıdır. Meram deresi çevredeki tüm bahçeleri sular. Sadreddin Konevi 
türbesinin yanında bulunan camide büyük küplerin içinde Meram suları saklanmıştı. Bu su durdukça 
güzelleşiyordu, bir ay testide kalmış suları içtik. Su dinlenmiş olduğundan gerçekten duru ve tertemiz 
idi. " 
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Bu bölgede yapılmış tek çeşme Eski Meram yolunun başlangıcındaki Paşa Çeşmesidir. 
Konya Valisi Mehmet Selim Paşa tarafından 1862 yıllarında yapıldığı kitabesinden 
anlaşılmaktadır. Dutlu suyundan beslenmiştir. 
Kentin bu taraflarında yapılış tarihleri bilinmeyen, ancak Selçuklular döneminden beri 
yapıldığı kabul edilen sarnıçlar bulunmaktadır. Bunlar da şöyledir. 
Kovanağzı Sarnıcı : Konya-Hatip yolu üzerinde iki sarnıçtan Hatip tarafında olanı, Gümüş 
Irmağının ayrıldığı noktada, bugün en iyi durumdaki sarnıçtır. 
Kovanağzı Şerafeddin Sarnıcı : Konya-Hatip yolu üzerinde Konya tarafında olanı, bugün 
Tavukçu yöresi olan semtin eski adı Rumkuş idi.  
Lalebahçe'de sarnıç :  Küçük bir sarnıçtır. 
Anasultan Mezarlığı yanındaki sarnıç :   Mezarlığın hemen güneyindedir. 
Meram Hatice Hanım Sarnıcı : Meram merkezinde 1890 yılında Mevlana sülalesinden Hatice 
Hanım tarafından yaptırılmıştır. 
Malas Sarnıcı  : Konya’nın kuzeyindeki Malas (Ardıçlı) Köyündedir. 
Hatip Sarnıcı  : Konya’nın güneyindeki Hatip’te 16 merdivenli inilmektedir. 
Hatunsaray yolunda sarnıç : Onbir basamakla inilmektedir. 
 
 
 

KONYA ÇEVRESİNDEKİ SARNIÇLARIN ÖZELLİKLERİ 
 

Sarnıçlar nasıl doldurulur ? 
1. Kış aylarında belirli günler bütün çevre halkı birlikte giderek karla doldurur. Bu işleme yerel 
olarak “kar basma” adı veriler. 
2. Akar bir ırmaktan veya dereden su olduğu zamanda su ile doldurulur. 
3. Sarnıç civara yağan yağmur drene edilerek sarnıca doldurulur. 
4. Bazen küçük bir pınar sarnıcı doldurur. 
Sarnıçlardan su alınması şu şekilde idi. 
1. Sarnıcın içine inilerek su alınırdı. 
2. Sarnıcın üzerine kuyulara uygulanan çıkrık ve cıngırık gibi su çıkarma araçları 
yerleştirilirdi. 
 

ÇAYIRBAĞI SUYU 
Avlonyalı Ferit paşa'nın Konya Valiliği zamanında (1898-1902) Konya bir su sıkıntısı içine 
girmiştir. Doğu taraflarında, çeşme sayısının artması ve Yavuz Selim su yollarının  
bozulması, batı tarafı ise şebekeden yoksun ve çay suyu kullanılışı buna sebeptir. 
Ferit Paşa Konyalılardan bir “Su Komisyonu” kurmuş, 16.000 altın lira toplamış ve Padişahın 
da iradesini almıştır. Konya ulemasının "demir boru ile gelen suda abdest alınmaz" diye karşı 
çıkmasına rağmen iki yıl içinde Konya'nın 22 km güneyinde Çayırbağı Köyü’ndeki kaynak 
suyu Konya Alaaddin tepesinde yapılan depoya 160 mm çapında demir borularla akıtılmıştır.  
Pik boruların ilk kullanılmaya başladığı bu dönemde bu ilk uygulamalardandır. Tesis 1902 
yılında bitirilmiş ve su kent çeşmelerine verilmiştir. Şehirde büyük bir rahatlama sağlamıştır. 
Şehir içine demir borularla şebeke yapılmıştır. Kentin her tarafında gelişme başlamış ve 
çeşme yapımı hızlanmıştır. 1902-1923 yılları arasında 23 adet çeşme eskilerine eklenmiştir. 
Su komisyonu 1926 yılına kadar görevine devam etmiştir. Eşraftan Koyunoğlu Mustafa'nın 
burada çok hizmetleri olmuştur. Su Komisyonuna bağış yapan ve hizmet edenlere su tapusu 
verilmiş, evlerine yapılan çeşmelere parasız ömür boyu su bağlanmıştır. 
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Ferit Paşa ise Konya'ya çok hizmet etmiş bir validir. Çok daha büyük çaptaki Konya Ovası 
Projesi’nin gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf etmiş ve ihale edilmesini sağlamıştır. 
Çayırbağı’ndan su alan çeşmelere en güzel örnek kendisinin yaptırdığı çeşmedir. 
Konya-Meram Gazi Lisesinin güney cephesine yapılmış daha sonra yeri değiştirilmiştir. 
Çeşme taşı Barok Mimari anlayışla çok güzel ve değişik bir örnektir. Orijinal yazısı kazınmış 
ve üzerindeki yazı şudur. 

 
Fotoğraf şekil 88 

Ferit Paşa Çeşmesi 1901 (Kitabesi kazınmış !!!) 
 

ALAADDİN SU DEPOSU 
 

Bölgede su rezervuarı olarak yapılmış en büyük depodur. Hacmi 500 metreküptür. Kentin 
ortasında ve kentten  yüksekte bulunan Aladddin tepesi üzerine yapılmıştır. Kalın taş 
duvarlarla yapılmış olup tepe içinde gömülü durumdadır. Giriş kapısı üzerinde Konyalıların 
şükranını belirleyen ve İstanbul'da yazdırılıp buraya konan 1320 (1904) tarihli bir kitabe 
bulunmaktadır. Bu kitabe şöyledir. 

 
1 Şeh-i sahib kerem ali-himem Abdülhamid Han kim 
 Hemare ab-ı lütfun bezleder ala-ü ednaya 
 Eşedd-i ihtiyacı arzolunca Konya'nın suya 
 Buyurdu başlanılsın iktiza-i hal icraya 
   Vezir-i sadıkı Vali Ferit Paşa-i deryadil 
   Ne semte tutsa yüz cular gibi say eyler ihyaya 
   Çayırbağından etti celb bu ma-i musaffayı 
   Getirdi ahenin mecra ile bu cay-i valaya 
3 Derun-i  şehre bundan suyu kol kol eyleyip taksim 
 Çalıştı can-ü dilden beldeyi iska-ü  irvaya 
 Dahi ervah-ı sıbteyn-i Resulullahı şadetti 
 Akıttı ma-i safi fisebilillah her caya 
 
4   Bu sudan nuş edenler kaldırıp eylesin isal 
   Dua-i padişahi-i icabetgah-ı  Mevlaya 
   Temaşa eyleyip resm-i küşadın çakeri 
   Dü mısrala iki tarih-i garra çekti imlaya 
5 Zihi  ma-ü zihi cay-ü zihi ferhunde maksim bu 
 Akan sular durur hakka bu ziba maksim-i maya            Sene 1320 (1904) 



 186

 

 
Fotoğraf resim 89 

Alaaddin Su Deposu kapısı ve kitabesi 
 

Depoya 1927 yılında 250 metreküplük ilave yapılmış, bunun sakıncalı olduğu anlaşılınca, 
1944 yılında iptal edilmiş, tüm depo ise 1954 yılında devre dışı bırakılmıştır. Depo 50 yıl 
hizmet vermiştir. 
Su Komisyonu evlere ve resmi dairelere su tapusu vermiştir. Evlere 1 masura (su ölçüsü), 
Ziraat Bankası’na 2 masura gibi, 1 masura su için 50 altın lira alınmış ve başka su parası 
ödememişlerdir. 1950’li yıllarda Konya Belediyesi evlere sayaç takmış, ev sahipleri ise 
Belediyeyi dava açmışlardır. Sonunda Yargıtay kararı ile sayaç takımı kabul edilmiştir. 
(Avukat Erbil Koru ile söyleşiden) 
 

MUKBİL SUYU 
Çayırbağı suyunun da kentin ihtiyacını karşılayamaz duruma gelmesi üzerine “Su 
Komisyonu” tarafından Meram Deresi üzerinde bulunan Mukbil suyunun 175 mm çapında pik 
borularla 1910 yılında isalesine girişilmiş, ancak savaş dolayısıyla 1924 yılında 
tamamlanabilmiştir. İhale aslında 1913 yılında yapılmış (Babalık gazetesi) ancak savaşlar 
dolayısıyla yapımı gerçekleşememiştir. Borular Belçika'dan LIEG fabrikalarından getirtilmiştir. 
1926 yılında Su komisyonu fesih olunmuş ve bu işler Konya Belediyesi’ne geçmiştir. 
  
 

DUTLU SUYUNUN TEKRAR GETİRİLMESİ 
Konya Belediyesi 1937 yılında daha önce Yavuz Selim tarafından getirilen Dutlu suyu bu 
defa pik borularla yeniden isale edilmiş, Alaaddin Deposu’na akıtılmıştır. Konya 
Belediyesi’nin bu konudaki belgeleri bir yangın sonucu tamamen yanmıştır.  
1954 yılına kadar Konya kentinin su ihtiyacı bu üç pınar tarafından karşılanmıştır. Şehirdeki 
gelişmelerden dolayı gene su sıkıntısı baş göstermiş ve bu defa derin kuyular kazılarak 
pompaj ile doğrudan şebekeye su basılmıştır. 1954 yılında Konya'da 470 çeşme, 5374 su 
abonesi bulunmakta idi. 1965 yılında ise kullanılan su 160 l/sn,  abone sayısı 14.117 ve 
çeşme sayısı 750 yi bulmuştur. 
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KONYA KENTİ İÇMESUYU PROJESİ 
 

1954 yılından beri yeraltı suyu ile karşılanan Konya kentinin içme suyu için yeni bir proje 
yapma durumu kentin gelişmesi karşısında zaruri görülmüştür. Halen kentte 70 civarında 
ortalama 200 m derinliğindeki kuyulardan  1955 yılından beri direk şebekeye su basılarak su 
ihtiyacı karşılanmaktadır. 

GÖREV DSİ' DE 
16 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1053 sayılı yasa ile Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu kararı alınmak ve bütçe imkanları da müsait olmak şartıyla 
nüfusu yüz bini aşan şehirlerin içme, kullanma ve endüstri suyunun temini için yetkili 
kılınmıştır. Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Mersin'den sonra 1982 yılında 
Konya'nın içme kullanma ve endüstri suyu temini projelerinin hazırlanmasına  geçilmiştir. 
Konya Kenti, kullanma ve endüstri suyu temini ve dağıtım şebekesi kati projeleri ve Arıtma 
Tesisi planlama raporlarının hazırlama işi 1981 yılında bir sözleşme ile Su-Yapı Müşavir 
Mühendisler Şirketine verilmiştir. Su-Yapı Şirketince yapılan kati projenin ön raporu 1983 
tarihinde ve verilmiş ve tümü 1984 yılında tamamlanmış ve tasdik edilmiştir. 

AMAÇ 
Konya Kentinin 2015 yılında ulaşacağı nüfusun ihtiyaç duyacağı kullanma ve endüstri 
suyunu eldeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kullanılarak ihtiyaç duyulacak su depolama 
ve dağıtım tesislerini teknik ve ekonomik yapılırlığını ortaya koymaktır. 

NÜFUS 
Orta Anadolu'da hızla gelişmekte olan Konya'da hızlı bir kentleşme görülmektedir. 1950 
yılında 65.000 olan nüfus 1980 sayımında 330.000 bin 1985 sayımında ise 440.000 bin 
olmuştur. Projede 2000 yılında 1.000.000 ve 2015 yılında ise 1.300.000 olacağı 
öngörülmüştür. 

SU İHTİYACI 
Kişi başına 1980 yılı için 80 l/sn/gün ve 2015 için 190 l/sn/gün alınarak  

1985 yılı için  39   hm³ 
2000 yılı için  89   hm³ 
2015 yılı için  130  hm³ olarak belirlenmiştir. 

Kenti 1954 yılına kadar besleyen 3 adet kaynak suyu 2 hm³, işletme alternatiflerine göre 
değişmek üzere 32 hm³ Altınapa Barajı’ndan kalan ise yeraltı rezervlerinden karşılanacaktır. 

SU KAYNAKLARI 
Kentin su ihtiyaçları iki kaynaktan karşılanacaktır. Yeraltı ve yer üstü suları 
Yeraltı suyunun kullanılabileceği alan kentin yakın çevresi ve Çumra'ya kadar uzayan 
güneyidir. Su kullanmaya uygundur, ve DSİ tarafından açılan sondaj kuyularında  100-200 m 
arasındaki derinliklerden kuyu verimleri ortalama 80 l/sn civarında bulunmuştur. Bölgenin yer 
altı su rezervi 320 hm³ hesaplanmıştır. Yer üstü su kaynağı olarak da içme suyu amaçlı 
yapılmış Altınapa Barajı’dır. 
 
YAPILACAK TESİSLER 
Altınapa Barajından Arıtma Tesisi’ne su isalesi (1000 mm ve 800 mm çelik borularla), Arıtma 
Tesisi (104.000 m³/gün kapasiteli), çeşitli depolar ve pompa istasyonları ve derin kuyulardır. 
Kentin yenilenmiş şebekeleri ise şöyledir. 
1. Merkez  1.000-1.030 şebekesi  2. Merkez  1.030-1.050 şebekesi 

3.Merkez   1.050-1.100 şebekesi olarak planlanmıştır. 
1985 yılında DSİ Genel Müdürlüğü ile Konya Belediyesi arasında yapılan anlaşma gereği  
20.000 m³ Dedekorkut ve 5.000 m³ lük Akyokuş Deposu, Altınapa Barajı-Arıtma Tesisi İsale 
hattı ( iki parça 13.4 Km) ve kent içinde yaklaşık 22 km kuşaklama boru hattı 1986 yılında 
Müteahhit İçkale Şirketine ve 1988 yılında Arıtma Tesisi tümü Kiska Kom. Şti. ihale edilmiş 
ve tamamlanmıştır. 
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KONYA' DA DİĞER TARİHİ SUYAPILARI 
 

DERE HİDROELEKTRİK SANTRALI 
Konya'ya ilk elektrik 1918 yılında gelmiştir. İstanbul'da faaliyet gösteren bir firmaya imtiyaz 
verilmiş, bu firmanın Alaaddin tepesi doğusunda, bugünkü Orduevi'nin bulunduğu yerde 
odunla çalışan bir jeneratörü ile elektrik temin edilmiştir. Bu enerji ile Hükümet Konağı ve 
çevresi aydınlatılmıştır. Bu tesis 1929 yılına kadar  faaliyet göstermiştir. 
1926 yılında Konya Belediyesinin öncülüğünde "Konya Elektrik Anonim Şirketi " kurulmuştur. 
Şirketin Sermayesi şöyledir. 

  Konya Belediyesi  150.000  TL 
  Özel İdare   183.000  TL 
  Halkın katılımı     42.000  TL 
  Macaristan  Ganz Firması 125.000   TL 

Ortaklardan Ganz Firması Meram Çayı üzerinde bir Hidroelektrik Santral yapmayı üzerine 
almıştır. Bunun için yapılan tesisler şöyledir. 
Meram Deresi üzerinde Dereköy'ün yaklaşık 5 km batısında bir regülatör yapılmış ve 2700 m 
uzunluğunda bir kanala su alınmıştır. Su kanalının kapasitesi yaklaşık 1 metreküp/sn  dir. 
Kanal yer yer tünel içinden geçmekte ve yer yer de akedükler yer almaktadır. O yıllarda yol 
olmadığından insan ve hayvan sırtında gerekli  kum ve çimento çekilmiştir. Kanalla su 
toplama havuzunda toplanmış ve cebri borularla  70 m düşü ile türbinlere verilmiştir. Bunlar 
çevrede yapılan bu çeşit ilk imalatlardır. Santralın kapasitesi  2 x 277 = 554 Kv dır. Bu enerji 
15 Kv’lık bir iletim hattı ile kente verilmiştir.  Tesis 1929 yılında hizmete alınmış ve ilk 
anlaşma gereği tesisleri yapan Ganz Firması tarafından 10 yıl işletilmiştir. 
1946 yılında “Konya Elektrik Anonim Şirketi” tasfiye edilmiş ve tesisler Konya Belediyesi 
Elektrik-Su-Otobüs İşletme Müdürlüğünce (ESO) satın alınmıştır. 1952 yılına kadar 
Konya’nın elektrik enerjisini karşılayan sisteme dizel gurupları eklenmiştir. 1959 yılında 
Göksu-Yerköprü Hidro Elektrik Santralı’nın devreye girmesine kadar gene sıkıntılı bir 
döneme girilmiştir. Göksu  devreye girip kent rahatlayınca Dere Santralı terk edilmiştir. 1968 
yılında Dere Santralı , kanalları onarılarak tekrar faaliyete geçirilmiş ve bugün su verildiği 
zaman Türkiye Elektrik Kurumu tarafından işletilmektedir. 
Devlet su İşleri tarafından gerçekleştirilmekte olan “Konya İçmesuyu Projesi” kapsamında 
Altınapa Barajı’nda depolanan sular Arıtma Tesisine isale edilmektedir. Bu İsale Projesi 
içerisinde 1929 yılında yapılan kanallar korunmuştur. Barajdan alınan su regülatöre kadar 
800 mm borularla taşınacak, buradan Dere Hidroelektrik Santralı kanallarından geçip elektrik 
ürettikten sonra tekrar Arıtma Tesisine kadar çelik boru ile isale edilecektir. 

 
MERAM DERESİ ÜZERİNDE  HİDROLOJİK VE JEOLOJİK ÇALIŞMALAR 

Meram Deresi üzerine bir baraj yapılması gündeme gelince hidrojojik ve jeolojik etütlerin 
yapılması gerekmiştir. Yabancı uzmanlarında katıldığı bu çalışmalar bu konularda ilk olduğu 
için burada özet halinde verilmiştir. 
1. Luigi kambo Raporu (1929)  Konya Ovası sulaması ile ilgili çalışmalardır. Burada May, 
Meram ve Çarşamba  çaylarına barajlar önerilmiştir. 
2. Ernest Chaput Raporu (1930). Belçikalı Jeolog, Prof Hamit Nafiz Pamir ile birlikte Meram 
Çayı’nın jeolojik yapısını  incelemişlerdir. 
3.Ratip Suman ve Ratip Beyin çalışmaları (1935).  1929-1933 yılları arasında yağış 
rasatlarına göre suyun gelirini incelemişler ve raporlarına 37 m  yükseklikte bir barajın avam 
projesini eklemişlerdir. 
4. F. Dunner Raporu (1937).  Baraj yeri hakkında etütlerde bulunmuş, su ölçümüne 
başlanılması, baraj yerine sondaj yapılması, ve bölge haritasının çıkarılmasını istemiştir. 
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5. F. Zimmerman (1939). Su kaynağını incelemiş ve su kaçaklarının önlenmesi için kapalı 
mecra önermiştir.Zimmerman 1950 yılında verdiği ikinci raporu ile aşağıdaki işlemlerin 
yapılmasını istemiştir. 
Su ölçümlerinin yapılması 
Bölgenin 1:5000 ölçekli haritasının çıkarılması 
Sondajlar yapılarak geçirimli yerlerin tespit edilmesi  
Yeraltı suyu potansiyelinin belirlenmesi 
Baraj maliyetinin hesaplanması 
 

KONYA OVASI TAHLİYESİ 
 

Konya Ovası yağışın bol olduğu yıllarda sular altında kalmış ve 1966 yılında yapılmış 
bulunan Master Plan ile tahliyesi ön görülmüştür. 
Projenin özeti şöyledir. Ovanın en düşük yerinde toplanan sular, üç kademede 18 m 
yükseltilip,  bir tünelden geçirilerek Cihanbeyli Ovası’na aktarılacak ve buradan Tuz Gölü’ne 
verilecektir. Konya Ovasının en düşük olduğu yer Konya-Ereğli yolu üzerindeki Yarma ile 
Konya-Aksaray yolu üzerindeki Zencirli arasıdır. 
Proje ihale ve DSİ tarafından emaneten olmak üzere 9 kısımda gerçekleştirilmiştir. Proje 
1969-1972 yıllarında tamamlanmıştır. 
1. Kısım  Tutup Tüneli 
Tünel boyu 3507 m,   3,40 m çapında beton kaplama,  eğimi  0,002 
Harcanan para 13 milyon TL, iş 1971 yılında bitirildi. Tutup Tüneli çevrede bu türde ilk önemli 
projedir. Tünelin giriş kotu 1002,83 ve çıkış kotu 995,62 m dir. Kesit 3,40 m çapında at nalı 
kesitli beton 
2. Kısım  Tuz Gölü Bolluk Gölü Kanalı 
Kanal boyu 46 km olup 1969 yılından başlanıp DSİ tarafından emanet yapıldı. Üzerinde 
sanat yapısı olarak 13 köprü, 6 şut ve 2 akedük bulunmaktadır. Şutlar 87+624 ile 88+874 Km 
arasında ve 100+326 ile 108+876 km’lerdedir. Kanallarda  0+00- 22+371 (4. kısım) taban 
genişliği 8 m  ve su yüksekliği 3,50 m olup, eğimi j=0,0002 dir. 
22+371-122+624 km arası (3. ve 2. kısım)  taban genişliği 4-10 m ve yükseklikler 1,40-3,00 
m trapez kesittir. 
3. Kısım  Bolluk Gölü- Tutup Tüneli  Arası 
Boyu 50 km olup, 1970 yılında 19.128.000  TL  bedelle ihale edilmiş 1971 yılında bitirilmiştir. 
4. Kısım   Pompajlı Kanal 
Ovanın en alçak kotundan 25 m³/sn lik su miktarı 3 kademede 18 m yükseltilerek  0,0002 
meyilli  22 km lik bir kanalla Tutup Tüneline verilmiştir. 1970-1972 yıllarında DSİ tarafından 
emanet yapılan işte, kanal pompa istasyonlarından sonra 3.75 m dolguda devam etmiştir. 
5. Kısım  Ova Kanalları.  
Arap Çayırı’ndan gelen bir kol, 26. km de Keçeli Kanalı’na bağlanıyor. Keçeli Kanalı Devlet 
Demir yollarında sıfırlanıp 30+220 km de 1. Pompaya geliyor. Alakova kolu 4+800 km de 
Keçeli koluna bağlanıyor 
6. Kısım  Pompalar 
5 m³/sn lik 5 pompa monte edilmiştir. Pompalar 30/3 KV ve 4000 KVA gücündedir. 
7. Kısım   Pompa Binaları 
8. Kısım  Enerji hatlarının kurulması 
9. Kısım   Trafo İstasyonları 
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Konunun önemini belirtmek bakımından 1982 yılında üç ay süreyle 140 hm³ suyun Tuz 
Gölü’ne pompalandığını belirtmek kafidir. DSİ tarafından gerçekleştirilen bu dev proje ile 
efsanelere konu olan  Konya Ovasındaki su birikintileri ve suni göllenmeler tarihe karışmıştır. 

 
Şekil 90 

KONYA OVASI TAHLİYESİ 
1.Karakaya  2.Sakyatan  3. Divanlar  4. Acıdort  5.Çengilti  6. Zencirli  

7. Karaömerler  8. Eğribayat  9.Tutup  10. Haydos 
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KONYA CİVARI YERLEŞİM YERLERİ  ve SUYAPILARI 
 

Konya merkezi üç ilçeye bölünmüştür. Selçuklu, Meram ve Karatay ilçeleri. Bu ilçedeki 
önemli tarihi yerleşim yerleri ve su yapıları incelenecektir. 
 

SELÇUKLU İLÇESİ 
 

SİLLE KENTİ TARİHİ VE TARİHİ SU YAPILARI 
Sille Konya'nın  12 km kuzey batısında aynı isimdeki derenin iki yamacında kurulmuştur. 
İsminin nereden geldiği konusunda bilgi bulunmamaktadır. Eskiden ayrı Belediye teşkilatı 
olan Sille halen Karatay ilçesi içinde Konya’nın bir mahallesidir. 
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Sille planı ve su yapıları 
1. Aya Helena Kilisesi (Müze) - 2. Küçük Kilise - 4  Mormi Cami ve Çeşmesi -3. Kaya oyma kiliseler  
5.Hamam ve Çeşme  6. Çarşı Hamamı -1. Kilise Yanı Çeşme  8. Akmanastır  9. Cami 

 
AKMANASTIR 

Sille'de tarihini bildiğimiz yapı, Sille içinde olmayıp daha güneyinde bulunan bir manastırdır. 
Akmanastır olarak bilinen kayaya oyma kilise ve etrafındaki yapı topluluğu kayalık bir 
boğazın içindedir. Hıristiyan kaynaklarında Aya Khariton, Türk kaynaklarında ise Eflatun 
Manastırı olarak bilinmektedir. Aya Khariton Manastırı üzerindeki kitabeden  1067 yılında 
Markos tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Aya Khariton ise 4. yüzyılda Konya'da 
doğmuş ve Filistin'de yaşamış bir aziz olup hakkında başka bilgi yoktur. Manastırda 
bulunmuş ikinci kitabeden anlaşıldığına göre 1298 yılında Matteos tarafından onarım 
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yapılmıştır. Kitabesinden bu onarımın İmparator II. Andrenikos (1282-1328) ve Selçuklu 
Sultanı Mesut (1283-1304) zamanında yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Burada meydana gelen bir olay Müslüman ve Hıristiyanları birbirlerine çok yaklaştırmıştır. 
Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğullarından biri bu yörede avlanırken, kayadan yuvarlanmak 
üzere iken esrarengiz şekilde bir aziz tarafından kurtarılmıştır. Bu azizin buranın kurucusu 
olduğuna inanılmıştır. Bu olay üzerine Mevlana belirli zamanlarda burayı ziyaret etmiş ve bir 
yakınlaşma olmuştur. Bu olay Ahmet Eflaki'nin Mevlana'nın hayatını anlatan "Menakibül 
Arifin" adlı eserinde de geçmektedir. Akmanastır'da Selçuklu hizmetinde bulunmuş 
Kommenos ailesinden birinin mezar taşı da bulunmuş, bugün Konya Arkeoloji Müzesi’ndedir. 
(Eflaki, A 13. yüzyıl) 
Konya’da görev yapan Rum Ortodoks Patriği  Krillos (1750-1821)  Akmanastır’ı anlatan bir 
kitap yazmış, 1813-1819 yılları arasında İstanbul'da Patriklik makamında bulunmuştur. 
Ondokuzuncu yüzyılda manastırın boşalmış ve belirli günler kullanılır durumu geldiği  
anlaşılmaktadır. Bu konuda Prof. Dr. Semavi Eyice’nin “Konya-Sille arasında Akmanastır, 
1966, Şarkiyat dergisi sayı 6” da geniş bilgi bulunmaktadır. (Eyice S, 1966, s 6) 
Manastır’da su yapısı olarak bir Ayazma olduğu bilinmektedir. 
 

 
Şekil 93 

Konya- Sille arasında Akmanastır planı (S. Eyice,1966) 
 
 

TATKÖY MANASTIRI 
Sille’nin kuzeyinde Tatköy sınırları içinde başka bir manastır kalıntılarına rastlanılmış, 
Osman Ermişler başkanlığında yapılan kazılar ile mozaikleri kurtarılmış ve Konya Arkeoloji 
Müzesi’ne kaldırılmıştır. Müze Dergisinde (1991) bu konuda geniş açıklamalar vardır. 
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SİLLE’NİN TARİHİ 
 

Sille hakkında yazılanlar ve tarihi belge ve arkeolojik değerlerle  henüz kanıtlanmamış pek 
çok görüşler vardır. Bunlar ise şöyledir.  
İsminin nereden geldiği?, Rumların bugünkü Mihail kilisesinin (Büyük Kilise-Müze) temelinin 
kitabede belirtildiği gibi M.S 327 tarihinde Aya Eleni (İmparator Konstantin’nin annesi) 
tarafından kurulduğu, İbrahim Hakkı Konyalı tarafından Konya tarihinde  öne sürülen 
Abbasiler döneminde Sugur Türklerinin buraya yerleştirildiği, Konya’nın Selçuklular 
tarafından başkent yapılması üzerine Konya’daki Rumların buraya sürüldüğü, Sille’li 
Rumların ve Konya’da yaşayan Sille’lileri Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’a karşı büyük 
bir sevgileri olduğu ve kendilerinin bu Sultan tarafından Sille’ye yerleştirildiği devamlı yazılır 
ve söylenir. 
Bunlar dışında tarafımdan yapılan araştırmalar sonucu ulaştığım bilgiler şöyledir. Bizans 
döneminde Sille çayının güneyinde bir katakomp (Yer altı mezar odası –Aya Trifanum ?) ile 
2-3 civarında kayalara oyma kilise ve manastırların (Aya Kiriyakon- Panaya- Aya Paulos) 
bulunduğu ve çevresinde kentsel bir yaşamın oluşmadığı kabul edilebilir. Esasen kentlerin 
varlığını belirleyen hiçbir dini konsülde Sille ismi de geçmemektedir.  
Sille’ye ait ilk bilgiler Tabula İmperini de 15 ve 16 yüzyıla ait olduğu belirtilmekte bu bilgiler 
Hasan Özönder’in SİLLE isimli eserle de doğrulanmaktadır. (Özönder H, 1998) Buradaki nüfus 
sayımlarına göre 1584 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sille yaklaşık 100 hane 
olup bunun % 93 ü Hıristiyan’dır. Aynı eserde Müslümanların çoğaldığı ve mevcut mescidin 
yetersiz kaldığı ve cami ihtiyacının 1670 yılında ortaya çıktığı görülmektedir. Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde bir köy olan Sille 1650 yıllarından başlayarak 1830’lı yıllara kadar 
geliştiği, ikinci olarak 1830’lu yıllardan Rumların 1924 tarihli Lozan anlaşması sonucu göçüne 
kadar altın çağını yaşadığı görülmektedir. Bu dönemde nüfusu 18.000 olarak ve Rumlar ve 
Türkler yarı yarıya kabul edilebilir. Cumhuriyet döneminde ise nüfusu yaklaşık 3.000 olmuş, 
pek çok ev ve mahalleler terk edilmiştir. 
 Sille’de kimileri kaybolmuş pek çok tarihi kilise bulunmaktadır. Bunların başında en büyüğü 
halen Müze olan ve 1924 yılına kadar ibadete açık olan kitabesine göre Mihael Arhangelos, 
halk arasında söyleniş şekli ile Aya Elena Kilisesi bulunmaktadır. 
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Müze olan kilisenin görünüşü ve planı 
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Kilisenin kapısı üzerinde bulunan Türkçe (Karamanlıca) kitabesi şöyledir. 

 
 

327 tarihinte bu serrif (şerif) ekklisemizi (kilisemizi) 
Agia Eleni Mikhail Arkhangelos ismine utru temeli 
Khale (halen) ekklisiamizin ützüntü (üçüncü) tamiri 
Sefketlu Sultan  Makhmut efentmiz ihsan eyleti emri 
Epitropos Sarraf Xa (Hacı) Elia oldu tekmil nazırı 
Mikhael Arkhangelosun sefahatilan (şefaatı ile) Khak te ale 
İmtat etenere ve zakhmet tzekenlere vere etzhiri (ecri) 
Sine 1833 Feb (Şubat)  12 
 
Ayrıca kayaya oyma Panaya (Meryem Ana) kilisesi, halen restorasyonu yapılmakta olan 
Kriyakon, bir evin deposu olan Aya Paulus? kilisesi ve bir mezar odası (katakomp) 
bulunmaktadır. 
 

SİLLE TARİHİ SU YAPILARI 
Su kaynağı olarak sadece halen üzerine Sille Barajının inşa edildiği ve Sille içinden geçen 
Sille çayı bulunmaktadır. Yazın kuruyan Sille çayı kışları taşkın yaparak Sille’ye zarar 
veriyordu. Sille çayı Tatköy Deresi’nin yağmur ve kar sularını ve bu arada bulunan pınarların 
suyunu alarak Sille’nin yukarı bağlarından, Sille’nin içinden geçerek, Aşağı Bağlara doğru 
akar, ovada devam ederek Aslım bataklığına (Eski Aslım Gölü) ulaşırdı. Bu dereye Sille 
içinde kuzey batıdan gelen Çaydere, Kediler Yaylasından gelen dereler katılırdı. Sille 
Barajının yapımı ile sel tehlikesi kalkmış ve depolanan su sulamada kullanılmaktadır. Sille 
deresinin yaklaşık uzunluğu 25 km dir 
Bunun dışında çevresinde irili ufaklı su kaynakları bulunmaktadır. Çevrede bulunan tüm bu 
pınarlardan sular çeşitli yollarla Sille’ye akıtılmıştır. Bunlar planda gösterilmiştir. Bu konuda 
önce su yolları incelenecektir. Bu su yolları şöyledir. 
 

MANASTIR (SÖĞÜT) SU YOLU (A1) 
Su kaynağı Sille’nin yaklaşık 10-12 km kuzey batısında Söğüt deresi yakınındadır. Manastır, 
Ağayavan (Aya Yuvanni), Çadırvan (Şadırvan) pınarları Ağlayan dağının yamaçlarındadır. 
Manastır pınarından çıkan su 15-20 l/s civarındadır. Bu su kargır kanala alınmaktadır. 
Kanalın genişliği 30 cm, yüksekliği 30-40 cm civarındadır. Üstü kapalıdır. Bu su yolu 300 
metrelik bir tepeyi şekilde gösterilen bir tünelle geçmektedir. Yaklaşık 50 m ara ile kuyular 
açılmış ve bunlar tabandan bağlanarak tünel oluşturulmuştur. Daha sonra diğer pınarlar bu 
su yoluna katılmaktadır.  
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Şekil 95 

Sille su yolları planı 
 
 

Bugüne Ağayavan olarak gelen isim Aya Yuvan ile aynıdır. Aziz Yuvan ise Yuhanna ve Saint 
John the Bapdist (Vaftizci Yahya) olarak bilinir. İslam dininde ise YAHYA peygamberdir. İsa 
peygamberi vaftiz ettiğine inanılan bu ismin bir pınara verilmesi çok ilginçtir. Diğer pınarın 
ismi Çadırvan olup Şadırvan’a dönüştüğü düşünülebilir. 
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Şekil 96 

Manastır su yolu planı ve tünel kesiti 

 
Fotoğraf şekil 97 

Manastır su yolu üzerinde Gavur duvarı 
 

Su yolu daha sonra “GAVUR DUVARI” olarak bilinen yaklaşık 2 m duvar üzerine alınmıştır. 
Gavur duvarının görevi su kemerlerinde olduğu gibi vadide suyun kotunu düşürmeden 
aktarmaktır. Su yolu Sille’nin kuzeyinde tepenin altında, Karataş camii yakınından Sille’ye 
ulaşmaktadır. Bu su yolu 1992 yılında Sille muhtarı Musa Çeliktaş ve İnşaat Mühendisi 
Ahmet Ataoğlu ile yerinde incelenmiştir. Su yolunun Sille’de saygı duyulan YEŞİL Efendi 
tarafından yaptırıldığı ifade edilmektedir. YEŞİL Efendi’nin esas ismi ve ne zaman yaşadığı 
konusunda bilgi yoktur. 1885 yılından itibaren yayınlanan yıllıklarda ismi geçmemektedir. 
 
MORMİ SU YOLU (A2) 
Planda A2 olarak gösterilmiştir. Barajdan gelen derenin batısında bulunan kaynaktan su alır. 
Bu su yolu üzerinde iki su kemeri ve tünel bulunmaktadır. Vadi yaklaşık 4 m açıklığında ve  3 
m yüksekliğinde bir kemerle aşılır. Bunun üzerinde duvar bulunmakta kanalın uzunluğu 
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yaklaşık 16 metredir. Mahalli olarak ŞEYTAN KÖPRÜSÜ (GAVUR KÖPRÜSÜ) olarak bilinen 
kemer Konya çevresinde bu maksatla yapılmış tek su yapısıdır. Buraya eklenen bir krokisi ve 
fotoğrafları heybetini göstermektedir. Daha ileride 3 m açıklıklı ikinci bir basit su kemeri ve su 
tüneli yer almaktadır.  

 
Fotoğraf şekil 98 

Mormi su yolu üzerinde su köprüsü (Gavur Köprüsü -Şeytan Köprüsü) 
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Şeytan Köprüsü’nün kesiti (M.Bildirici, 2006) 
 
 
TAKKACI SU YOLU (A3) 
Planda A3 olarak gösterilmiştir. Takkeli dağı eteklerinde bulunan pınarlardan künk boru ile  
Karhane mahallesine getirilmiştir. Burada bir maksemde (depo) toplanıp ikiye ayrılmakta bir 
kol Takkacı mahallesine getirilmiş sokak çeşmesine verilmiştir. Bu su yolu ve çeşme bugün 
kurudur. İkinci kol ise Karhane mahallesindeki hamam yanındaki çeşmeye verilmiştir. Koski 
Genel Müdürlüğünde yönetici olarak görev yapmış Musa Özkan bu su yolunu onartacağını 
söylemiş idi. Mahallenin ismi Karhane veya Kerhane, testi yapım anlamına keramikhaneden 
(keramik=pişmiş toprak) gelmektedir. Bu ise testi ve pişmiş boru (künk) yapımının burada çok 
geliştiğini göstermektedir. Tanıştığım testici Kadir Usta 1950’li yıllara kadar başka yerleşim 
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yerleri için künk siparişi alıp onları Sille’de ürettiklerini anlattı. Bu künk boruların uzunluğu 33 
cm, iç çapları 8-10-12-15 cm idi. 
 
PANAYA SU YOLU (A4) 
Planda A4 olarak gösterilmiştir. Tamamen terkedilmiş eski Rum Panaya mahallesine su 
vermekte idi. Güneyde dağdan gelmektedir. Bölgede yaptığımız incelemede Rum 
mezarlığının bulunduğu, taşlarının tamamen yok edildiği ve su yoluna ait künklerin yer yer 
görüldüğü gözlenmiştir. Su yolunun iki seviyeden getirilişi dikkati çekmektedir. Kayaya oyma 
Panaya (Meryem Ana) kilisesinin önünde bir çeşme kalıntısı bulunmakta, daha doğusunda 
kayaya oyma önemli bir Mezar veya kilisenin önünde yaklaşık 30 m uzunluğunda ve 12 m 
yüksekliğinde bir istinat duvarı yer almaktadır. Bu duvar içinde 15 cm ve 25 cm çapında 3 
adet künk boru bulunmaktadır. Dik vadiden su boruları bu duvar  içinden aşırılmıştır. Çok 
ilginç bir mühendislik görüşü uygulanmıştır.  
 
ÇAY SU YOLU (A5) 
Sille deresinin batısında  Damla kayadan çıkar ve Karhane mahallesine getirilir, içimi kaba 
olan ve daha ziyade çamaşırhane ve sulamada kullanılan su yoludur. Su yolu buradan Aya 
Eleni kilisesine ve Çay camiine kadar devam eder. Bu su yolunun beslediği Hamam ve 
Çamaşırhane yanında 1, kilise yakınında 2 ve Çay Camii yanında 1 çeşmesi vardır. 
 
BÜYÜK ÇEŞME SU YOLU (A6) Büyük çeşmeye su veriyor 
BÜYÜK KİLİSE SU YOLU (A7) 
Büyük Kilise’nin (Aya Eleni) üst tarafındaki bir kaynaktan suyu gelmektedir. Planda A7 olarak 
gösterilmiştir. Kudret Ağa ve Büyük Kilise çeşmesine su veriyordu. 
AŞAĞI ÇEŞME SUYU (A8) 
Sille içinde ünlü Taşköprü’nün ayağının yakınında çay duvarının dibinden alınarak çeşmelere 
verilmiştir. Orta mahalledeki çeşmelerin bazılarını beslemekte iken Sille Barajının yapımı ile 
kaynak kurumuştur.  
A.9) ACI ÇEŞME SU YOLU 
Ak mahallede aynı isimli çeşmeye su veriyor. 
A.10) KARADELİ SU YOLU 
Ak mahallede aynı isimli çeşmeye su veriyor. 
A.11) MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ SUYU 
A.12) KEDİLER YAYLASI SU YOLU 
 
 

SİLLE DE ÇEŞMELER 
Sille'de bu suyollarından su alan 30 civarında çeşme buluyordu. Mahallelerin terk 
edilmesinden çoğu da kaybolmuştur. Bunları zengin Türk ve Rum ileri gelenleri 
yaptırmışlardır. Su şebekesinde su deposu olmayıp çeşmelere bitişik küçük depolar 
bulunmaktadır. Bu konuda tarafımızdan daha geniş bir araştırılmış, burada Sille çeşmelerinin 
tümü ve diğer su ve mühendislik yapıları konusunda bilgiler bulunmaktadır. Çeşmelere iki 
çok değişik örnek verilecektir. 
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Fotoğraf şekil 100 

Mormi su yolunda Mormi çeşmesi (üzerinde Karamanlıca kitabesi vardır) 

 
Fotoğraf şekil 101 

Suyu çok aranan Takkacı çeşmesi ve duvarında başka çeşmeden çıkmış 
Karamanlıca- Osmanlıca kitabesi 
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SİLLE SULAMASI 
Sille Deresi üzerinde DSİ'nin kuruluş yıllarında Sille Barajı yapılmıştır. Bu barajın göl alanı 
içinde Sille'nin bağları vardı. Sille Deresi üzerine Sille’ye göre membada bir, iki adet de Sille 
bağları mevkiinde su toplama göletleri yapılmıştır. Bu dereden sulanan, Sille deresinin 
mansabında Sille Bağları vardır. Sulanan arazi yaklaşık  220 ha 

SİLLE BARAJI 
Sille'nin 2 km kuzey batısındadır. Sulama ve taşkın amaçlı  kaya dolgu tipinde bir barajdır. 
Diğer önemli bilgiler de şöyledir. 
Drenaj alanı   38 km² 
Baraj kret kotu  1370 
Baraj kret uzunluğu  245 m 
Baraj gövde yüksekliği 39 m 
Su depolama hacmi  3,1 milyon m³ 
Beton kaplamalı bir dip savakla sulamaya  50 cm lik bir büz boru ile su verilmiştir. 
Baraj inşaatı 1956-1960 yıllarında gerçekleşmiştir. Müteahhit firma Atıf Dinar ve Ort. olup 
5.647.235 TL keşif bedeli üzerine %18.15 indirim yapılmıştır. Müteahhit firma keşif bedeli 
üzerinden 2.700.00 TL lik kısmını yapmış, kalanı ise DSİ tarafından emanet  inşaat suretiyle 
bitirilmiştir. 1961 yılında sulamaya su verilmiştir. 
 
 

SIZMA BELDESİ 
 

Sızma Beldesi, Konya'nın kuzeyinde çok eski bir yerleşim yeridir. Kasabanın ismi Ana 
Tanrıça Zizimmene’den bugüne Sızma olarak gelmiştir. Beldenin ortasında bir höyük 
bulunmaktadır. 1924 yılında İngiliz Arkeolog David Robinson tarafından höyükte bir kazı 
yapılmış ve kazı sonuçları "American Journal Archeology- 1924 " de yayınlanmıştır. 
Sızma Höyüğü’nde yapılan kazılarda pek çok seramik küp kap kacak bulunmuştur. 
Buluntular içinde iki adet küp M.Ö. 2500 yıllarına tarihlenmiştir. 
 

ZİZİMMENE ANA 
Anadolu'da ilk defa Çatalhöyük'te rastlanan ana Tanrıça kültüne burada da rastlanmıştır. Ana 
Tanrıça ( Mitri Zizimmene− Μιτρη Ζιζιµµεν� olarak geçmektedir. Bu kazılar sırasında bir 
Ana Tanrıça heykelciği ve bir büstüne altar olabilecek taş bulunmuştur. Kazıda tanrıça için bir 
tapınak aranmışsa da, izine rastlanılmamıştır. Zizimmene Ana, Cybele ve Artemis olarak 
bilinen tanrıçanın bir benzeridir. Bu kazılarda bir taşta aşağıda yazı tespit edilmiştir. 
∆ορυµενης  Βιανοµος αρχιερευς Απολλωνι  και   
Μητρι Ζιζιµµηνη κατα κελυιν ευχην 
Bu yazıtta  “Bianor oğlu Dorymenes Zizimmene Ana’ya adakta bulunmaktadır” 
Çeşitli dillerde Cybele, Kibele, burada Zizimmene, Efes'te Artemis olan Ana tanrıça Anadolu 
insanının inanış dünyasında 6000 yıl etkisini sürdürmüştür. Tahtta oturan bir kadın ve 
yanında iki hayvanla (genellikle aslan)  heykelleri yapılmış ve bereket ve doğurganlığı temsil 
etmiştir.  
Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yaşam olduğu bugün belde içinde köy evlerinde 
kullanılmış lahitler, kolon ve yazılı taşlardan anlaşılmaktadır. Kentin girişindeki kemer köprü 
muhtemelen bu dönemdendir. Yakın zamanlara kadar Sızma'da civa madenleri işletilmiştir ve 
bugün gelişme halinde Selçuklu İlçesi bünyesinde bir kasabadır. 
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Şekil 101 

Bir köy evinin duvarına ters olarak konulmuş ve müzede olması gereken bir lahit parçası 
 

 
Şekil 102 

Köprü üzerinde bulunan üzerinde yazıt olan muhtemelen Roma dönemi mezar taşı 
 

 
Fotoğraf şekil 103 

Beldenin girişinde eski dönemlere ait köprü, sol üstte yukarıdaki taş 
 

SIZMA SU YAPILARI 
Sızma civarında içinde havuzlar bulunan bir Düden Mağarası bulunmaktadır. Bununla ilgili 
Arkeolog Yaşar Yılmaz ve Neçip Çay tarafından, Konya Müzesine verilmiş 15.6.1992 tarihli 
raporda ilginç bilgiler vardır. 
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"Düden Mağarası, Sızma-Kestel köyü yolunun güneyinde, Sızma Belde’sinin güney-doğu 
yönünde yaklaşık 4 km uzaklıktadır. Ulaşımın büyük bir kısmı patika yolla yürünerek 
sağlanmaktadır. Mağaranın girişi doğu yönünde yer almakta, 1.5 m genişliğinde ve 0.80 m 
yüksekliğinde bir girişten sonra koridora ulaşılmaktadır. Dik bir koridorla tahminen 60 m 
kadar gidildikten sonra kuzey yönde başka galerilere geçilmektedir. Genelde inişli çıkışlı olup 
büyükçe doğal bir mağaradır. 
Düz bir mekana rastlanmamış, mağara galerilerinden birinde tahminen 21.5 m boyunda ve 1 
m derinliğinde içi su ile dolu havuz tespit edilmiş, havuz kenarları taş ve tuğla ile örülmüş 
arasında horasan harcı kullanılmıştır. İçi ve duvar üstü de harçla sıvanmıştır. Ayrıca güney 
ve batı galerilerinde de yaklaşık 2.5 x 3 m ebadında ve 1.2 m derinliğinde, diğer bir havuz ise  
3 x 4 m ebadında ve  0,90 m derinliğinde yapılmış olup her iki havuzda  horasan harcı  
kullanılmıştır. Doğal olarak üst taraflarda hava delikleri görülmüştür, Mağaranın derinliği yer 
seviyesinden  10-20 m aşağıdadır. Havuzlar dışında insan eliyle yapılmış başka bir şey 
yoktur.Yapım tekniklerinden ve incelemelerden  erken Bizans döneminde sığınak gibi 
kullanıldığı sonucuna varılmıştır." 
 
SIZMA ÇEŞMELERİ 
Sızma Kasabası çevresinde küçük pınarlar bulunmakta ve eski bir yerleşim olduğundan su 
tesisi geleneği görülmektedir. Küçük pınarlardan künk borularla su getirilmiş ve bir veya 
birkaç çeşmeye verilmiştir. Kasabada 12 civarında çeşme vardır. Bunlar 1.Harman Çeşmesi, 
en eski çeşme olup, yapısı yenilenmiştir. Kitabe yoktur, 2. Gökgegil Çeşmesi, 3.Sait 
Çeşmesi, 4.Hacı Ahmet Çeşmesi, üzerinde kitabe bulunmakta ve 1263 tarihi okunmaktadır 
(M 1847).  Bunun suyu ayrı bir kaynaktan gelmektedir. Su yollarında toprak künkler 
kullanılmış olup bunlar çeşitli kazılarda ortaya çıkmaktadır. 
 

YÜKSELEN BELDESİ 
Yükselen Beldesi  de Sızma'nın yaklaşık 8 km güney batısındadır. Köyün eski ismi Bilecik'tir. 
Bilecik'te eski yerleşme yoktur. Ancak Roma ve Bizans dönemlerinde çevrede yoğun bir 
yerleşim olduğundan köy içinde eski devirlerden yazılı ve işlemeli taşlar bulunmaktadır. 
Bunlar Ardıçlı köyü (Malas) civarındaki eski yerleşim yerinden ve Bilecik'in kuzey batısındaki 
Asar Tepe'den getirilmiştir. Buradaki yazılar ve eski yerleşim yerleri henüz yüzeysel olarak 
bile incelenmemiştir. Asar Tepe Bizans döneminde kullanılmış bir kaledir. İnceleme sırasında 
tarafımızdan tespit edilen yazılar şöyledir. 
ΝΟΨΜΗΝΙΟΨΙΕΠΧC  ve bir kolon da görülen ise ΙΤΑΝΤΑΛ (Rahip Noumenios’un….) 
Bilecik Köyünde yerleşim yaklaşık 100-120 yıl önce başlamıştır. Köyün ahşap kolonlu ve 
ahşap döşemeli çok güzel bir camii dikkat çekmektedir. 
 

BİLECİK TE SU YAPILARI 
Kasabada eski su yolları bulunmaktadır. Bu suyolundan beslenen bir çeşme üzerinde H 1244 
(M 1828 ) tarihli güzel bir kitabe bulunmaktadır. Belediye Başkanı Ali Uslu ile Ekim 1992 
günü yaptığımız incelemede bu suyun kasabanın hemen kuzey doğusunda Mercimek 
Çukuru deresinden geldiği ve zamanla 8 çeşmeye verildiği görülmüştür. Konya’dan yazları 
buraya gelen Kurşuncu’lardan bir kadın bu suyolunu yaptırmış ve zaman içinde burada 
yerleşim başlamıştır. 
 
ANTİK SUYOLU KALINTISI 
Bilecik Kasabasının içinden geçen derenin aktığı vadide Konya'ya giden yol bulunmaktadır. 
Bu yolun solunda Bilecik'ten yaklaşık 3 km uzaklıkta dağın yamacına oyulmuş bir su kanalı 
görülmektedir. Belirli yerde kayaya dikdörtgen şeklinde elle kazılmış 30 cm geniş ve  40 cm 
yükseklik görülmektedir. Kanal daha sonra kaybolmakta ve nereye su taşıdığı şimdilik 
bilinmemektedir. İleri araştırmalarda gün ışığına çıkacağını ummak istiyoruz. 
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KONYA, MERAM, HATUNSARAY KASABASI VE ÇEVRESİ 
 

Konya'nın güney batısında Konya-Beyşehir ve Seydişehir üçgeni içindeki bölge hafif dağlık, 
su ve toprak kaynakları iyi olduğundan zengin köyler bulunmakta idi. Bu köyler içinde bugün 
kasaba merkezi olan Hatunsaray'dır. Bu çevrede Bizans ve Selçuklu, dönemlerinde büyük bir 
uygarlığın yaşandığı anlaşılmaktadır. Burada iki önemli antik yerleşim bulunmaktadır. Lystra 
ve Glisıra.  
 

LYSTRA KENTİ TARİHİ VE TARİHİ SU YAPILARI 
Lystra kentinin (Listra okunur) Konya'nın güneyinde Hatunsaray beldesinin 1.5 km batısında 
bulunan Zoldera höyüğü üzerinde kalıntıları bulunmaktadır. Bugün  görülebilecek pek kalıntı 
bulunmamakta, kazı yapılması ile kent ortaya çıkarılabilecektir. Kentin, Konya'ya uzaklığı 34 
km dir. Kentin Hıristiyanlığın kuruluşunda çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Kent ortaya 
çıkarıldığında pek çok Avrupalının buraya düzenlenecek inanç turlarına katılması olağandır. 
Çünkü Hıristiyanlığın kurucularından Aziz Paul ilk vaizlerini burada vermiş ve onun emrinde 
ömrünü tüketmiş Aziz Timoteus Lystra kenti vatandaşıdır. 
 

KENTİN TARİHİ 
M.Ö. 6 yıllarında ilk Roma İmparatoru Augustus'un emri ile askeri bir koloni olarak 
kurulmuştur. Daha öncesi var ise kazılar sonucu ortaya çıkacaktır. Her ne kadar M.Ö. 133 
yılında Anadolu Roma yönetimine girmişse de bu bölgede, Roma yönetimi henüz bir disiplin 
sağlayamamıştır. Bölgede  Seydişehir civarında yaşayan Homonad'lar, Beyşehir civarında 
Orendeis’ler, Konya civarında Likaonya’lılar, Bozkır çevresinde Isaura’lılar bulunmaktadır. 
Bunlar bölgemizin dili, geleneği olan yerli halklarıdır. Lystra'da kurulan askeri koloni zamanla 
bölgede düzeni sağlamıştır. 
Birinci yüzyılın ortalarında Tarsus doğumlu Aziz Paul, Barhabas ile ilk defa yaklaşık 47 
yılında Anadolu'ya geçmiş, Antioch'dan (Isparta-Yalvaç), Konya'ya oradan da Lystra'ya 
gelmiştir. Burada bulunan Zeus Tapınağının rahibi kendilerini karşılaşmış onları Zeus ve 
Hermes olduğunu sanmışlar ve yerel dilleri olan LİKAONCA ile "Tanrılar aramızda" diye 
bağırmışlar hemen kurban kesmek istemişlerdir. Aziz Paul güçlükle mani olmuş kendilerinin 
de insan olduğunu Tanrı'nın emirlerine girmelerini ve putlara tapmamalarını söylemiştir. Bu 
arada felçli bir adama bakarak kalk ayağa demiş ve yürümesini sağlamıştır. Bunlar ilk 
Hıristiyanların kutsal metinlerinde geçen ve onlar tarafından inanılan olaylardır. 
Aziz Paul Lystra'ya ikinci defa gelmiş ve Lystra'lı Timetheus kendisine katılmıştır. Daha sonra 
Roma yönetimi duruma hakim olmuş, Hıristiyanlığın izleri izlenemez duruma gelmiştir. 
Hıristiyanlığın kabulü ile 381 yılında İstanbul'da ve 451 yılında Kadıköy'de (Kalkedon) 
toplanan dini meclislerde Lystra kentini temsil edenler de bulunmuştur.  
11. yüzyılın ilk yarısında Malazgirt zaferi öncesi Patrik Alexios Studites (1025-1043) ismi 
bilinmeyen bir Lystra'lı rahipten "Haretiker Eleutheros" ismi verilen bir tarikat mensuplarının 
dinden uzaklaştıkları belirtilmiş ve dini kurullara uymaya davet edilmesi istenmiştir. Bu konu 
çok ilginçtir. Benzer sapmalar daha önce Ladik’te de (Laodiceia) görülmüştür. Anadolu'nun 
eski kültürlerinin etkisi ile istenmeyen tarikatlar ortaya çıkmıştır. Ancak buradaki tarikatın ne 
gibi söylemleri olduğu konusunda bilgiler yoktur. 
12. yüzyıl kayıtlarında ismi hala görülmektedir. Doğruluğu tam belirlenememiş bir kaynağa 
göre Timurlenk'in yöremizi Osmanlı devletinden fethedip Karamanoğlu Beyliği’ni tekrar ihya 
ettiği 1402'li yıllarda Konya, Derbe ve Lystra'nın önemli derecede zarar gördüğü 
belirtilmektedir. (Tabula Imperini Bizantini) 
Kanuni Sultan Süleyman dönemi kayıtlarında ise Lystra ismi geçmemekte, Zoldera ismi 
görülmektedir. Bu dönem sayımında çevredeki köyler şöyledir. Zoldera – Çatkı – Kend – 
Kavak (bugün mevcut) – Sungur Kilise – Eldiref – Eksile (bugün Çatören) – Çomaklar – 
Yandiğin – Girvat (bugün Kayadibi) – Çalmanda (bugün mevcut) – Kurugöl 
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KENTİN YERİNİN BULUNMASI 
 

Geçen yüzyıldan itibaren Avrupalı araştırmacılar tarafından, kayıtlarda geçen çok önemli 
olan ve yeri bilinmeyen Lystra'nın yeri aranmaya başlamıştır. Önceleri isim benzerliğinden 
İlisıra (Karaman-Yollarbaşı, Ilistra) ve 14 km batısında yer alan Glisıra'da olduğu sanılmıştır. 
Ancak 1885 yılında Amerikalı Araştırmacı Sterret Zoldera höyüğünde bulduğu bir taşta kentin 
ismini belirlemiştir. Latince dilinde yazılmış ve halen Konya Arkeoloji Müzesinde bulunan 
taştaki yazının aslı ve Türkçe’si şöyledir. 
"DIUUM AUGUSTUM COLONIA JULIA FELIX GEMINA LUSTRA CONSECRAUIT 
DECRETO DECURIONUM" - "Mutlu Lystra kolonisi onbaşısının emri ile kutsal Augustus'a bir 
çift kurban kestiler". Burada ismi geçen İmparator Augustus ilk Roma imparatoru ve askeri 
koloninin kurucusudur. Bu yazıt ayrıca yöremizde Roma döneminden gelen en eski yazılı 
belge olmaktadır. 

SU YAPILARI 
Kentin kalıntıları tamamen toprak altında olduğu için su yapıları hakkında bilgi yoktur. 
 

GLİSIRA KENTİ TARİHİ VE TARİHİ SU YAPILARI 
Hatunsaray beldesinin 18 km kuzey batısındadır. Glisıra’nın tarihi hakkında bilgiler 
gelmemektedir. Tarafımızdan yapılan araştırmada Roma döneminde mevcut olduğu, Bizans 
döneminde özellikle 6-10. yüzyıllarda kayaya oyma kilise, manastır ve mezar odalarının 
bulunduğu yakın zamanlarda turizme kazandırılan çok önemli bir yerdir. İsmi yazıtlarda 
“Klistreia” olarak geçmektedir.  
 

 
Fotoğraf şekil 104 

İçi ve dışı haç şekline getirilmiş şapel (Sandıkkaya) 
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Fotoğraf şekil 105 

Glisıra Alisuma dağında Roma döneminde yapıldığı sanılan Kale 
Duvarda kullanılmış taşların düzgünlüğü dikkat çekici 

 

 
Şekil 106 

Alisuma Dağı üzerinde Ala Kilise (Bugün üst yapının çok azı vardır) 
Fotoğraf 1907 yılında William Ramsay & Gertrude Bell tarafından çekilmiştir. 
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GLİSIRA SU YOLU 
 

Su yaklaşık 8 km den köyün batısındaki bir kaynaktan künk borularla (pişmiş toprak) 
gelmekte ve Başçeşme olarak bilinen köyün batısındaki çeşmeye su vermektedir. 
Başçeşme'nin yanında su hattı için bir duvar bulunmaktadır. Yaşlı köylülerin anlattığına göre 
bu çeşmeden sonra su künkleri İstanbul Saraçhanede bulunan su kemerlerine benzer daha 
basit su kemerleri ile köyün içine taşınıyordu. İki yerde yalnızca içinden insanın geçebileceği 
kemer kapılar bulunmakta idi. Bu kapılar ayrıca köyün batıdan girişi idi. Bu kemerler son 
yıllarda sökülerek taşları 1943 yılında yapılan köy okulunda kullanılmıştır. Su yolunun temsili 
bir resmi yazıya eklenmiştir. Çok eski olan su yolunun ne zaman yapıldığı hakkında bilgi 
yoktur. Şimdi bu hattaki su  demir boruya alınmıştır. Bu suyolundan su alan BAŞÇEŞME 
üzerindeki kitabe üzerinde 1854 tarihi yazılıdır. Üzerindeki kitabenin bir onarım kitabesi 
olduğu sanılmaktadır. Okutulması gereklidir. Çeşme yapısında eski taşların kullanıldığı dikkat 
çekicidir. 

 
Şekil 107 

Glisıra Başçeşme ve su yolu tasarımı 
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GÜNEYDERE (BOTSA ) TARİHİ SU YAPILARI 
 

Eski adı Botsa olan Güneydere Hatunsaray'ın 10 km kuzey batısındadır. Yavuz Selim 
Konya'ya getirdiği Dutlu suyunun bakımı için Botsa Köyünün gelirini vakfetmiştir. Bizans 
dönemine ait pek çok kalıntı yer almaktadır. Botsa köyü sınırları içinde bulunan Gavur 
Gölünden gelen su ile kuzeyindeki araziler sulanmaktadır.  
 

BOTSA KÖYÜ GAVUR GÖLÜ SULAMASI 
Bu yörelerde çok eskiden beri arazi topografyasının uygun olduğu yerlere basit taş duvarlarla 
bendler yapılarak su tutulmuş ve sulamada kullanılmıştır. Bunlara ait birkaç örnek 
bulunmaktadır. Bunun en büyük ve güzel örneği Gavurgöle yapılan benddir. 
Gavur Gölü, Güneydere'nin 18 km batısında dağlar arasında bir göldür. Arazinin doğal yapısı 
göl yapılmasına çok uygundur. Gölün önüne planda görüleceği gibi iki yerde taş duvar 
örülmüş ve bunların arası yaklaşım kanalı ile birleştirilmiştir. Her iki bende de düzgün 
olmayan taş duvarla örülmüştür. Her hangi bir savak sistemi görülmemiştir. Bentler 60-80 m 
uzunluğunda ve 2-3 m yüksekliğindedir. Buradan alınan su Güneydere ve Evliya Tekke 
köylerine sulama olarak verilmiştir. 
 

 
Şekil 108 

Botsa, Gavur Gölü Su alma Yapısı 
 

Çevrede Bizans döneminden kalıntılar görüldüğünden bu bendin de o zaman yapılmış ve 
zaman zaman onarılmış kabul ediyoruz. Gavur Gölü  1850 m kotunda, 3,6 km² alanındadır. 
DSİ tarafından her iki bendin mansabına yeni beton bir bent yapılmış ve tesis hizmete devam 
etmektedir. Gavur Gölü’nden dereye verilen su Botsa ve Evliya Tekke köyü tarafından 
kullanılmaktadır. Su paylaşımı da şöyledir. Sulama mevsiminde su 10 gün Botsa Köyüne ve 
2 gün de Evliya Tekke Köyüne akacaktır. Bu konuda Konya Şeriye Mahkemesinin 15 Şaban 
1215 tarihli (M 1801 ) tarihli bir hücceti (kararı) bulunmakta, bunun ötesinde bilgi yoktur. Köyü 
ve eski sulama kanallarını bize 1991 yılında gezdiren Muhtar Mevlüt Tüzün, Gavur 
Gölü’nden gelen dere boyunca, 10 mahalli arkla köyün bu vadi civarındaki arazilerinin 
sulandığını belirtmiştir. 
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BOTSA ÇEŞMELERİ 
 

Köy içine 1 km uzaklıkta Keklik pınarından toprak künk borularla su getirilerek 6 çeşmeye su 
verilmiştir.  Ayrıca çevrede kayalara oyma sarnıçlardan çok miktarda bulunmaktadır. Köyün 
hemen yanında daire kemerli kapısı bulunan yaklaşık 5-6 m çapında bir sarnıcı muhtar bize 
göstermiştir. 
 

 
Şekil 109 

Konya Meram Botsa (Güneydere) Gavur Gölü planı 
 

 
Fotoğraf şekil 109 a 

Gavur gölü bendinin duvar yapısı 
 
 

İNLİCE KÖYÜ ÇİMEN GÖLÜ 
Bu yörede ikinci bir göl örneği de Çimen Gölü’dür. Konya-Seydişehir yolu üzerinde İnlice 
Köyünün 2 km güneyinde bulunmaktadır. Çok basit bir bent ile göl oluşturulmuş ve sulamada 
kullanılmıştır. 
 

SARIKIZ 
Konya yolu üzerinde Sarıkız köyünde su ile ilgili bir sınanmış yer bulunmaktadır. Ermiş bir 
kadının mezarı yanında bir havuz bulunmakta ve pınardan çıkan sular bu havuzda 
toplanmaktadır. Bu suyun sarılık hastalığını iyileştirdiğine inanılmaktadır. Burası Konya 
civarında sınanmış yerlerden biridir. 
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KONYA KARATAY İLÇESİ 
 

Bu bölgede Konya'yı Aksaray ve Ereğli'ye bağlıyan eski yollar üzerinde eski yerleşimler ve 
Selçuklu döneminden hanlar bulunmaktadır. Bu hanların en önemlileri Zazadınhanı ve Obruk 
(Kızören) hanı'dır. Eski yerleşimler ise Roma ve Bizans  döneminden Yağlıbayat yakınında 
Savatra, Kana ve Perta kentleri  bulunmaktadır. Ancak bu bölgelerde yüzeysel olarak bile 
yeterli araştırma henüz yoktur. Sadece çevredeki yazıtlar okunmuştur. 

 
Şekil 110 

“Monuments from Lycaonia” W.Calder 
 

SAVATRA 
Savatra, Konya’nın yaklaşık 60 km kuzey doğusunda Yağlıbayat köyü yakınlarındadır. Bu 
köye çok sonraları Tatar kökenli Türkler yerleştirilmiştir. 
Roma döneminde çok önemli bir kent olan Savatra hakkında sadece epigrafik çalışmalar 
vardır. Bunlarda MAMA (Monumenta Adia Minor Antiqua) cilt 8 de yayınlanmıştır. Kentin 
Roma döneminde kent meclisi olduğu, Bizans döneminde yaşandığı anlaşılmaktadır. Ne 
zaman terk edildiği bilinmemektedir. 
226 nolu yazıtta Sağlık Tanrısı Asklepios’a sunum olduğu, 227 nolu yazıtta ise Savatra’nın 
Meclis ve halkının İmparatoriçe Julia Maesa’ya sunumları olduğu görülmektedir. Yazıtlar 
Prof. Dr. Thomas Drew-Bear tarafından benim için okunmuştur. Yaptığım araştırmada ise 
Julia Maesa’nın İmparator Alagabulus’un (218-222) büyük annesi olduğu belirlenmiştir. 
Strabo Coğrafya adlı kitabında Savatra’da derin kuyular olduğunu ve suyun para ile 
satıldığını yazmaktadır. 

PERTA 
Perta, Konya’nın yaklaşık 70 km kuzey doğusunda Geymir köyü yakınlarındadır. Roma 
döneminde çok önemli bir kent olan Perta hakkında sadece epigrafik çalışmalar vardır. 
Bunlarda MAMA (Monumenta Adia Minor Antiqua) cilt 8 de yayınlanmıştır. Kentin Roma 
döneminde kent meclisi olduğu, Bizans döneminde yaşandığı anlaşılmaktadır. Ne zaman 
terk edildiği bilinmemektedir. 
Koçaş’ta bulunan bir yazıtta kentin ismi ve Halk Meclisi olduğunu gösteren bir taş 
bulunmuştur. Gene Latince bir mil taşı da görülmüştür.  
“nepos Traianus Hadrianus Aug pont. Max. trib. pote m p vii 
(Yazıtın Hadrianus dönemine (129) ait olduğu görülmektedir.) 
Bunlar yanında Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık 30 civarında mezar taşı tespit 
edilmiştir. 
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KANA 
Kana , Konya’nın yaklaşık 60 km kuzey doğusunda Yağlıbayat köyü yakınlarındadır. Roma 
döneminde çok önemli bir kent olan Kana hakkında sadece epigrafik çalışmalar vardır. 
Bunlarda MAMA (Monumenta Adia Minor Antiqua) cilt 8 de yayınlanmıştır. Kentin Roma 
döneminde kent meclisi olduğu, Bizans döneminde yaşandığı anlaşılmaktadır. Ne zaman 
terk edildiği bilinmemektedir. 
MAMA 8. cilt 211 nolu yazıt İmparator Trajanus (98-117) dönemine aittir. Bizans dönemine 
ait 5. yüzyıla tarihlenen bir mezar taşının Rahip Domnos ve eşi Gaia olduğu ve rahibin 381-
451 yılları arası görevli olduğu sanılmaktadır. Ayrıca Roma ve Bizans dönemlerine ait 20 
civarında mezar taşı tespit edilmiş ve okunmuştur. 
 

BÖLGEDE SELÇUKLU HANLARI 
ZAZADIN HANI 

Konya’nın yaklaşık 30 km kuzey doğusundadır. İsminin nereden geldiği bilinmemektedir. 

 
Şekil 111 

Zazadın Hanının kitabesi 
 

“Bu binayı 633 yılında Emirül müminin, din ve dünyanın şerefi, fetihler babası, Keykubad ibni 
Keyhüsrev’in hükümdarlığı zamanında Tanrı’nın rahmetine muhtaç, zayıf kulu Mehmet oğlu 
Köpek yaptırmıştır”. Mehmet oğlu Köpek (ölümü 1269), Selçuklu dönemi devlet 
adamlarından, zalim bir kişi olarak pek çok kişinin ölümünden sorumludur. Kendisi de 
öldürüldü. İmside hiç rastlanılmayan cinstendir. 
Han duvarlarında çevreden toplanmış 20 civarında Roma ve Bizans dönemine ait yazıtlar 
bulunmaktadır. 
 
KIZÖREN (OBRUK)  
Bu han da Kızören (Obruk) köyünde hemen Obruk gölünün kıyısındadır. Çok büyük bir 
handır. Handa duvarlarında  yukarıda incelenen kentlerden taşlar bulunmaktadır. Bunlar 
arasında yazılı olanlar da vardır. Bu handa Aghia Trias isimli bir azizin mezar taşı olduğu da 
belirlenmiştir. 
Konya-Aksaray yolunda Kızılkuyu yol ayrımında merdivenle inilen kuyu çeşme de eski 
dönemlerdendir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
 

KONYA İLÇELERİ 
 

AKŞEHİR KENTİ TARİHİ ve TARİHİ SUYAPILARI 
  
Bugün Konya ilinin en gelişmiş bir ilçesi olan Akşehir batısındaki Sultan dağlarının eteğinde, 
Tekke Deresi’nin ovaya açıldığı yerde kurulmuştur. Kentin zengin bir tarihi vardır  

 
Şekil 112 

Akşehir Kenti Planı 
1.Belediye - 2. İplikçi Camii - 3.Atatürk Anıtı  - 4.Ulu Camii -5. Seyid Mahmut Hayrani Türbesi - 6. Gazi 
İlkokulu ve Ermeni Kilisesi-  7. HES -8. Nasreddin HOCA Türbesi - 9. İmaret Camii - 10. Garp Cephesi 
Müzesi 

 
Kentin eski ismi Philomelium'dur. Bal sevenler anlamına bir sözcüktür. Ne zaman kurulduğu 
tam bilinmemektedir. İngiliz Araştırmacı W. Hamilton 19. yüzyıl ortalarında yaptığı 
incelemelerde antik Philomelium kentinin Akşehir'in yerinde olduğunu ve muhtemelen 
Bergama Krallığı döneminde kurulduğunu belirtmiştir. Akşehir’de bulunup okunmuş kitabede 
Ankara–Antioch (Yalvaç) arasıda bulunan yolun İmparator Trajanus (98-117) zamanda 
yapıldığı, ve kent Meclisi olduğu görülmektedir. (Calder MAMA cilt 8). Roma ve Bizans 
dönemlerinde önemli bir kent olan Philomelium'un İznik’te 325 yılında ve İstanbul’da 381 
yılında toplanan dini meclislerde temsilcileri vardır. 12. yüzyılda yaşamış Khoinates’in 
“Historia” isimli eserinde Phomelium ismi geçmektedir. 
O devirden bir yapı bugüne gelmemiş, ancak Selçuklu döneminde yapılan Ulu Camii, 
Mahmut Hayrani türbe ve mescidi, Ayasofya mescidi ve diğerlerinde o devirden kalma 
süslemeli ve yazılı taşların bolca kullanıldığı görülmüştür. Bu yazılar henüz araştırılmış ve 
ortaya çıkarılmış değildir.  
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Fotoğraf şekil 113 

Ayasofya Mescidi duvarlarında yazılı taşlar 
 

 
Fotoğraf şekil 114 

Ayasofya Mescidi duvarları 
 

Sultan Yıldırım Bayezit’in içinde yaşadığı ve eski kentten taşların bulunduğu Ayasofya 
Mescidi ve Seyid Mahmut Hayrani türbesinin duvarları 
Selçuklu döneminde yeniden isimlendirilmesinden kentin bir ara terk edildiği düşünülebilir. 
Selçuklular kente Akşehir demişlerdir. Bunun içinde şu anlatılır. Türkler buraya ilk 
geldiklerinde ağaçlar çiçek açmış ve her taraf bembeyazmış, Akşehir denilmiş.  
Selçuklu Döneminde 1147 tarihinde Bizans İmparatoru Manuel Kommenos, komutasındaki 
Bizans Ordusu ve 1190 tarihinde Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa komutasındaki 3. 
Haçlı Ordusu Akşehir'den geçmiştir.  
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SELÇUKLU DÖNEMİ 

Selçuklu yönetiminde Akşehir'in yeniden imar edildiği görülmektedir. Bu dönemde yapılmış 
tarihi yapılar şunlardır. 
Ulu Camii            1213  yılında 
Sahip Ata Medresesi   1250 yılında  (Bugün Müze olarak kullanılmaktadır.) 
Seyid Mahmut Hayrani türbesi  
(Seyid Mahmut Hayrani  1268 yılında ölmüş ve Akşehir'de yetişmiş mutasavvuftur.) 
Güdük Minare Mescidi 
Ayasofya Mescidi 
İmaret Camii      1337 tarihli 
Selçuklu devrinde Türk ve Dünya mizah  sanatında çok seçkin bir yeri olan Nasreddin Hoca 
(1208-1284) Sivrihisar Hortu köyünde doğmuş ve Akşehir'de yaşamıştır. Nasreddin Hocanın 
türbesi Akşehir'dedir. 
 

 
Fotoğraf şekil 115 

Nasreddin Hoca Türbesi 
 
 

OSMANLI DÖNEMİ 
 

Akşehir, Yıldırım Bayezid tarafından 1381 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1402 
yılında Ankara Savaşında Osmanlı Ordusu diğer bir Türk Ordusu olan Timur kuvvetlerine 
yenilmiş ve Yıldırım Bayezid esir düşmüştür. Sultan Bayezid son günlerini Akşehir'de Seyid 
Mahmut Hayrani Mescidinde geçirmiş ve burada hayatına son vermiştir. Kısa bir süre 
Karamanoğlu Beyliğinde kalan Akşehir 1444 yılında tekrar Osmanlı İmparatorluğuna 
katılmıştır. 
Cumhuriyet dönemine kadar Türkler yanında, Ermeniler ve Rumlar yaşamıştır. 19. yüzyılda 
yapılmış, kültürel etkinliklerde kullanılan Ermeni kilisesi ve yanında okulu bulunmaktadır. 
(Gazi Mustafa Kemal İlkokulu) 
Kurtuluş Savaşında Garp Cephesi Karargahı Akşehir'de kurulmuştur. Bu bina bugün müze 
olarak hizmet vermektedir. Her yıl temmuz ayında çeşitli kültür etkinliklerinin yer aldığı 
"Nasreddin Hoca Şenlikleri" yapılmaktadır. 
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AKŞEHİR ESKİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ 
 

Akşehir'in içme suyu kaynakları, kentin güney batısında yer alan Sultan Dağları arasındaki 
Tekke Deresi yamaçlarında bulunan çok sayıdaki pınarlardır. Bu pınarlardan kaptajı yapılan 
sular özel kişiler ve kurumlar tarafından ayrı ayrı künk borular ile evlere, camilere ve 
medreselere getirilmiştir. Fazla gelen sular ise daha aşağıda başka evlere verilmiştir. İbrahim 
Hakkı Konyalı'nın Akşehir Tarihi adlı kitabında bu pınarlardan ayrı ayrı gelen su yolları vardır. 
Önemli olanların bir kısmı buraya alınmıştır. (Konyalı İ,H, Akşehir Tarihi) 
 

 
Fotoğraf şekil 116 

Akşehir’in su kaynaklarının bulunduğu Tekke deresinde Tekke köyü (1992) 
 

İBRE SUYU 
Kentin içinde bir pınardan çıkmakta, üç kola ayrılıp biri aynı ismi taşıyan çeşmeye biri özel bir 
eve diğer kol ise Hıdırlık'ta bulunan havuza gitmektedir. Halen de su şebekesinden bağımsız 
olup çeşme ve kaptaj arası 20-30 m arasındadır. Suyun kaptajıda 25 m uzunluğunda bir 
galeri tünelden sağlanmaktadır. Çok eski olup ne zaman yapıldığı belli değildir. 

 
Fotoğraf 117 

İbre suyu kaptajı, görevli Reşat Aslan (1992) 
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DEMİRKAPI SUYU 
Tekke Deresi içinde sol sahilden toprak künklerle, Çınaraltı mevkiine, Ulu Camii ve 
çevresindeki evler için su getirilmiştir. Suyun kaynağı, Ulu Camii’den 1,5 km uzaklıktadır. bu 
suyolu en eski olarak kabul edilmektedir. 

ÇARŞI HAMAI SUYU 
Tekke Deresi sağ sahilden gelen su 3 km uzaklığında  devam eder ve Çarşı Hamamı ile 
etrafındaki evleri beslerdi. 

KİLİSE SUYU 
Tekke Deresi sol sahilinde Çimenli Köprüsü altından çıkıyor, Ermeni Kilisesi ve Ermenilerin 
oturduğu evlerin suyunu karşılıyordu. Uzunluğu yaklaşık 4 km dir. 

YARALI KAYNAĞI 
Tekke deresi sağ sahilinde 20 m bir galeriden su alınıp bir havuzda toplanmakta ve kente 
verilmektedir. Çok eski bir kaptaj yapısı vardır. 

HIDIRLIK SUYU 
Kızılca korusundan çıkan su önce bir maslakta toplanır, Hıdırlık zaviyesine akar, fazlası civar 
evlerde kullanılırdı. 4 km uzunluğunda olan bu su yolunun baş tarafları bugün çalışmaktadır. 

ÖMER AĞA SU YOLU 
Tekke Deresi sol sahilde Kilise tepesi altından çıkan su özel olarak Selçuklu mahallesindeki 
Ömer Ağa'nın evine akardı. Uzunluğu 3 Km olan bu suyolu bugün iptal edilmiştir. 
Araştırmalarım sırasında bize bu şebekeyi tanıtan, İbre ve Yaralı kaptajlarını bizzat gösteren 
ve uzun zamandır bu işte çalışan Reşat Aslan, irili ufaklı çok sayıda pınar ve su yolu olduğu  
belirtmiş ve hepsinin hiç durmadan on günde ancak gezilebileceğini ifade etmiştir. İrili ufaklı 
yaklaşık 50 civarında su yolları, Cumhuriyet döneminde yeni şebeke yapılması ile onarılarak 
yeni şebekeye bağlanmıştır. 
Akşehir'de çok az yerde rastlanabilen bir su şebekesi vardır. Bir anne memesinde çok çeşitli 
damarlardan süt geldiği gibi pek çok su yollarından Akşehir'e su akmaktadır. Burada su alma 
yapıları kadar maslak yapıları da çevreye has bir su yapısıdır. Gelen su bir gözde birikiyor ve 
içindeki askı maddelerini bırakıyor, basitçe filtre oluyor, ve su deposu ve toplama yapısı 
görevini üstlenen diğer gözlere alınıyor. Bugün şebekede  21 yeni ve 3 eski maslak 
bulunmaktadır. 
Suların kent içinde dağılımı da çok ilgi çekicidir.Bu konuda 1877 yılından başlayarak uzun 
yıllar ilçede kaymakamlık yapan Bereketzade  İsmail Hakkı Bey bu konuda şunları yazmıştır. 
"Dağdan kasabaya inen sular üst taraftaki evlere oluklarla şırıl şırıl akıyordu, oluklar 
önlerindeki taş tekneleri doldurup sıra ile alttaki evlerin teknelerini dolduruyordu. Bu durum 
aşağıda ovadaki evlere kadar devam ediyordu. Son zamanlarda bozulma olmuş ve su evden 
eve geçerken tekneler içinde kap kacak ve bez yıkanıyor ve suyun üç özelliği olan tadı, rengi 
ve kokusu değişiyordu. Bu durum ise çeşitli anlaşmazlıklara sebep oluyor ve konu bize kadar 
geliyordu. Bunun üzerine Karahisar-ı Sahip (Afyon) kasabasına musluklar ısmarladım. 
Musluklar geldi, bunları taktırdım, kendi rızası ile taktırmayanlardan cezalı olarak musluk 
parasını alıp takmalarını sağladım. Böylece musluklar takılıp herkes kendi suyunu musluk ile 
alınca su latif halini tekrar aldı kasabanın altına kadar tertemiz gelir oldu." 
Bereketzade İsmail Hakkı Bey pınarlardan da bahseder ve sularının buz gibi olduğunu yazın 
dahi insan elini 5 dakika içinde tutamaz demektedir. 
Pınarlardan gelen sular sokak çeşmelerine verilmiştir. Akşehir'de eski çeşmeler azdır. Tespit 
edilebilenleri ise şunlardır. 
-Ulu Camii önündeki çeşme H 1226 tarihli (M 1808 ) 
-Ayasofya Mescidi önünde çeşme 
- İbre Pınarı önündeki çeşme 
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AKŞEHİR DE HAMAMLAR 
Akşehir'de üç hamam bulunmaktadır. Gavur hamamı, Orta Hamam, Çarşı Hamamı 
Gavur Hamamı, Vadi içinde kentin en yukarı kısmındadır. Ermeni cemaati tarafından 
yaptırılmış olup, ustası Mıgırdıç Kalfadır. Yakın zamana kadar kullanılmış, bugün 
terkedilmiştir. Kadın ve erkek için ayrı yıkanma yerleri vardır. Kemer ve kubbelerde çok 
düzgün bir işçilik görülmektedir. 
Orta Hamam, Eski kentin ortasındadır. Halen işletilmektedir. 
Çarşı Hamamı, Kentin aşağı kısmında, Garp Cephesi Karargahı müzesinin yanında, halen 
işletilmektedir.  
 
 

AKŞEHİR'İN YENİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ 
Cumhuriyetin ilk yıllarında eski şebekeler bozulmaya yüz tuttuğundan ihtiyaca cevap 
veremez olmuş ve yeni şebekelerin yapılmasına gidilmiştir. Bu konuda uzun yıllar Akşehir 
Belediyesi Su İşleri  Müdürü olarak çalışmakta olan Mustafa Aktan'dan 1991 yılında 
aşağıdaki bilgiler alınmıştır. 

 
Şekil 118 

Akşehir’e su sağlayan içme suyu şebekesi 
 

ŞARLAK SUYU 
1932 yılında  Akşehir Belediye Meclisi kente 3 km uzaklıkta bulunan Şarlak suyunun 
getirilmesine ve bu suların Topyeri mevkiinde yapılacak 2 adet 375 m³ lük depoya 
akıtılmasına, ve bu suyun yeni yapılacak şebekelerle abonelere ve sokak çeşmelerine 
verilmesine karar verilmiştir. Bu zaman Şarlak suyu kenti besleyen bütün pınarlardan daha 
uzakta idi. 1328 kotundaki Şarlak Suyu 1090 kotundaki iki depoya 15 cm çapında font 
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borularla getirilmiş ve kentte büyük bir rahatlama sağlamıştır. Bu işi gerçekleştiren zamanın 
Belediye Başkanı Mustafa Bey, Şarlak ismini soyadı olarak almıştır.  
Şarlak suyunun debisi 6 l/sn dir.Tesis 1934 yılında işletmeye alınmıştır. 
TOPTAŞ SUYU 
Şarlak suyu kentin ihtiyacını karşılayamaz duruma gelince Belediye Başkanı Mustafa Şarlak 
bu defa yedi pınardan meydana gelen Şarlak pınarının 5 km  daha uzağında Toptaş suyunu 
şebekeye dahil ettirmiştir. 
Zamanla 1950 yılında Tarla Suyu,  Eskici Pınarı suyu 1956 yılında, Akşehir'e en uzak 
durumda olan  Kuzguncuk Pınarı suları şebekeye dahil edilmiştir. Yukarı Kuzguncuk 
Pınarının Akşehir merkezine uzaklığı 11 km dir. Daha sonraki yıllar şebekeye yeni kaynaklar 
eklenmiş ve iyileştirme çalışmaları devam etmiştir. 
 
Pınar adı  Kot  Su miktarı  lt/s   Yapım tarihi 
1 Yukarı Kuzgun 1970   5   - 
2 Kuzgun  1757   8   1957 
3 Tarla Pınarı  1666   4   - 
4 Menekşeli  1764   6,5   - 
5 Toptaş  1586-1565  11   1939 
6 Vişneli  1677   6   1967 
7 Sultansuyu  1948   8   - 
8 ŞARLAK   1328   6   1934 

 
AKŞEHİR'DE DİĞER SU YAPILARI 

 
AKŞEHİR MERKEZ SULAMASI 

Tekke Deresi suları Akşehir'in bağ ve bahçelerinde sulama suyu olarak kullanılmıştır. Kış 
aylarında bol olan sular yaz aylarında azalmakta ve ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu ise 
çeşitli anlaşmazlıklara sebep olduğundan Akşehir Belediyesi tarafından sıra ile su verme 
sistemi benimsenmiştir. Sulama basit toprak kanallarla yapılmaktadır. 
Akşehir sulamasının eskiliğini göstermesi bakımımdan elimize birde tarihi belge gelmiştir. 
Kanuni Süleyman devrine ait H 948 (M 1541) tarihli bir hüccet (Şeri mahkeme kararı) suyun 
para ile satıldığını göstermektedir. 
 
 
 

AKŞEHİR HİDRO ELEKTRİK SANTRALI 
Akşehir'de 1928 yılında ilk defa bir dizel jeneratör ile elektrik temin edilmiş, 1935 yılında ise 
Tekke Deresi üzerine bir Hidroelektrik Santralı yapılmıştır. İki türbin ile elektrik üretilmiştir. Bu 
tesisin yapılmasında Akşehirlilerin kurduğu "Akşehir Bankası”nın çok önemli katkıları 
olmuştur. Tesisler bugün devre dışıdır. 1903 yılında kurulmuş Akşehir Bankası, Akşehirliler 
tarafından kurulmuş merkezi Akşehir olan Türkiye’nin en eski bankalarından biridir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul, İzmir, Afyon’da şubeleri vardır.  
 

AKŞEHİR ÇEVRE KÖYLERİNDE İÇME SUYU YOLLARI 
Yapılan harita incelemelerinde Akşehir  köylerinde aşağıdaki içme suyu su hatları tespit 
edilmiştir. Yapılış tarihleri belirlenemeyen bu su yolları aşağı çıkarılmıştır. 
Engilli köyüne 3 km güneybatıdan   Bey Çeşmesi’nden gelen suyolu 
Ilıcak (Elfiraz) köyüne 1.5 km batıdan Kale Mahallesi’nden gelen suyolu 
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Cankurtaran köyüne 2 km güneyden gelen suyolu 
Çamözü köyüne 4 km güneybatıdan gelen suyolu 
Değirmen köyüne 3 km güneybatıdan gelen suyolu 
 

AKŞEHİR ULUPINAR MİDAS ÇEŞMESİ 
Akşehir-Afyon yolu üzerinde bulunan Ulupınar köyünde yolun hemen solunda bir pınar 
bulunmaktadır. Bu pınar bugün Karayollarının yaptırdığı bir duvar önünden kaynamaktadır. 
Üzerinde hiçbir tarihi yapının ve kalıntının bulunmadığı bu pınar "Midas Çeşmesi" olarak 
bilinir. Xenephon “Onbinlerin Dönüşü” adlı kitabında burada konakladıklarını (M.Ö. 401 
yılında) ve bu pınarın yanında kalabalık bir kent olan Tymbrion'un bulunduğunu yazmaktadır. 
Bu kent hakkında bugün elimizde bilgi yoktur. Kalıntıları hakkında bilgimiz bulunmayan bu 
kentin Bizans döneminde dini toplantılara katılan kent listelerinde ismi görülmektedir. Frigya 
Kralı Midas'ın (M.Ö. 715-676) Mitojojik bir kişiliği vardır. Bilinen en büyük Frigya kralı olan 
Midas eşek kulağı gibi büyük kulakları ve her dokunduğu nesneyi altına dönüştürüşü ile 
ünlüdür. Midas bu pınarın suyuna şarap karıştırarak satirleri (Mitolojide dans yapan erkekler) 
kandırmayı başarmıştır. 
Midas Çeşmesi’nden çıkan sular üç kola ayrılmakta  iki kol sulamada kullanılmakta bir kol ise 
Akşehir Gölü’ne gitmektedir. Ayrıca Nadir'den (Atakent) gelen dereden gelen su ile, yerel 
sulama yapılmaktadır. Nadir Sahip Ata Fahreddin Ali'nin (ölümü 1286) son günlerini geçindiği 
köydür. Ünlü Selçuk veziri burada ölmüştür.  
 
 

 
Fotoğraf şekil 119 

Kral Midas’ın kafatasından etlendirilmiş portresi 
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BEYŞEHİR KENTİ TARİHİ ve TARİHİ SUYAPILARI 
 

Beyşehir kenti aynı adla anılan gölün güney doğu kıyısında yer almaktadır. Eşrefoğlu Beyliği 
devrinde Beyliğin de kurucusu Seyfeddin Süleyman tarafından eski bir kent yıkıntısı üzerine 
kurulmuştur. 

PARLA YADA MISTEA KENTİ 
Beyşehir’in üzerine kurulduğu eski kent hangisidir. Önce bunun Parla olduğu sanılmış, daha 
sonraki araştırmalarda Parla’nın Isparta Barla da olduğu kesinleşmiş ve Beyşehir kentinin 
eski isminin Mistea olduğu belirlenmiştir. Fasıllar köyü, Mistea olarak bilinirken Mistea 
kentinin kalesi olduğu kesinlik kazanmıştır. 
Beyşehir yerindeki kentin Mistheia olduğu 1958 yılında Beyşehir Şen Hotel’in onarımı 
sırasında çıkan bir yazılı taşın 1959 yılında İngiliz Arkeolog Alan Hall’ın “Anatolian Studies” 
dergisinde çıkan yazısı ile kesinlik kazanmıştır. Bu kitabe şöyledir. 

ΚΛΑΥ∆ΙΟ ΚΑΙΣΑΡΗΩΝ ΜΙΣΤΕΑΝΩΝ ΟΡΟΝ∆ΕΩΝ ΒΟΥΛΗ ∆ΗΜΟΣ ΤΙΒΕΡΙΟΝ ΚΛΑΥ∆ΙΟΝ 
ΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝΟΣ ΥΙΟΝ ΟΠΛΩΝΑ ΤΕΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ 

Burada “ Orendeon, Mistea’lıların Meclis ve Halkı tarafından Korbolos oğlu Tiberius Kladius 
Hoplon’un şereflendirdiği” belirtilmektedir. 
Beyşehir- Papa Tiberiopolis (Yunuslar) arası Orondeis olarak geçmektedir. Fasıllarda 
bulunan kalenin ise Mistea kalesi olduğu kabul edilebilir. Çünkü kale sadece 5-10 km 
uzaklıktadır. Tarihçi Ptolemy Mistea’nın Orondeis bölgesinde Papa Tiberious ile aynı bölgede 
olduğunu yazmaktadır. Mistea kalesi 1190 kotundaki Fasıllar köyünün 3 km kuzey batısında 
1400 m koyundadır. 
Misthia hakkında diğer bilinenler ise şöyledir. 900 yıllarında Araplar tarafından kuşatılmış ve 
Nicepheros'un ordusu ile yola çıkması üzerine Araplar geri çekilmişlerdir. Mistheia Bizans 
döneminde Konya’ya bağlı bir piskoposluk merkezidir. Eski kentten yazılı taşlar yanında 
Eşrefoğlu camii içinde bir lahit bugüne gelmiştir. 
 

ÇEVREDEKİ TARİHİ YERLER 
 

EFLATUN PINARI 
Beyşehir'in kuzey batısında Sadıkhacı köyü yakınındadır. Küçük bir gölcüğün önünde bir Hitit 
dönemi anıtı yer almaktadır. Gölcüğün suya bakan duvarın üzerinde kabartma heykeller 
bulunmaktadır. Anıtın üzerinde yazı bulunmamakta ve kabartmaların da neyi temsil ettiği 
bilinmemektedir.  
Anıt  ilk önce Friedrich Sarre (1865-1925) tarafından incelenmiş ve "Reise in Phyrgien, 
Lycaonien und Pisidien" adlı kitabında batı dünyasına tanıtılmıştır. İngiliz Arkeolog James 
Melleart Fasıllar köyünde bulunan ve tamamlanmamış olarak yerde bırakılmış Tanrı heykelini 
Eflatun Pınar ile ilgili görmüş ve bunun  Eflatun Pınar Anıtı üzerine konacağını ileri 
sürmektedir. (Sarre F, 1896)  

Alman Profesör Rudolf Nauman "Eski Anadolu Mimarlığı" adlı eserinde  Eflatun Pınar'a geniş 
yer vermiş (sayfa 451-455) adı geçen anıtın kutsal amaçlı yapıldığını belirtmektedir. Anıtın 
plan ve görünüşlerine kitabında yer vermiş olup ilgi çekici resimler buraya da eklenmiştir. 
Nauman ve diğer uzmanlar M.Ö. 14. yüzyılda yapıldığı görüşündedirler. 
Bu su anıtına sonradan verilen Eflatun ismi ilgi çekicidir. Bu isimde Konya çevresinde iki yer 
daha bulunmaktadır. Bunlar Eflatun Mescidi ve Eflatun Manastırı’dır. 
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Şekil 120 

Eflatun Pınar su anıtı hakkında bilgiler (R.Nauman) 
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Fotoğraf şekil 121 

Eflatun Pınar Anıtı (Önü kazıldıktan sonra) (Roche Takvimi 2002) 
 

 
Gravür şekil 122 

Eflatun Pınar anıtı Gravürü (Perro-Chipiez 1887, Roche Takvimi 2002) 
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FASILLAR  KÖYÜ (MISTEA KALESİ) ANITLARI 
Fasıllar köyü Osmanlı döneminde Beyşehir'e bağlı Büyükgöçü kazasının merkezi idi. O 
zamandan kalma hükümet konağı hala mevcuttur. 
Beyşehir'in doğusunda bulunan Fasıllar köyünün batı yamaçlarında anıtlar ve kaya mezarlar 
bulunmaktadır. Fasıllarda ise kayaya oyma mezarlar yanında tamamlanmamış ve Hitit  
döneminden kalan erkek Tanrı heykeli bulunmaktadır. Bu anıtın aynı kopyası Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi girişindedir. 
 

 
Fotoğraf şekil 123 

Fasıllar köyünde yatılı duran erkek tanrı heykeli (M.Ö 14. yüzyıl) 
Ankara Anadolu Medeniyetleri bahçesindeki kopyası 
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LUKIANOS ANITLARI 
Kayaya oyularak bir mezar kazılmış ve sağ tarafına eşinir bir at ve sol tarafına kabartması 
yapılmıştır. Yüzeyi düzeltilmiş kayada ender rastlanan 18 satırlık bir kitabe (inscription) 
bulunmaktadır. Roma döneminde genç yaşta ölen Lukianos adlı gençin anısına 
düzenlenecek güreş yarışlarına aittir. Anıtın güreş sporu ile ilgili oluşu ve o zamanda güreş 
yapıldığını belgelemesi bakımından fevkalade önemlidir. (Kitabe Swoboda Keil-Knoll, 
"Denkmaler Lykaonien, Pamphylien, İsaurien, 1935" adlı Almanca dilindeki kitapta 
yayınlanmıştır.) 
 

 
Fotoğraf şekil 124 

Fasıllar köyü atlıtaş, altta (ΗΡΟCΡΟΓΑΜΙΟC) yazısı 

 
Fotoğraf şekil 126 
Spor ile ilgili yazıt 
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PAPPA TİBERİOPOLİS 
 

 Bugün Konya-Beyşehir arasında yol üzerinde Yunuslar köyü içinde ve civarında eski bir 
kentin kalıntıları vardır. Bu kent 1. yüzyılda Roma İmparatoru Tiberius (14-37) adına 
kurulmuş Pappa Tiberiopolis'tir. Bulunan yazıttan  (inscription) burada Orendeis halkı 
yaşadığı bilinmektedir. Sterret'in Antioch'ta (Isparta-Yalvaç) bulduğu kitabede  "Pappa 
Tiberiopolis ve Orendeis halkı senatosu koloniye (Antioch) iyi şanslar diler." ifadesi 
bulunmaktadır. 
M.Calder "Monument of Lycaonian" adlı kitabında bu civarda bulunan yazıtları yayınlamıştır. 
Burada Tiberiopolis ismi, İmparator Vespasianos (İmp.69-79) ve Markianos (İmp.244-249) 
ismi geçmektedir. 
Yunuslar Köyü’nde 1958 yılında Halil Ulukaya tarlasını sürerken lahdin farkına vardı. 
07.Temmuz 1958 tarihinde Konya Arkeoloji Müzesi’ne nakledildi. Lahit iki parçadan oluşuyor. 
İçinde iki sağlam insan iskeleti çıkmıştır. Lahdin dört yüzünde Herakles'in mitolojide belirtilen 
işleri kabartma heykellerle anlatılmaktadır. Konya Arkeoloji Müzesinde bulunan en değerli 
eserlerden biridir.  
Hıristiyanlık döneminde de önemli bir yerleşim olan Pappa kenti temsilcilerini dini meclislerde 
görmekteyiz. Yohanna adında bir aziz burada yaşamıştır. Yunuslar ismi buradan gelmiş 
olabilir. 
 
 

 
Fotoğraf şekil 127 

Lahdin cephesinden görüntüler 
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Fotoğraf şekil 128 

Lahitten başka bir detay 

Yunuslar köyü çevresinde çok az kalıntı vardır. Buranın 8 km doğusunda Ballıkaya 
yaylasında korunması çok kolay doğal bir kale bulunmaktadır. Kalenin doğusunda kaya 
mezarlar yanında kaleye çıkan çok geniş ve yüksek bir oyma merdiven vardır. Üzerinde 
sarnıç ve başka kalıntılar bulunan bu kaleyi bu kent ile ilgili düşünüyoruz. 
 

 
Şekil 129 

Balıklaya kalesine, kaya mezarlar yanında  içten çıkan merdivenler 
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Şekil 130 

Papa Tiberious  kenti ve çevresi 
 
 

ESENCE KÖYÜ 
 

Beyşehir isale kanalı yakınında eski adı Homa olan Esence Köyü bulunmaktadır. Aşağı 
Homa ve Yukarı Homa köy isimleri Seydişehir Suğla Gölü çevresinde yaşayan 
Homonad’larla isim benzerliği bulunmaktadır. Esence köyünün yenilenen camiinde çevreden 
toplanmış kolonlar kullanılmıştır. Ayrıca cami avlusunda kuyudan çekilen suyun havuz gibi 
kullanıldığı üzeri resimli ve kabartmalı bir lahit halen durmaktadır. Köy çevresinde eski bir 
kent olduğu izlenimini vermektedir. 
 

 
Şekil 131 

Esence köyünde sebil olarak kullanılan lahit 
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BEYŞEHİR’DE ORTAÇAĞDA YERLEŞİM YERLERİ 
 

BEYŞEHİR 
 

Beyşehir Selçuklu devletinin tesirsiz duruma düşmesinden sonra ortaya çıkan, Eşrefoğlu 
Beyliği devrinde Beyliğin de kurucusu Seyfeddin Süleyman tarafından kurulmuştur. Eşrefoğlu 
Beyliği’nin ilk idare merkezi Beyşehir Seydişehir arasında Gulgurum kenti iken Beyşehir 
kurulmuş ve oraya idare merkezi alınmıştır. Kentin ismi kurucusunun adından Süleyman-
şehri, Beyşehri olmuş daha sonra Beyşehir'e dönüşmüştür. Beyşehir'in ilk kuruluş yeri 
Eşrefoğulları devrinin eserlerini bulunduğu ve Beyşehir kanalının kuzey doğusunda bulunan 
yerdir. Gelişen Beyşehir içinde burası halen bir mahalledir. Yörede kurulan tek devlet olan 
Eşrefoğlu döneminde 1277-1326 yılları arasında üç Bey hüküm sürmüştür. Bunlar : 
 

 
Şekil 132 

Beyşehirde ahşap olarak yapılmış en büyük yapı, Eşrefoğlu Camii, 1297-1299 yıllarında yaptırılmıştır. 
 

Seyfeddin Süleyman (1277-1302), oğlu Mehmet Bey (1302-1320) ve onun oğlu Süleyman 
Bey (1320-1326) dır. Beyşehir 'de en önemli eserler Eşrefoğlu dönemindendir. 
Eşrefoğlu Camii, 1292-1299 yıllarında yapılmış ahşap işçiliği çok mükemmel ahşap Camii, 
Eşrefoğlu Türbesi  -Dokumacılar Hanı  -Hamam 
Kentin sur içine alındığını belgeleyen giriş kapısı bu dönemden kalma eserlerdir. 
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Şekil 133 

Eski Beyşehir’de giriş kapısı 

Son 150-200 yıl içinde yerleşim Beyşehir kanalının hemen güneyindeki Armağan 
mahallesine kaymış ve yeni gelişme burada olmuştur.. Göl kıyısındaki bu iki mahalle 
arasındaki ulaşımı, bugün Beyşehir Regülatörü yerinde bulunan eski Roma köprüsü 
sağlıyordu. Gölde sular kabardığında sular bu köprüden taştığından kara ulaşımı kesilir ve 
bağlantı kayıklarla gölden sağlanırdı. 
Osmanlı Döneminde ise yapılan en büyük eser Beyşehir sularını Konya Ovasına isale eden 
Konya Ovası Sulaması (KOS) projesidir. Bu proje kapsamında yapılan Beyşehir girişindeki 
1908 yıllarında yapılmış Beyşehir Regülatörü Beyşehir'in en güzel su anıtıdır. 
 

 
Fotoğraf şekil 134 

Regülatörün uzaktan görünümü 

 
Fotoğraf şekil 135 

Regülatörden başka bir görünüş 
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GURGURUM KENTİ 
 

Beyşehir-Seydişehir arasında Gökçimen köyü bulunmaktadır. Roma dönemi Beyşehir-
Seydişehir yolu üzerindedir. Eskiden yol üzerinde bulunan bu köyün daha önceki isimleri 
Ararım, Gulgurum veya Gurgurum'dur. Gurgurum Bizans ve Selçuklu dönemlerinde bu 
yörenin en büyük yerleşim yeridir. Gurgurum Eşrefoğlu Beyliğinin ilk merkezidir. Beyşehir'in 
kurulması ile önemini yitirmiştir. 
Seydişehir Suğla Gölünün üzerinde yaşamış Gorgorome kenti bulunmaktadır. Gurgurum 
kentinin onlarla ilgisi olduğu isim benzerliğinden dolayı düşünülebilir. İki kuyu çeşme ve bazı 
yazılı ve işlemeli taşlar dışında eski Gurgurum'dan kalan bir şey yoktur. 
Ayrıca Gökçimen köyünün 4 km güney batısında Karacaören’de de eski yapılardan yıkıntılar, 
ayrıca 4 km güneyde Bayavşar’da da harabeler yer almaktadır. 
 

 
Fotoğraf resim 136 

Gökçimen (Gurgurum) köyünde eski evler ve yer altı çeşmesinin girişi 
 
 
 

KUBADABAD SARAYI 
 

Beyşehir Gölü’nün batı kıyısında Kurucaova beldesine bağlı eski adı Hoyran olan Gölyaka 
köyünün 3 km kuzeyinde Kubadabad saray kalıntıları bulunmaktadır. Kalıntılar önceleri 
Tolöreni olarak bilinmektedir. Bu saray Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad tarafından 
yaptırılmış ve buraya Bedreddi Sutaş vali olarak atanmıştır. 
Yapılan kazılarda Tunç çağından Bizans dönemine kadar yaşam olduğu anlaşılmaktadır. 
Çevrede çok eski yerleşim ve başka bir Selçuklu yapısı Malanda’da yer almaktadır. Gölde de 
Kız Kulesi’nde bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. Vezir Sarayı olduğu sanılan Malanda 
kalıntısından tarihçi İbni Bibi bahsetmektedir. 
Eski Konya Müzesi Müdürlerinden M.Zeki Oral’ın yerini keşfedip 1950 de ilim alemine 
duyurduğu Kubadabad sitesi harabelerinde ilk bilimsel kazıları, Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesinde Türk-İslam arkeolojisini başlatan Prof. Dr. Otto-Dorn ve ekibi yapmıştır. 1965-
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1966 yılında Mehmet Önder burada bir çini araştırması yapmıştır. Bunu izleyen 14 yıl 
Kubadabad sitesi kaderine terkedilmiş ve tahribata uğramıştır. 1980 de Prof  Dr. Rüçhan Arık 
tarafından burası yeniden ele alınmış, devamlı ve düzenli bir kültür ve araştırma merkezi 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Bu kazılarda dünyaca ünlü minyatür, resimli çiniler, lüks seramikler, alçı dekorasyon 
parçaları, vs gibi buluntular yanında Saray külliyesine ait bina harabeleri, su tesisatı, hamam 
tertibatı, geçitler ve duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Kubadabad Sarayı’na Pınargözü 
kaynağından künk borularla su getirilmiştir.  
Bu bilgiler Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı ve Kubadabad Kazı ve Onarım Heyeti 
Başkanı Bayan Prof.Dr. Rüçhan Arık’ın “ Kubadabad Selçuklu Sitesi ve Beyşehir Gölü Tarihi 
ve Doğal Çevre Koruma-Değerlendirme Projesi” adlı makalesinden özetlenmiştir. 

 
KÜL ADASI EFSANESİ 

Su ile ilgili olduğu için Beyşehir bölümünü bu efsane ile bitiriyoruz. Eski devirlerde bir beyin 
kızının düğün alayı gölden giderken bir düdene rastlar ve düden gelin alayını yutar. Bu 
duruma çok üzülen bey ve adamları başka birinin başına bu felaketin gelmemesi için 
topladıkları taş, ot ve küllerle bu düdeni tıkarlar ve üstünde küçük bir ada meydana getirirler 
ve Kül Adası ismini verirler. 
Kızkalesi olarak da bilinen adada yaklaşık 3000 m² yapı kalıntısı bulunmakta, Kubadabad 
sarayı ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Yapılan kazılarda Bizans dönemi mozaiği görülmüştür. 
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Fotoğraf resim 137-138 

Selçuklu dönemi Kubadabad Sarayı kalıntıları (1992) 
Üstte Prof. Dr. Rüçhan Arık 

 
 

 
Şekil 139 

Kül Adası (Kızkalesi) yapıları 



 232

 
Şekil 140 

Kubadabad yerleşim planı ve restitution ( Mahmut Akok)  

  

BEYŞEHİR GÖLÜNDE YERLEŞİMLER 
 

Beyşehir Gölü bölgenin en büyük su kaynağıdır. Bu kaynak bu yüzyılın başından beri Konya 
Ovası Sulamasında (KOS) kullanılmaktadır. Beyşehir Gölü ile fiziki bilgiler bu bölümde 
verilmiştir. Burada  üzerinde bulunan adalar ve su taşımacılığı konularına yer verilecektir. 
Bugün göl üzerinde balıkçılık ve adalara gitmek için basit tekneler çalışmaktadır.  
Kurucaova'nın bulunduğu gölün batı kısımları ormanlık ve deniz gibi güzel manzaralıdır. Bu 
bölümde adalar da yer almaktadır. Bu adalar içinde sadece Mada Adası’nda yerleşim vardır. 
Diğer adalar üzerinde Bizans döneminden kalma genellikle dini yapıların kalıntıları 
bulunmaktadır. Eşrefoğlu Beyinin zaman zaman burada eğlencelere katıldığı belirtilmektedir.  
Küçük adalarda hayvancılık yapılmaktadır. 
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Şekil 141 

Beyşehir Gölü’nün planı ve adaları 
 

Adalar ve bunların üzerindeki kalıntılar hakkında kısa bilgiler şöyledir. 
Mada Adası :  En büyük ada üzerinde yerleşim var. Eski bir bazilika kalıntısı bulunmaktadır. 
Eşek Adası :  Üzerinde 20x30 m ebadında kemerli yapı kalıntısı vardır. 
Hacı Akif Adası : Üzerinde kalıntı var. 
Aygır Adası  :  Üzerinde kalıntılar vardır. 
Kız Kulesi (Kül Adası)  Üzerinde kalıntılar var. 
Bu çevrede tarihi kalıntılar ve doğal varlıklar şöyledir. 
-Anamas Dağı kraterinde Karagöl 
-Anamas Dağı eteğinde Mağara ve Pınargözü Su Kaynağı 
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- Anamas Dağı eteğinde Malanda Selçuklu Köşk kalıntısı 
-İslibucuk ve Dumanlı yaylasında antik kalıntılar 
-Kurucaova, Gölkonak, Gölyaka kıyılarında antik yerleşimler 
-Mındıras Yarımadası üzerinde kalıntılar 
Çevrede Kubadabad’da kazılar yapılmakta olup diğer yerleşimlerde henüz yüzeysel 
incelemeler bile  yoktur. 
Beyşehir adaları hakkında tarihçi Nikotar Khoniates de şu bilgiler bulunmaktadır (1. kitap). 
“Bizans İmparatoru Ioannes Kommenos 1141 yılında Antalya’ya bir gezi düzenledi. Bu sıralar 
Beyşehir Gölü’ndeki adalarda Hıristiyan Rumlar oturuyordu. Adalar duvarlarla korunmalı idi. 
Adadaki Hıristiyanlar, kayıklar ile ticaret yapıyor, Konya’daki Selçuk yönetimi ile dostluk 
kurmuşlar Türk geleneklerini benimsemişlerdi. İmparatora karşı düşmanca davrandılar. 
Bizans İmparatoru adalara çıkarma yapmak istedi, ama başarı sağlayamadı” 
Beyşehir Gölünün doğal çevresi için şunlar söylenebilir. 
Göldeki 32 adada ve özellikle batı kıyılarında zengin su bitkileri, kuş türleri, ormanlar, 
pınarlar, mağaralar, bulunmaktadır. 

 
BEYŞEHİR İÇMESUYU TESİSLERİ 

Beyşehir içme suyu yönünden çok şanslı bir kenttir, çünkü büyük bir su kaynağının yanında 
kurulmuştur. Beyşehir Gölü suları içilir bir kaynaktır. 
Eşrefoğlu döneminde yapılan tesislere su nasıl getirilmiştir. Bu konuda henüz bilgiler yoktur. 
Göl suyu veya kuyulardan temin edilmesi olasıdır. 19. yüzyıl içinde kent, gölün güney 
yamacında Armağan mahallesine kaydığında güneyinde 2.5 km uzaklıktaki Çemçem suyu 
her iki yakaya getirilmiştir. Eski Beyşehir'e ise hat eski köprü üzerinden atlatılmıştır. Su 
pişmiş künk borularla getirilmiştir. 
15.4.1991 tarihli Beyşehir Belediyesinden bu konuda gönderilmiş yazıda iki adet eski çeşme 
olduğu bildirilmektedir. Hacı Bey Çeşmesi’nin, 40 x 40 cm ebadında yazılı kitabesi 
bulunmasına karşı, yeri bilinmemektedir. Hacıhafız Çeşmesi, Armağan mahallesinde Cuma 
camiinin karşısında idi. Kitabesine göre H1230 (1814) yılında Hacıhafız tarafından 
yaptırılmıştır. Beyşehir'de kent içi şebeke ve Çemçem suyu için iki depo 1938 yılında 
yaptırılmıştır. Bir depoya cazibe ile gelen su öbür depoya pompalanmıştır. 

 
 
 
 
 

 BEYŞEHİR ÇEVRESİNDE SU YAPILARI 
 

BEYŞEHİR SARISU SULAMASI 
 

Ekli planda kolları görülen Sarıöz Deresi iki kol halinde bir kol Karaali civarında, diğer kol ise 
Yunuslar köyünün kuzeyinde Çiftlikdüzü’nden doğmakta ve Göçü civarında ise birleşerek 
Beyşehir'e gelmektedir. Sarısu'nun ayağı eskiden Beyşehir Çayı’na akıyordu, daha sonra  
Beyşehir Gölü’ne verilmiştir. Sarısu deresi geçtiği mecra boyunca köylere ve Beyşehir Avşar 
bahçelerine sulama suyu sağlamıştır. Sarıöz veya Sarısu olarak isimlendirilmektedir. 
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SARISU DERESİ BOŞALTIM KANALI 
Sarısu Deresi önceleri Beyşehir Gölü’nün doğal boşaltım kanalı  olan Beyşehir Çayı’na 
dökülüyordu. 1908-1913 yıllarında ise gerçekleştirilen Beyşehir İsale Kanalı, Sarısu'nun 
boşaltım kanalı idi. Bunun sakıncaları görüldüğünden Sarısu bir boşaltım (tahliye) kanalı ile 
doğrudan Beyşehir Gölü’ne boşaltımı sağlanmıştır. Müteahhit Fakih Özlen tarafından 1951-
1953 yıllarında yapılan bu iş için 320.000 TL ödenmiştir. 
 

HİDRO ELEKTRİK SANTRALLAR 
Sarısu üzerinde iki adet Hidroelektrik Santral kurulmuştur. Beyşehir Hidroelektrik Santralı, 
1950 yılında 86 m düşü ile iki türbin çevrilmiş, ve Beyşehir'in elektrik enerji ihtiyacı 
karşılanmıştır. Türbin çeviren sular Beyşehir İsale kanalına verilmiştir. Diğer bir hidroelektrik 
santralı aynı dere üzerine Badrık mevkiinde Doğanbey (Davgana) Belediyesi tarafından 
yaptırılmıştır. Her iki tesiste bugün devre dışıdır. 
 

GURGURUM (GÖKÇİMEN) KÖYÜ KUYU ÇEŞMELERİ 
İki adet kuyu çeşmeler eski Beyşehir-Seydişehir yolunun iki yanında, ve yirmişer basamak 
merdivenle inilmektedir. Kuyu içinde muhtemelen bir galeriden gelen su akmakta ve fazlası 
gene kendiliğinden kaybolmaktadır. Su bol olduğu zamanda çeşme su içinde kalmakta ve bir 
sarnıç meydana gelmektedir. Bizans zamanından kaldığı sanılmaktadır. Çok eski olduğu 
belirtilen Söğütlü Çeşmesi ile bu iki kuyu çeşme 1991 yılı itibariyle hala köyün su ihtiyacını 
karşılamaktadır. 
 

DOĞANBEY BELDESİ 
Beyşehir çevresinde son gelişme içinde olan bir kasabada Doğanbey'dir. Eski adı Davgana 
olarak bilinmektedir. Doğanbey'in 5 km güneydoğusundan 1550 kotundaki Gürlevik 
mevkiinden 1954-1958 yılları arasında içme suyu getirilmiştir. Manastır Deresi üzerinde de 
eski bir bent bulunmaktadır. Doğanbey Belediyesince Sarısu üzerine Hidroelektrik Santralı 
1959-1961 yıllarında yaptırılmıştır. Bu gün devre dışıdır. 
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BOZKIR  KENTİ TARİHİ ve TARİHİ SUYAPILARI 
 

Konya'ya bağlı bir ilçe merkezi olan Bozkır,aynı isimde, Bozkır Çayı üzerinde kurulmuştur. 
Bozkır Çayı, Çarşamba Çayının bu yöredeki ismidir. Karaman'a bağlı iken ilçe oluşu 1840 
yılındadır. Gelişme halinde olan ilçede tek tarihi eser Çarşamba Çayı üzerinde muhtemelen 
Roma döneminden kalma kemer yapılı üç gözlü taş köprüdür. 
Eski adı Sırıstat olarak bilinir. Bozkır'da Cumhuriyet dönemine kadar bir mahallede Rumlar 
yaşamıştır. Bozkır içme suyu Sonnas pınarından getirilmektedir. 

 
BOZKIR ÇEVRESİ 

Bozkır çevresinde bugün Zengibar Kalesi olarak bilinen orta Anadolu'nun çok önemli antik 
kenti, Isaura'nın kalıntıları bulunmaktadır. Kent bir ara Leontopolis (Arslanlar Şehri) adını 
almıştır.  

 
Fotoğraf resim 142 

Bozkur’da Roma döneminden gelen üç gözlü Roma köprüsü 
 

 
Fotoğraf şekil 143 

Bozkır yolu üzerinde Sarıoğlan’da çevredeki antik eserlerden gelen taşların kullanıldığı sarnıç 
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ISAURA ANTİK KENTİ TARİHİ VE TARİHİ SU YAPILARI 

 
Şekil 144 

Isaura kentinin çevre kentlerle bağlantısı (M. Bildirici 1995) 
 
 

 
Şekil 145 

Isaura kenti ve çevresindeki yerleşimler (M. Bildirici 1995) 
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Şekil 146 

ISAURA KENTİ PLANI 
1 Kilise (Baptisterium) -  2 Lahit mezarlar -  3 -4-5 Kaya mezarlar 
6 Kent girişi - 7 Bazilika - 8 Kilise - 9 Bazilika  -10 Hadrianus Takı 

11 Severus Takı - 12 Tapınak (Roma)  -13 Agora  -14 Exedra (kilise) 
15 Bina - 16 Kilise  -17 Sütunlu yol -18 Akropol kapısı 

19-20-21-22-23 Anıtsal kaya mezarlar - 26-27 Su kaynağı 

  
Bugün Bozkır-Konya yolu üzerinde Ulupınar yakınında Zengibar Kalesi olarak bilinen  
kalıntılar vardır. Burası antik Isaura (Isaura Paleae) kentinden kalmadır. Isaura ismi bugüne 
değişerek Zengibar olarak gelmiştir. Kentin yeri geçen yüzyıl araştırmalar yapan W. Ramsay 
tarafından burada bulunan yazıtlar okunarak 1901 yılında belirlenmiştir.  Kenti daha önce W. 
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Hamilton ziyaret etmiş burada gördüğü yazıtları yayınlamıştır. Isaura kenti Orta Anadolu'yu 
Toros'lara bağlıyan tepeler üzerinde yer alır. Kentin kotu 1750 m dir. Bugün kentin 
kalıntılarına Ulupınar ve Acılar köyünden yürünerek ulaşılabilir. Henüz yeni yol yoktur. 
Isaura kenti, Isauralıların bilinen en büyük ve en önemli kentleridir. Isauralılar bugün Bozkır, 
Hadim, Ermenek ve Silifke civarlarında yaşamışlar ve bölgeye isimlerini vermişlerdir. Sert ve 
acımasız davranışlarıyla tanınmışlardır. Büyük İskender'in bölgeye gelmesine kadar devlet 
kuramamışlar ancak tamamen bağımsız yaşamışlardır. Konuştukları dilden yazıtlar 
olmadığından bu dilin hangi dile yakın olduğu bugün bilinmemektedir. 
Isauralılar tarih sahnesinde görülmeleri M.Ö 4. yüzyıldadır. Daha önceki devirlere ait 
haklarında bilgi sahibi olmadığımız Isauraların bu en önemli kenti İskender'in generallerinden 
Perdikkas tarafından alınmıştır. Bu konuda Latin tarihçisi Diodorus Siculus (M.Ö. 90-30) bize 
detaylı bilgiler vermektedir. 
“Büyük İskender Ordusu Tarsus'a inerken (M.Ö. 333) Laranda (Karaman) ve Isaura halkının 
orduya zarar vermemesi için tedbirler alınmış ve tesirsiz hale getirilmiştir. Bu defa Isauralılar 
M.Ö. 324 yılında henüz İskender sağ iken Frikya Valisi Balakros'u öldürdüler ve isyan ettiler. 
Perdikkas komutasındaki Makedonya kuvvetleri Isaura kentini kuşattı, ancak güçlü bir 
savunmayla karşılaştı, uzun kuşatma ile kenti alamadı, Isaura'lılar büyük savunma yaptılar, 
teslim olmayı düşünmediler, çocuk ve kadınlarını kent meydanına toplayıp öldürdüler kenti 
yakıp kendilerini de öldürdüler ve Perdikkas boş ve yanmış bir kente girdi. 
Isaura kentinde henüz kazı yapılmamıştır. Burada bulunan yapı kalıntıları yüzeysel olarak 
inceleniştir. 1984 yılında yayınlanan Karaman Müzesi yıllığı sayı 2 de bu konuda son bilgiler 
bulunmaktadır. (Karaman Müze Yıllığı) 

“Isaura kentinde Helenistik ve daha önceki dönemlerden bir kalıntı ve kitabeler yoktur. Bugün 
görülen kalıntılar Roma döneminden kalmadır. Roma'nın Kilikya valisi ünlü Latin şairi Çiçero 
Isauralılar yönetilmeleri çok zor sert adamlardı diye yazar. 
 

ROMA DÖNEMİ 
Roma döneminde büyük gelişme göstermiştir. Pek çok yapı kalıntısı bu dönemden kalmadır. 
Bunların içinde en önemli ve en görkemlisi Hadrianus takının kapısıdır.  
 

HADRIANUS TAKI 
Planda 10 numarada görülmektedir. Takın sadece bugün kemer kısmı ayaktadır. Takın 
cephe genişliği 5.20 m ve derinliği 3.60 m dir. 1835 yılında kenti gezen W.Hamilton takın 
yüksekliğini 7.20 m olarak ölçmüş ve üzerinde ekli resimde görülen ve bugün yerinde 
olmayan yazıları okumuştur. Yazıda olanlar şöyledir. (Hamilton W, 1842) 

"Isaura halkı ve Senatosu tarafından tanrısal Nerva'nın torunu, tanrısal Trajanus'un oğlu 
Caesar (İmparator) tanrısal Augustus Hadrianus'un anısına ithaf edilmiştir." 
Swoboda ve Keil-Knol Almanca "Denkmaler aus  Lykaonien, Pamphylien und Isaurien" 
(Viyana- 1935) adlı eserlerinde 2. yüzyılda İmparator Marcus Aerilius'e ait aşağıda orijinal 
metni bulunan kitabeyi yayınlamışlardır. İlgi çekici olan kitabenin Türkçe’si şöyledir. 
"Isaura halkı ve senatosu başrahip Orestes Tiberius'un dini görevi sırasında Sarmatya ve 
Almanya fatihi  Caesar Augustus Marcus Aerilius Antoninum'a şükranlarını sunar." 
Bunlardan başka Roma döneminden kalan planda 12 numarada tapınaktan kalan yivli 
kolonlar yakınında bulunmaktadır. 17 numarada sütunlu yol, 13 numarada Agora ve çok 
sayıda kaya mezarlar ve mezarlar üzerinde aslan kabartmaları, kent duvarı kalıntıları 
görülmektedir. Buralarda çok düzgün taş işçilikleri dikkat çekmektedir. Kent gelişmiş 
olduğundan sadece surlar içinde değil etrafa da yayıldığı anlaşılmaktadır. Isaura kenti çok 
önemli yolların üzerinde bulunuyordu. Ayrıca Galatia Kralı Amyntas’ın burada bir saray 
yaptırdığı bilinir. 



 240

 

 
Şekil 147 

Hadrianus takının restitüasyonu  
Bu taklar genellikle İmparator Hadrianus’un ziyaret ettiği yerlerde görülür. 

 
Fotoğraf şekil 147 

Hadrianus Takı 
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Fotoğraf şekil 148 

İmparator Hadrianus (Perge’de bulunmuş) Antalya Müzesi 

 
BİZANS DÖNEMİ 

Diğer bilgiler de şöyledir. 354 yılında Isauralılar Roma yönetimine karşı ayaklandılar. Bu 
ayaklanmadan Eski Isaura büyük zarar görmüş ve Isaurapolis kenti öne çıkmıştır. 449 yılında 
yeniden ayaklanma olmuştur. Isaura Paleae ismi Leontopolis olarak değiştirilmiş, dini yönden 
Isaurapolis’e bağlanmış, durum 680 yılına kadar devam etmiştir. 
 

ISAURALI İMPARATOR ZENON 
 

5. yüzyılda bölgeden Isauralı ismi “Traskalisseus Rousoumbladeotos” Zenon Bizans 
İmparatoru olmuştur (474-491). Zenon I. Leo’nun kızı Ariadne ile evlenmiş onun ölümü 
üzerine, oğlu 11. küçük yaştaki oğlu II. Leon  imparator olmuş, onunda ölümü üzerine Zenon 
imparator olmuştur. Çıktığı bölgenin problemleri ile uğraşmış, bu yörede kiliseler yaptırmıştır. 
 Çok ilgi çekici olduğu için "Historical Review 8 (1893)" te çıkan " The Emperor Zenon and 
the Isaurians" adlı makaleden bazı bölümler buraya alınmıştır. 
"Kültür bakımından Isaurialılar hiç şüphesiz kendilerine Greko-Romen kültür hazinelerinin 
çok daha erken açılmış olmasına rağmen Germenlerden çok daha aşağı seviyede 
bulunuyorlardı, ama bunlar  Germenlerin aksine devletin tebâsı olduğundan Germenler gibi 
barbar sayılmıyorlardı. Buna rağmen Bizanslı halk onlardan Germenlerden olduğu  gibi nefret 
ediyordu." 
Isaura kentinde bu dönemden pek çok kilise kalıntısı bulunmaktadır. Ancak bunlar temel 
seviyelerine kadar yıkılmış durumda olduğundan hangi devirde yapıldığı tespit 
edilememektedir. Daha sonraki devirlerde Isaura kenti bilinmeyen sebeplerden terkedilmiştir. 
Buradaki yapı taşlarının civar köylerde kullanıldığı görülmektedir. Selçuklu döneminde yaşam 
olmamıştır. 
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Fotoğraf şekil 149 

Isaura kentinden görüntüler 
 

 
Fotoğraf şekil 150 

Kaya mezarlar 
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ISAURA KENTİ SU YAPILARI 
 

Isaura Kentinin bulunduğu tepe ve civarındaki Asarlık tepesi su yönünden zengin bir dağdır. 
Pek çok yerinde pınarlar bulunmaktadır. Ulupınar köyünün ismi de bunu göstermektedir. 
Henüz kazılar yapılmadığından kentin su yolları ve tesisleri hakkında tam bilgiler yoktur. 
Ancak yüzeysel inceleme ile ön bazı gözlemleri buraya alıyorum.  
Batı taraftan kente giriş üzerinde bir çeşme yalağı bulunmaktadır. Bu kenti bize gezdiren 
muhtar Kemal Yeşil bu yalağın kuruduğunu, ve gelen su yolunda yapılan basit kazıda dağın 
içine doğru kanalların çıktığını, ve suyun çoğaldığını belirtti. Bu büyüklükte bir Roma kentinde 
bir anıtsal çeşme (Nymphaeum) bulunması gerekir. Planda 11 nolu yapının yanındaki 
çukurun sarnıç olması muhtemeldir. Kentin su tesisi için ön olarak şu söylenebilir, çeşitli 
pınarlardan galeri ile alınan sular, depolara ve çeşmelere verilmiştir. 
Kentin en önemli yerinde içi dolu bir galeri görülmektedir. Buralardan gidilen büyük sarnıçlar 
olduğu düşünülebilir, zira güçlü ordulara başka şekilde yapmak mümkün değildir. 

 
ASARLIK KÖYÜ SARNICI 

Isaura Kenti civarında kent ile bağıntılı başka yerleşimler de bulunmaktadır. Bunlardan 
Asarlık köyünde Sarnıç Arası mevkiinde Roma dönemine ait kemerli bir sarnıç 
bulunmaktadır. Sarnıç içinde yatar şekilde nehir tanrısı kabartması seçilmekte ancak yazıları 
tahrip olmuş durumdadır. Asarlık köyü bugün Hisarlık olarak kasaba olmuş ve köy camiinde 
ve evlerde bu sarnıç çevresinden getirilmiş yazılı ve işlemeli taşlar bulunduğu öğrenilmiştir.   
 

YELBEYİ’NDE KAYA MEZAR 
 

 
Fotoğraf şekil 151 

Yelbeyi kaya mezar 
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CİHANBEYLİ – KULU- YUNAK KENTLERİ TARİHİ  
ve  TARİHİ SUYAPILARI 

 
Cihanbeyli Cumhuriyet döneminde 1928 yılında ilçe olmuş bir yerleşim merkezidir. 
Cihanbeyli, Kulu ve Yunak ilçeleri genellikle Doğu’dan göç sonucu gelmiş Kürt kökenli 
kişilerdir. Göç olaylarının 300-400 yıl önce olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu çevrede eski yerleşim yeri İnsuyu'dur.  İçinden dere akan bir vadi içindedir. Batısında 
bulunan Yeniköy (Pınarbaşı) çıkan su kaynağı İnsuyu içinden geçip, Cihanbeyli içinden de 
geçerek Cihanbeyli'nin 4 km doğusundaki Karatepe Yayla Mahallesine kadar uzanmaktadır. 
Sol sahilde Pınarbaşı'ndan ayrılan bir ark Cıngırık Mahallesine kadar, gene sol sahilde 
İnsuyu'ndan su alan bir ark Cihanbeyli'nin batısındaki bahçelerde sulama yapmaktadır. 
Yeniköy civarında Akçaşar'da eski kanal kalıntıları bulunduğu belirtilmektedir. 
Gene Cihanbeyli Belediyesinden alınan 27.4.1992 tarihli yazıda Bozdağ'ın doğusunda Ilıcalar 
su kanalı olduğu bildirilmiştir. DSİ tarafından yaptırılan Cihanbeyli Göletine, İnsuyu Deresi’nin 
sulama mevsimi dışındaki suları depolanarak Cihanbeyli'nin sulanamayan arazilerine su 
verilmiştir. Eski kanalların sulama hakları bu şekilde aynen korunmuştur. 
Cihanbeyli Göleti 1985-1987 yıllarında Talip Kahraman tarafından yapılmıştır. Kret kotu 
976,80 m uzunluğu 1865 m,  yüksekliği 15 m ve depolama hacmi 8,5 hm³ tür. Sulama alanı 
1200 ha olarak planlanmıştır. 
 

ALTINEKİN 
Konya-Cihanbeyli arasında bulunan ve eski ismi Zuvarık olan Altınekin eski bir yerleşim 
yeridir. Bugüne gelen bir yapı olmamasına karşı MAMA cilt 7 de görülmüş ve okunmuş pek 
çok yazıt vardır. Birinde Ana Tanrıça adına (Mitri Zizimmene) adına yazıt görülmüştür. 
Diğerleri Roma ve Hıristiyan dönemlerine ait mezar taşlarıdır. Gene başka bir Latince yazıtta 
İmparator Numeriano ismi görülmektedir. (17 nolu yazıt) 

 
ÇUMRA – AKÖREN- GÜNEYSINIR KENTLERİ TARİHLERİ 

ve TARİHİ SU YAPILARI 
 

Konya- Karaman yolu üzerinde bulunan İçeri Çumra Osmanlı döneminden beri var olan bir 
köydür. Çumra ilçesi ise Demiryolu'nun geçmesi ve burada Konya Ovası Sulaması 
merkezinin kurulması ile Cumhuriyet döneminde ilçe durumuna gelmiştir. Çumra ilçesinin 
kurulması ile eski yerleşim yeri İçeri Çumra olarak belirlenmiştir. 
Tek tarihi yapısı 1913 yılında Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi tarafından yapılmış ve 
halen DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü bünyesinde sosyal tesisler olarak kullanılan 
binadır. Diğer tarihi yapı İstasyon binasıdır. İçeri Çumra'da tarihi nitelikte bir yapı yoktur. 
 

ÇUMRA ÇEVRESİNDE ÖNEMLİ YERLEŞİMLER 
 

ÇATALHÖYÜK 
Çumra'nın kuzeyinde ve Konya Ovası Sulaması içinde bulunan Çatalhöyük'te yapılan 
kazılarda  çok eski ve önemli bir yerleşim yeri bulunmuştur. Yeri İngiliz Arkeolog James 
Melleart tarafından 1958 yılında belirlenmiş ve 1961-1965 yıllarında yapılan kazılarda ortaya 
çıkarılmıştır. Kent farklı yükseklikteki iki tepede bulunduğundan bu isim verilmiştir. 
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Çatalhöyük'teki yaşam Neolitik devire tarihlenmiştir. Neolitik devrin en önemli özelliği 
insanoğlunun tarım ürünlerini elde etmesi ile yerleşik düzene geçmesidir. Yapılan kazılarda 
13 kat yaşam belirlenmiş ve Çatalhöyük'te M.Ö. 6.800-5500 yılları arasında yaşam olduğu 
ortaya çıkarılmıştır. Bu dönemde kurulmuş ve dünyadaki Neolitik kentlerin en eski ve en 
gelişmiş olanıdır. 

KENTİN ÖZELLİKLERİ 
Çatalhöyük'teki evlerin dolayısıyla kentin bir plan dahilinde yapıldığı görülmektedir. 
Dikdörtgen planlı odaların avlular etrafında bitişik olarak sıralanması ile sağlanmıştır. 
Kullanılan malzeme kerpiçtir. Kerpiç sıraları arasına çok düzgün kalınlıkta gene toprak esaslı 
harçlar konmuştur. Yapılarda temel yoktur ve düz damlıdır. Girişler damdan içeri yapılmıştır. 
Kent içinde odalardan başka depo mutfaklar, dini salonlar seki ve ocaklar görülmüştür. 
Çatalhöyük'te duvarlar sıvanmış ve bunlar üzerinde resimler bulunmaktadır. Dünyada daha 
çok önceleri mağara duvarlarına insanoğlunun yaptığı hayvan resimleri vardır. Buradaki 
resimler insan tarafından elde edilmiş satıhlar üzerine insan eliyle yapılmış ilk resimlerdir. 
Bunlar ise av sahneleri, geyik, boğa, leopar gibi hayvanların resimleridir. 
Çatalhöyük insanı, ölülerini evlerinin tabanına gömmüşlerdir. Kült yerlerinde Anatanrıça 
heykelcikleri bulunmuştur. Daha sonra tahtta oturan ve yanında iki leopar bulunan Kibele 
heykellerinin en eskisi burada bulunmuştur. Anadolu'da 6000 yıl yaşamış ve kutsal kabul 
edilmiş Anatanrıça bereket ve doğurganlığı temsil etmiştir. Çatalhöyük'te Çarşamba Çayı’nın 
getirdiği sularda tarım yapmışlar ve bu eski uygarlığı ortaya getirmişlerdir. Zamanla bol su 
geldiği yıllarda ise Çatalhöyük çevresinde göl oluşturmuş ve muhtemelen kentin terkine 
sebep olmuştur. Bir diğer kabulde kuzeyden daha geri uygarlıktaki insanların bölgeye 
gelişleri ve olanları yok etmesidir. 
Çatalhöyük’te bugün İngiliz bilim adamı Ian Hodder çok çeşitli bilim adamlarının bulunduğu 
gruplarla kazılar ve bunların yayınları devam etmektedir. Çatalhöyük kazıları dünya 
genelinde ilgi uyandırmaktadır. Burada bu kısa bilgi ile yetinilmiştir. 
 
 

ÇATAKHÖYÜK’TE SULAMA 
 

Çatalhöyük ve çok yakınında bulunan Küçükköy, Konya Ovasına boşalan Çarşamba çayının 
kolları üzerindedir. 1908-1913 yılları arasında gerçekleştirilen "Konya Ovası Sulaması" 
projesi kapsamında Küçükköy'ün güneyinde bulunan Alemdar köyüne bir regülatör 
yapılmıştır. Proje öncesi de burada bir sulama maksatlı bent bulunmakta idi. Çarşamba çayı 
bu regülatörden sonra üçe ayrılmaktadır. Sol Çarşamba, Orta Çarşamba, Sağ Çarşamba. 
Çatalhöyük Orta Çarşamba üzerindedir. Çarşamba çayının yatağını Neolitik dönemde bilmek 
uzun bir araştırma konusudur. Ancak 1907 yılında çizilmiş ve Konya Ovası projesi öncesi 
durum bilinmektedir. 1907 yılında çizilen projede Orta Çarşamba Küçükköy'e kadar 
geliyordu. Çarşamba çayının Neolitik dönemindeki durumu nedir? Sulama izleri var mıdır? 
Yeniden başlayan kazının başkanı bilim adamı Ian Todd'un "Çatalhöyük in Perspektive"  10. 
Bölümde bilgiler bulunmaktadır. Buradan çıkarılan kısa bir özet şöyledir. (İan, T) 

"Bu günkü çevredeki ova köyleri için başlıca su kaynağı su kuyularıdır. Çatalhöyük 
döneminde de kuyuların önemli olduğu kabul edilmelidir. Kazılar sırasında doğu ve batı 
höyükleri arasında ve yerleşim alanının alt kısımlarında basit sulama kanalları tespit 
edilmiştir. Konya Ovası Projesi öncesi Çarşamba çayı daha batıdan (Sol Çarşamba) 
geçmekteydi. Kazıları başlatan James Melleart'a göre Çarşamba çayı veya bir kolunun eski 
yatağı, doğu ve batı höyükleri arasından geçiyor  ve çaydan bir kanal Çatalhöyük ekili 
alanlarını suluyordu.   
Bu bilgi ve tespitlerden kuru tarım yanında Çatalhöyük de o dönemde sulu tarımın yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Yapılan kazılarda ıslah edilmiş buğday ve arpa taneleri görülmüştür.  Ayrıca 
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o dönemde Konya Ovası ve çevresinin daha sık ormanlarla kaplı olduğu uzmanlarca kabul 
edilmektedir. Bu kanıya bol miktarda badem, fıstık, elma ve meşe tohumlarının bulunması ile 
varılmıştır. 
 

 
Fotoğraf şekil 152 

Çatalhöyük’te Ana Tanrıçalarının Anası (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi) 

 
ISAURAPOLİS KENTİ TARİHİ ve TARİHİ SU YAPILARI 

 
Kentin yeri eski ismi Dorla olan Aydoğmuş ve Dinek beldeleri civarlarında olduğu kabul 
edilmekte ancak çevrede okunan pek çok yazıt olmasına karşı yeri henüz kesin değildir. Yeni 
Isaura olarak da bilinir. Zengibar kalesinde bulunan Isaura, yada Isaura Palea, Eski 
Isaura’dır. Isaurapolis’e ait ilk bilgiler M.Ö ilk yüzyıla aittir. M.Ö 76 yılında Roma Senatosu 
Isaura bölgesinde ortaya çıkan korsanları etkisiz hale getirebilmek için Servilius Vatia 
görevlendirilmiş kentin suyu kesilerek alınması sağlanmıştır. 
325 yılında İznik Meclisi’nde Silvanus, 381 yılında İstanbul’da Illyrios, 450 yılında Kadıköy’de 
toplanan meclis de Aetios bu kentin temsilcisidir.  
 

 
Fotoğraf şekil 153 

Aydoğmuş köyünün ve çevrenin görünüşü 
 

Isaurapolis'ten getirilmiş Konya Alaaddin Camiinde bir kolon bulunmaktadır. Bu kolondaki 
yazıların Türkçe çevirisi Semavi Eyice'nin "Karadağ da Arkeolojik araştırmalar" adlı kitabında 
(sayfa 155) bulunmaktadır. Yazıtın orijinali ve Türkçe’si şöyledir. 
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 "Isauropolis rahibi Nisios Publios oğlu diacos Moisis kendisi ve ailesi için dua edip, bu 
sutunu Aya Mannis'e vakfetmiştir". Burada adı geçen Aya Mannis hakkında başka bilgi 
bulunmamakta, Konya'da bir mahalle aynı ismi taşımaktadır. (Konya'nın güneyinde Aymanas 
semti).  
Diğer bilgiler de şöyledir. 354 yılında Isauralılar Roma yönetimine karşı ayaklandılar. Bu 
ayaklanmadan Eski Isaura büyük zarar görmüş ve Isaurapolis kenti öne çıkmıştır. 449 yılında 
yeniden ayaklanma olmuştur. Bölgeden çıkan İmparator Zenon bu hoşnutsuzluklarla 
uğraşmış, Leontopolis dını alan Eski Isaura kenti dini yönden buraya bağlanmıştır. Durum 
680 yılına kadar devam etmiştir.  
Selçuklu döneminde yaşam olmamıştır. Başta Dinek olmak üzere çevrede Roma-Bizans 
dönemine ait pek çok yazıt bulunmuş ve okunmuştur. 
Dinek’te bulunmuş bir yazıtta 4. yüzyıla ait şiir şeklinde dini bir yazıt dikkat çekicidir. 
 

ÇEVREDEKİ SU YAPILARI 
 

APA BARAJI 
Çarşamba Çayı üzerinde Apa köyü civarında, toprak dolgu tipinde bir barajdır. Su kaynağı 
Beyşehir İsale Kanalı ile Çarşamba Çayı’nın kış sularıdır. Bazı diğer bilgilerde şöyledir 

Baraj kret kotu  1.060.83 m 
Depolama hacmi 169 milyon m³ 
Baraj göl uzunluğu 19 km 
Baraj yüksekliği 31.50 m 
Baraj kret boyu 860 m 

Dip savak, 250 m uzunluğunda, çift 3.5 m çaplı iki tünel şeklindedir. Dolu savak serbest 
eşiklidir. Baraj inşaatı 1957-1962 yıllarında gerçekleştirilmiştir. İnşaat işleri 15.745.764 TL 
keşif bedelle  Reşat Azizoğlu'nun Ara Limited Şirketine yapılmış ve 1962 yılında bitirilmiştir. 
Baraj ekipman temin ve montajı Alman "Rheinsthal Union Brückenbau" tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Apa ve May barajlarının etüt ve planlama raporları "F.H. Kocks" 
firmasınca hazırlanmıştır. 

 

MAY BARAJI 
May Deresi üzerinde yapılmış Barajın planlama raporu ve avam projeleri 1956 yılında F.H. 
Kocks firması tarafından Çarşamba Çayı ile birlikte yapılmıştır. Bunun için ödenen para 
634.840 TL sıdır. Toprak dolgu olan baraj 1957-1960 yıllarında Y. Müh. Mim İbrahim Aşçıgil 
tarafından yapılmıştır. Baraj hakkında bazı bilgiler de şöyledir.  
Baraj yüksekliği 19 m, kret kotu 1018, baraj hacmi 40,1 milyon m³ tür. Planlanan sulama 
alanı 1200 ha olup, göl alanında karstik boşluklar sonucu büyük su kaçakları meydana 
geldiğinden yeteri kadar su tutulamamış ve  projede hedeflenen sulama yapılamamaktadır. 
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AKÖREN 
Bugün ilçe merkezi olan Akören eskiden Çumra ilçesinin kasabası idi. İsmi ise Akviran'dan 
Akören'e çevrilmiştir. Gelişme halinde bir ilçedir. 
Akören'de içme suyu kuyu ve sarnıçlarla karşılanmıştır. Varlıklı kişiler hayır için sarnıçlar 
yaptırmışlardır. Bu kişiler içinde en ileri giden Molla Ahmet'tir. Çok sayıda sarnıç yaptırmıştır. 
Çevredeki bazı sarnıçlar şöyledir. Perçinlik- Ağılaltı- Cevizyolu- Hacı Ömer- Dolukaya- 
Kayraklık sarnıçlarıdır. Kışları kasaba halkı gün belirleyerek bu sarnıçlara kar basmaya 
giderlerdi. 1957 yılında Akviran Belediyesinin kurulması ile 15 km kuzey batıda bulunan 
Çukurçimen mevkiinden su getirilmiştir. 

 

AKÖREN ÇEVRESİ 
Akören çevresinde pek çok yerde eski yerleşimler vardır. W. Calder "Monuments from 
Lycaonia, Pisido-Phrygian Borderland" adlı kitabında bu çevrede Eksile, Dinorna, Akören, 
Üçkilise (Orhaniye),  Kavak, Gömse, Hatunsaray, eski kitabeleri bulmuş ve yayınlamıştır. Bu 
kitabeler çoğunlukla Grekçe ve az olarak da Latince'dir.  
Akören Akçeşme mevkiinde pek çok yazıt okunmuştur. Buranın ismin Mourisa olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu yazıtlar arasında (66)Tanrıça Athena adına yapılmış bir tapınağın olduğu 
düşünülebilir. Ayrıca Roma imparatoru Konstantin ve Valerio Maksimus’un (4. yüzyıl) ismi 
geçen yazıtlar vardır. 
Bu yol üzerinde 5 açıklıklı Roma dönemi taş köprü (Meram köprüsüne çok benzer) ile eski 
adı Eksile olan Çatören köyünde tarihi bir Roma dönemi köprüsü yer almaktadır. 
 

DİNORNA (KORNA) 
Hatunsaray-Kavak-Akören yolu üzerinde Akören’e 12 km uzaklıktadır. Bizans döneminde 
kent Korna olarak bilinmekte ve Bizans döneminde Konya’ya bağlı bir piskoposluk merkezi 
idi. Fatih-Kanuni devirlerinde önemli bir kent olduğu vakıf kayıtlarından anlaşılmaktadır. 
Genellikle halkı Hıristiyan idi. Sonradan kent terkedilmiş ve kentteki binaların taşları 
temellerine kadar civar köylerce kullanılmıştır. Yakın zamanlara kadar yapı kalıntıları ve 
yazılı taşlar vardı. Dinorna’da bulunmuş yazıtları bulunmaktadır. Bunlardan 55 nolu yazıtta 
(Roma mezar taşı) 
“Anthistis  ve Maris şeker gibi tatlı babaları Antou Makro anısı için bu mezarı yaptırdı” 
 

 
Fotoğraf şekil 154 

Korna (Dinorna) kentinin bugünkü görünüşü 

Çevrede Kavak ve bütün diğer köylerde cami ve evlerde kullanılmış  eski yazılı taşlar ve 
Mimarı parçalar bulunmaktadır. Kavak Camii avlusunda bir Latince kitabe tarafımdan 
görülmüş ve buraya eklenmiştir. 
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SONICERO VET.NOFX /  
C..C.F TRANCM.P.P.SFYHNIVSVA.E/ TATTISFI.VIFXORFISPERFCIFRMONO  

 
ALİBEYHÖYÜĞÜ   

Alibeyhöyüğü girişinde Konya -Karaman yolunun yaklaşık 100 m doğusunda antik Konya -
Karaman yolunun kalıntıları bulunmaktadır. Alibeyhöyüğü girişi karşısında bu yola çok yakın 
kalıntılar arasında Bizans döneminden kalma kilisenin mozaik döşemeleri bulunmuş ve 
Konya Arkeoloji Müzesince mozaikler 1991-1992 yıllarında yapılan kurtarma kazıları ile 
müzeye kazandırılmıştır. Buluntular arasında tarihini belirleyecek izlere rastlanmamıştır. 

 

DOĞANHİSAR KENTİ TARİHİ  
ve TARİHİ SU YAPILARI 

 
Doğanhisar bugün Konya'nın bir ilçesidir. Doğanhisar kenti eski bir yerleşim yerinin üzerine 
kurulmuştur. Bu kentin önceleri Roma döneminde kurulan Hadrianapolis olduğu sanılmıştır.  
Pisidia kentleri arasında Hadrianapolis ismi geçmektedir. 
W.Calder’in (Monuments from eastern Phrygia) adlı eserinde bu bölgede Philomelium 
(Akşehir),  Laodecea (Sarayönü Ladik) ile birlikte antik kent özelliği gösteren Hadrianapolis’in 
Doğanhisar-Ilgın karayolunda, Doğanhisar’dan 9 km uzaklıkta ADARAS (Balkı-Beşköy 
arasında) mevkiinde olduğunu belirlemiştir. Kentin ismi bulunup okunan pek çok yazıtta  
(yazıt 142) geçmektedir. Bir başka yazıtta İmparator Septimus Severus (193-211) ismi 
görülmektedir. Kentin Roma İmparatoru Hadrianus (117-138) adına kurulduğu görülmektedir. 
İmparator adına kulmuş bir başka önemli kent ise Edirne (Hadrianapolis) olduğu 
bilinmektedir. 
Doğanhisar’ın ise bu kentin merkezi olmasa bile onun bir bölümü olduğu kazılarda çıkan 
eserlerden anlaşılmaktadır.  

KALINTILAR 
Roma döneminden kalma kolon,  lahit ve mimari parçalar dışında bulunan eserler şunlardır. 
Roma Hamamı 
Bugünkü Belediyesi Binası yapılırken ortaya çıkarılmıştır. Sadece temel ve bazı duvar 
kalıntıları görülebilmektedir. 
Nike Heykeli 
1947 yılında Hükümet Binası önünde ortaya çıkmıştır. Bir insan büyüklüğünde Konya 
çevresinde yeri bilinen tek mermer heykeldir. Konya Arkeoloji Müzesindedir. Sanat değeri 
yüksek bir eserdir. 
Doğanhisar'ın batısındaki Tekke ve İnli derelerinde eski kalıntılar olduğu bildirilmektedir. 
Bizans Dönemi 
Bizans döneminde bu eski kentte yaşamın devam ettiği anlaşılmaktadır. Bugünkü Ulu Camiin 
yerinin kilise olması bunu belgelemektedir. 

 
Türk Yerleşimi 
Bu dönemden kalma en önemli eser Ulu Camiidir. Camiin dış duvarlarının mimari bir özelliği 
olmadığı halde tavanı ahşap kolon ve kirişler üzerine ahşap döşemedir. Çok mükemmel bir 
ağaç işçiliği sergilenmektedir. Çevreden ardıç ağaçları kullanılmıştır. Benzer bir cami de 
Doğanhisar yakınında Deştiğin'de bulunmaktadır. 
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Fotoğraf şekil 155 

Doğanhisar'da Bulunmuş Nike Heykeli 
 (Konya Arkeoloji Müzesi) 

 

 DOĞANHİSAR SU YAPILARI 
 

Doğanhisar güneyinden gelen Dereöz Deresinin geçtiği bir vadinin ovaya açıldığı noktada 
bulunmaktadır. Su bakımından zengin bir bölge olup çeşitli pınarlarda bulunmaktadır. 
Buradan bu pınarlar künk borularla getirilip çeşmelere verilmiştir.  
Doğanhisar'ın yerlisi 91 yaşındaki Hasan Önoğlu 1992 yılında Doğanhisar'ı incelemeye 
gittiğimizde bize Ulu Camii önündeki çeşmeye su akıtıldığını belirtmiştir. Su yolları sonradan 
bozulduğundan çeşmede yok olmuştur. Gene de 1813 ve 1844 tarihli iki çeşmeye 
rastlanılmıştır. Doğanhisar'ın civarındaki pınarlardan su getirildiği anlaşılmaktadır. Yapılan 
temel kazılarda çeşme ve su yolları izleri çıkmaktadır. Daha sonra kente içme suyu bu 
pınarlardan getirilmiştir. Doğanhisar'da 1967 yılında henüz elektrik tesisatı bulunmamaktadır. 

 
DOĞANHİSAR’DA SULAMA 

Doğanhisar'ın güneyinden Dereöz deresinden gelen sularla basit arklarla Doğanhisar 
bahçeleri sulanmakta ve dere devam ederek Çebişçi ismini almakta ve Argıthan üzerinden 
Çavuşçu gölüne sularını boşaltmaktadır. 
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EREĞLİ KENTİ TARİHİ - TARİHİ SU YAPILARI 

 
Konya'nın bir ilçesi olan Ereğli, Toros dağlarının eteklerinde düz bir ovada kurulmuştur. Bol 
su oluşundan yeşillikler içinde bir kenttir. 
 

 
Şekil 156 

Ereğli kent merkezi (Eskiden kenti çevreleyen dökme barı gösterilmiştir.) 
 
Tarihte Ereğli ilçesi ve çevresinde iki kent görülmektedir. Biri daha eski olan Cbistra, diğeri 
ise Heracleia olarak bilinen Ereğli'dir. Cbistra kentinin yeri tam olarak bilinmemektedir. Büyük 
olasılıkla Ereğli bu kentin üzerine kurulmuştur. Cbistra ismi ise değişerek İvriz olarak bugüne 
gelmiştir. 
  

ROMA DÖNEMİ (CBISTRA) 
Cbistra’dan ilk bahseden Roma'nın Kilikya Valisi ünlü Latin Şairi Çiçero'dur (M.Ö. 106-43). 
Burayı ziyaret etmiş “Cbistra Kilikya sınırına yakın, Toroslara uzak olmayan bir yerdedir ve 
bir askeri merkezdir” diye yazmaktadır. (Strabo, 1. yüzyıl) 
Kentin ismi Strabo'nun Geographika adlı eserinde dağa yakın olarak belirtilmektedir. M.Ö. 17 
yılında Roma Ordusunun bu civarda karargah kurduğu bilinmektedir. M.S 17 yılında ise son 
Kappadokya Kralı Archelas'ın ölümü üzerine Cbistra Roma'nın Kappadokya vilayetine 
katılmıştır. Hıristiyanlık döneminde Aziz İoannis (Yahya) annesi Julia, kızkardeşi Themistia 
ile Cbistra'da yaşarken daha sonra yalnız bir hayatı seçtiği ve bir kuyu içinde yaşadığı 
anlatılmaktadır. 
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BİZANS DÖNEMİ (EREĞLİ- HERAKLEA) 
Ereğli 7. yüzyılda Bizans İmparatoru Heraclius tarafından yeniden kurulmuş, kente onun adı 
verilmiş ve bu isim zaman içinde Ereğli'ye dönüşmüştür. Bu yüzyılda Müslümanlığın doğuşu 
ile Bizans İmparatorluğu Mısır, Suriye gibi güney eyaletlerini kaybetmiş ve Ereğli,  Emeviler 
ile Bizans arasında hassas bölgede kalmıştır. Heraclius  kurduğu Anadolu Ordusu’nun 
(Anatolian Theme) merkezi Konya’da olmuş, yeni kurulan Ereğli ise ileri karakol olarak çok 
önem kazanmıştır. 
Ereğli ismini taşıyan Türkiye’de 4 ve yurt dışında 2 antik kent bulunmaktadır. Bunlar 
Karadeniz Ereğlisi (Herakleia Pontica) yaklaşık M.Ö 560 yıllarında kurulmuştur. 
Marmara Ereğlisi (ilk ismi Perinthos iken M.Ö 3 yüzyılda Herakleia ismini almıştır. 
Herakleia Latmos (Bafa gölü kenarında, M.Ö 4. yüzyılda kurulmuş, ören yeri) 
Yurt dışında ise Herakle Minoa, Sicilya’da, Herakleia Trakheia ise Yunanistan’dadır. 
Bu dönemde Ereğli'nin bulunduğu yer doldurulmuş ve çapı 1 km olan bir hendek içine 
alınmıştır. Dökme barı olarak bilinen hendeklerin dışları ise su doldurulmuştur. Kentin tarihi 
için çok önemli olan bu hendeklerin geçtiği yer şöyledir.  
"İstasyon Caddesinde Ereğli Bez Fabrikası’na ayrılan noktadan (Makbara) batıya dönüldüğü 
takdirde Kıbrıs Caddesi’ne uzanan çukurlara, buradan Horhuru'ya, oradan Tekke Mahallesi’ni 
solda bırakıp Hamidiye Mahallesi’ne, Köşk Bahçesinden kuzeye yönelip Rüstem Paşa 
Kervansarayı’na, oradan doğuya dönerek Abdürrahim İlkokulu, doğuda, Abbas'ın konağını 
batıda bırakarak tekrar Makbara'ya ulaşılır." 
Bir yabancının bile kolayca bulabileceği elips şeklindeki alanın iç tarafları yüksek ve dışından 
hendek geçtiği görülür. Üzerinde Cinler, Cahi, Üçgöz adlı kapılar olduğu söylenir. 
Bu dönemden kaldığı düşünülebilen diğer kalıntılar şunlardır. Su bölümünde incelenecek 
depo ve sarnıç yerleri ile bugünkü çarşının altında görülen yeraltı sarnıç veya mahzenlerin 
olabileceği olasıdır. Ancak bugün bu yer dışa kapalı içi toprak dolu hacimlerdir.  
Bizans döneminde Ereğli'nin Müslüman Araplar eline geçtiği kayıtlarda görülmektedir. 806 
yılında Abbasi Halifesi Harun Reşit ve 832 yılında Halife Memun Ereğli'yi bir süre yönetimine 
almıştır. Ancak onlardan kalıntı halinde bile bir iz yoktur.  
Kentin kurucusu ve ismini aldığı İmparator hakkında şunlar söylenebilir.  
 

HERACLİUS  (575-641) 
Nerede doğup büyüdüğü hakkında bilgi yoktur. Başarılı bir asker iken 610 yılında Bizans 
İmparatoru olmuştur. Perslerle savaşmış ve imparatorluğu kurtarmıştır. Hazreti Muhammed 
zamanında Bizans İmparatoru olan kişidir. İmparatorluğunun son dönemlerinde güneydeki 
toprakların büyük bir kısmı Müslüman Arapların eline geçmiştir.  
 

SELÇUKLU DÖNEMİ 
Bu dönemden kalma eser yoktur. Selçukluların ilk yıllarında 1. Haçlı Ordusu Ereğli'den 
geçmiş ve kente büyük zarar vermiştir.  Kent 1. Haçlı Seferleri sonunda Tarsus, ve 
çevresinde kurulan Küçük Ermenistan ile Selçuklu Devleti arasında sınır bölgede kaldığından 
zaman zaman  Ermeni  Kralı 2. Leon'un yönetimine girmiştir. Bu dönemden kalan eser ve 
kalıntı yoktur. İkinci Haçlı seferlerinde bir kol Ereğli'den geçmiştir. 
 

KARAMANOĞLU DÖNEMİ (1276-1468) 
Ereğli'de Karamanoğlu döneminde büyük gelişme görülmektedir. Bu dönemden kalma tarihi 
yapılar şunlardır. 
Şeyh Şahabeddin Suhreverdi Külliyesi 
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Çok amaçlı bu külliye 1360 yıllarında Karamanoğlu Seyfeddin Süleymen'ın kızı Nasuha 
Hatun tarafından yaptırılmıştır. Külliyeye ismi verilen Şahabeddin Suhreverdi 1234 yılında 
Bağdat'ta ölmüş tarikat ehli bir kimse idi. Irak, Suriye ve Anadolu'da pek çok müritleri vardı.  
Ulu Camii 
Minaresi daha önceki devirlerden kalma olan Ulu Camii Karamanoğlu 2. Mehmet döneminde 
1426 yılında yaptırılmıştır. Halen de Ereğli'nin en büyük camiidir. Büyüklüğüne rağmen yapı 
tekniği bakımından basit bir yapıdır. Minarenin ise daha önce ve ne zaman yapıldığı 
bilinmemektedir. 

 
Fotoğraf şekil 157 
Ereğli’de Ulu Camii 

 
OSMANLI DÖNEMİ 

Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu şehzade Selim Konya’da vali iken diğer 
oğlu şehzade Mustafa babasına karşı gelmiş ve onun emri ile Ereğli Akhöyük köyünde 1552 
yılında öldürülmüştür. Burada Ereğli halkının devletin yanında yer almasına şükran olarak 
Rüstem Paşa tarafından bir kervansaray yaptırılmıştır. Restore edilerek kullanılan 
kervansaray mimarı ve yapı sanatı açısından çok başarılı bir Osmanlı eseridir. Rüstem 
Paşa’nın hayat hikayesi de şöyledir. 
 

RÜSTEM PAŞA (1500-1561) 
Bosna’da Hırvat asıllı bir ailenin çocuğudur, devşirilerek sarayda eğitilmiştir. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Hürrem Sultandan doğma kızı Mihrimah Sultan ile evlenmiş, çeşitli savaşlara 
katılmış ve ilk defa 1544-1553 ve ikinci defa 1555-1561 yıllarında Sadrazam olmuştur. 
Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinde etkili olmuştur. İstanbul ve Ereğli’de eserleri vardır. 

 

 
Fotoğraf şekil 158 
Rüstem Paşa Hanı 
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Cumhuriyet dönemine kadar eski su deposu çevresinde Rum ve İstasyon çevresinde Ermeni 
toplumu yaşamıştır. Bunlardan da birkaç sivil bina dışında kalan bir eser yoktur. 
Cumhuriyet döneminde yapılan Sümerbank Bez Fabrikası Ereğli'ye bir canlanma getirmiştir. 
 

 
Fotoğraf şekil 159 

Ereğli’de eski bir ev 
 

EREĞLİ KENTİ İÇMESUYU 
 

Ereğli kentinin kendine özgü bir içme suyu tesisi bulunmaktadır. Kent bol su içinde adeta 
yüzen bir ada gibidir. Kente su bir sulama ırmağından alınarak musluk, sarnıç veya 
depolarda bulundurulmuş ve buradan kullanılmıştır. Kentte eski çeşmeler yoktur. Ereğli 
hakkında çok fazla bilgi birikimine sahip, Hilmi Erel  kentin ortasındaki yükseltide eskiden bir 
depo (sarnıç ?) olduğunu dış hendeklerden içeri doğru kanal kalıntılarının bulunduğunu, 
kentin su ihtiyacının kuyularla birlikte bu tesislerden karşılandığını ifade etmiştir. Burada 
birlikte de yaptığımız inceleme de aynı kanıya varmış bulunuyoruz. 
Son dönemde 1910 yılında İvriz'den yarı açık olarak gelen kanalın bir kısmı boru içine 
alınarak kente su verilmiştir. (Ereğli Tarihi- Ferruh Senan-1961) 
1929 yılında Yellice Köyü civarında Bastırık kaynak suyu 12 km mesafeden beton kanal ve 
pik borularla kente getirilmiş ve yeni yapılan 7 km lik bir şebeke ile kente dağıtılmıştır. Bunun 
için 1948 yılında 6.118 TL harcama yapılarak tesise ilaveler yapılmıştır. 
42 km uzaklıktaki Aksu'dan gelen sertlik derecesi 8 olan suyun Ereğli'ye akıtılması 1960 
yılından sonradır. Aksu kaynağı 48 km uzaklıkta Delimahmutlu köyündedir. Suyun kapasitesi 
22 l/sn olup, 200 mm çapında pik boru ile getirilerek depoya verilmiştir. 
 

EREĞLİ DE HAMAMLAR 
Ereğli'de halen bir yeni birde eski hamam vardır. Ulu Camiinin yanındaki eski hamam halen 
çalışmakta ve 10 basamak merdivenle inilmektedir. Karamanoğlu dönemine ait olduğu 
sanılmaktadır. Ulu Camiin batısında bir hamam daha olduğu ve yüzyılın başında bir gelin 
hamamı töreninde yıkıldığı belirtilmektedir. 

 
EREĞLİ KENTİ SULAMASI 

Ereğli kenti içindeki bahçeleri sulayan çok eski bir sulama şebekesi vardır. Ne zamandan 
kaldığı tam bilinmemektedir. Bu sulama sisteminin su kaynağı İvriz Çayı veya diğer adı ile 
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Yeleyi Deresidir. Sulama sistemi Yeleyi Deresinden su alan ve hepside sol sahilde olan 5 
toprak arktan ibarettir. 
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Ereğli Tarihi Sulama Kanalları 
1 Deli Mahmutlu - 2 Osman Köseli - 3 Çakallar - 4 Körlü - 5 Dedeli 

6 Kösere  -7 Kara Yusuflu - 8 Büyükdoğan (Sınandı) - 9 HALKAPINAR (Zanapa) 
10 Yayıklı (Nernek) -11 Gökçeyazı (Tont)  -12 Beyköy  -13 Kuzguncuk   

14 Bulgurluk – 15 Aziziye (Aşağı Çayhan) 
  

Bunlar yükselti sırasına göre : 
Yazlık Arkı,   Alanarkı,   Tekke Arkı,   Şehir Arkı,   Kirliark'tır. 
İvriz Çayı bütün yıl su verdiğinden su sıkıntısı söz konusu değildir. Yaz aylarındaki debisi 
ortalama 10 m/sn dir. Bugünkü verilere göre Yeleyi deresinden bu arklarla sulama yapılan 
arazi 8.500 hektardır (ha) 
İvriz Çayı ile Deli Mahmutlu deresinin birleştiği yere, daha önce yapılan regülatör İvriz Barajı 
altında kaldığından bugün Yeleyi deresine su İvriz Barajı’ndan verilmektedir. İvriz Barajı’ndan 
verilen 4 m³/sn su arkların tüm ihtiyacını karşılamaktadır. 
Çevrenin su kaynaklarını geliştirmek için İvriz Çayı üzerine İvriz Barajı yapılmıştır. Şimdi de 
bu arkları inceleyelim. 
YAZLIK ARKI 
Yeleyi Deresinden ilk su alan arktır. Yazlık semtini ve Belceağaç Köyünün arazilerini 
sulamaktadır. Uzunluğu 10 km civarındadır. 
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ALANARK 
Ereğli'nin yukarı bağlarını sulamakta, yaklaşık 10 km uzunluğundadır. Sarıca, Belceağaç, 
Yıldırım Bayezid mahallelerini sulamaktadır. Su kapasitesi 2 m³/sn dir. Eskiden son bulduğu 
nokta Zambasan'dır. Bu arkın ismi ve sonu olan  Zambasan mevkiidir. Halkapınar’da 
(Zanapa) bulunan Alanark ile aynı ismi taşımaktadır. 
 
TEKKE ARKI 
Ereğli Mahallelerini sulamakta ve halen hizmet vermektedir. Uzunluğu 6 km civarında ve su 
kapasitesi 1 m³/sn dir. 
ŞEHİR ARKI 
Yeleyi deresinden Çürük Bent ile su almaktadır. Kent merkezinden geçerek, Konya yolu 
üzerindeki  Kargacı'ya kadar uzanmaktadır. Uzunluğu 8 km civarındadır. Eskiden kent 
merkezine su verdiği düşünülebilir. 
 
KİRLİ ARK 
Regülatöre en yakın olan bu ark Konya-Adana yolunun alt taraflarını sulamakta ve uzunluğu 
5 km civarındadır. Şehir atıklarını aldığından bu ismi almıştır. 
 

EREĞLİ OVASI KURUTMA KANALI 
 

Deli Mahmutlu ve İvriz çaylarından gelen sular Ereğli'ye hayat verdiği gibi fazlası da Ereğli 
ovasında bataklık oluşturuyordu. Bunu kurutmak için bir kurutma (tahliye) kanalı yapılması 
planlandı. Kanal regülatörden başlayacak ve Akgöl bataklığında son bulacaktır. Kanalın 
yapılmasına 1949 yılında başlanılmış ve ilk kısmın keşif bedeli 1.000.000 TL dir. İkinci kısım 
takip eden yıllarda  tamamlanmış ve o günün parası ile maliyet 2.343.000 TL sıdır. Kanala su 
1955 yılında verilmiştir. Kanalda jips problemi görülmüş kanalda delikler açılmıştır. Bu 
problem Ereğli çevresinde sık rastlanan bir olaydır. Jips formasyonu su ile temas edince 
erimekte ve bu kısımda oyulmalar olmaktadır. Bu kısımlarda beton kaplama yapılmıştır. 
Kanalın uzunluğu 83 km, kapasitesi 10 m³/sn dir. 
Burada sulama kadar kurutmada önemlidir. Fazla sulardan meydana gelen bataklık veya su 
birikintileri arazi kaybına sebep olduğu gibi sıtma hastalığını ürettiği için halk sağlığını da 
tehdit ediyordu. Kurutulan arazi yaklaşık 50.000 dönümdür. 
 

EREĞLİ SÜMERBANK  HİDROELEKTRİK SANTRALI 
   

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ereğli'nin gelişmesine büyük katkı yapan Sümerbank Bez Dokuma 
Fabrikası kurulmuş ve 1938 yılında işletmeye alınmıştır. Sümerbank tarafından fabrikanın ve 
kentin elektrik ihtiyacını karşılayan İvriz Çayı üzerine bir hidroelektrik santral yaptırılmıştır. 
Düşü yüksekliği 39,7 m ve elde edilen enerji   2 x 1.050 = 2.100 Kw dır. Ürettiği enerji 
yaklaşık yıllık 11 milyon Kwh dır. 
Santralın suyunu İvriz kaynağından tünelle başlayan 2 km uzunluğunda bir beton kanal 
taşımaktadır. Çevrede Alman kanalı olarak bilinmekte olan kanal betonlarında hiç bozulma 
yoktur. 
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İVRİZ KAYA ANITI 
İvriz Çayına su veren bir su kaynağı bulunmakta, bunun yakınında kaya üzerinde 
kabartma insan figürleri olan bir anıt bulunmaktadır. İvriz Anıtı olarak bilinmektedir. 
Kaya üzerinde görülen kabartmada iki insan figürü görülmektedir. Burada sağda 
görülen bir kralı solda büyük olarak görülen bir Tanrı'yı temsil etmektedir. Anıt geç 
Hitit döneminde M.Ö. 8. yüzyılda yapılmıştır. Tanrı Hitit tanrılarından Tarhundas 
olarak belirlenmiş, kral ise Tuvana Kralı Warpalawa 'dır. 
Tuvana Kralı Warpalawa Asur kralı 3. Tiglath Pleser (M.Ö. 747-727) döneminde 
yaşamış ona yarı bağlı ve Anadolu'nun bu bölgesinde ilk defa kral olarak bilinen tarihi 
kişidir. Bu dönemde Asur İmparatorluğu çok genişlemiş ve sınırlarını Ereğli bölgesine 
kadar uzatmıştır. Eser üzerinde görülen Asur sanatının etkisi de bu şekilde 
açıklanabilir. Anıt üzerinde bulunan Hititçe yazılar Asur dili ve grameri uzmanı Henry 
Sayce (1845-1933) tarafından okunmuş olup Türkçe’si şöyledir. 
 

 
Şekil 161 

İvriz Kaya Anıtı (Rock relief) 
 

"Sarayda bir çocuk iken bu asmaları diktim 
Tarhundas onlara bereket verir 
Hakim ve kahraman Tuvana Kralı Warpalawas" 
Warpalawa Tyana Krallığı’nın bilinen tek kralıdır. İvriz anıtından başka bir benzeri olan anıtı 
Ereğli Ambar deresinde olup tamamlanmamış durumdadır. Bir başka kabartma Tyana  kenti 
yakınında (Niğde-Bor) ve Niğde Andaval'da etrafında yazılar olan bir portresi de Niğde 
Müzesi’ndedir. 
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Anıtın ilk defa dünyaya tanıtılması 1737 yılında burayı ziyaret eden İsveçli gezgin Jean 
Otler'in gezisi ile olmuştur. Yazdığı hatıralarında civardaki köylülerin anıta Abris adını 
verdiklerini yazmaktadır. Anıt daha sonra pek çok tarihçi ve bilim adamı tarafından 
incelenmiştir. 
Anıttaki yazıların iki satırı Prof Sayce tarafından okunabilmiştir. Okunmayan kısım vardır. Bu 
iki satırın ilki sağdan sola alttaki ise soldan sağa yazılmıştır. 
Cbistra Hititçe ismin değişmiş şekli olabilir. Son yıllarda Hitit döneminden önünde kabartma 
arkasında yazı bulunan bir taş daha bulunmuş ve Ereğli Müzesindedir. Henüz okunmamış 
yazının açıklanması yeni bilgiler ortaya çıkaracaktır. 
 

HALKAPINAR (ZANAPA) İLÇESİ 
Bugün çok eski sulama kanallarının bulunduğu Halkapınar (Zanapa) ilçesi Ereğli'nin daima 
bir parçası gibidir. Buradaki sulama kanallarının anlaşılabilmesi için çevrenin tarihi de 
bilinmelidir. Bugün Halkapınar olarak bilinen ilçenin eski adı Zanapa'dır. İsminin bir kral 
kızının adı olan Zenope veya Zenopi'den geldiği söylenmektedir. Çevreden getirilmiş Roma 
dönemine ait kolonlar bugün Ulu Camide bulunmaktadır.  

 
Şekil 162 

Halkapınar’da tarihi çeşme ve Ulu Camii içinde tarihi kolon 
 

GÖKÇEYAZI (TONT) KÖYÜ 
Bugün ismi Gökçeyazı olan Tont köyü yakınında bir kale bulunmaktadır. Tarihi Alanark'tan 
yararlanan köyde bir Bey olduğu ve İvriz Beyine kanal açtırıp ziraat yapmasını tavsiye ettiği 
anlatılmaktadır. 
 

YAYIKLI (NERNEK) KÖYÜ 
Bugün Yayıklı olan köyün eski ismi Nernek'tir. Köyde eski mimari parçalara rastlanmaktadır. 
Yeni yapılan camiin yerindeki eski mescit de başlıklı iki kolon Ereğli Müzesi’ne götürülmüştür. 
Nernek ve İvriz'e su taşıyan tarihi Göstenbe arkı bulunmaktadır. Bu isimde Aksaray 
çevresinde de bir köy daha vardır. 

 
Fotoğraf 163 

Bölge sulamaları konusunda değerli bilgiler veren Yayıklı Muhtarı Ali Avşar 
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EREĞLİ  ALANARK SULAMASI 
 

Tarihi Alanark Sulaması, Sulama Mühendisliği alanında, Türkiye'de sayılı örneklerden biridir. 
Geniş bir çevreye hizmet etmiştir.  Sulamadan önce su kaynağı incelenmelidir. 
Toros Dağlarındaki kar suları ile beslenen Deli Mahmutlu Deresinin yaz aylarında suları çok 
azalmaktadır. Kar sularının eridiği bahar mevsiminde ise bol su taşımaktadır. Bu derenin 
bahar aylarındaki suları Alanark'a alınmaktadır. Deli Mahmutlu  deresi Ereğli-İvriz arasında 
İvriz Çayı ile birleşmekte ve Ereğli ovasında kaybolmaktadır. Deli Mahmutlu deresinde bahar 
aylarında çok büyük seller gelmektedir. 1945 yılında gelen bir selde Halkapınar’da 3 kişi can 
vermiştir. 
Alanark, Halkapınar İlçesi Büyükdoğan köyünün (Sınandı) 1 km ilerisinde Deli 
Mahmutlu deresinden su almakta ve aşağıdaki yerleşim yerlerinin arazilerini 
sulamaktadır.  Bunlar 
Büyükdoğan (Sınandı) 
Halkapınar  (Zanapa) 
Gökçeyazı (Tont) 
Beyköyü 
Kuzguncuk 
Bulgurluk 
Aziziye (Aşağı Çayhan) 
 
Alanark'ın ne zaman açıldığı hakkında herhangi bir kayıt yoktur. Çevredeki yerleşim 
yerlerinin tarihinin incelenmesinden M.S. 1. yüzyılda Roma döneminde buralarda yerel 
yöneticilerin bulunduğu zamanda yapıldığı kanısını taşıyorum. Ancak sonraki devirlerde 
zaman içinde uzadığı kabul edilebilir.  
Önceleri kanalın tümü toprak ve dereden ağaçlarla bent yapılarak alınırken yakın zamanda 
1952 ve daha sonraki yıllarda kanal genişletilmiş ve Gökçeyazı (Tont) köyüne kadar olan 
kısım duvar  içine alınmıştır. Bu işlerin Müteahhitleri Şevket Güven ve Aziz Baykal idi. 1972 
yılında ise 1295 kotuna beton bir regülatör yapılarak bir prizle kanala su alınmıştır. 
DSİ Ereğli Ovası Planlama raporunda şu bilgiler yer alır. “Boyunun 52 km, ortalama eğiminin 
0,004-0,005, olduğu, 1949-1955 yılları arasında baştan 10,5 km sinin harçlı pere ile 
kaplandığı belirtilmektedir. Etiler zamanından kalma ! olduğu yazılmaktadır. 
 
 

ALANARK'IN İŞLETİLMESİ 
 

Alanark'ın daha önce nasıl işletildiğine dair bilgiler elimizde yoktur. Alanark’ın işletilmesinin 
DSİ'ye geçmesinden önce 1971 yılında Konya Valisinin onayı ile “Zanapa ve havalisi 
Alanarkı Sulama Birliği” kurulmuştur. Bu birlik 20.12.1983 gününe kadar hizmet yapmış ve bu 
tarihte İvriz sulamasının faaliyete geçmesi ile kendini feshetmiştir. 
Birliğin kurucu üyeleri  aşağıdaki yerleşim yerleridir. 
Büyükdoğan Köyü  
Halkapınar Nahiyesi  
Gökçeyazı Köyü (Tont)   
Hacı Memiş (Beyköy) 
Kuzguncuk Köyü 
Bulgurluk Köyü 
Aziziye Köyü (Aşağı Çayhan) 
Yukarı Göndelen Köyü 
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Çakmak Nahiyesi  
 
Yukarıdaki köy ve nahiyelerin suladığı arazi oranında birlikte temsilcileri vardır. Birlik 
sözleşmesi bugün elimizde olup nasıl çalıştığı burada görülmektedir. 
Birlik sözleşmesinin 52. maddesinde suyun nasıl bölündüğünü anlatan örf ve adet tespiti 
bölümü ilgi çekici olduğu için buraya aynen alınmıştır. 
"Madde 52. 
1. Alanark sulaması ile ilgili köyler arasında mali külfete yükümlü köyler şunlardır. Gökçeyazı, 
Hacı Memiş (Beyköyü), Kuzguncuk, Bulgurluk, Çakmak, Aziziye, ve Yukarı Göndelen'dir. 
2.  23 Mart günü suyun Aziziye'de olması ve birinci sulama döneminde en geç 32 gün suyun 
aynı köye akması, 
3. Aziziye köyünde birinci sulama bitince, Büyükdoğan, Halkapınar, Gökçeyazı, Beyköyü, 
Kuzguncuk ve Bulgurluk köyleri su alırlar. Su 15 birim kabul edildiğinde köylere dağılması 
şöyle olmaktadır. 
Halkapınar  3 su 
Gökçeyazı  1 su 
Beyköy   1 su alır.   
Kuzguncukta su 10 ise  3 su Kuzguncuk'a ve 7 su da Bulgurluk Köyüne akar, su az ise buna 
göre orantı kurulur. 
4. İkinci sulamaya birincisi bütün köylerde tamamlandıktan sonra başlanır. 
5.  Birinci su bittikten sonra suyun tamamı Aziziye köyüne 16 gün müddetle akar. 
6. Aziziye köyünden sonra ikinci sulama diğer köylere birinci sulama gibi organize edilir. 
7. Birinci ve ikinci sulama Birlik Yönetim Kurulunun hazırlayacağı programa göre yürütülür. 
Bilhassa  suyun azalma ve çoğalması halinde, Yönetim Kurulu lüzum gördüğünde suya 
ihtiyacı olan köylere ihtiyacı kalmayanların suyunu verebilir. 
8. Sulamadan yararlanan köyler ekili arazilerini örf ve adete göre hazırlanan dönüm 
cetvellerini  Yönetim Kurulu Başkanlığına 1-15 Mart arasında verirler. 
9. Dönüm cetvellerini yazımını köy muhtarı yapar. Bu cetvellere yazılmayan araziler sulama 
yaparsa iki katı para öderler. 
11. Her dönüm cetveli yazılan mükellef temizleme (bakım) parasını peşin öder. Bu parayı 
ödemeyen mükellef dönüm listesine alınmaz. 
12. Parayı muhtarlar tahsil ederler ve Birliğin banka hesabına 15 Mart akşamına kadar 
yatırır. 
13. Sulama 23 Martta başlar ve 23 Haziranda sona erer. 
15. Arkların temizliği Büyükdoğan'dan başlar Aziziye Çayı’nda tamamlanır. Bu köylerden 
toplanan paralarla yapılır. 
16. Birlik işleri yürütmek için yeterli miktarda su bekçisi (mirav), atlı mirav tutar. 
17. Büyükdoğan'a 2, Halkapınar'a  4, Gökçeyazı'ya 1,  Beyköy'e 1, Kuzguncuk'a 1, 
Bulgurluk'a 1, Aziziye'ye su aktığı sürece 2 su bekçisi konur. 5 adette atlı su kontrolu konur. 
18. Her köy kendine su aktığında muhtarın gözetiminde örf ve adetlere göre sulama en 
aşağıdan başlar ve sıra ile yapılır. " 
Alanark'tan yapılan sulamalar şöyledir. 
1967 yılında 38.375  dekar 
1968 yılında 35.000  dekar 
1969 yılında 47.000 dekar 
1970 yılında 33.000 dekar 
1971 yılında 73.000 dekar 
1972 yılında ise ilk ve ikinci sulamada köylerde sulanan arazi şöyledir. 
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 Birinci sulama 
Aziziye  14.995 dekar  % 31 
Gökçeyazı  3.136 dekar  %  6 
Beyköyü  5.086 dekar  % 10 
Bulgurluk 17.121 dekar  % 35 
Kuzguncuk  8.695 dekar  % 18 
İkinci sulama 
Aziziye  12.000 dekar  % 61 
Gökçeyazı    505 dekar  %  3 
Beyköyü    489 dekar  %  2 
Bulgurluk  2.858 dekar  % 15 
Kuzguncuk  3.662 dekar  % 19 
 
Alanark üzerinde çeşitli zamanlarda yapılmış sanat yapıları da şunlardır. 
1. Su alış bent ve regülatörü 
2. Sınandı Köyünde sel geçitleri  (4.60 m genişlikte ve 1 km ileride Dolay Sel geçidi) 
3. Sağ sahilde Desti Arkı, Halkapınar Desti Bağları için 
Üzerinde sonradan yapılmış çok sayıda bend vardır. Bulgurluk-Aziziye arasında Hacı 
Süleyman bendinde Alanark Çayhan’dan gelen çay ile birleşiyor. Bir kol Yazlık Arkı olarak 
Aziziye'ye, diğer bir kolda Yukarı Göndelen'in arazilerine gitmektedir. 
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Alanark ok yönünde sel geçidi altından geçmektedir. 
 

Alanark’ın Ereğli için ne kadar önemli olduğunu aşağıdaki olay göstermektedir. Ereğli’de 
hazırcevap ve nüktedan kişiliği ile bilinen Demokrat Hasan Ağa, İstanbul’dadır. Gençler onu 
hakir görerek Panama kanalının nerede olduğunu sorarlar. Yerini söyler ve gençlere dönüp 
benim de sizlere bir sorum var: “Sizler ALANARK’ın nerede olduğunu bilir misiniz?” der. 
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HALKAPINAR GÖSTEMBE VE ÇÖKELEK ARKI SULAMALARI 
 

Göstembe Arkı Alanark'tan daha memba tarafından Delimahmutlu Çayı’ndan su alıp Yayıklı 
(Nernek) ve İvriz'e su taşıyan basit toprak bir arktır. Çok eski olup bu arkı bize gezdiren 
Yayıklı Muhtarı ve bu konuda geniş  bilgi sahibi Ali Avşar'ın ifadesine göre ismi de Kostanza 
veya benzer bir isimden gelmektedir. 
Çok ilgi çekici su bölüşümü vardır. Yaz aylarında Deli Mahmutlu Deresinde pınarlardan gelen 
az miktardaki su üçe ayrılmakta ve iki hisse çaya bırakılmakta ve bir hissede Göstembe 
Arkına alınmaktadır. 
Çaya bırakılan iki hisse sudan Büyükdoğan ve Halkapınar bahçeleri yararlanıyor. Göstembe 
arkına alınan su Alanark aksine sol sahildedir. Bu sudan Karayusuf, Büyükdoğan (Sol 
sahildeki bahçeleri),Yayıklı, ve İvriz arazileri sulama yapıyor. 
Karayusuf ve Büyükdoğan köyleri istediği zaman su alıyor ve bekçi ve mirav masraflarına 
karışmıyor. Bunlardan kalan Göstembe arkındaki su bir gün Yayıklı ve iki gün İvriz 
bahçelerine akıyor. Çökelek Arkı çayın daha memba tarafında bulunuyor, bu toprak ark 
Kösere ve Karayusuf köylerine su taşıyan basit toprak bir arktır. Gündüzleri bu arkın ihtiyacı 
su alınıyor ve geceleri bent yıkılıp su çaya veriliyor. 
 

EREĞLİ SULAMA PROJESİ 
Ereğli ovasında modern sulama yapmak ve su kaynaklarını en iyi değerlendirmek için İvriz 
Çayı üzerine İvriz Barajı yapılmıştır. Su kaynağı İvriz ve Deli Mahmutlu derelerinden gelen 
sulardır. 
İvriz Barajı ilk defa 1976 yılında Yücelen İnşaat şirketine yapılmış, 1978 yılında tasfiye 
edilmiştir. Daha sonra 1980 yılında Ekşiler İnşaat Şirketine ihale edilmiş ve 1985 yılında 
tamamlanmıştır. Baraj hakkında kısa bilgiler de şöyledir. 
Toprak dolgu tipinde, kret kotu 1158 m, kret uzunluğu 1121 m, temelden yüksekliği 65 m, 
toplam göl hacmi 80 hm³ tür. 
Dolu savak karşıdan alışlı ve üzerinde 6 adet açılır kapak bulunmaktadır. Derivasyon 3,5 m 
çaplı 320 m uzunluğunda tünel ve 3,00 m çaplı 202 m uzunluğunda  konduvi ile 
sağlanmaktadır. 
 

SULAMA ÜNİTELERİ 
Ereğli Ovası Sulaması 5 adet üniteden meydana gelmektedir. Adabağ-Gölbaşı 
ünitesi dışında tamamlanmıştır. Diğerleri  Ereğli, Alanarkı, Akhüyük -Çiller, Yıldızlı 
üniteleridir. 
Ereğli Ünitesi: Sulama sahası brüt 10.270 ha, İvriz Barajı ve yeraltı kuyularından su 
temin ediyor, 36 km uzunluğunda ve 6,740 m³/sn başlangıç debili ana kanal 1966 
yılında Fakih Özlen tarafından inşa edilmiştir. 
Ereğli Ünitesi sulama şebekesi 6,7 km klasik, 233 km kanalet  ve 93 km tahliye ve 
drenaj kanallarından oluşmakta 1975-1981 yıllarında bitirilmiştir. 
 
Alanarkı Ünitesi; Sulama alanı 21.166 ha, eski Alanarkı Sulaması 570 ha, (Tarihi Alanark 
sulamasının suladığı alanlar bu ünite içinde kaldığından azalmıştır.) , su kaynağı İvriz Barajı, 
Anakanal’ın uzunluğu 37 km ve debisi  4,8 m³/sn  dir. Alanarkı, Akhüyük-Çiller ve Yıldızlı 
Üniteleri’nin grup inşaatları Ereğli İvriz Sağ Sahil sulaması olarak  1979-1985 yılları arasında 
Garanti İnşaat tarafından yapılmıştır. İşin kapsamında 73 km ana kanal, 8 km klasik yedek 
kanal, 627 km kanalet ve 195 km tahliye ve drenaj kanalları bulunmaktadır. 
Bu proje ile Konya Ovasında ilk defa kanaletli sulama uygulanmıştır. (DSİ 4 Bölge- Ereğli 
Projesi broşürü) 
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Şekil 165 

Bugünkü Ereğli Sulaması Planı 
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HADİM -TAŞKENT KENTLERİ TARİHİ 
TARİHİ SUYAPILARI 

 
Hadim yakın zamanda gelişmiş bir ilçedir. Konya'ya karayolu ile Cumhuriyet döneminde Vali 
İzzet Bey zamanında bağlanmıştır. Hadim'in ilçe oluşu 1926 yılındadır. Hadim'de pek çok 
kişinin soyundan geldiği din adamı Mehmet Sait Hadimi yaşamıştır. Onun adına yapılmış 
cami ve türbe bulunmaktadır. Hadim İsmi de bu din adamının isminden gelmektedir. Kısa 
hayat hikayesi de şöyledir. 

Mehmet Said Hadimi (1701-1762) 
Hadim’de doğdu, dini tahsilini, Konya ve İstanbul medreselerinde yaptı, dönemin önemli din 
adamları arasında yer aldı. Nakşibendi tarikatına girdi. Dini konularda basılmamış eserleri 
bulunmaktadır. Hadim’de öldü ve şimdiki türbeye gömüldü. 
 

HADİM  ÇEVRESİ 
Hadim çevresinde doğal ve tarihi güzelliği olan yerler bulunmaktadır. Doğal güzelliği ile 
tanınan Yerköprü’de Göksu nehri doğal bir tünelden geçmektedir. Antik Astra ve Dülgerler 
köyü yakınında Artanada kentinin kalıntıları vardır. 
 

ASTRA KENTİ 
Hadim'in 7 km kuzey batısında, Bolat beldesinin 6 km güney batısında, Temaşalık veya 
İstanbul Tepesi olarak bilinen tepe üzerinde eski kent kalıntıları bulunmaktadır. Burası Roma 
döneminde İsaura bölgesinin bilinen sayılı kentlerinden biri olan Astra kentidir. Kentin kotu 
1750 m dir. 
Doğal bir kale durumundaki, tepe üzerinde bir Zeus Tapınağı (Zeus Astrinus) küçük bir 
tiyatro, ve Odeon'un kalıntıları bulunmaktadır. Kentin yeri 1885 yılında burada inceleme 
yapan Amerikalı Tarihçi Sterret tarafından kentteki yazıtların okunmasından tespit edilmiştir. 
Yazıtta Zeus'un yerel adı Astrınos ( Αστρνοσ) olarak geçmektedir. Daha sonra ise İngiliz Prof. 
George Bean ve T.B Mitford çevrede yazılı taşları okumuş ve "Journey in Rough Cilicia- 
Wien 1970" adlı kitabında yayınlamıştır. (Bean G, 1970) 
Antik kentte kazı yapan Konya Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Osman Ermişler kentin su 
yollarını incelemek için 1994 yılında beni buraya davet etmiştir. Bu sırada epigrafik çalışma 
yapan Prof. Dr. Thomas Drew-Bear ile karşılaştım ve tanıştım. Uzun süre bilgisinden ve 
çevre hakkında yayınlarından yararlandım.  
 

 
Fotoğraf şekil 166 

Hadim yolunda Sarıoğlan’da eski depo ve çeşme (eski yapılardan taşlar dikkat çekici) 
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Şekil 167 

Astra kenti planı 
 

ASTRA KENTİ SU YAPILARI 
Arkeolog Osman Ermişler’in isteği üzerine kentin su yolları tarafımdan araştırılmıştır.  
Astra kentinin bulunduğu bu çevrede batıda Soğukoluk ve Büyükoba’da küçük pınarlar 
bulunmaktadır. Oluk bu yörede çeşme anlamını ifade etmektedir. Soğukoluk’ta 2 çeşme 
(oluk), Büyükoba’da bir çeşme bulunmaktadır.  
Kentin bulunduğu İstanbul tepesi ve doğusunda hiç su kaynağı yoktur. Antik kente suyun 
batıdan geldiği kanısına vardım. Gelen su kaynağının kotu yaklaşık 1720 m, yani kent 
alanından 30 m daha aşağıdadır. Su yolu için 2 alternatif görünmektedir. 
1). Soğukoluk’ta mevcut oluğa su veren ve başka bir su kaynağı, borular ile bugün Büyükoba 
ve Develer geçidi yaylasına verilmiştir. Astra kentine 670 m uzaklıktaki su kentin hamamının 
bulunduğu yere kadar getirilmiştir.  
2. Tüm yaşamı burada geçmiş Ören Yeri bekçisinin ifadesine göre Büyükoba’ya gelen suyun 
Kuzalan tepesinden bir galeri ile geldiğini, insan geçebilen bu galerinin yaşlı bir söğüt 
ağacının kökleri ile kapandığını ve galerinin toprak altında kaldığını ifade etmiştir. Su yolunun 
krokisi aşağıya çıkarılmıştır.  
Su yolu üzerinde yer yer kazılar yapılmıştır. Kazılarda 30 cm genişliğinde 25 cm derinliğinde 
sıvalı üstü açık kargir kanallar görülmüştür.  
Kente gelen su  hamam olduğu sanılan yapı kalıntısının yaklaşık 30 m aşağısındadır. Su elle 
taşınmıştır. Yada yağmur ve kar ile doldurulan sarnıçlar vardır. Belki su gibi derin bir sarnıca 
alınmaktadır. Astra kenti su ve toprak kaynağı yönünden bugün bile yaşanması zor bir 
bölgedir. Dini önemi yanında orman ve maden kaynaklarını değerlendikleri düşünülebilir. 
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Şekil 168 

Astra antik kenti su yolu 

 
Şekil 169 

Astra kenti su yolu 

 
Fotoğraf 170 

Su yolu üzerinde kabartmalı taşların bulunduğu OLUK 
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HADİM YERKÖPRÜ 
 

Hadim'in Aladağ kasabasında Göksu Nehri bir tünelden geçmektedir. Bölge Yerköprü  ismi 
ile bilinmektedir. Doğal tünel veya sifonun sonunda Karasu su kaynağı şelale yaparak Göksu 
nehrine karışmaktadır. Doğal güzellikleri ile tanınmaktadır. Burada Karamanoğlu beylerinin 
yazları, çadırlarda yaşadığı tarihlerde geçmektedir. 
 

GÖKSU YERKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALI 
 

Hadim Aladağ Kasabası içinde Göksu Nehri üzerinde Göksu Yerköprü Hidroelektrik Santralı 
bulunmaktadır. Konya ilinde belediyelerce yaptırılmış küçük hidroelektrik santralları dışında 
yapılmış en büyük tesistir. 1953 yılında başlanmış İller Bankası ve Konya Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 
1959 yılında iki türbin devreye girmiş, üçüncüsünün 1963 hizmete alınması ile santralın gücü   
10.800 Kw olmuştur. Tesisin devreye girmesi ile üretilen elektrik enerjisi Konya ve çevresine 
verilmiş ve büyük bir rahatlama getirmiştir. 

 

 
Şekil 171 

Göksu Yerköprü ve Hidroelektrik Santralı Kanalları 
 
İletim kanalının Göksu nehrinden su aldığı bölge çok engebeli arazi olduğu için nehirden çok 
fazlada sürüntü maddesi giriyor ve türbinlere zarar veriyordu. 
Bu konuda 1962 yılında  DSİ Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Laboratuarında model 
deneyleri yapılmış buna göre bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak konuda kesin çözüme 
ulaşılamamıştır. 
Konya Belediyesi Elektrik-Su -Otobüs İşletmesi (E.S.O.) Müdürü Sırrı Sandıkçı tarafından 
konu incelenmiş, İTÜ Hidrolik Kürsüsü’nden Prof. Dr. Kazım Çeçen tarafından incelenmiş, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrolik Laboratuarı’nda su alma bölümünün 1/25 küçültülmüş 
modeli 1967 yılında inşa edilmiştir. Bu bilimsel araştırmalar sonucunda Prof. Dr Kazım Çeçen 
tarafından “Kum alma yapısı ve havuzları” yeniden projelendirilmiştir. 
Bu projeye göre Göksu üzerindeki su alma bendinden 4 adet  havuza su alınmakta, 
havuzlarda su hızı düşürülmekte ve içindeki sürüntü maddesinin çökelmesi sağlanmaktadır. 
Bu havuzların sonlarında savakların altında kapaklar bulunmakta ve bu kapaklar açıldığında 
havuzlarda su hızlanmakta ve sürüntü maddesini tesis devreden çıkmadan kendisi dışarı 
atmaktadır. 
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Bu işlemler daha önceleri tesis durdurularak elle işçiler tarafından dışarı atılıyordu. Bu proje o 
günlerde bu sahada uygulanmış ilk örneklerden olduğu için buraya alınmıştır. Bu konuda 
birde yayın vardır. (Prof. Kazım Çeçen- Göksu Yerköprü Su alma tesisleri, İ.T.Ü. 1967) 
 

 
Şekil 172 

Göksu Hidroelektrik Hidroelektrik santralında inceleme 1967 
En arkada Konya Elektrik Su İşletme Müdürü Elektrik Y.Mühendisi Sırrı Sandıkçı (1924), solunda Prof 
Dr. Kazım Çeçen, onun yanında Mehmet Bildirici, diğerleri Erhan Özmenek, İhsan Öğ, Fehmi Varlık 

 
TAŞKENT 

Bugün ilçe merkezi olan Taşkent, ticarete yatkın halkının Konya, İstanbul gibi büyük 
merkezlerde çalışması ile çevre yerleşimlerden ayrılmaktadır. Cumhuriyet öncesi ismi 
Pirlonga olarak bilinmektedir. İlçede Yavuz Sultan Selim yardımları ile yapılmış cami 
bulunmaktadır. 
1950-1955 yılları arasında Taşkent'in elektrik ihtiyacı için Belediye tarafından küçük bir 
Hidroelektrik santralı kurulmuştur. Eskiden kalma çeşmeleri vardır. 
 

 
HADİM VE TAŞKENT ÇEVRELERİ 

 
Bu çevrede tarihi kalıntı olan ve küçük çapta tarihi su yapısı olan yerleşimler de şöyledir. 
Aşağı Kızılca 
Köye eski bir kaynaktan mağara içinden su gelmektedir. Çevresinde eski Bağdat kenti olarak 
bilinen kalıntılar vardır. 
Çatak Köyü 
Köye getirilmiş su yolunda 600 m civarında bir tünel bulunmaktadır. 
Dülgerler Köyü 
Yakınında küçük bir eski yerleşim yeri olan Artanada kentinin kalıntıları vardır. 
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I L G I N KENTİ TARİHİ -TARİHİ SUYAPILARI 
 

Ilgın, kaplıcası ile tanınmış, batısındaki dağların dibindeki ovada kurulmuş Konya'nın bir 
ilçesidir. Ilgın eskiden ve bugün önemli yol üzerindedir. Ilgın 1917 yılında ilçe yapılmıştır. 
Ilgın bulunduğu yerde eskiden Tyriaion isimli kent bulunmakta idi. Kentin isminin ilk 
göründüğü tarih M.Ö. 401 yılıdır. Pers Prensi Cyrus topladığı ordu ile kardeşinden tahtı ele 
geçirmek için İran'a sefer yapmış ve buradan geçmiştir. Ordu Ilgın'da bir kaç gün dinlenmiş 
ve Cyrus, burada Kilikya'dan gelen misafirlerini karşılamıştır. Kilikya Kraliçesi Epyapsa 
onuruna burada ordusuna bir gösteri yaptırtmıştır. Bu olay Xenephon'un "Onbinlerin Dönüşü" 
adlı eserinde anlatılmıştır. Tyriainon için kalabalık bir kentti denilmektedir. 
 

 
Şekil 173 

Ilgın’da bulunmuş Ana Tanrıça kabartması (İstanbul Arkeoloji Müzesi Env. 2474) 
 

Bu Ana Tanrıça kabartması Ilgın tarihine büyük derinlik getirmektedir. Kabartma, Neolitik ve 
Hitit dönemi buluntularından sonra Konya yöresinde bulunmuş en eski eserdir. M.Ö. 6. 
yüzyıla ait olduğu belirtilmektedir. İlk defa isminin kayıtlara geçtiği M.Ö 401 yılından önce var 
olduğu anlaşılmaktadır. 
Kabartma Eski Yunan arkaik dönemin sanat özelliklerini yansıtmaktadır. Oradan gelmiş bir 
sanatçı tarafından yapıldığı düşünülebilir. 

 
ROMA DÖNEMİ 

Roma döneminde önemli bir kenttir, ancak bu dönemlerden bugüne gelen bir eser yoktur. 
Mimari parçalar, lahitler ve yapılarda kullanılmış taşlar bunu göstermektedir. Eski kentin Lala 
Mustafa Paşa Külliyesinin güneyi ve yakın çevresinde olduğu kabul edilebilir. 
Ilgın ve çevresinde pek çok yazıt okunmuştur. W. Calder tarafından MAMA cit 8 de 106 nolu 
kitabede Ana Tanrıça Anderini (Mitri Anderini) adına yazılmış kitabede kentin ismi Lagenia 
(ΛΑΓΕΙΝΟΙΣ ) olarak geçmekte, bu ise zamanla Ilgın’a dönüşmüştür. Halbuki şimdiye kadar 
Ilgın’ın pembe çiçekli bir bodur ağacın isminden geldiği tahmin edilmekteydi.  
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SELÇUKLU DÖNEMİ 

Selçuklu döneminde önemli bir kaplıca kentidir. İlk defa Alaaddin Keykubad döneminde 
bilinen Kaplıca Hamamı, 1267 yılında Sahip ata Fahreddin Ali tarafından yaptırılmıştır. 
Bugün çok genişlemiş modern hamamlar içinde bu yapı ve kitabesi bulunmaktadır. Kaplıca 
hamamının mimarı Kelük bin Abdullah'tır. Hamamın Selçuklu dönemi kitabesi bulunmaktadır. 
Selçuklu döneminin bir diğer eseri 1286 yılında yaptırılan Şeyh Bedreddin Türbesidir. 
Selçuklu Mimarisinin başarılı bir örneği olan türbenin diğer dikkat çekici yanı Roma 
döneminden kalma bir yapı kalıntılarının burada kullanılmasıdır. Burada görülen bir kitabe 
şöyledir. 
ΟΝΚΕΧΟΛΩΜΕΝΟ / ΧΟΠΑΝΩΑΕ / ...∆Ι..ΚΟΙΧΙΜΟΝΟ  

(Kitabe bir mezar taşının alt kısmıdır, mezarın bozulmaması hakkındadır) 
 

 
Şekil 174 

Ilgın Kaplıcası Selçuklu Kitabesi 
 

 
Fotoğraf şekil 175 

Ilgın Kaplıca Hamamı 
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OSMANLI DÖNEMİ 

Osmanlı döneminde Ilgın'ın en büyük cami ve külliyesi yapılmıştır. Bu eser eski 
kentin bulunduğu yere Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tipik 
Osmanlı Mimarisinin uygulandığı cami 1577 yılında ve bitişiğindeki kervansaray 1584 
yılında tamamlanmıştır. Halen tesis kapalı çarşı olarak kullanılmakta, cami ise 
ibadete açıktır. Lala Mustafa Paşa için şunlar söylenebilir. 

LALA MUSTAFA PAŞA ( ölümü 1580) 
Bosna'da doğmuş küçük yaşta kardeşi Hüsrev Paşa yardımı ile saraya girmiş, çeşitli 
görevlerden sonra asker olmuştur. Kıbrıs'ın fethine ve çeşitli savaşlara katılmıştır. 
Ölümünden önce 1580 yılında üç ay Sadrazam olmuştur. Ilgın, Lefkoşe, Kars'ta 
eserleri vardır. Ilgın veya Konya'da görev yapmadığı halde bu eseri ne için yaptırdığı 
araştırmaya değerdir. Ilgın Kaplıcası daima kentin dışında ve sadece kaplıca 
maksatlı kullanılmıştır. Kaplıca hamamı şifalı bir sıcak su kaynağının dibine 
yapılmıştır. Konya Bölgesinde kaplıca olarak kullanılan en önemli tesistir. 
 

ILGIN İÇME SUYU TESİSLERİ 
Ilgın'da yaptığım incelemelerden eski Ilgın kentini (Tyrianon) Lala Mustafa paşa Camii 
yanında kabul ediyor ve buraya Roma devrinde muhtemelen Bulcuk tarafından su getirildiğini 
kabul ediyorum. Burada eski bir hamamında temellerine rastlanılmıştır. Ayrıca eski mimari 
parçaların kullanıldığı bir tarihi çeşmede bulunuyordu. Selçuklu döneminde de burada su 
getirildiği veya eski yolların onarıldığı anlaşılmaktadır. Bu konuda yeterli bilgilere sahip 
değiliz. 19. yüzyılda çeşmeleri onaran ve yenilerini yaptıran Hacı Numan Efendi 
bulunmaktadır. Hangi çeşmeleri yaptırdığı tam bilinmemekte, ancak yaptırdığı bir çeşmenin 
kitabesi Ilgın'da bulunmaktadır. Kitabenin aslı ve Türkçe’si şöyledir. 

 
Şekil 176 

"Sahibül hayrat, Seyyidül hac Numan Efendi Gafarallah- sene 1241 (M 1825)". 
 

 
Şekil  177 

Ilgın’da eski dönemlerden taşlarının kullanıldığı tarih çeşme 
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Bu çeşmelerin Bulcuk'tan gelen su ile beslendiği anlaşılmaktadır. Numan Efendi  1838 
yılında (H1256) Kaplıca Hamamı’nı da tamir ettirmiştir. 
Daha sonraki yıllarda su yollarının bozulduğu ve kent halkının kuyu suları ile Çiğil Çayı’ndan 
su ihtiyacını karşıladığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde 1934 yılında Belediye Başkanı 
Şükrü Afacan'ın döneminde PTT mensubu Ali Rıza Bey öncülüğünde Belçika'dan getirilen 
demir borularla Bulcuk Köyünden su getirilmiş ve çeşmelere dağıtılmıştır. 

 
 

ILGIN OVASI SULAMASI 
 

Doğal durumundan bugün çok farklı kullanılan Ilgın Ovası su kaynakları ve sulamaları adım 
adım incelenecektir. 

SU KAYNAKLARI 
Ilgın Ovasına su boşaltan dört dere bulunmaktadır. Çiğil Deresi yaklaşık 35 km uzunluğunda 
güneyindeki, Aşağı Çiğil civarından gelmektedir. İlk kısımlardaki ismi Balkı Deresi’dir. Bulcuk 
Deresi, Bulcuk içinden geçerek gelmekte, yaklaşık uzunluğu 15 km dir. Eldeş Deresi, Eldeş 
köyü içinden gelmekte ve ilk kısımdaki ismi Kempos Deresi’dir.  Mahmut Hisar Tekke deresi, 
aynı isimdeki köy civarlarından gelmektedir. Dört  derenin tümünün yıllık akımı 1957-1971 
yılları ortalaması 124 hm³ tür. 

 
Şekil 178 

Ilgın Ovası Atlantı Sulaması 
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Şekil 179 

Pompajlı Ilgın Ovası Sulaması Planı 
 

Bunlardan, Çiğil Deresi Ilgın merkezinden geçerek Ilgın Gölü’ne ulaşır, geniş alanda göl 
çevresinde bataklık oluştururdu. Çiğil Deresi ile Doğanhisar’dan gelen Çebişçi Deresi kuzeyi 
Çavuşçu Gölü, güneyi Ilgın Gölü olarak bilinen gölü oluştururdu. Diğer üç dere de Kale ve 
Düğer köyleri üzerinden geçerek ovaya akar, Atlandı civarındaki düdende kaybolurdu.  
 

 
Şekil 180 

Ilgın Gölünün görünüşü 
 

ILGIN OVASI’NIN KURUTULMASI 
 

Ilgın Ovası’nda ilk iyileştirme 1950-1955 yıllarında yapılmış, Çiğil, Bulcuk, Eldeş, 
Mahmuthisar dereleri, ıslah edilerek boşaltım kanalı haline getirilen Bolasan Deresine 
verilmiştir. Bulcuk, Eldeş ve Mahmuthisar dereleri Bolasan’a ulaşmadan önce birleşmekte idi. 
Bolasan Boşaltım Kanalı Ilgın içine yapılan regülatörden düdene kadar 34 km dir. Bu şekilde 
çoğu Ilgın Gölü çevresinde 50,000 dönüm arazi kurutulmuş ve kazanılmıştır. 
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ÇAVUŞÇU DEPOLAMASI VE ATLANTI SULAMASI 
 

1963-1969 yıllarında Ilgın Gölü’nün kuzey ve güneyine toprak seddeler yapılarak Çavuşçu 
depolaması meydana getirilmiştir. Bu arada Mahmuthisar, Eldeş ve Bulcuk derelerinin suları 
bir derivasyon kanalı yardımı ile Çiğil deresi yolu ile Çavuşçu depolamasına verilmiştir. 
Çavuşçu depolamasına ait bilgiler de şöyledir. 
Toprak seddeleme 3-7 m arsında değişiyor. Güney sedde 2 375 m, kuzey sedde   
4 275 m, kret kotu 1029 m ve depolama hacmi 178 hm3 tür. Sulama yapılan alan 1630 ha 
dır. Bu uygulama ile bir göl ilk defa depolama haline getirilmiştir. 
Kale Köyü civarında Kale Regülatörü yapılarak Bolasan’dan su alınmıştır. Ana Sulama 
Kanalı Mahmudiye Köyünde iki kola ayrılmakta biri kuzeye ve biri güneye yönelmekte, sifonla 
Bolasan Boşaltım Kanalını geçerek Atlantı ve Mahmudiye (Çerkes Atlantı) ve Kolukısa 
arazilerini sulamaktadır. 
 

POMPAJLI SULAMA 
Çavuşçu depolamasından su alarak 1985-1993 yıllarında bir pompajlı sulama projesi 
gerçekleştirilmiştir. Bu proje çevrede ilk pompajlı projedir. Buna ait kısa bilgiler de şöyledir. 
Çavuşçu depolamasının batı sahilinde yer alan pompa istasyonunda 4 pompa ünitesi yer 
almaktadır. Çavuşçu depolamasının minimum seviyesi olan 1021.55 m kotundan, ana kanal 
başlangıcındaki yükleme havuzuna 23.26 m terfi ile pompaj mümkün olabilmektedir. Pompa 
ile sulama kanalı arasında  125.75 m cebri boru vardır 
Pompa karakteristikleri şöyledir. Pompa Ünitesi 4 adet, pompa istasyonu kurulu gücü 1800 
kW, her ünitenin debisi ise 1.10-1.35 m³/sn dir. Sulama alanı 5547 ha olup, Ağalar ve Sadık 
Köylerinin arazileridir. 

 
ILGIN YALBURT HİTİT HAVUZU 

 
Ilgın'ın 20 km kuzey doğusunda Yalburt Yaylası yer almaktadır. Çevre köyler buradan içme 
suyu almakta, yaylanın güneyinde bulunan 8 km uzaklıkta Avdan ve Şuhut köylerine içme 
suyu gitmektedir. 
Bu maksatla 1970 yılında su kaynağında  yapılan kazılarda Hitit dönemine ait 22 parça ve 
bazıları yazılı taşlar ve bir havuz ortaya çıkarılmıştır. Kutsal maksatlı yapılmış havuzda 
kitabeler bulunmuş ve bunların incelenmesinden ve kitabelerdeki  armadan bu yapının Hitit 
İmparatorluk çağında  Hitit Kralı IV. Tuthalya tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kral III. 
Hattusil’in  oğlu IV. Tuthalya  M.Ö. 1250-1220 yılları arasında krallık yapmıştır. Bu bilgiler 
1984 yılında bu kazılarda görev almış Raci Temizer tarafından yazılmış bir makaleden 
alınmıştır. Hitit İmparatorluk çağına ait ve Hitit İmparatorları tarafından bu bölgede yaptırılan 
tek ve ilk eser olan bu havuzun yazıları henüz okunmamıştır. Kitabeden bir bölüm buraya 
eklenmiştir. 

  
 

Fotoğraf resim 181 -182 
Yalburt Havuzu Hitit Yazıtları 
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K A D I N H A N I KENTİ TARİHİ -TARİHİ  SUYAPILARI 
 
Bugün Konya'nın yakın ilçelerinden biri olan Kadınhan'da tarihi yollar üzerinde 
bulunduğundan Selçuklu gününden kalma sadece bir han var idi. Bu han etrafında yerleşim 
başlamış ve Kadınhanı kenti ortaya çıkmıştır. Kentin eski ismi Saideli iken 1914 yılında 
Kadınhanı olarak değiştirilmiştir. 
İlçeye ismini veren handa Selçuklu gününde 1223 yılında Mahmut kızı Raziye Hatun 
tarafından yaptırılmıştır. Raziye Hatun'un yaşamı hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Mezarı 
Konya'da Hatuniye Mescidi’ndedir. Han Selçuklu han mimarisine göre yapılmış örnek bir 
eserdir. Han'ın kitabesinin  Türkçe’si şöyledir. 
"Allahım bu hanın sahibesi Mahmut kızı Raziye Hatun'a rahmet eyle. H 620 (M 1223 yılı) 
Han'ın bir başka özelliği bütün duvarları antik Laodecia (Ladik) kentinden getirilmiş yazılı, 
işlemeli ve mezar taşlarından yapılmış olmasıdır. Duvarlarında çok sayıda kırkın üzerinde 
yazıt vardır. Resmi görülen kapıda antik bir yapıdan sökülüp buraya yerleştirilmiştir.  
 

 
Şekil 183 

Hanın antik taşlardan örülmüş duvarı ve kapısı 
 

 
Resim 184 -185 

Hanın duvarlarındaki iki yazılı taş 
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Yukarıda görülen iki Roma dönemi yazılı taşın orijinali ve Türkçe’si şöyledir. 
ΓΑΕΙΟΧΕΙΟΥΛΙΟΧ/    ΠΑΤΡΙΚΙΟΧΤΗΓΛΥ /   ΚΥΤΑΤΗΜΟΥΘΙΑ /   ΟΡΕΧΤΙΝΗΕΝΚΡΑ /  
ΤΕΥΧΑΜΕΝΗΑΝ/ ΕΧΤΗΧΑ  ΜΝΗ   /ΜΗΧ ΞΑΠΙΝ 
“Gaius Julius Patrikios çok sevgili teyzesi Orestine’nin hatırası için bu yazıtı yazdırdı” 
 
ΓΑΕΙΟΧΕΙΟΥΛΙΟΧ /    ΠΑΤΡΙΚΙΟΧΤΩ /  ΠΟΘΙΝΟΤΑΤΩ /   ΜΟΥΑ∆ΕΛΦΩ 
ΜΝΗΧΘΕΟΑ /   ΝΕΧΤΗΧΑ ΤΗΝΤΙΛ (ΟΝ) /  ΤΑΥΤΗΝ ΜΝΗΜΗΧ  ΞΑΠ(ΙΝ) 
" Gaius Julius Patrikios çok sevdiği Mnesitheos hatırası için bu yazıyı yazdırdı” 
(Laddecia Compusta sayfa 94, 175  nolu yazıt)- Türkçe’leri Prof Dr. Thomas Drew-Bear tarafından 
yapılmıştır.) 
 
 

KADINHANI İÇMESUYU 
Tarihi handa su ihtiyacının kuyudan karşılandığı han çevresinde bulunan kuyulardan 
anlaşılmaktadır. İlçede yerleşme ve büyüme görülünce Kadınhanı'nın 9 km güneyinde 
bulunan Kındıras (Demiroluk) dağında bulunan su kaynağından içme suyu getirilmiştir. İki kol 
olarak farklı zamanda gelen suyolu Karadağ'ın her iki yamacından ayrı ayrı gelmiştir. 
Doğusundan gelen su yolunun 9 km, batısından geçen suyolunun 13 km olduğu harita 
çalışmalarından çıkarılmıştır. Suyun debisi 16 l/sn dir. 
 

KADINHANI ÇEVRESİNDE ÖNEMLİ YERLER 
KÖYLÜTOLU 

Kadınhanı-Ilgın yolu üzerinde  Kadınhanı'na 9 km uzaklıkta Köylütolu köyü bulunmaktadır. 
Burada Hitit çağına ait buluntular Ankara Anadolu Medeniyetleri müzesinde sergilenmektedir.  

 
HİTİT DÖNEMİ KÖYLÜTOLU BARAJI 

 
Bu çalışmalar sırasında 1884 yılında Anadolu’da araştırmalar yapmış Alman Lancoronski 
gurubundan Sokolowski tarafından bir sedde üzerinde Hitit imparatorluk dönemine ait bir 
yazıt bulmuş ve yayınlanmıştır. Buraya fotokopisi eklenmiş yazıt halen Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’ndedir. 
Daha sonra Konya yöresinde uzun yıllar araştırma yapan İngiliz bilim adamı W. Ramsay 
(1851-1939) bunu bir savunma duvarı olarak kabul etmiş, daha sonraki Hogart ve Headlam 
gibi araştırmacılarda bu görüşü benimsemiştir. Cornel bunun bir su yapısı olabileceği 
görüşünü ileri sürmüş, sonuçta araştırmacı H.G. Guterbock (1908-2000)  bunun bir su 
toplama yapısı olduğunu ortaya koymuştur. Hititolog olan Güterbock ilk defa 1931 yılında 
Türkiye'ye gelmiş Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü’nde dersler vermiş, Boğazköy de 
kazılarda bulunmuş bir bilim adamıdır. 
Anadolu’da en eski ve büyük boyutlu bu baraja ait fiziki bilgiler şöyledir. 
Şekli: hafif konkav  Kret uzunluğu  : 900 m  

Yüksekliği  :  -  
Baraj gövdesi muhtemelen toprak dolgudur. 
Su kaynağı : Mevsimlik sular, Mahmut Hisar deresinden taşan sular 
Alman asıllı Amerikalı arkeolog, Hans Gustav Güterbock  bu kitabede ismi geçen prensin 
adının Hattusas kaynaklarında da geçtiğini ve yazıtın imparatorluk çağına ait olduğunu 
belirlemiştir. 
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Şekil 186 - 187 

Çevrede bulunmuş Hitit yazıtı ve seddeden görünüş 

 
Şekil 188 

Köylütolu Barajı’nın konumu 
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Hititolog Bayan E. Masson kitabeyi tekrar incelemiş, yeniden okumuş ve burada ismi geçen 
prensin “SAUGA- RU(wa)-Ti” nin önemli görevler verilmiş krallık hanedanına mensup 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Prens “TİTARME” kentinin valisi ve koruyucusudur. Bu görev 
LABARNA olarak belirtilen Büyük Kral IV. Tuthalya  tarafından verilmiştir. 
Bu Titarme kenti neresidir ? bilinmemektedir. 
Bir mühendis gözü ile çevrede yaptığım gözlemler de şöyledir. Seddenin bulunduğu arazi 
çok hafif engebelidir. Çevresinde dere, pınar gibi sürekli su sağlayan bir kaynak yoktur.  
Muhtemelen toprak dolgu olan seddenin savunma veya su yapısı olduğu tartışma konusudur. 
O dönemde bir su kaynağının olup olmadığı bir  araştırma konusudur.  
 Yüksekliğin 25-30 m olmadığıdır.  
  

ŞAHÖREN VE KESTEL KALESİ 
Kadınhanı'nın güneyinde ormanlık bir bölgede Şahören ve Kestel Kalesi bulunmaktadır. 
Eşsiz bir piknik alanı olan yörede çok fazla eski mimari parçalara rastlanmaktadır. Latince 
kale anlamına gelen Kestel Kalesine su getirildiği söylenmektedir. Bölgede kazı olmadığı gibi 
henüz yüzeysel bir araştırma bile yoktur. 
 

 
Şekil 189 

Kestel’de bir mezar taşına işlenmiş ZEUS kabartması 
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KADINHANI  KOLUKISA  KARACAÖREN ŞEHRİ 
 

Kadınhanı, Kolukısa Kasabası yakın zamanlarda Vanlılar olarak bilinen bir sülalenin 
yerleşmesi ile kurulmuştur. Yamçı olarak bilinen geleneksel elbisenin kolunun kısa 
olmasından bu ismi aldığı belirtilmektedir. 
Kolukısa Kasabası’nın 6 km kuzey doğusunda Karacaören (Kışlak) mevkii bulunmaktadır. 
Bugün kışlak olarak kullanılan bu bölgede çok hafif bir vadi yer almakta bu vadinin her iki 
tarafında geniş bir kent kalıntısı bulunmaktadır. Burayı görmek için beni davet eden DSİ 
mensubu Osman Güneş ile11 Eylül 1992 de yaptığımız incelemede çok sayıda eski 
zamandan kalma kuyular görülmüştür. 
Bu vadi içinde 100-150 m boyunca 15 civarında kuyu vardır. Kuyular taş bilezikli ve içleri taş 
örmedir. Kesin kuyu adedi de belli değildir. Uzun zaman kullanılmayan kuyuların üzeri 
kapanmıştır. Bunların üzeri açılarak ve içleri temizlenerek kullanılır duruma getirilmiştir. Kuyu 
derinlikleri 15-20 m civarındadır. 
Kent kalıntıları Tuzyolu üzerindedir. Çevresinde kaya mezarlar olduğu söylenmektedir. 
Konya ovasında ilk defa böyle çok sayıda kuyunun bir arada oluşu çok değişik bir olaydır. 
Burada diğer ilgi çekici bir olay bizim küçüklüğümüzde kullanılmaya devam edilen kuyu döner 
tulumbalarının (dolap) burada bol miktarda görünmesidir. Bu dolaplara hayvanlar koşulur ve 
hayvanın gözü kapalı dönmesi ile düşey bir zincir kuyu içinde düşey yönde döner ve yukarı 
çıkan zincir lastik tapalarla boru içinden geçerken suyu yukarı alırdı. 
Besicilik yapan Kolukısa zenginlerinden Ömer Ağa bu kuyuların üzerini temizleyerek tek tek 
ortaya çıkarmış ve bir hurdalıkta bulduğu bütün dolapları getirip buraya monte etmiş, adeta 
bir dolap sergisi oluşturmuştur. 
Kuyular yönünden bölge çok zengindir. Kuyuculuk geleneği ve teknolojisinin eskiden bu 
bölgede çok geliştiği görülmektedir. Karacaören kuyuları dışında da ilginç örnekler vardır. 
 
 

 
Şekil 190 

Kadınhanı Kolukısa Karacaşehri planı 
 



 280

 
Fotoğraf şekil 191 

Karacaşehri Kuyuları ve ilginç su tulumbaları 
 

TEPE KUYU 
Kolukısa Kasabası’nın höyüğünde ve çevresinde çok çeşitli mimari parçalar 
görülmektedir. Hemen kasabanın kuzeyinde ve höyüğün yanında Tepe kuyu vardır. 
Kolukısa içinde bulunan diğer kuyuların suyu acımsı olduğu için 1963 yılına kadar 
köyün su ihtiyacını tek başına bu kuyu karşılamıştır. Kuyunun diğer bir özelliği su 
seviyesi değişmekte bazı yıllar iyice yükselerek kuyudan suyun taşmasıdır. 
 

KULAĞIKESİK KUYUSU 
Bu kuyu Kolukısa'nın 6 km kuzeybatısındadır. Batı taraflarında ören yerleri vardır. 
Kuyunun derinliği köylülerin ifadesine göre 40 kulaçtır. (Yaklaşık 60 m). Kuyunun 
özelliği 5 metreden itibaren tamamen kaya içine kazılmasıdır. Bu açıdan çok az 
rastlanacak bir örnektir.  
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KARAPINAR – EMİRGAZİ KENTİ TARİHİ 
TARİHİ SUYAPILARI 

 
Karapınar kentinin ismi, kuruluşundan 1934 yılına kadar Sultaniye iken, bu tarihte Karapınar 
olarak değiştirilmiştir. İlçe yapılması ise 1868 yılındadır. Sultaniye Osmanlı Sultanı 2. Selim'in 
valilik ve padişahlık dönemlerinde 16. yüzyılda kurulmuştur. En önemli mimari eser 2. Selim 
tarafından yaptırılan Selimiye Camii’dir. Cami  Mimar Sinan tarafından geliştirilmiş Osmanlı 
mimarisinin çok güzel bir örneğidir. Cami etrafında bir külliye ve annesi Hürrem Sultan 
tarafından yaptırılmış bir hamam bulunmaktadır.  
 

KARAPINAR İÇME SUYU 
Karapınar'da,  Pınarbaşı’ndan çıkan  bir su kaynağı bulunmaktadır. Çıkan su kekremsi olup, 
Karapınar bataklığına akmakta ve geçtiği yerlerde çoraklanma yapmaktadır. Kent kurulurken 
Sultaniye denilmesine rağmen sonraları bu acı pınarın isminden Karapınar olmuştur. Bu su 
kullanılmadığından kentin kuruluşunda Osmanlı Padişahı 2. Selim tarafından Ovacık 
yaylasından su getirilmiştir. Şimdi bu tarihi suyolunu inceleyelim. 
 

2. SELİM SU YOLU 
Osmanlı döneminin sayılı su yollarından biri olan bu tesis şimdiye kadar bilinmemiş ve 
literatüre girememiştir. Tesis yapılış tarihinden 1959 yılında suyolunun pik boru ile yenilene 
kadar Karapınar'a hizmet vermiştir. Su kaynağı Karapınar'ın doğusundaki 1600 m kotunda 
Ovacık Yaylası’ndaki pınarlardır. Buradaki Akkubba, Ağa, ve Çoka pınarları o dönemde 
yapılmış bir su deposunda (AKKUBBE) toplanarak 8-9 cm çapında künk (toprak) borularla 
Karapınar'a getirilmiştir. Akkubba su deposu kemerli eski bir yapı olup bugün kullanılamaz 
durumdadır. Buradan su yolu Sırçalı, Salur köyleri üzerinden gelip plandaki gibi Kumsivri 
tepesinin güneyinden Karapınar'a girmektedir. 
Konu ile ilgili Doç. Dr. Yalçın Küçükdağ’ın “Karapınar külliyesi ve su yolları” isimli bir yayını 
bulunmaktadır, (Küçükdağ, Y, 1997, s 79-82). “Su yolunun yapılışının 1568-1570 yıllarında 
gerçekleştiği, yapımı için Ereğli kadısı MEVLANA HAMZA’nın görevlendirildiği, Konya ve 
Kayseri kalelerinden işçilerin getirildiği, 43 günde 50.000 arşın su yolu yapıldığı, 340 pınarın 
suların Akkubba’da toplandığı yazılı kaynaklara dayanarak aktarıldığı” ifade edilmektedir. 
Maliyetinin ise 3 milyondan fazla akçe ve altın olduğu belirtilmektedir. 
Çevrede yaptığım araştırmalarda ve aşağıda görülen krokide uzunluğun 26 km olduğu, 360 
pınarın ve 43 günde yapılmasının abartılı olduğu kanısındayım. Ayrıca su pınarlarının daha 
önce şimdi harabe halindeki Kıyıkışlacık’a su götürüldüğü anlaşılmaktadır. 
 

SU YOLUNDAN SU ALAN ÇEŞMELER 
II. Selim tarafından getirilen su 5 çeşmeye ve yaptırdığı camiin şadırvanına verilmiştir. 
Bunların içinde kitabeli olan çarşı içinde camiin karşısındaki çeşmedir. 2. Selim tarafından H 
977 (M 1569) tarihinde yaptırılan çeşmenin kitabesinin Türkçe’si  İbrahim Gündüz'ün "Bütün 
Yönleri ile Karapınar" adlı kitabından buraya alınmıştır. 

 " Şahı şahan cihan bani-i Sultaniye 
Yanikim Şah Selim Hanı saadet göster 

 Kıldı ferman revan oldu bir abı safi 
 Ki safayla gelip nuş ide her teşneciger 
 Oldu engusti Muhammed gibi beş çeşme revan 
 Mucizati itdi ol resmi şaha yerdir eğer  
 Verdi ol çeşmelerin çünkü hoş meşamı 
 Duttu tarihlerin akdı uyumu Kevser 
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Kitabenin ortasında "Ya Allah ya Muhammed, sene  977 (M1569)"  yazılıdır. Meşami bu şiiri 
yazan kişidir. Kitabeden 5 çeşmenin yapıldığı da anlaşılmaktadır. Karapınar içinde  4 çeşme 
daha bulunmaktır. Bu çeşmeler ise : 

Koca çeşme: Yeni Mahallede Ali Kesik arsası içinde 
Ağa Çeşme : Çetmi Mahallesinde Çetmi çeşmesi olarak bilinir. 
Apak Çeşmesi : Bugün mevcut değildir. 
Hacı İsa Çeşmesi : Hacı İsa Mahallesindedir. 

 
Şekil 192 

Karapınar su yolu planı 
 

Ayrıca II. Selim tarafından  1563 tarihinde yaptırılan kendi adı ile anılan camiye  H 1004 (M 
1595 ) tarihinde ölümünden sonra onun adına şadırvan yaptırılmıştır. Kitabesi şöyledir. 

 "Hanı Selim ibni Süleyman, mergadi olsun cenan 
 Bu makamı dilkü şai eylemiş havzı revan 
 İddi tecdit piyale hem didi tarihi olmadı 
 Bu cihanda böyle bir şadırvan" 

II. Selim'in yaptırdığı suyolu üzerinde köylerde de tarihi çeşmeler bulunmaktadır. Bunlardan 
biri yol üzerindeki Salur köyünün çeşmesi, diğeri ise Sırçalı köyünün Künk adı verilen 
çeşmesidir. Ayrıca suyolu üzerinde Kırnak, Deliveli, Küngü, Çayırlık, Arık maslak yapıları 
bulunmakta, Acıgöl'ün batısından, ketirlerin kuzey eteklerinden devam ederek Kocakaya, 
Örtülü, ve Küpçukuru maslaklarından geçerek Kumsivri tepesinin güneyinden Karapınar'a 
giriyordu. Planda değiştirilen pik borunun planı da görülmektedir. 
 
Karapınar'ın kurucusu Selimiye camii ve bu suyolunu yaptıran II. Selim'in hayat hikayesi 
şöyledir. 

II. SELİM  (1524-1574) 
Büyük Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan’dan doğan oğludur. 
İstanbul'da sarayda dünyaya gelmiştir. Genç yaşta Konya Valisi olmuştur. (1542-1544)  Daha 
sonra Şehzade Mehmet'in ölümü üzerine Manisa'ya gönderilmiştir. İkinci defa Konya Valiliği 
1559 yılında başlamış ve padişah olduğu 1566 yılına kadar devam etmiştir. İkinci Selim'e 
padişahlık yolunu açan en önemli olaylar Konya çevresinde geçmiştir. Önce saltanata daha 
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yakın başka anneden doğan Şehzade Mustafa babasına karşı gelmiş ve babasının emri ile 
Ereğli Akhüyük'te öldürülmüştür. Bunun üzerine saltanata varis kendisi ve Şehzade Bayezid 
kalmıştır. 1559 yılında Selim'in Bayezid ile arası açılmış onu Konya civarında yenmiştir. 
Çocukları ile İran'a kaçan Şehzade Bayezid orada yakalanmış ve öldürülmüştür. Selim bu 
tarihten sonra tahtın tek varisi olarak Konya Valiliği’nde bulunmuş ve önemli eserler 
kazandırmıştır. Eserleri, Konya ve Karapınar'da Selimiye camileri ve Karapınar su yoludur. 
Babasının ölümü üzerine 1566 yılında padişah olmuş ve 8 yıllık padişahlık döneminde 
babasına hizmet eden en büyük Osmanlı Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa’ya devlet 
yönetimini bırakmış ve 50 yaşında hamamda bir kaza sonucu ölmüştür. 
 

KARAPINAR'DA  BUGÜNKÜ İÇMESUYU 
 

Karapınar'a uzun yıllar hizmet veren tarihi suyoluna Tahir Sözen'in (1906-1979) belediye 
başkanı olduğu 1946-1955 yıllarında artan ihtiyacı karşılamak için yeni pınarlar eklenerek 
suyolu pik boruya dönüştürülmüş ve kısa yoldan Karapınar'a getirilmiştir. Bu yeni su hattı ile 
su dağılımına 1959 yılında başlanılmış, ancak kentin büyümesi karşısında suyun kafi 
gelmemesi üzerine 1973 yılında derin kuyulardan su teminine gidilmiştir. 
 

 
Fotoğraf şekil 193 

Karapınar Selimiye Camii 
 

 
Fotoğraf şekil 194 

Karapınar Hürrem Paşa Hamamı 
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Şekil 195 

Karapınar içine II. Selim çeşmesi 
 

 
Fotoğraf şekil 196 

Selimiye su yolunda Ekizli köyü çeşmesi 
 

 
Fotoğraf şekil 197 

Selimiye su yolu üzerinde Salur köyü çeşmesi 
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KARAPINAR ÇEVRESİNDE ESKİ KENTLER 
 

HYDE-THEBASA ANTİK KENTLERİ 
 

Hyde, Lycaonia bölgesinde tarihi, Roma dönemi öncesine giden bir kenttir. Yeri önce 
Karapınar ilçesinde olduğu sanılmıştır. Araştırmacı William Ramsay “Anadolu’nun Tarihi 
Coğrafyası” adlı kitabındaki bölgenin yer aldığı haritada böyle gösterilmiştir.  
Hyde kenti Avrupa’da en yeni ve en kapsamlı olduğu kabul edilen, Almanca Klaus Berke’nin, 
(Viyana 1984) “Tabula Imperini Byzantini, Galatien und Lykaonien- 4” adlı yayınında 
KARACADAĞ üzerinde gösterilmiştir. Doğrusu da budur, çünkü Karacadağ üzerinde 
yetmişin üzerinde ören yeri vardır. Karapınar ilçe merkezinde böyle kalıntılar 
bulunmamaktadır. Ancak bu bilgiler Türkçe yayınlara yansımamıştır. İbrahim Gündüz’ün 
“Karapınar Tarihi” isimli yayınında ören yerlerine ait çok detaylı açıklamalar olmasına rağmen 
kentin ismi ve tarihi tespit edilmemiştir. (Belke K, 1984) 
Karacadağ ve çevresi incelendiğinde tüm Karacadağ üzerinde çok büyük bir kentin kalıntıları 
olduğu görülmektedir. Kalıntıların yerini gösteren harita incelendiğinde kentin sınırlarının, 
kuzeyde Arısama kalesi, batıda Kayalı, Bağdaylı, güneyde Se kalesi, Kesmez, ve Akören, 
doğuda Kutören’e kadar uzanmaktadır. Doğu-Batı yönünde yaklaşık 22 km, Kuzey-Güney 
yönünde 25 km olup, alanı 500 km² civarındadır. Merkezi Gölören ve çevresi kabul edilebilir. 
Bu geniş alan içinde Emirgazi ilçesi, Belkaya, Kutören, Gölören, Meşeli, Işıklar, Yamaç 
(Kehil), Kayalı, Öbektaş, Meşeli (Gicen), Kıcıkışla, Bağdaylı, Sırçalı, Salur, Kesmez, Akören, 
Beyören, Taşbudak (Gökbe), Oymalı (Gicen), Kızılgedik, Karaören köyleri yer almaktadır.  
Karacadağ üzerindeki bu yerleşim ve ören yerleri bugün Konya ilinin Karapınar, Emirgazi ve 
Ereğli ilçelerinin sınırları içindedir. Ancak Karacadağ üzerindeki tüm yerleşim yerlerindeki 
gelenek, görenek, ve kültür birbirinin aynıdır. Bunun bugünde devam ettiği görülmektedir.  
Bölge hakkında yazılmış kaynak eserler şöyledir. 
(Ramsay, W, 1890 Historical Geography of Asia Minör) ref.1,   
(William Ramsay, Gertrude Bell, “The thousand and one Churches” (ref.2) 
(Gündüz İ, 1980“ Karapınar Tarihi” (ref.3) 
Konyalı, İ.H,  “ Ereğli Tarihi”  (Ref.4) 
Klaus Belke “ Tabula Imperini Byzantini, 4  (Ref.5) 
 

HYDE KENTİ’NİN TARİHİ 
 

Karacadağ üzerindeki yerleşim yerlerinin Roma dönemi öncesine gittiği görülmektedir. 
Höyüklerde pek çok cam, eski seramik parçalarına rastlanılmaktadır. Bölgede yüzyılın 
başında araştırma yapmış William Ramsay ve Bayan Gertrude Bell, Arısama dağı ve 
çevresinde Hititler dönemine ait yazıt ve taşların olduğunu söylemesine rağmen, bugüne 
gelen bir şey yoktur.  
Kıcıkışla, Yağma Pınar höyüğünde mezar kazılarında bulunan ve bugün Konya Arkeoloji 
Müzesi’nde olan Frigya dönemine ait seramik parçaları bulunmaktadır. Frigya’nın sınırları 
buraya uzanmadığı için bunların buraya taşınarak geldiği düşünülebilir. Gölören yakınındaki 
Kanlı Kale’de yaptığımız incelemede kalenin çok eski olduğu anlaşılmaktadır. 
Roma döneminde çok büyük gelişme gösteren Hyde ilk defa Romalı tarihçi Pliny (23-79) 
tarafından Lycaonia kentleri arasında gösterilmektedir. 381 yılında İstanbul’da yapılan dini 
konsülde Hyde kenti temsilcisi Theodosius, Lycaonia ve Pisidia temsilcileri ile birlikte, ünlü 
kilise babalarından Nazianzos’lu İlahiyatçı Gregorius (329-390) tarafından hazırlanan 
“Testament”i (dini bildiri) imzalamıştır. 
451 yılında Kalkedon’da (İstanbul, Kadıköy) yapılan dini konsülde kent temsil edilmiş, 518 
yılında Ioannes isimli bir din adamının ismi geçmektedir. Hyde kenti Arap akınları sonucu 
önemini kaybetmiştir. 
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Şekil 198-199 

Karacadağ üzerinde yerleşim ve ören yerleri 
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THEBASA KENTİ 
 

Arap akınları sonucu gerileyen Hyde kentinin güneyinde 8. ve 9. yüzyıllarda Thebasa veya 
Kastron (Kale = Se kalesi) olarak bilinen yeni bir kent ortaya çıkmıştır. Konya’ya bağlı bir 
piskoposluk merkezidir. Kentin tarihi hakkında bilinenler şöyledir. 
Arap akınlarına uğrayan kent 793 yılında Abdurrahman bin Abdülmelik tarafından ele 
geçirilmiştir. Bizans tarihçi Theophanes, kentin su sıkıntısı yüzünden teslim olduğunu 
yazmaktadır. Tekrar Bizans yönetimine geçen ve Araplar ile yapılan anlaşma gereği yıktırılan 
kalesi 805 tarihinde İmparator Nicepherus (801-811) tarafından yeniden yaptırılmıştır. 
806 yılında Abbasi Halifesi Harun Reşit Kapadokya seferinde Ereğli ile birlikte, Thebasa 
kentini ve Se Kalesini tekrar ele geçirmiştir. Tekrar yıktırılan kale yeniden yaptırılmış ve 
yeniden Arapların eline geçmiştir. Daha sonra, Malazgirt zaferine kadar Bizans yönetiminde 
kalmış, 12. yüzyıl sonu önemi kaybolmuştur. 
 

HYDE ve THEBASA KENTİ KALINTILARI 
Çevrede harita ve yerinde yapılan incelemelerde yetmiş civarında ören yeri vardır. Bunlar 
haritada gösterilmiştir. Daha disiplinli bir ekip çalışmasında bunların artacağı kanısındayım. 
Bunlardan kısa bir özet verilecektir. 
 
 
1. Örenkale Arısama kalesi kuzey doğusu 
2. Küçükkale Arısama kalesi kuzey doğusu 
3. Küplük Öreni Arısama dağının doğusunda, buradan çıkan küpler, Belkaya İlköğretim 

Okulu bahçesinde 
4.Sarnıç Öreni Çevrede pek çok sarnıç var 
5. BELKAYA (Arısama) Eski yerleşim üzerine kurulmuş, köyde eski yapılardan gelen taşların 

monte edildiği evler vardır. İnilemeyen yer altı inleri ve mağaralar vardır. 
Ref.3 s.224 

6. Arısama Kalesi Dağ üzerinde kale sarnıç ve çeşitli yapı kalıntıları var. Kotu 1425 
7. Eski Kışla-Dikilitaş Geniş bir ören yeridir. Altında yer altı kentleri olduğu tahmin edilmektedir.
8. EMİRGAZİ İlçe merkezi, eskiden Gölören’e bağlı idi.  
9. Eski Kale Üzerinde kalıntılar vardır. 
10. Yamaç (Kehil) Çevresinde kalıntılar, yer altı mağaraları içinde sıvalı yerler vardır. 
11.Koçyiğit Yaylası Ören yerleri vardır 
12. Emir Gazi Türbesi Emir Gazi ismini buradan alır, Yanında dışarıdan dökülen su maslağı var 
13.Akkaş Sırtı harabe Ören yeri 
14.Ballıağıl Ören yeri 
15. Kayalı Çevresinde dolu durumda yer altı inleri var 
16. IŞIKLAR Eski tarihi bina ve kiliselerden getirilen kolon ve mimari parçalar evlerin 

cephelerine aynen bozulmadan kurulmuştur. Muhtar İbrahim Kaya 
yaklaşık 10 civarında ki bu evlerin dedesi Kasım Kaya tarafından 
yapıldığını ifade etmiştir. Mimari bir açık Hava Müzesi konumundadır. İlk 
defa bu evlerin Koruma altına alınması için tarafımızdan Koruma 
Kuruluna başvurulmuştur. 

17. Meşeli (Gıcan) Eski kalıntıların bulunduğu eski köy yeri 
18. Eski kışla Ören yeri, Ereğli’ye bağlı 
19. Kutören Eski kalıntılar vardır. Ereğli’ye bağlıdır. 
20. Kale tepesi Ören yeri 
21. BİLÖREN Çok önemli eski bir yerleşim yeridir. Bilören’de ki yapıların taşları 

Kutören, Gölören ve Belkaya’daki evlerde kullanılmıştır. 
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22. GÖLÖREN Hyde kentinin önemli bir merkezidir. Emirgazi ilçe olmadan önce 
çevrenin yönetim merkeziydi. Çevrede pek çok işlemeli kolon başları 
bulunmuştur. Gölören’de eski taşların kullanıldığı evler vardır. Bunların 
en güzeli Mustantık Dede’nin (Jeoloji Müh. Sami Aydın’ın dedesi) evi 
vardır. Gölören’i Hortu üzerinden Ereğli’ye bağlayan bir Roma yolu 
olduğu söylenmektedir. 

23. Karaören Körmenlik deresi ile Bibi arasında çok geniş bir sahada ören yerleri 
vardır. Ayrıca kuzey batıda ören yerleri ve kilise kalıntıları var. 

24. Kanlı Kale 1750 m kotundadır. Kale yapısında haçlı taşlar görülmektedir. Yapılan 
inceleme de kalede duvar yapılarının farklı oluşundan Roma öncesi 
olduğu kanısına varılmıştır. 

25. Kartalkaya Tepesi Ören yeri, kilise kalıntıları var. Ereğli’ye bağlı 
26. Taşbudak (Gökbe) Çevresinde çok ören yeri var. Ereğli’ye bağlı 
27. Kepez Öreni Ören yeri, işlemeli sütun başları Kutören Camiinde kullanılmış 
28. Kislik Öreni Ören yeri, kilise kalıntıları bulunmakta (Ref.3 s.193) 
29. Ekizli Eski köy 
30. Gıcan Kalesi Ekizli köyünün kuzey doğusunda kale, kalıntılar vardır. Kaçak kazılarda 

Roma dönemi öncesi buluntular görülmüştür. (Ref.3 s.198) 
31. Adalı Yayla Ören yeri, kilise, yer altı kenti kalıntıları var. 
32. Keklik Ören Geniş ören yeri, ortasında Ağsar tepesinde “Ağsar Kalesi” vardır. Kalede 

eski yapılar ve Ağsar Kilisesi kalıntıları yer almaktadır. Kalenin 
çevresinde başka kilise kalıntıları da bulunmaktadır. Ağsar Kilisesi taşları 
Beyören köyünde Ahmet Eren evinde kullanılmıştır. Akören çevresinde 
de ayrı bir Ağsar Kalesi vardır. 

33. Öbektaş Köy yeri,  
34. Süleymaniye Camii Halen harabe halinde camii, kitabesine göre Kanuni Sultan Süleyman 

tarafından 1558 yıllarında yaptırılmıştır. 
35. Yusuf Ağa Ören yeri 
36. Gökbe Tepesi Ören yeri 
37. ….. İsimsiz ören yeri 
38. Kesteleğin Öreni Ören yeri 
39 . BEYÖREN Ören yeri üzerinde köy, Ereğli’ye bağlıdır. Kuzey batısında kayalara 

oyulmuş ”Çengirin İni” isimli yer altı mağaraları vardır. Buraya girenlerce 
düzgün sıvalı yer altı kiliselerinin bulunduğu ifade edilmektedir. (Ref.3,) 

40. KICIKIŞLA Ören yeri üzerine köy, çevresinde Yanık Ören, Gavur Ağılı, Çay Öreni, 
Köy Öreni gibi ören yerleri vardır. Köy sınırları içinde Yağma Pınar 
höyüğünde FRİGYA dönemine ait olduğu belirlenen kaçak mezar 
kazılarda çıkmış buluntular Konya Arkeoloji Müzesi’ndedir. 

41 BAĞDAYLI Çevresinde Kırankaya ören yeri vardır. Çevresinde kilise kalıntısı ve 
çeşitli mağaralar yer almaktadır. Bunların içlerinde sıvalı mekanlar 
olduğu bilinmektedir. Bunlardan bazıları “Çaylak  ve Yedi Bacalı” 
Mağaraları bilinmektedir.  

42. SIRÇALI Köy yeridir. İçi sıvalı odaların bulunduğu Üçağızlı derede “Deve İni, Ağa 
İni, İğneli İn” gibi mağaralar bulunmaktadır. 

43. Salur İsmini bir Türk boyundan almaktadır. Köy 
44. Kayabaşı Kalesi  Kale kalıntısı 
45.Asma Kale Kale kalıntısı 
48. MENNEK KALESİ Kale iç içe iki surla çevrili, Mennek Kalesi ile Dağören arasında antik bir 

yol bulunmaktadır. 
49.Karamanoğlu Ören yeri 
50. DAĞÖREN Yörede bugüne gelebilen en önemli yerleşim yeridir. Oymalı köyünden 4-

5 açılabilecek bir yolla ulaşılabilir. Çok sayıda kilise  ve yapı kalıntısı 
bulunmaktadır. Geniş bilgi Ref. 5 bulunmaktadır. Ulaşılması güç oldu-
ğundan tamamen keşfedilmeyi beklemektedir. 



 289

51. Dağören Kalesi Kale kalıntısı,  
52. Eski Böğren Ören yeri 
53. Keçikale Kale kalıntısı, Alişar Kalesi olarak da bilinir 
54. Akyurt Ören yeri 
55. OYMALI (GİCEN) Yörenin en eski yerleşim yerlerindendir. Köyün eski ailelerinden Kemal 

Altınöz, Roma döneminde üzüm yetiştirilen teraslamalar olduğunu ifade 
etmiştir. Oymalı köyü son yıllarda göç nedeni ile boşalmaktadır. 

56. Aşağı Ören Dağören’in altında ören yeri 
57. Kurşunlu Kale Çok önemli bir kale yapısıdır.Ref.2 de geniş bilgi vardır. Kaleden düzgün 

taşlar sökülerek Kezmez ve Akören köylerinin binalarında kullanılmıştır. 
59. Domuz Kale Kale kalıntısı 
60. SE Kalesi Thebasa kentinin en önemli kalesidir. Karacadağ’ın en yüksek nokta-

sındadır. Bizans döneminde önemli olaylara sahne olmuş, Araplar 
tarafından anlaşma ile yıktırılmıştır. 

61. AKÖREN Köy, Thebasa kentinin kalıntıları üzerine kurulmuştur. Çevresinde yer altı 
kenti ve ören yerleri vardır.Bunların Bağcağız deresinde olduğu, 
Yilemez, Ahor İni, Seyyar Beli inlerindeki yapıların sanat değeri olduğu 
belirtilmektedir. Kızılasma mevkiinde de önemli kalıntılar vardır. 

62. Ağsar Kalesi Kale kalıntısı. Ören yeri, Keklik Ören’de de aynı isimde kale var. 
63. Mustafa’nın Ağılı Ören yeri 
64. Kilise Tepesi Ören yeri 
65. KESMEZ Köy, eski yerleşim yeri, Thebasa kentinin kalıntıları üzerindedir. Asma 

boğazında ören yerleri ve kilise kalıntıları vardır. İkinci bir kilise kalıntısı 
üzüm bağları içindedir. Burada bulunan yazılı bir taş Nazım Soyluer’in 
bahçe duvarında idi.  

66. Yağma Höyüğü Ören yeri, altında mağaralar var. Süleymaniye camiinin yanında 
67. Göynük Höyüğü Karapınar-Emirgazi yolu üzerindedir. Ören yeri, seramik parçaları 

bulunmuştur. 
68. Küllütepe Ören yeri, seramik parçalarına rastlanılıyor 
69. Tepesi Delik Ören yeri 
70. Kalvelti Tepesi Ören yeri, cam ve seramik parçalarına rastlanılıyor. 
 

HYDE KENTİ SU YAPILARI 
4. Sarnıç Öreni Çevrede 300 civarında sarnıç olduğu söylenmektedir. Sarnıçlar burada 

KAK olarak bilinmekte ve kışları kar ile doldurulmaktadır. 
7. Eski Kışla-Dikilitaş Çok yakınında bulunan Maltepe isimli höyüğün 300 doğusunda su 

arkları, künk (toprak borular), Göktepe kuyusu vardır. (Ref.3  s.250) 
17. Meşeli (Gıcan) Su ihtiyacı için köyün 1 km kuzey batısında 4 m genişliğinde 1500 m² 

alanda “Karamıklı Göl” yapılmıştır. Çok eski olduğu söylenmektedir. 
21. BİLÖREN “Bol sulu ve düzme taşlı Bilören” olarak söylenir. Sarnıçlar ve Güzel 

Ahırlı Kuyusu ve yer altı sığınakları  vardır. (Ref.3). Sarnıçlara halen 
serin olduğu için peynirler konulmaktadır. 

22. GÖLÖREN Gölören’in içinde üstü açık bir sarnıç yer almaktadır. Kenarları duvarla 
örülü sarnıcın çok eski olduğu söylenmektedir. Çevresinde Roma 
döneminden kalma hidrolik sıvalı sarnıçlar vardır. Sarnıçların yaklaşık 
ebadı 4 m x 12 m dir. Sarnıçlar 1960 yılına kadar su ile doldurulup 
kullanılıyordu. Mimar Orhan Arda’nın babası Ramiz Arda burada 
öğretmen iken iki sarnıçtan birini memurlar, diğerini halk kullanıyordu. 
1960 yılında köyün 3 km güneyine küçük bir gölet yapılmış ve Gölören’e 
verilmiştir. 

23. Karaören İçmesuyu 1952 yılında güney doğudan Kezzi yaylasından getirilmiştir. 
29. Ekizli İçme suyu Adalı yaylasından gelir 

 
31. ADALI YAYLA Adalı Yayla’da su kaynağı bulunmakta, muhtemelen Bizans döneminde 
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büyük bir su havuzu yapılmıştır. Bu yapı yakın zamanda DSİ tarafından 
onarılmış olup hayvanlar yararlanmaktır. Havuzun iki tarafı duvar, iki 
tarafı topraktır. Duvarlar 8 m uzunluğunda ve 1,5 m yüksekliğindedir. 
Havuzun altında sarnıçlar vardır. Sarnıçların içleri çok büyük olup suları 
tabandan gelmektedir. Bunların en önemlileri “Gümüleğin Kuyu”, “At 
Kuyusu”, ve “Olukça”dır. (Ref.3 s.67) 

41 BAĞDAYLI Yerinde aynı köyden Necati Beler ile yapılan incelemede; Kırankaya’ya 
suyun çok eskiden geldiğini ifade etti, yaptığım inceleme bunun doğru 
olabileceği kanasına vardım. Ovacık yaylasında çok büyük nüfusun 
yaşadığı anlaşılmaktadır 

42. Sırçalı Karapınar’a su götüren Selimiye su yolu üzerindedir.  
43. Salur Selimiye su yolu üzerindedir. Bu su yolundan su alan çeşmesi vardır. 
46. AKKUBBA Sultan II. Selim tarafından Karapınar’a su getirmek için 16. yüzyılda 

yaptırılmıştır. Halen harap durumdadır. 
47 OVACIK YAYLASI Yaylada çeşitli su pınarları vardır. Katip Çelebiye göre bunların sayısı 

abartılı olarak 360 olarak belirtilmektedir. Burada yaptığım incelemede 
buranın planı çıkarılmıştır. Selimiye su yoluna su veren bu kaynakların 
Roma döneminde buradaki yerleşimlere su verdiği kanısındayım. 

55. OYMALI İçme suyu Ponçaklı pınarından künk borularla getirilmiştir. Bu su yolu 
1952 yılında Sadık Altınözü tarafından onarılmıştır. Bu bilgiler köy 
Muhtarı İsmail Gedikli tarafından verilmiştir. 

58. DAĞ GÖLÜ Önemli tarihi ve doğal bir anıttır. Yaklaşık 60.000 m² alanında tatlı su 
gölüdür. Çevresinde kuyular ve yapı kalıntıları vardır. Bu kalıntıların 4-7. 
yüzyıla ait olduğu belirtilmektedir. (Ref.5) 

 
 

 
Şekil 200 

Ovacık Yaylası su kaynakları ve yerleşim yerleri 
Boyu 26 km, 8-9 cm çapında toprak boru, Çıkış kotu  1600 

1. Keçikale – 2.Kurşunlu Kale – 3.Akkubba – 4.Asmakale – Kayalı – 6.Kırankale – 7. Mennan Kalesi – 
8.Bağdaylı köyü – 9. Sırçalı köyü – 10. Salur köyü—11.Hacı Mehmet Mağarası – 13.kanallar 
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Fotoğraf şekil 201 

Işıklar köyünde eski taşların kullanıldığı ev 
 

 
Fotoğraf şekil 202 

Bağdaylı köyü civarında Kırankaya’da yıkıntılar. 
Bize rehberlik eden aynı köyden Necati Beler 

 
Fotoğraf şekil 203 

Arısama kalesi üzerinde sarnıç yapısı (Sarnıcı inceleyen kitabın yazarı Mehmet Bildirici) 
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Fotoğraf şekil 204 

1996 yılında Arısama dağı zirvesinde İbrahim Gündüz, Dağcılık Federasyonu Başkanı 
Recai Kıçıkoğlu ve bizlere rehberlik eden Karacadağlılar. 

 
Fotoğraf şekil 205 

Gölören’e ismini veren tarihi açık sarnıç 

 
Fotoğraf şekil 206 

Gölören yakınında Kanlıkale yıkıntılar, Araştırmacı İbrahim Gündüz 
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Şekil 208 

Dağören’de kapı ve duvarlar (Tabula Imperini Byzantini) 
 

 
Şekil 209 

Karapınar’da Dağören’den getirilmiş çok büyük kolon altlıkları 
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KARAPINAR OBRUKLARI 
 

Karapınar yöresinde çok zengin jeolojik değerlere sahip hiçbir yerde görülmeyen obruklar 
bulunmaktadır. Obruklar çökmüş irili ufaklı çukurlardır. Bazıları yer altı su tablasına kadar 
inmekte ve göl ortaya çıkmaktadır. Çok eski zamanlardan beri bulunanlar olduğu gibi yakın 
yıllarda ortaya çıkanlar da görülmektedir. Karstik olaylar sonucu  meydana gelmektedir. Bu 
konuda Timuçin Aygen'in "Türkiye'nin doğal ve Arkeolojik Değerleri" kitabında bol fotoğraf ve 
bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca Jeolog İlhami Çörekçioğlu'nun bu konuda incelemeleri 
bulunmaktadır. 
Obruklar içinde jeoloji ve tarihi bir arada sunan en ilgi çekici olanı Çıralı Obruktur. 
Karapınar'ın 25 km kuzey batısındadır. Çapı ortalama 250 m ve ovadan 80 m derinliktedir. 
Su seviyesi değişmektedir. Gölün yüzeyi 17.500 m² civarındadır. Obruğa sadece bir yoldan 
inilmekte ve Bizans döneminde göl kenarında oyulmuş mağaralarda yaşandığı görül-
mektedir. Üstteki yaylanın ismi ise Menekise'dir. 
 

 KARAPINAR MEKE TUZLASI 
Doğal bir anıt olan Meke Tuzlası Karapınar Ereğli yolunun güneyindedir. Bir göl içinde bir 
ada meydana çıkmış ve ada üzerinde püskürmeden dolayı küçük bir göl daha meydana 
gelmiştir. Bir kesiti buraya eklenen bu jeolojik oluşuma "Caldera" adı verilmektedir. 

 
Şekil 210 

Karapınar Obrukları planı 
1. Karasın Obruğu – 2. Kızılobruk – 3. Akobruk – 4. Obruk – 5. Kargalı Obruğu – 6. Yılanlı Obruk – 
7. Obruk—8. Çıralı Obruk – 9. Büyük Çıralı Obruk – 10. Acıgöl (Ereğli yolunda) – 11. MEKE TUZLASI 
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Fotoğraf şekil 211 

Çıralı Obruk 

 
Fotoğraf şekil 212 

Meke Tuzlası 

 
Şekil 213 

Meke Tuzlası kesiti 
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SARAYÖNÜ ve LADİK KENTLERİ TARİHİ 
 TARİHİ SUYAPILARI 

 
LAODICEA (LADİK) 

 
Bugün Ladik olarak bilinen belde, Laodicea isimli antik kenti üzerinde olup ismi bugüne Ladik 
olarak gelmiştir. Çok büyük bir antik kent olan Ladik’in tarihi bilinmeden çevrenin tarihini 
anlamak mümkün değildir. Çünkü kente ait kalıntılar, Ladik, Sarayönü ve Kadınhan ilçe ve 
köyleri, Konya’nı kuzeyinde Sızma beldesi ve çevresi, doğuda Altınekin (Zıvarık) çevresine 
kadar yayılmıştır. Ancak Türkçe kaynaklarda kent hakkında yayınlar yok denecek kadar 
azdır. 
Laodicea M.Ö 3. yüzyılda başkenti Antakya olan Selefkos Krallığı döneminde I. Seleucus  
Nicator tarafından annesi Laodice adına kurulmuş beş kentten biridir. Helenistik döneme ait 
yazıt ve bilgiler yoktur. Strabo’nun Coğrafya isimli kitabında Laodicea Compusta olarak 
geçmektedir. Combusta Latince yanık anlamına gelmektedir. Çevrede volkanik arazi 
bulunmadığına göre daha önce çok büyük bir yangın geçirdiği şeklinde yorumlanabilir. Aynı 
isimli diğer kentler ise Denizli’de Laodikya, Suriye’de Lazkiye, Lübnan’da bir kent ve Samsun 
Ladik’tir. Laodicea Konya bölgesinde kurulmuş ilk Helenistik kenttir. 
Bir süre Galatia Kralı Amyntas yönetiminde (M.Ö. 1. yüzyıl) kalan kent, Roma döneminde 
altın çağını yaşamıştır. Roma İmparatoru Claudius (41-54) bölgeye ve kente büyük hizmetleri 
olmuş Konya’da olduğu gibi imparatorun ismi kentin başına eklenmiştir. Bu büyük bir 
gelişmeyi göstermektedir. 

EPIGRAFIK ÇALIŞMALAR 
Kentin tarihini açıklayacak en önemli belgeler burada bulunmuş ve okunmuş yazıtlardır 
(Inscription). Birkaç yüz yazıt okunmuş olup, halende kazılardan yenileri çıkmaktadır. İlk 
epigrafik çalışmalar W. Ramsay tarafından yapılmış ve 1888 yılında yayınlanmıştır. Daha 
sonra William Calder ve arkadaşlarının 1908-1913 yıllarında yaptığı çalışmalar MAMA 
(Monumenta Asia Minor Antique) 1 ve 7. ciltte yayınlanmıştır. Cilt 1 de 285 ve cilt 7 de 104 
yazıt yayınlanmıştır. Günümüzde ise bu çalışmalar Prof. Dr. Thomas Drew-Bear tarafından 
yapılmaktadır.  
Yazıtlarda kullanılan diller ise çoğunluğu Grekçe olmak üzere Latince ve Frigçe dillerindedir. 
Frigçe yazıtlar Grek alfabesi ile yazılmıştır. Böyle çevrede 30 civarında mezar taşı 
bulunmuştur. Yazıtların büyük bölümü mezar taşlarıdır. 1. ve 3. yüzyıla ait olanlar 
çoğunluktadır.  Laodicea bazen Pisidia, bazen de Lycaonia bölgesinde gösterilmiştir. 
 

KÜLTÜRLERİN HAMUR OLDUĞU KENT 
Bu kentte Helenistik, Roma ve yerel dini inanç ve kültürlerin hamur olduğu görülmektedir. 
Çatalhöyük’ten beri gelen yanlarında iki yırtıcı hayvanın koruyucu olarak bulunduğu Ana 
Tanrıça burada Zizimmene Ana olmuştur. Diğer isimleri de vardır Impogerini, Anderini, .. gibi. 
Bu inanış güçlü bir şekilde kentte devam etmiş, hemen güneyindeki Sızma beldesi ismini 
Zizimmene Ana’dan almıştır. Bölgede pek çok Ana tanrıça heykelcikleri bulunmuştur. 
Konya çevresinde bereketi sembolize eden İvriz’de görülen Tarhundas isimli erkek tanrı 
adeta burada ZEUS’e dönüşmüştür. Şahören köyünde mezar taşına işlenmiş Zeus 
kabartması, bir yandan elinde başak tutuşu ile Tarhundas’a benzediği gibi, klasik Zeus 
heykellerinde görülemeyen, bugünde Anadolu’da görülen sakallı bir ihtiyara benzemektedir. 
Şahören’de bulunan yazıtta Nana oğlu Meiros Zeus’a adakta bulunmaktadır. 
Bu arada imparatorların ismi geçen pek çok yazıtta bulunmaktadır. Bunun kentin başkent 
Roma ile ne kadar yakın ilişkiler içinde olduğunu göstermektedir. 
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Fotoğraf şekil 214 

Ladik’te Roma dönemine ait yazıt 

 
Fotoğraf şekil 215 

İmparator Hadrianus için yazılmış yazıt 
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Cilt 1, 19 nolu yazıtta İmparatorlar Maximino (309-313), CONSTANTINO (İlk Hıristiyan 
İmparator), Licinnio ismi geçen yazıt vardır. Gene aynı cilt 23 nolu yazıt İmparator 
Commodus (180-193) ile ilgilidir. 
21 nolu yazıtta İmparator Antonius Pius’un (138-161) azat ettiği Valeria Cleopatra ile 22 nolu 
yazıtta İmparator Aerilius’un (161-180) azat ettiği Aurelius Trajanus ismi geçmekte, adı 
geçenin burada yaşadığı anlaşılmaktadır. 
Gene 24 nolu kitabede burada yaşayan Antius Quadratus isimli kişinin vasiyetle mallarını 
İmparator Hadrianus’a (117-138) bağışladığı anlatılmaktadır. İmparatorlara yakın bu kişilerin 
burada tarım işletmeciliği yaptığı sanılmaktadır. Bu işletmeler bugün de mevcuttur. 
Yazıtlardan sosyal hayat ile ilgili ilginç bilgiler gelmektedir. Bazı kadın mezarlarında ip ve 
ağırşak taşa işlenmiştir. Bunların örgü işlerinin önemi anlaşılmaktadır. Bugün halıları ünlü 
olan Ladik’te bu çalışmaların çok eskiye gittiği anlaşılmaktadır. Bazı erkek mezar taşlarına 
ise bağ budama aleti işlenmiştir. Bunlarda bahçeciliğin eskiliğini göstermektedir. 
 

HIRİSTİYANLIK DÖNEMİ 
Hıristiyanlığın kabulü ile kentte yeni bir dönem başlamıştır. Hıristiyanlığın kabul edildiği 324 
yılından önce mezar taşlarından gizli Hıristiyanların olduğu yazıtlardan anlaşılmaktadır. Cilt 1 
156 sayılı yazıtta bir Hıristiyan’a ait olduğu sanılan mezar taşında gamalı haç bulunmaktadır.  
Pisidia kentleri arasında 325 yılı İznik meclisine Adon Lycius’un kenti temsil ettiği 
görülmektedir. Laodicea’da ilk piskopos Markos Iolius EUGENIUS hakkında cilt 1 de 170 
nolu yazıtta bilgiler bulunmaktadır. Bu yazıt Anadolu’da bulunmuş en değerli yazıtlardan 
biridir. 
“Markos Iolius Eugenius Kosessa köyünden Kyrillos Keler’in oğludur. Ladik Kent Meclisi üyesidir. 
Pisidya valisinin dairesinde onurlu bir şekilde askerliğini yapmıştır. Roma Senatörü Nestorius’un kızı 
Flavia Iulia Flaviane ile evlenmiştir. Roma İmparatoru Maximinus (308-314) zamanında Hıristiyan 
olduğu için askerlikten ayrılmak zorunda bırakılmıştır.Pisidya valisi Diogenes iken işkence görmüş, 
Tanrı emrine uyup Laodicea’da kalmış, piskopos olmuş, bu görevde 315-340 yılları arasında görev 
yapmıştır. Bu sırada burada temelinden ilk kiliseyi kurmuştur. Bu yapı ile ilgili su kemerlerini, 
heykeltıraşlık işlerini yaptırmıştır. Hayatının sonlarında bir  lahit yaptırmış, kendisi ailesi ve kilisesi için 
bu yazıtı yazdırmıştır.” 
Eugenius’un hayatı o dönemden kesit vermektedir. Henüz Hıristiyanlığın resmen tanınmadığı 
dönemde Hıristiyan olmuş, işkence görmüş, Hıristiyanlığın İmparatorlukça kabulü ile burada 
ilk kiliseyi kurmuştur. 

NOVATIAN TARİKATI 
Sarayönü Başhüyük’e yaptığım bir gezi sırasında beldenin hemen kuzeyinde höyüğün 
hemen dibinde gelinim Banu Bildirici küçükken oynadıkları çeşmedeki çok uzun bir yazıtı 
gösterdi. Yaptığım araştırmada, Stephen Mitchell’in “Land, Men and Gods Anatolia- 
Anadolu’nun ülkesi, insanlar ve Tanrıları- 1993” adlı yayının 2 cilt sayfa 101 de yazıtın 
incelendiğinin farkına vardım. Bir tarikatı belirten gene rahip Eugenius’a ait ilginç yazıtın 
Türkçe’si şöyledir. Bu Eugenius farklı bir kişidir. 4. yüzyıla ait olduğu kabul 
edilmektedir.(Mitchell, S, 1993) 
“Önce her şeyi gören Tanrı için dua edeceğim. İkinci olarak onun başmeleği !! İsa için ilahi 
söyleyeceğim. Ölmüş bulunan EUGENIUS’un yeryüzünde anılması büyük bir olay. Ey Eugenius sen 
bu dünyadan genç olarak ayrıldın. Güneş ışığını gören herkes seni tanır.Duğu, batı, kuzey, güney 
senin engin tecrübende, senin başarılarında, senin zengin ve asaletinde, hoşgörülü geniş 
yüreğindedir. Sağlığında yoksulları cesurca destekledin. Herkesten üstün ve farklı idin. Frigya, Asya, 
Doğu ve Batı senin matemini tutuyor. 
Genç yaşta ölen bu Eugenius sapmış bir tarikatı temsil etmektedir. Bu dini akım NOVATIAN 
olarak bilinmektedir. Novatus tarafından kurulmuş, ve Novatus 3 yüzyılda kendisini anti Papa 
ilan etmiştir. Tarikatın, Konya çevresinde en güçlü olduğu yer Laodicea olup Çarşamba çayı 
civarında da inananları vardır. Ayrıca İznik, Bursa ve İstanbul’da görülmektedir.  
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4. yüzyılda Konya’da piskopos Amphiliochius ile Kayserili Basilieus arasında yazılmış 
mektuplarda inançtan sapmış kimselerle nasıl mücadele edileceği tartışılmaktadır. Bu yazılı 
taş bunu doğrulamaktadır.  
Bu inancın benimsediği dini ilkelerde şöyledir. Zevk ve eğlenceden uzak durmak, sade 
yaşam ve kıyafetleri benimsemek, törenlerde şaraptan uzak durmak, suyu tercih etmek, 
rahiplerin günah çıkarmasını reddetmek, tövbe halinde sadece Tanrı’nın kişiyi affedeceğine 
inanmak” İslam inancına daha yakın görüşler dikkat çekici. 
Devletin resmi görünüşüne aykırı bu dini akımın hoş karşılanmadığı açıktır. Bu konuda 
şimdilik hiç bilgi yoktur. Ancak bu tarikatın ortadan kaldırıldığı, ancak Laodicea’nın bunun 
bedelini çok ağır ödediği kabul edilebilir.  

 
Şekil 216 

Bahçesaray’da Eugenius’un lahdi 

 
Şekil 217 

Eugenius yazıtının orijinali (Grekçe) 
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Şekil 218-219 

Novatian Tarikatı rahibi Eugenios adına yazılmış taş (Sarayönü-Başhüyük’te) 
 

 
Fotoğraf şekil 220 

Sarayönü Başhöyük Beldesi’nde çeşmede bulunan Novatian Eugenius yazıtı 
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BİZANS DÖNEMİ 
Bizans döneminde kentin başkent İstanbul ile temasları azalmaktadır. Kentin Selçuklu 
döneminde kısmen önemini koruduğu, ancak Sarayönü’nün önüne geçtiği düşünülebilir. 
Büyük Selçuklu Veziri Fahrettin Ali’nin kızından birinden torunu 1291 yılında Ladik Emiri 
olduğu bilinmektedir. 
 

KENTTEN BUGÜNE GELEN 
Bugün SİT alanı olarak kabul edilmiş Höyük kentin merkezi kabul edilebilir. Höyük üzerinde 
Selçuklu döneminden kalma camii vardır. Kitabesi okunmamıştır. 
Höyük üzerinde yapılan bir kazıda Bizans dönemi kilise kalıntısı görülmüştür. Aynı yerde 
Barda Fokas ile ilgili bir yazıt bulunmuştur. Barda Fokas 971 yılında ayaklanmış, 989 yılında 
ölmüştür. Halen kullanılan mezarlıkta 40 civarında Roma ve Bizans mezar taşları 
bulunmuştur. Güneyinde Kurşunlu’da Roma dönemi kalıntıları yanında Ayazma kalıntısı 
vardır. 

 
Fotoğraf şekil 221 

Ladik’te Merkez Camii cephesi, kolonların Bizans dönemi yapısından gelmiş 
 

ÇEVREDEN BU GÜNE GELEN 
Laodicea kentinden çevrede bulunmuş ve çevreye taşınmış pek çok yazıt ve taşlar 
bulunmaktadır. Yapılan araştırmada 
Kadınhan’da bulunan Handa 29 adet taş, Kadınhanı içinde 34 adet yazıt 
Sarayönü’nde cami ve çeşmelerde kullanılmış ve çevrede görülmüş 49 adet yazıt, 
Kadınhanı Demiroluk (Kındıras) köyünde 22 yazıt. Kındıras olan köyün isminin çok eski 
olduğu görülmektedir.  
Kadınhan Beykavağı (Ketsel) köyünde 16 yazıt. Ketsel Latince kale anlamına gelmektedir. 
Kadınhanı Şahören’de 6 yazıt, birinde Zeus kabartması var. 
Kadınhanı Osmancık ‘ta 5 yazıt, Söğütlü Dırağan 2 yazıt, Keslik 2 yazıt, Yeni Yayla 2 yazıt 
Bahçesaray (Nevinne) 15 yazıt, Nevinne çok eskiden gelmekte.  
Dağdere’de 8 yazıt, Meydan köyü ve istasyonunda 31 yazıt,  
Başhüyük’te halen mevcut pek çok yazıt 
Ankara yolunda Altınekin (Zıvarık) 14 yazıt, Dedeler köyünde 6 yazıt okunmuş ve 
yayınlanmıştır. 
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Çevresinde kalıntı olabilecek tepeler şöyledir 
Ketsel tepesi, 10 km güney doğusunda (Beykavağı) kalıntılar var 
Kale tepesi, 6 km güneydoğuda Kurşunlu-Bahçesaray arasında 
Bayamlıdağ, hemen kuzeyinde kayaya oyma mezarlar bulunmakta, 
Ayyiles tepesi, bir aziz ismini taşımakta 2 km batısında, 1466 kotunda 
Kızkayası, Ladik’in 6 km güneyinde 
Karadağ, 9 km güneydoğusunda Bağrıkurt yakınında 
 

 
Fotoğraf şekil 222 

Konya-Kadınhanı yolu üzerinde Laodeciea kenti kalıntılarından yapılmış çeşme 
 

 
Fotoğraf şekil 223 

Sarayönü Başhöyük beldesinde görülmüş yazılı taş 
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LAODICEA SU YAPILARI 

 

 
Şekil 224 

Laodeciea kenti ve çevresi, su kaynakları 
 

Kentin su ihtiyacı çevredeki pınarlardan karşılanmıştır. Bu konuda henüz hiçbir araştırma ve 
yayın yoktur. Yerinde yaptığım incelemelerde 5 pınardan su alındığı görülmektedir. 
Çandır Pınarı bir kentin güney batısından galeri içinde geliyor, ve çeşmelere su veriyor. 
Galeri içinde bir havuz ve bazı dini yapılar olduğu söyleniyor. Yer ter bacaları var. Çandır 
çeşmesine veriyor.  
Kiğiş Pınarı: Kentin batısından galeri ile gelen bir kaynak, çeşme ve çamaşırhaneye su 
veriyor. 
Güneyde Kurşunlu köyü civarından üç su kaynağından kente su geldiği konusunda bilgiler 
vardır (MAMA cilt 1). Nitekim Ladik’ten 2 km uzaklıkta Kurşunlu tarafında Roma dönemi 
binası temelleri ve yanında bir Ayazma olduğu görülmektedir. Burada uzun araştırma yapan 
William Calder cilt 1 önsözünde buradan gelen su yolunun 5 olduğunun söylendiğini ve 
“kendilerinin Hıristiyan kökenli halktan geldiklerini belirten Müslüman Ladiklilerin bu ayazma 
da çocuklarının gavur olmaması için yıkadıklarını” belirtmektedir. 
Planda görülen bu hat üzerinde DSİ tarafından 1991 yılında Ladik göleti yaptırılmıştır. 
Emanet yaptırılan Ladik göletinin 10.10.1995 tarihinde Kabul Heyeti başkanı idim. Şantiye 
şefinden baraj kazısı sırasında antik bir su yolunun olması gerektiğini belirttim. Kendisi 
yaklaşık 30 cm x 100 cm bir kanalın çıktığını, taş örgü olduğunu, üst kısmın kum ile 
doldurulduğu ve galeri içinde su bulunduğunu belirtti.  
Kent içinde bulunan tarihi çeşmelerde şöyle; Çarşı çeşmesi- Medrese çeşmesi- Kiğiş 
çeşmesi- Çandır çeşmesi –Paşa çeşmesi 
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Çeşmelerin ve su yollarının eskiliğini aşağıdaki yazıt doğrulamaktadır. (MAMA Cilt 7 11 sayılı 
yazıt). Yazıt Prof Dr. Thomas Drew-Bear tarafından kitabın yazarının isteği üzerine 
okunmuştur. 
“Pluton oğlu Bassos (Laodicea’da) çarşı müdürü ve iyi bir vatandaştır. Görevini rüşvet almadan 
yapmıştır. Kıtlık zamanında iki defa kentten yardım almadan kendi parası ile buğday getirmiş, ucuz 
fiyata halka satmıştır. Kentte pek çok yararı dokunmuş çarşıda bulunan çeşmeye su getirmiştir. 
Claudilaodicea Meclis ve Halkı tarafından onurlandırılmıştır.” 
 

 
Şekil 225 

Çandır su yolu galerisinde baca yapısı 

 
Şekil 226 

Ladik içinde tarihi Çarşı çeşmesi 

 
Şekil 227 

Ladik içinde Meydan çeşmesi 
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LADİK GÖLETİ 
Konya DSİ IV. Bölge Müdürlüğü tarafından 1991 yılında hazırlanan planlama raporuna göre; 
su kaynağı güneyde Değirmençay ve yan kollarıdır. Su potansiyeli 1,3 hm³, sulama alanı 
Ladik içinde 228 ha. Gölet 1995 yılında tamamlanmıştır.  
 

SARAYÖNÜ KENTİ ve TARİHİ SU YAPILARI 
Konya'nın kuzeyinde ova üzerinde kurulu en yakın ilçesidir. İlçe oluşu 1959 yılıdır. Sarayönü 
çevresinde Altınova ve Konuklar Devlet üretme çiftlikleri bulunmaktadır. Sarayönü'nde tarihi 
sayılabilecek tek eser Karamanoğulları’nın son döneminde Pir Hüseyin Bey tarafından 
yapılmış camidir. Kent içinde antik Laodicea kentinden gelen pek çok tarihi ve yazılı taşlar 
eski yapılarda ve çeşmelerde kullanılmıştır. 

 
Fotoğraf şekil 228 

Sarayönü içinde Laodicea kentinden gelen işlemeli ve yazılı taşlarından yapılmış çeşme 

 
Fotoğraf şekil 229-230 

Sarayönü içinde Laodicea kentinden gelen işlemeli ve yazılı taşlarından yapılmış çeşme 
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SARAYÖNÜ ÇEVRESİ 
 

BAŞHÖYÜK KASABASI 
Başhöyük Beldesi Sarayönü’nün 6 km doğusunda yüzyılın başında Kafkasya'dan göç eden 
Karaçay Türkleri için boş bir alanda 1903-1904 yıllarında kurulmuştur. Yeni planlı kurulmuş 
bir köy olduğu için buraya alınmıştır. Köy yapılmış bir imar planına göre dik caddeler ve 
bunlar arasında dört köşe imar adaları oluşturulmuş ve her adanın köşesine bir çeşme 
yapılmıştır. Beldenin suyu 17 km güneyde dağlık bölümde bulunan Kurşunlu Köyü 
yakınındaki bir pınardan 1947 yılında getirilmiştir. Bununda çok ilgi çekici bir öyküsü vardır. 
Köyde değirmencilik yapan Kafkasya doğumlu Musa Baybolat bu işin eğim tatbikatını 
üstlenmiş, bunu kendi geliştirdiği bir aletle yapmıştır. Bunun resmi aşağı eklenmiştir. 
 

 
Şekil 231 

Su yolunda eğim ölçümünde kullanılmış kot ölçme aleti 

 
Fotoğraf 232 

Başhöyük Beldesi’nde Laodeciea kentine ait başka bir yazıt 
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SARAYÖNÜ ÇEVRESİNDE SULAMALAR 
 

BEŞGÖZ SULAMASI 
Beşgöz sulaması, Sarayönü'nün 6 km batısında bulunan Beşgöz Gölü, Karasu kaynağı başta 
olmak üzere çeşitli pınarlardan çıkan sularla oluşur. Geliri yaklaşık 650 lt/sn dir. Bu kaynak 
suyu eskiden beri sulamada kullanılmaktadır. Bugünkü kullanımı ise şöyledir. 
Bu suyun yarısını Konuklar Devlet Üretme Çiftliği, diğer yarısını da Kolukısa, Gözlü, ve 
Kökez köyleri kullanmaktadır. Bu su hakkı Kadınhan Asliye Hukuk Mahkemesi  1986/299 
esas kararı ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
"Sarayönü İlçesi Konuklar Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünün sahasında çıkan Beşgöz su 
kaynağından elde edilen 650 l/sn miktarındaki  suyun yarısının Konuklar Devlet Üretme Çiftliğine ait 
olduğuna, diğer yarısının ise Kolukısa Belediyesi, Gözlü Köyü Muhtarlığı ve Kökez Köyü Muhtarlığına 
ait olduğuna karar verildi" 
Bu mahkeme kaydından önce 20.4.1966 tarihinde suyun kullanılması ile ilgili Konya Valisi Ali 
Cahit Betil, Kadınhan Kaymakamı, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Topraksu Müdürlüğü Konuklar 
Devlet Üretme Çiftliği temsilcileri ve köy muhtarlarının katıldığı bir toplantıda bir konu 
protokola bağlanmıştır. Konuklar Devlet Üretme Çiftliğinin sulanan arazisi 5.000 dekar 
civarındadır. (Bu bilgiler DSİ mensubu ve bu konu ile ilgili Tayfur Erdoğan'dan alınmıştır.) 

 
BAKIR PINARI 

Bu kaynaklar, Büyükzengi köyünün (Bakırpınarı) bulunduğu yörede Beşgöz pınarlarına 
benzer bir şekilde çıkmaktadır. Bakırpınarı köyünün bir kısım arazisini sulayıp kuzeye 
yönelmektedir. Çomak ve Yenidağ değirmenlerini geçip Absarı (Değirmenli), Yenicekaya, 
Karayürüklü arazilerini sulayıp, Kökez Hüyüğünün önünde Beşgöz Deresi ile birleşmektedir. 
 

Buradan sulanan araziler yaklaşık şöyledir. 
Bakırpınarı Köyü 10.000 dekar 
Kökez Köyü   1.500     " 
Gözlü Köyü   3.000     " 
Kolukısa Kasabası  3.500     " 

 
 

ALTINOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ SUYOLU 
Altınova Devlet Üretme Çiftliğine 6 km batıda Kadınhan-Polatlı yolunun solundan alınan su 
Üretme Çiftliği içindeki depoya isale edilmektedir. 

 
KABAÇALI KARAHİSARLI SU YOLU 

Bakırpınarı’ndan su alan Gavurun Dere üzerindeki Değirmenli Köyünden alınan su, içmesuyu 
olarak Kabaçalı ve Karahisarlı köylerine gitmektedir. Bugün bu kaynak daha genişletilerek 12 
yerleşim yerine içme suyu sağlamaktadır. 
Su çok önemli bir konu olduğu için kurallara uyulmadığı zaman kavga sebebi de olur. Buna 
aşağıda 29.07.1994 tarihinde Konya gazetelerinde çıkan bir haber buraya alınmıştır. 
“Konuklar Devlet Üretme Çiftliği, Kadıhanı’na bağlı Kökez köyü, ile sarayönü’ne bağlı Gözlü Kasabası 
arasında hazineye ait kaynak suyunun kullanılması konusunda daha önceki varılan anlaşma uyarınca 
Kökezliler 13 gün boyunca suyu kullandılar. Suyu kullanma sırası gelen Gözlü’lü vatandaşlar suyu 
kendi topraklarına çevirmek için ellerinde kazma ve küreklerlerle kaynak yerlerine gittiler. Ancak 
Kökezlilerin itiraz ve karşı koyması ile karşılaştılar. Aralarında çatışma çıktı ve dördü ağır 18 kişi 
yaralandı. Sarayönü Kaymakam’ı Muammer Kutlu olayı doğruladı, iki ay önce Kökez ve Gözlü 
arasında suyun 13 er gün kullanılması konusunda anlaşma yapıldığını belirtti, ve olayın mahkemeye 
intikal ettiğini belirtti. 
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Şekil 233 

Sarayönü Suyolları 
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SEYDİŞEHİR KENTİ TARİHİ 
 TARİHİ SUYAPILARI 

 
1915 yılında ilçe olan Seydişehir, Eşrefoğlu döneminde 14. yüzyıl başlarında buraya yerleşen 
Seyid Harun Veli (ölümü 1320) öncülüğünde kurulmuş ve onun adı verilmiştir. 
Bilgin ve saygın kişi olan Seyid Harun kentin hemen kuzeyindeki Türklerin Vervelit dedikleri 
eski bir kentin  taşlarını Seydişehir'in kuruluşunda kullanmıştır. Seyid Harun'un bu çalışmaları 
ve kente hizmetleri ve Anadolu'ya gelişleri, 16. yüzyılda soyundan gelen bir kişi tarafından  
"Seyid Harun Menakipnamesi"nde menkibevi bir tarzda anlatılmaktadır. 
Bu dönemden kalan ve Seydişehir'in en önemli tarihi eseri Seyid Harun Camii ve içinde 
gömülü bulunduğu türbesidir. Seyid Harun camiinde Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii’nin örnek 
alındığı görülmektedir. Burada ayrıca Karamanoğlu döneminde yaşamış Turgutoğlu Rüstem 
Bey’in türbesi vardır. 
Seydişehir kurulduğu yıllarda bir sur içine de alınmıştır. Kayıtlarda üç kapının da adı 
geçmektedir. Ulukapı,  Pazarkapısı,  Evliya Kapısı (Seydişehir Tarihi- M.Önder).  
Son yüzyılda Seydişehir'de önemli kişiler yetişmiştir.1903 yılında ölen Şeyh Abdullah, 
Osmanlı döneminde önemli politikacı Mahmut Esat (ölümü 1917) ve Cumhuriyet döneminde 
Başbakan olan Sadi Irmak (1904-1990) bunlardan bazılarıdır. Cumhuriyet döneminde 1960’lı 
yıllarda gerçekleştirilen dev sanayi kuruluşu "Seydişehir Alüminyum Tesisleri"nin kentin 
gelişmesinde çok önemli katkısı vardır. 
 

 
Fotoğraf şekil 234 

Seydişehir’de Seyit Harun Veli Camii ve Türbesi 
 

 
Fotoğraf şekil 235 

Seyit Harun Veli kitabesi, kapı kenarları Roma döneminden taşlardır 
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SEYDİŞEHİR  İÇMESUYU TESİSLERİ 
 

Seydişehir eski çeşmeleri Mehmet Önder'in "Seydişehir Tarihi"nde bulunmasına karşın 
bunların nereden beslendiği hakkında yeterli bilgi yoktur. Su yolları hakkında doküman 1963-
1977 yılları arasında Seydişehir'de belediye başkanlığı görevinde bulunmuş olan Nevzat 
Akbaş (1922)  kendisini ziyaretimde aşağıdaki bilgileri vermiştir. 
Seydişehir'in bulunduğu zemin travertenlerden oluşmaktadır. Bunlar arasındaki yüzeysel 
yarıklardan pınarlar çıkmakta ve bu yarıklar kapanıp başka yeni pınarlar oluşmakta ve 
eskileri kurumaktadır. Eskiden görünen pınarlardan beslenen havuzlar bugün 
görünmemektedir. Bu pınarlardan beslenen çeşitli çeşmeler bulunmaktadır. Eskiden Seyid 
Harun Camii’ne ve karşısındaki hamama su geliyordu ancak bugün çeşme mevcut değildir. 
Mehmet Önder'in Seydişehir Tarihi adlı eserinde ise 11 eski çeşme vardır. Bunların hangi 
pınarlardan beslendiği belirtilmemektedir. Bunların yapılış tarihine göre bir listesi şöyledir. 
Yirminci yüzyılda yapılanlar alınmamıştır. 
 
Çeşme ismi  Yeri   Yaptıran   Tarihi 
Derviş Ağa  Ulukapı Mah.  Derviş Ağa   1833 
Hakkı Ağa  Alay Mah.  Hakkı Ağa   1857 
Mustafa efendi Keçikapı  Mustafa Efendi  1859 
Alaylar   Alaylar Mah.  Hacı Mahmut   1863 
Hacı Mustafa  Sofuhane Mah. Hacı Mustafa   1860 
Yeni Camii  Yeni Camii Mah.  -   1882 
Tüfekçi Osman Yeni Camii Mah. Tüfekçi Osman  1891 
Ağazade  Tabakhane  Mustafa çavuş  1896 
 

SU KAYNAKLARI 
Avuluk suyu 

Seydişehir'in batısından kent yakınına gelen bir su idi. Suyu çok iyi olduğundan Seydişehir 
içinde para ile satılırdı. Belediye Başkanı Nevzat Akbaş zamanında klorlaması mümkün 
görülmediğinden terk edilmiş ve suyu çevre köylere bırakılmıştır. 

Seyid Harun hamamı 
Seyid harun Camiinin hemen kuzey doğusundadır. Bugüne gelen bir kitabesi yoktur. Seyid 
Harun zamanında 14. yüzyılda yapıldığı kabul edilmektedir. Kadın ve erkekler bölümü olan 
hamam bugün kullanılmaktadır. 
 

Seydişehir'in Bugünkü Suyu 
Bugün kentin kullandığı su 1964 yılında 2 km güneydeki Kuğulu Pınarından pompaj ile 
gelmektedir. Kentte yapılan şebeke ile bu su abonelere verilmiştir. Suyun debisi 30 lt/sn ve 
kent içinde pompajla basılan deponun kotu 1145 tir.  

Pınarbaşı Suyu 
Kentin güneyinde bulunan Pınar'cıkta gür bir su kaynağı bulunmakta ve çevrenin 
sulanmasında kullanılmaktadır. 
 

ILICA SUYU VE VERVELİD KENTİ 
Kentin 1 km kuzeyinde bahçeler arasında yüksek bir yamaçta 32 derece sıcaklıkta bir su 
kaynağı bulunmaktadır. Suyu hidrokarbon ve kalsiyum bakımından zengin ve bromürlüdür. 
Romatizmaya iyi gelmektedir. Fazla sular duvarlar üzerinde küçük kanallarla bahçelerde 
sulamada kullanılmaktadır.Ilıca'da eski bir kentin kalıntıları bulunmaktadır. Kentin ismi 
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bilinmemekte ve Seyid Harun zamanında Vervelid olarak isimlendirilmiştir. Bu kentin Bizans 
İmparatorluğu’nun ilk döneminde kurulduğu belirlenmiştir. 
Bu kentin yıkıntıları ve yapı taşları Seyid Harun tarafından yeni kurulan Seydişehir'e 
taşınarak kullanıldığı bilinmektedir. Gerçekten Seyid Harun Camiinin duvarları incelendiğinde 
eski taşlar, lahit parçalarının kullanıldığı görülecektir. Burada bulunmuş bir mezar steli (Env. 
1344) Konya Müzesindedir. Ilıca sıcak su kaynağında bu kentten kalma eski bir hamam 
onarılarak bugüne kadar gelmiştir. 
 

 
Şekil 236 

Seydişehir ve çevresinde su yapıları  
 

SEYDİŞEHİR ÇEVRESİNDE ESKİ KENTLER  
 

Seydişehir Türkler zamanında kurulmuş bir kent olmasına karşın çevresinde eski devirlerden 
kalma yerleşim yerleri vardır. Bunu üç gurupta incelemek mümkündür. Neolitik devirdeki 
höyüklerdeki yerleşimler, Roma öncesi burada yaşayan yerel hakların yerleşimi ve Roma 
dönemi kentleri. 

NEOLİTİK DÖNEM 
 

SÜBERDE HÖYÜĞÜ 
Süberde Höyüğü Suğla Gölü’nün kuzeybatısında Seydişehir'e 11 km uzaklıktadır. Bu 
höyükte 1964-1968 yılları arasında Kanadalı Prof. Jacques Bordaz tarafından kazılar 
yapılmış ve M.Ö 5500-5000 yıllarına tarihlenen Neolitik yerleşme ortaya çıkarılmıştır. 
Yerleşimde dikdörtgen planlı kerpiç evler dikkat çekicidir. Yapılan kazıların sonuçları, J. 
Bordaz tarafından Türk Arkeoloji Dergisinin 17. sayısında "Suberde Excavations" adı altında  
yayınlanmıştır. Buluntular Konya Arkeoloji Müzesindedir. 
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ERBABA HÖYÜĞÜ 
Beyşehir Gölü güneyinde bulunan Erbaba Höyüğü’nde Kanadalı Jacques ve Louise Bordaz 
tarafından 1974 yılında kazılar yapılmış ve Neolitik çağa ait yerleşim tespit edilmiştir. 
Kazıların sonuçları, "Erbaba Excavation" olarak Türk Arkeoloji dergisi 22. sayıda 
yayınlanmıştır. Güneydoğu Anadolu’da Çayeli neolitik yerleşiminden sonra taşın kullanıldığı 
ilk yerleşim yerlerinden biridir. Büyük taş temeller üzerinde yükselen birbirine yakın, kerpiç 
duvarlı evlere Çatalhöyük’teki gibi damdan girilmektedir. Kazılarda çanak çömlek ve çeşitli el 
araçları bulunmuştur. 
 
 

SEYDİŞEHİR ÇEVRESİNDE İLK YEREL HALKLAR 
 

Seydişehir çevresinde Roma döneminden önce Homonad, Pisidya ve Gorgoreme halkları 
yaşamıştır. 

HOMONADLAR 
Seydişehir  ve Suğla Gölü civarında yaşadığı bilinen Homanadların antik yazar Pliny’e göre 
44 kaleleri ve "Homona" adlı bir kentleri vardı. Kendi yönetimlerinde yaşayan bu halk M.Ö. 25 
yılında Galatia Kralı Amyntas ile karşı karşıya geldiler. Amyntas onları kontrol altına almak 
istedi ve üzerlerine yürüdü, ancak kendisi Homonad'lara esir düştü ve öldürüldü, bunun 
üzerine Galatia Krallığı Roma yönetimine geçti. Homona kentinin Suğla gölünün 20 km 
güneyinde olduğu sanılmaktadır. 
Roma İmparatoru Augustus çevrede Roma askeri kolonileri kurarak bölgeye hakim olmaya 
karar verdi, sonunda M.Ö. 6 yılında Suriye Valisi P.S. Quirinius Homanadlar üzerine 
gönderildi. Homonadlar ağır yenilgiye uğradı gençleri kılıçtan geçirildi, küçükler Roma 
geleneklerini kabule zorlandı ve Homonad'lar tarih sahnesinden silindi.  
Bu konuda geniş araştırma W. Ramsay tarafından "The Homonadeis and Homonadesian- 
London 1927"  adlı eserinde yayınlanmıştır. Beyşehir ilçesinde Homa köylerinin  isimleri bu 
halk ile benzerlik göstermektedir. 
Homonadlara ait bir alt grup Sedasis halkıdır. Bunların varlığı Yaylacık köyü Namusa 
yaylasında bulunan bir yazıttan anlaşılmaktadır. 
 

GORGOREMELER- KİLİSEÇALI TEPESİ 
Gorgoreler Suğla gölünün çevresinde yaşamıştır. Bunlara ait bilinen en önemli yerleşim yeri, 
Suğla gölünün hemen kuzey doğusunda olan, Akkise köyünün 1 km kuzey doğusunda 1568 
m kotunda olan Kiliseçalı tepesidir. Bu kentin varlığı epigrafik çalışma sonucu 1885 yılında 
Amerikalı Sterret tarafından ortaya çıkarılmıştır. 
Kiliseçalı tepesinin etekleri kayalık, kuzeybatı tarafı teraslandırılmıştır. Tepenin en yüksek 
yeri kuzeydedir. Kuzeybatı eteklerinde soyulmuş mezarlar, güneye doğru yerleşim izleri 
vardır. Bir sarnıç ve duvar seviyesinde 12 m x 30 m boyutunda kilise kalıntısı vardır. Çeşitli 
taşlar ve mimari parçalar Akkise köyü (Yalıhöyük ilçesi) yapılarında kullanılmıştır. Konya 
Arkeoloji Müzesi’ne getirilmiş yazıt ve kadın figürlü taş bulunmaktadır. Akkise ismi de burada 
bulunan bir kilise kalıntısından gelmektedir.  
Gorgoremeler ile ilgili araştırma ve yayınlarda şöyledir. 
W.J. Hamilton   Researches in Asia Minor  
J.R. Sterret   The Wolfe Expedition, 1885 
Calder and Cox  Asia Minor, 1924 
Alan Hall   The Gorgoromeis Anatolian Studies, 1972 
Alan Hall tarafından 17 yeni yazıt okunmuş olup çoğu mezar taşı olan yazıtların sayısı 88 
olmuştur. Okunan yazıtlardan 1.-3. yüzyıllarda burada önemli bir kentin olduğu anlaşıl-
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maktadır. Okunan 88 yazıtın 32 adedinde Latin ismi, 15 adedinde Grek ismi, 35 adedinde ise 
yerli ismi görülmektedir. Buradan bu kentte üç önemli etnik grubun yaşadığı anlaşılmaktadır. 
Bu yazıtlar arasında çok ilginç olanlar şunlardır.  
Sterret tarafından 1885 yılında okunan ve yayınlanan, cami önünde bulunan yivli kolondaki 
yazıtta; “Gaius Iulius Rufus, Roma ordusunda hizmet ettiği, Augustus tapınağı hayat boyu 
görevlisi olduğu Gorgorome halkı ve meclisi tarafından ödüllendirildiği” ifade edilmektedir. 
Calder-Cox’un kitabının 105 nolu yazıtında ise; “Poloksou’ya adanmış bu taht, Poloksou’nun 
toprağını kullanan köylüler ve bizzat Podadbiou ve Attis oğlu T.. tarafından…” 
Çok ilginç olan bu yazıtta hiç duyulmamış bir tanrı Poloksou ismi geçmektedir. 
 

 
Şekil 237 

Seydişehir çevresinde antik yerleşimler ve eski halklar 
 

PİSİDYALILARIN KENTİ AMBLADA  
 

Isparta, Burdur civarında yaşamış bulunan bu bölgenin ilk halkları olan Pisidyalıların bu 
bölgede bir kentleri vardır. Bu kent Amblada olup Seydişehir'in  13 km uzağındaki Asartepe 
veya Hisartepe olarak bilinen yerdir. Bu yer Yenice Köyü kuzeyi, Kavak Köyü’nün batısı ve 
Kızılca Köyü’nün güneyindeki Asartepe'dir. Kentteki kalıntılar hakkında kazı çalışmaları 
yapılmadığından bilgimiz yoktur. Bir tiyatrosu olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır. Kentin yeri 
J. Junter tarafından belirlenmiştir. 
Amblada Bergama krallığı zamanında önemli bir kent olmuştur. Bu dönemden gelen yazıtlar 
bulunmuştur. Helenistik döneme ait Konya çevresinde bulunan nadir yazıtlardandır. 
Svoboda’nın “Aus Lykaonien, Pamphlien und Isauren, Prag, 1935 adlı yayında 2 nolu yazıtta; 
“M.Ö 168 yılında Ankara çevresine yerleşmiş bulunan Galatların kenti tehdit ettiği, Bergama 
Kralı II. Eumenes tarafından askeri malzeme gönderilip ve Amblada’nın borçlandırıldığı, 
İmparatorun bu borcu kaldırdığı ifade edilmektedir. 
Kent tarihi hakkında diğer bilgiler de şöyledir. 325 yılında İznik’te toplanan dini mecliste kenti 
Patrikios, 381 yılında Seueros, 451 yılında Kadıköy’de Diomenes temsil etmiştir. Strabo’ya 
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göre perhizlik şarapları ile ünlü idi. Bizans döneminde Amblada Konya’ya bağlı bir 
piskoposluk merkezidir. Buradan getirilmiş aslan heykelleri Seydişehir Belediyesi parkında 
bulunmaktadır. Türk yönetiminde yaşam olmamıştır. 

 
ROMA DÖNEMİ KENTLERİ 

 
VASADA (OUSADA) 

Seydişehir'in kuzey doğusunda bulunan Kestel dağının eteğindeki Bostandere Köyü’nün 
Aktepe mevkiinde eski bir tiyatro kalıntısı bulunmaktadır. Burası antik Vasada (Uasada)  
kentinin yerleşim alanıdır. 
1969 yılında Bostandere kentine su getirilirken yapılan kazıda Aktepe'de bir tiyatronun varlığı 
görülmüş ve 1970 yılında Arkeolog Gürbüz Alp tarafından yapılan kazı ile ortaya çıkarılmıştır. 
Tiyatro yaklaşık bin kişilik olup, oturma yerleri görülmekte ve Konya civarında en iyi 
durumdaki tiyatrodur. Yedi konik bölümde 15 şer sıra bulunmaktadır. Seyirci sayısı 1300 
hesaplanmış olup yaklaşık bir planı verilmiştir. 
 

 
Şekil 237-238 

Vasada’da tiyatro ve planı (Konya çevresinde bugüne gelebilen tek tiyatro) 
 

Kent hakkında bilinenler de çok azdır. Vasada'nın Misthia (Beyşehir) kentine yakın olduğu 
belirtilmiştir. Bu kentten Eustachio, Hıristiyanlığın yasak olduğu dönemde İmparator 
Maximian (286-310) tarafından Ankara'da idam edilmiştir. 
Roma döneminden tiyatro dışında yapı yoktur, ancak bulunmuş parça eserler vardır. Bir 
Zeus kabartması  (Envanter 808) ve 1957 yılında bulunmuş bir sunak (En. 1053) Konya 
Arkeoloji Müzesindedir.. Ayrıca bir de Augustus devri parası bulunmuştur. 
Vasada da Amblada gibi Bizans döneminde Konya’ya bağlı bir piskoposluk merkezidir. 
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VASADA (OUSADA) SU YAPILARI  
 

Kent suyu bol bir dağın yamacındadır. Bugünkü Bostandere gelen su muhtemelen eski 
kentin suyudur. Çevrede çeşitli su yollarından bahsedilmektedir. İleri inceleme-lerde yeni 
bilgiler çıkacağını umuyoruz. 
 

BOSTANDERE GÖLETİ 
Bugün Bostandere Köyü’nün 3 km doğusunda yüksek dağlar arasında Ufacık Gölü 
bulunmaktadır. Gölün kotu 1350 m dir. Ufacık Gölü’nün çok ilgi çekici topoğrafik özelliği göz 
önüne alınarak iki ucuna bentler yapılarak suyu değerlendirilmiştir. İki ucundaki bentler 
hemen hemen aynı kottadır.  
Bostandere tarafındaki birinci bent yüksekliği yaklaşık 3 m ve uzunluğu 110 m civarında idi. 
İkinci bendin uzunluğu yaklaşık 110 m ve yüksekliği 2 m dir. Her iki bent duvarlarının mimari 
bir özelliği yoktur. Bugün aynı yerde DSİ tarafından  eski bentler yerine seddeler yapılarak 
gölet haline getirilmiştir. 
Bostandere Ufacık Gölü’ndeki bendler ne kadar eskidir bilinmemektedir. Antik bir kentin 
üzerinde oluşu bu kent ile bir bağlantısı var mı? sorusunu akla getirmektedir. Çünkü kentin 
daha yukarısındadır. Ancak buna bir cevap şimdilik yoktur.  
Birinci bentten bırakılan su  derin vadideki Kayaboğaz deresinden geçerek  Bostandere 
Köyü’ne doğru akan dereye karışmaktadır. Köylüler bu suyu yazın köye gelen dere 
kuruduğunda kullandıklarını belirttiler. Bir diğer amaç hayvancılıkta ot ve su için 
kullanıldığıdır.İkinci bendin altında ise Muradiye (Manastır) ve İncesu köyleri bulunmaktadır. 
Bu köylerin eskiden bu suyu kullandığı şimdilik tespit edilememiştir. 
 

NUZUMLA GÖLETİ (BAĞLAMA) 
Seydişehir-Hatunsaray- Konya yolunda bulunan Yaylacık köyünün eski ismi Nuzumla'dır. 
Nuzumla Bizans döneminde yaşam olan eski bir kentin üzerindedir. 
Köyün içinde eski bir kilise yıkıntısı bulunmakta, çok düzgün olan büyük taşlar hemen 
yanındaki bir köy evinde ve köy camiinde kullanıldığı görülmektedir.  
Köyde çok ilgi çekici bir gölet bendi kalıntısı bulunmaktadır. Köyün yaklaşık 3 km güneyinden  
havzaların su dağılım hattı (Hattı bala) geçmekte ve yağıştan gelen sular her iki havzaya 
dağılmaktadır. Köyün bulunmadığı havzada basit bir duvar örülerek burada toplanmış sular 
küçük bir tünelle köy tarafına akıtılmıştır. Bu basit ve çok ilgi çekici fonksiyonu olan bendin 
sadece kalıntıları görülebilmektedir. Bu gölette eskiden keten yıkandığını köylüler 
belirtmişlerdir.Bu göletin güneyinde Namusa adında Bizans'ın ilk dönemlerinden bir yerleşim 
ismi geçmek-tedir. Yaylacık'ın eski ismi Nuzumla'nın Namusa isminden geldiği görülmektedir. 

 
Fotoğraf resim 239 

Yaylacık köyünde (Nuzumla) eski bir yapının taşlarının kullanıldığı köy evi 
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DİKİLİTAŞ TOL GÖLETLERİ 

Nuzumla Köyü’nün kuzeyinde Dikilitaş Köyü’nün 4 km kuzeyinde alanı 0,20 km² ve kotu 1680 
m olan bir gölcük bulunmaktadır. Bu gölün suyundan yararlanmak için yaklaşık 150 m lik bir 
tünelle su Dikilitaş tarafına aktarılmış ve köyde kullanılmıştır. Tünel kayaya oyma ve içinden 
bir insan geçecek boyuttadır. Tünelin yapılış tarihi belli olmamakla Bizans döneminden 
kaldığı sanılmaktadır. Fazla yağış olduğu yıllarda tünelin bulunduğu yönün aksine daha 
yukarıya bir bent yapılarak ikinci bir gölet oluşturulmuştur.  İlk gölcükte su seviyesinin 
azalmasından tünel kısmı yukarıda kalmış ve tesis bugün devre dışı kalmıştır. Burada Bizans 
döneminde bir yerleşim görülmektedir. 
 

 
Şekil 240 

Seydişehir  Dikilitaş ve Nuzumla Göletleri 
 

ÇAVUŞ KASABASI SUYOLU 
Seydişehir-Konya arasındaki Çavuş Beldesi’nde harita çalışmalarından eski bir su yolu 
olduğu görülmüştür. Çavuş Beldesi’nin doğusunda bulunan 1600 m kotundaki Rumdiğin 
yaylasından  Homa ve Anamur yaylaları  üzerinden kasabaya su getirilmiştir. Ne zaman 
yapıldığı tespit edilememiştir. Çavuş’un bulunduğu yerde Bizans yerleşimi vardır. 
 

ÇALMANDA KÖYÜ 
Burada da Bizans döneminde yaşam olduğu, mezarlar ve yapı kalıntıları bulunmaktadır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 
KARAMAN  İLİ  TARİHİ  -TARİHİ SUYAPILARI 

 
Konya'nın ilçesi iken 1989 yılında il merkezi olmuştur. Bugün Karamanoğulları'nın ismini 
taşıyan Karaman kentin eski ismi Larende'dir. Kentin eski adı olan Laranda’dan gelmektedir. 
Uzun zaman Larende olan kentin ismi, 19. yüzyılda Karaman’a çevrilmiştir. Karaman, Konya-
Mersin Karayolu üzerinde düz bir alana kurulmuş bir kenttir. 

 
Şekil 241 

Karaman Kenti Planı 
1. Vilayet   2 Belediye  3 Hatuniye Medresesi  4 Aktekke Camii (Maderi Mevlana) 

5 Hacıbeyler Camii  6 İbrahim Bey İmareti  7 Karaman Kalesi   
8 Yunus Emre Camii  9 Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey Türbesi   

10 Araboğlu camii  11 Pir Ahmet Camii  12 Çeşmeli Kilise  13 Karaman Müzesi 
 
Larende kentinin ismi ilk defa tarihte Büyük İskender'in seferinde M.Ö. 333 yılında geçmekte 
ve gelen ordulara karşı koydukları belirtilmektedir. M.Ö. 324 yılında henüz Büyük İskender 
hayatta iken Larende halkı Isaura'lılarla birleşip Kilikya Satrabı Balakros'u öldürdüler. 
İskender'in komutanlarından Perdikkas bir ordu ile geldi ve Larende'yi ilk hucumda aldı, 
Larende yerle bir edildi halkı kılıçtan geçirildi ve esir edildi. (Diyodoros ). Bizans döneminde 
Konya’ya bağlı bir piskoposluk olduğu dışında bilinen yoktur. 
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SELÇUKLU DÖNEMİ 
Kent Selçuklu döneminde önem kazanmaya başlamıştır. Selçuklular muhtemelen daha önce 
mevcut olan kaleyi onarmışlardır. Selçuklu yönetiminde 3. Haçlı ordusu 1190 yılında 
Karaman'dan geçerek Silifke'ye indi. Bir anlaşma ile geçiş sağladığından Larende'ye fazla bir 
zararı olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu dönemden bilinen tek eser Sadettin Ali Mescidi’dir. Selçuklu devrinde  Mevlana 
Celaleddini Rumi ailesi ile Konya'ya gelmeden önce Karaman'da bulunmuş ve annesi ve 
kardeşi burada ölmüş ve buraya gömülmüştür. Daha sonra Karamanoğlu döneminde bu 
mezarların üzerine Mader-i Mevlana veya Aktekke Camii yapılmıştır. Burada gömülü olan 
tarihi kişiler şunlardır. 
Mümine Hatun  Mevlana'nın annesi 
Alaaddin  Mevlana'nın kardeşi 
Gevher Hatun  Mevlana'nın ilk eşi 
 
 
 
 

KARAMANOĞLU DÖNEMİ 
Larende en büyük gelişmeyi ve büyümeyi Karamanoğlu döneminde yaşamıştır. İlk defa 
Ermenek'te ortaya çıkan Karamanoğullarına Selçuklular tarafından Larende'nin yönetimi 
verildi, Larende'nin tam başkent olarak benimsenmesi ve  yerleşim Karamanoğlu Bedreddin 
Musa devrinde başlamış ve Alaaddin Ali Bey zamanında gelişmiştir. Karaman'da 
Karamanoğlu döneminden kalan eserler incelendiğinde bu durum görülecektir. 
Larende (Karaman) kentinin kuzey doğusunda daha önce mevcut olan bir kalesi 
bulunmaktaydı. Karamanoğlu döneminde bu kale onarılmış ve dışına iki duvar daha 
örülmüştür. Bunlar Ortakale ve Dışkale'dir. Bugün Karaman Kalesi çeşitli onarımlarla bugüne 
gelmiştir. Ortakale ise yerleşimin içinde kalmış idi, bugün duvarları ve burçları açığa 
çıkarılarak restore edilmektedir. Dışkale'den ise çok az şey kalmıştır. Gazi İlkokulu yanında 
bazı kalıntılarına rastlanılmıştır. Kale ve dış duvarların ve üzerindeki kapıların şematik bir 
planı buraya eklenmiştir. Bu dönemden kalan diğer eserler şunlardır. 
 
EMİR MUSA MEDRESESİ 
Karamanoğulları'nın Karaman'da bilinen en eski eserleri bu medresedir. İç kalede bakımsız 
halde iken 1927 yılında yıktırılmıştır. Bu medreseyi ve Ermenek'teki Tol Medrese'sini 
Bedreddin Musa yaptırmıştır. Kendisi de sufi olan ve çeşitli defalar hacca giden Bedreddin 
Musa Tol Medrese'de gömülüdür. Bu medrese de bulunan mezar taşlarında Karamanoğlu 
hanedanından gömülü olanlar şunlardır. 
Fahreddin Ahmet H 750 M 1349 
Kardeşi Şemseddin H 753 M 1352 

 
AKTEKKE  
Mader-i Mevlana Camii olarak da bilinir. Karamanoğlu Alaaddin Ali ve eşi Nefise Sultan 
tarafından yaptırılmıştır. Daha önce burada basit bir tekke bulunduğu bilinmektedir. Mevlana 
ailesi yanında 1364 yılında Larende yöneticisi ve karşısındaki hamamı da yaptırmış bulunan 
Seyfeddin Süleyman da burada gömülüdür. 
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Şekil 242 

Karaman Surlarının krokisi 
 

 
Şekil 243 

Karaman Kalesi’nde yazıt (Fotoğraf Zeki Oğuz) 
 

 
HATUNİYE MEDRESESİ 
Osmanlı Sultanı 1. Murad'ın kızı ve Alaaddin Ali Beyin eşi Nefise Sultan tarafından 1382 
yılında yaptırılmıştır. Nefise Sultanın türbesi de buradadır. Hatuniye Medresesi çok önemli bir 
dini okul olmasının yanında Karamanoğulları tarafından yaptırılmış en güzel mimari eserdir. 
Bu medresenin Arapça olan kitabesi de çok ilgi çekici olduğu için son üç satırının Türkçe'si 
şöyledir. 
"Bu mubarek ve şerefli medresenin yapılmasını, büyük emir, din ve dünyanın yücesi, Karamanoğlu 
Mahmut oğlu, Halil oğlu Alaaddin'in hükümdarlık günlerinde, Tanrı'nın teyidiyle, inanların yardımcısı 
olan Osman oğlu, Orhan oğlu, Murad kızı Sultan Hatun 783 yılında (M 1388) emretti." 
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KARAMANOĞLU ALAADDİN ALİ TÜRBESİ 
1388 yılında Yıldırım Bayezid tarafından idam edilen Alaaddin Ali Bey için bitişinde bulunan 
camiin yanına yaptırılmıştır.  Camiin bugün bazı duvarları görülmektedir. Alaaddin Ali Bey’in 
lahdi ve mezar kitabesi kayıptır. 

 
İBRAHİM BEY KÜLLİYESİ 
Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından mescit medrese ve darülkurra (Kuran Kursu) ve 
tophane olarak yapılmıştır. İbrahim Beyin türbesi de buradadır. 

 

 
Fotoğraf şekil 244 

Karamanoğlu dönemi İmaret  
 

Karamanoğlu döneminde yapılmış diğer eserler de şöyledir. 
Yunus Camii  1349 yılında (Yunus Emre için yaptırılmıştır) 
Hacıbeyler Camii  1358   " 
Araboğlu Camii  1374   " 
Halil Sultan Külliyesi 1409   " 
Eminüddin Türbesi 1432   " 
Dikbasan Camii  1436   " 
Karabaş Veli Türbesi 1469   " 
Cambazkadı   1529   " (Karamanoğlu İbrahim Beyin kızının oğlu tarafından) 

 
Karamanoğullarının Larende"ye tam olarak yerleştiği Alaaddin Ali Bey döneminden itibaren 
kültür hayatında çok önemli gelişmeler görülmüştür. Karamanoğlu Mehmet Beyin Konya'da 
1277 yılında "Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır "fermanı etkisini göstermiş bu ortamda 
Türkçe dilini kullanan ve onu ölümsüzleştiren büyük şair Mutasavvuf Yunus Emre (?1238-
?1320)  Karamanoğlu sınırları içinde Larende veya başka bir kentinde yetişmiştir. Bugün bu 
olayın anısına Karamanda dil bayramı kutlanmaktadır. Buna rağmen Medreselerde ve 
devletin yazışmalarında yazı dili, halkın Türkçe konuşmasına karşın  Arapça'dır. 
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Fotoğraf şekil 245 

Karamanoğlu I. Mehmet Bey Büstü 
 
 

OSMANLI DÖNEMİ 
Karamanoğlu Beyliği ortadan kaldırıp Osmanlı topraklarına katılınca kent Larende ismi ile 
kurulan Karaman Eyaleti’nde yer almıştır.1770 yılındaki vakıf kayıtlarında hala Larende olan 
ismi, yakın zamanlarda Karaman olarak değiştirilmiştir. Karaman halkı ve kenti Karamanoğlu 
başkent oluşundan önceleri cezalandırılmış ve daha sonraları eski önemini kaybetmiştir. 
Karaman'da Müslüman Türk çoğunluk yanında Cumhuriyet dönemine kadar, Rum ve 
Ermeni'lerin birer mahalleleri (Çeşmeli Kilise çevresinde) ve kendi dillerinde eğitim yaptıkları 
okulları bulunuyordu. Ayrıca Türkçe konuşan, Grek harfleri ile Türkçe yazan bu Hıristiyan 
Rumlar “KARAMANLILAR” olarak bilinmektedir. Bu insanlar Lozan anlaşması ile 
Yunanistan’a göç etmişlerdir. Rum toplumundan bugüne gelen bazı sivil yapılar dışında bina 
yok iken, Ermeni Toplumu tarafından 19. yüzyılda  Karaman çevresindeki Bizans dönemi 
mimarisi ile yaptırılan bir kilise bulunmaktadır. Çeşmeli Kilise olarak bilinen ve üzerindeki  
Ermenice kitabeden, Karaman zenginlerinden Garabet Balıkçıyan öncülüğünde yaptırıldığı 
anlaşılan yapı uzun yıllar Hapishane olarak kullanıldıktan sonra Karaman Müzesi olarak 
kullanılması planlanmış, ve restore edilmektedir. 
 
KARAMAN VE LARENDE ADLARI 
Larende ve Karaman kelimelerinin çeşitli kullanış ve anlamları buraya çıkarılmıştır. 
Kerimüddin Karaman  Karamanoğlu Beyliğinin kurucusu 
Karamanoğulları  Beylik kurmuş hükümdar ailesi 
Karaman   Kent ve Eyalet ismi 
Karaman   Bir koyun cinsi (çevrede ünlü) 
Karaman   Demircilikte  civata yerleştirmesinde kullanılan şahmerdan, 
Karamandola   Ayakkabı ve terlik yüzünde kullanılan kumaş (Rumca) 
Karamanlamak    Karaya oturmuş bir gemiyi çekmek (Karaman vurmak) 
Karamanlı   15. yüzyılda Trablusgarp'ta hüküm süren bir Türk hanedan ailesi 
Karamanlı   Burdur-Tefenni ilçesinde kasaba 
Laranda   Kentin ilk ismi 
Larende   Türklerin kullandığı kentin eski ismi 
Larende Caddesi  Konya'da bir cadde adı 
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LARENDE (KARAMAN) İÇMESUYU  TESİSLERİ 
 

Karaman'da yakın çevrede su kaynağı yoktur. Kentin su ihtiyacı Fisandon Deresi’nden 
(Dereköy) karşılanmıştır. Açık kanalla gelen bu su yolu birkaç kola ayrılmakta  4 km 
uzunluğundaki şehir ırmağı çeşmelere su vermekte diğerleri bağ ve bahçeleri sulamaktadır. 
Planda da görüleceği gibi gelen su Büyük Kümbet adlı depoda dinlendirilmekte, kentin sokak 
çeşmelerine verilmektedir. Bir kol Hisar mahallesine ve İmaret Camiine, diğer kol 
Gazidükkan, Mansurdede mahallesine, bir diğer kol ise Cedid Mahallesi’ne uzanmaktadır. 
 

 
Şekil 246 

Larende içinde sokak çeşmelerini besleyen suyolları (Araştırmacı D.Ali Gülcan'dan) 
 
Karaman'da sağ ve çürüksu terimleri bulunmaktadır. Sağ su olarak temiz ve dinlendirilmiş 
suyu anlıyoruz,  Karaman kentinin içme suyu yolları Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 
kurulmuştur. Bunun için şu kanıtlar bulunmaktadır. 
1. İbrahim Hakkı Konyalı'nın "Karaman Tarihi" adlı kitabın sayfa 638 deki Hoca Mahmut 
çeşmesi bölümünde "Bu suyun Kirişçibaba arkından alındığı ve Karamanoğlu İbrahim Beyin 
bu suya kimsenin dokunmayacağına dair beratı olduğu" yazılıdır. 
2. Karaman'daki  kent içi su yollarını planını çıkarmış araştırmacı, yazar Durmuş Ali Gülcan 
"Karamanoğlu İbrahim Bey İmareti " adlı eserinde tarihi bir mahkeme kararı yer almaktadır. 
Bu tarihi belge ise şöyledir. 

"LARENDE KADISINA HÜKÜMKİ : 
Mektup gönderip; nefsi Larende'de asude olan Karamanoğlu İbrahim Bey ihdas ve icra 
eylediği nehirden ; şehrin çeşmelerine sular gelmekte; şehri mezbur ehalisi (halkı) mütena'im 
(varlık içinde) olmuşlar iken halen su yolları harap olmakla , şehri mezburun (adı geçen şehir) 
içinde olanların susuzluktun halleri mükedder olup, nehri mezburun yollarını tamir için su 
yolcu lazım olmakla, müteveffayı mümaileyhin imareti evkafı zevaidinden,(vakfın fazlası) 
yevmi beş akça vazife ve senevi yirmi kile buğday ile bir nefer suyolcu tayin olunmak ricasın, 
arz eylediğim ecilden buyurdum ki: Vusul buldukça bu babda ogat vechile mukayyet olup; 
dahi nehri mezburun yolu harap olup, tamire  muhtaç ise.vakfı mezburun zevaidinden yevmi 
(günlük) beş akça  ve senevi yiğirmi (yirmi) kile (buğday ölçüsü) buğdaya mutasarrıf (sahibi) 
olmak üzere bir nefer üstad su yolcu (Su işinden anlayan bir usta) tayin edip, hidematı 
mezbureye (adı geçen hizmetlere) istihdam eyleyip , harabe müşrif (yıkılmaya yüz tutmuş) su 
yollarını tamir ettiresin.  5 Cemaziyelahir 1019  ( M 1610) " 
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Bu çok önemli belgeden Karamanoğlu İbrahim Bey’in suyollarının kurucusu olduğu ve 1610 
yıllarında bu yolların tamirinin gerektiği, bununda adı geçen İmaret için kurduğu vakıftaki 
fazla gelirlerden yapılmasının istendiği anlaşılmaktadır. 
 

KARAMANOĞLU DÖNEMİ ÇEŞMELERİ 
Karamanoğlu İbrahim Bey’in yaptırdığı bilinen tek çeşme imaretin yanında bulunan çeşmedir. 
Kitabesi kaybolmuştur. İmaret ile birlikte 1432 yıllarında yapıldığı kabul edilmektedir. Su 
yolları bu yıllarda yapılmış olmalıdır. 
Karamanoğlu döneminde yapılmış başka çeşmelerde vardır. Ancak bunların ilk kitabeleri 
kaybolmuş yada sonradan yapılan onarımlardaki kitabeleri bulunmaktadır. Tespit 
edilebilenleri şöyledir. 

Çeşme adı   Mahalle   Yaptıran  Yılı 
Şahruh    Gazidükkan      - 
Hoca Mahmut   Hoca Mahmut  Hoca Mahmut 
Halil Sultan   Hoca Mahmut     - 
Hacı Beyler   heykeli yan.  Mehmet Bey  
Boyahane   Sekiçeşme 
 

 
Fotoğraf şekil 247 

Karamanoğlu İbrahim Bey Çeşmesi 
 

Osmanlı döneminde 19. yüzyıla kadar yapılanlar şöyledir. 
Debbağhane   Debbağlar içi  Musa Ağa  1540 
Kılcı    Mansurdede  Derviş Çelebi  1551 
Çarşı    Çarşı içi       -   1605 
İsmail Ağa   Mansurdede  Abdurrahman  1708 
Fenari   Fenari         -   1746 
Baloğlu (çürüksu)  Baloğlu          -   1781 
Balıoğlu   Devlet Has. yanı Mustafa  1791 

19. yüzyılda yapılmış 9 çeşme daha bulunmaktadır. Çeşmeler hakkında daha geniş bilgi İ.H. 
Konyalı'nın "Karaman Tarihi" adlı kitabında bulunmaktadır. Çeşmeli Kilisenin üzerinde melek 
kabartmaları bulunan H 1271 (M 1855) tarihli  mermer taşı Karaman Müzesindedir. 
 

KARAMANOĞLU İBRAHİM BEY 
Karaman kenti suyollarının kurucusu İbrahim Beyin (Beyliği 1423-1464) hayat hikayesi 
şöyledir: Karamanoğlu II. Mehmet'in oğludur. Annesi (kesin değil) İnci Hatundur. Babasının 
ölümü üzerine Karaman tahtına oturmuş, ancak amcası Niğde Emiri Ali Bey’in müdahalesi 
üzerine Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır. Burada Çelebi Mehmet'in kızı İlaldı Hatun ile 
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evlenmiştir. 1424 yılında gelip Karaman tahtına oturmuştur. Uzun olan beyliği sırasında 
Osmanlı devleti ile mücadele etmiş ve Larende'nin imarı ile uğraşmıştır. Burada geniş bir 
yapı gurubu olan kendi adı ile anılan imareti yaptırmış, Larende su yollarını tesis etmiştir. 
İbrahim beyin Konya'da çeşmeler yaptırdığına dair kayıtlar varsa da bugün yerleri 
kaybolmuştur. 1464 yılında Konya'da Takkeli Dağ üzerinde bulunan kalede ölmüş ve 
götürülüp Karaman'daki türbesine gömülmüştür. 

 

 
Fotoğraf şekil 248 

Ermeni kilisesi içindeki melekli çeşme taşı (Karaman Müzesi) 
 

 
Fotoğraf resim 249 

Karaman Müzesi olarak restore edilen Ermeni Kilisesi 
 

KARAMAN CİVARINDA TARİHİ KUYU VE MUSLUKLAR 
 

Musa Bey Kuyusu 
Kale içinde Emir Musa Medresesinin yol aşırı batısında dır. Medrese ile Musa Bey (Emir) 
tarafından açtırıldığı kabul edilmektedir. 1816 yılında Ayıboğlu Hacı Ahmet tarafından onarım 
yapılmış ve Ayıboğlu Kuyusu olarak da bilinmektedir. Kuyunun taş bileziği ve yanında 
bulunan dolabı az görülen cinstendir. 
Tayı Buzhanesi 
Karaman Koçakdede Mahallesi’nde doğal bir obruk üzerine tonoz bir örtü yapılarak kar 
doldurmak için kullanılmıştır. Eriyen karlar ise doğal olarak bulunan düdenlere gidiyordu. 
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İdemid Su Deposu 
İdemid Karaman'ın hemen batısındadır. burada ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir su kuyusu 
ve sarnıç bulunmaktadır. Bu sarnıcın içinde  bir Roma  lahdi görülmektedir. 
Balıbey Kuyusu ve Vakfı 
Bugün yeri bilinmeyen Balıbey kuyusunun bir vakfiyesi bulunmaktadır. (İ.H. Konyalı- 
Karaman Tarihi) Karaman çeşmeleri incelendiğinde 18. yüzyılda Balıoğlu çeşmeleri vardır. 
Vakfiye Konya Vakıflar Müdürlüğü 6. defter 596  sayfasında kayıklı 919 tarihli ( M 1513)  
olarak Arapça düzenlenmiştir. Bugünkü Türkçe ile şöyledir. 
"Balı bin Abdullah (Müslümanlığı seçmiş) Alacasuluk bağı yanında bir kuyu açtırmış, ona iki arazisinin 
gelirini vakfetmiştir. Oğlu Seyit Gaziyi mütevelli yapmış, onun çocukları da mütevelliliğe devam 
edecek, bunlar son bulursa azatlı kölelerden  Ferhat, Yusuf, İskender'in çocukları mütevelli olacaktır” 
 

KARAMANOĞLU DÖNEMİNDEN KALMA HAMAMLAR 
 

Bu dönemde yapıldığı kabul edilen ve bilinen hamamlar şunlardır. 
Kale- Hatun Hamamı 
Orta kale içinde Nefise Sultan tarafından 1381 yılında yaptırıldığı kabul edilmektedir. 
Lal veya Lel Hamamı 
Mansurdede Mahallesi’nde küçük bir hamamdır. II. Mehmet'in azatlı kölelerinden Afrika 
kökenli Lal Paşa tarafından yaptırılmıştır. Lal Paşa'nın Mut'ta da bir camii vardır ve orada 
gömülüdür. 
Nasuhbey Hamamı: Gazidükkan Mahallesindedir. 
Sekiçeşme Hamamı 
Sekiçeşme Mahallesinde Karamanoğlu İbrahim Bey döneminde 1430 yıllarında yapıldığı 
kabul edilmektedir. 
Seyfeddin Süleyman Hamamı 
Maderi Mevlana Camii’nin yanında ve onun vakfıdır. Larende emiri ve adı geçen camide 
gömülü Seyfeddin Süleyman tarafından 1370 yıllarında yaptırılmıştır. 
Bunlardan başka Yeni Hamam ve Çeşmeli Kilise yanında Nuh Paşa hamamı vardır. 

 
 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KARAMAN İÇMESUYU 
 

Karamanoğlu döneminde kurulmuş bulunan su yolları zamanla bozulmuş ve ihtiyaca cevap 
veremez olmuştur. Cumhuriyet öncesi halk suyunu yüzeysel kuyulardan ve Fisandon 
Deresi’nden gelen çaylardan karşılamıştır. 
Karaman Belediyesi ile temasta yeterli bilgi alınamamış ve çevreye kendini adamış 1955 
yılında Karaman Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş Mehmet Armutlu (1927) ile yapılan 
görüşmede aşağıdaki bilgiler alınmıştır. 
1935 yıllarında ilk defa font borularla, Karaman'ın 20 km güneyindeki Gökçe Köyü’nden su 
getirilmiştir. Bu suyolu yaklaşık 10 yıl Karaman'a hizmet etmiştir. Karaman'a şehir şebekesi 
bu tarihlerde yapılmıştır. 1945 yıllarında bu defa Gökçe suyu terk edilerek planda görülen  
Karaman'ın 25 km güneyindeki  Lale Köyü su kaynaklarının suyu getirilmiştir. 
1955 yıllarında Mehmet Armutlu'nun belediye başkanlığı döneminde bu su da kafi gelmemiş 
ve bu defa daha önce terk edilen Gökçe suyu da şebekeye ilave edilmiştir. Bu defa suyu 
eskiden kullanan köylüler ile Karaman Belediyesi arasında anlaşmazlık çıkmış ve konu 
mahkemeye aksetmiştir. Uzun duruşmalar sonunda davayı 1970 yılında Karaman Belediyesi 
kaybetmiştir. Esasen su da kentin ihtiyacını karşılamaktan uzak idi. Bunun üzerine buraya 
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döşenmiş boşa çıkan borular Belediyece söktürülmüştür. Bu tarihten sonra derin kuyu suyu 
uygulamasına geçilmiştir. 
 
Kurt Deresi - Çavuşpınar suyolları: Karaman'ın batısında Deliçay'ın sağ sahilinde bulunan 
eski adı Fideriç olan Çavuşpınar'a gelen su yolları harita çalışmalarında tespit edilmiştir. 
Daha fazla bilgi elde edilememiştir. 
 
 
KARAMAN HİDROELEKTRİK SANTRALI 
Hidroelektrik Santral’ı, Karaman Belediyesi tarafından Fisandon Deresi (Dereköy) üzerinde 
1950 yılında  yaptırılmıştır. 5 km uzunluğunda üzerinde sanat yapısı ve kaplama bulunmayan 
bir iletim kanalı ile 2 m³/sn su sol sahilden taşınarak türbinler döndürülmüş  2 x 216 = 432 
Kwh elektrik enerjisi üretilmiştir. Tesis 1980 yılından beri devre dışıdır. 
 
 
KARAMAN ŞEHİR SULAMASI 
Karaman bağ ve bahçeleri Fisandon Deresi’nden ayrılan bir kanalla kent merkezine su 
getirilmiş bir tanesi kent içme suyuna diğer iki kanalda sulamaya verilmiştir. Bu sistem bugün 
aşırı kentleşmeden dolayı devre dışıdır. 
 
 

DEREKÖY 
Karaman'a su sağlayan Fisandon Deresi üzerinde Dereköy bulunmaktadır. Köyün eski ismi 
ise Fisandon'dur. Burada muhtemelen 11. yüzyılda yapılmış bir kilise yapısı bulunmaktadır. 
Karaman çevresinde yöresel geliştirilmiş tipik mimariyi temsil eden bu yapı 16. yüzyılda 
Karaman Valisi Yusuf Sinan Paşa tarafından kısmen değiştirilerek camiye çevrilmiş ve bugün 
ibadete açık bulunmaktadır. Fisandon'da eski çeşmeler de bulunmaktadır. 
 

 
GÖKÇEKÖY 

Bir ara Karaman'a içme suyu temin eden Gökçeköy'de Manazan mağaralarına benzer içinde 
yaşanmış mahaller görülmektedir. Ayrıca eski devirlerden kalma iki adet sarnıç kalıntısı 
bulunmaktadır. Gökçe köyüne 1876 yılında Türkiye'ye Kafkasya'dan göç eden Çerkezler 
yerleştirilmiştir. 
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Şekil 250 

Karaman çevresinde su kaynakları ve su yolları 
 
 

KARAMAN BOŞALTIM KANALLARI 
 

Karaman ovasına su taşıyan  Eskiçay, Fisandon veya Gödet Çayı,  İbrala ve Deliçay suyun 
fazla olduğu yıllarda Suğla ve Çavuş bataklıklarını oluşturuyordu. Bu arazi kaybına sebep 
olduğu gibi sıtma dolayısıyla halk sağlığının da tehdit ediyordu. 1951-1956 yılları arasında 
bütün bu çayların fazla sularını Ereğli Akgöl bataklık gölüne taşımak için Deliçay ana 
boşaltım kanalı açılmıştır. Açılan kanalların toplamı 73 km olup bunun yaklaşık 50 km’si 
Deliçay ana boşaltım kanalı, 15 km’si İbrala ana boşaltım kanalı, 8 km’si Çavuş ana boşaltım 
kanalıdır. Bu bilgiler Karaman Projesi Geliştirme Raporu’ndan alınmıştır. Bu konularda bana 
DSİ mensubu İnş.Müh. Mevlüt Pınarkaya çok yardımcı olmuştur. Bu proje ile 30.000 dönüm 
arazi kurutulmuştur. 
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KARAMAN BOŞALTIM KANALLARININ BAKIMI 
Karaman Ovası’nı kurtaran bu kurutma projesinin bakımı, temizliği ve korunması ilgi çekici bir 
uygulama ile çevre köyleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun için bu tesislerden 
yararlanan çevre köyler bir araya gelerek " Karaman Ovası Taşkın Koruma Tesisleri" adında 
1969 yılında  bir birlik kurmuşlardır. Bu birliğin kurucuları olan yerleşim yerleri şunlardır. 

Birliğin adı    Tesis sermayesi (TL olarak) 
Kılbasan Nahiyesi      600 
Akçaşehir Belediyesi    1200 
Dinek Muhtarlığı     300 
Çoğlu Köyü     360 
Osmaniye     300 
Hamidiye     180 
Burunoba     200 
Göztepe      130 
Kızık      410 
Salur      300 
Sudurağı     220 
Ekinözü     - 
Beydilli     - 
 

Kuruluş sermayesi yararlanma oranına göre belirlenmiştir. Birliğin amacı boşaltım 
kanallarının DSİ yetkililerinin kontrol ve gözetiminde bakımının, korunmasının ve 
temizlenmesinin gerçekleştirilmesidir. Bu (Birliğin tüzüğü ve bu bilgiler DSİ mensubu İşletme 
Bakım Şube Müdürü Cavit Özdemir'den temin edilmiştir.) 
 

 
KARAMAN SULAMA PROJESİ 

 
Karaman Sulama Projesi, Konya Kapalı Havzası’nın güneyinde yer almakta, Gödet, Deliçay, 
Eskiçay ve İbrala dereleri drenaj alanları ile Karaman ovasındaki sulamaları kapsamaktadır. 
Bu bölgede ilk etüt 1956 yılı "Konya Kapalı Havzası İstikşaf Raporu " dur. 
Proje sahasının yerüstü su kaynakları Gödet, Deliçay, Eskiçay ve İbrala dereleridir. Bu 
derelerin yıllık ortalama toplam akımı 170 hm³ tür. Ayrıca proje sahasında emniyetli verimi 63 
hm³ olan yeraltı suyu potansiyeli vardır. Bu proje dahilinde ilk baraj Gödet Barajı’dır. Gödet 
Barajı inşaatına 1980 yılında başlamış, 1984 yılında Bekir, Halil Çelik İnşaat şirketine ihale 
edilmiş ve 1988 yılında bitirilmiştir. 
Gödet Deresi üzerinde ve Karaman'ın 7 km güneydoğusunda olan Gödet Barajı’na ait kısa 
bilgiler şöyledir.   
Tipi kaya dolgu,   Kret kotu 1165 m,   temelden yüksekliği 94 m ,   aktif hacmi 142 hm³ tür.  
Dolu savak karşıdan alışlı olup üzerinde 4 adet radyal kapak bulunmaktadır. Derivasyon 571 
m uzunluğunda 3 m çapında dairesel beton kaplamalı tünel. 
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Şekil 251 

Karaman Sulama Projesi 
 
 

 
Şekil 252 

Dereköy (Fisandon) camiye çevrilmiş tarihi kilise 
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Fotoğraf şekil 253 

Dereköy (Fisandon) camiye çevrilmiş tarihi kilise 
  
 
 

KARAMAN ÇEVRESİ 
 YEŞİLDERE (İBRALA) 

 
Karaman'a bağlı bir kasaba olan Yeşildere ismi gibi yeşil bir vadi içinde kurulmuştur. 
Yeşildere'nin eski ismi İbrala'dır. Bu ismin nereden geldiği bilinmemekte, ancak İbrala'nın  
yakınında Roma dönemi Kastabala kenti bilinmektedir. Bu iki yer ismi arasında benzerlik 
dikkat çekicidir. İbrala'da Bizans döneminde yapılmış ve bugün cami olarak kullanılan Kilise 
Camii bulunmaktadır. Bu yapıda  ortaçağdaki yöreye has mimarinin bütün özellikleri 
görülebilmektedir. Yapı 1649 yılında Hacı Ali Paşa tarafından camiye çevrilmiştir. Ayrıca 
camiin yanında ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir hamam ile kasabanın hemen yanında bir 
küçük kale ve onun içinde gene eski devirlerden kalma camiye çevrilmiş  bir yapı vardır. 
Bunlardan başka Selçuk döneminde  kasabanın girişine yapılmış Akköprü vardır. 

 

 
Şekil 254 

Kilise Camii (17.yüzyılda camiye çevrilmiş) çatısı üstten kapatılmış 
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MANAZAN MAĞARALARI 
 

İbrala ile Taşkale arasında Yeşildere vadisinde doğal kayalara oyulmuş topluca yaşanmış bir 
mağara gurubu bulunmaktadır. Dıştan bakıldığında bir arı peteğini andırmakta ve vadiye 
bakan kısım belki zamanla uçmuş bulunduğundan belli bir girişi yoktur. Mağaralar kat kat 
kazılmış beş kat tespit edilmiştir. Çevrede birinci kata Kumkale ikinci kata at meydanı 
denilmiştir. At meydanından bir koridorla Ölüler Meydanına gidilmektedir. Manazan Bizans 
döneminde yaşam olduğu bir şapel ve bazı yazılardan anlaşılmıştır. Bunlar dışında pek çok 
mezar bulunmaktadır. Özellikle Ölüler Meydanı’nda çok sayıda ceset bulunmuş, bozulmamış 
bir kadın cesedi Karaman Müzesi’ne götürülmüştür. Katlar arasında iniş çıkış kuyu şeklinde 
açılmış merdivenlerle sağlanmıştır.  

 

 
Şekil 255 

Manazan Mağarası içinden görünüş 
 
 
 

TAŞKALE 
Yeşildere vadisinin memba tarafında bir yerleşim yeridir. Bir doğal mağara yanında kayalara 
oyulmuş ambarlar ve Taş Mescit (önce eski bir kilise) ilgi çekici yapılardır. Bu kaya ambarlara 
kayanın dik yüzünde el ve ayak için oyulmuş küçük oyuklarla çıkılmaktadır. Eski ismi Kızıllar 
olan Taşkale’nin ötesinde yol vermeyen Toros Dağları bulunmakta olup halkı giyim kuşam ve 
görenekleri ile çevreden farklı bir görünüm sergilemektedirler. 
 
 

 
CAN HASAN HÖYÜĞÜ 

Alaçatı civarında, Karaman 13 km uzaklıkta Can Hasan Höyüğü bulunmaktadır. Burada 
1962-1970 yıllarında David French tarafından yapılan kazılarda M.Ö. 5000 yıllarına 
tarihlenen Neolitik yerleşimle karşılaşılmıştır. Çatalhöyük ve Burdur Hacılar’dan sonra 
bölgede bilinen en önemli Neolitik kentlerdendir. Çatalhöyük kültüründe ilk defa görülen 
anatanrıça olgusu, bunun heykelcik ve resimle anlatılması bu üç kentte devam etmiş ve bu 
sanatlar uzun süre sonra yeniden Mezopotamya ve Mısır’da gündeme gelebilmiştir. 
Dikdörtgen evler ve bakır buluntular ile Anadolu’nun ilk parlak kültürünü oluşturan buluntular 
Karaman ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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Canhasan Höyüğünde bulunan seramik (Ankara Anadolu Medeniyetleri sergisi) 
 
 

DERBE KENTİ 
 

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde çok önemli olan, Derbe kentinin uzun zaman yeri 
bilinmiyordu.  Karaman çevresinde benzer isimde Derbe, Değle ve Divle yerleşim yerleri 
bulunmaktadır. Bu isim benzerliğinden Derbe'nin yeri Karadağ ve Ayrancı yakınlarında 
Divle'de aranmış ve sonuçta İngiliz Arkeoloğu Alan. S. Hall  tarafından kendisine gösterilen 
taşların okunması ile yeri tespit edilmiştir. Burası Ekinözü Köyü’nün kuzeyindeki "Kertihöyük" 
tir. Kentin yerini belirliyen taşlar dışında henüz kazı çalışmaları yapılmamış ve kentteki yapı 
kalıntılarına ve su yapılarına ait bilgimiz yoktur. Alan Hall’in çalışmaları "Anatolien Studies 
1957" de yayınlanmıştır. 

 

 
Şekil 257 

Karaman Müzesinde  Derbe  Kitabesi 
 

Karaman Müzesi 1146 numarada kayıtlı yukarıda görülen kitabenin Türkçe’si şöyledir. 
" Tanrı tarafından sevilen Derbe bishofu Michael burada uyuyor. indiksion 14. yılı 8 Haziran. 
Bu kitabenin bulunması  ile Derbe’nin yeri kesinlik kazandı. 
Derbe ile ilgili Konya Müzesi  1146 numarada kayıtlı Grekçe ikinci bir önemli bir kitabenin 
Türkçe’si aşağıdadır. 
 
"Hakim Sezar tanrısal Hadrianus'un oğlu, tanrısal Trajanus'un torunu, tanrısal Nerva'nın torunun oğlu 
hakim Sezar Aelius Antonius Pius ( 138-161 yılları arasında Roma İmparatoru) 4.defa konsül olmuş ve 
Claudiderbe  tarafından şereflendirilmiştir” 
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Derbe'nin M.Ö. 1. yüzyılda zorba (tiran) Antipater tarafından yönetildiği bilinmektedir. Bu kişi 
ünlü Latin Şairi ve Filozofu Çiçero'nun dostudur. M.S. 17 yılında son Kapadokya Kralı 
Archelais'in ölümü üzerine Derbe, Cbistra ve Kastabala Roma'nın Kapadokya eyaletine 
katılmıştır. 
Roma İmparatoru Claudius devrinde kente çok önem verilmiş ve isminin başına imparatorun 
ismi eklenmiştir. Claudiderbe. Bu imparator döneminde 47 ve 50 yıllarında Hıristiyanlığın 
kurucularından Saint Paulus iki defa Derbe'yi ziyaret etmiş ve yeni dini için inananlar 
bulmaya çalışmıştır. Derbe kentinden Gaius, Saint Paulus'a katılmış ve onun emrine 
girmiştir. Derbe Bizans döneminde de önemini korumuş ve Konya’ya bağlı piskoposluk 
merkezi olmuştur. Daha sonraları kent terkedilmiştir. 
 

İBRALA DERESİ SULAMASI 
Eski bir yerleşim yeri olan İbrala'da vadi içindeki dereden alınan su kanallarla sulamada 
kullanılmıştır. Sol sahilde sulama yapan kanallar yükselti sırasına göre : 
Nalıma,   Kızılcakuyu,   Cemel,   ve Tarman'dır. 
Sağ sahildeki arklar ise yükselti sırasına göre : 
Atabendi,   Kızılcakuyu,   Demircile,   Kayaönü,   Vakıf,   Kamışoğlu,   Nalıma arklarıdır. 
Bunlardan Nalıma arkı Taşkale'den gelen suyu almakta, diğer arklar ise yol boyu pınarlardan 
beslenmekte Yeşildere ve onun mahallesi Denircik'in arazilerini sulamaktadır. Bu arklar 
arasında su hakları olduğu öğrenilmiş, ancak bilgi edinilememiştir. 

 

 
Şekil 258 

İbrala Deresi sulaması 
 

Yeşildere'de inceleme de bulunduğumuz 1991 yılında Belediye başkanı Ziya Talha'dan 
alınan bilgilere göre künk borularla kasabaya su getirilmiş ve çeşmelere verilmiştir. Çeşmeler 
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ve sulamanın ne zamandan kalma olduğuna dair şimdilik başka bilgi yoktur. İbrala'da çevre 
de çevrede ünlü sızı ocağının hemen altında H 1246 tarihinde (M 1830) yapılmış Somaki 
ismi ile bilinen bir çeşme vardır. 

 
KARAMAN  KAZIM KARABEKİR 

 
Bugün Karaman'a bağlı bir ilçe merkezi olan Kazım Karabekir ve çevresindeki önemli 
yerleşimler sıra ile incelenecektir.Yerleşim yerinin eski ismi Gaferiyat'tır. Kurtuluş Savaşı 
Komutanlarından İstanbul doğumlu Kazım Karabekir Paşa'nın (1882-1948) baba yurdu olan 
Gaferiyat'ın ismi değiştirilerek paşanın ismi verilmiştir. Konya-Karaman yolu üzerinde 
düzenlenmiş parkta paşanın heykeli dikilmiştir. 
Kazım Karabekir'de tarihi yapı olarak eski bir hamam vardır. Yapılış tarihi bilinmeyen bu 
hamamın en ilgi çekici yanı suyunun dibindeki bir kuyudan dolapla temin edilmesidir. Ayrıca 
harita üzerinde çalışmalardan ilçenin (kotu 1075) 12 km güneyindeki 1300 kotundaki 
Doğankaya Pınarı’ndan su getirilmiştir. Su yolu üzerinde bir su deposu ve su bacaları vardır. 
Ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir. Bizans döneminde burada bulunan kentin adı 
Pyrgos olarak geçmektedir. Pyrgos Konya’ya bağlı bir piskoposluk merkezidir. 
 

 
Fotoğraf şekil 259 

Kazım Karabekir Paşa’nın heykeli 
 
 

YOLLARBAŞI 
 

Bugün Konya -Karaman yolu üzerinde bulunan beldenin eski adı İlisıra (Ilistra) dır. Belde 
içindeki höyük civarında yapılan bir kazı sırasında üzerinde üzüm ve öküz başı bulunan bir 
kolon parçası Karaman Müzesi’ne götürülmüştür. (En. A 2847) Ayrıca kasaba içinde Roma 
ve Bizans dönemlerinden kalma yapılarından kaldığı anlaşılan mimari parçalar 
görülmektedir. Ilistra’nın 325 yılında İznik, 431 yılında Efes, 451 yılında Kadıköy’de toplanan 
dini meclislerde temsil edildiği görülmektedir.Buradan Ilistra'nın  Roma ve Bizans zamanında 
önemli bir kent olduğu anlaşılmaktadır. 
 İlistra Bizans döneminde Konya’ya bağlı piskoposluk merkezidir. Kent isim benzerliğinden 
batılı yazar ve arkeologlar tarafından Paulus'un ziyaret ettiği yer olan Lystra olduğu kabul 
edilmiştir. Sonuçta 1885 yılında Amerikalı Araştırmacı Sterret Hatunsaray yakınında 
Lystra'nın yerini bulduğu yazılı taşlardan tespit etmiş ve Lystra'nın yeri Hatunsaray yakınında 
olduğu kesinlik kazanmıştır. 
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Kasabada eskiden kalma suyolları ve çeşmeler vardır. 1991 yılında burada yaptığımız 
incelemede Belediye başkanı Osman Ünüvar bizzat bu tesisleri göstermiştir.  
Suyun kaynağı kasabanın güneyindeki Kızılkilise tepesinin daha güneyinde bir pınardan 
alınmış ve Kızılkilise ve Gürüz tepelerinin arasından Yollarbaşı'na indirilmiştir. Suyolu 
üzerinde su bacaları yanında bugün kullanılmayan eski bir su deposu bulunmaktadır. 
Deponun uzunluğu 8 m genişliği 3 m ve yüksekliği 4 m olarak ölçülmüştür. Üzeri taş tonoz ile 
kaplı depo bugün kullanılmamaktadır. Bu su yolundan kasaba da üç eski çeşmeye su 
verilmiştir. Kızılkilise civarlarında kayaya oyma manastırlar olduğu bilinmekte ancak 
buralarda henüz yüzeysel araştırmalar dahi yapılmamıştır.  

 

 
Şekil 260 

Yollarbaşı (İlistra) su yolları 
 
 

AKARKÖY (ZOSTA) 
Kazım Karabekir'in kuzey batısında eski ismi Zosta olan Akarköy bulunmaktadır. Eski bir 
yerleşim yeri olan Akarköy'ün Roma döneminde önemli bir kent olduğu çevrede yapılan 
araştırmada anlaşılmaktadır. Çeşitli yazılı taşlar köy evlerinin duvarlarında bulunmaktadır.  
Bir duvarda tarafımızdan  görülüp Thomas Drew-Bear tarafından okunan Roma kitabesi 
şöyledir. 
I.O.M  /  ANNIVS / MAXIMVS /   LEGXVFE 
Burada I.O.M  (Iuppiter Optimus Maksimus) . LEG(ionis) –FE(rrate). Yazıt Roma 15. 
Lejyonunda görev yapmış bir askere ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Köyün içinde eski tapınak yeri olabilecek bir zemin görülmektedir. Buradan çıkan kolonlar 
köy camiinde kullanılmıştır. Akarköy'ün hemen yanında eski bir höyük bulunmaktadır. 
Burada bulunmuş ilginç bir mezar taşı (MAMA CİLT 8, 192) martir (din şehidi) Paulus’a aittir. 
4. yüzyıla tarih verilmektedir. 

 
 

AKARKÖY ÇEŞMELERİ 
 

Köyde tarihi iki çeşme bulunmakta ve bunların çok az rastlanır bir su temin sistemi vardır. 
Köyün içinde yan yana bir tatlı ve birde acı su çeşmesi bulunmaktadır. Su tadı bakımından 
aralarında az bir fark vardır. Bunlardan biri içme suyu diğeri ise hayvanlar için ayrılmıştır. 
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Şekil 261 

 Akarköy suyolları krokisi 
 

Tatlısu çeşmesi için 5 kuyu açılmış ve kuyular yeraltı su tablası seviyesinde alttan birbirlerine 
bağlanmıştır ve su başka kuyulara, oradan bir yer altı havuzunda toplanmış ve tatlısu 
çeşmesine verilmiştir. Bu kuyuları alttan bağlıyan kanal ve havuz bugün evlerin altından 
geçmektedir. Acısu çeşmesi için de aynı sistem vardır, ancak burada kuyu sayısı azdır. Her 
iki sistem tamamen birbirinden bağımsızdır. 
Burada 1991 Eylül ayında yaptığımız incelemede köyün yaşlılarından  Yusuf Çeçen tek tek 
bu kuyuları gösterdi ve birlikte höyük yanındaki bir kuyuyu inceledik. Kuyunun başında güzel 
bir taş bilezik vardır. Kuyunun çapı 1 m, üstten 3-4 metre taş örgüdür. Derinliği 15 m 
civarında olup ayna ile kuyunun tabanının dört tarafında tünel olduğu görülmüştür. 
Bahçesindeki kuyuyu gösteren yaşlı kadın bunların gavur yapısı olduğunu, kuyuya gelen iki 
tünelin (biri tapınak yerine doğru, diğeri höyüğe doğru gitmektedir.) kuru olduğunu söyledi. 
Roma ve Bizans döneminden   kaldığını kabul ediyoruz.  
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Fotoğraf şekil 262-263 

Akarköy (Zosta) evlerin duvarlarında kullanılmış işlemeli taşlar 
 
 

Güney Kilise denen mahalde de eski kalıntılar ve benzer su sistemi olduğu belirtilmiştir. 
Bizans döneminde kalan payeler (Kilise pencere arasında kullanılan taş) çeşme yanında 
görülmektedir. Eski kolonların kullanıldığı cami, Osmanlı döneminde yapılmış eski bir 
mabettir. 
 
 

ÖZYURT (POSALA- BOSALA) 
Özyurt köyü Hacıbaba (Pusula) dağı eteklerindedir. Konya’ya bağlı bir piskoposluk 
merkezidir. 381 yılında İstanbul’da toplanan dini meclis de kentin ismi geçmektedir. Dağın 
Pusula ismi kentin eski isminden gelmektedir. Kentin adı bugüne Bosala olarak gelmiş 
Özyurt olarak değiştirilmiştir. Köy içinde bir kilise kalıntısı yer almaktadır. 
Konya Dağcılık temsilcisi Recai Kıçıkoğlu ve arkadaşları Pusula dağına çıktıklarında hiçbir 
kaynakta geçmeyen iki dev açık sarnıç görmüşlerdir. Bunlar göz ölçüsü ile küçük olanı 10 m 
çapında ve 25 m derinliğindedir. Büyük olanı ise 15 m çapında 40 m derinliğindedir. 
 

GÜDELİSİN (KODYLESSOS) 
Tarihi yapılardan ve kent surlarından kalıntılar yakın zamana kadar gelmiştir. MAMA Cilt 8 de 
okunmuş çeşitli yazıtlar vardır. Bunlardan 186 nolu yazıtta Roma imparatorları Diocletianus 
(İmp 284-305) ile Maximiano (İmp 286-305) isimleri geçmektedir. 
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Şekil 264 

Karaman çevresi antik yerleşim yerleri 
 
1. Güneybağ (Elmasun)   2. Gürağaç (Armasun)  3.Güdelisin (KODTLESSOS) 
 4. Emirhan (Aladiken)   5. (Çürük Ümü öreni)  6. Akarköy (ZOSTA) 
7. Kızılkuyu (ören yeri)   8. Özyurt (POSALA)  9.Kırmızı Kışla (ören yeri) 
10. Asarkaya (ören yeri)  11.Hacı Baba Dağı (Pusula)   12.Ağaçoba (Durayda) 
13.Muratdede (Masdat)  
 
Parantez içindeki isimler köylerin eski isimleridir.  
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KARADAĞ  ÜZERİNDE YERLEŞİMLER 
 
Konya, Karaman arasında bir dağ kitlesi olan Karadağ, ova içinde adeta bir ada gibi 
yükselmektedir. En yüksek tepesi (Mahlaç Tepesi) 2238 m olan bu dağ susuz kuru bir 
bölgedir. Ancak ova üzerinde stratejik bir özelliği vardır.  Bu dağ yüzeyinde Madenşehir ve 
Değle olarak bilinen eski kent kalıntıları vardır. Çevre halkı bu iki kent ve diğer kalıntıların 
tümüne "Binbir Kilise" adını vermiştir. Bu yerlerde normal bir yaşamdan ziyade dini yapıların 
bol olduğu manastır hayatı yaşamı ağır basmaktadır. 
 

 
Şekil 265 

Karadağ ve Çevresi Planı 
 

MADENŞEHİR 
 

Bugün Madenşehir olarak bilinen köyde eski bir kentin kalıntıları vardır. Kent çok önceleri 
terk edildiğinden ne zaman kurulduğu da bilinmemektedir. Burada bol miktarda kilise 
kalıntıları bulunmakta ve bunlarda genelde yok denecek kadar yazı bulunduğundan isimleri 
de bilinmemektedir. 
Buradaki yapıların, çevreye has bir mimari ile inşa edildiği ilk defa Fransız gezgini Leon de 
Laborde (1807-1869) tarafından batı dünyasına tanıtılmıştır. Yazar "Voyages en Asia Mineure-
Paris 1837" adlı kitabında Madenşehir'den üç kara kalem resim yayınlamıştır. 
Karadağ bölgesinde en ciddi araştırmalar İngiliz yazar ve tarihçi William Ramsay ve çevrede 
ilk araştırma yapan kadın Miss G. Bell tarafından 1907, 1908 ve 1909 yıllarında yapılmıştır. 
Önce kentteki yapıların bir krokisi çıkarılmış ve yapıların o günkü durumu plan ve 
fotoğraflarla tespit edilmiştir. Araştırmalar her iki yazar tarafından "The Thousand and One 
Churches- London 1909" adlı kitapta yayınlanmıştır. Son araştırma  ise Semavi Eyice 
tarafından yapılmış ve "Karadağ  Çevresi Arkeolojik  İncelemeler " adlı eserde yayınlanmıştır. 
Leon de Laborde tarafından çizilmiş resimler ve Madenşehir'in planı eklenmiştir. Plan 
incelendiğinde Madenşehir'de 28 adet yapı kalıntısı tespit edilmiş olup bunun, 12 adeti 
kilisedir. Yapıların son durumları yukarıda verilmiş yayınlarda daha geniş incelenebilir, 
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yapıların mimarisini görmek açısından 1 nolu bazilikanın planı, o günkü fotoğrafı ve yeniden 
canlandırılmış perspektifi buraya eklenmiştir. 

 
Şekil 266 

Madenşehir Yapıları Planı (W. Ramsay'dan) 
1  Planı verilen kilise- S Güvercinli Sarnıç 4-5  Bazilika11-2-8-3-10-15  kilise 17-25-26 Şapel 

 
Şekil 267 
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Şekil 268- 269 -270 

1 Nolu Bazilikanın resimleri (Ramsay W) 
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Şekil 271-272-273 

Karadağ’da kilise (Laborde) 
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Bu yapıların mimarisi için W.Ramsay şunları belirtmektedir. "Anadolu içlerinde meydana 
getirilmiş bu yapı tekniğinin, Yunan Medeniyeti’ne bir borcu yoktur" 
Tamamen Bizans döneminde başlayıp bu dönem içinde sönen Madenşehir'in eski ismi de 
tam bilinmemektedir. Terk ediliş sebebi olarak susuzluktan dolayı yaşam güçlüğü ve 
Anadolu'ya yapılan Arap akınları kabul edilmektedir. Kentin eski isminin Baratha olabileceği 
W. Ramsay tarafından benimsenmiştir. 
Baratha kenti hakkında bilinen de şöyledir. "Aya İoannis (Aziz Yahya) Cbystra'da yaşarken 
yalnız yaşamı seçiyor ve bir kuyu içinde 10 yıl yaşıyor, daha sonra bir melek tarafından 
Baratha'ya gömülüyor. Baratha Bizans döneminde Konya’ya bağlı bir piskoposluk merkezidir. 
 

DEĞLE 
 

Madenşehir'den daha yüksekte ve daha iç kısımlarda Değle bulunmaktadır. Burada da kilise 
yıkıntıları bulunmaktadır. Madenşehir gibi Değle'nin de ne zaman kurulduğu ve terk edildiği 
bilinmemektedir. W. Ramsay ve Miss Bell tarafından yayınlanan kitapta burada da 20 
civarında yapı belirlenmiş olup bunun 12 adedi kilisedir. 
Değle'nin Divle ve Derbe ile isim benzerliği burada Derbe'nin bulunduğu önceleri 
benimsenmiştir. Değle ile tarihi bir olay şimdilik bilinmemektedir. Bugün Madenşehir ve 
Değle'de  yakın zamanda bu yıkıntılar üzerine yerleşimler olmuştur. 
 

 
KARADAĞ ÇEVRESİNDE DİĞER YAPILAR 

 
MAHLAÇ TEPESİ 

Karadağ'ın en yüksek tepesinde melek Mikhael adına bir kilise yaptırılmıştır. W. Ramsay 5. 
yüzyıla tarihlemiştir. Mikhael Müslümanlarca Mihail olarak bilinen kutsal melektir. 
Ayrıca 1650 kotundaki Kızıldağ'da kale ve kilise kalıntısı, Çat Dağı,  Madendağı,  ve   
Başkışla'da ören yerleri vardır. 
 

KARADAĞ  DA TARİHİ SUYAPILARI 
 

Karadağ'da hiç su kaynağı bulunmamaktadır. Yapılan sarnıçlara kar ve yağmur suları 
doldurulmuş ve yıl boyu kullanılmıştır. Karadağ'da pek çok sarnıç kalıntısı bulunmaktadır. 
Bunların en iyi korunmuş ve en büyük olanı Madenşehir'de planı olan Güvercinli Sarnıcıdır. 
Ayrıca W. Ramsay “The thousand and one churches” adlı eserinde su kanalları izi 
bulunduğunu ifade etmektedir. Bir sarnıca ait (29 yapı yakınında) ölçüler vermektedir. 
Uzunluk 16,90 m Genişlik 5,20 m   Yükseklik 9,30 m 
 

GÜVERCİNLİ SARNIÇ 
Köy istikametinde yolu takiben güneye dönüldüğünde sağ tarafta tarlalar içindedir. 
Dikdörtgen  bir plana sahip olup, taş bir merdiven duvarın yanından tabana iner. Üzeri taş 
tonoz kaplamadır. İki yerinde kemer kiriş tonozu desteklemektedirler. Kemer kiriş ve tonoz 
yarım daire şeklindedir. Ebatları 16,90 x 5,20 metredir. Tonoz yüksekliği  9,30 m dir. (Semavi 
Eyice- Karadağ  ) 
Sarnıçlar temiz tutulduğunda sularda iyi durumda olacaktır. Ancak sarnıçlara bakım 
yapılamadığında sular sağlığa zararlı hale gelmektedir. 1900 yılında gezgin Restle buradan 
geçtiğinde sarnıçların  bakımsız  olduğunu yazmaktadır..  
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Karadağ'da Madenşehir ve Değle'den başka civarda da çok sayıda sarnıç bulunmak-tadır. 
Harita çalışması ile tesbit edilenler şöyledir. 
Güneysarnıç,   Meşeli Sarnıç,   Melengiç Sarnıç,   Hüseyin Sarnıç, 
Madenşehir'de oturan hayırsever bir kişi çevredeki su sıkıntısı önlemek için eski sarnıçları 
ortaya çıkarıp onarmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu şekilde tarihi su yapıları hizmete devam 
etmektedir. 
 

 
Şekil 274 

Karadağ’da Güvercinli Sarnıç 

 
Şekil 275 

Güvercinli sarnıcın içi 

 
Şekil 276 

Güvercinli Sarnıç plan ve kesiti 
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BAŞDAĞ KALESİ VE HAVUZU 
 

Karadağ'da dört yerde Binbirkilise bölgesini koruyan kalelerin kalıntıları vardır. Bunlardan en 
önemlisi 2.000 kotundaki Başdağ Kalesi’dir. Çeşitli yapı kalıntıları yanında bir su havuzu 
bulunmaktadır. Tesisin bir askeri konaklama yeri olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Su havuzu 
muntazam kesme taştan yapılmıştır. Ayrıca kale içinde üstü açık kare planlı bir sarnıç 
kalıntısı da bulunmaktadır. Bunlardan ayrı Başdağ'da iki zirvenin arasında bulunan bir krater 
çukurluğunun  tabanında bir havuz daha bulunmaktadır. Elips biçimindeki  havuz çok 
muntazam taşlar yontularak buraya konmuştur. 
Bu havuzun daha altında dikdörtgen planlı bir üçüncü havuz görülmektedir. Semavi Eyice ve 
ekibinin buralarda inceleme yaptığı 1970 yılında  havuza inen bir merdiven olduğunu ve içinin 
su ile dolu bulunduğunu tespit etmiştir. Havuzu besleyen bir su kaynağı olduğunu hakkında 
fikir edinememiştir. Askeri birlikleri barındırdığı anlaşılan bu bölgedeki havuzların yapı 
tekniğinin üstünlüğünden Roma veya erken Bizans dönemi olduğu kanaatine varılmıştır. 
(Semavi Eyice- Karadağ'da İncelemeler) 
 

 
Şekil 277 

Havuz’un planı 
 

BULUNAN YENİ BİR YERLEŞİM YERİ 
Edinburgh Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Trevor Watkins ile Arkeolog Dr. 
Douglas Baird tarafından Karadağ Süleyman Hacı köyü Pınarbaşı mevkiinde yapılan 
kazılarda eski bir yerleşim yeri bulmuşlardır.  

 
Şekil 278 

Karadağ Baratha kentinde basılmış para 
(Koinon Likao Barathon) 
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 AYRANCI İLÇESİ 
 
Ayrancı İlçesi ve çevresi tarih boyunca Ereğli'ye daha yakın ve ona bağlı iken, bu defa 
Karaman iline bağlı bir ilçe olmuştur. Bundan dolayı Karaman içinde kalmıştır. Çevresindeki 
tarihi yerleşim ve su yapıları sıra ile incelenecektir. 
 

AYRANCI 
Bugün bu civardaki en büyük yerleşim yeri olan Ayrancı yeni bir yerleşimdir. Bu yüzyılın 
başında 1903 yılında Kafkasya'dan gelen 210 hane Tatar göçmenleri için yeniden 
kurulmuştur.  
 

DİVLE (ÜÇHARMAN) 
Bugün ismi Üçharman olan Divle bu bölgenin en eski ve en büyük yerleşim yeri idi. Roma ve 
Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan Divle'de bu dönemlerden gelen yapı 
yoktur, ancak bu yapılardan çevrede pek çok işlemeli ve yazılı taşlar gelmiştir. Divle içine 
girişteki çok düzgün yapılmış ve bugüne aynı şekilde gelmiş kemer köprünün Roma 
döneminden kaldığı kabul edilmektedir. Bu köprü dışında üzerinde Ayrancı Barajının da 
bulunduğu Koca Dere üzerinde 8 adet daha köprü bulunmaktadır. Bunlarda sonraki 
devirlerde onarımlar yapıldığı anlaşılmaktadır. 
İsim benzerliği dolayısıyla buranın Derbe olabileceği üzerinde durulmuş ve araştırmacıların 
daima ilgisini çekmiştir. 1834 yılında Divle’yi ziyaret etmiş C. Texier duvarları fresklerle kaplı 
bir kilise olduğunu yazmaktadır. Gerçekten de buraya inceleme için gittiğimiz 1991 Eylül 
ayında kasabanın içinde bir kayanın üzerinde Bizans döneminden kalma bir kilise yıkıntısı 
yerini gösterdiler. Üçharman Köyü yakınında çok eskiden beri kullanıla gelen ve peynirlerin 
depo edildiği mağaralar bulunmaktadır. 
Osmanlı döneminde Divle hakkında da bilgiler vardır. 3. Murat döneminde yapılan 
sayımlarda Divle'de üç mahalle bulunmaktadır.  Ahmetler,   Kamereddin,  ve İydalı'dır. Kentte 
225 hane yaşamakta olup bunun 79 hanesi Hıristiyan’dır. Divle halkı son zamanlarda göç 
ederek çevredeki diğer köylere yerleşmişlerdir. 
 

 
Fotoğraf şekil 279 

Divle (Üçharmanlar) eski köprü 



 347

 
Şekil 280 -281 

Divle Deresi Sulaması 
1. Akçaşehir (Ağdaşar)  2- 3. ören yeri  4. Karaağaç  5.Kovuklar  
6. Ambar (SIDAMARA)  7.Kale köyü  8. Saray  9.AYRANCI 
10.Böğecik    11. Ağızboğaz  12. Üçharmanlar (DİVLE) 
 
Altta solda ağızboğaz köyü su yolu Altta sağda Su Mahzeni planı (Sarnıç) 
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Fotoğraf şekil 282 

Üçharman (Divle) eski köprü 
 

 
Fotoğraf şekil 283 

Üçharmanlar (Divle’den) görünüş 

 
Şekil 284 

Ağaçtan yapılmış eski makara (Mağara ağzına kurulmuş) 
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SİDAMARA KENTİ 
 

Bugün Ambar olarak bilinen köyün eski Sidamara kentinin yerinde olduğu bilinmek-tedir. Bu 
arada bilinen en eski eser Ereğli ile Ambar arasındaki derede Tyana Kralı Warpalawa'nın 
İvriz'deki kabartmasına benzeyen ancak çok fazla tahrip olmuş aynı cins bir kabartmasının 
oluşudur. Ambar Köyünün içinde bir höyük bulunmaktadır. 
Ambar'da Roma döneminde önemli yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemden 
kalma çok güzel iki lahit bulunmuştur. Bunlardan biri Osmanlı döneminde Ambar Köyü 
içindeki cami yanında bulunmuş ve Konya üzerinden İstanbul Arkeoloji Müzesine 
götürülmüştür. (Salon 3 no 118). Bir diğeri ise Akgöl bataklığında Düden olarak bilinen yerde 
daha sonraları bulunmuş ve Konya Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Her ikisi de 
üzerindeki kabartmaları itibariyle sanat değeri çok üstün lahitlerdir.  
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Molla Mehmet oğlu İbrahim bahçesine kuyu kazarken 
eserin farkına vardı. Olayın vilayete haber verilmesi üzerine Konya Valisi Abdurrahman Paşa 
lahit 40 çift camız ile Konya’ya çekildi ve buradan trenle İstanbul’a götürüldü. Sidamara tipi 
olarak adlandırılan ve üstün sanat değeri olan lahit hakkında kısa bilgiler de şöyledir.  
“Roma ve İtalya’da yaşayan gezici sanatkarlar tarafından yapılmıştır. Bu tip lahitler bu kentin isminden 
Sidamara tipi lahit olarak adlandırılır. Bu lahitlerin teknesi, cepheleri ve sütunları hücrelerle süslü ev 
şeklindedir. 2. ve 3. yüzyılda yapılan bu lahitler daha sonra yapılmamıştır. Üzerinde yazı olmayan 
lahdin Romalı bir karı kocaya ait olduğu sanılmaktadır. Bir yüzünde filozof kıyafetinde bir erkek, tanrıça 
kıyafetli başı örtülü bir kadın vardır. Diğer uzun yüzünde av sahneleri vardır. 
Sidamara kentinde bulunmuş diğer Sidamara tipi lahit Konya Müzesi’ndedir. 
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Sidamara (Karaman Ayrancı Ambar) da bulunmuş Sidamara tipi lahit  
İstanbul Arkeoloji Müzesi Envan. 1179 

 
İstanbul Arkeoloji Müzesi gezildiğinde lahitlerin bulunduğu salonda, İskender lahdinden sonra 
en güzel ve göz doldurucu lahit olduğu hemen fark edilecektir. 
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PINARKAYA’DA (DİVAZLAR) ANTİK KENT KASTABALA ? 
 

Buradaki kent kalıntıları ilk defa Ferruh Senan’ın “Ereğli Tarihi” isimli kitabında çok kısa 
olarak bahsedilmiştir. Ayrancı Barajı’nda çalışan Alman mühendisler buradaki sarnıç yapısını 
görmüşler ve “Biz Alman milletini çok çalışkan bilirdik, burada kimler yaşamış ise bizden de 
çalışkanmış” demişlerdir. 
1995 yılında Devlet Su İşleri IV. Bölge Müdürlüğü’nde görevli iken bu yörede yapılmakta olan 
Hışılayık Tüneli inşaatı için birkaç gün burada kaldım, ve çevreyi gezdim. Gerçekten hiç 
yayında olmayan bir antik kentin kalıntıları vardı.  
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Pınarkaya (Divaz) Planı 
1. Roma dönemi Sarnıç-  2.Eski Camii -  3. Köprü (üzerinde işlemeli taşlar)  - 4. İşlemeli taşlar 
5. Büyük Koraş köyü Camii -  6. Kale  - 7. Örentepe 

 
15.01.1996 tarihinde “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu”na durumu bir dilekçe ile 
bildirdim. Koruma Kurulu Müdiresi, bu konulara çok duyarlı bir kişi olan Ayhan Alp konu ile 
ilgilendi. Durum Koruma Kurulu’nda görüşüldü ve 05.08.1996 tarihinde 2663 nolu kararla 
Haşim Karpuz’un başkan, Kerim Çınar’ın Başkan yardımcısı, Ali Baş, Kerim Çınar, Mehmet 
Tuncer, Hamdi Külahçı, Halit Lek’in üye olduğu kurul Karaman ili, Ayrancı ilçesi, Pınarkaya 
(Divaz) köyünde bulunan kültür varlıklarının incelenmesi ve koruma altına alınması 
benimsendi. 
Kurula yazdığım 22.05.1986 tarihli yazıda yaptığım incelemede Roma-Bizans döneminden 
kalma kale, çok düzgün yapılı sarnıç, işlemeli taşlar olduğunu belirttim. Epigrafik çalışma 
sonucu kentin bilim adamlarınca belirtileceğini belirttikten sonra bu kentin KASTABALA 
olduğu kanısında olduğumu açıkladım. 
Karaman, Derbe, Ereğli arasında Kastabala isimli bir kentin yeri bilinmemektedir. Kent 
hakkında Strabo (M.Ö. 65- M.S 23) şunları yazmaktadır. “Artemis Tapınağı’nda rahibeler ateş 
üstünde yürüyor, dağa yakın” Bir başka bilgide şöyledir. M.S 17 yılında son Kapadokya Kralı 
Archelais’in ölümü üzerine Derbe, Kastabala, ve Cbystra Roma’nın Kapadokya Eyaleti’ne 
katılmıştır. W. Ramsay’ın “Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası” adlı eserinde Kastabala, Derbe ile 
Ereğli arasında yaklaşık olarak gösterilmiştir.  Daha büyük ve bilinen başka bir Kastabala 
kenti Adana Ceyhan’dadır. 
Kastabala isminin İBRALA ve DİVAZ isimleri ile isim benzerliği dikkat çekicidir. B harfinin 
zaman zaman v gibi okunduğu göz önüne alınırsa durum şöyledir. 
  KASTABALA   KASTAVALA 
          İBRALA    DİVAZ 
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Sarnıç yakınında eski yapılardan taşlar 
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İşlemeli taşların kullanıldığı bir evin giriş kapısı 
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Eski taşların kullanıldığı yeni bir çeşme ve arkasında basit köy evi 
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Eski yapıların taşları ile yapılmış Eski Camii 
 

 
Fotoğraf şekil 290 

Büyük Koraş Camii 
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Eski bir Türk mezar taşı yazıtı 
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Hışılayık Mağarası girişi (30 m altta yer altı nehri bulunuyor) 
 

KARAMAN AYRANCI DİVLE DERESİ SULAMASI 
 

Divle veya Kocadere üzerine Ayrancı Barajı yapılmadan önce bu derenin suları ile ortaklaşa 
sulama yapmıştır. Divle Deresi Toros'lardan üç dere olarak çıkmakta iki kol Üçharman Köyü 
yakınında birleşmekte, üçüncü kol olan Buğdaylı Deresi daha membada bunlarla  
birleşmektedir. Bu dereden ortaklaşa faydalanıp sulama yapan köyler arasında su hakları 
vardır. Bu hakların ne zaman kurulduğuna dair bilgiler yoktur. Ayrancı Barajının 
yapılmasından sonra da bu haklar korunmuştur. Bu yerleşim yerleri arasındaki suyun 
dağılımı şöyledir. 
Köyler   Su hakkı  % 
Ayrancı İlçesi   17.5 
Dokuzyol (Orzola)   7 
Musaköy    2 
Ağızboğaz    6 
Büğecik    7 
Saray    3 
Büyükburun    9 
Kale     4 
Karaağaç    6 
Anbar    14 
Kovuklar   10.5 
Akçaşehir   14 
  Toplam  100 
 
09.05.1964 Tarihli Protokol  
Ayrancı Barajı’ndan yararlanan 12 yerleşim yerinin sulanabilir arazisi 18.000 ha iken Ayrancı 
Barajı’nın kapasitesi 4.100 ha dır. Su miktarının yetersiz oluşundan dolayı 1964 yılında su 
hakları için bir Komisyon kurulmuştur. Bu Komisyon, Ayrancı Nahiye Müdürü Haluk Erman, 
11 muhtar, DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’nden Kemal Ertunç, DSİ 43. Şube Başmühendisi Salih 
Çelen’den oluşmuştur. Protokol 09.05.1964 tarihlidir. 
Bu Protokol 1964-1965 sulama uygulamaları göz önüne alınarak değiştirilmiştir. Yukarıda 
olan su hakkı oranları burada belirlenmiştir. Su miktarının DSİ tarafından Komisyon’a 
bildirileceği, ve köy içi sulamalardan köy muhtarlarının sorumlu olacağı benimsenmiştir. 
(Bu bilgiler DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığının Konya Valiliği’ne yazdığı 
20.05.1965 tarih ve 554 sayılı yazısından alınmıştır. 
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AMBAR KÖYÜ SU MAHZENLERİ 
 

Ambar köyü içinde Divle Deresi’nden doldurulan ve mahzen olarak adlandırılan 5 adet su 
deposu bulunmaktadır. 1991 yılı eylülünde yaptığımız incelemede bir tanesi  yaklaşık 
ölçülmüş genişlik 5 m uzunluk 10 m ve yükseklik 5 m olarak bulunmuştur. Üzeri taş tonoz ile 
kaplı ve üzerinde bilezikli bir kapak görülmüştür. 
Mahzen olarak adlandırılan bu sarnıçlardan civar köylerde de bulunmaktadır. Su dağılım 
sözleşmesinde (09.05.1964) sarnıç sularının sarnıç adedine göre dağıtıldığı ifade 
edilmektedir. 
  

AĞIZBOĞAZ KÖYÜ SUYOLU 
Çevre köylerinden hiçbirisinde içme suyu tesisi yoktur. Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı 
dönemi(1908) Konya Milletvekili Divleli Müftüzade Salim (Erel) (1861-1917) öncülüğünde 
yaklaşık 15 km uzaklıktan Kozlu dağlarından içme suyu getirmek için faaliyete geçilmiş, 
ancak araya savaşın girmesi ile ara verilmiştir. Savaş sonunda Hasip Hoca’nın öncülüğünde 
eksikler tamamlanmış ve su Ağızboğaz köyü’ne akıtılmıştır. Su yolu yaklaşık 20 x 20 cm 
ebatlarında bir kargir kanaldır. 

 
AYRANCI BARAJI VE SULAMASI 

Ayrancı Barajı'nın ilk etütleri ve projeleri DSİ'nin kuruluş yıllarından öncedir. Bu dokümanlar 
bugün elimizde yoktur. 
İşin ihalesi 23.9.1953 tarihinde 6.930.000 TL keşif bedel ve %16.5 indirimle  Alman "Wilhelm 
Wahman G.m.b.H. firmasına ihale edilmiştir. Bu keşif bedeli ile bitmeyeceği anlaşılmış ve iş 
yeniden ihale edilip aynı firmaya bu defa 16.296.655 TL keşif bedeli üzerinden verilmiştir. Su 
tutulmaya 15.2.1958 tarihinde başlanmış ve iş 1.9.1958 tarihinde 448.655 TL keşif artışı ile 
tamamlanmıştır. Oğuz Babaoğlu firması da Müteahhit’in taşeronu olmuştur. Tesislerin fiziki 
özellikleri şöyledir. 
 

AYRANCI BARAJI 
Toprak dolgu tipinde, Ayrancı İlçesinin 4 km güneyindedir. 
Depolama hacmi   31.7 milyon m³ 
Drenaj alanı    1390 km² 
Sulama alanı    8.277 hektar 
Baraj kret     kotu :1198 uzunluk: 2030 m yüksekliği : 36 m 
Dolu savak tipi serbest eşik, dip savak 130 cm cebri boru  
 
Barajda Elektrik enerjisi ihtiyacı için küçük bir hidroelektrik santral kurulmuştur. 83 Kw 
gücünde 600 devirlik bir jeneratör, bunları ve pompayı çalıştırmak için iki türbin monte 
edilmiştir. Çünkü sağ sahil 1. yedek için 0.5  m³/s su santrifüjlü pompa ile verilmiştir. 
Sulama kanalları da şöyledir. 
Sağ Ana Kanal : Saray, Ambar, Kale, Kovuklar ve Akçaşehir için. Kanal boyu 25 km, debi 2,4 
m³/s ve sulanan alan 2.184 ha. İnşaatı 1962-1964 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 
Sol Ana Kanal:Ayrancı, Büyükburun, Dokuzyol’a hizmet vermektedir. Yapılışı 1963-1964 
yılları gerçekleştirilmiştir. Uzunluğu 12 km, debi 1,5 m³/s ve sulanan arazi 1.959 ha 
Sol sahil 1. yedek : Musaköy, Ağızboğaz, Büvecik’e hizmet vermektedir. Yapılışı 1964-1965 
yıllarında gerçekleşmiştir.  Suyun kanala alınışı pompaj ile olmaktadır. Uzunluğu 22 km ve 
debi 0,5 m³/s, sulanan arazi 458 ha'dır. 
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E R M E N E K KENTİ TARİHİ 
ve TARİHİ SUYAPILARI 

 
1919-1989 yılları arasında Konya'nın bir ilçesi iken 1989 yılında Karaman'ın il olması üzerine 
bu defa ilçe olarak Karaman'a bağlanmıştır. 
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Ermenek Kenti  Planı 
1 Maraspoli Mağarası  2 Cumma Pınarı  3 Pirpınarı  4 Suyuayrı Pınarı 

5 Tekke Pınarı  6 Sipas Pınarı  7 Havuzlu Pınarı  8 Firan Kalesi 
9 İkidelik  10 Roma Nekropolis (Mezarlık)  11 Dezkaya  12  Kaymakamlık 
13 Ulucamii  14 Tol Medrese  15 Kilise kalıntısı  16 Hidroelektirik Santralı 

 
Ermenek dağlık bir arazide kurulmuştur. Kentin kuzeyinde, doğu batı yönünde 2 km 
uzunluğunda bir dağ, duvar gibi kucaklar, yalçın ve yekpare kayadan meydana gelmiş dağın 
etekleri aniden dik bir şekilde kesilir, Ermenek burada kurulmuştur. Geçirdiği tarihi dönemler 
şöyledir. 
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ROMA DÖNEMİ 
 

Ermenek 1. yüzyılda Roma döneminde Komutan Germanius tarafından M.S 30 yıllarında 
kurulmuştur. Roma öncesi kentte yaşam olduğuna dair elde bilgi yoktur. Germanius ilk Roma 
İmparatoru August'un kızı Luvia'nın oğludur. Kente verilen Germanicopolis ismi zaman içinde 
değişerek Ermenek'e dönüşmüştür. Bu dönemde kurulan kentte bugüne  en görülür olanları 
Necropolis, (Roma mezarlığı), Firan kalesi ve su avgınlarıdır. 
Necropolis dik olarak kesilen dağ ile kent (Gülpazar Mahallesi) arasında uzanır. Birçok kaya 
mezar görülmektedir. Bunlardan en önemlisi olan Dezkaya  bir kayanın üzerinde bulunmak-
tadır. (Planda 11). Firan Kalesi ise dik kayaların önünde 500 m uzunluğunda 4-16 m 
genişliğinde doğal bir kaledir. İçinde oyma mağara ve duvarlar vardır. Kalenin zaman içinde 
onarıldığı ve değişikliğe uğradığı tabiidir. Bu dönemden kaldığını kabul ettiğimiz diğer bir 
kalıntı ise kente su sağlayan su avgınlardır. 
Roma döneminde 2. yüzyıla tarihlenen bir kitabe “biri Germanicopolis'ten diğeri Coropius'tan 
(Dağpazarı) iki ailenin birleşerek tanrıça Athena için bir kolon diktiğinden” söz edilmektedir. 
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Roma döneminden kalma kaya mezar 
 
BİZANS DÖNEMİ 
Bizans dönemi hakkında bilgiler çok sınırlıdır. 451 yılında Efes’te toplanan dini mecliste kenti 
Tyrannius, 797 yılında Eustathius, 878 yıllında Basil isimli din adamları bulunmuştur.  
 
ERMENİ DÖNEMİ (1098-1228) 
1098 yılındaki Haçlı seferinin ardından Ermenek Rupenyan’lar tarafından alınmıştır. Firan 
Kalesi’ni onararak, burada hüküm süren Halgam, Ermeni Kralı II. Leon’un taş giyme 
töreninde Manyan prensi olarak katılmıştır. Bu dönemlerden Ermenek-Güneyyurt yolu 
üzerinde Kirseönü denen mevkide freskli bir kilise bulunmaktadır. Bu kilise çevredeki en 
büyük kilisedir. 
 

KARAMANOĞLU DÖNEMİ (1256-1475) 
 

Selçuklu döneminde çevreye Türkler yerleşmeye başlamış, ancak Ermenek  kenti ve Firan 
kalesi Ermeni Beyi’nin elinde idi. Karamanoğulları ilk defa burada görülmüştür. Nuresofu'nun 
oğlu Kerimüddin Karaman bu sarp Firan Kalesini hile ile onlardan alabilmiştir.  
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Nuresofu ve oğlu Karaman’ın kökeni konusunda çelişkili bilgiler gelmektedir. Ermeni rahip 
Gevond Alishan’ın (1822-1901) Sissauan (Sis Tarihi-Kozan) adlı eserinde Ermenek hakkında 
bilgiler vardır. Ancak Türkçe’ye çevrilmediği için tam bilgi alınamamaktadır. Ebulfida, Cenabi, 
Hayrullah Efendi gibi yazarlar Nure Sofu’nun Müslümanlığı benimsediği belirtilir. Nure 
Sofu’nun Mut’taki türbesi ve Karaman’ın Balkusan’daki türbesi bazilika tarzındadır. Nuresofu 
ve Karaman isimlerinin daha sonra torunlarına verilmemesi dikkat çekicidir. Karamanoğulları 
Anadolu’nun maddi ve manevi imarında büyük hizmetleri vardır. 
Karamanoğlu Beyliği Ermenek'te kurulmuştur. Kentteki en önemli eserler bu dönemden 
kalmadır. Bunlar: 
 
Akçamescid: Adı ile anılan mahallede Karamanoğlu soyundan Hacı Ferruh tarafından H 700 
(M 1300) yılında yaptırılmıştır. 
Ulu Camii: Gülpazarı Mahallesi’nde 1302 yılında Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından 
yaptırılmış, Ermenek'in en büyük camiidir. Yapılış kitabesi bugüne gelmemiştir. Dört köşe 
planlı ortada 12 kolon bulunan düz damlı bir camidir. Eski kentin en merkezi yerindedir. 
 
Sipas Camii: Gülpazarı Mahallesi’nde aynı ad ile anılan pınarın üstüne Karamanoğlu Halil 
Mirza tarafından yaptırılmıştır.  
 

TOL MEDRESE 
1340 yıllarında Karamanoğlu Emir Musa Bey tarafından yaptırılmıştır. Cumhuriyet dönemine 
kadar çevrenin en tanınmış medresesi idi. Musa bey yanına yaptırdığı türbeye gömülmüştür.  
Karaman'a da medrese yaptıran Musa Bey kendiside sufi idi, bir çok defa hacca gittiği 
belirtilmektedir. Arapça olan kitabesinin Türkçe’si de şöyledir. 
"Bu mübarek medreseyi 740 yılında (M 1340)  gazi, ibadet eden, bilgin, büyük emir  Karamanoğlu 
Mahmut oğlu din ve dünyanın ziyneti Bahaeddin Musa yaptırdı” 
Karamanoğlu Beyliği’nin ilk toprağı Ermenek olduğu gibi son terk ettikleri yerde Ermenek'tir. 
Karamanoğulları’nın son dönemlerinde ağırlık ve başkent Larende’ye kaymıştır. 
 

OSMANLI DÖNEMİ 
Ermenek Osmanlı topraklarına katılınca, Karamanoğulları’nın yurdu olduğu ve onları 
desteklediği için gözardı edilmiş  ve dağlık bir bölgede içinde kaldığından, ihmal edilmiş ve 
önemini yitirmiştir. Osmanlı döneminde 1871 yıllarına kadar Konya'ya bağlı iken, bu tarihten 
1919 yılına kadar Silifke, İçel ve Konya'ya bağlanmış, 1919-1989 yıllarında Konya'nın bir 
ilçesi olmuştur. 
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Ermenek’te ilginç bir ev 
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ERMENEK KENTİ SU KAYNAKLARI 
 

Ermenek Kentinin kurulduğu alan su yönünden zengin bir bölgedir. Her tarafında pınarlar 
bulunmaktadır. Ancak bunların en önemlisi ve hepsinin kaynağı Maraspoli Mağarası içinde 
bulunan yeraltı su gölüdür. 
 
MARASPOLİ MAĞARASI 
Ermenek'in kuzeyinde bir duvar gibi saran dağların yalçın kaya blokları altında karstik olaylar 
sonucu meydana gelmiş bir mağaradır. Bir plan ve kesiti verilen mağaranın eskiden tek bir 
girişi vardı. Bu giriş doğal mı? yoksa insan eliyle mi? açıldığı hakkında bilgimiz yoktur. Bu 
mağaranın içinde yer altı nehri ve gölü bulunmaktadır. Bu su kaynağından kentin çeşitli 
yerlerinde pınarlar su almaktadır. Kaynağa en yakın olanı Cumma Pınarı olup bahar 
aylarında patlardı. 
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Meraspoli Mağarası plan ve kesiti (Max Cuderc 1966) 
 

1954 yılında Cumma Pınarı’ndan çıkan su galeriye alınmak için Cumma Pınarı’ndan yer altı 
gölüne kadar eğimli 197 m lik bir galeri açılmıştır. Mağara içine bugün buradan da 
girilmektedir. Galeri yoluyla alınan ve debisi 500 lt/sn olan su Ermenek'in içme suyuna 
ayrılmış aynı zamanda Hidroelektrik Santralı’nı çalıştırmakta ve sulamada kullanılmaktadır. 
Maraspoli  Türkiye'nin sayılı güzellikteki mağaralarından biridir. Jeolog ve Türkiye'nin ilk 
mağaracılarından Timuçin Aygen ve arkadaşları tarafından incelenmiş ve güzellikleri 
yayınları ile tanıtılmıştır. 
Çevrede çok araştırma yapmış " Bütün Yönleri ile Ermenek " adlı kitabın yazarı Halit 
Bardakçı Maraspoli mağarası için şu görüşü ileri sürmektedir. 
" Çevrede Marasbulla olarakta bilinen mağara içinde insan eliyle yapılmış bazı kabin gibi 
boşluklar vardır. Eski haliyle insanın çevrede mağaralar varken, buraya girip yaşaması çok 
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zordur. Mağara çok önceleri ya yarı açık bir dere idi, yada kolay girilebilen bir mağara idi. 
Birkaç defa yıkılmalar sonucu bugünkü halini almıştır. Bu olayın bugünkü görülen pınarlar 
üzerinde de etkisi olmuştur." 
Maraspoli mağarasındaki yer altı gölünden batıda Yukarı Çağlar ve doğuda  Kayaönü 
köylerindeki su kaynakları buradan beslenmektedir. 
 

ERMENEK PINARLARI 
 

Ermenek'teki bütün pınarlar Maraspoli yer altı gölünden beslenmektedir. Ana su 
kaynağı burasıdır. Buradan su alan pınarlar şunlardır. 
 
CUMMA PINARI 
Maraspoli Mağarası’nın, Ermenek'e en yakın olan pınarıdır. Bahar mevsimlerinde su  
çoğalır ve sağa sola zarar vererek Değirmen Deresi’ne dökülürdü. 1954 yılında 
yeraltı nehrine kadar galeri açılarak suyun gelişi  kontrol altına alınmış ve pınar 
olmaktan çıkmıştır. 
 
HAVUZLU PINARI 
Kentin güney batısında kendi adına taşıyan yörede birbirine çok yakın iki kol halinde 
doğar. Aşağı Havuzlu ve Yukarı Havuzlu,  Debileri sıra ile 96 l/sn ve 40 l/sn dir. 
Sulama suyu olarak kullanılmaktadır. 
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Aşağı Havuzlu Pınar’da su çıkışı 
 
SİPAS PINARI 
Aşağı Çarşı içinde tarihi Sipas Camiinin avlusundadır. Debisi 25 l/sn olup Tol 
Medrese ve civarını sulamaktadır. 
 
PİRPINARI 
Pirağalar Mesci’dinin altından çıkmakta olup, debisi 50 l/sn dir. 
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SUYUAYRI PINARI 
Hidroelektrik Santralına inen yokuşun doğusundadır. Pir pınarına çok yakındır. Debisi 
98 l/sn dir. 
 
TEKKE PINARI 
Ermenek-Mut yolu çıkışında büyük bir kayanın altından çıkmaktadır. Debisi 96 l/sn 
dir. 
 

ERMENEK KENTİ TARİHİ SU YOLLARI 
 

Ermenek kentinde Maraspoli yeraltı gölünden beslenen ve 40 civarında çeşmeye su veren 
bir avgın sistemi bulunmaktadır. Bu sistemden yörenin şartlarına göre uyarlanmış çok az 
rastlanır bir sistemdir. 
Avgın yer altına yapılmış, kargir ve kapalı bir su kanalıdır. Evlerin, çarşıların, Ulu Camiinin 
altından geçerek üzerinde bulunan çeşmelere su verirler. Avgınların derinliği geçtiği yere 
göre değişiktir. Üzerinde bulunan evlerde suyun sesi duyulmaktadır. 
Cumma Pınarı’ndan su ile beslenen ikisi elle açılma avgın, beşi pınarları besleyen doğal su 
yolu vardır. Bu solları kroki halinde gösterilmiştir. Bunlar sıra ile şöyledir. 
1. Batı Avgını 
Cumma'dan başlamakta ve Akçamescit'te son bulmaktadır. Üzerinde 20 civarında çeşme 
olup, altı adet kolları vardır. Elle açılma su yoludur. 
2. Havuzlu pınarı doğal su yolu 
Maraspoli yer altı gölünden Havuzlu Pınarı’na su taşıyan doğal bir su yoludur. 
3. Sipas Pınarı doğal su yolu 
Maraspoli yeraltı gölünden Sipas Pınarı’na su taşıyan doğal bir su yoludur. Küçük avgınlarla 
5 civarında çeşme buradan suyunu almaktadır. 
4. Pirpınarı doğal su yolu 
Yeraltı su gölünden Pirpınarı’na  su taşıyan doğal bir su yoludur. Çeşmelere su vermektedir. 
5. Suyuayrı Pınarı doğal su yolu 
Aynı kaynaktan Suyuayrı Pınarı’na su taşımaktadır. Pir pınarı ile bağlantısı olduğu kabul 
edilmektedir. 
6.Güneydoğu Avgını 
Cumma Pınarındaki galeriden su alıp kentin bu yönündeki 10 civarında çeşmeye su taşıyan 
elle açılmış bir su yoludur. 
7. Tekke Pınarı doğal su yolu 
Diğerleri gibi aynı kaynaktan Tekke Pınarı’na su taşıyan doğal bir su yoludur. 
 
Avgın ve doğal su yollarının su alışı da çok ilgi çekicidir. 1954 yılında galeri açılmadan önce  
Cumma Pınarı’nın yanında yaklaşık 5 m derinliğinde bir galeriden su terazisi olarak bilinen 
bir yapı ile Havuzlu Pınarı hariç avgın ve doğal  bütün su yollarına su buradan ayarlanarak 
veriliyordu. 
Bu avgınların ne zaman yapıldığına dair elde bilgi yoktur. Ulu Camiinde altından geçtiği 
düşünülerek bu avgın sisteminin kentin ilk kuruluş yıllarında Roma döneminde tesis edildiğini 
kabul ediyoruz. 
Ancak bu avgın sistemi üzerindeki bütün çeşmelerin Karamanoğlu ve daha sonraki 
devirlerde yapıldığı görülmektedir.Çeşmeler hakkında tek tek detaylı bilgiler Halit 
Bardakçı'nın " Bütün Yönleri ile Ermenek " adlı kitabında bulunmaktadır. 
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Bizzat Halit Bardakçı ile hangi çeşmelerin hangi avgınlarda olduğu çıkarılmıştır. Önemli 
çeşmeler şöyledir. 
Cumma Çeşmesi: Cumma Pınarının çıkışındadır. 

 
Şekil 297 
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BATI AVGINI ÜZERİNDEKİ ÇEŞMELER 
Gubuşlar Çeşmesi: En eski ve tarihi çeşmedir. Kitabesi yoktur. Avgın üzerindeki ilk çeşmedir. 
 
Yedi Ülüklü çeşme: Ermenek'teki en eski çeşmelerdendir. Ulu Camiin hemen yanındadır. 
Yedi ülüğünden (musluk) su aktığı için bu ismi almıştır. Yapısı çok eski ve onarım görmüştür. 
Son onarım H 1276 (M 1859) tarihli olup çok güzel bir kitabe konmuştur. Kitabe Kuran'dan 
Furkan suresinin 47 ve 48 numaralı ayetleridir. 
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Yedi Ülüklü çeşmesi kitabesi 
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Yedi Ülüklü Çeşmesi 
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Börekçi Çeşmesi: İsminden de görüleceği gibi Ermenek Çarşısı içinde tarihi bir çeşmedir. 
 
Hamaönü Çeşmesi: Üzerindeki kitabeye göre H 1267 ( M 1851)  tarihinde Esseyid Hacı 
Hüseyin tarafından yaptırılmıştır. 
 
Abidin Paşa Çeşmesi: Meydan camiinin yanında 1814 yılında Abidin Paşa oğlu Abdullah 
tarafından yaptırılmıştır. 
 
Bu avgınla beslenen tarihi Karamanoğlu hamamı bulunmaktadır. Yapılışı kesin bilinmeyen bu 
hamam Ulu Camiin yanındadır.  
 
GÜNEY DOĞU AVGINI 
Bu avgın sisteminde olan çeşmeler krokide görülmektedir. Buradaki çeşmelerde kitabeler çok 
azdır. Olanlarda şöyle 
Arapşah Çeşmesi     1807 tarihli 
Latif Ağalar Çeşmesi   1817 tarihli 
Bu su yolu 1954 yılından itibaren Ermenek Belediyesinin su şebekesi döşemesine kadar 
yaklaşık 1800 yıl hizmet vermiştir. Bugün bazı çeşmeler hala avgın suyu ile çalışmaktadır. 
 

KEBEN SU YOLU VE ÇEŞMESİ 
Suyu, Ermenek'in kuzeyindeki Beyderesi’nden gelen bağımsız bir su yoludur. Çeşme Keben 
yokuşu dibindedir. Çeşme kitabesinde  1317 (M 1901) yılı görülmektedir. Bu son yıllardaki 
pek çok kişinin gayreti ile yapılmış onarımıdır. 
Çeşmenin su yolu da incelemeye değerdir. Su, künk , ağaç oluk, avgın ile Beyderesi’nden 
yaklaşık 4 km uzaklıktan getirilmiştir. Anlatılanlara göre  Serdarzade Hacı Mehmet büyük 
çaplı ağaçların içini oydurarak oluklar yapmış ve vadileri bu oluklarla aşmıştır (Bir su kemeri 
gibi). Ağaç olukların su taşınmasında kullanılışı Ermenek yöresinde geliştirilmiş bir gelenektir. 
Sulama konusunda da karşımıza çıkacaktır.  
 
 

ERMENEK HİDROELEKTRİK SANTRALI 
Cumhuriyet döneminde kentleri karanlıktan kurtarmak için belediyelerce küçük Hidroelektrik 
Santrallarının yapımına gidilmiştir. Ermenek'te yapılan tesis Tarsus ve Akşehir'den sonra ilk 
yapılanlardandır. "Bütün Yönleri ile Ermenek " adlı eserde bu Santrala ait bilgiler vardır. 
Hidroelektrik Santrallar  için bir örnek olmak üzere buraya özetlenmiştir. 
Çalışkan Belediye Başkanı Emin Hami Koçaş (1899-1975) bu işe güç şartlarda girişmiş ve 
Elektrik Y. Mühendisi Hasan Halet Işıkpınar'a üç avan proje hazırlatmıştır. 
1. Proje 24 Kw lık, Suyuayrı Değirmeni yerinde, keşif bedeli 16.000 TL 
2. Proje  36 Kw lık şimdiki santralın yerinde, keşif bedeli 20.000 TL 
3. Proje şimdiki santralın daha aşağısında, 35.000 TL keşif bedelli 
Sonuçta ikinci proje benimsenmiştir. Türbin jeneratör ve diğer ağır parçalar Silifke-Gülnar 
yolundan, Roma gününden kalma yollar kısmen genişletilerek bin bir güçlükle getirilmiş ve 
yerlerine monte edilmiştir. 
Santral 49 beygir gücünde "Polten tipi" Macar malı bir türbinin çalıştırdığı 36 Kw Siemens 
Jeneratördür. Düşü yüksekliği 17 m dir. 
Tesis 1934 yılında faaliyete geçmiş ve 1960 yılına kadar görev yapmıştır. 
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ERMENEKTE HALK SULAMALARI 
 

Ermenek'te su bol olduğundan,  çeşitli halk sulamaları vardır. Bunlar : 
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Ermenek’te halk sulamaları 
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HAVUZLU SULAMASI 
Havuzlu kaynağı birbirine çok yakın iki kaynaktan çıkmaktadır. Aşağı Havuzlu’nun debisi 96 
lt/sn, Yukarı Havuzlu’nun ise 40 l/sn dir. 
Yukarı Havuzlu, yukarı ark vasıtasıyla kentin aşağısında ve güney batısındaki bahçeleri 
sular. Sulanan semtler Havuzlu, Pancarcı, Tahtalı, Kışla Bağarası, Ulupelit ..  vs dir.  
Tahtalı Bağları’nda Ayrancı Deresi ağaç kütüklerin içi oyularak oluk haline getirilmiş ve 
vadiler bununla aşılmıştır. Bu sebeple Tahtalı Bağları denmiştir. 
Burada heyelanlı 300 m uzunluğunda bir yamaç ağaçtan yapılmış dikdörtgen kesitli kanalla 
geçilmiştir. 
Aşağı Havuzlu ise kendi adını alan değirmeni geçtikten sonra, Havuzlu, Çavdı, Arapbağı, 
Fesleğen, Bağarası, Ayrancı, Burunbent, semtlerini sulamaktadır. 
Burada ilgi çekici bir su hakkına rastlanmaktadır. Havuzlu Pınarları haftanın 5 günü bu 
semtleri sular, perşembe ve cuma günleri ise her iki su Anavulla semtine akar. 
 

DEĞİRMEN DERESİ SULAMASI 
Sol sahilde Kızılyaka arkı,  Barat arkı, sağ sahilde ise Guastan (veya Kovasinan) ve 
Mahallealtı arkı ile sulama yapılmaktadır. Bu arklar sularını Değirmenlik Deresinden alırlar. 
 

ERMENEK’TE DERELER 
Ekli krokide görüleceği gibi çeşitli dereler vardır. Bunlarda şöyledir. 
Havuzlu pınar suyunu taşıyan dere Çavdı Deresi’dir. Bu dere Kirse (Kilise) önünden gelen 
Ayrancı Deresi ile birleşip Ermenek Çayı’na ulaşıyor. 
Cumma, Pirpınarı ve Suyuayrı pınarlarının suyunu taşıyan Değirmenlik Deresi, Keben Deresi 
ile Tekke Pınarı’nın suyunu alan Havasıl Deresi ile birleşip Ecel Deresi ismini alıyor ve bir 
başka yoldan Ermenek Çayı’na ulaşıyor.  
 

E R M E N E K  Ç E V R E S İ 
 

Ermenek çevresinde bütün dönemlerde sürekli yaşam olan yer Ermenek kentidir. Ancak 
çevrede çok önemli yerler bulunmaktadır. Önce Karamanoğulları ile ilgili Görmeli Köprüsü ve 
Balkusan incelenip, daha sonra antik kentlere geçilecektir. 
 

GÖRMELİ KÖPRÜSÜ 
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Görmeli Köprüsü 
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Ermenek-Gülnar- Anamur’u birbirine bağlıyan tarihi yol üzerinde mühendislik harikası 
Görmeli veya Alaköprü olarak bilinen bir köprü bulunmaktadır. Derin ve kanyon şeklindeki bir 
vadideki bir kayanın iki parçası üzerine oturtulmuştur. Kesme taştan atnalı şeklinde biri 
büyük, diğeri küçük iki kemerden meydana gelir.Köprünün boyu 21 m, eni 6 m, su 
seviyesinden yüksekliği 28 m kadardır. Karamanoğulları döneminde Halil Bey zamanında 
yaptırılmıştır. Kitabesinin Türkçe’si şöyledir. “Alemde Allah’ın gölgesi, din ve dünya da fetih 
babası, büyük sultan Mehmet Bey oğlu Halil emniyetli geçilmek için bu köprünün yapılmasını emretti. 
Alemi İslam’da daim kılsın. Sene 706 ( M 1305). Mimarı aciz kul Yusuf oğlu Süleyman. 
Bu büyük harika mühendislik yapısının mimarı hakkında tarihi bilgi yoktur. Ancak anlatılanlar 
vardır. Süleyman’ın ustası imiş, Gezende’de yaşıyormuş. Süleyman ustasına haber 
vermeden bu köprüyü yapmış ve çevrede çok beğenilmiş ve köprü için “görmeli” denmiş ve 
ismini buradan almış, ustası köprüyü görünce çok kıskanmış ve Süleyman’ı aşağı 
yuvarlamış…. 
 

BALKUSAN KARAMANOĞLU TÜRBESİ 
Ermenek’in Balkusan köyünde büyük bir bazilika tarzı yapı grubu içindeki türbede 
Karamanoğulları’nın kurucusu ve atası Kerimüddin Karaman ve oğlu gömülüdür. Türbede 
kitabe bulunmamaktadır. 

 
MENNAN KALESİ 

Kale Ermenek, Mut, Gülnar sınırında çevreden 150 m yükseklikte savunması çok kolay ve 
ele geçirilmesi çok güç bir kaledir. Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemekte ve 
tarihinin Helenizm dönemine kadar uzandığı kabul edilmektedir. İsminin nereden geldiği 
bilinmeyen ve Minnan ve Menyan şeklinde de söylenen kale üzerinde sarnıç kalıntıları 
bulunmaktadır. 
Mennan Kalesi son Karamanoğlu Beylerinden Pir Ahmet’in son sığındığı yerdir. Kale 
Osmanlı kuvvetlerince kuşatılmış ve düşmek üzere iken Pir Ahmet Bey kaleden kendisini 
aşağıya atmıştır. 

 
EİRENEPOLİS  ANTİK KENTİ 

Ermenek’in güney doğusunda Zeyve Deresi vadisinde Görmel, Arnaval, Zeyve, Aşağı İrnebol  
ve Yukarı İrnebol köyleri bulunmaktadır. 
Bugün Çatalbadem olarak isimlendirilmiş Yukarı İrnebol’un kuzey batısında eski bir kent 
kalıntıları bulunmaktadır. Burası antik Eirenepolis kentidir ve ismi bugüne İrnebol olarak 
gelmiştir. Kentte bugün görülebilecek sadece bir kaya mezar kalıntısı vardır. 
 İngiliz Prof. George Bean bu bölgedeki bulduğu yazıtları (incription) okumuş ve “Journey in 
Rough Cilicia “ adlı kitapta yayınlamıştır. Burada kent hakkında ilgi çekici bilgiler vardır (sayfa 
205). Burada bulunan bir Latince kitabe şöyledir. 
  “Iussu dd Contantii triumfatoris  / 
  Augusti et Iuliani nob Caesaris / 
  Castellum diu ante a latronibus / possessum 
  et provinciis perniciosum / Bassidus 
  Lauricius v. C. com. Et / praeses occupavit 
  ad(q)ue ad perpe/ tuam (q)uientis firmitatem” 
Bu yazıtta 355-359 yıllarında Eirenepolis kentinin duvar içine alındığı belirtilmektedir. 
Eirenepolis Anamur-Ermenek yolu üzerinde önemli bir kenttir. Daha sonra Görmeli 
Köprüsünün yapıldığı bu alanda Göksu üzerindeki geçiş kontrol altına alınmıştır. Gerçekten 
de 350 yıllarında Isauralılar isyan etmiş ve İmparator Gaius tarafından güçlükle bastırılmıştır. 
Bu yazıttı ismi geçen Julian (Iuliani) ve Constantius (Constantii) 355 ve 359 yıllarındaki Roma 
imparatorlarıdır. Lauricius ise o dönem İsaura Valisi’dir. 
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ERMENEK  GÜNEYYURT ÇEVRESİ 
Bugün Ermenek’in doğusunda kömür ocakları sayesinde  gelişmiş bir yerleşim yeri 
Güneyyurt’tur. Güneyyurt çevresinde çok fazla tarihi yerleşim yeri bulunmaktadır. 
Güneyyurt ve yakın çevresinde M.Ö. 1. yüzyılda kurulmuş Lasasis Krallığına ait kentler 
(Decapolis- On kent) bulunmaktadır.  Şimdi bunları inceleyelim. 
 

GARGARA- GÜNEYYURT 
Güneyyurt Kasabası’nın eski adı Gargara’dır. Roma döneminde buradaki kentin ismi 
Neapolis’tir. Kasabanın yakınlarında bütün Türkçe yayınlanmış kitaplarda Hitit eseri olarak 
gösterilen “İkizin” bulunmaktadır. İkizin’de yazısız kabartmalarda aslan ve yılan 
görülmektedirler. Çevrede araştırma yapan Prof. George  Bean İkizin hakkında Hitit 
döneminden kaldığı konusunda görüş belirtmemektedir. 

 
YUKARI ÇAĞLAR- YUKARI İZVİT 

Bugün Yukarı Çağlar olarak bilinen köyün eski ismi Yukarı İzvit’tir. Yukarı İzvit köyünün 
doğusundaki dağın daha yukarı sırtlarında eski kayalar içinden gelen bir suyolu ve kent 
kalıntıları bulunmaktadır. Buradan getirilmiş kolon parçaları köy içinde görülmektedir. Yukarı 
Çağlar’da 1991 yılında inceleme yaptığımızda çok güzel işlemeli bir kolonun içinin oyulduğu 
genç bir kız tarafından şifalı otlar dövüldüğü görülmüştür. 
Kaya mezarlarının da bulunduğu kent harabelerinin antik  “Sbede” veya “Sbide” kentin 
kalıntıları olduğu ve isminin bugüne İzvit olarak geldiği görülmektedir. Sbide kentinden 
bugüne gelen yazılı taş henüz görülmemiştir. Köylüler Sbide kalıntılarının bulunduğu yerde  
sultan tahtı olduğunu söylemektedirler. Bu antik kentin harika kabul edilecek su yolları 
incelenecektir. 
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Yukarı Çağlar köyünde Dibek taşında buğday döven genç bir kız 
 
 

DOMİTAPOLİS -KATRANLI 
Lasasis Krallığının bir başka kenti de Domitapolis'tir. Yukarı Çağlar'ın kuzeyindeki Dindebol 
köyünün ismi , Domitapolis'in bugüne kadar ulaşan ismidir. Köyün bugünkü ismi Katranlı’dır. 
Eski kentten sadece mezar kalıntıları vardır. Bugüne gelen yazılı taş yoktur. 
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LAUSADA 
Güneyyurt'un kuzey batısında bulunan Kirazlıyayla köyünün eski ismi Lafsa olup, bu da  
kentin antik ismi Lausada'dan gelmektedir. Eski kentten kalan Akropolis üzerinde orta 
çağlardan bir kale ve mezarlar bulunmaktadır. 1198 tarihinde Ermeni Kralı Leo Tarsus'ta kral 
ilan edildiğinde Lausada ve diğer İsaura kalelerinin beyi olarak Ermeni Baron Graff da 
bulunmuştur. Bulunan yazıtlardan bir süre bu kalenin Ermenilerin elinde kaldığı 
anlaşılmaktadır. 
 

ZENOPOLİS 
Halimiye Kasabası’nın hemen kuzey batısında eski ismi ile İznebol olan köy bulunmaktadır. 
Bu isim Zenopolis'in bugüne gelen ismidir. Ancak İznebol’de eski kent kalıntısına 
rastlanmamaktadır. Buraya daha sonraları yerleşildiği anlaşılmaktadır. Zenopolis daha 
yukarıda Büyük Karapınar mevkiindedir. Buradaki kalıntılar ve mezarlar bu kentten kalmıştır. 
Ancak kentin tarihini aydınlatacak yazıtlar henüz görülmemiştir. 
 

KAYAÖNÜ 
Maraspoli yer altı gölünün bir kolunun da buradan çıktığı kabul edilmektedir. Kayaönü'nün 
eski adı Ezvendi'dir. Ezvendi yaylası ile Çamlıca (Muhallar) arasında kent kalıntıları 
bulunmaktadır. Orman içinde gizlenmiş Hıristiyanlığın gizli devirlerinden olabilecek bir 
tapınak kalıntısının birkaç kolonu bulunmaktadır. Bu kalıntıların  Delisandes kentinden 
olduğu kabul edilmektedir. 
Konya'lı olup son yıllarının Silifke-Meriamlık'ta geçiren 1. yüzyılda yaşamış Aya Thecla'nın 
buraya uçarak geldiğine inanılmaktadır. Ancak son araştırmalar sonucu Delisandes Kentinin 
Mut'un kuzeyinde olduğu görüşü benimsenmiştir. 
 
ÇUKURBAĞ 
Ermenek'in güneyinde Çukurbağ'da Roma dönemi kalıntıları vardır. Navağı, yörede bir 
çay ismidir. Bu yöreden tanıştığım Mesut Şaman, Sıra Selviler, Fariske, Çukurbağ köylerinde 
yaşayan bu bölge insanının çok eski olduğu ve kendilerini Navalı olarak tanıdığını ifade 
etmiştir.  
  

ANTİK SBİDE KENTİ SU TÜNELLERİ 
 

Yukarı Çağlar ve Aşağı Çağlar köylerinin doğu tarafında bir duvar gibi dağ çevrelemiştir. Çok 
dik olan yamaçların üstleri düzlüktür. Burada gene Maraspoli yer altı gölünden su aldığı kabul 
edilen pınarlar bulunmaktadır. Bu pınarların suları toplanarak yaklaşık 3 km çok sarp 
yamaçlar içine tüneller kazılarak su yolu yapılmıştır. Aşağı Çağlar Köyünde tünellere yer yer 
toprak boşaltmak için açılan pencereler gözle takip edilebilmektedir. 
1991 Eylülünde Ermenek Belediye Başkanı Halil Akbulut, Yukarı çağlar Köyü’nden 
Selahaddin Çetiner'i görevlendirdi, ve birlikte  inceleme yaptık. Su tüneli Sbide kentinin 
üstünde bulunmakta ve ilginç bir düşü yapısı ile su aşağı alınmıştır. Tünel  yaklaşık 15 m 
yüksekliğinde dik bir kuyu ile hızı kesilmektedir. Buraya planı ve bazı kesitleri eklenen bu 
harika su tünellerinin Roma döneminde Lasasis Kralları tarafından yapıldığı kanaatine varmış 
bulunuyorum. 
Uzun uzun dolaştıktan sonra bu tesislerin su ihtiyacından ziyade doğaya karşı insanın azmi 
ve zekasının neler yapacağının tanrılar önünde gösterilmesi olarak yorumladım. 
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Şekil 302 

 
 

 
 

Fotoğraf şekil 303 
Sbide (Yukarı İzvit- Yukarı Çağlar), kayalar içinde su tünelleri 
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Fotoğraf şekil 304 

Sbide (Yukarı İzvit- Yukarı Çağlar) kayalar içinde su tünelleri 
  

 
Fotoğraf şekil 305 

Yukarı Çağlar köyü çeşmesi 

 
Fotoğraf şekil 306 

Ağaç olukların su taşıdığı Nadire Değirmeni 
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DOKUZUNCU   BÖLÜM 
 

NİĞDE KENTİ TARİHİ ve TARİHİ SU YAPILARI 
 

Niğde Orta Anadolu'nun önemli kentlerinden biridir. Niğde tamamen Selçuklular döneminde 
ortaya çıkmıştır. Bugün Niğde'nin kuzey doğusunda çok eski bir yerleşim yeri olan 
Andaval'da bulunan ve üzerinde Tyana Kralı portresinin ve Hititçe yazıların bulunduğu 
yuvarlak bir taş kitabede (Andaval İnscription) "Na-hi-ta" ismi geçmektedir. Niğde isminin 
buradan geldiği kabul edilmektedir. Ancak kentin ismi kentin kuruluşundan yaklaşık yirmi 
yüzyıl  önce olduğu göz önüne alınmalıdır. Ayrıca Selçuklu döneminde Nehite olan kentin 
ismine daha önce hiç bir yerde karşılaşılmamıştır. Akdeniz kıyısında Nagidos adlı eski bir 
yerleşim yerinin ismi ile benzeşim göstermektedir. 

 

 
Şekil 307 

Niğde kenti planı (Albert Gabriel’den) 
1. Saat Kulesi   2. Kale   4. Alaaddin Camii  5 Karasu (Tabakhane) 

6 Sokollu Mehmet Paşa Bedesteni  7 Sungurağa Camii 
8 Hüdavent Hatun Türbesi  9 Vilayet 
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SELÇUKLU DÖNEMİ 
Niğde Selçuklular döneminde ortaya çıkmıştır. İsmi kayıtlarda Nekite olarak geçmektedir. 
Belki sadece kalesi eski devirlerden kalma olabilir. Alaaddin Keykubad döneminde kalesi 
onarılmış, veya büyük çapta yeniden yapılmış ve Niğde'nin en eski ve güzel  camii onun 
adına yaptırılmıştır. Dikdörtgen  planlı ve 21 x 26 m boyutundadır. Bu ilk Selçuklu eserinin 
Arapça olan kitabenin Türkçe’si şöyledir. 
“Her yönden övülmeye layık, Keyhüsrev'in oğlu, sultanlar sultanı, büyük sultan Keykubad'ın 
hükümdarlığı devrinde , Allahı'ın şefaatına muhtaç olan aciz bendesi, Beşare bin Abdullah  620 yılında 
(M 1222)  inşasını emretti." 
Camiin yapımını gerçekleştiren ve Niğde'ye  hizmeti geçen, Niğde'nin kurucularından sayılan 
Beşare'nin kısa hayat hikayesi  ise: 
 

 
Fotoğraf şekil 308 

Niğde Alaaddin Camii 
 

ZEYNETTİN BEŞARE  ( Ölümü 1224) 
Müslümanlığı seçmiş olup, nereli ve hangi ırktan olduğunu bilmiyoruz. İzzeddin Keykavus ve 
Alaaddin Keykubad döneminde önemli görevlerde bulunmuş Niğde'nin yönetimi ( kuruluşu) 
ona verilmiştir. Beşare'nin Konya'da da bir çarşı, bir köy, ismini taşımakta, Konya'da onun 
tarafından yaptırılmış bir mescit bulunmaktadır. Daha sonra Keykubad'a karşı bir suikasta 
karışmakla itham edilmiş ve  kapıları örülü bir odada ölüme terk edilmiştir. Zeyneddin Beşare 
Niğde'nin ilk kuruluşunda çok önemli görevler yüklendiği kabul edilebilir. 

 
İLHANLILAR DÖNEMİ 

1243 yılından itibaren bütün Anadolu İlhanlıların etkisine girmiş, 1308 yılında Selçuklu 
devletinin ortadan kalkmasından 1335 yılına kadar sürmüştür. Bu dönemde Niğde'nin 
kazandığı eserler şunlardır. 

 
HÜDAVENT HATUN TÜRBESİ 

Taş işçiliği ile dikkati çeken ve Niğde'nin abide bir yapısı olan türbe 1312 yılında Hüdavent 
Hatun adına yaptırılmıştır. Burada gömülü olan Hüdavent Hatun'un kısa hayatı ise : 
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HÜDAVENT HATUN ( 1262-1312) 
Selçuklu Sultanı IV. Kılıçaslan'ın kızıdır. 1266 yılında İlhanlı Hükümdarı Abaka Hanın oğlu 
Argun Han ile evlendi. Din arayışı içinde olan Moğol Hanedanı’na Müslümanlığın 
sevdirilmesinde etkili olduğu sanılmaktadır. Ölümü üzerine bu türbeye gömüldü. 
 

 
Fotoğraf şekil 309 

Hüdavet Hatun Türbesi 
 

SUNGURBEY CAMİİ 
Niğde'nin en büyük ve güzel camiidir. Sadece Niğde’nin değil Anadolu'nun en dikkati çeken 
yapısıdır.  Bina dikdörtgen bir plana sahip olup içten içe 24.45 x 16.45 m  olarak ölçülmüştür. 
Yapımında İslam ve batı Gotik sanatı bir arada kullanılmıştır. Yapı 18. yüzyılın ortalarında 
büyük bir yangın geçirmiş kubbe ve bunu dayayan ayaklar göçmüş ve cami yeni bir planla 
yeniden yapılmıştır. Cami Moğol dönemi valilerinden ve ilk Müslüman olan Moğollardan 
Sungur Ağa tarafından 1315-1335 yılları arasında  yaptırılmıştır. Orijinal şeklini büyük ölçüde 
yitirmiş camide Tyana kentindeki yapılardan taş ve kolonların kullanıldığı sanılmaktadır. Bu 
önemli yapının kitabesi buradan sökülerek Osmanlı döneminde yapılmış Dış Cami olarak 
bilinen yapıya götürülmüş ve minberinin yanına konulmuştur. Kitabenin Türkçe’si şöyledir. 
 

"Büyük Sultan Ebusaid'in hükümdarlığı zamanında 
Emirlerin emiri  Seyfeddin Sunkur emretti 

Allah'ın rahmetine muhtaç aciz affına kulun eseri 
Allah'ın affına muhtaç katip oğlu Hoca Ebubekir" 

 
Kuzey minarenin üst tarafında çok ilgi çekici bir  kitabe de bulunmaktadır. Bu günden itibaren 
Nekite'de (Niğde) Mesih’in (İsa) milletinden olan gariplerden cizye ve haraç alınmasın. H 736 
(M 1336) "Bitişiğinde bulunan türbe bugün boştur, ve bu eseri kazandıran Sungur Ağa 
hakkında daha başka bilgimiz yoktur. 
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KARAMANOĞLU DÖNEMİ 
Karamanoğulları özellikle ikinci defa kurulduğu dönemde Niğde'ye çok hizmet etmişlerdir. Bu 
dönemden kalma en büyük eser Akmedrese'dir. Bu dönemde Niğde'nin yarı bağımsız 
yöneticisi Alaaddin Ali Bey’in eseridir. Kitabesinin Türkçe’si şöyledir. 
"Allah'ın adı ile bu mubarek medresenin inşasını emretti. 
Sultanlar sultanı büyük sultan Alaaddin oğlu Mehmet'in hükümdarlığında 
Din ve dünyanın ulusu, Karamanoğlu Mehmet oğlu. Halil oğlu, Alaaddin oğlu Ali H 812 (1409) 
 
Karamanoğlu döneminden kalan diğer eserler de şöyledir. 
Ali Bey hamamı   1409 
Şah Mescidi   1413 
Hoca İbrahim Mescidi  1421 
İlyas Ağa Mescidi  1423 
Üzüm Pazarı Mescidi  1430 
Hanım Camii   1452 
Pir Ahmet ve Kasım Türbesi 1469    
 

 
OSMANLI  DÖNEMİ 

Sultan II. Selim'in Konya Valiliği sırasında kardeşleri ile olan savaşlarda Selim'e verdikleri 
destekten ötürü Niğde halkına şükran olarak Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa (1505-1575) 
tarafından Sungurbey Camiinin yanına 80 m uzunluğunda Kapalı Bedesten yaptırılmıştır. 
Büyük Osmanlı Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa'nın Orta Anadolu’da tek eseridir. 
Son dönemlerden kalma Kayaardı semtinde bir Rum Kilisesi bulunmaktadır. 
  
 

SOKOLLU MEHMET PAŞA 
Sokollu Mehmet Paşa 1505 yılında Bosna'da doğmuş, devşirilerek saraya alınmış, 
Müslümanlığı seçmiş (İlk ismi Bayo) ve çeşitli hizmetlerden sonra 1565-1579 yıllarında  üç 
padişaha sadrazamlık yapmıştır.  
Çok büyük hizmetleri geçen Sokollu’nun Orta Anadolu’daki tek eseridir. 
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Şekil 310 

Eski Kapadokya haritası (Grek harfleri ile) 
(960 yıllarına ait-Ernst Honigmann’dan- (Konyalı İ.H-Aksaray Tarihi) 

(Dieostgrenze des Byzantinischen Reiches – Bruxelles 1935) 
(Eski isimleri göstermesi bakımından önemlidir) 

 
 
 

NİĞDE KENTİ İÇME SUYU 
 

Niğde içmesuyu tesisleri hakkında şimdiye kadar ciddi bir araştırma yoktur. Bu yönden 
bilgiler çok azdır. Selçuklular döneminde kurulan Niğde'ye bu dönemde su getirildiği 
görülmektedir.Yapılan araştırmalarda su künk borularla Yeşilburç üzerindeki Merkova 
Köyü’nden getirilmiştir.Kentte bulunan eski çeşmelerde şöyledir. 
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HATIROĞLU ÇEŞMESİ 
Alaaddin Camii karşısında bir yapının duvarındadır. Üzerinde çok güzel yazılmış bir kitabe 
bulunmaktadır. Kitabesine göre 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Niğde yöneticisi (emiri)  
Hatıroğlu Şerafeddin Mesut tarafından yaptırılmıştır. 
Şerafeddin Mesut (ölümü 1276) hakkında bilinenler şöyledir. Niğde emir ve ordu komutanı 
iken önce Selçuklu Sultanı IV. Kılınçaslan'nın öldürülmesine katılmış daha sonra Moğollara 
karşı ayaklanmış ancak İlhanlı hükümdarı Abaka Han tarafından yakalanmış ve feci şekilde 
öldürülmüştür. 
 

 
Fotoğraf şekil 311 

Hatıroğlu Çeşme Kitabesi 
 

Eskiciler çeşmesi: Karamanoğlu Ali Bey zamanında H 824 (M 1421 ) yılında yaptırılmıştır. 
Güllaz Çeşmesi: 17. yüzyılda yapıldığı bilinmektedir. 
 
 

 
BUGÜNKÜ İÇMESUYU PROJESİ 

Niğde'nin ilk modern içme suyu ve şebekesi 1949 yılında gene Merkova köyünden bu defa 
demir borularla getirilmiş ve kentin gelişmesi ile yeterli olmadığından 1969 yılında yer altI 
suyu devreye alınmıştır. 
 
 

NİĞDE KENT SULAMASI 
 

Niğde'nin kuzeyinde bulunan bahçeleri eskiden Zandi (Uzandı) Deresi’nden gelen sularla 
sulanmakta idi. Bu durum Niğde'yi ziyaret eden gezginlerinde dikkatini çekmiş ve kitaplarında 
bahsetmişlerdir. Faslı gezgin İbni Batuta (1304- 1369) ve Paul Lucas ( 1712 yılında Niğde'yi 
ziyaret etti) Niğde'nin sulama sonucu yemyeşil bahçelerinden övgü ile söz ederler.  
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Şekil 312 

Niğde’de eski sulamalar 
 
 

Zandi Deresi üzerinde bulunan bir bend ile su ikiye ayrılmakta sağ sahilde Kayaardı 
bağlarına Gavurarkı ile , sol sahilde ise Kadar arkı, Ören arkı ile su taşınmaktadır. Şüphesiz 
bu sudan yukarıdaki köyler de yararlanmaktadır ve bunlar arasında su hakları da vardır. 
Yeşilburç köyünden Durmuş Sipahioğlu  bu konuda bize yardımcı oldu. 
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Bir haftalık su dağılımı şöyledir. 
24 saat  Kırkpınar köyüne 
12    "  Taşlıca       " 
12    "  Merkova    " 
36    "  Yeşilburç Kasabasına 
72    "  Niğde bağlarına   akmaktadır. 
156   " 
Bir hafta 7 x24 = 168 saat olduğuna göre arasında bulunan 12 saat  tolerans olarak akma 
süreleri için konulduğunu belitti. Bu sulama sahasında Cumhuriyet döneminde Gökgöl Göleti, 
Gebere Barajı yapılmıştır. 
Gökgöl Göleti 
Bu bölgeye su depolamak amacı ile 1930 yıllarında Niğde Belediyesi tarafından Taşgöl 
Deresi üzerine küçük bir gölet yapılmış olup bugün devre dışıdır. 

 
GEBERE BARAJI 

 
Niğde Sulaması için 1938-1941 yılları arasında, sulama amaçlı Gebere Barajı yaptırılmıştır. 
Niğde'nin 13 Km kuzeyinde olan bu baraj Cumhuriyet döneminin ilk yaptırdığı birkaç barajdan 
biridir. 1938 yılında o günkü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü açılış töreninde bulunmuştur. Baraj 
için o günün parası ile 584.000 TL harcanmıştır. Barajın proje ve kontrolluk hizmetleri 
Bayındırlık Bakanlığı, Sular Genel Müdürlüğü'nün Kayseri birimi ile gerçekleştirilmiştir. 
Gebere Barajı’nın yapımında planlama raporları ve orijinal projeler elimizde yoktur.  
Bu bölge ile ilgili ilk etütler 1956 yılında yapılan Konya Kapalı Havzası İstikşaf Raporu’dur. 
Göl sahasına su , Zandi Deresi’nden  beslenen bir çevirme kanalı ile alınmaktadır. Barajın 
çok dikkat çekici bir pere kaplaması vardır. Bugün tespit edilen değerlere (DSİ-1980) göre 
barajın önemli fiziki değerleri şöyledir. 

  Drenaj alanı   17,4  km² 
  Yıllık akım   2,88   hm³ 
  Normal su kotu   1693,40 
  Depolama hacmi  2,382  hm³ 
  Tipi    Toprak dolgu 
  Talvegden yükseklik  13.00  m 
  Kret uzunluğu    835  m 
  Dolu savak   Kontrolsuz karşıdan alışlı, kapasite 20 m³/s 
  Derivasyon    135 m uzunluğunda  1,55 m çaplı kargir tünel 
  Sulama alanı   210  ha 
(Niğde Bugünkü Sulama Projesi (Yeşilburç Barajı Planlama Raporundan) 

Sulama yapılan araziler ise şöyledir. (DSİ Yeşilburç Barajı Planlama Raporuna göre) 
Derivasyon tünelinden ana kanala alınan su tekrar dereye verilmekte ve dere üzerindeki 
bendden sol sahildeki eski üç arka verilerek (Kadar, Ören,.. 4,2 km ) Yeşilburç arazileri, sağ 
sahilde eski Gavur Arkı’na verilerek (3,820 km uzunluğunda) Niğde Kayaardı bağları ve  
baraj dip savağından su alan eski arklarla Taşlıca köyü arazisi sulanmaktadır. Üçünün 
toplam sulama sahası 210 ha dır. Şüphesiz burada eski sulama Gebere Barajı ile daha 
iyileştirilmiştir. Niğde'de su kaynaklarının kullanılmasında ikinci merhalede Yeşilburç Barajı 
yapılması planlanmıştır. 
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Fotoğraf şekil 313 -314 

Niğde Gebere Barajı pere kaplaması ve dip savak çıkışı 
 

KARASU’DAN SULAMA 
Niğde'ye bir dere de eski Andaval (Aktaş) tarafından gelmektedir. Eskiden bu kaynaktan da 
dolaplarla su alınarak bağ ve bahçelerin sulandığına dair kayıtlar vardır. 
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Şekil 315 

Niğde Bugünkü Sulama Projesi (DSİ Yeşilburç Barajı Planlama Raporu) 
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NİĞDE ÇEVRESİ TARİHİ KENTLER  
ve TARİHİ SU YAPILARI 

 
Niğde yakın çevresinde çok önemli eski yerleşim yerleri vardır. Bunlar ve su yapıları 
incelenecektir. 

 
ANDAVAL (AKTAŞ) 
Niğde- Kayseri yolu üzerinde 8 km uzaklıkta sadece eski bir kilise kalıntısının bulunduğu yer 
eski Andaval olarak bilinmektedir. Burası çok eski bir yerleşim yeridir. Buranın 5 km kuzey 
doğusunda eski ismi Andaval olan Aktaş kasabası bulunmaktadır. Burası daha yakın bir 
yerleşim olup Cumhuriyet dönemine kadar Rumlar yaşamış ve son dönemden kalma bir 
kilise bugün camii olarak kullanılmaktadır. 
Eski Andaval ise yollar üzerinde olan bir kentti. Bizans döneminde yapılmış bir haritada 
henüz Nekite diye bir kent yokken Andaval bulunuyor. Kentin isminin diğer yazılışları 
Andavalis, ve Tavala 'dır. 

 
Şekil 316 

Andaval Kitabesi (Portre Tuvana Kralı Warpalawa’ya ait) 
(Sonradan Nahita Beyi Saruwanis’e ait olduğu saptanmıştır) 
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Burada bugün bir duvarı ayakta kalmış 4. veya 5. yüzyılda yapıldığı kabul edilen kilisede, 
M.Ö. 8. yüzyıla ait Tyana Kralı Warpalawa'nın (?) portresi bulunan bir yazılı belge 
bulunmuştur.  Bu belge ve Tavala ismi, bu kentin Tyana Krallığı döneminde bulunduğunu 
göstermektedir. Buraya eklenmiş bu belgenin aslı British Museum'da ve bir kopyası Niğde 
Müzesindedir.  
İnternette açıklanan belgede (Hittite Monuments Andaval) ismi geçen kişinin Wapalawa 
olmadığı görülmektedir. Yazıtta ismi geçen kişi Saruwanis olarak geçmektedir. “The Lord of 
the city of Nahita- Nahita kentinin yöneticisi) ile anılmakta, yazıt M.Ö. 8. yüzyıla 
tarihlenmektedir.  
Andaval Roma ve Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde de önemli bir yerdir. Paulus 3. misyonerlik 
gezisinde  Ankara'ya geçerken burayı ziyaret etmiştir. İlk İmparator Constantinus'un annesi 
Helena Kudüs'e hacca giderken buradan geçmiştir. 
Eski Andaval’da ayrıca bir han ve 4. veya 5. yüzyıldan kalma eski bir kilisenin kalıntıları 
bulunmaktadır. Türkçe'de her şeye kolayca inanan insanlar buranın adından "Andavallı " 
olduğu söylenir. Ancak bu kentin insanlarının çok zeki olduğunu göstermektedir. 
  

 
Fotoğraf 317 -318 

Andaval’da (Aktaş) tarihi kilisenin kalıntısı 
  



 383

GÜMÜŞLER MANASTIRI 
 

Niğde'nin batısında başka bir eski yerleşim yeri daha bulunmaktadır. Burada  tamamen 
kayalara oyma bir Manastır ve çevresinde yerleşim yeri bulunmaktadır. Gümüşler Manastırı 
olarak bilinen yerleşim'in eski ismi Tracias olarak bilinmektedir. Bu manastır, kilise ve diğer 
yapı topluluklarını içine almaktadır. 
Dışarıya kapalı olarak kaldığından özellikle kilisedeki freskler korunmuş olarak bugüne 
gelmiştir.  Yapı tarzı ve fresklerden 10. yüzyıldan kalma olduğu kabul edilmektedir. Bilindiği 
kadarı ile aydınlatıcı kitabe gelmemiştir. Manastır birkaç katlı oyulmuş ve çeşitli ihtiyaçları 
karşılayan bölümleri vardır. Manastır yalnız başına bir yapı olmayıp çevresinde evler 
bulunuyordu. 
 

 
Şekil 319 

Gümüşler Manastırı cephesi 

 
Şekil 320 

Gümüşler Manastırı freskler 
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MANASTIR İÇME SUYU 
 

Manastır uzun süredir kazılar yapılmasına karşı bütün bölümler ortaya çıkarılamamıştır. 
Burada çok ilgi çekici su temini görülmüştür. Şematik olarak gösterilen sistemde bir kuyudan 
su elle çekilmekte ve başka bir küçük kuyu veya sarnıca doldurulmakta, buradan da iç avluya 
gene elle su alınmakta ve iç avluda bulunan büyük küplere dökülmektedir. 
 Burada inceleme yaptığımız 1992 nisanında burada görevli suyun kuyudan sağlanmasının 
yanında batı yönünden  kapalı bir mecra ile getirildiğini söyledi ve şu hikayenin burada 
anlatıldığını vurguladı. "Battal Gazi burayı almak için kuşatıyor, manastırı alamıyor ama 
onları dize getirebilmek için manastırın suyunu kesiyor" 
 

 
Şekil 320 

Gümüşler Manastır içi içme suyu düzeni 
 
 

GÜMÜŞLER BARAJI 
Gümüşler ile Aktaş arasına 1965-1967 yılları arasında yapılmış bir depolama tesisidir. 
Gümüşler deresinden bir derivasyonla  ( 4357 m ) baraja su alınmıştır. Gümüşler çevresinde 
sulama yapılmaktadır. Toprak dolgu olan barajın kret uzunluğu, 448 m , yüksekliği 26 m , 
depolama hacmi 3,9 milyon m³ tür. 3.350 m sulama kanalı çevrede sulama yapılmaktadır. 

 
 

BOR İLÇESİ 
 

Niğde'nin bir ilçesi olan Bor 14 km doğuda, Niğde-Konya yolu üzerindedir. Birbirine çok yakın 
olan Niğde ve Bor'u ilişkisini en iyi Namdar Rahmi Karatay'ın bir şiiri belirler 

 "Geçti Bor'un pazarı 
 Sür eşeğinin Niğde'ye" 

Bor ismi Bizans döneminde Poros (boşluk) olarak geçmektedir. Bor'un tarihine ışık tutacak 
en eski yapı Ulu Camiidir. Mimari özelliği bulunmayan camiin kitabesine göre yapılışı 1410 
yılıdır, Karamanoğlu eseridir. 
Daha sonraki yapılar Osmanlı dönemine aittir. Bor'da ermiş olduğuna inanılan ve çevrede 
çok etkili bir kişi olan Maraşlı Kadiriye şeyhi Ahmet Kuddusi'nin türbesi bulunmaktadır. Bor 
hakkında Cumhuriyet dönemi milletvekili Avram Galante’nin 1951 yılında yayınlanmış “Bor 
Tarihi” isimli yayını bulunmaktadır. 
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Şekil 321 

Bor kenti planı 
1.  Belediye  -   2. Camii  -   3. Hamam  -   4 Sarı Saltuk Türbesi  -  5. Tarihi çeşme  -  6. Camii 
(Karamanoğlu)   -  7. Ermeni Kilisesi  

 
 
 

BOR KENTİ SUYAPILARI 
Osmanlı döneminden kalma eski ve yeni hamam ve 16. yüzyıldan kalma bir çeşme 
bulunmaktadır. 
 

BOR AKKAYA BARAJI 
Niğde'den gelen Tabakhane deresi üzerinde yapılmış Akkaya Barajı bulunmaktadır. Yapımı 
1962-1964 yıllarındadır. Kret uzunluğu 1282 m , kret kotu 1185 m ve depolama hacmi 5,8 
hm³.  

AKKAYA BARAJI TEMEL İYİLEŞTİRİLMESİ 
Akkaya Barajı’nın yapım öncesi yapılan temel sondajlarda temelde büyük oturmaların 
olduğu, zemin taşıma gücünün ve kayma mukavemetinin çok düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 
Çözüm için İstanbul Teknik Üniversitesi Zemin Mekaniği Kürsüsü’nden Prof. Dr. Hamdi 
Peynircioğlu’na başvurulmuştur. 
Prof. Peynircioğlu tarafından kum drenlerin ve kum döşek yapılması önerilmiştir. Bu ilginç 
uygulama Türkiye’de bir ilk olduğu için özeti buraya alınmıştır. 
Bunun için zeminde 4-5 m aralıklarla 50 cm çapında 15-20 m arası drenler (kuyular) kazılmış 
ve içleri kum ile doldurulmuştur. Bu şekilde yaklaşık 1000 dren yapılmıştır. Bu drenlerin 
üstüne ise 50-60 cm kalınlığında kum serilmiştir (döşek). Bu şekilde başarılı sonuç alınmıştır. 
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TYANA ANTİK KENTİ TARİHİ  ve TARİHİ SU YAPILARI 
 

Bugün Niğde-Bor İlçesinin Kemerhisar kasabasının bulunduğu yer antik Tyana kentinin 
yerleşim alanıdır. Kemerhisar yakın zamanlarda bu kalıntılar üzerine kurulmuş bir yerleşim 
yeridir. İnceleme alanımızda bulunan bölgede en eski kent olan Tyana, Kemerhisar dışında 
da çok geniş bir alana oturmuştur. 
 

NEOLİTİK DÖNEM 
Bugün Köşk olarak bilinen antik Roma Havuzu, Tyana Kentine eskiden su sağladığı gibi çok 
eski bir yerleşim yerinde bulunmaktadır. 1981 yılında burada yapılan kazılarda Neolitik 
devirden kalma ve M.Ö 5000 yıllarına tarihlenen seramikler ve iki Anatanrıça heykelciği 
bulunmuş ve Niğde Müzesi’nde sergilenmektedir. Bu dönemde bile bir kutsal yer olduğu 
görülmektedir. Aynı yere daha sonra Roma döneminde çok mükemmel ve taş örgü bir havuz 
yapılmış olup, bugün havuzun etrafı dinlenme yeridir. Havuzun yanında bir Jüpiter Tapınağı 
bulunmuş olup, tapınağın sadece bugün temelleri vardır. 

 
TUVANA KRALLIĞI 

Tyana'nın tarihte ilk görüldüğü devir Tuvana Krallığı dönemidir. Krallığın ismi İvriz anıtında 
Tuvana olarak geçmektedir. Bu Krallığın en önemli kenti Tyana'dır. Tuvana Krallığı’nın tek 
bilinen ve Asur Krallığı’na yarı bağımlı Kralı Warpalava'nın Tyana'nın yakınında Gökbel 
Köyü’nde, Niğde Andaval'da, Ereğli İvriz ve Ambar Deresi’nde kabartmaları vardır. Ayrıca 
Hitit dönemine ait bir yazılı taş İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde (En. 7695), Frigya yazısı ile 
yazılmış bir başka yazılı taş Paris Louvre Müzesi’ndedir. 
 

PERS YÖNETİMİ DÖNEMİ 
Pers Prensi Cyrus M.Ö. 401 yılında İran'a karşı iktidarı kardeşinden almak için bir sefer 
düzenlemiş ve ordu Tyana'ya gelmiş ve üç gün kalmıştır. Bu seferin tarihini yazan Xenephon 
"Onbinlerin Dönüşü " adlı kitabında Tyana'yı kalabalık, zengin ve büyük bir kent olarak 
belirtir. 
 

HELENİSTİK DÖNEM 
M.Ö. 333 yılında Anadolu'da bulunan Büyük İskender'in ordusu Tyana'dan geçmiş ve Kilikya 
Kapılarından (Gülek Boğazı) Tarsus'a geçmiştir. Bu dönemde  Ariarethes M.Ö. 323 yılında 
Kapadokya Krallığı’nı kurmak istemiş ama İskender'in komutanlarından Perdikkas tarafından 
öldürülmüştür. 
M.Ö. 255- M.S. 17 yıllarında hüküm süren Kapadokya Krallığı’nın iki önemli kentinden biri 
Tyana'dır. Bu dönemde Grek kültür ve uygarlığı çevreye girmiştir. Bölge hakkında bilgi veren 
Stabo  “Tyana Semiramis tepeleri üzerinde kurulmuştur” diye yazmaktadır. 
 

ROMA DÖNEMİ 
Roma döneminde kentte çok büyük gelişmeler olmuştur. Bugün büyük çapta ayakta kalmış 
su kemerleri ve bunları besleyen Roma Havuzu bu dönemden kalmıştır. Kentte henüz kazı 
yapılmadığından kentin yapıları tam ortaya çıkmamıştır.Yapılan yüzeysel araştırmalarda 
birkaç yerde tapınakların olduğu kalıntılarından anlaşılmaktadır. Kentin merkezi durumunda 
ve bugün üzerinde Kamerhisar'ın bulunduğu höyükte Athena Tapınağı, Köşk mevkiinde 
Jupiter Tapınağı, (Bu tapınağın taşlarının çoğu Niğde Müzesi’ndedir), Daraun  mevkiinde bir 
tapınak kalıntısı, ve su yolu üzerinde bir kolonu bulunan muhtemelen Apollo tapınağı 
kalıntıları bulunmaktadır. Bu dönemde buradan yetişmiş bir filozof bulunmaktadır. 
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APOLLONIUS ( ölümü 97) 
Tyana'da doğdu, Pythagoras'ın öğretilerini benimsedi, Efes'te bir felsefe okulu kurdu. 
Zamanında çok tutulan bir filozof idi. İmparator Caracalla onun adına bir tapınak yaptırdı. 
Efes'te öldü. Antik çağda bölgeden çıkan tek filozoftur. 

 
BİZANS DÖNEMİ 

4. yüzyılda İmparator Valens Kapadokya'yı ikiye böldü, Kayseri ve Tyana dini merkezler oldu. 
7. yüzyıl ve daha sonraki dönemlerde Tyana, Bizans ve Araplar arasında hassas bölgede 
kaldı ve çeşitli defalar akınlara uğradı. Tyana 710 yılında Emeviler tarafından yağmalandı. 
806 yılında Abbasi Halifesi Harun Reşit , ve 830 yıllarında Halife Memun bir süre Tyana'yı 
işgal etti, ve pek çok kişiyi sürgün etti. Bu olaylar sonucu kentte gerilemeler oldu ve zamanla 
terk edildi. Yapılarının kolon ve önemli parçaları çevre kentlere götürülüp kullanıldı. Konya 
Alaaddin Camii’nde bile buradan gelmiş parçalar olduğu ileri sürülür. 
Daha sonraları olan yerleşmelerde Kızhisar, Kilisehisar ve son olarak da Kemerhisar olarak 
isimlendirilmiştir. 
 

KAZI ÇALIŞMALARI 
2002 yılında Hürriyet gazetesinde çıkan haberde: Tyana antik kentinde İtalya Padova 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Guido Rosada başkanlığında kazıların başladığı ifade 
edilmektedir. İlk hamamda kazılara başlandığı, ve kazı başkanına göre Türklerin hamam 
geleneğinin Roma’dan geldiği vurgulanmaktadır. Kentin önemini belirtmek için ikinci Efes 
ifadesi kullanılmıştır. 
  
 

ANTİK TYANA KENTİ SU YAPILARI 
 

Su yapılarının incelenmesinden antik Tyana kentinin çok büyük alana yayıldığı 
anlaşılmaktadır. Kent için birkaç kaynaktan su sağlandığı görülmektedir. Bunlar: 
 

KÖŞK KAYNAĞI 
Bugün Roma Havuzu olarak da bilinen Köşk mevkiinde bir su kaynağı bulunmaktadır.  
Neolitik dönemde yaşam tespit edilmiş bulunan Köşk kaynağına Roma döneminde çok büyük 
bir havuz yapılmıştır. Çok düzgün taşlardan yapılan havuzun yaklaşık uzunluğu 50 m ve 
genişliği 20 m dir. Burada depolanan su kanal ve sukemerleri ile kente verilmiştir. 
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Fotoğraf şekil 322 

Antik Roma su havuzu 
 

KÖŞK-HÖYÜK ARASI SU KEMERLERİ 
Roma Havuzundan alınan su kanal ve su kemerleri ile eski adı Baraun olan Bahçeli'ye 
buradan, Kemerhisar'ın üzerinde bulunduğu höyüğe su taşınmıştır. Kentin güzel monumental 
(anıtsal) değeri olan sukemerlerinin büyük kısmı bugüne gelmiştir. Roma döneminde 
İmparator Trajanus (98-117) ve Hadrianus (117-138) dönemlerinde yapıldığı üzerinde şimdi 
görülmeyen yazıtlardan  çıkarılmıştır. Diğer bilgiler de şöyledir. 
Uzunluğu    yaklaşık  900 m 
Kemer açıklıkları   3.5 m 
Yükseklik   6 m den başlayıp menbaya doğru azalmaktadır 
Kullanılan malzeme  Büyük taş bloklar  (1.2 x1.20 0.70 m boyutunda olanlar vardır.) 
Sukemerleri menbaya doğru, 18..2...4..9...4....8..3..1...6..3...lü guruplar halinde ayaktadır. 

 
Sukemerlerinin üzerinde kapalı taş oluklar bulunmaktadır. Yere düşen bir oluk da genişlik ve 
yükseklik 40 cm olarak ölçülmüştür. Su kemerlerinin taşıdığı su miktarı yaklaşık şöyle 
hesaplanabilir. 
Oluk genişliği   40 cm 
Su yüksekliği  30 cm  (10 cm hava payı kabul ederek) 
Sukemerlerinde eğim     j= 0,0005       j1/2  =  0,022 
Pürüzlülük katsayısı      n= 0,018 kabul edilirse 
Hidrolik yarıçap     R= 0,30 x 0,40 : (2 x 0,30 +.0,40) = 0,12      R 2/3 = 0,245 
Kemerin taşıdığı su  Q =  R 2/3  x J 1/2 x F : n 
Q = 0,245 . 0,022 x 0,40 x0,30 : 0,018 =  0,036 m3/s  =  36 lt/s  olarak bulunur. 
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Şekil 323 

Tyana antik kenti su yolları 
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Fotoğraf şekil 324 

Tyana kenti su kemerleri 
 

 
Fotoğraf şekil 325 

Tyana kenti su kemerleri 
 

 
Fotoğraf şekil 326 

Tyana kenti su kemerleri kalıntıları (Su oluğu dikkat çekici) 
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HÜYÜK İÇİNDE TESİSLER 
Koruma altında bulunan höyükte halen yerleşim devam etmektedir.. Gelen su burada anıtsal 
bir depoya gelmekte ve buradan çeşme ve yapılara dağılıyordu kabul edilebilir. Ancak 
buradaki tesisler kazılardan sonra ortaya çıkacaktır. 

 
HÖYÜK-NARAZAN ARASI SU YOLLARI 

Kent merkezi sayılan höyükten güney doğudaki Narazan (Seslikaya) kadar suyolu devam 
etmektedir. Su yolunun boyu 9 km olup tamamen yok olmuş sadece izleri görülebilmektedir. 
Tyana'yı birlikte incelediğimiz Kemerhisar'da büyümüş arkeolog Erkan Kursel, Narazan 
girişinde de sukemeri kalıntısı olduğunu belirtmiştir. 

 
HALLAÇ-KARAMAHMUTLU SU YOLLARI 

Hallaç ve Karamahmutlu köylerinin güneyinden çıkan su kaynakları havuzlarda toplan-
maktadır. Başka hiç bir bölgede bu kadar sık havuzlar bulunmamaktadır. Bu havuzlarda 
toplanan sular Daraun adı verilen ve üzerinde eski kalıntıların bulunduğu bu bölgenin suyunu 
temin ediyordu. Burada bir tapınaktan kalan yivli kolonlarda bulunmaktadır. 

 
GÖKBEZ SU KAYNAĞI 

Tyana Kralı Warpalawa'nın bir röliyefinin bulunduğu Gökbez köyünden bugün Havuzlu olarak 
bilinen Baraun bölgesinin suyu temin edilmekte idi. burada da kalıntılar mevcuttur. 
Kral Warpalawa’nın bu röliyefinin kopyası İstanbul Arkeoloji Müzesi Eski Şark eserleri 
Salonu’ndadır. 

 
ANTİK KAPLICA 

Tyana kentine çok yakınında bir içmeler bulunmaktadır. Bu içmelerde Bizans 
imparatorlarından birinin tedavi olduğu sırada öldüğü belirtilmektedir. 

 
EMEN OVASI 

Tyana'nın yakınında bulunan Emen ovasının ismi bu bölgede yöneticilik yapmış İskender'in 
katiplerinden Eumenes'in ismi ile benzerlik dikkat çekicidir. 
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Şekil 327 

Gökbel Köyü’nda Kral Warpalawa steli 
(İstanbul Arkeoloji Müzesi Şark Eserleri Salonu) 
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 ALTINHİSAR KENTİ TARİHİ VE TARİHİ SU YAPILARI 
 

Bugün ilçe olan Altınhisar bir ara Ortahisar ismi ile de bilinmektedir. Niğde -Aksaray arasında 
bir Kapadokya yerleşimidir. Bizans döneminde “Antigus” olan ismi, bugüne Anduğu olarak 
gelmiştir, BUGÜN Altınhisar olmuştur. Bizans döneminden kalma kale, bir ara cami olarak 
kullanılmış kilise bulunmaktadır. Altınhisar’ın kuzey doğusunda olan Yukarı Asmaz, Aşağı 
Azmaz ve Keşlik köyleri 1963 yılında birleştirilmiş ve Yeşilhisar Kasabası olmuştur. 
 

 

 
Fotoğraf şekil 328 

Altınhisar içinde eski kilise kalıntısı 
 

ALTINHİSAR SULAMA KANALLARI 
Altınhisar ve Yeşilhisar’ın su kaynağı eski adı ile Anduğu yeni adı ile Ömerli Deresi’dir. Bu 
dere Bozdağ'ın güney eteklerinden çıkar ve Tepeköy pınarları ile beslenir, adı geçen 
kasabaların içinden geçerek Niğde-Bor ovasında kaybolur. Bu dereden kanallarla alınan su 
çok eskiden beri sulama yapılmaktadır. Sulama görevini Altınhisar ve Yeşilhisar belediyeleri 
müştereken yapmaktadır. Ayrıca bu dere üzerinde Cumhuriyet öncesi sahipli 18 değirmen 
(yarısının sahibi yerli Rum) bulunmakta idi. 
Eski Anduğu Sulaması olarak bilinen bu sistemin su kaynağı, Ömerli Deresi’dir. Ömerli 
(Anduğu) Deresi’nden su alan  kanallar şöyledir. 
Sağ sahil 
Yükselti sırasına göre Değirmen Arkı, Gömüglük Arkı, Sarıkaya Arkı (Yeşilyurt ve Altınhisar 
birlikte yararlanıyor.) Karakol Arkı, Heyve Dibi Arkı, Türbe Arkı bulunmaktadır. 
Sol sahil 
Yükselti sırasına GöreImasan Arkı, (Keşlik ve Yukarı Asmaz birlikte kullanıyor), Tellikçek 
Arkı, Ölü ark, Kınık arkı, Esenark (Altınhisar kullanıyor), Altınhisar Barajı’nın altında ise 
Karşıark ve Taşark bulunmaktadır. 
Bu bilgiler 1991 yılında yaptığımız incelemede, Yeşilhisar Belediyesinde çalışan Mehmet 
Ünsal ve Necati Genişyürek’den derlenmiştir. Su hakları hakkında bilgi alınamamıştır. 
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Altınhisar ve çevresi sulama projesi 
 
Arkların önemli olanları şöyledir. 
Sarıkaya arkı en uzun olanıdır. Yeşilyurt ve Altınhisar tarafından müştereken 
kullanılmaktadır. Sol sahilde bulunan Kınık arkı 5 km güneydeki eski bir yerleşim yeri olan 
Kınıkören'e su taşımaktadır. Buraya 24 saat süre ile su veriliyor. Bu ören yerinde Bizans 
döneminde Drizion adlı bir yerleşim yeri bulunmaktadır. 
Tellikçek arkında ise ark yaklaşık 1000 m bir tünelden geçerek Aşağı Asmaz'a içme ve 
sulama suyu götürmektedir. Tünel içinden bir insan geçecek şekilde açılmıştır. 
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Anduğu Deresi’nden su almayan bir ark da Şebik arkıdır. Bu arkın nasıl açıldığına dair ilgi 
çekici bir de öykü anlatılmaktadır. 
"Zamanında Anduğu'da zalim bir bey ve Aşağı Asmaz'da kendi halinde iki kardeş 
yaşıyormuş, iki kardeş el ele vererek zalim beyden habersiz bir ark açarak suyu köylerine 
getirmişler. Zalim bey ovaya su geldiğini duyunca bu işin, kendinden habersiz yapılışına çok 
içerler, ve  grup halinde köye görmeğe giderler kanalı kazan kardeşlerden birini su içerken 
yakalar ve başına vurarak öldürtür. Diğer kardeş Ihlara'ya kaçar ama aynı son onunda 
başına gelir. Köye su getiren bu iki kardeş bu iyiliklerine karşılık acı şekilde  ödül alırlar. 
 

ALTINHİSAR GÖLETİ 
Altınhisar İlçesinin sulanmayan arazileri için DSİ tarafından Altınhisar Göleti (Barajı) 
yaptırılmıştır. Gölet Karamanlı Deresi üzerindedir. Bu derenin su geliri çok azdır. Su akımı 20 
hm³ olan, barajın suyu Ömerli Deresi’nden, Yukarı Azmaz’dan bir derivasyon (çevirme) 
kanalı ile eski sulamada kullanılan suyun fazlasıdır. 
Altınhisar Göletinin kret kotu 1216 m, yüksekliği 25.5 m, depolama hacmi 1.5 hm³ tür. 
Planlanan sulama alanı 274 ha dır. Su tutan ana gövde ve kapama bendi olarak iki 
parçalıdır. 
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 NAZİANZOS ANTİK KENTİ TARİHİ VE TARİHİ SU YAPILARI 
 

Niğde Çiftlik ilçesinin kuzeyinde Bekarlar Köyü bulunmaktadır. Bu isim burada türbesi 
bulunan Bekar Sultan'dan gelmektedir. Köyün eski ismi Nenezi ve bu isminde Nazianzos 
kentinin bugüne gelen ismi olduğu bilinmektedir. 
Köy içinde Roma ve Bizans döneminden bugüne gelen yapı yoktur. Ancak köyün ortasında 
bulunan höyükte mahzenler yer altı boşlukları vardır. Eski dönemden gelen kolon parçaları 
ve işlemeli taşlar parkta toplanmıştır. Kentte henüz bir kazı ve ciddi inceleme yapılmamıştır. 
Kentin tanınması burada doğmuş iki din ulusunun bulunmasındandır. Bunlar İlahiyatçı olarak 
bilinen Grigorius Theodolos (329-390) ve gene aynı dönemde yaşamış Amphiliochius'tur. 
Grigorius Ortodoksluğu Kapadokya bölgesine yayan ve kurumlaştıran kişidir. Amphiliochius 
ise Konya'da bulunmuş ve çevreden çok saygı görmüştür. Muhtemelen Alaaddin tepesine 
gömülmüştür. Tarihi bölümde kısa hayat hikayeleri bulunmaktadır. 

 
Şekil 330 

Nazianzos antik kenti çevresi 
 

 
Fotoğraf şekil 331 

Bekarlar köyünde (Nenezi) antik Nazianzos antik kentinden işlemeli taşlar 
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Bekarlar Köyünün güney doğusunda Acıgöl veya Nar Gölü olarak bilinen suyu kükürtlü bir 
krater gölü bulunmaktadır. Bu şifalı sular termal turizminde kullanılması düşünülmektedir. 
Nargölü'nün güneyinde bir pınar ve çevresinde peri bacaları ve kayalara oyulmuş Bizans 
döneminden kalma kilise kalıntıları bulunmaktadır. Burada bir kent olmadığına göre bunları 
antik Nazianzos kenti ile bağlantılı görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bir peri bacasına beş katlı 
olarak oyulmuş olup freskleri bozularak bugüne gelmiştir. Daha sonraları kent terkedilmiştir. 
Şimdiki sakinleri yaklaşık 100-150 yıl önceleri buraya yerleşmişlerdir. 
 

 
Fotoğraf şekil 332 

Nazianzos antik kentinden işlemeli taşlar 
 

 
Fotoğraf şekil 333 

Nar Gölü kenarında mağaraya oyulmuş evler 
 

 
NAZİANZOS KENTİ SU YAPILARI 

 
Bugün Bekarlar Köyü’nde su kuyuları vardır, ancak suları tam içilir değildir. 1992 yılı Nisan 
ayında yaptığımız incelemede köy sakinleri suyun eskiden kentin güneyinden Sofular 
Köyü’nün bulunduğu mevkiden taş oluklarla getirildiğini ve tarlalarda bunlara rastlandığını 
belirttiler. Nar gölünün suyu köye yakın yerde çıkmakta ve sulamada kullanılmaktadır.  
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NİĞDE - GÖLCÜK CİVARI YERLEŞİMLER 
 

Niğde'nin kuzeyinde bulunan Gölcük Kasabası Misli ovası üzerindedir. Eski ismi Limnai'dir. 
Bu kentte Bizans’ın ilk dönemlerinde yaşam olduğu belirlenmiştir. 1990 yılında yeraltı kenti 
ortaya çıkarılmış ve temizlenmektedir.  

 
GÖLLÜDAĞ HİTİT KENTİ 

Niğde Gölcük kasabasının Kömürcü köyü civarında, çevrenin en önemli Hitit kenti kalıntıları 
görülmektedir. Kalıntılar  M.Ö. 8. yüzyıldan kalma olup kent karakteri gösteren tek örnektir. 
1933 yılında burada bir aslan heykelinin bulunması üzerine  1934 yılında Remzi Oğuz Arık 
tarafından araştırma ve kazı başlatıldı ve Burhan Tezcan başkanlığında devam edildi. 
Kentin etrafını çeviren sur içinde bir krater gölü bulunduğundan buraya Göllüdağ adı 
verilmiştir. Bir tepe üzerinde 3 km² lik bir alanı kapsayan kentin etrafı üç kapılı bir sur ile 
çevrilidir. Sur içinde birbirinden cadde ve sokaklarla ayrılan dikdörtgen planlı yapılar vardır. 
Bu yapıların bazıları tek ve bazıları yapı gurupları şeklindedir. Kentin en yüksek ve orta 
kısmında boyutları 260 x 110 m olan bir yapı topluluğu görülmüştür. Saray veya tapınak olanı 
diğer Hitit yapılarında olduğu gibi aslanlarla donatılmıştır. Ayrıca girişin ortasındaki direği 
destekleyen ve iki tarafında dört aslan bulunan sütun tabanı ortaya çıkarıldı. Ayrıca kazıda 
çok sayıda çeşitli Hitit dönemi seramikleri bulunmuştur. Gene genç Hitit devrinde kentin bir 
yangın sonucu terk edildiği sanılmaktadır. (Meydan Larousse Göllüdağ maddesi) 

 
KONAKLI KASABASI 

Burada da freskleri iyi korunmuş yakın dönemden bir kilise bulunmaktadır. 
 

NİĞDE GÖLCÜK HASSAKÖY'DE ANTİK SASİMA KENTİ 
Gölcük kasabasının 7 km batısında ova üzerinde Hassaköy bulunmaktadır. Buranın eski ismi 
Sasima olup  4. yüzyıldan beri yaşam olduğu bilinmektedir. 4. yüzyılda yaşamış Nazianzos'lu 
Grigorios (329-390) burada görev yapmış ve mektuplarında buranın o gününü anlatmaktadır. 
"Susuz, çimensiz, kupkuru bir yerdir benim Sasima'm" demektedir. 
 

 
Fotoğraf şekil 334 

Sasima (Hassaköy) de tarihi kilise 
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Fotoğraf şekil 335-336 

 
Bugün Hassaköy içinde çok büyük ve Cumhuriyet dönemine kadar kullanılmış büyük bir 
kilise bulunmaktadır. Kilisenin ne zaman yapıldığı tam belli değildir. Ancak dibinde bulunan 
Mozelum (bir çeşit türbe) 4. yüzyılda burada yaşamış ve hiç evlenmemiş Aya Makrina için 
yapılmıştır. Aya Makrina Kayseri'li Aziz Basileus'un kız kardeşidir. Bir de büyük Makrina olup 
bu kişi ise kendisinin ve Basileus'un babaannesidir. Mozelum bu bölgede çok az görülen 
cinsten bir yapıdır. 
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MURTAZA SUYU SULAMASI 
 

Murtaza, Hacı Abdullah ve İnli köylerinden gelen Murtaza suyu Hassaköy'de dahil  dört 
köyün arazilerini eskiden beri sulamaktadır. Bu köylerin su bölümü hakkında aralarında su 
hakları vardır. Bu konuya H 1267 (M 1851 ) tarihli bir ferman ışık tutmaktadır. Mülga 
(kaldırılmış) Divanı Hümayun 'un 7 nolu Karaman Ahkam defterinin 156. sayfası ek kısmında 
olan ferman tarihi su hakları ile çok nadir bir belge olduğu için buraya alınmıştır. 
"Rütbe-i saniye sınıfı evvel mütemayizi eshabından Niğde Kaymakamı Zeki ve Niğde kazası 
naib ve müftüsüne ve azayı meclisi memlekete hüküm: 
Niğde Kazasında Melendiz cibalinde huruc eden su kadim-ül eyyamdanberi mayıs ibtidasından on 
sekiz gün taksim olunup oniki gün kadimdenberi kaza-yı mezbure tabi Hassa karyesine ve iki gün 
Divrin karyesine, iki gün Andirlos karyesine ala tarikül münavebe cari ve mezruatların saki ve şurb ve 
intifa edegelürler iken zikr olunan Divrin ve Andirlos ve Mürtantin karyeleri ahalileri nöbetlerinden 
ziyadeye tecavüz ile ol sizin kadimden oniki gün değildir noksandır deyu hilafı şeri şerif ve mugayiri 
kadim Hassa karyesine cereyanına mümaneat eylediklerinden ahaliyi merkume ile ledetterafü ol su 
bermucibi taksim münavebe ile on iki gün kadimisi üzere Hassa karyesine icra ettirilmesine canib-i 
şerden hücceti şeriye verilmiş iken kadime hücceti şeriyeye mügayir müdahale olunduğu zikr olunan 
Hassa karyesi ahalisi taraflarından mükaddema ba arzıhal inha olunmuş olup bu makule su nizaında 
itibar kadime olduğundan münazaünfia olan su marrüzzikr Divrin ve Andirlos ve Mürtantin karyeleri 
ahalilerinin mahsus ve müstakil suları olmayup filhakika ol su onsekiz güne taksim olunup on iki gün 
kadimdenberi zikr olunan Hassa karyesine iki gün marrülbeyan Divrin karyesine ve iki gün Ardirlos 
karyesine ve iki gün Mürtantin karyesine ala tarikül münavebe kadimül eyyamdanberi cari ve 
mezruatların saki ve şurb ve intifa edegelmişler iken zikr olunan Divrin ve Andirlos ve Mürtantin 
karyeleri ahalileri zikr olunan Hassa karyesi ahalisinin kadime mugayir ol sudan hisselerine fuzuli 
müdahale eyledikleri vaki ise bedel subut ol su münavebe ile kadimdenberi karyeyi mezbureye ne 
vechile cari ola gelmiş ise kadimisi üzere icra ettirilmek için mahallinde şeri şerife havale ile emri şerifin 
itası iktiza eylediği divanı hümayunun kaleminden tahrir kılındığına binaen mahallinde şer'le rüyet 
olunmak babında İKİYÜZONİKİ senesi evasıtı cumadelulasında sadır olan emri alinin tekidini havi emri 
şerifin suduru zikr olunan Hassa Karyesi ahalisi niyaz ve istirham eyledikleri bu defa ba mazbata inha 
olunmuş ve kuyudaledelmüracaa bervechi muharrer tarihi mezburda emri ali verildiği mukayyed ve 
mastur bulunmuş olmakla siz ki kaymakam ve naib ve sair mümaileyhimsiz münazaünfia olan su dahl 
eden Divrin ve Andirlos ve Mürtantin karyeleri ahalilerinin mahsus ve müstakil kadimi suları olmayıp 
filvaki ol su kadimden onsekiz güne taksim olunub oniki gün zikr olunan Hassa karyesine ve iki gün 
Divrin karyesine iki gün Andirlos karyesine ve iki gün Mürtantin karyesine ala tarikül münavebe 
kadimül eyyamdanberi cari ve mezruatlarını saki ve şurb intifa edegelürler iken marr-üz-zikr Divrin ve 
Andirlos ve Mürtantin karyeleri ahalileri zikr olunan Hassa karyesinin  ol sudan hisselerine kadime 
mugayir müdahale eyledikleri bernechi şer-i niyabet eylediği halde bu makule su nizaında itibar 
kadime olduğundan ol su kadimden münavebe ile zikr olunan Hassa karyesine ne vechile cari ola 
gelmiş ise badessubut yine kadimisi üzere isdar ettirilmesi  hususuna mübaderet ve husus-ı mezbur 
zımnında müddei-i merkumun caniblerinden ol tarafta mübaşir tayini matlup olunduğu halde 
müahharen irade-i seniyye-i mülukanemle müesses olan nizamı mucibince tayin olunacak mübaşirin 
hizmet-i mübaşiriye ve masarif sahihası kendü taraflarından tediye ettirilüp müdde-i aleyhim 
caniblerinden hizmet-i mübaşiriye ve mesarif metalibe ve ahzı ve zinhar bu vesile ile kimseye gadır ve 
teaddi misillü vaz ve halet vukua getürülmemesi hususuna dikkat ve keyfiyetin kayıdı balasına şerh 
verilmek üzere derbar-ı şevketkararı mülukaneme inha ve işarına müsaraat eylemeniz babında fi 
evahiri şaban sene 1267  (Arşiv genel Muavini Ziya Eşrefoğlu- Başbakanlık Arşiv Genel 
Müdürü Mithat Sertoğlu- 11 Haziran 1969) " 
Mahkeme kararından özetlenen  bilgiler şöyledir. 
"Sulama mevsiminin başlaması ile 18 er günlük zaman dilimleri ayrılacak ve su 

  12 gün Hassa Köyüne 
   2 gün Divril (İnli) Köyüne 
   2 gün Andirlos (Hacı Abdullah) Köyüne 
   2 gün Mürtantin (Murtaza) Köyüne akacaktır. 
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Burada en çok suyun Hassaköy (eski Sasima Kenti) tarafından kullanılması bu kentin 
eskiliğinden kaynaklandığı kanısını getirmiştir. Bu su hakkının ilk kurulduğu tarihte 1212 H, 
1794 yılındadır. 

 
MURTAZA BARAJI 

Bugün Murtaza suyu üzerine Murtaza Barajı yapılmaktadır. Bu baraj planlanmasında 
Murtaza, Hacı Abdullah ve İnli köylerinin arazilerinin sulanması  planlanmış ve bu su hakkı 
göz önüne alınarak  Hassaköy için eski haklarından dolayı 500 lt/sn su bırakılması ön 
görülmüştür. Murtaza Barajının su kaynağıda şöyledir.Gökseki tepelerinden çıkan Suludere , 
Karanlık Dere akımlarının bir kısmını Suludere'ye aktaran eski Gavurarkı  ve Ağsak Deresi ile 
birleşerek Murtaza Suyu ismini alır. Baraj bunun üzerine inşa edilmektedir.  
Karanlık Deresi üzerindeki akımların bir kısmı bugün Gavur Arkı adı verilen eski bir arkla 
Murtaza Suyuna verilmiştir. Burada tarihi bir derivasyon olayı ile karşılaşmış bulunuyoruz. 1,5 
km uzunluğundaki ve 0,250 m³/sn su taşıyan Gavur arkı iyileştirilerek Murtaza Barajı 
Projesi’nde korunmuştur. Bu ilgi çekici eski su yapısı göreve devam etmektedir.  

 
Şekil 337 

Murtaza sulaması planı 
 
 

MURTAZA DERESİ SULAMALARI 
Karanlık Dere üzerinde eskiden sulama yapılmakta ve su hakları bulunmaktadır. Bunu 
aydınlatan bir başka belge de bulunmaktadır. Murtaza Köyü’nün yaklaşık 8 km batısında 
Ramat (Küllüce), Azatlı köyleri ve Murtaza köyü arasında su şu şekilde bölünmektedir. 
(Niğde Asliye Hukuk Mahkemesi 1961/552 esas 1977/541 karar dosyası) 

1-2 Haziran    2 gün Murtaza Köyüne 
3-22 Haziran   20 gün Azatlı ve Ramat  köylerine 
23-28 Haziran    6 gün Murtaza Köyüne 
29 Haziran-18 Temmuz   20 gün Azatlı ve Ramat köylerine 

19-26 Temmuz  8 gün Murtaza köyüne  suyun akması mahkemece karara 
bağlanmıştır.  
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NİĞDE  VELİSA KÖYÜ 
 

Niğde-Kayseri yolunun Gölcük sapağının 15 km batısında Yaylayolu köyü bulunmaktadır.  Bu 
köyün eski ismi  Velisa olup Bizans dönemindeki ismi ise Balbisa olarak bilinmektedir. Velisa 
da bulunmuş ve Niğde Müzesinde Türkçe ve İngilizce'ye çevrilmiş bir kitabe buraya 
alınmıştır. 

" Come well to me   Bana iyilikle yaklaştı 
He made all good to me  İyi olan her şeyi yaptı 

Balbisa'nın Bizans döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğu kayıtlarda geçmektedir. 

 
Şekil 338 

Velsa’da Hitit kitabesi koyası 
 
 

ULUKIŞLA İLÇESİ 
Ulukışla Niğde'nin Ankara-Adana karayolu üzerindeki ilçesidir. Niğde'ye buradan demiryolları 
da ayrılmaktadır. İsmini aldığı ve üzerindeki tek tarihi yapısı 17. yüzyılda I. Ahmet döneminde 
Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından burada yaptırılan ve çok geniş bir alanı kaplayan 
kışladır. 
 

LULON KENTİ 
Ulukışla'nın 25 km doğusunda ve karayolunun kuzeyinde bulunan çanakçı köyü yakınlarında 
Lulon veya Luvion ve benzer isimlerde bilinen bir kent kalıntısı bulunmaktadır. Bu kent Arap 
ve Bizans savaşları sırasında çeşitli defalar el değiştirmiştir. 
 

FAUSTİNAPOLİS KENTİ 
Ulukışla'nın 25 km kuzey doğusunda Basmakçı köyü yakınında Roma döneminden bir kent 
kalıntısı bulunmaktadır.  Roma İmparatoru Marcus Aerilus'un (161-180) eşi İmparatoriçe 
Faustina (125-176) burada ölmüş ve buraya  gömülmüştür. Faustina bütün yolculuklarında 
İmparatora katılmıştır. Kurulan veya mevcut olan kente imparatoriçenin adından 
Faustinapolis adı verilmiştir.  Faustinapolis Bizans döneminde piskoposluk merkezidir. 
 

PORSUK-ZEYVE HÜYÜĞÜ 
Ulukışla Çiftehan arasında Porsuk köyü Zeyve höyüğünde 1961 yılında Hitit dönemine ait 
kitabeler bulunmuş ve 1968 yılından bu tarafa Fransız Prof. Oliver Pelon tarafından kazılar 
yapılmıştır. Zeyve höyüğünde Hitit döneminden sonra Roma dönemlerine ait buluntular 
vardır. Eski ismi Tynna olarak geçmektedir. 
 

ÇİFTEHAN KAPLICALARI 
Çiftehan'da bugün termal maksatlı kullanılan kaplıca suyunun çok eskiden kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Roma döneminde ismi Aqua Calidae olup eski havuzun temelleri Roma 
döneminden, bugün kullanılan eski hamam Selçuklu gününden  kalmadır. 
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ONUNCU  BÖLÜM 
 

AKSARAY İLİ 
 

AKSARAY KENTİ TARİHİ – TARİHİ SU YAPILARI 
 
 Aksaray kenti, 980 kotunda Uluırmak Çayı üzerinde kurulmuştur. Tarihi ise şöyledir. 
 Hitit döneminden kalma Aksaray kentinde bulunmuş bir kitabe müzede bulunmaktadır. (Şekil 
339) Bu kitabe henüz okunmuş değildir. Bu döneme ait bilgiler henüz yoktur. Archelais öncesi 
Strabo’un bahsettiği Garsaura basit alelade bir yerleşim yeridir. 
Aksaray kenti M.Ö.1. yüzyılda son Kapadokya Kralı Archelais ( M.Ö. 42- M.S.17) tarafından 
Garsaura adında basit bir yerleşim yeri üzerinde yeniden kurulmuş ve kralın adı verilerek 
Archelais olarak adlandırılmıştır. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir kent olan 
Archelais'ten bugüne bazı mimari parçalar dışında bir şey gelmemiştir. Roma döneminde 
Archelais bir Roma kolonisidir. İsminin devam etmemesinden kentin bir ara terk edildiği de 
düşünülebilir. 
Kapadokya Kralı Archelas, Tralles’li (Aydın) Pythodoros’un kızı Pythodoris ile evlendi. Kral ile 
evlenmeden önce Polemon’un eşi idi.  
 

SELÇUKLU DÖNEMİ 
Selçuklu döneminde Sultan II. Kılıç Aslan kenti yeniden imar etmiş ve kent Aksaray olarak 
isimlendirilmiştir. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Aslan yeni kurucudur. Aksaray Selçuklu döneminde 
bir kale içine alınmıştır. Kale temel, doğuda Ulu Camii’nin dışından, Zincirli Medresesi dışta 
kalacak şekilde onun önünden geçip bir daire oluşturmaktadır. Kılıç Aslan döneminde 
yapılanlar bugüne gelememiştir. Bütün gezginler Aksaray’da bir Selçuk Sarayı olduğunu 
belirtmektedirler. Ayrıca gelen bir hamam kalıntısı bugünden kaldığı kabul edilmektedir (İ.H. 
Konyalı-Aksaray Tarihi) 
Aksaray'da  önemli gelişme Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad zamanında olmuştur. 
Konya-Aksaray yolu üzerinde bu türdeki en büyük ve mükemmel bir yapı olan Sultanhan inşa 
edilmiştir. Kent içindeki eserlerde şöyledir. Eğri Minare (Kızıl Minare) 1221 yılında 
yaptırılmıştır. Ayrıca bugün mevcut olmayan  Alaaddin Camii vardır. 
 

KARAMANOĞLU DÖNEMİ 
Karamanoğlu Yahşi Bey döneminden, bugün müze olarak kullanılan 1337 yılında yapılmış 
Zincirli Medresesi bulunmaktadır. Çevrede en tanınmış medrese olan bu kurumda pek çok 
din adamı yetişmiş olup en tanınmış olanı Cemaleddin Aksarayi'dir (ölümü 1329). 1431 
yılında Karamanoğlu İbrahim Bey devrinde,  halende Aksaray'ın en büyük mabedi olan Ulu 
Camii yaptırılmıştır. (Şekil 340) 
 

OSMANLI DÖNEMİ 
1470 yılında  Osmanlı topraklarına katılan Aksaray Karaman eyaleti içinde Konya'ya 
bağlanmış ve bir kısım halk İstanbul'a nakledilmiş ve İstanbul'da yerleştirildikleri semt 
Aksaray adını almıştır. Son dönemlerde yapılmış taş kaplama sivil ve resmi binalar 
bulunmaktadır. Lise , Vilayet Konağı, ve özel evler bunlara çok güzel örnektir. (Şekil 341) 
1924-1933 yılında il merkezi olan Aksaray geçte olsa 1989 yılında bu hakkını tekrar 
kazanmıştır. 
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Şekil 339 

Aksaray Müzesi’nde Hitit dönemi kitabe 
 

 
Fotoğraf şekil 340 

Zencirli Medresesi giriş kapısı 

 
Fotoğraf şekil 341 

Son döneme örnek taş ev 
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AKSARAY ÇEVRESİNDE  SELÇUKLU HANLARI 
 

Selçuklu Devleti özellikle doğu ile ticaret ve siyasi temaslara çok önem vermiş ve daha önce 
mevcut olan yollar üzerine han ve kervansaraylar yaptırmıştır. Bu gelenek daha önceki 
kültürlerde görülmemektedir. Bunlar içinde en muhteşemi ve bugüne kadar yıkılmadan geleni 
Konya-Aksaray yolu üzerindeki Sultanhan’dır. Bu hanların bir dökümü aşağıdadır. 
Aksaray-Konya yolu üzerinde Sultanhan  (yapılışı 1229) 
 “ “ “  Akhan  (13. yüzyıl) 
Aksaray-Kayseri yolunda  Ağzıkarahan (1239 ) 
 “ “ “  Örensinhan (1270) 
Aksaray –Nevşehir yolunda Alayhan (12. yüzyılda 2. Kılıç Aslan tarafından yaptırılan bu 
eser en eski Türk hanıdır. 
 

AKSARAY KENTİ İÇME SUYU 
 

Aksaray kentinin ana su kaynağı içinden geçen Uluırmak Çayı’dır. Selçuklular döneminde 
imarına çok önem verilen kentin bir içme suyu tesisi olması gerekir, ancak bu konuda daha 
önce hiçbir çalışma olmadığı gibi yeterli bilgilerde bulunamamaktadır. Kent içinde defalarca 
dolaşmamda Uluırmak sol sahilde üzerinde kitabe olmayan bir kuru çeşme, iki hamam ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde su terazisi (su bacası) olabilecek bir kolon, eski Aksaray 
içme suyu hakkında bazı ip uçları vereceği kanısı ile buraya bir kroki ile alıyorum. Aksaray 
içindeki sulama kanallarında devamlı su olduğu belki ciddi bir şebeke yapımını geciktirmiş 
gibi görünmektedir. (Şekil 342) 

 
Şekil 342 

Aksaray eski içme suyu tesisleri krokisi (M. Bildirici,1991) 
1. Eğri Minare  2. Ali Paşa Hamamı 3. Zincirli Medrese (MÜZE) 4 Hamam 
5. Eski çeşme  6. Belediye  7. Hükümet  8. Ulu Camii 
9. Bugün mevcut olmayan kent surları 
Uluırmak Çayı üzerinde EIE tarafından 1945-1958 yılları arası Kalender Köprü ölçü 
istasyonunda yapılan su ölçüm değerleri de m³/sn olarak şöyledir. 
Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz  Ağustos Eylül 

3,722 4,236 4,646 4,855 5,100 6,536 7,491 6,925 4,395 2,279 2,366 3,238
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Son yıllarda Aksaray kentinde eskiden mevcut olduğu kabul edilen su yolları bozulmuş ve 
halk Uluırmak'tan suyunu temin etmek durumunda kalmıştır. 1902 yılında Ali Paşa 
önderliğinde ve halkın katkısı ile 25 km kuzeyinde bulunan Ekecik ve Yeni Köy’den Aksaray'a 
su getirilmiştir. (Konyalı, İ,-Aksaray Tarihi). Ali Paşa Zincirli Medresesi yanında kendi adı ile 
anılan hamamı da yaptırmıştır. 1946 yılında ise Helvadere'den Aksaray'a su getirtilmiştir. 
 

AKSARAY KENTİ SULAMASI 
 

Aksaray kentinin eski bir sulama şebekesi bulunmaktadır. Sulama kentin ortasından geçen 
Uluırmak Çayı’ndan su alan 5 kanal ile gerçekleştirilmiştir. Bunlar sağ sahilde yükselti 
sırasına göre  Kızılark,   Urumdüğün Arkı, Tavşancıl Arkı, sol sahilde ise Coğlaki ve İğneci 
arklarıdır. Sulama arklarının ne zaman yapıldığına dair bilgiler yoktur. Fas'lı gezgin İbni 
Batuda 1331 yılında Aksaray'ı ziyaret etmiş ve Aksara olarak belirttiği kentin bağ ve bahçeleri 
için şunları yazmıştır. 
"Aksara Rum ülkesinin (Anadolu) en güzel şehirlerinden biridir. Her tarafından akarsular 
(Uluırmak ve sulama arkları) ve bostanlarla sarılmıştır. Kentin içinden üç nehir (üç su arkı) 
geçip su evlerin altından akar. Ağaçları üzüm asmaları ve kentin içinde birçok bostanları 
vardır" (Konyalı,İ -Aksaray Tarihi) 
1962 yılında Mamasın Barajı’nın yapılması ve Aksaray Uluırmak Sulaması’nın devreye 
girmesi ile arklarla sulanan arazilerin büyük bir kısmı bu projenin içinde kaldığından 
terkedilmiş ve arklar kısalmıştır. Şimdi bu arkları inceleyelim. 
 

KIZILARK 
Sağ sahilden su alan ve en eskisi olduğu kabul edilen Kızılark, Uluırmak'tan su aldıktan 4 km  
sonra yaklaşık 200 m tünelden geçmektedir. Bugün Kızılark'ın yerini Aksaray Uluırmak 
Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı almıştır. Sadece başlangıçtan tünele kadar olan kısım ile 
kent içinde Bayram Baba, DSİ 44 Şube arasında kalan bahçeleri sulamaktadır. Evlerin, asfalt 
yol ve bahçelerin altından kapalı mecralarla geçmektedir. Uzunluğu eskiden 12 km civarında 
olup, Aksaray'ın kuzeyinde son buluyordu. (Şekil 343 -344) 
 

URUMDÜĞÜN ARKI 
İsmi su taşıdığı ve bugün yeri kaybolmuş Aksaray-Ankara yolunun doğusundaki köyün 
adından gelmektedir. Uluırmak'tan su aldıktan sonra kent merkezinde Leyla Hanım Camii’nin 
yanında evlerin ve yolun altından geçmektedir. Kent içinde yer yer taş örgü olup ilerleri 
topraktır. 10 km uzaklıktaki eski Urumdüğün köyüne kadar su taşımakta ve bugün Aksaray 
merkezinde sulama yapmaktadır. (Şekil 345) 
 

TAVŞANCIL ARKI 
Hastane civarında Uluırmak'tan su almakta  Salih Baba Camii’ne kadar yer yer evlerin 
altından geçmektedir. Yer altındaki bir duvarlı kesitte 1,50 genişlik ve 1,20 m yükseklik 
ölçülmüştür. 10 km uzunluğunda olup Nakkaş, Büyükbölcek, Küçükbölcek mahallelerini 
sulamaktadır. 
 

COĞLAKİ ARKI 
Coğlaki veya Laleli Arkı sol sahilden su almakta, Ervah Mezarlığı altından geçip güneye 10 
km devam ederek Kurtuluş ve Laleli mahallelerini sulamakta idi. Bugün yerini sol sahil ana 
kanalına bırakmış olup kullanılmamaktadır. Coğlaki ismi saçını ve sakalını ve kaşını kazıyan 
bugün mevcut olmayan bir tarikattan almaktadır. Civarda Coğlaki Baba Türbesi 
bulunmaktadır. 
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Şekil 343 

Aksaray kent içi sulaması 
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İĞNECİ ARKI 
Uluırmak'tan Coğlaki arkı ile birlikte sol sahilden su almaktadır. Evlerin altından kapalı 
mecralardan geçerek yer yer taş duvarlıdır, halen kullanılmaktadır.  Eskiden Sofular, Hacı 
Hasanlı, Paşacık, Taşpazar semtlerini sulamakta idi.  
Bu bilgiler DSİ mensubu İbrahim Altınkaya ve Aksaraylı 82 yaşındaki Selahaddin Hamzakadı 
ile birlikte yerinde incelemelerle çıkarılmıştır. 
 

 
Şekil 344 

Kızılark ve Sağ Sahil Ana Sulama Kanalı Tünelleri 
 

 
Şekil 345 

Eski arkların Bir Evin Altından Geçişi 
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AKSARAY YEŞİLOVA 
Aksaray'ın hemen batısında Tuz Gölü’nün kıyısında bulunan Yeşilova'nın eski ismi Acem 
Köyü’dür. Buraya yerleşen halkın 16. yüzyılda İran'dan gelmesinden bu isim verilmiştir. 
Yeşilova'ya Uluırmak'tan toprak arklarla (Acem Arkı veya Yirikköy Arkı) su getirilerek yaklaşık 
10.000 dekar arazi sulanmakta idi.  
 

ANTİK ACEMHÖYÜK KENTİ 
 

Yeşilova Kasabası içinde eski bir höyük bulunmakta ve burada M.Ö. 2000-1750 yıllarında 
yaşandığı, yapılan kazılarla ortaya çıkarılmıştır. 1962 yılından beri Prof. Nimet Özgüç Hanım 
başkanlığında kazılar yapılmıştır. Prof. Nimet Özgüç tarafından verilmiş kent hakkında kısa 
bir özet aşağıdadır (Akurgal Ekrem- Ancient Civilizations and Ruins of Turkey- sayfa 323) 
 Acemhöyük Kalkolitik ve Erken Bronz çağlarından beri yerleşim olduğu halde en parlak 
dönemini Asur Ticaret Kolonileri çağında yaşamıştır. Evlerden başka, bir yangın sonucu yok 
olmuş bir saray kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Temelleri taş, duvarları kerpiç (mudbrick) olup 
ağaç hatıllarla kuvvetlendirilmiştir. Acemhöyük döneminin en önemli kentlerinden biridir. 
Kazılarda bulunmuş seramikler, mühürler, vazolar ve bronz objeler Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Tarihi Müzesi’ndedir. M.Ö. 1750 yıllarından sonra önemini kaybetmiş ve 
terkedilmiştir. Bazı kaçırılmış fildişi eserler Newyork Metropolitan Müzesi’ndedir. 
 

YENİKENT  SULAMASI 
Yenikent Aksaray'ın 20 km batısında Aksaray-Konya yolunun kuzeyindedir. Eski ismi ise 
Amarat'tır. Amarat kanalı ile Uluırmak'tan alınan su ile yaklaşık 10.000 dekar arazide sulama 
yapılmaktadır. Amarat isminin nereden geldiği bilinmemektedir, ancak güneyinde Aksaray-
Konya yolu üzerinde Bizans döneminden Koropassos adlı bir yerleşim yeri görülmektedir. Bu 
kente Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar Akhan ve çevresindedir. 
 
 

AKSARAY ULUIRMAK SULAMASI 
 

Aksaray çevresindeki arazilerin sulanması ve su kaynaklarını en iyi değerlendirmek için DSİ 
tarafından Aksaray Uluırmak Projesi yürürlüğe konulmuştur. Bunun için 1957-1961 yılları 
arasında Uluırmak üzerinde Mamasın Barajı inşa ettirilmiştir. Barajın drenaj alanı 1 383 km² 
ve yıllık akım 154 hm³ tür. (Şekil 346 – 347) 
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Şekil 346 

Aksaray Uluırmak Sulama Projesi 

 
Şekil 347 

Uluırmak Projesi üzerinde Uluırmak Regülatörü 
 

Sulama şebekesi 1962-1964 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Mamasın Barajı 1986-1988 
yıllarında 4 m yükseltilmiştir. Çevrede ilk yükseltilme işlemi yapılan barajdır. 
4 m yükseltilmiş baraja ve ilkine ait önemli fiziki bilgiler şöyledir. 
Kret kotu  1106 m iken 1110 olmuş, kret uzunluğu 175 m den 195 m çıkmıştır. Depolama 
hacmi ise 97 hm³ iken, 166 hm³ olmuştur. Toprak ve kaya dolgu olan gövdenin derivasyon 
kanalı daire (2,5 m çapında 92 m uzunluğunda) ve atnalı (3 m çapında ve 97 m uzunlu-
ğunda)  kesitli  beton kaplamadır. 
Sulamalar ise: 
Sağ sahil: Ana kanalı kapasitesi,12 m³/s, uzunluğu 38 km. Sulama alanı  21015 ha dır. 
Sol sahil: Ana kanalı kapasitesi, 3,2 m³/s, uzunluğu 14 km. Sulama alanı  3400 ha dır. 
 

MAMASIN KÖYÜ 
Mamasın Barajı’nın bulunduğu köyün eski ismi Aya Mama isminden gelmektedir. Bu azizin 
gömülü olduğu yer Mamasın Tekkesi olarak bilinmektedir. 
Bu konuda Atina’da Grekçe “Küçük Asya Araştırmaları Enstitüsü”nce bu azizin hayatını 
anlatan “O Agio Mama” isimli bir yayın bulunmaktadır. 
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AKSARAY  ÇEVRESİ 
GÜZELYURT TARİHİ –TARİHİ SU YAPILARI 

 
Bugün Aksaray iline bağlı bir ilçe merkezi olan Güzelyurt kuzey ve doğudaki dağlardan 
güney ve batıdaki derelere doğru alçalan dalgalı bir zemin ve kayalar üzerine oturmaktadır. 
Yer yer vadiler ve derin uçurumlar bulunmaktadır. Güzelyurt’ta yukarı düzlükteki yerleşim 
daha sonraları çukur yerler ise daha eskidir. Bugün yerleşimin ağırlığı yukarı düzlüktedir. 
Belediye binası, turistik Karballa Oteli buradadır. Güzelyurt çok eski bir yerleşim yeridir. 
Ayrıca bu çok gelişmiş bir kent olduğu için yakın çevresinde burası ile bağıntılı yerler vardır. 
Kentin ismi Karballa olup zaman içinde Gelveri'ye (Rumca söylenişi Kalvari) dönüşmüş, 
bugün ise Güzelyurt olarak değiştirilmiştir. 
Kentte en eski ve büyük kilise aşağı mahallede Nazianzos'lu Grigorios (329-390) adına 
yapılan, 19. yüzyıl içinde onarılan ve bugün de cami olarak kullanılan yapıdır. Bu kilisenin ne 
zaman yapıldığı bilinmemektedir. Burada yaşamış Rumlar bu kilisenin Grigorios zamanında 
yaptırıldığına inanmaktadır. Dedesi buradan göç etmiş ve halen Kavala'da yaşayan 
Anastasia Lounidou'nun anlattığına göre, Grigorios yaşlanıp memleketine döndüğünde 
devesi nerede konarsa (durursa) oraya kilise yapılmasını ister, ve deve burada durur. 
Bilindiği kadarı ile Karballa Bizans döneminde önemli bir yerleşim yeridir. Bu dönemden pek 
çok kilise ve yeraltı şehirleri ortaya çıkarılmıştır. Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü 
tarafından tamamen koruma altına alınmış bulunan Güzelyurt'ta tescil edilmiş olanların 
önemlileri şunlardır. (Şekil 350-351,352) 
 
Grigorios Kilisesi  halen cami olarak kullanılıyor 
Sivişli Kilise ,  kısmen kaya oygu, kısmen dış yapı, restore edilmiş durumda 
Bacak kilisesi 
Kalburlu Kilise 
Çömlekçi Kilise (Şekil 348 -349) 
 
Bugün Güzelyurt'un güney doğusunda 5 km uzunluğundaki Manastır vadisinde de pek çok 
terkedilmiş kilise bulunmaktadır. Ayrıca Güzelyurt Göleti’nin hemen üstünde büyük bir kaya 
blok üzerinde bir kartal yuvası gibi duran küçük ve son dönem kilisesi çok ilgi çekicidir. 
Yeraltı şehirleri ise şunlardır. 
Gözkaya Yeraltı şehiri  Gözkaya mevkiinde 
Kuluk Ali "   Aşağı inen yolun sağında  
Yeraltı Barı "   Yukarı mahallede Belediye Meydanı’nda 
Balak Ramazan  "   Manastır vadisinde 
Caferler Kilisesi  "   Çömlekçi mevkiinde 
Fırın Taşı    "   Manastır vadisinde (Şekil 353-354) 
Bunların büyük kısmı henüz temizlenmemiş durumdadır. Bazıları kısmen gezilebilmektedir. 
Her tarafta taş yapılar, özellikle yapıya çok uygun geldiğinden bütün yapılarda kemer yapıları 
dikkati çekmektedir. 
Son dönemlerde kentin ağırlığı yukarı düzlüğe  kaymıştır. Cumhuriyet dönemine kadar 
burada yaşayan yaklaşık 1000 hane halkın % 80 Ortodoks Rum idi. Bu dönemden kalma çok 
güzel sivil evler ve okul olarak yapılmış ve bugün Karballa Oteli olarak bilinen yapılar 
bunlardan birkaçıdır. 
1923 Lozan anlaşması ile Rumlar Yunanistan'a göç etmiş ve Kavala'ya 10 km uzaklıktaki 
köylerine "Nea Kalvari " (Yeni Gelveri) adını vermişlerdir. Güzelyurt'ta Nea Kalvarili’lerin de 
katıldığı Uluslararası Kültür Festivalleri yapılmaktadır. Bugün tam olarak tanıtılamamış 
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Güzelyurt çok turistin ilgi göstereceği bir yer olmaya adaydır. Kavala yakınındaki Nea Kalvari 
köyü orada bulunan Müzesi ve Kilisesi ile Kapadokya kültürünü yaşatan tek yerdir. 

 
Şekil 348 

Güzelyurt kent planı 
 

 
Şekil 349 

Güzelyurt ve Çevresi  Planı 
1 Karballa Oteli  2 Grigorios Kilisesi (halen cami)  3 Kilise 

4 Kızıl kilise   5 Sukemeri   6 Sarnıç 
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Fotoğraf şekil 350 

Güzelyurt’ta Grigorios Theodolos adına yapılmış kilise (halen cami) 

 
Fotoğraf şekil 351 

Grigorios Kilisesi’nin girişi 

 
Fotoğraf şekil 352 

Sivişli Kilise 
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Fotoğraf şekil 353 

Güzelyut kayalara oyulmuş yapılar 
 

 
Fotoğraf şekil 354 

Güzelyurt’ta kaya mezarlar 
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GÜZELYURT KENTİ SU YAPILARI 
 

Güzelyurt'un su kaynakları kent içinde ve yakınındaki pınarlardır. Dışındaki pınarlardan su 
isale edilmiştir. Su yapıları şöyledir. 
 

AYAZMA SUYU 
Kentin eski kesiminde (Aşağı mahallede) Gregorius Theodolos adına yapılan ve halen cami 
olarak kullanılan kilisenin bahçesindedir. 36 basamak kapalı bir merdivenle pınara 
inilmektedir. Pınarın üzerinde küçük bir kubbeli yapı vardır. Eskiden vaftiz amacı ile 
kullanılmıştır. Suyunun pek çok hastalığı iyi ettiğine inanılmıştır. Fazla gelen sular bir tünelle 
dışarıdaki çeşmelere verilmiştir. Bu Ayazma bu çevrede aynen korunmuş bu türdeki en güzel 
örnektir. 

AŞAĞI MAHALLE SARNIÇ VE ÇAMAŞIRHANESİ 
Ayazma suyunun daha batısında bir pınar vardır. Buradan çıkan sular hemen üzerinde 
yapılan bir sarnıçta toplanmakta az ilerde bulunan çamaşırhaneye verilmektedir. Fazlası 
bahçelerde sulamada kullanılmaktadır. Çamaşırhane Kapadokya'ya has bir yapıdır. 
Çamaşırhane taş kemer kiriş ve tonoz ile kapatılmış ve kentin ortak malıdır. Çamaşırhane de 
bacalar da bulunmaktadır, burada isteyen suyunu ısıtmaktadır. 

GÜNEY DERESİ SU YOLU 
Yukarı mahalledeki çeşmelere su vermek için Akyamaç Köyü tarafında  pişmiş toprak 
künklerle  su getirilmiş ve dere üzerine yapılmış 3 açıklı bir sukemeri ve 100 m civarında bir 
tünelle su çeşmelere akıtılmıştır. Kemerlerin yapılış tarihi bilinmemekle son yüzyıllarda 
yapıldığı kabul edilmektedir. Burada görülen su kemeri bu türdeki son örneklerdendir. (Şekil 
355) 

FONT BORU İLE SU GETİRME 
Güzelyurt Belediyesi Türkiye’de kurulan ilk belediyelerdendir. Başkan ve meclis üyelerinin 
çoğunluğu Rum idi. Boynuzlu mevkiinde bulunan su 19. yüzyıl sonlarında font borularla 
getirilerek çeşmelere verilmiştir. Bu Türkiye'deki bu türdeki ilk uygulamalardandır. (Eski 
Belediye Başkanı Sami Gök  verdiği bilgiler) 
Sonuç olarak  Güzelyurt kentinde  tarihi özelliği olan 8 çeşme, 1 sarnıç, bir su kemeri kültür 
varlığı olarak koruma altına alınmıştır. Çeşmelerin ikisinde Grek harfleri ile kitabe vardır. 

YER ALTI ŞEHİRLERİNDE İÇME SUYU 
Güzelyurt  kentinde bazıları temizlenmiş pek çok yeraltı şehri bulunmaktadır. Gezilebilir 
durumdaki Kuluk Ali yeraltı şehrinde Belediye Başkanı  Yaşar Beyin  sağladığı imkanla 1992 
nisanında yaptığımız incelemede şunlar tespit edilmiştir. Salon gibi kullanılan geniş bir 
hacmin bir köşesine derin bir kuyu açıldığı, ve buradan çıkarılan su gene kuyu gibi kazılmış 
sarnıçlara doldurulduğu ve buradan kullanıldığı görülmüştür.  

 
Fotoğraf şekil 355 

Güzelyurt’ta sukemeri  
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GÜZELYURT YAKIN ÇEVRESİ 
 

Güzelyurt'un yakın çevresinde Manastır Vadisinden başka onunla yakın ilgili yerler de vardır. 
 

AKYAMAÇ KÖYÜ 
Güzelyurt'un hemen 2 km kuzey doğusunda onun mahallesi gibidir. Köyün ismi eski adı 
Kenetala'dır. Bu isim ise Bizans dönemindeki Kanotaia kentinin bugüne gelen şeklidir. Bir 
dağın yamacında Akyamaç'taki yapılar Güzelyurt'ta olanlar gibidir. Bilinen sadece tepedeki 
yakın zamanda yapılmış ve bugün cami olarak kullanılan Saint Yorgi Kilisesi’dir.  
 

SİVRİHİSAR KÖYÜ 
Güzelyurt-Çiftlik yolu üzeride yolun solunda bir dağın yamacında, Manastır Vadisi’ne çok 
yakın bir konumdadır. Köyün eski ismi Arianzos olup, 4. yüzyılda İlahiyatçı olarak bilinen 
(Theodolos) Grigorius burada yaşamıştır. Köy içinde henüz araştırma yoktur. Ancak köyün 
çok yakınında ovada halkın Kızıl Kilise olarak adlandırdığı gerçekten kırmızıya kaçan taşlarla 
yapılmış bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin ismi Aya Pantelemion adına kurulmuştur. 
4. yüzyılda haç planına göre yapıldığı kabul edilen yapının kubbesi bugüne gelmiştir. Vaftiz 
amacı ile kullanılan kutsal  bir su kaynağının izleri görülmektedir.  
(Kilise isimleri 1998 yılında yapılan Atina ziyaretinde Küçük Asya Enstitüsü kitaplığından çıkarılmıştır.) 
(Şekil 356) 

 
Fotoğraf şekil 356 

Kızıl Kilise (Aya Pantelome) 
 

NAROASSOS KALESİ 
 

Sivrihisar köyünün hemen kuzeyinde bir kale yükselmektedir. Bu kalenin son araştırmalarda 
Naroassos olduğu kabul edilmiştir. Daha önce burası Helvadere'nin üzerinde bulunan ve 
bugün Viranşehir olarak bilinen kent olarak biliniyordu. Bu kalenin ilk defa tarihte görünmesi 
M.Ö. 4. yüzyıldadır. Büyük İskender'in sivil memurlarından, ve bu bölgede yönetimin 
kurulması ile görevli Eumenes M.Ö. 320-319 yıllarında bu kalede kalmıştır. Tarihte diğer 
görünüşü 4. yüzyıldadır. Baba Grigorius burada görev yapmıştır. 9. yüzyılda Arap akınları 
sırasında yıkıldığı belirtilmektedir. 
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AŞIKLI HÖYÜK 
 

Aksaray-Güzelyurt yolu üzerinde Melendiz Çayı’nın hemen yanında Kızılkaya Köyü’nün 
yakınında bir höyük Aşıklı Höyük olarak bilinir. Höyük 30 dönüm civarındadır. Burada eski bir 
yerleşim olduğu 1963 yılında Edmund Gordon tarafından ortaya çıkarılmış ve 1964-1965 
yıllarında Ian Todd tarafından yüzeysel araştırmalar yapılmıştır. Mamasın Barajı’nın  
yükseltileceği göz önüne (yükselme 4 m) alınarak 1989 yılından beri İstanbul Üniversitesi 
tarafından 1300 m² alanda kazılar yapılmaktadır. 
Burada Neolitik döneme ait Çatalhöyük'ten eski bir uygarlığın izleri bulunmuştur. Aşıklı 
Höyükte'ki yaşam bu bölgedeki tespit edilebilen en eski olanıdır. Buna şunlar eklenebilir. 
Seramiğin (pişirilmiş kil) dünyada ilk görülüşü, M.Ö. 8500 civarlarında Antalya Beldibi 
mağarasındadır. Aşıklı Höyük'te yaklaşık M.Ö. 7500 yıllarında dünyada ilk defa evlerde 
seramiğin (pişirilmiş kil-tuğla) kullanıldığı görülmektedir. Burada yaşayan insanın avcılık 
yapmasının yanında buğdayı ürettiği  kabul edilmektedir. Dünyada şimdilik buğdayın ilk 
üretildiği yer olarak görülmektedir. (Ufuk Esin- Aşıklı Höyük- Arkeoloji ve Sanat Tarihi-1992) 
 

IHLARA VADİSİ 
 

Melendiz dağından çıkan Melendiz Çayı Yeşilköy Kasabası’ndan (Ihlara) başlayıp Selime'ye 
kadar yaklaşık 14 km boyunca 100 metreye kadar varan çökmüş bir vadiden akmaktadır. Su 
ve yeşilliklerin bir arada bulunduğu vadide ilaveten tarihi yapıların oluşu yerli ve yabancı 
turistlerce aranan bir yer durumunu getirmiştir. (Şekil 357) 

 
Şekil 357 

Ihlara Vadisi Planı (Yıldız Ötüken- Thierry) 
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Vadi içinde genellikle 10.-13. yüzyıllardan kalma dini ve sivil yapılar bulunmaktadır. Vadideki 
yerleşim ve su yapılarını birkaç bölümde inceleyeceğiz. Melendiz Dağı’nın eski isimleri 
Malandasa ve Marg-el Usküf olarak geçmekte, çayın adı ise Potamos Kappadakos olarak 
bilinmektedir. Ihlara vadisi eski kayıtlarda Vadi-i Salamun olarak da görülmektedir. 
 

YEŞİLKÖY KASABASI (IHLARA) 
Vadide çöküntünün başladığı yerde bulunan Yeşilköy Kasabası veya Ihlara'da çok eski 
yapılar bugüne gelmemiştir. Ihlara isminin nereden geldiği de bilinmemektedir. Ancak kasaba 
içinde çok ilgi çekici su yapıları bulunmaktadır. Bizans döneminden bu yana yaşam olduğu 
bilinmektedir. 
 
YEŞİLKÖY KASABASI SU YAPILARI 
Burada Melendiz Çayının yatağını değiştiren bir tünel ve kayaya oyma su kanalları 
bulunmaktadır. (Şekil 358) 
 

 
Şekil 358 

Karanlıkkale Tüneli ve Oyma Kanallar 
a Karanlıkkale Tüneli ve Ihlara  b Tünel kesiti  c Tip kanal kesitleri 
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KARANLIK KALE TÜNELİ (TAŞKIN KORUMA AMAÇLI) 
 

Melendiz Çayı bugün Güzelyurt'tan gelen yolun girişinde bir tünelden geçmektedir. Ancak bu 
tünel daha önce yoktu veya kesiti yetersizdi. Çay daha ileriden dolaşarak köye giriyor ve sel 
baskınlarına sebep oluyordu. Bunun için yaklaşık 500 yıl önce 6-7 m çapında bir tünel 
açılmış ve derenin feyezan halinde köyü basmadan geçisi sağlanmıştır. Çok ilgi çekici bir 
tarihi taşkın koruma tesisidir. Yeşilköy Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Söyler bize bunu 
1991 Eylülünde tanıttı ve köyde bununla ilgili söylenen hikayeyi anlattı. " Köy halkı çevrede 
demirci olarak çalışan iki Rum ustaya bu işin yapılmasını havale etmişler (bir çeşit eski ihale) 
ve adı geçenler 12 usta daha bularak 9 ay içinde bu işi başarmışlar" Gerçekten Karanlık Kale 
Tüneli’nde üst ve yanlarda kazı izleri görülmektedir. 
 
 

KAYA OYGU SU KANALLARI (ENERJİ AMAÇLI) 
Melendiz Çayı’ndan su alan sağ ve sol sahilde kayalara oyulmuş, iki kanal bulunmaktadır. 
Bunlardan sağ sahilde olanı,  yaklaşık 500 m kayaların içinden, yer yer açıktan, çok değişik 
kanal kesitleri ile Karanlık Kale Tüneli’nin yanından geçip sarp kayalık yamaçta bir süre daha 
devam etmektedir. Kesit çok değişken olup yaklaşık 30 x 30 cm kabul edilebilir. Üzerinde 
değirmen bulunmaktadır. Tüm uzunluğu 1500 m civarındadır. Sol sahilde olanı daha kısa 
(400 m) olup,Karanlık Kale Tüneli’ne kadar geliyor ve burada bir değirmene su verip son 
bulmaktadır. Bu kanalların kayalar içine niçin kazıldığı düşünmeğe değerdir. Vadi içinde bu 
kanallardan faydalanacak yerleşim alanı yoktur. Ayrıca çok dar ve derin vadide sulanacak 
arazide mevcut değildir. Bu durumda bu kanalların bugünkü hidroelektrik santrallar gibi su 
enerjisinden yararlanmak için, yani değirmen çevirmek için açıldığı açıkça görülmektedir. 
Ihlara Vadisine bugün Yeşilköy Kasabası’ndan 3 km ileride, Turistik Otel’in bulunduğu 
noktadan merdivenli bir giriş vardır. Vadinin bu kesiminde Yeşilköy Kasabası’ndan  
Belisırma'ya kadar olan bölümde vadi içinde sivil yapı örnekleri kaybolmuş genellikle 
kayalara oyulmuş kiliseler ve bunların içlerindeki freskler görülebilmektedir. Merdivenli giriş 
çevresini, Belisırma, Yaprakhisar ve Selime gurubunu tek tek inceleyeceğiz. (Şekil 358) 
 

MERDİVENLİ İNİŞ  ÇEVRESİ 
Burada sadece küçük  genellikle tekli kiliseler bulunmaktadır. Planda görüleceği gibi Kuzey 
Ambar Kilisesi’nden  Karagedik Kilisesi’ne kadar 13 adet yapı bulunmaktadır. Kitabesi olan 
yoktur, fresklerinden ve yapılış tarzlarından 10 ve 11. yüzyıllar ve daha sonrasında 
yapıldıkları kabul edilmektedir. Bu bölümde bir fikir vermek için Karanlık Kale Manastırı’nın 
planı verilmiştir. Su çok yakında vadide akmaktadır, başkaca bir su tesisi yoktur. 
 

BELİSIRMA 
Belisırma vadi içinde ve vadiye giriş olan bir yerdedir. Eski ismi Pesistremma  olarak 
geçmektedir. 19. yüzyılda burada  "Kapadokya "adlı kitap yazmış Levides yaşamıştır. 
Belisırma'da planda görüleceği gibi 6 adet kilise bulunmaktadır. En ilgi çekicileri, Kırk Damaltı 
Kilisesi (Saint Georges Kilisesi- Aya Yorgi Kilisesi), Bahaddin Samanlığı Kilisesi (Samanlık 
olarak yakın zamana kullanılmış ve freskler  iyi korunmuş.) 
Direkli Kilise 
Bunlardan Aya Yorgi Kilisesi’nde Selçuklu yönetiminin toleransını gösteren ilgi çekici bir 
resim görülmektedir. Selçuklu Ordusu’nda görevde bulunmuş Emir Basil ve eşi Tamara 
tarafından kazdırılmıştır. Resimde eşinin yanında Emir Basil Türk sakalı ve kaftanı ile 
görülmektedir. Röliyefi burada verilen, tarih belirleyen çok az sayıdaki kitabelerden biri bu 
kilisededir. Kitabenin Türkçe’si burada verilmiştir. (Yıldız Ötüken-Ihlara Vadisi sayfa 56) 
(Şekil 359 – 360) 
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Şekil 359 

Ihlara Karanlık Kale Manastırı 

 
Şekil 360 

Kırkdamaltı Kilisesi freskosu (Thierry, 1963) 
 

Freskte, Tamara yapının maketini elinde Aziz George’a sunmaktadır. Bu eskiden mimari 
özelliği olan bir yapı inşa edilmeden önce bir maketinin hazırlandığı görülmektedir. 
"Ey çilekeş Kapadokyalı (?)  şehit Georges,  
Yüceler yücesi , soylular soylusu, büyük Sultan Mesut'un altında, 
Andronikos efendimiz Romalılar üzerinde hüküm sürerken......." 
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Bu mabet  Selçuklu Sultanı Mesut (1283-1304) ve Bizans İmparatoru Andrenikos'un (1283-
1295) hüküm sürdüğü dönemde yaptırılmıştır. 
Hakkında hiç bilgi bulunmayan ve burada Kapadokyalı olduğu bildirilen Saint Georges (Aya 
Yorgi)'nin 4. yüzyılın başında şehit edildiği bilinmektedir. Aynı kişi 14. yüzyılda İngiltere'nin 
koruyucu azizi kabul edilmiştir. 
 

BELİSIRMA TARİHİ VE SU YAPILARI 
 

Belisırma’da çok ilgi çekici oyma kiliseler bulunmaktadır. (Şekil 361) 
 

 
Şekil 361 

Belisırma Direkli Manastır (Rodley, 1985) 
 
 

BELİSIRMA SU YAPILARI 
 

BELİSIRMA DEĞİRMEN ARKI 
Ihlara vadisi içinde sağ sahilde sulama amaçlı ve değirmen döndüren eski bir kanal vardır. 
Kanal yaklaşık 1000 m kayalar içinde tünelden geçmektedir. Belisırma'da kamping işleten 
Doğan Aslan'ın ifadesine göre tünel içinde birikinti malzemesinin tüneli doldurmaması için 
tünel boyunca yaklaşık 50 metrede 3 m boyunda kuyular açılmıştır. 

HAMAM 
Direkli kilisesinde dağdan su getirildiği veya burada bir su kaynağı olduğu görülmektedir. Bu 
yapının altında doğal sıcak su kaynağından beslenen kaya oygu bir hamam bulunmaktadır. 
Bu hamam çok az görünen bir su yapısıdır. Kayaya oyma duvarlarda sıcak suyun geçtiği 
kanallarda duvara oyma olup bugün açıkta görülmektedir. 
 

YAPRAKHİSAR 
Bu köy içinde de 10. ve 11. yüzyıllardan kalma aşağıdaki kiliseler bulunmaktadır. 
Çohum Kilisesi,  Yazılı,  Alaygediği,  Koyunağıl,  Panagia Thetokos.  
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Çevreye 1996 yılında yaptığım gezide sol sahilden su alan Yaprakhisar bahçelerine su 
taşıyan ve yer yer tünellerden geçen sulama kanalları olduğu görülmüştür. 
  

SELİME 
Köyün eski ismi kayıtlarda Salamun olarak görülmektedir. Köy bugünkü ismini türbesi olan ve 
hakkında hiç bilgi bulunmayan Selime Sultandan almıştır. Burada en önemli yapı 10. 
yüzyılda meydana getirilmiş kayalara oyma ve yüksek bir yerdeki Selime Katedrali’dir. 
Melendiz Çayı’nın yanında gizli çeşitli yollarla çıkılan ve buraya planı da eklenen Selime 
Katedrali geniş bir yapı topluluğudur. (Şekil 362) 
 

 
Şekil 362  

Selime Kale Manastırı (Katedral) Planı (Rodley 1985) 
Yapı topluluğu içinde derin su kuyuları görülmektedir. Melendiz Çayı’nın yanı başındaki 
Selime Sultan Türbesi içinde 6 yatır bulunmakta ve hiç bir kitabe de yoktur. Bu vadide bir tıp 
okulu ve mumya geleneği olduğu bilinmektedir. Bir iyi korunmuş, burada bulunmuş bir 
mumya, bugün Niğde Müzesi’ndedir. Aynı gelenek Selime Sultan içindeki yatırlarda 
görülmekte ve kemik ve kafatasları görülebilecek şekildedir. Selime çevresinde ayrıca Doğan 
Yuvası ve Derviş Akın kiliseleri bulunmaktadır. 
 

HELVADERE 
 

Helvadere Kasabası 1350 kotunda Hasan Dağı’nin eteğinde, Hasan Dağı’ndan gelen derenin 
yanında kurulmuştur. Harvatala olan eski ismi (Konyalı- Aksaray Tarihi) Helvadere olarak 
benimsenmiştir. Helvadere de en eski yapı 1879 yılında onarım görmüş ve halen cami olarak 
kullanılan Aya Nikola Kilisesi’dir. Kapadokya yapı tarzını gösteren binada üç apsis (Dışında 
dairesel çıkıntı) dört kolon içte ve dört kolon da dışta bulunmaktadır. Cumhuriyet dönemine 
kadar halkın çoğunluğu Rum idi ve Lozan Anlaşması ile Yunanistan'a göç ettiler. Bugün dağ 
turizmine açık gelişme halinde bir kasabadır. 
Helvadere'nin aşağısında  bölgede Koçpınar (Sınasa), Elmacık (Gine) ve Akhisar köyleri eski 
yerleşim yerleridir. Akhisar'da 10. yüzyıldan kalma Manastır, Çanlı Kilise, ve Bizans 
döneminden bir Şato bulunmaktadır. (Şekil 363) 
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Fotoğraf şekil 363 

Helvadere’de Cami olarak hizmet veren eski kilise 
 

HELVADERE GÖLETİ 
 

Helvadere'nin su kaynağı içinden geçen aynı isimdeki dere'dir. Yıllık akımı 13 hm³ olan dere 
pınarlardan beslenmektedir.1980 yılından itibaren Helvadere'den Aksaray ve Yeşiyova köy 
gurupları için su verilmektedir. 
Aksaray için      42 l/s 
Yeşilova köy gurupları için 34 l/s 
Bugün su kaynaklarını değerlendirmek için 7,5 m yükseklik ve 0,4 hm³ kapasitesinde 
Helvadere Göleti yapılmış ve sulamaya verilmiştir. 
 

 
Şekil 364 

Helvadere ve çevresi planı 
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ESKİ HELVADERE GÖLETİ 
 

Helvadere'de bugünkü gölet gövdesinin memba tarafında gölet altında kalmış, eski bir bent 
bulunmakta idi. Ne  zaman yapıldığı bilinmeyen bu bent bir gölet meydana getirmekte idi. 
Toplanan su Sınasa, Gine köylerine para ile satılıyordu. Bu konuda anlatılan hikayeler 
bulunmaktadır.  Bendin yaklaşık genişliği 40 m yüksekliği ise 3 m civarında idi. Helvadere 
Göleti planlama raporuna göre eski toprak kanallarla bu eski göletten sulama yapan 466 ha 
arazinin bulunduğu belirlenmiştir. 300-400 yıl önce yapıldığı sanılan göletin sürüntü ile son 
zamanlarda dolduğu belirlenmiştir. 
Bu gölet yapımında ilgi çekici bir mühendislik uygulaması yapıldığı belirlenmiştir. Yeni 
yapılan göletin jeolojik etütlerini gerçekleştirmiş bulunan DSİ mensubu Jeoloji Mühendisi 
İhsan Sağlam'ın tespitine göre arazi formasyonu tüf ve suyu geçirmektedir. Bunun için kil 
kaplama (blanket) yapılması icap etmiştir. Bunun uygulamasına geçildiğinde yaklaşık 40 m 
genişlik ve 25 m uzunluğunda bir sahanın 2,5 m kalınlığında kil tabakası ile kaplı olduğu 
görülmüş  ve eski kaplama korunarak uygulamaya devam edilmiştir. İşin diğer ilginç yanı 
yakın çevrede kil kaynağı bulunmamaktadır. Eskiden kilin nereden getirtildiği merak 
konusudur. 
 

ELMACIK ESKİ GÖLETİ (YAPI) 
Bir diğer eski bentte Elmacık köyünde bulunmaktadır. Elmacık köyünün eski ismi Gine'dir. 
Bugün buraya yerleşmiş bulunan Elmacık sakinleri çevrede yapı olarak bilinen bendin tekrar 
onarılması durumunda zarar göreceklerini düşünerek bu bendin yerini 1991 eylülünde 
yaptığım incelemede göstermek istemediler, bu bakımdan yaklaşık ebatları tespit 
edilememiştir. Burada depolanan su daha aşağıdaki arazileri sulamakta idi. Gine köyü 
yakınında eski yerleşim yerlerinin kalıntıları vardır. 
 

HASAN DAĞI VE ÇEVRESİ 
Aksaray'ın güneyinde 3048 m yüksekliğinde Hasan Dağı bulunmaktadır. Bugün bile 
yerleşimin olmadığı, dağcıların itibar ettiği bir dağdır. Eski adı bilinmemekte olup, 1097 
yılında Haçlılara karşı savaşan Emir Hasan'ın ismini almıştır. Bizans döneminde dağ 
üzerinde münzevi yaşam olmuştur. çevresinde  tespit edilmiş 5 adet kilise  bulunmaktadır. 
Tepe kilise, batısında Karacaören Kilisesi, Yardıbaş Kilisesi, Süt  Kilise, Sarıgöl Kilisesi. 
Kalıntılardan bunların 5.- 6. yüzyıl ve daha sonraki dönemlerden olduğu belirlenmiştir. Süt 
Kilisesi’nden kaynaklanan süt ile ilgili anlatılanlar vardır. Hasan Dağında üretilen sütlerin ayrı 
bir boru ile aşağılara taşındığına inanılmaktadır. (Şekil 365) 

 
Şekil 365 

Hasan Dağı ve çevresi planı 
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VİRANŞEHİR 
 

Hasan Dağı eteklerinde Helvadere'nin güneyinde çevrede Viranşehir olarak bilinen eski bir 
kent kalıntısı bulunmaktadır. Viranşehir’in hangi eski kent olduğu uzun zaman tespit 
edilememiştir. Önceleri Nazianzos ve Naroassos olduğu benimsenmiş, son araştırmalarda 
Mokissos olduğu kabul edilmiştir. Kent kalıntıları arasında kemerlerinin bir kısmı ayakta 6. 
yüzyıla tarihlenen bir kilise ile daha sonraki yıllarda yapılmış dini ve sivil yapı kalıntıları 
bulunmaktadır. Henüz kazı ve ciddi araştırmalar yapılmamıştır. (Şekil 366-367) 

 
Şekil 366 -367 

Viranşehir’de bir kemer ve su sarnıç planı 
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Şekil 368 

Kesiti yukarıda olan sarnıcın görünüşü 
 

VİRANŞEHİR SU YAPILARI 
 

Bugün sadece yıkıntıları bulunan kentin su yapıları hakkındaki bilgilerde sınırlıdır. Çevrede 
pınarlarla beslenen  çok sarnıç bulunmaktadır. 6. yüzyılda yapıldığı kabul edilen kilisenin 
yanında yere oyma çok ilgi çekici bir sarnıç bulunmakta ve bir planı buraya eklenmiştir.  5 x 
10 x 4 m boyutundaki sarnıcın içi dolu olduğu için su girişi görülememekte ve duvarları 
sıvalıdır. 
 
 

AKSARAY TAŞPINAR GİDİRİÇ KÖYÜ 
Gidiriç Ankara-Adana yolunda Taşpınar Kasabası’nı geçince güneydedir. Hasan Dağı’nın 
eteğinde olmasına rağmen susuz bir ova üzerindedir. Köyün Bizans dönemindeki ismi 
Salaberina olup eski yollar üzerinde idi. Gerçektende eskiden kalma pek çok yazılı taş ve 
mimari parçalar etrafta görülmüştür. (Konyalı-Aksaray Tarihi) Su ihtiyacı ise eskiden beri 
kuyulardan temin edilmiştir. Çok sayıda eski kuyu bulunmaktadır. Burada inceleme 
yaptığımız 1991 nisanında henüz modern bir şebeke olmayıp halk ihtiyacını bugün yetersiz 
kalan bu kuyulardan temin etmekte idi.  
Harita’da Kepez olarak bilinen Höyük üzerinde Roma döneminden seramik kalıntıları 
görülmüştür. Tepenin güneyinde 15 m x 10 m büyüklüğünde bir tespit edilmiştir. 15 civarında 
kaya mezar bulunmaktadır. 
Gidiriç, batıdan Perta (Giymir) – Ortakuyu’dan (Comitanassos), kuzeyden Archelas 
(Aksaray), güneyden Tyana’dan gelen yolların üzerinde idi. (H. Balance, Roman Roads in 
Lycaonia- Anatolian Studies 1972) 
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SULTANHANI 
 

Sultanhan Kasabası ismini Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat (1217-1237) tarafından inşa 
edilmiş tarihi kervansaraydan almıştır. Sultanhan çok büyük ve muhteşem bir yapıdır. 
Türkiye'de iyi korunmuş en görkemli kervansaray örneğidir. Sultanhan yüzyıllarca konaklama 
görevi yapmış, (Şekil 369) çevresinde ancak son iki yüzyıl içinde yerleşme başlamıştır. 
Sultanhan'ın su ihtiyacı yakınında bulunan ve daha önce yapılmış Kırkdelik  su tüneli ve 
kanalından toprak künklerle getirilmiştir. 

 
Fotoğraf şekil 369 

Tarihi Selçuklu eseri Sultanhanı 
 

SULTANHAN KIRKDELİK SULAMA TÜNELİ 
 

Kırkdelik Tüneli Sultanhan Kasabası güney batısında yaklaşık 3 km uzaklıktadır. Yapı 500 
uzunluğunda bir sulama tünelidir. Halen kullanılmaktadır. Eylül 1991 de burada DSİ de İnşaat 
Mühendisi Osman Nihat Tok ile inceleme yaptığımızda içinde 38 cm yüksekliğinde su vardı. 
Belediye yetkilileri bunun 70 cm kadar çıktığını belirttiler. Yapı bir hat boyunca kuyular 
kazılarak, tabandan birleştirilmiş ve tünel meydana getirilmiştir. Son yıllarda kuyuların bir 
kısmı kapatılmış, diğerleri de beton içine alınmıştır. Orijinal kuyu bugün yoktur. İstenilmediği 
zaman su tahliye kanalına bırakılmaktadır. Tünel çıkışında ise delikli taşlarla bölünmekte bir 
birim  tek delik arkına, iki bölüm çift delik arkına bırakılmaktadır. 
Tünelin kesiti ve geçireceği su miktarı aşağıda hesaplanmıştır. 
Kanal dikdörtgen kesitli ve genişlik 0,70 m ve yükseklik 0,70 m ölçülmüştür. 
Kanal eğimi  j= 0,0005  ve       j 1/2 = 0,024 
pürüzlülük katsayısı  n=0,018 kabul edilerek 
Hidrolik yarıçap    R= (0,70 x 1,20 ) : ( 2 . 0,70+ 1,20) = 0,32  ve R 2/3 = 0,462 
Kanalın geçirdiği su miktarı (debi)   Q= R 2/3 x j 1/2 x F : n       
Q= 0,462 x 0,024 x 0,70 x 1,20 : 0,018 = 0,520 m³/s olarak bulunur. 

 
Belediye Başkanı İsmet Sarı ve Belediye teknik elemanları ile görüşmede aşağıdaki 
sonuçlara varılmıştır.  
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1. Kırkdelik su tünelleri sulama amaçlı yapılmıştır. Sulama alanı da Konya-Aksaray yolunun 
kuzeyinde olmalıdır. Gerçekten burada  Sülüktepe'de yerleşim izleri görülmektedir.  Sulama 
kanalları Sülüktepe'den 2-4 km ileriye gitmekte ve buradaki arazileri sulayabilir görülmektedir. 
2. Kırkdelik su tünelleri Sultanhan'dan önce Bizans döneminde yapıldığı kabul edilmektedir. 
Sultanhan''a su buradan künk borularla alınmıştır (Aksaray Tarihi-İ.Konyalı). Bu sistem 
Sultanhan'ın batı tarafında da bir kısım araziyi sulamaktadır. (Şekil 370) 
Sultanhan içinde Köşk adı verilen bir su kaynağı daha vardır, bir kısım araziyi de bu kaynak 
sulamaktadır. Sonuç olarak Kırkdelik sulama tünelleri sulama amaçlı çok az rastlanan bir su 
yapısıdır. 

 
Şekil 370 

Sultanhan Suyolları 
 
Eski Bezirci Yaylası Bağlıcak’ta büyük bir kentin kalıntıları olduğu belirtilmiştir. Buradan 
Sultanhan’a eski yol (kaldırım) bulunmaktadır. Çevrede araştırma yapılırsa başka antik yollar 
olduğu görülecektir. 
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BÖĞET KÖYÜ VE BARAJI 
 
Aksaray-Konya yolunun kuzeyinde eski bir höyüğün kenarında Böğet köyü bulunmaktadır. 
Köyde bulunan ve köyün camiinde kullanılan eski yazılı taşlardan eski bir yerleşim olduğu 
anlaşılmaktadır. Köyün bugünkü ismi Böğet (tutulmuş su) anlamında Türkçe bir kelimedir. 
Roma ve Bizans döneminde önemli bir yerleşim olduğu anlaşılmakta, ancak eski ismi tam 
bilinmemekle Mistille olduğu sanılmaktadır. Kent hakkında bilgilerimiz çok azdır. Cami 
duvarında Bizans döneminden kalan haçlı bir taşın üzerindeki yazılar bir ışık tutar düşüncesi 
ile buraya alınmıştır. 
ΕΝΤΑΚΑΤΙ /  ΤΕΠΑΛΑ∆ΙC  /  ΠSΚΕΑΑΡXΙΕ  /  ΡΕΥCΤΟΝΘΕ   
ΟΝΗΜΙΝΥΑΝ  /ΑΓΙΝ.CKO   /  NTECEYZA   /  CTEYΠEPE  /  MBY 
Prof. Dr. Thomas Drew-Bear tarafından okunan ve erken Bizans dönemi yazıtının Türkçe’si 
şöyledir. “Burada rahip ve Başpiskopos Paladis yatıyor. Tanrı bizi koruyor. Bunu okuyanlar dua etsin” 
 

BÖĞET BARAJI 
Böğet'te en önemli eser, Roma döneminden kalma ve onarımlarla bugünde kullanılan Böğet 
Barajıdır. Romalıların Anadoluda yaptıkları çok az sayıdaki barajdan biridir. Roma 
döneminde yapılmıştır. (Öziş,Ü, Anadolu'da Tarihi Su Yapıları 1984) 
Köy Muhtarı Sümer Dağlı baraj yapımı ile ilgili çeşitli hikayelerin anlatıldığını belirtti. Höyük 
üzerinde bir kralın sarayı vardır,  güvenlik için altı yerde gözetleme kulesi bulunmaktadır. 
Eski Konya-Aksaray yolu bu barajın üzerinden geçmektedir. Barajı yaptıran bu kral çok 
zengin bir hayat geçirmiştir. Gerçekten höyükte ileride kazılar yapıldığında pek çok buluntu 
ortaya çıkacaktır. Ayrıca baraj ile köy arasında yol üzerinde teker izleri görülmektedir. 
Baraj 300 m kret uzunluğunda ve 3 m genişlik ve yaklaşık 4 m yükseklikte çok iri taş 
bloklardan yapılmıştır. Büyük çapta tahrip olmuş ve yapılan onarımlarla bugün de görev 
yapmaya devam etmektedir. DSİ kayıklarına göre depolama hacmi 9 hm³ tür. Tipik bir kesit 
verilmiştir. Sızdırmazlık  için bir sıva veya başka bir önlem alındığı bilinememektedir. Barajın 
su kaynağı Böğet ile Eşmekaya arasında bulunan pınarlardır. Baraj Gölü’de buradadır. 
Bölgenin su potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve 1398 ha araziyi sulamak için 
Eşmekaya Göleti ve Sulaması Projesi’nin yapımı planlanmıştır. 
 

SULAMA KANALLARI 
Böğet Barajı’nın sağ sahilinde boyları yaklaşık 5 km ve bundan ayrılan 4 km bir kanal ile sol 
sahilde 5 km olmak üzere 3 adet eski sulama kanalları bulunmaktadır. Sulama bugün Kumlu 
Yaylası’na ulaşmaktadır. Kanallar toprak olup yer yer taş örgüdür. Böğet çevresinde 
değirmenleri ile ün salmıştır. Kanallar üzerinde 6 adet değirmen olduğu bildirilmiştir. 
Bunlardan köy içindeki 1991 yılında çalışır durumda idi. Tahıl iki yuvarlak taş arasında 
ezilmekte, taşlardan üstteki sabit tutulup, alttaki 3 m su düşüsü ile döndürülmekte ve öğütme 
sağlanmaktadır. 

 
Fotoğraf şekil 371 

Böğet Roma Barajı (seddeden görünüş) 
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Şekil 371 

Böğet Barajı planı 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM 
 

ANTALYA ANTİK SİDE KENTİ TARİHİ 
ve TARİHİ SUYAPILARI 

 
Bugün tarih ve denizin bir arada bulunduğu turistik Side, Akdeniz kıyısında Antalya'dan 70 
km uzaklıktadır. Side'nin yanından Manavgat Çayı (Melas) Akdeniz'e dökülmekte ve kent bir 
küçük yarımada üzerindedir. 

 
Şekil 372 

Side Kenti Planı 
 
Plandaki nosu ve  ismi   İngilizce    Yapılış Dönemi 
1  Kent surları    City walls   M.Ö. 2.yüzyıl 
2 Ana giriş    Main Gate    " 
3 Anıtsal Çeşme   Nymhaeum (City Fountain) 2. Yüzyıl 
4 Su kemerleri    Aqueducts       " 
5-6 Kolonlu cadde   Colonnaded street 
7 Kutsal çeşmeli yapı   Building with a sacred fountain 6. yüzyıl 
8-9 Antik evler    Houses    M.Ö. 2. yüzyıl 
10 Agora (Pazaryeri)   Agora    2. yüzyıl 
11 Tiyatro    Theatre    
12 Agora Hamamı (Müze)  Agora baths   6. yüzyıl 
13 Anıtsal Kapı    Monumental Gate   
14 Dionysos Tapınağı   Temple of Dionysos  
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15 Kolonlu cadde    Colonnaded street 
16 Bazilika    Basilica 
17 Liman Hamamı   Harbor baths   2. yüzyıl 
18 Apollo Tapınağı   Temple of Apollo  2. yüzyıl 
19 Athena Tapınağı   Temple of Athena  2. yüzyıl 
20 Bazilika    Basilica    5. yüzyıl 
21 Men Tapınağı   Temple of Men   3. yüzyıl 
22 Bizans evi    Byzantine house 
23 Büyük Hamam   Great baths 
24-26 Bizans Evi   Byzantine houses 
25 Devlet Agorası(Kütüphane)  State agora 
27-28 Kilise    Byzantine churches 
29 İç Sur    Inner Wall   4. yüzyıl 
30 Liman    Harbor 
 

SİDE'NİN TARİHİ 
 

Antik Coğrafya yazarı Strabo'ya göre Side Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. 
İzmir'in kuzeyinde Aeolia  bölgesinde bulunan Kyme kentinin kolonisi olarak kurulmuştur. Bu 
olayın M.Ö 7.yüzyılda olduğu kabul edilebilir. Aeolia halkı ise yaklaşık üç yüzyıl daha önceleri 
Yunanistan'dan aynı isimdeki bölgeden göç etmişlerdi. 
Side kentinin ise kendi dili ve yazısı vardı. Bu dilde yazılmış ancak bugün henüz 
okunamamış M.Ö. 3. yüzyıla ait kitabeler bulunmuştur. Büyük İskender'in seferini yazan 
Arrianos  Kym'li kolonistlerin Grekçe'yi unutup bu dili konuştuklarını  yazmaktadır. Side 
kelimesi bu dilde nar anlamına bir sözcük olup M.Ö 500 yıllarında bir para üzerinde 
görülmüştür. George Bean'in Side Kitabeleri adlı kitabında Roma dönemi yazıları yanında 
Side dilindeki bir kitabe de bulunmaktadır. 
 

HELLENİZM DÖNEMİ 
Büyük İskender'in kentin içinde bulunduğu bölgeyi almasından sonra karışık bir dönem 
geçiren kent M.Ö. 188 tarihinde yapılan Apameia barış anlaşması ile Bergama Krallığı’na 
bırakılmış ve bu dönemde (M.Ö 2. yüzyıl) ticaret ve kültürel hayat çok gelişmiştir. Ancak 
yönetim hakkında fazla bilgimiz yoktur. Suriye'de bulunan Seleucos krallarından 7. Antiochus 
bu kente eğitim için gönderilmiştir. 
Bu dönemden liman kent duvarları  ve buraya planı eklenmiş ve çok güzel sivil mimari örneği 
evler kalmıştır. Bunlar sonraki devirlerde onarım gördüğü göz önüne alınmalıdır. M.Ö 1. 
yüzyılda durum değişmiş, karadan kuzeyden Pisidyalılar, denizden korsanların akınları 
çoğalmış, Side kenti yönetimi surlarını yabancılara açmak zorunda kalmıştır. Ayrıca Pontus 
Kralı VI. Mithridates'i Roma'ya karşı savaşında desteklemesi durumlarını daha da 
kötüleştirmiştir. Sonuçta M.Ö. 78 yılında Roma'ya bağlanmıştır.  
 

ROMA DÖNEMİ 
Roma döneminde özellikle 2. ve 3. yüzyıllarda çok büyük bir gelişme göstermiş, çevrenin en 
gözde kenti olmuştur. Ticari ve kültürel hayat çok gelişmiş, kent surları içinde tiyatro, 
tapınaklar, hamamlar ve çeşitli su yapıları ile donanmıştır. Side bu iki asırda altın devrini 
yaşamıştır. 
4. yüzyılda gene kuzeydeki Pisidyalılar baskınlar yapmışlar, özellikle 360-363 tarihinde 
Isauralıların bir isyanı çok güçlükle kontrol altına alınmıştır. Aynı yüzyılda içten kente ikinci bir 
sur yapılıp bir kısmı terkedilmiştir. 
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BİZANS DÖNEMİ 
Hıristiyanlığın kabulünden sonra 5. ve 6. yüzyıllarda üçüncü defa iyi günlerini yaşamış, yeni 
bazilikalar yanında eski tapınak ve tiyatro Hıristiyanlığın emrine verilmiştir. Önemli bir dini 
merkez olarak görülmektedir. 390 yılında Konya Piskoposu Amphiliochius başkanlığında 
Side’de Sinod (Meclisi) toplanmıştır. 
 

SİDE'NİN TERKEDİLİŞİ 
7. yüzyıldan başlayarak Arap korsanların akınları başlamış, yönetiminde bozulması ile kentte 
hayat gerilemiş mimari ve sanat değerleri çok üstün yapılar bozulmaya ve yıkılmaya yüz 
tutmuştur. Bizans İmparatoru Constantine (913-959) "De Thematibus" adlı eserinde Side'yi 
korsan yatağı olarak belirtir.  Arap Coğrafyacısı İdrisi 1150 yıllarında Side'yi ziyaret etmiştir.  
Eserinde Side’de yangınlar sonucu halk Antalya’ya gitmeye zorlandığını, ifade ederek Side 
için eski yanmış Antalya'dır diye yazmaktadır. 
12. yüzyıldan itibaren kent tamamen terkedilmiştir. 1895 yılında Girit adasından gelen 
göçmenler buraya eski kentin kalıntıları üzerine yerleştirilmiş ve yeniden kurulan köye 
Selimiye adı verilmiştir. Bu köyün kuruluşu sırasında kireç yapımı için sanat değerleri olan 
mermerler kullanılmıştır. 
Side hakkında ilk araştırma Avusturya'lı Nieman ve Petersen başkanlığında yapılmış ve 
"Lanckoronsky, Stadte Pamphyliens und Pisidien, Wien 1890" adlı kitap yayınlanmıştır. 1947-1966 
yıllarında Türk Tarih kurumu ve İstanbul Üniversitesi tarafından Prof Arif Müfit Mansel (1905-
1975) tarafından, kazılar yapılmış, onun ölümü üzerine Prof Jale İnan tarafından kazılara 
devam edilmiştir. 
Bugün Side etrafında lüks otellerin bulunduğu turistik bir merkez haline gelmiştir. Şüphesiz 
bunda Side ve çevresinin çok güzel plajları yanında eşsiz tarihi kalıntıların çok önemli bir 
payı vardır. 
 

SİDE KENTİ ANTİK YAPILARI 
Side kentinde bugün kalıntıları bulunan çoğu Roma döneminden, bir kısmı Bizans 
döneminden kalma yapıların özeti kenti canlandırabilmemiz için buraya özetlenmiştir. Daha 
fazla bilgi ve renkli fotoğraflar için Orhan Atvur'un Türkçe ve yabancı dillerdeki SİDE  kitabına 
başvurulmalıdır. (Atvur O, ) 
 

TİYATRO 
Bugün Side'de görülebilecek en muhteşem eser 2. yüzyılda yapılmış bulunan tiyatrodur. 
Seyircilerin oturma yerleri ve sahnesi ilgi çekicidir. İki katlı tonozlar üzerine inşa edilmiştir. 
Düz yere yapılmıştır. Sahne duvarlarla çevrilip vahşi hayvanların alındığı bir arenaya 
çevrilmiştir. Duvarlar su geçirmez yapılmış ve su doldurularak su oyunları için uygun hale 
getirilmiştir. Üzerinde bulunan kitabeden 6. yüzyılda açık hava şapeli haline getirildiği 
anlaşılmaktadır. 
 

AGORA 
Agora 2. yüzyıldan kalmadır. Bir köşesinde Devlet Agorası olarak bilinen (Kütüphane) 2. 
yüzyıldan kalmadır. (Şekil 374) 
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Fotoğraf şekil 373-374 

Side Apollo Tapınağı ve Agora 
 

TAPINAKLAR 
Athena Tapınağı 
2. yüzyıldan kalmadır. Temel ve kolonları bulunmaktadır. Tapınak  17,65 x 35.00 m 
ebadındadır. 
Apollo Tapınağı 
2. yüzyıldan kalmadır. Bugün altı kolonu ve bunları bağlıyan üçgen alınlık (arhitrave) restore 
edilmiş ve tapınağın büyüklüğü ve yüksekliği hakkında fikir vermektedir. 
Diğer tapınaklar Dionysos ve Tyche tapınaklarıdır. Bütün bunlar geleneksel Grek tanrıları 
içindir. Çok çarpıcı olanı Agora'da bulunan ve 2. yüzyılda yapılan Men (Ay Tanrıçası) 
Tapınağı’dır. Bu tanrı Anadolu orijinli olup sonradan Greko-Romen dünyasına girmiştir. 
Side'nin kuzeyinde Antioch (Isparta-Yalvaç) yakınında daha eski bir Men Tapınağı’nın 
bulunuşu ilgi çekicidir. (Şekil 373) 
 

BİZANS DÖNEMİ 
Bizans döneminden kalma bazilikalar kent planı incelenirse görülecektir. En önemlileri  
Athena ve Apollo tapınaklarının yanında bulunan Güney Bazilika ve Piskoposluk Sarayı’dır. 
Ancak Side kentinin büyüklüğü ve muhteşemliği plandaki yapıların bizzat yerinde görülerek 
anlaşılabileceği kanısındayım. Şimdi de bir mühendislik harikası kabul edilen Side su yolları 
ve kent içindeki su yapıları incelenecektir. 
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SİDE SU YOLLARI 
 

Side su yollarının 3 km lik bölümü , Manavgat  Çayı üzerinde yapılmış bulunan Oymapınar 
Barajı ve Hidroelektrik Santralı göl alanı içinde kalmıştır. Bu tarihi ve doğal çevredeki  
arkeolojik kalıntıların sular altında kalmadan saptanması amacı ile 1975 ve 1976 yıllarında   
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü  ve Türk Tarih Kurumu adına İstanbul Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Side'de kazıları yöneten Prof. Jale İnan başkanlığında bir ekip 
kurulmuştur. 
Side su yollarının tespiti için yapılan bu çalışmalarda, takeometrik ve prizmatik ölçme yanı 
sıra DSİ Genel Müdürlüğü ve Antalya 13. Bölge Müdürlüğü elemanları yardımı ile stereo-
hava fotoğraflarından yararlanılarak fotojeolojik yöntemler denenmiştir. Bu çalışmalar Ülkü 
İzmirligil tarafından (Türk Tarih Kurumu  Basımevi-Ankara 1979 ) yayınlanmıştır. Bilimsel bir 
kurulun çalışmaları ortaya çıkan bu yayının özeti buraya alınmıştır. 
Pamfilya bölgesinin önemli kıyı kentlerinden olan Side'de antik çağda kent yaşantısının 
gelişmesi ile ortaya çıkan su sorunu Manavgat Çayı’ndan alınıp  30 km aşarak kente iletilen 
su yollarıyla sağlanmıştı. Torosların eteğinde, Sevinç Köyü yöresinde Dumanlıyar mevkiinde 
bir mağaradan çıkan yer altı nehri Manavgat Çayı’na karışmakta ve büyük bir hızla güneye 
doğru akmaktadır. Önce gayet sarp ve dik kalker boğazlar içinden geçen antik Melas Çayı, 
sonra düz ve yayvan bir alana girmekte ve Manavgat'ın doğusundan denize dökülmektedir. 
Manavgat ilçesinin 25 km kuzey doğusunda Oymapınar Barajı yapılmıştır. Baraj yapılmadan 
önce +  50 m de izlenebilen su yolu  tesisin yapımından sonra sular +22 m  den + 183 m ye 
kadar su altında kalmıştır. Görüldüğü gibi su yolunun ilk 3 km si su altındadır. 
Side su yolları nehrin sağ sahili boyunca arazinin topoğrafik durumuna uyarak uzanmakta, 
Homa, Şıhlar, Sarılar, Kemerköy yakınlarından geçerek Side'ye ulaşmaktadır. Su yolu 
boyunca arazinin jeolojik yapısı ile kullanılan yapı malzemesinin uyumu dikkat çekicidir. Su 
yolunda kullanılan yapı sistemleri de şöyledir. 
1. Üstü kapalı dikdörtgen kanallar (Atkı örtülü) 
Dumanlıyar mevkiinde, yeraltı nehri mağaradan çıkınca karşı kıyıda, çıkış yerinden yaklaşık 
40 m uzaklıkta önce açık kanala alınmış, sonra üzeri kapak taşı ile kapatılmış (düz atkı ile 
örtülü)  kısmen ana kayaya oyulmuş , kısmen büyük blok taşlardan yapılmış olan su kanalına 
girer. Arazinin eğimine uyarak ve yamaçtan gelen suyu ve çöken toprağı aşağı aktarmak için 
kapak taşı nehre doğru hafif eğimlidir. Kanalın yan duvarları ve tabanı düzgün ve kalın sıvalı 
bir harç tabakası ile kaplıdır. Su yolları boyunca arazinin sert kalker veya konglomera olduğu 
kısımlarda yapı malzemesinin alındığı yöresel taş ocaklarına rastlanmaktadır. Bugün bu 
kanallar  baraj gölü içindedir. 
2.Tonozla örtülü su kanalları 
Yamaçlarda, jeolojik yapının fazla sağlam olmadığı yerlerde kireç harçlı küçük taşlardan 
oluşan içi sıvalı tonoz örtülü kanallar yer almaktadır. Değirmenönü mevkiinde, Kumlubük ve 
Fırfırdelik arası, nehrin kıyısından uzaklaşarak + 50 kotunda yamacı dolaşan tonoz örtülü 
kanalda yamaçtan gelen suyu aktarmak için drenaj kanalları yapılmıştır. Kapalı kanal 
boyunca atmosferik basıncı sağlayabilmek için yer yer hava bacaları, kanal içindeki 
birikintileri temizlemek için dip savak delikleri bulunmaktadır. Su altındadır. 
3. Ana kayaya oyulmuş kanallar ve tüneller 
Baraj alanı içinde ve dışında sert kalker tabakalara oyulmuş yüksek tüneller ve açık 
kanallardan Kızıldelik, Kumlubük, Fırfırdelik sayılabilir. Ana kayaya oyulmuş bu tünellerin 
tabanları kalın harçlı bir sıva tabakası ile kaplanmış olup, yan duvarları ise balık sırtı ve yarım 
daire halkalar şeklinde işlenerek düzeltilmiştir. Su altındadır. (Şekil 375-376) 
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Şekil 375 

Side su yolları (Ülkü İzmirligil) 
 

4.Su kemerleri 
Su yolları, vadiler ve dere yataklarını çeşitli kemerler ile geçerek Side’ye ulaşmaktadır. 
Bunlardan Akçay ve Kemerderesi dışında hepsi tek katlıdır. Özellikle Şıhlar’dan sonra arazi 
kotunun birden düşmesi ile kemerlerin daha yüksek yapıldıkları görülmektedir. Bunlardan 
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baraj alanı içinde Hündüve, baraj dışında Gözyanı, Tırşaklar, Kırkgöz, Mezarönü, 
Alçakkemer, Akçeşme, Kemerderesi, Akçay, Naras, Delikgözler, Çakalderesi, Köyaltı 
sayılabilir. Side su yollarında kanal eğiminin genel olarak 1 km de 1 m olduğu 
anlaşılmaktadır. Dumanlıyar mevkiinde +49,79 kotunda olan su yavaş yavaş alçalarak 
+14,16 kotuna inmektedir. Kanal boyunca atmosferik basınç ile belirli bir eğimde akan suyun 
ilk kanal kesiti  2,03 x 2,09 m başlamakta ve Side’ye girerken kesiti 0,50 x0.60 m ye 
düşmektedir. Bu çevredeki toprakların sulandığına işaret olabilir.  Ancak bu konuda araştırma 
yoktur. 

 
Şekil 376 

Side su yollarında kanal kesitleri (Ülkü İzmirligil) 
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Su yollarının kent içindeki anıtsal çeşme ile aynı zamanlarda yapıldığı kabul edilerek yapım 
tarihi olarak 2. yüzyıl kabul edilmektedir. Bu arada onarımına ait heykel kaidesinde yazılar 
bulunmuştur. Buna göre 3. yüzyılın ilk çeyreğinde Briyonianos Lollianos ve eşi Quirinia Patra 
tarafından onarılmıştır. 
Antik mimarinin ve hidrolik mühendisliğinin eşsiz örnekleri arasında yer alan Side su yolunun 
yapım tekniğinde ve hidrolik sistemdeki uyumluluk bir defada tümüyle planlanmış 
olabileceğini  göstermektedir. Ayrıca arazi topoğrafyasına uyarak ve yöresel malzeme 
kullanılarak yapılan Side su yollarında ekonomik bir planlamada dikkat çekicidir." 
 

 
Şekil 377 

Side yollarında kanal kesitleri ( İzmirligil Ü) 
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Şekil 377 

Side su yollarında su kemerleri (İzmirligil Ü) 
 

KAYNAKTAN SİDE ÖNLERİNE SU KEMERLERİ 
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Plan Dairesi Harita Şube Müdürü olarak çalışan Ramazan 
Koçdere (ölümü 1994) tüm su kemerlerini tespit etmiş ve bunlar DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından “Türkiye’de Tarihi Su Yapıları, 1984” olarak yayınlanmıştır. 
Bunlar aşağıda gösterilmiştir. 
 
No Kaynaktan uzaklık km Yeri Uzunluk-yükseklik m 

1 1,33 Sevinç köyü  

2 4,00 Sevinç köyü  

3 5,13 Sevinç köyü altı  

4 5,60 Homa köyü su kemerleri (40 adet tek katlı) 340 m uzunluk 

5 7,25 Homa köyü, Güzyanı  

6 7,60 Homa köyü, mezar önü Uzunluk 360 m 

7 9,50 Homa Tırşaklar  

8 9,80 Homa köyüKurudere  

9 10,25 Hündüve Deresi  

10 10,80 Homa köyü Alçakkemer  

11 11,20 Şıhlar köyü- Akçeşme  
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12 12,00 Şıhlar köyü  Kemerderesi  

13 13,16 Şıhlar köyü Yeğerli Köprüsü  

14 15,10 Şıhlar köyü İnönü Deresi  

15 15,40 Şıhlar köyü Yörükler mevkii  

16 16,30 Şıhlar köyü Tepecik  

17 16,40 Şıhlar köyü Yüksekkemer Uzunluk 210 m 

18 17,00 Şıhlar köyü Küçükkemer  

19 17,60 Şıhlar köyü Akçay (Çift katlı) Uzunluk 350 m 

20 19,10 Şıhlar köyü Naraş Uzunluk 340 m 

21 20,00 Sarılar köyü Nergisli   

22 22,10 Side yolu kavşağı Uzunluk 197 m 

23 23,10 Kemer köyü Uzunluk 126 m  

24 24,70 Kemer köyü Uzunluk 107 m 
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SİDE KENT İÇİ SU YAPILARI 
 

Su yolu Side'ye girerken su kemerleri Helenistik surlara dayanmaktadır. Sur içine giren su 
yolu sur boyunca yükseltilmiş kanallardan geçerek, güney batı köşede surdan ayrılmakta, 
masif duvarlar, kemerler ve taş oluklarla sarnıçlarda son bulmakta ve buradan kente 
dağılmaktadır. Diğer yandan suyun girdiği noktada diğer bir kolda, ana kanaldan  bir künk ile 
ayrılarak doğuya kent kapısı yanındaki Anıtsal Çeşmeye (Nymphaeum) gitmektedir. (Şekil 
378) 

 

 
Şekil 378 

Anıtsal Çeşme- Nymphaeum 
 

Su yolunun sur duvarlarının içine girdiği noktanın doğusundadır. Bugünkü Modern Otogar 
hemen arkasındadır. Çok az rastlanır büyüklükte ve güzelliktedir. Nymhaeum'un  yıkılmadan 
önceki durumunu gösteren plan ve kesit buraya eklenmiştir. 
Deponun arkasında yaklaşık 52 x 20 = 1040 m2  düşey yüzey 3 adet yarım daire nişlerle 
yarım kubbelere destek vermiştir. Bu düşey yüzeyin araları kolonlarla süslenmiş arada 
bulunan parapetlerde önemli mitolojik olaylara yer verilmiştir. Aslında 3 kat olan anıtsal 
deponun bugün iki katının kalıntıları bulunmaktadır. İlk iki kat mermer kaplamadır. Sular 
yaklaşık 5 m den çörtenlerden akmaktadır. Bu çörtenler bugün görülmektedir. 
Bu monumental panonun önündeki deponun boyutları  47 x 8 m dir. Yüksekliği şimdilik 
belirlemek mümkün değildir. Yaklaşık 4 m su yüksekliği kabul edilse deponun su kapasitesi  
1600 m³ tür. 
Deponun monumental panosunun karşısındaki uzunlama duvarı önüne su sesi dinlemek ve 
serinlemek isteyenlerin oturacağı taş koltuklar yapılmıştır. Bunun önünde ise 3 basamakla 
çıkılan geniş bir taş kaplama platform bulunmaktadır. 
Anıtsal Çeşme’nin 2. yüzyılda yapıldığı bulunan kitabelerden belirlenmiştir. Restore edilip su 
verilirse harika su düşüsü  açıkça görülecektir.  
 

SARNIÇ VE ÇEŞMELER 
Bugün Müzenin önündeki caddenin batı köşesinde çeşmeler vardır. 17,50 m uzunluğunda 4. 
yüzyıldan kalma 4 adet üzerlerinde heykellerin taşındığı aedicula'lar arasında 3 su haznesi 
bulunmaktadır. Bu çeşmelerin kuzey batı kısmında bir sarnıç ve onun biraz uzağında Bizans 
döneminden açık sarnıç bulunmaktadır. 
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Şekil 379 

Vespasianus Anıtsal Çeşmesi (yeniden tasarlanmış) 
 

Ayrıca anıtsal giriş kapısının solunda Vespasianus Anıtı veya çeşmesi bulunmaktadır. Kentin 
başka bir yerinde Vespasianus Anıtı buraya taşınmış ve sonraki bir dönemde çeşme haline 
sokulmuştur. Bu anıtın bulunan parçaları 1962 yılında restore edilmiş ve anıtın tamamını 
gösteren bir tasarımda buraya eklenmiştir. 
 

SİDE LİMANI 
Side Kentinin en hayati su yapısı limanıdır. İlk çağlarda deniz yolu ile ticaret çok önemli 
olduğu için liman Side'ye can vermiştir. Side planında görüleceği gibi iki liman vardır. Eski 
olanı Liman Hamamı’na kadar uzanıyordu, hamama yakın olan kısımlar bugün kum ile 
dolmuş ve hamam içerde kalmıştır. 
Side limanı eski zamanlarda sık sık dolmuş ve yüzeysel işler "Side Limanı gibi " deyimi ile 
anlatılmıştır. 5. yüzyılda kent gene gelişme gösterince eski limanı temizleme yerine yeni ve 
ikinci bir liman yapımına gidilmiştir. Bugün bu antik liman balıkçı motorlarının barınağı olarak 
kullanılmaktadır. 
 

HAMAMLAR 
Side'de su bol olduğundan çok büyük hamamlar yapılmıştır. Bunlar Liman Hamamı,   Büyük 
Hamam, ve Agora Hamamıdır. Agora Hamamı Selma (ölümü 1993) ve Ragıp Devres'in 
sağladığı imkanlarla restore edilerek Müze olarak bugün hizmet vermektedir.  
 

DİĞER SU YAPILARI 
Side'de üç hamam, iki liman, iki sarnıç, iki anıtsal depo şimdilik bilinmektedir. Kolonlu cadde 
yanında açık kanallardan su akıtılmıştır. Belki buradan bahçelere su verilmiştir. Hamamlarda 
suyun pişmiş toprak künklerle dağıtıldığı görülmekte, kent içinde ise suyun taş borularla 
dağıtıldığı kabul edilmekle ancak bu konuda fazla bilgiler elimizde yoktur. 
Sonuç olarak Side kenti suya çok önem vermiş ve kendisine su sağlayan Melas'ı (Manavgat 
Çayı) tanrılaştırmıştır. Nehir Tanrısı Melas'ın oturur durumdaki heykeli Side Müzesindedir. 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 
 

ISPARTA-YALVAÇ  ANTİK ANTIOCH KENTİ TARİHİ 
ve TARİHİ SUYAPILARI 

 
Antioch antik kenti Isparta ili Yalvaç ilçesinin hemen kuzeyinde yer almaktadır. Bugün kazı 
yapılarak ortaya çıkarılmaya başlanan Antioch, çevrenin en önemli kentlerinden biridir. 
Sultandağı'nın güneyinde bereketli toprakların bulunduğu bir tepenin üzerindedir. 

 
Şekil 380 

Antioch kenti planı 
1 Kent girişi  2 Kent surları  3 Tiyatro  4 Kolonlu cadde  5 Bazilika  6 Kilise 

7 Bouleterion (Toplantı salonu)  8 Augustus Alanı ve Tapınağı 
9  Roma Hamamı  10 Anıtsal Depo  11 Sukemerleri 

 
M.Ö 3. yüzyılın başlarında Seleucos Krallığı’nın kurucusu Seleucos ve oğlu 1. Antiochus 
tarafından kurulmuş ve kralın adı verilmiştir. Diğerlerinden ayırmak için Pisidya Antioch’u 
olarak belirtilmiştir. Bu dönemden gelen yapı ve kalıntı yoktur. M.Ö. 188 yılında Apameia 
barış anlaşması ile serbest kent haline gelmiş, bu durum Galatia Kralı Amnytas tarafından 
alınana kadar devam etmiştir. Galatia Kralı'nın ölümü üzerine Roma yönetimine girmiş ve 
Roma kolonisi olmuştur. 
Antioch kentinde çok çeşitli kültürden insanlar yaşamıştır. Görevli olarak bulunan Romalılar, 
bunların, ve koloninin dili Latince'dir. Yazıtlardan anlaşıldığına göre Latince kullanımı iki 
yüzyıl sürmüştür. Pisidyalılar çevre insanı olarak kente yerleşmiştir. Kendilerine ait dilleri 
vardır. Grek veya Grekleşmiş kişiler, bunların dili ise Grekçe’dir. Burada Roma'nın buraya 
görevli olarak atadığı küçük bir Yahudi topluluğu da yaşamıştır. 
Kent Roma döneminde çok gelişme içine girmiştir. 47 yılında Hıristiyanlığın kurucusu Aziz 
Paulus ilk misyonerlik gezisinde Perge'den bu kente gelmiş ve burada bir Yahudi 
sinagogunda vaizler vermiş, sonra yapılan şikayet üzerine Konya'ya kaçmıştır. Paulus ikinci 
defa tekrar ziyaret etmiştir. Bu açıdan kentin ilk Hıristiyanlıkta çok önemli bir yeri vardır. 
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Roma döneminde kent halkından Christianus Fronto Roma'da konsül olmuş ve Ancius 
Maximus proconsül (vali) görevinde bulunmuştur. 
Bizans döneminde Hıristiyanlığın kabulü ile kent metropolis olmuş, Aziz Paulus adına 
Bazilika yapılmıştır. Bu dönemde Ortodoksluğun önemli kişilerinden Optimus 375-381 
yıllarında piskopos olarak görev yapmıştır. 
713 yıllarından itibaren kent Arap akınlarına maruz kalmış ve düzeni bozulmuş ve zaman 
içinde terkedilmiştir. Burada su getiren su kemerlerinin çok yüksekten girişi ve bunlarda, çok 
kolay meydana gelebilen bir hasar da kenti susuz bırakacağı görülmektedir. Kent yapılarının 
taşları sonraki dönemlerde yakınında kurulan Yalvaç ve civar köylerde kullanılmıştır. 
Antioch kenti yeri 1833 yılında İzmir İngiliz Konsolosluğu’nda görevli din adamı F.V Arundell 
tarafından bulunmuş ve "Discoveries in Asia Mineure-London 1834" adlı eserde yayınlanmıştır. 
1836 yılında gene İngiliz William Hamilton tarafından ziyaret edilmiş ve araştırmaları "Asia 
Mineure, Pontus and Armenia-London 1842" adında yayınlanmıştır. 
1880-1920 yıllarında İngiliz William Ramsay tarafından araştırma yapılmış, 1920 yılında kazı 
yapılmış ve görülen yazıtlar yayınlanmıştır. 
Bugün kenti ortaya çıkarma çalışmaları devam etmekte çıkan eserler Yalvaç ilçesinde açılan 
Müzede sergilenmektedir. 
 

KENTİN ÖNEMLİ YAPI KALINTILARI 
Kentin en önemli yapısı ilk Roma İmparatoru ve tanrılaştırılmış Augustus adına dikilmiş 
Augustus Tapınağı’dır. Eser 23,50 x 13,60 m ebadında yükseklik 9 m civarındadır. Buraya bir 
resmi eklenmiştir. 
Kent planında görüleceği gibi Augustus ve Tiberius meydanları kentin merkezindedir. Roma 
döneminden tiyatro ve stadyum bulunmakta olup kazı çalışmaları devam etmektedir. 
Kentin diğer bir önemli yapısı Bizans döneminde yaptırılan Paulus Kilisesi’dir. 70 x 26 m 
ebadında olan ve temel seviyesine kadar yıkılmış olan yapıda araştırmacılarca yapılan 
incelemelerde  Hıristiyanlık için önemli olan şu sonuçlara varılmıştır. 
1. Önceleri burası bir Sinagog'tur. Paulus burada vaizler vermiştir. (Şekil 383) 
2. Bu Sinagog yerine sonradan küçük bir kilise yapılmıştır. 
3. Hıristiyanlık devlet dini olunca bu büyük kilise buraya yapılmıştır. 
Bu kesinlik kazandığı takdirde bölgede Sinagog olarak karşımıza çıkacak tek yapı bu 
olacaktır.Kent içinde başka kiliselerde bulunmaktadır. Kentten getirilen taşların bulunduğu  
Yalvaç’taki cami fotoğrafı konulmuştur. (Şekil 382-383) 
Kenti daha iyi tanımak için Yalvaç Müze Müdürü Mehmet Taşlıalan'ın "Pisidian Antioch " adlı 
eserine başvurulmalıdır. 

 
ANTİOCH  ÇEVRESİ-  MEN TAPINAĞI 

Roma döneminde önemli kentler, kent duvarlarının dışına taşmakta ve çevresinde de kent 
ilgili kısımları görülmektedir. Bu durum bu kentte de görülmektedir. 
Kentin 6 km güney doğusunda eski adı Gemen olan Özgüney köyü bulunmaktadır. Burada 
Ay Tanrısı Men Askaenos adına tapınak yapılmıştır. Men kültü  Anadolu'ya has bir inanıştır. 
Çok az yerde rastlanmaktadır. Strabo'ya göre iki yerde görülen Men tapınağının birisi 
buradadır. Burada araştırma yapan W. Ramsay'a göre bu tapınak Bergama Krallığı 
zamanında yapılmıştır. Daha sonra Side'de de bir Men Tapınağı’na rastlanmaktadır. (Şekil 
385) 
Antiocheia kentinin 25 km batısında Hoyran Gölü içinde Limnai adası bulunmakta, sur ile 
çevrili ada içinde Artemis Tapınağı kalıntıları bulunmaktadır. Ada üzerinde Bizans döneminde 
yapılan Meryem Ana Kilisesi’ni, Pisidya ve Lycaonia (Konya) Hıristiyanları ziyaret ederdi. 
(W.Ramsay- Anadolu'nun Tarihi coğrafyası) 
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Fotoğraf şekil 381 

Yalvaç merkezde tarihi camii 
Duvarlarında antik yapılardan taşlar kullanılmıştır. 

 
Fotoğraf şekil 382 

Cami duvarından yakın detay 
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Şekil 383 

Aziz Paulus (Yalvaç Müzesi) 
 

 
Şekil 384 

Men Tapınağı kutsal yazı ve şekiller 
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ANTİOCH KENTİ  SU YAPILARI 
 

SU YOLU  VE AKEDÜKLER 
Antioch kentine yaklaşık 10 km kuzey doğuda bulunan "Suçıkan" pınarından su 1150-1200 
kotundaki kente getirilmiştir. 10.Eylül.1992 günü tarafımdan yüzeysel inceleme yapılmıştır. 
Ancak zaman ve imkanlarım olmadığından bunun ötesine gidilememiş ölçüm vs 
yapılamamıştır.  
Çok değişik cinsten bir mühendislik harikası olan su yolu daha önce Arundell ve yirminci 
yüzyılın başında Weber tarafından incelenmiştir. Bir bölümü basınçlı taş burularla 
gerçekleştirilen ve “Inverted Siphon” olarak bilinen bu su yapısı Anadolu’daki diğerleri ile 
birlikte bilim alemine duyurulmuştur.  
Daha sonraki yıllarda “International Conferences on Water in Antiquity” toplantılarında 
tanıştığım Fransız Araştırmacı Jean Burdy bu konudaki yayınını bana verdi. “Pisidian 
Antioch, the site and its Monuments- Yerleşim yeri ve eserleri). Stephen Mitchell’in 
editörlüğünü yaptığı eserin 175-199 sayfaları arasında Jean Burdy ve Yalvaç Müze Müdürü 
Mehmet Taşlıalan 1995 yılındaki çalışmalarına yer verilmiştir. Su yolu, Anıtsal Çeşme ve 
hamamları kapsamaktadır. Buradan bir özet verilecektir. (Burdy J, 1995) 

 
Şekil 385 

Antioch kenti su yolları planı (Jean Burdy, 1995) 
 

Pınarlar: Kente 3 pınardan su geliyordu. Bunların kotları yaklaşık 1565 m, 1465 m, ve 1440 
m dir. Bu pınarlar bugün Yalvaç ilçesine su vermektedir. 
 
Tünel: 10 km uzunluğundaki su yolunda su, yaklaşık 4 km tünel ile taşınmaktadır. Tüneller 
moloz taş örgülü ve buraya girmek için menholler vardır. Genişlik 80 cm civarındadır. Tünel 
tabanında 45 cm genişliğinde su oluğu vardır. 
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Köprüler: Su yolunda 3 adet su köprüsü bulunmaktadır. 
P1 Köprüsü: Üç kemerli, 30 m uzunluğunda 4-5 m yüksekliğinde ve 2 m genişliğindedir. 
Kısmen toprağa gömülü durumdadır. 
P2 Köprüsü: Üç köprü içinde en fazla tahrip olanıdır. Yaklaşık 50 m uzunluğunda, 11 m 
yüksekliğindedir. 
P3 köprüsü: İyi korunmuş durumdadır. 15 m uzunluğunda, 5 m yüksekliğindedir. 
 
Su kemerleri: Tek katlı ve üç grup halindedir. Tüm bu sukemerleri basınçlı sifon kısmında yer 
almakta ve üzerlerinde basınçlı taş borular bulunmaktaydı. 
 
Sifon ve taş boru 
Su yolunun kente girişi 800 m uzunluğunda bir sifon ile sağlanmaktadır. Su Nymhaeum 
(Anıtsal Çeşme) de son bulmaktadır. 560 m aşağı iniş ve 240 m yukarı çıkış olarak 
belirlenmiştir. Sifonun derinliği yaklaşık 25 m dir.  
Basınçlı taş borularla sifon uygulaması Anadolu’da yaklaşık 20 yerde görülmektedir. Bunlar 
arasında Ankara, İzmir’de bulunmaktadır. En bozulmadan gelen sifon yapısı Patara (Antalya) 
ve Laodikya (Denizli) görülebilmektedir. Ankara’da ise kazılarda ortaya çıkan taş borular 
Çankırı caddesindeki Roma Hamamı bahçesindedir. 
Burada ise ancak birkaç tanesi ele geçmiştir. Bir kısmı su yolunda, 4 tanesi ise Yalvaç içinde 
görülmüştür. 
Antioch antik kenti su yolunda kullanılan taş boru bloklarının boyutları 60-80 cm civarındadır. 
Boru çapları ise 23-25 cm dir.  
 

NYMHAEUM (ANITSAL ÇEŞME) 
Su yolu burada kente girmekte ve son bulmaktadır. Anıtsal çeşmenin sadece temelleri 
bulunmaktadır. Planı U şeklindedir. Su buradan kent içindeki yapılara ve çok büyük bir yapı 
olan Roma Hamamı’na su vermektedir.  
 

YAPILIŞ TARİHİ 
Su kemerlerine ait bilinen kitabe yoktur, Roma döneminde 1. yüzyılda yapıldığı kabul 
edilmektedir. 
Bu incelemeden şu kanılara varıyorum. Kent gelen su yolu, bir mühendislik harikasıdır. 
Ancak çok kırılgan (frajil) bu harika yapı, kentin tek su kaynağı tahrip edilirse kentte yaşam 
son bulmaktadır. Terk edilişinin bir sebebi de bu olmalıdır.  
 

HAMAM 
Kentin kuzeyinde planda 12 numarada büyük bir Roma Hamamı bulunmaktadır. Dış boyutları 
69x54 m dir. Ayrıca Jimlastik alanı (Paleastra) da vardır. Açığa çıkarılma çalışmaları devam 
etmektedir. Birinci yüzyıldan kaldığı kabul edilmektedir.  
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Şekil 386 

Su yolu tünel kesiti (Jean Burdy, 1995) 
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Su yolu üzerinde su kemerleri toplu halde 

 
Su kemerleri 

 
Şekil 387 -388 -389 

Anıtsal Çeşme ve sukemerlerinin görünümü 
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

İÇEL MUT KENTİ TARİHİ ve TARİHİ SUYAPILARI 
 

İçel (Mersin) ilinin ilçesi olan Mut, Karaman-Silifke arasında antik ve aynı zamanda bugünkü 
yol üzerindedir. Mut  Karamanoğlu döneminde önemli kent olarak  görülmektedir. Bir kale 
çevresinde kurulmuştur. Kalenin yapılış tarihi bilinmemekte, Karamanoğlu döneminde  
onarılmış ve büyütülmüş olmalıdır. Mut isminin nereden geldiği bilinmemektedir. Kente ait iki 
fotoğraf verilmiştir. (şekil 390-391) 
Kentte tek önemli tarihi eser Lal Paşa Cami ve yanındaki türbelerdir. Vakfiyesine göre 1444 
yılında yaptırılmıştır. Bu eseri Mut'a kazandıran Lal Paşa hakkında bilinenler ise şunlardır. 
Karamanoğlu 2. Mehmet döneminde yaşamış, onun hizmetlisi olup Afrika kökenlidir. Lal 
Paşanın Konya'da da bir okulu, Dinorna'da (Akören kuzeyi) bir zaviyesi ve Karaman'da bir 
hamamı bulunmaktadır. Mut'ta gömülüdür. 
 

 
Şekil 390 

Ressam Ethem Aydın tablosu- Mut 

 
Şekil 391 

Mut Parkında ünlü Halk Şairi KARACAOĞLAN 
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ANTİK CLAUDİOPOLİS KENTİ 
 

Mut'un hemen güney batısında Mutöreni olarak bilinen yerde görülen kalıntılar antik 
Claudiopolis kentinden bugüne kalanlardır. Kent Roma İmparatoru Claudius (İmp. 41-54) 
tarafından kurulmuştur. Hamam, tiyatro ve kanal kalıntıları görülmektedir. Kentin ne zaman 
terk edildiği bilinmemektedir. Mut'ta görülen lahitler bu kentten getirilmiştir. (Şekil 392) 
Kentin yeri 1885 yılında bölgede araştırma yapan Amerikalı Tarihçi Sterret tarafından yazılı 
taşlar okunarak tespit edilmiştir. Ayrıca İngiliz Tarihçi Prof George Bean ve T.B. Mitford 
tarafından  yapılan çevrede incelemeler ve görülen yazıtlar " Journey in Rough Cilicia- Wien 
1970" adlı eserde yayınlanmıştır. Burada Athena ve Apollo ismi geçen yazıtlar 
yayınlanmıştır. Henüz kazılar olmadığından daha fazla bilgi sahibi değiliz. 
 

 
Şekil 392 

Mutöreni’nden getirilmiş Aslanlı lahit kapağı 
 
 

MUT KENTİ İÇME SUYU 
 

Mut kentine su veren iki pınar bulunmaktadır. Bunu en iyi anlatan ise şu dizelerdir. 
  " İki pınar, beş çınar 
  Bunlar olmazsa Mut yanar " 
Bu pınarlar Kale ve Köşker pınarlarıdır. Kale pınarı, kalenin altından bir galeri veya tünelle 
geldiği Mut halkı tarafından belirtilmektedir. Köşker Pınarı ise bunun karşısında ana yolun 
doğusunda idi, bugün yerine bir bina yapılmıştır. Eskiden burada birde çamaşırhane 
bulunmakta idi. Bu iki pınar Cumhuriyet dönemine kadar Mut kentinin su ihtiyacını 
karşılamıştır. 
Bu arada Mut tarihi adlı kitabın yazarı öğretmen Neşri Atlay 'ın (1900-1984) eserinde bu konu 
ile bilgiler vardır. Mut'un Şıh Köyü’ne (bugün Meydan mahallesi) su getiren Fatma Hanım’dan 
söz ediliyor. Yaşadığı dönem bilinmeyen Fatma Hanım kardeşi Mahmut Bey aracılığı ile 
Asput  Köyü’ndeki Büyük Pınar’dan pişmiş toprak künkler hazırlatarak suyu getirtti ve 
mahalledeki 4 çeşmeye verildi. Su üç ay aktı, herkes memnun idi, ancak künkler iyi 
pişirilmemişti, gürül gürül akan sular azaldı, ve zamanla kesildi, bu arada Fatma hanım öldü 
ve su işi için yapılanlar boşa gitti. Bugün Fatma Hanımın yaptırdığı üç çeşme yerinde 
durmaktadır. 
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Şekil 393-393a 

Dağ Pazarı ve Mut Suyolları 
1 Kale  2 Lal Paşa camii  3 Kale Pınarı  4 Köşk Pınarı 

5 Su Tüneli  6 Hidroelektrik Santral  7 Su Terazisi 
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MUT KENTİ SULAMALARI 
 

Mut kentinde Toros Dağları arasında çok engebeli bir arazide olmasına karşı, düz sulanacak 
ovalarda bulunmaktadır. Buralarda çok eskiden beri halk sulamaları vardır. Su kaynakları 
pınarlardır. 
 

KIRKPINAR SULAMASI 
Su kaynağı Yonsuz Deresi üzerinde bulunan Kıkpınar'dır. Su bir tünelden geçmektedir. Hacı 
Nuhlu, ve Yıldız (Masara) arazilerini sulamaktadır. Sulanan arazi yaklaşık 500 ha dır. Suyun 
fazlası  Mut Çayı  ile Göksu'ya ulaşmaktadır. 
 

PİRİNÇ SUYU SULAMASI 
Su kaynağı Göksu'ya dökülen Pirinç suyudur. Mut'un kuzeyinde Yapıntı Köyü civarında 
10000 ha arazide sulama yapılmaktadır. (Şekil 393) 
 

SINAPIÇ'TA ANTİK DELİSANDES KENTİ 
Bu iki sulama ile yakından ilgili, Mut'un kuzeyinde sulama yapılan Yıldız Köyü’nün batısında 
Sınapıç'ta eski Delisandes olarak bilinen bir kent kalıntısı bulunmaktadır. Önce yeri Ermenek-
Mut yolu üzerinde Kayaönü (Ezvendi) köyünde olduğu benimsenen bu antik kentte  oyma su 
kanallarının bulunduğu belirtilmektedir. 
Delisandes kentinde 1. yüzyılda Silifke'de yaşamış Konyalı azize Aya Thecla'nın buraya 
uçarak geldiğine inanılmıştır. Henüz ciddi incelemeler bulunmamaktadır. 
 

BEYPINARI VE YENİ PINAR SULAMALARI 
Su kaynağı Beypınar'ı ve 1950’li yıllarda ortaya çıkan Yenipınar'dır. Mut'un güneyindeki 
Palantepe, Elbeyli ve Selamlı (Mutören- antik Claudiopolis kenti) arazilerini sulamaktadır. 
Burada da antik su kanal izleri bulunduğu bildirilmektedir. 
Bugün bu tesisler "Mut Sulama Birliği" tarafından işletilmektedir. Eskiden muhtarlar 
tarafından divanlar (su dağıtıcıları) tarafından işletilmiştir. 
 

MUT  KURTSUYU SULAMASI 
Mut'a bağlı Mut-Silifke yolu üzerinde Kurtsuyu Deresi ve köyü bulunmaktadır. Kurtsuyu 
Göksu'ya dökülmektedir. Kurtsuyu'nun sol ve sağ sahilinde açılan arklarla eskiden beri 
sulama yapılmaktadır. Bu sulamadan Dere, Çakallı, Narlı, Göcekler, Hisar, Tuğrul, ve Kışla 
köyü arazileri yararlanmaktadır. Sulanan arazi 15000 dekar civarındadır. 
Sol sahildeki arklar : Göcekler, Hisar, Kışla arkları 
Sağ sahildeki arklar : Değirmen, Göcek, Aktaş arklarıdır. Arkların fazla suları da Kurtderesine 
dökülmektedir. 
 

MUT ÇEVRESİNDE ESKİ YERLEŞİMLER 
 

DAĞPAZARI 
 

Dağpazarı Mut'un kuzey doğusunda olup, Mut Kırobası yolunun 10 km sinden ayrılan bir 
yolla ulaşılmaktadır. Dağpazarı'nın eski adı Kestel olup Bizans dönemindeki ismi Koropisos 
olarak bilinmektedir. Bizans döneminde Karaman'dan gelen eski bir başka yolun üzerinde 
bulunuyordu.  
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Dağpazarı'nda 5. ve 6. yüzyıllardan kalma kilise kalıntıları bulunmaktadır. 1875 yılında İngiliz 
gezgin Davis ve 1890 yılında Headlam ve W. Ramsay tarafından incelenmiş ve yapıların 
planları çıkarılmıştır. 1957-1958 yıllarında İngiliz arkeolog M.Gough tarafından kazı yapılmış 
ve 4 yapı ortaya çıkarılmıştır. 
1. Bazilika kalıntısı, yanında vaftiz binası var 
2.Kilise yapısı, sadece temelleri görülebilmekte 
3. Sur dışında bazilika, 1958 kazılarında ortaya çıkarılmıştır. 
4. Bizans dönemine ait bir ev 

 
Şekil 394 

 
DAĞPAZARI SU YOLLARI 

Dağpazarı'nın su ihtiyacı, güney batısından gelen su yolu ile sağlanmıştır. Uzaklık 4 km 
civarındadır. Bugün yer yer kemer kalıntıları ve izleri takip edilebilmektedir. (Neşri Atlay-Mut 
Tarihi) 
Köy içinde üç yerde sarnıç bulunmaktadır. Birisi kilisenin önünde hemen batısındadır. Dört 
gözlü olup üzeri tonoz kaplıdır. İkincisi kilisenin güneyindedir. Bir üçüncüsü içi temizlenerek 
üstü kapanmış ve köylülerce peynir deposu olarak kullanılmaktadır. Kilise ve diğer yapılar 
Bizans döneminde yapılmıştır.  
 

ALAHAN MANASTIRI 
Karaman-Mut yolunun doğusunda sarp dağlar arasında bir manastır bulunmaktadır. 
Tamamen dini amaçlı kullanılmış olan bu yapı Alahan olarak bilinmektedir. Son 
araştırmalarda eski ismi Apadnas olarak benimsenmiştir. 
Burada yatan bir azizin mezar kitabesinden 462 yılında öldüğü saptanmıştır. Yapı gurubunun 
5. ve 6. yüzyıllarda yapıldığı kabul edilmektedir. Yapı olarak  batıda bir bazilika, doğuda ise 
büyük bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. İki yapı 115 m uzunluğunda kolonlu bir terasla 
bağlanmıştır. Kuzey tarafı dağa yaslanmaktadır. 
Doğudaki kilise bugün oldukça iyi durumdadır. Bu yapının inşaat sanatında önemli bir yeri 
vardır. Orta bölümde kolonlarla desteklenmiş dört kemerin üzerinde yükselen bir kule 
bulunmakta ve bunun üzeri kubbe ile kapatılmıştır. Çok düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. 
Bizans dönemi Anadolu yapı sanatının eşsiz örneklerinden biridir. Buradaki kubbe İstanbul 
Ayasofya'da olgunluğa ulaşan kubbe tekniğinin ön örnekleridir. Eşsiz oluşu buradan 
gelmektedir. 
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Ne zaman terk edildiği bilinmeyen Alahan Manastırı çeşitli gezginler tarafından ziyaret 
edilmiş ve eserlerinde durumu hakkında bilgiler verilmiştir. 
İlk gezgin Evliya çelebi'dir. 1671 yılında gördüğü Alahan için "Mamur ve büyük bir şehir" diye  
Seyahatname adlı eserinde  belirtir. 
Alahan'ı ilk gören Avrupalı Fransız Leon de Laborde'dir. 1826 tarihinde gördüğü Alahan'ın 
elle yapılmış resimlerini " Eglise Alahan-1847 " adlı eserinde yayınladı. 
1893 yılında Headlam geniş bir araştırma yapmış ve incelemelerini "Ecclesiastic Sites in 
Isauria- 1893" adlı eserinde yayınlamıştır. 
Bir başka araştırma yapan M. Gough incelemelerini "Early Churches in Cilicia- 1955" 
Son kapsamlı araştırma 1955 yılında İtalyan P. Verzone tarafından yapılmış, araştırmaları 
İtalyanca ve Türkçe olarak yayınlanmıştır. "Alahan Manastırı- Mükerrem Usman "  
 

ALAHAN MANASTIRI SU YAPILARI 
Manastır'da su yolu ve vaftizhane (baptisterium) bulunduğu bilinmekte ancak, daha ayrıntılı 
bilgiler bulunamamıştır.  

 
Şekil 395 

Alahan Manastırı Planı 
1 Bazilika  2 Hücreler  3 Kolonlu Teras (kısaltıldı)  4 Baptisterium  5 Havuz 6 Kubbeli Kilise 

 

 
Şekil 396 

Alahan Doğu Kilisesi Gravür (Leon de Laborde’den) 
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

İÇEL  SİLİFKE TARİHİ ve TARİHİ SU YAPILARI 
 

Bugün İçel ilinin bir ilçesi olan Silifke, Orta Toros’ların güney eteklerinde Göksu Nehri 
deltasının başladığı yerde Göksu'nun sağ sahilinde nehre kadar inen bir yamaç üzerinde 
kurulmuştur. 

 
Şekil 397 

Silifke Kenti ve Meryemlik Planı 
1 Antik Akropolis  2 Tiyatro yeri  3 Taşköprü  4 Tapınak 

5 Stadium  6 Reşadiye Camii  7 Tekirambar (Sarnıç) 
8 Silifke Kalesi  9 Sukemeri  10 Antik yol 

12-13-14-15  Necropolis  11 Kilise  16 Bazilika  17 Sarnıç 
 

Silifke kenti Büyük İskender'in generallerinden Suriye'de Seleucos Krallığı’nın kurucusu 
Seleucos tarafından  M.Ö. 290 yıllarında kurulmuş ve kralın adı verilmiştir. Kentte devamlı 
yaşam olmuş ve ismi bugüne Silifke olarak gelmiştir. 
Silifke'nin kuruluşundan önce batısında Holmi kenti bulunuyordu, oranın halkı Silifke kentinin 
kurulması ile buraya taşınmıştır. Silifke, Helenizm döneminde kurulmasına karşı o günden 
gelen bir eser ve kalıntı yoktur. 1.yüzyıl başlarında Strabo (M.Ö. 65-M.S. 23) Silifke'yi ziyaret 
etmiş ve bu kentten yetişmiş iki kişi hakkında bilgi vermiştir. Bunlardan Athenaios Roma'da 
tanınmış bir politikacıdır, Sezar'a karşı komploya katılmış, sonra affedilmiştir. Diğeri ise 
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yazarın yetişmesinde önemli rolü olan Ksenarkos olup, İskenderiye, Atina ve Roma'da 
bulunmuştur. Bugün Silifke'de kalıntısı bugüne gelen eserler Roma ve Bizans döneminden 
kalmadır. Bunlar şöyledir. 
TAPINAK 
Kent planında 4 numarada görülen tapınaktan temeller ve yerinde dikili tek kolon 
bulunmaktadır. Kolon başlıkları Korint üslubunda yapılmıştır. 2. yüzyılda yapıldığı 
sanılmaktadır. (Şekil 398) 

 
Fotoğraf şekil 398 
Tapınak kalıntısı 

 
Fotoğraf şekil 399 

Taşköprü’nün bugünkü durumu 
 

TAŞKÖPRÜ 
Silifke içinde Göksu üzerinde 6 gözlü bir taş köprü bulunmaktadır. Üzerinde bulunan 
kitabeden 1. yüzyılda İmparator Vespasian ve iki oğlu Titus ve Domitian adına Bölge Valisi 
Octavius Memor tarafından  77-78 yıllarında yaptırılmıştır. Bölgemizdeki en büyük Roma 
köprüsüdür. Uzun yıllar hizmet veren köprü, hizmet veremez duruma gelince 1875 yılında 
Silifke Kaymakamı Mehmet Ali Paşa tarafından köprü  üç göz bırakılarak temellerine kadar 
sökülüp yeniden yaptırılmıştır. Bugün yoğun trafiğe cevap vermektedir. (Şekil 399) 



 459

 
Şekil 400 

Taşköprü’nün önündeki Değirmen 
 

TİYATRO 
Planda 2 numarada görülen yerde Tiyatro bulunuyordu. Uzun yıllar taş ocağı olarak 
kullanıldığından bazı kemer kalıntıları dışında bugüne bir şey kalmamıştır. 15. yüzyılda 
Silifke'yi ziyaret eden Venedik elçisi Barbaro, Silifke Tiyatrosu’nu gördüğünü ve bu eserin 
Verona Tiyatrosu’na benzediğini yazmaktadır. 
Bugün Silifke içinde her tarafta  görülen eski devirden kalma kolonlar, mimari parçalar Roma 
döneminde önemli bir kent olduğunu göstermektedir. Bu kalıntılar çeşitli yapılarda 
kullanılmıştır. Buna en güzel örnek Reşadiye Camii’nde görülebilir. 
 

BİZANS DÖNEMİ 
Bu dönemde de önemini koruyan Silifke'de çok yakınındaki Meryemlik'in aksine bu 
dönemden kalan önemli kilise henüz bilinmemektedir. En önemli kalıntı Tekir Ambar olarak 
bilinen sarnıçtır. 
 

KARIŞIK DÖNEM 
Silifke 8. yüzyıldan başlayıp Osmanlı yönetimine girinceye kadar yaklaşık yedi yüzyıl karışık 
bir dönem yaşamıştır. Buna sebepte sınır bölgesinde kalmasından dolayı el değiştirmesi ve 
güvensiz bir duruma girmesindendir. Bu ise kentin gelişmesini önlemiş ve gerilemesine 
sebep olmuştur. 8.- 10. yüzyıllarda Bizans ve Arap savaşlarından etkilenmiş, Bizans'ta 
kalmıştır. 
1098 yılında 1. Haçlı Seferleri sonucu kurulan Antakya Prensliğine bağlanmıştır. Bundan kısa 
sonra Bizans tarafından geri alınmış güvenlik gerekçesi ile Bizans Amirali Eustasios 
tarafından 1104 yıllarında Silifke Kalesi yaptırılmıştır. 12. yüzyıl boyunca sık sık Bizans ve 
Küçük Ermeni Krallığı arasında el değiştirmiştir. 
1190 tarihinde 3. Haçlı Seferlerinin Komutanı Alman İmparatoru Frederich Barbarossa Silifke 
yakınında Göksü nehrinde boğulmuştur. (Şekil 401) Bugün boğulduğu yeri belirten Türkçe ve 
Almanca bir plaket bulunmaktadır. Haçlılardan sonra Silifke Küçük Ermenistan'ın son 
bulmasına kadar Rupenian sülalesine ait Ermeni krallarca yönetilmiştir.  Ermeni 
yönetiminden Silifke Kalesinin onarımından başka şimdilik bilinen bir eser yoktur. 
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Fotoğraf şekil 401 

Alman İmparatoru Barbarossa için anıt levha 
 

Ermeni Krallığı’nın sona ermesinden sonra 15. yüzyılın başlarında Karamanoğlu Beyliği’ne 
katılmış, onların zamanından önemli eser yoktur. Karaman Beyliği’nin sona ermesi ile 
Osmanlı topraklarına katılmış ve Osmanlı Devleti’ne Suriye ve Mısır'ın katılması ile tam 
güvenli bölgenin içine girmiştir. Ancak bu defada kent stratejik önemini kaybetmesi ile kent 
önemini yitirmiş ve basit bir kasaba haline gelmiştir. Silifke son yıllarda turizm olgusu ile 
önemli bir gelişme içine girmiştir. 
 

HOLMİ ANTİK KENTİ 
Silifke civarında en eski yerleşim yeri, Holmi'dir. Bu kentin kalıntıları Silifke'nin limanı olan 
Taşucu'nun Ağa Limanı mevkiinde görülmektedir. M.Ö. 5. yüzyılda İyonyalılar ticaret amacı 
ile burada bir koloni kurmuşlardır. Seleucos tarafından Silifke'nin kuruluşu ile buranın halkı 
yeni kente taşınmıştır. Bugün Holmi'den sadece bazı temel kalıntıları görülebilmektedir. 1927 
yılında burada bir aslan ve İmparator Augustus heykeli bulunmuş olup halen Adana 
Müzesi’ndedir. 

 
MERYEMLİK 

Silifke'nin güney batısında Meryemlik veya Meriamlık olarak bilinen mevkide Hıristiyanlarca 
kutsal bir mağara ve çevresinde genellikle dini yapılar bulunmaktadır. Bu mağarada 1. 
yüzyılda ilk Hıristiyan azizesi olan Aya Thecla (Tekla) yaşamıştır. Burada yerleşimin sebebi 
olan Aya Thecla'nın ilginç ve efsanevi bir kişiliği vardır. 
 
 

AYA THECLA (34?- 66) 
Thecla Konya'da doğmuş, genç bir kız iken Konya'yı ziyaret eden Aziz Paulus'un vaizlerini 
dinlemiş ve bu dine girmiştir. Bu durumda pek çok defa şikayet edilmiş başına çeşitli olaylar 
gelmiş ve her defasında mucizevi bir şekilde düşmanlarının elinden kurtulmuştur. Konya, 
Antiocheia (Yalvaç) da yaşayan Thecla son olarak Silifke'deki bu mağarada son günlerini 
geçirmiş ve düşmanları mağarayı bastığında mağara içinde kaybolmuş, yakalanmamıştır. 
Mağara bugün kutsal bir ziyaret yeridir. 4. yüzyılda Hıristiyanlık devlet dini kabul edilince, bu 
mağaranın üstüne ve çevresine dini yapılar kurulmuş ve dini bir merkez haline getirilmiştir. 
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Şekil 402 -403 

Aya Thecla Mağarası ve üzerindeki kilise kalıntısı 
 
 

 
Şekil 404 

Meryemlik hakkında Kültür Bakanlığı açıklaması 
 
 

Aya Thecla'nın efsanevi hayatı 5. yüzyılda Silifke piskoposu Basileios (ölümü 459) tarafından 
kaleme alınmış ve Hıristiyanlık dünyasına yayılmıştır. Süryanice, Arapça, Rusça dillerindeki 
yayınların tam bir özeti Prof. Semavi Eyice'nin "Aya Thecla Efsanesi ve Sanat Tarihi’ndeki 
Yeri" adlı makalede bulunmaktadır. Çatalhöyük'ten beri bilinen Anatanrıça Kibele, Artemis'in 
koruyuculuk vasfının Aya Thecla'da devam ettiği görülmektedir. Aya Thecla doğu ve batı 
kiliselerince müştereken azize olarak kabul edilmektedir. Katolikler 23 Eylül’de, Ortodokslar 
24 Eylülde Aya Thecla için yortu yapmaktadırlar. 
Suriye Şam Malula bölgesinde de Aya Thecla adına bir mağara bulunmaktadır. S. Lloyd’un 
“Paul and Thecla” adlı yayınında daha geniş bilgi bulunmaktadır. 
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MERYEMLİKTE YAPILAR 
Kutsal Mağara 
Aya Thecla'nın son günlerini geçirdiği mağara bugün ziyarete açıktır. Ancak burada  
görülenler 4. yüzyıl sonrası düzenlenmiş şeklidir. Bunun 1. yüzyıldaki şeklini bilmek mümkün 
değildir. 
Mağara Üzeri Kilise 
Mağara üzerine 5. yüzyılda büyük bir kilise yapılmıştır. Ancak bugün bunun sadece bir 
duvarı ayaktadır. Bunun bu yöreden imparator olan Zenon (İmp. 474-491) tarafından 
yaptırıldığı sanılmaktadır. 
Kubbeli Kilise 
Sadece temel kalıntıları görülmektedir. Bazilika tipindeki bu yapının bir yarı silindirik bir çatı 
ile kaplı olduğu belirlenmiştir. İstanbul'da Aya Sofya'da olgunlaşan kubbeli yapı tarzının ön 
denemelerinden kabul edilmekte ve inşaat sanatında önemli bir yer tutmaktadır. 
Antik Yol 
Silifke'yi Meryemlik'e bağlıyan Roma döneminden kalma antik yol  bugüne kadar gelmiştir. 
Üzeri asfalt (?) kaplanarak hizmet vermektedir. 

 
SİLİFKE KENTİ SU YAPILARI 

 

 
Şekil 405 

Silifke Kenti Tarihi Suyolları 
 



 463

Silifke kentine su taşıyan iki önemli tarihi su yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Seleucos 
Krallığı veya Roma döneminden kalma Göksu nehrinden su taşıyan "Taşdöşeme Suyolu", 
diğeri ise Bizans döneminde yapılmış batıdaki Bahçebaşı su kaynağından Silifke içindeki 
Tekir Ambar ve Meryemlik'e su taşıyan "Bahçebaşı Suyolu" dur. Bugün Silifke'nin içme suyu 
da Bahçebaşı'ndan gelmektedir. 
 

 
Şekil 406 

Bahçebaşı su yolunda su kemeri kalıntısı ve buradan kalenin görünüşü 
 

TAŞDÖŞEME SUYOLU 
Taşdöşeme suyolu suyunu Göksu veya Göksu'nun sol sahilindeki Şıhlar köyündeki bir 
pınardan almaktadır. Bu suyolundan ilk defa bahseden İzzet Arslan,  Silifke içinde Ziraat 
Bankası inşaatının kazısında taş döşeme suyolu olduğunu ve burada bir heykelin 
bulunduğunu "Silifke Tarihi" adlı kitabında yazmaktadır. Gerçektende Silifke'de tetkik 
yaptığımda içi boru gibi oyulmuş blok taşlara rastlamış bulunuyorum. Oyulmuş taş borunun 
çapı 25 cm idi. 

 
Şekil 407 

Göksu kenarında kanal izleri 
 

Planda görüleceği gibi suyun membaına doğru gidildiğinde Göksu üzerinde bulunan pompaj 
istasyonunun bulunduğu mevkide kayalara su taşımak maksadı ile oyulmuş tüneller 
görülmektedir. Bük mevkiinde ise Göksu nehrinin su seviyesine çok yakın seviyede taş kanal 
izleri çok net şekilde görülmektedir. Bize bu bölgeyi gezdiren bu yörede yaşamış yaşlı bir 
köylü suyun karşı sahilden Şıhlar Köyü’nden getirildiğini büyüklerimiz bize söylerdi demiştir.  
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Ancak bir mühendis gözü ile inandırıcı gelmemiştir. Göksu üzerine bir sukemeri gerekecek, 
buna ait izler yoktur ve bunun için kanal oldukça yüksek bir seviyeden gelmesi gerekirdi 
kanısına varmış bulunuyorum. Gene de araştırma yapılmalıdır. Göksu sol sahilde dini bir 
yapıya su taşıyan bir su yolu olduğu belirtilmektedir. (Şekil 407 -408) 

 
Şekil 408 

Göksu nehrinden su alınışı 
 

BAHÇEBAŞI SUYOLU 
Bizans döneminde yapılmış (planda 7 nolu) ve Tekir Ambar olarak bilinen çok büyük bir 
sarnıç bulunmaktadır. İçi kısmen moloz ile dolu olan sarnıcın bulunduğu tepelerin yağmur 
suları ile dolduğu belirlenmekte ise de, bu inandırıcı gelmemektedir. 
Silifke'nin batısında Bahçebaşı mevkiinde su kaynağı olduğu ve bu suyun Meryemlik'e 
geldiği bilinmektedir. Bu hat üzerinde sukemeri ve kanal kalıntıları görülmektedir. Bunlar ve 
bugünde suyun Bahçebaşı'ndan geldiği göz önüne alınarak Bahçebaşı suyolunun 
Meryemlik'i ve Tekir Ambarı beslediği kabul edilebilir. Silifke'li ve çok detaylı olarak yazılmış 
"Silifke Tarihi" adlı kitabın yazarı İzzet Arslan (1920-1990) bu görüşe destek vermektedir. 
(sayfa 187) 

 
TEKİR AMBAR 

Kalenin bulunduğu tepenin yamaçlarında doğal bir çukur düzenlenerek üstü açık bir sarnıç 
haline getirilmiştir. Ebatları 45,85 x 23,30 olarak ölçülmüştür. İçi kısmen moloz dolu olduğu 
için taban seviyesi tespit edilememektedir. Yükseklik 10 m kabul edilse  hacmi 10 000 m3 
civarındadır. (Buraya asılan levhada 100.000 ton olarak yazılıdır). Su girişleri 
görülmemektedir. Uzun tarafta 8 ve kısa tarafta 5 kemer bulunmaktadır. Planda A 
noktasında tabana iniş için kayaya oyma bir döner merdiven bulunmaktadır. Bu dev sarnıç 
İstanbul Yerbatan Sarnıcı’ndan sonra gelen önemli bir su sarnıcıdır. (Şekil 409-410) 

 
TAŞKÖPRÜ DEĞİRMENİ 

Silifke bulunan Taş Köprü’nün 1875 yılında onarılmasından önce nehrin mansabında eski 
fotoğraflarında görülen bir değirmen bulunmakta idi. Çok ilgi çekici olduğu için kısaca 
bahsedilecektir. Köprünün orta gözünden geçen su yaklaşık 1 m kabartılarak suyun diğer 
tarafa akışı sağlanmış ve bu su kuvvetinden nehrin içindeki bir değirmen çalıştırılmıştır. 
Dikran'ın değirmeni olarak bilinen değirmen onarım sırasında kaldırılmıştır. 
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Fotoğraf şekil 409 

Tekir Ambar Sarnıcı 
 

 
Fotoğraf şekil 410 

Tekir Ambar’dan görüntüler 
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KALE SARNICI 
Orta çağda 12. yüzyılda yaptırılmış olan Silifke Kalesinde su sorunu sarnıçla çözümlenmiştir.  
18 x 5 x 5 m ebadında oyma mahzen ve suyu eksilmeyen sarnıç bulunmaktadır. 
 

MERYEMLİK SU YAPILARI 
Meryemlik'te çeşitli sarnıç ve sadece temelleri görülebilen bir hamam kalıntısı görülmektedir. 
Kapalı Sarnıç 
Aya Thecla mağarasının yakınındadır. Önceleri dini amaçlı kullanıldığı daha sonra sarnıca 
dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. 14,40 x 11,40 m ebadındadır. Ortada iki sırada 8 kolon 
bulunmaktadır. Yan duvarlarda ise kemerler görülmektedir. Sarnıca toprak künklerle gelen 
su girişi görülmektedir. Yaklaşık hacmi 1 000 m3 tür. (Şekil 411) 
 

 
Şekil 411 

Meryemlik Kapalı Sarnıcı içi 
 

DİĞER SARNIÇLAR 
Diğer bir sarnıç Silifke-Meryemlik yolu üzerindedir. Yan duvarları ve içindeki kolonlardan 
kalıntılar görülmektedir. Üzeri kapalı ve çöktüğü sanılmaktadır. Ayrıca üstü açık dört sarnıç 
daha görülmektedir. Çevrede sarnıçlara su dağıtımında kullanılmış çok sayıda künk kırığı 
bulunmaktadır. 
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ANTİK DIOCASERA KENTİ TARİHİ ve TARİHİ SUYAPILARI 
 

Silifke'nin 25 km kuzeyinde Silifke-Kırobası-Mut yolu üzerinde 1250 kotunda Uzuncaburç 
Köyü bulunmaktadır. Bu köy antik Diocasera  kentinin yıkıntıları üzerine kurulmuştur. 

 
Şekil 412 

Diocasera (Uzuncaburç) kenti planı 
 

1 Zeus Tapınağı   Temple of Zeus  M.Ö. 3. yüzyıl 
2 Tyche (Kader Tanrısı) Tapınağı  Tychaeum  1. yüzyıl 
3-5 Kolonlu cadde   Colonnaded Street  
4 Anıtsal Kemer   Monumental Arch 
6 Kent giriş kapısı   City Gate 
7 Tiyatro    Theatre   2. yüzyıl 
8 Mezar    Hellenistik Tomb 
9 Kule     Tower 
10 Jimnazyum    Gymnasium 
11 Surlar    City Walls 

 
Uzuncaburç’un bulunduğu kent daha önce Ura (Olba) kentinin dinsel alanı idi. Seleucos'lar 
bölgeyi aldıktan sonra ilk Kral Seleucos döneminde  M.Ö. 295 yılında bugünde kolonları 
bulunan Zeus Tapınağı’nı yaptırmıştır. 39,70 x 21,20 m ebadında ve dışını  12 ve 6 kolon 
çevrelemektedir. Helenistik devirde Anadolu'da Korint üslubu ile yapılmış ilk tapınaktır. (Şekil 
413). Kentten görüntüler şekil 414-415 
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Fotoğraf şekil 413 

Zeus Tapınağı 

 
Fotoğraf şekil 414 
Bir tapınak kalıntısı 

 
Fotoğraf şekil 415 

Giriş kapısı 
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Şekil 416 

Anıt Mezar 
 

 Antik Coğrafya yazarı Strabo'da şu bilgiler bulunmaktadır. " ... dağlık ülkede, içinde Teucros 
oğlu Aias'ın kurduğu Zeus Tapınağı olan Olba (Ura) kenti vardı. Bu tapınağın baş rahibi 
Kilikia Trakheia'nın (Dağlık Kilikya) hükümdarı oldu. Sonra ülke sayısız tiranlar (idareyi ele 
geçiren ) tarafından ele geçirildi ve korsanlar örgütlendirildi. Bunların yok edilmelerinden 
sonra bu ülkeye Teucros'un ülkesi  ve rahiplerinin çoğuna da Teucros ve Aias adı verildi. 
Fakat tiranlardan biri olan Xenophanes'in kızı Aba, evlilik yoluyla bu aileye girdi. Babası önce 
muhafız kılığında devleti ele geçirmişti. Daha sonra hem Marcus Antonius, ve hem de 
Kleopatra nazik davranışlarından ötürü bir lütuf olarak burayı kendisine bağışladılar. Sonra 
Aba ortadan kaldırıldı, fakat devlet onun soyu tarafından sürdürüldü." (Coğrafya-Kitap 14) 
Buna şunlar eklenebilir. Aba M.Ö. 67 de kraliçe olmuş ve Antonius'un onayı ise M.Ö. 43 
yılındadır. Devletin sınırı kuzeyde Konya'ya kadar uzanıyordu. M.Ö. 39 ise Aba soyundan 
Polemon yöneticidir. 

 
ROMA DÖNEMİ 

1. yüzyılda Olba Roma'ya bağlanmış ve büyük gelişme göstermiştir. Bu zamanda kentin ismi 
Diocasera olmuştur. Bu dönemden kalanlar ise şöyledir. 

 
TYCHE TAPINAĞI 

Kader Tanrıçası olarak bilinen Tyche için 1. yüzyılda yapılmıştır. Kolonları granit olup çevre 
dışından getirildiği kabul edilmektedir. British Museum'de bu tapınakla ilgili bir kitabe 
bulunmakta olup şunlar yazılıdır. 
" Obrimus ve Kyria'nın oğlu Oppius ve eşi,  Leonides'in kızı, Tyche Tapınağı’nı kente 
armağan ettiler"  (Hüseyin Kurt-Uzuncaburç) 
 

TİYATRO 
Kentin duvarları içinde yaklaşık 2500 kişilik bir tiyatro bulunmaktadır. Üzerinde bulunan 
kitabeden  Marcus Aerilius (161-180) ve Lucius Verus'un (161-169) müşterek İmparatorluk 
döneminde yapılmıştır. 
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Ayrıca kentin duvarları üzerinde giriş kapısı ve bugünkü köye ismini veren 15,70 x12,50 
ebadında ve 22,30 m yüksekliğindeki kule bu dönemden kalmadır. Ayrıca su yapıları 
bölümünde incelenecek su yolları ve Nymphaeum bu dönemden kalmadır. 
 

BİZANS DÖNEMİ 
Kent Bizans döneminde de önemini korumuştur. Zeus Tapınağı bu dönemde bazilikaya 
çevrilmiş, yeni kiliseler yapılmıştır. Bunlardan birinin izleri tiyatronun güneyinde, Aya 
Stefanos Kilisesi’nin kalıntıları ise kulenin 200 m ötesindedir. Daha sonraları kent önemini 
kaybetmiş ve zaman içinde terkedilmiştir.  
Diocasera kenti Konya ve Karaman üzerinden gelen yolların üzerinde idi. Bu yol Ura, 
Cambazlı ve Hüseyinler üzerinden Corycos (Kızkalesi)’ne iniyordu. Antik Roma yolları şimdi 
köy yolları olarak hizmet vermektedir. 

 
KENTİN ARAŞTIRILMASI 

Geçen yüzyıldan bu yana kent çeşitli tarih ve bilim adamlarınca incelenmiştir. Bunlarda 
şöyledir. 
- 1861 yılında Fransız Victor Langlois incelemelerini  "Voyage dans la Cilicie et dans les 
Montagnes du Taurus- Paris 1861 " olarak yayınlamıştır. 
-1890 yılında İngiliz Thomas Bent çevredeki kitabeleri yayınladı. 
-1891 yılında Rudolf Haberday Avusturya Bilimler Akademisi adına incelemede bulundu. 
- 1907 yılında Emil Herzfeld ve Samuel Guyer araştırmalarda bulundu. 
- 1925 yılında Joseph Keil ve Adolf Wilhelm Amerikan Arkeoloji Cemiyeti adına araştırmada 
bulundular. 
Şüphesiz bu araştırmacıların kentteki kitabeleri okumaları ve yapıları incelemeleri ile 
bugünkü bilgiler ortaya çıkmıştır. 
 

DIOCASERA (UZUNCABURÇ) SU YOLLARI 
 

Antik Diocasera kentine yaklaşık 25 km  uzaklıktan Lamas çayından su getirilmiştir. Çevrede 
Aksavat veya Aksıfat suyu olarak söylenmektedir. Su yolunun güzergahı  Aksavat Deresi, 
Sarıaydın Köyü, Kırobası (Mara) ve Diocasera'dır (Uzuncaburç) 
Kente getirilen su kule önünde bir havuzda dinlendirilip, ikiye ayrılmaktadır. Burada görülen 
kesit 50 x 50 cm dir. Yol boyu genellikle tünellerle su taşınmaktadır. Su kayaya oyma 
kanallar ve tüneller ile gelmektedir. Kulenin önünden ikiye ayrılan kolun biri kentin anıtsal 
çeşmesine gelmekte idi. 
Diocasera kentine su taşıyan kanallar uzunca süre kullanılmamış 1954 yılında kanallar 
temizlenerek Uzuncaburç'a tekrar su alınmış ve borularla civar köylere de verilmiştir. Anıtsal 
çeşmenin yanına 1954 yılında çeşme yapılmış olup çeşme taşı bugün görülmektedir. 
Bugün bu antik su yolu Uzuncaburç'a su taşımamaktadır. Eski adı Mara ve bazı kayıtlarda 
Mağara olarak geçen Kırobası'nda su yolu bir süre açığa çıkmaktadır. Araştırma yaptığımız 
Ekim 1991 de bir tankerin antik kanallardan su doldurduğunu bizzat görmüş bulunuyorum. 
Su yolunun taşıdığı su ise yaklaşık hesaplanabilir. Kanal genişliği 50 cm, su yüksekliği 50 
cm, pürüzlülük katsayısı n= 0,018, eğim ise  j=0,0005 kabul edilerek hidrolik hesap yapılırsa  
su miktarı 90 lt/sn olarak bulunur. Bu ise Olba'nın ihtiyacının üzerindedir. Su yolu ilkçağın 
mühendislik harikalarından olup hat boyunca rölevesi yapılmalıdır. 
Diocasera civarında Zıpsekiz Kalesi’nin Silifke tarafında 5 adet kayalara oyma sarnıçlar 
haritalarda görülmektedirler. (Şekil 417-418-419) 
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Şekil 417 

Diocasera ve Ura (Olba) kentleri su yolları 
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Fotoğraf şekil 418 

Su taşıyan antik kanallar 

 
Fotoğraf şekil 419 

Su yollarının onarıldığı 1954 yılında yapılmış Şen Çeşme (Aksıvat suyu) 
 
 
 

ANTİK URA (OLBA) KENTİ 
 

Antik Diocasera kentinin 4 km doğusundadır. Aynı zamanda Olba olarak bilinir. Kentin eski 
olduğu bilinmekledir. Bugüne gelen kalıntılar, Roma döneminden tiyatro, ve mezarlardır. 
Ura'da en önemli eser 2. yüzyılda yapılmış bulunan sukemeridir. Diocasera ile birlikte eski 
yollar üzerinde kurulmuştur. 
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Şekil 420 

Ura Kent Planı 
1 Antik suyolu  2 Anıt Mezar  3 Eski yerleşim  4 Kilise 

5 Tiyatro  6 Anıtsal Depo (Nymhaeum)  7 Gözetleme Kulesi 
8 Manastır  9 Septimus Severus sukemeri  10 Sarnıçlar  11 Lahitler 

 
KIZILGEÇİT TARİHİ SUYOLLARI 

Lamas çayından üç kottan üç ayrı yerden su alınmaktadır. En yukarı Aksavat olup 1460 
kotundan, diğeri Kızılgeçit 1175 kotundan su almaktadır. Sonuncusu 100 kotundan Corycos 
kenti için su alınmıştır. Lamas Çayının uzunluğu 85 km olup, 3-9 m³/sn akışı bulunmakta ve 
tarihi kanalların aldıkları su 0,5 m³/sn civarındadır. 
Kızılgeçit su yolları DSİ Adana 6. Bölge Jeoloji mühendislerinden Ali Çangırı ve Mehmet 
Akpınar tarafından 16 km lik kısmın rölevesi çıkarılmış ve buraya eklenmiştir. Bu çalışma 
Silifke'deki antik suyolları için yapılması gereken bir örnektir. 
Kızılgeçit su yolu üzerinde tüneller 

Danadeliği Tüneli   52,80 m 
Breyne    "  185,20 m 
Ali Öldü "  769,80 m 
Örenköy "  243,10 m 
Kızılgeçit "  659,58 m 
Ketsel  "  527,20 m  
Tünel     16,50 m 
Kuyulu  "  +919,25 m 
Toplam   3373,43 m.    
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Bu kısmın, 0,20’sini tüneller oluşturmaktadır. Su yolunda sadece 8 m sukemeri bulunmak-
tadır. 

 
Şekil 421 

Kızılgeçit su yolları (Ali Çangırı,1994) 

 
Şekil 422 

Kızılgeçit Suyolları Tip Kesitler 
 
Kızılgeçit Su yollarının tünel ve açık kanallarının tip kesitleri şöyledir. 
Kesit km kanal kesiti     a     b     h   
0+297  açık kanal  0,88 - 1,92 
1+315  Danadeliği tüneli 0,55 0,48 1,80 
1+326   "  1,07 0,80 1,80 
2+277  açık kanal  0,61 - 0,83 
4+215  Breyne Tüneli  0,55 0,45 1,07 
4+252   "  0,46 0,65 1,80 
4+400   "  0,25 0,75 2,60 
4+685  açık kanal  0,50 - 1,19 
6+377  Ali Öldü Tüneli  0,90 0,60 1,85 
6+420   "  0,40 0,44 2,18 
6+438  açık kanal  0,42 - 1,00 
7+527  Örenköy Tüneli  0,58 0,70 1,77 
7+555  Örenköy yarı açık tünel 0,80 0,50 0,87 
7+621  Örenköy tüneli  0,44 0,50 1,90 
7+771  açık kanal  0,67 - 0,92 
8+299  Kızılgeçit tüneli  0,58 0,88 2,00 
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8+464   "  0,49 0,33 1,62 
8+916  açık kanal  0,55 - 0,86 
9+296  Kestel tüneli  0,45 0,36 1,80 
9+709   "  0,48 0,45 1,50 
10+444 açık kanal  0,54 - 0,83 
14+134 açık kanal  0,59 - 1,13 
15+295 Seydili Tüneli  0,57 0,35 1,48 
16+009 Kuyulu Tünel  0,53 0,74 1,75 
16+099  "  0,65 0,62 1,28 
16+402  "  0,52 0,40 1,70 
Burada şekilde görülen a, b, h ölçümleri m olarak verilmiştir. 

 
Kızılgeçit su yolunun 16 km sonrası tam belirlenememiştir. Su buradan Ura yakınında bir 
havuza, buradan Septimus Severus su kemerine gelmekte, Gözetleme Kulesi önlerinden 
kapalı ve açık olarak gene bir su havuzuna gelmekte ve daha aşağıdaki Anıtsal Çeşmeye 
(planda 6 no) gelmekte ve kente buradan da kente dağılmaktadır. Sistemden bir kolda gene 
eski kalıntıların yer aldığı, eski isminin Lasasa olan Cambazlı’ya gitmektedir. 
1997 yılında ikinci defa yaptığım inceleme sonucu Ura’da bir Cafe’ye oturduk ve içecek ne 
var diye sorduğumuzda “bira, ayran, ve yağmur suyu” olduğu söylendi. Ne kadar 
düşündürücü 1800 yıl önce bol burada bol su var, içme suyu yanında bol sulamaya ve çevre 
yerleşimlere su veriliyor. Bugün sadece yağmur suyu !!!! (Şekil 423) 
 

SEPTIMUS SEVERUS SU KEMERİ 
Sukemeri, mühendislik ve sanat harikası bir yapıdır. Mansap tarafında yıkıntı taşlar arasında 
iki yazıt görülmüş ve okunmuştur. Buna göre kemerin yapımı Roma İmparatoru Septimus 
Severus (İmp. 193-211) tarafından yaptırılmıştır. İkinci yazıt ise onarımla ilgilidir. Onarım 
Büyük İmparator Jüstinien’in yeğeni Justinus II (İmp. 565-578) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Sukemeri üzerindeki taş kanallar bulunmaktadır. Kanalın genişliği 30 cm yüksekliği 40 cm 
ölçülmüştür. Yapılan yaklaşık bir hidrolik hesapla taşıdığı su 70 lt/sn bulunmuştur. Sukemeri 
geniş bir vadiyi geçmekte ve yüksekliği 18 m civarındadır. Geniş taş bloklar kullanılmıştır. 
(Şekil 424- 425) 
 

 
Şekil 423 

Ura’da Anıtsal Çeşme (6 nolu) 
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Fotoğraf 424 

Ura’da Septimus Severus Sukemeri 
 

 
Fotoğraf şekil 425 

İmparator Septimus Severus 
(Antalya Arkeoloji Müzesi) 
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ANTİK CORYCOS KENTİ TARİHİ ve TARİHİ SUYAPILARI 
 

Bugün Silifke-Mersin Karayolu üzerinde bulunan ve Kızkalesi olarak bilinen yerleşim yeri, 
Roma ve Bizans dönemlerinde çok büyük bir kent olan Corycos'un yerleşim alanının bir 
kısmıdır. Silifke-Mersin karayolu da kentin içinden geçmektedir. Corycos kenti deniz kalesi, 
kara kalesi, vadi içinde ve Ayaş Köyü’ne kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Kent ile ilgili 
çevrede pek çok kale olduğu haritalarda görülmektedir. 

 
Şekil 426 

Corycos Kenti Planı 
1 Kent Surları  2 Roma Dönemi Deniz Kapısı  3 Roma Tapınağı 
4 Kathedral  5 Mezarlı kilise (Tomb Church)  6 Transept Bazilika 

7 Kaya mezarlar  8 Nekropolis Vadisi  9 Monastik Kilise  10 Küçük Liman 
11 Büyük Sarnıç  12  Kara kalesi  13 Via Sacra Roma Yolu 

 
CORYCOS MAĞARALARI 

Corycos'un tarihi de şöyledir.  Corycos ismi ilk defa M.Ö. 197 yılına ait bir belgede 
geçmektedir. Çevre hakkında geniş bilgi veren Stabo (M.Ö. 65-M.S. 23) kentten 
bahsetmemekte ancak Corycos mağaralarından bahsetmektedir. Bunlar bugün Cennet ve 
Cehennem olarak bilinen obruklardır. (Şekil 427-428-429) 
Gerçekten Cennet Obruğundaki yaşam eskidir. Önceki belgelerde bahsedilen yer burası 
olmalıdır. Yeşil ve inişi olan Cennet Obruğu tabanında M.S. 5. yüzyılda bugüne kalıntısı 
gelen bir kilise (Chapel of Virgin Mary - Meryem Ana Şapeli) bulunmaktadır. Cennet 
obruğunun dibinde kesitte görüleceği gibi Typhon Mağarası ve yeraltı nehri bulunmakta ve 
su Narlıdere'de çıkmaktadır. Typhon mitolojide ismi geçen bir canavar olup ağzından ateşler 
püskürttüğü belirtilmektedir. Typhon’un içinde yaşam olmayan Cehennem obruğuna 
kapatıldığına inanılmıştır. Cennet obruğunun hemen yanında kent kalıntıları bulunmaktadır. 
Corycos isimli yerleşimlere Anadolu’nun başka yerlerinde de rastlanmaktadır. 
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Şekil 427-428 

Cennet ve Cehennem obrukları 
A  Astım Mağarası (Doğal )   B Typhon Mağarası   Cennet Obruğu 

D Cehennem Obruğu   M  Meryem Ana Şapeli (Chapel of Virgin Mary) 
(Corycos Mağaraları olarak bilinen bu obrukların kesiti güneybatı-kuzeydoğu yönündedir.) 

 

 
Şekil 429 

Cennet Obruğu içinde Kilise kalıntısı 
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NARLIKUYU 
Corycos kentinin batısında Cennet Obruğu ucundaki yeraltı nehri Narlıkuyu'ya su 
vermektedir. Burada Poimenius Hamamı olarak bilinen ve bugün müze olan 4. yüzyıldan bir 
Roma Hamamı bulunmaktadır. Kalıntılarda bulunan kitabeden Poimenius, İmparatorların 
arkadaşı olarak belirtilmektedir. Bu hamamın mozaiklerinde mitolojide üç güzeller olarak 
bilinen Aglaia, Euphrosia ve Thalia'nın çıplak tam boy mozaikleri görülmektedir. 
Narlıkuyu'da halen yeri bilinmeyen hamam yanında Nus Çeşmesi olduğu eski yazarlarca 
belirtilmektedir. Varron'a göre bu çeşmeden su içen insanların akıllarının arttığına 
inanılmaktadır. (Şekil 430) 
 

 
Şekil 430 

Mitolojideki üç güzeller, Aglaia, Euphrosia, Thalia 
 

ROMA DÖNEMİNDE CORYCOS 
Bugün Corycos olarak bilinen antik kent 72 yılında Roma'ya geçmiş bu devirde kurulmuş 
olduğu  kabul edilebilir. Kara kalesi içinde İmparator Hadrianus'a ait olan bir kapı, tapınak 
kalıntısı ve necropoliste görülen çeşitli mezarlar bu dönemden kalmadır. 
 

BİZANS DÖNEMİ 
Bizans döneminde çok büyük gelişmeler olmuştur. Bu dönemden kalma pek çok kilise 
kalıntıları ve mezarlar bulunmaktadır. Beşinci yüzyılda yaşamış Bizanslı  Tarihçi Stephanos'a 
göre Corycos bölgenin en büyük ve önemli limanıdır. Bizans İmparatoru Anastasius'un 
(İmp.491-518) kara kalesi duvarına sonradan konmuş ve kent yaşamı ile ilgili bir emri buraya 
alınmıştır. Anastasius İsauria bölgesinden imparator olan Zenon'un dul eşi Ariadne ile 
evlenip imparator olan bir askerdir. Kitabenin Türkçe’si şöyledir: 
"Rahip ve kentin temsilcisi İndakos'un başvurusu üzerine İmparator Anastasius il yönetiminin kentin 
sorumluluğundaki seçim işlerine karışmamasını emretti, çünkü bu hak rahip ve kentin seçkinlerine 
verilmiştir." 
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Şekil 431 

Deniz Kalesi planı 
1 Bastion  2 Şapel  3 Sarnıç 

  

 
Şekil 432 

Deniz Kalesi görünüş 
 

KARIŞIK DEVİRLER 
8. yüzyıldan kentin terk edilmesine kadar çok karışık bir dönemden geçti, şüphesiz bu kentin 
gelişmesini engelliyen bir durumdur. 8. yüzyıldan 1100 tarihlerine kadar Arap akınlarına 
hedef oldu. 1100-1104 tarihlerinde Bizanslı Amiral Eustathius Deniz ve Kara kalelerini inşa 
ettirdi. Kaleler kentin güvenliği için savunma amacı için yaptırılmıştır. 
Adana ve Tarsus'ta Haçlı Seferleri sonucu kurulan Küçük Ermenistan yönetimi altında 
Corycos'u da görmekteyiz. 13. yüzyılda Ermeni Oschin Corycos Lordu oldu.  Ermeni 
döneminde kalelerde onarım dışında kalan eser bulunmamaktadır. 
Ermeni Krallığı’nın son zamanlarında, 1361 yılında Karamanoğulları Corycos'u kuşattılar. 
Tarih kroniklerinde bu önemli olay şöyle geçmektedir. 
"Karamanoğulları kolonlu caddeye üç geçidi olan, gümrük binasının bulunduğu Yahudi 
mahallesi ve kaleye arkasını vermiş kilisenin etrafını almış bulunuyorlardı, gün gün kaleye 
yaklaşıyorlardı. Son ev ve bahçelere yaklaşınca halk kalelere kaçtı. Bunun üzerine halk 
Kıbrıs Kralı’ndan yardım istediler ve bu yardımla Karamanoğullarının kuşatmasından 
kurtuldular. 
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Corycos 1361 yılından 1448 yılına kadar Kıbrıs Krallığı’nın bir parçası oldu. Corycos ve 
Anamur, Anadolu karası üzerinde bu krallığın parçası olan kentlerdir. 
Corycos Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 1448 yılında Kıbrıs Krallığı’ndan alındı,  ve 
son Karaman Beyi’nin 1482 yılında ölümü üzerine Osmanlı İmparatorluğuna katıldı. Ancak 
Türkler Corycos kentine yerleşmediler, ve kent zaman içinde terk edildi. Venedik Elçisi 
Barbaro Corycos'u gezmiş ve iki kale ile kentteki yapılar hakkında bilgiler vermiştir. Kentteki 
önemli eserler şöyledir. 

 
DENİZ KALESİ 

Deniz Kalesi olarak bilinen yapı Kara Kalesi’nin açığında küçük bir ada üzerindedir. Planda 
görüleceği gibi ada tamamen bir kale içindedir. 192 m uzunluğunda ve üzerinde 8 kulesi 
vardır. Kale içinde de bir şapel ve sarnıç kalıntıları vardır. Deniz Kalesi 1104 yılında Bizanslı 
Amiral Eustathius tarafından yaptırılmıştır. Deniz Kalesi 15. yüzyılda Venedik Elçisi Barbaro 
tarafından gezilmiş ve iki kitabe olduğu bildirilmiştir. Bunlardan biri Langlois tarafından 
yayınlanmıştır. Deniz kalesinin kara ile bir sed ile bağlı olduğu eski yazarlarca 
bildirilmektedir. 
Bugün Kızkalesi olarak bilinen Deniz Kalesi’nin birde efsanesi bulunmaktadır. Burada 
yaşayan bir kralın kızının yılan sokmasından öleceği kahinler tarafından krala bildirilmiştir. 
Kral biricik kızını kurtarmak için Deniz Kalesi’ni yaptırır ve kızı burada yaşamaya başlar, bir 
gün prenses üzüm ister ve bir sepet üzüm gönderilir ve sepetin içine gizlenen yılan adaya 
ulaşmış ve prensesin ölümüne sebep olmuştur.  

 
KARA KALESİ 

Kara Kalesi Corycos'un denize doğru uzantısında deniz kalesinin karşısındadır. İki sıra 
duvarla çevrilmiş içinde çeşitli yapı ve kilise kalıntıları ve su ihtiyacı için sarnıç vardır. İç kapı 
ve büyük şapel arasında bulunan sarnıcın ebatları 3,5 x 4,5 m olup su yolu ile beslendiği 
kabul edilebilir. Kale Bizanslı Amiral  Eustathius tarafından yaptırılmıştır. Etrafı hendek içine 
alınmış ve su ile doldurulmuş durumda idi. Daha sonra Ermeni Oschin zamanında kuzey 
kısımlarında onarım yapılmıştır. Kara Kalesinde beş devirde yapım ve onarımlar vardır. 
(Roma-Bizans-Ermeni-Kıbrıs-Karamanoğlu).  
Kıbrıs Krallığına bağlı iken burayı görmüş ünlü Fransız şair ve müzikçi Guillama de Machaut 
(1300-1377 kara kalesi için şunları yazmıştır. (Şekil 434-435) 

  "Corycos kalesi nasıl görünür 
  Büyük ve etkileyici 
  Kuleler ve duvarlarla çevrili 
  Büyük, güvenli ve kuvvetli" 
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Şekil 433 

Kara Kalesi Planı 
1 Açılır Kapı  2 İçkapı  3 Büyük Salon  4 Şapel 
5 İç Avlu  6 İskele  7 Hadrianus kapısı  8 Sarnıç 

 
NECROPOLİS 

Kale önüne gelen vadi boyunca 3. yüzyıl ile 7. yüzyıla tarihlenen pek çok mezarlar 
bulunmaktadır. Bunlar duvar gibi düşey kayalara oyma , yerdeki kayaya oyma ve çok çeşitli 
lahitlerdir. Bunlardan yüzlerce bulunmakta ve kentin büyüklüğü hakkında fikir vermektedir. 
Lahitlerin üzerindeki yazıların okunmasından mesleklerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar gemi 
sahibi, gemi yapımcısı, kuyumcu, demir ve bakırcı, taşçı ustası, tekstilci, kasap, berber, 
meyve şarap ve zeytin yağı imalat ve satıcıları gibi mesleklerdir. 
 

CORYCOS’TA ANITSAL YAPILAR 
Monastik Kilise 
Planda 9 numarada görülen yapı 6. veya 7. yüzyıldan kalma olduğu kabul edilmektedir. 
Boyutları 30,5 x 27 m dir. Tabanı mozaik kaplıdır. Yıkıntı halindedir. 
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Fotoğraf şekil 434 

Corycos’ta bulunmuş yazıt 

 
Şekil 435 

Corycos’ta kilise kalıntısı 
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MEZARLI KİLİSE (TOMB CHURCH) 
Planda 5 numarada görülen yapı kalıntısı İmparator Jüstinien (İmp. 527-565) döneminde 
yaptırılmıştır. 80 x 30 m boyutundadır. Corycos'un en büyük yapısıdır. Altında kayaya oyma 
çok büyük bir sarnıç bulunmaktadır. 

 
TRANSEPT BAZİLİKA 

Planda 6 numarada görülen yapının 600 yıllarından kaldığı kabul edilmektedir. Oldukça 
büyük bir yapıdır. Ayaş Köyüne giden antik yolun başındadır. Dışında kilise için yapılmış çok 
güzel bir gömme sarnıç bulunmaktadır. Sarnıca şebekeden su taşıyan su kanalları bugünde 
görülmektedir. 
 

KATEDRAL 
Kentin merkezindedir. 19,50 x4,60 m ebadındadır. En eski kilise olarak bilinmektedir. 5. 
yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 1361 yılında Kıbrıs Kralından yardım için bu kilisede halk 
toplanmış ve kral için ayin yapmıştır. 
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ANTİK ELAİUSSA-SEBASTE KENTİ 
 

Corycos kentinin doğusunda kente su getiren su yolları üzerinde bugün Ayaş Köyü’nün 
bulunduğu yer antik Elaiussa-Sebaste kentinin yerleşim alanıdır. Her iki kent antik bir yolla 
bağlıdır. Elaiussa kenti de Corycos'tan daha önce kurulan bir kenttir. Üzerinde Corycos'ta 
bulunmayan tiyatro, su yolları, sarnıçlar bulunmaktadır. Kentin bir planı verilmiştir. 
Bu kentte tarihi ve coğrafya olayı ile karşı karşıya kalıyoruz. Elaiussa kentinin önünde ilk 
çağda bugün üzerinde kilise kalıntısı bulunan bir ada bulunmaktadır. Bu ada yaklaşık 4. 
yüzyılda kara ile birleşmiştir. Bugün ada görünmediği gibi tam dolgu olan zeminin üzerinden 
bugün Silifke-Mersin karayolu geçmektedir. 
 

HASANALİLER 
Kızkalesinin yakınında Hasanaliler'de eski bir kilise ve iki sarnıç bulunmaktadır. 
Hasanaliler'den bakıldığında tepeden bütün kıyı boyunca gözetleme kulelerini görmek 
mümkündür. 
 

 
Şekil 436 

Ayaş Köyü (Elaissa-Sebaste) kenti planı 
1 Tiyatro  2 Kanlıçay Akedükü  3 Akedük  5 Sarnıç 

6 Tapınak  7 Paşa Türbesi (Türk)  8 Hamam  9 Kilise 
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CORYCOS SUYOLLARI 
 

Corycos kentine 17 km uzaklıktan Lamas Çayı’ndan su getirilmiştir. Lamas Çayı üzerinde 
100 m kotunda çaydan kanala su alınmış ve sahile paralel şekilde Ayaş üzerinden Corycos 
kentine taşınmıştır. Su yolunun planı ve üzerindeki sukemerleri Prof. Ünal Öziş'in " Su 
Mühendisliği Tarihi'nden buraya eklenmiştir. 

 
Şekil 437 

Corycos (Kızkalesi) çevresi haritası 
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Şekil 438 

Corycos Antik Suyolları (Ünal Öziş'ten) 
Planda görülen su kemerleri de şöyledir. 

 
  Plandaki No  Akedük yeri 
   1  Limonlu Yakınında 
   2  Tırtar yakınında 
   3  Kumkuyu yakınında 
   4,5,6,7,  Yemişkumu Mahallesinde 
   8  Ayaş yakınında Kanlıçay vadisinde iki ayrı geçiş. 
 

Suyolu Corycos'a ulaşmadan önce son olarak Ayaş'tan geçmektedir. Suyolundan burada bir 
kol ayrılıp eskiden ada olan tepeye yönelmekte ve Kanlıçay vadisini iki seviyeden aşarak 
Corycos'a yönelmektedir. 
Su yolunun tarihini aydınlatacak bir kitabe yoktur. Roma döneminde yapıldığı kabul 
edilmektedir. Ancak kentin tarihi ve en büyük yapılarının Bizans döneminde yapıldığı göz 
önüne alınarak ve adanın 4. yüzyıldan sonra kara ile bağlandığı göz önüne alınarak (Çünkü 
su yolu buraya da su vermektedir.) bu suyolunun Diocasera ve Kızılgeçit su yollarının aksine 
6. yüzyıl civarlarında Bizans döneminde yapıldığı kanısındayım. 

 
Fotoğraf şekil 439 

Kanlıçay Sukemeri (Fotoğraf Dennis Murphy) 
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CORYCOS KENT İÇİ SUYOLLARI 
 

Suyun, Corycos kentine getirilişi kadar kent içinde dağılımı da büyük bir mühendislik olayıdır. 
Kentte henüz kazılar yapılmadığından bu konuda bilgi sahibi değiliz. Yaptığım yüzeysel 
incelemeler sonucu aşağıdaki sonuçları çıkarmış bulunuyorum. 
-Kent içinde, en az iki kottan girilerek su dağılımı yapılmıştır. Kanlıçay vadisindeki iki 
sukemeri oluşunu buna bağlıyorum. Kent içinde farklı kotlarda su yolları görülmektedir. Su 
yolları kargir kanallardır. Kent planında 6 numarada görülen Transept Bazilikası’nın 
güneyinde su taşıyan kargir su yolları görülmektedir. Genişlik ve yükseklik 20 cm 
civarındadır. 
Kent içinde çok sayıda sarnıç veya su deposu bulunmaktadır. Bunların en büyüğü planda 11 
numarada gösterilen üstü açık büyük sarnıçtır. 30 x 25 m kesitinde yaklaşık 3000 m³ 
hacmindedir. Sarnıca güney duvarı içinde iniş merdiveni bulunmaktadır. Duvarlar dıştan 
payandalarla desteklenmiştir. Depo ve sarnıçların bir dökümü şöyledir. 

 
Yeri ve ismi   yaklaşık ebatları  Yaklaşık hacmi 
Büyük sarnıç (11 Nolu) 30 x 25 m   3000  m3 
Kilise altında (5 Nolu)   ?   2000  m3 
  "         (6 nolu)       100  m3 
Kalenin karşısında sadece giriş kapısı görünüyor.    -? 
Kare kalesi içinde       - ? 
Deniz Kalesi içinde.         -? 

Bunlar bilinebilen sarnıçlardır. Kazı ve araştırmalarda yenilerinin çıkacağı kanısındayım. 
Çünkü her kilisenin vaftiz amaçlı su kaynağı bulunmaktadır. Burada ise kaynak olmadığından 
su yolundan beslenen sarnıç ve depolar kullanılmıştır. Kara kalesindeki sarnıcın da 
şebekeden beslendiği kanaatini taşıyorum. Çünkü dibinde boru görülmektedir. (Şekil 440) 

 
 

 
Şekil 440 

Corycos kenti içinde su kanalları 
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BÖLÜM 15 
 

BİBLİOGRAFYA 
 

ANTİK YAZARLAR VE ESERLERİ 
 

İnceleme yaptığımız bölgede, kentlerin tarihi, su yapıları konularında araştırma yapmış  antik 
yazar ve tarihçileri, kısa hayat hikayeleri tanıtılmaya çalışılacaktır. Bunların gözlemleri çok 
önemli verilerdir. Bu yazarların eserlerinin çok büyük bölümü Türkçe değildir, çok çok azı 
Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu yayınlar kitap satıcılarında bulunmadığı gibi, Türkiye’de 
kitaplıklarda yer almamaktadır. Sadece Avrupa kütüphanelerinde rastlamak mümkündür. 
Dolayısıyla bu yayınlara dolaylı olarak ulaşılabilmektedir. Ancak çevreyi ve çevredeki eski 
kentleri tanımak için mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca bu değerli antik yazarlar 
hakkında kısa bilgilerimizde oluşacaktır. 
Bunun ardından bölgede yaşamış değerli Türk büyüklerine yer verilmiş, eserleri hakkında 
bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ancak bunlar konu itibariyle dini ağırlıklı olup inceleme yaptığımız 
konularda çok az bilgi içermektedir. 
Son olarak modern yazarların çalışmaları referans bölümünde verilmiştir. Önemli konular ve 
yorumlarda antik yazarların ve konu ile uzmanlaşmış kişilerin görüşleri daima ön planda 
tutulmuştur.   

 
Heredot (M.Ö. 484-425) 
Halikarnassus’da (Bodrum) da doğdu ve orada öldü. 
Tarihin babası olarak tanınır. Yaşadığı döneme ait çok 
önemli bilgiler vermektedir. Ancak bölgemiz hakkında 
fazla bilgi yoktur. 

 
“Tarih” Grekçe 
Heredot Tarihi, T.İş Bankası 2008  
(975-458-31-45) 

  
Xenephon  (M.Ö. 430- M.Ö. 354) 
Tarihçi ve yazar, ünlü Filozof Sokrates'in öğrencisi, 
M.Ö. 401 yılında İranlı Prens Cyrus'un seferine katıldı 
ve bölgeden geçti. Korint'te yaşadı ve öldü. Bölgemiz 
hakkında ilk bilgiler “Onbinlerin Dönüşü” adlı eserinden 
gelmektedir. 

“Anabasis” (Onbinlerin Dönüşü) olarak 
(Türkçe’ye çevrildi) 
- Hellenika (Yunan Tarihi) 
Grekçe 
 

  
Çiçero  (M.Ö. 106- M.Ö. 43) 
Ünlü Latin şair, filozof ve devlet adamı, Pek çok 
konuda yazıları vardır. Çiçero M.Ö.51 ve 50 yıllarında 
Kilikya valiliği yaptı ve çevre hakkında yazılarında 
bilgiler verdi. Bölgeye ait bilgiler "Verres'e karşı 
savunma" adlı yapıtındadır. 

- Verres'e karşı savunma 
-De Oratore (Hikmet üstüne) 
-De Legibus (Kanun üstüne) 
-De Republica (Cumhuriyet üstüne) 
-De Amicita (Dostluk üstüne) 
-De Senecuita (Yaşlılık üstüne) 
Orijinali Latince olup çeşitli dillere 
çevrilmiştir. 

  
Diodorus Sicilus (M.Ö. 90 ? – M.Ö. 30 ?) 
Sicilya doğumlu tarihçi, Hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Konya çevresi (Isaura) hakkında bilgiler var. 

Bibliotheca Historia (Library of World 
History) 
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Strabo  (M.Ö. 65- M.S. 23) 
Coğrafyanın babası olarak bilinir. Amasya doğumlu, 
Aydın yakınında Nyssa kentinde eğitim gördü. 
Gördüğü yerler hakkında tarihi ve coğrafi bilgiler verdi. 

- Historica  (kayıp) 
- Geographica  
Orijinali Grekçe, Anadolu ile ilgili 12-13-14. 
kitaplar Türkçe’ye çevrildi (Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi Yayınları) 

  
Apollonius  (ölümü 97) 
Kapadokya'da Tyana'da doğdu. Ünlü Filozof 
Pythagoras'ın fikirlerini savundu. Efes'te öldü. Roma 
döneminde çok itibar gördü. Çevremizden çıkmış tek 
filozof 

- Pythragoriu Bias 
- Bion Apolloniu tu Thyanos 
Grekçe 

  
Basileus  (ölümü 459) 
Silifke piskoposu, ismi dünyaya yayılmış, Konyalı ilk 
azize Aya Thecla’nın hayatını yazdı. 

-Aya Thecla (Grekçe) 

  
Procopius (500-559?) 
Filistin Caesera’da doğdu, İmparator Jüstinien’in 
dönemini ve imparatorun yaptırdığı yapılar hakkında 
kitap yazdı. Döneminin en büyük, antik çağın son 
önemli yazarıdır.  

-Savaşlar (Hyper ton Polemon) 
-Tarih (Anektodo) 
-Yapılar (Peri Ktismaton) (Bir kısmı 
Türkçe’ye çevrildi) -Grekçe 

  
Mesudi (895 - 957) 
Esas ismi Ebul Hasan İbni Hüseyin. Arap dünyasının 
en büyük tarihçisi, Harun Reşit dönemine ait bilgiler 
veriyor. Eserlerinden Konya ve çevresinden de bilgiler 
bulunuyor. 

“İslam’ın doğmasından sonra Rum Melikleri” 
Arapça 

  
Muhammed İdrisi  (1099- 1166 ?1175?) 
Arap Coğrafyacısı, Kurtuba'da (Endülüs) eğitim gördü. 
Kuzey Afrika'da dini görevde bulundu, daha sonra 
Sicilya'da Palermo Kralı 2. Roger’in yanında yaşadı. 
Arap dünyasında tek haritacısı, dünya haritası çizdi. 

- Kitab ül Memalik vel Mesalik  ( Ülkeler  ve 
Meslekler Tarihi ) 
- Kral Roger hakkında 
 Arapça 

  
Nicetas Khoniates  (1140?- 1213?) 
Bizanslı Tarihçi, Denizli civarında Khona'da doğdu, 
İstanbul’da eğitim gördü. İstanbul’da 1185-1204 arası 
sarayda önemli mevkilerde bulundu. Kitabında Konya 
ve çevresi hakkında bilgiler gelmektedir. 

- Tarih , 20 kitap 
Grekçe, 1118-1206 yılları arasındaki olayları 
anlatır. 

  
Hasan El Herevi  (ölümü 1215) 
Suriyeli Arap gezgin, Konya ve çevreyi ziyaret etti , 
Halep'te öldü 

- Kitap az ziyaret (Arapça) 
Arapça- (Herevi Seyahatnamesi-İ.H.Konyalı-
Tarih Hazinesi 1952- sayı 15) 
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Mevlana Celaleddini Rumi  (1207-1273) 
Afganistan Belh Kentinde doğmuş, önce Larende'ye, 
sonra Konya'ya gelip yerleşmiştir. Büyük Şair, 
Mutasavvuf ve Mevlevi Tarikatının Piri'dir. Geniş 
düşünmeyi ve insan sevgisini işlemiştir. 

- Mesnevi (25700 beyit) 
-Divanı Kebir, (şiirler) 
-Fihi Mafih , ( hikayeler) 
-Meclisi Seba, ( yedi öğüt ) 
Hepsi Farsça olup Türkçe'ye çevrildi. 

  
Sadreddin Konevi (1210-1274) 
Malatya'da doğdu, Konya'da eğitim gördü ve Konya'ya 
yerleşti. Babasının ölümü üzerine annesi Muhiddin 
Arabi ile evlendi. Üvey babasının yolunda Tanrı her 
şeyin özüdür düşüncesini işledi. Konya'ya bir kitaplık 
kurdu ve vakıf yaptı. Konya'da aynı isimli camide 
gömülü. 

- Nefahatül İlahiye,(Tanrısal esintiler) 
-Şerhu Hadisi Erbaın, (Kırk Hadis) 
-Nusuz, (Tartışılmaz ilkeler) 
-Tabsıratıl müntehi, (Görüş Gücünün Sonu) 
Tümü Arapça 

  
Sultan Veled (1226-1312) 
Mevlana Celaleddin'in oğlu, Şair ve Mevlevi Tarikatının 
kurucusu, Babasının fikirlerini yaymaya çalıştı. Eserleri 
Farsça olup Divanı Türkçe ve Farsça'dır. 

- Divan, ( Farsça ve Türkçe ) 
- Maarif, ( Bilgiler- Farsça ) 
- Mesnevi Veledi (Farsça ) 
- Rebabname, (Farsça ) 
- İbtidaname, ( Başlangıç-Farsça) 
- İntihaname, ( Bitiş Farsça) 

  
İbni Bibi    (13. yüzyıl) 
İran'lı tarihçi, Nişabur'lu bir ailenin çocuğu, eserinde 
Giyaseddin Keyhüsrev'den başlayıp Abaka Han'ın 
Anadolu'ya girişine kadar dönemi anlatır. 1231 yılında 
Konya’ya yerleşti. Moğol devlet adamı Cuveyni 
tarafından görevlendirilmiştir. Selçuk tarihi için çok 
önemli bir kaynaktır. 

- El evamirül Alaiye fil umur il Alaiye 
"Alaaddin Cuveyni'nin, Alaaddin Keykubat'ın 
işlerine dair 
Farsça olup Türkçe’ye çevrildi. 

  
Yunus Emre (1238 ?- 1320 ?) 
Büyük şair mutasavvuf, Karaman civarında yaşadığı 
kabul edilmektedir. Sevgiyi esas alan dini Türkçe şiirler 
yazdı. 

- Divan (Türkçe) 
Şiirleri halkın dilinde yaşamaktadır. 

  
Feridun Sipehsalar  (ölümü  1312) 
Selçuklu Ordusunda komutanlık yaptı ve Mevlevi 
Dergahı’nda yaşadı. Kitabında Mevlana'yı anlattı 

-Risalei Sipehsalar be menakibi 
Hüdavendigar  (Farsça Mevlana hakkında) 
- Pitagoras'ın Hayatı 

  
Ahmet Eflaki  (1291-1360) 
Konya'da Mevlevi olarak yaşamış ve Mevlana'nın 
hayatını anlatan kitap yazmıştır. Eseri o günkü Konya 
için en büyük kaynaktır. 

- Menakübil Arifin 
Farsça olan eser Ariflerin Menkibeleri olarak 
Türkçe'ye çevrildi. 

 
  
İbni Batuta  (1304-1369) 
Arap gezgini, Fas'ta doğmuş, pek çok yeri ve 
Anadolu'yu ziyaret etmiştir. Konya, Karaman, Aksaray 
ve Niğde'yi gezmiştir. 

-Seyahatname,  
Arapça olup Türkçe'ye çevrilmiştir. 
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Hamdullah Müstevhi  (14. yüzyıl) 
Kazvin'li 1349 yılında bölgeyi gezdi, gördüklerini yazdı. 

- Nuzhetül kulup ,  Farsça 
 

  
Cemaleddin Aksarayi  (ölümü 1389) 
Din bilgini, Aksaray Zincirli Medresesinde ders verdi. 
Dini konularda Arapça eser yazdı. Aksaray'da gömülü 

- Kuran Açıklaması 
-Kırk Hadis açıklaması 

  
Şikari  (ölümü 1512) 
Karamanoğlu Alaaddin Ali Beyin Farsça olarak 
yazdırdığı sanılan tarihi Türkçe'ye çevirdi. 

- Karamanoğlu Tarihi 
Derlenip 1949 yılında yayınlandı. 

  
Barbaro (15. yüzyıl) 
Venedik Elçisi 

Silifke ve civarı hakkında bilgi verir. Silifke 
tiyatrosunun ayakta olduğunu yazar. 

  
Evliya Çelebi  (1611-1682 ?) 
İstanbul’da doğdu ünlü Türk gezgini, pek çok ülkeyi ve 
Anadolu’da çevremizdeki birçok yeri gördü ve bilgiler 
aktardı. 1648 yılında Konya’dan geçti. 

Seyahatname. Sadeleştirilerek yayınlandı. 
İngilizce “Travels in Europe, Asia, Africa- 
Von Hammer London 1834  
Seyahatname  

  
Paul Lucas (1664-1737) 
Fransız gezgin, Fransa Kralı XVI. Louis kendisini 
görevlendirdi. Kapadokya ve Anadolu’da inceleme 
yaptı. Niğde hakkında bilgiler vardır. 

Voyage dans la Grece, l’Asa Mineure, la 
Macadonie et le Afrique,  Paris 1712.  
Fransızca 

  
Karacaoğlan  (17. yüzyıl) 
Ünlü halk şairi, nereli olduğu tam bilineme-mekte, Mut 
civarında yaşadığı sanılmaktadır. 

Şiirleri halkın dilindedir. Sonradan 
derlenmiştir. 

  
  
Ahmet Kuddusi  (1760-1848) 
Maraş'ta doğmuş ve Niğde-Bor'da yaşamıştır. Kadiriye 
şeyhi, çevrede çok saygı görmüş ve Bor'da gömülüdür.

-Divan 
- Pendname., ( Öğütler ) 
-Tıbbi Nebevi, ( Peygamberin tıp hakkındaki 
sözleri) 

  
Kyrillos  (1750- 1821) 
Edirne’de doğmuştur. Konya'da metropolit iken 1813-
1819 yıllarında İstanbul Fener Rum Patrikliği’ne 
getirilmiştir. Daha sonra Edirne’de ölmüştür 

 Orta Anadolu Haritası Grekçe olarak Viyana 
1812 de yayınlandı 
-İstanbul 1815 de Konya civarı hakkında 
bilgi veren Grekçe kitap yazdı. 

  
M. Levides    
Aksaray Belisırma'da yaşamış rahip, yazdığı kitabında 
çevre hakkında bilgi verir. 

-Kapadokya adlı Grekçe kitabı, 1899 yılında 
İstanbul'da yayınlandı. 
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MEHMET BİLDİRİCİ  
 

1939 tarihinde Konya’da doğdu. 1957 yılında Konya Lisesi’nden, 1962 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi’nden mezun oldu. İnşaat Yüksek Mühendisi olarak 30 yıl Konya’da özel ve 
resmi kurumlarda çalıştı, 1971-1982 yılları arasında KDMM Akademisi’nde (Selçuk 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) öğretim görevlisi olarak görev yaptı, Yapı 
Malzemesi ve Yapı Statiği derslerini yürüttü. Devlet Su İşleri IV. Bölge 
Müdürlüğü’nden 1995 yılı sonunda emekli oldu. 1997 yılında İstanbul’a yerleşti, 
İstanbul mahkemelerinde bilirkişi olarak mesleki yaşamını sürdürmektedir. 
Tarihi su yapıları, Konya tarihi ve çevresinde antik yerleşimler, Konya Lisesi, Gökova tarihi ile 
araştırmalarını sürdürmektedir. 1963 yılında Düzay Bildirici ile evlenmiş olup eşi de Konya 
Lisesi 1957 yılı mezunudur. 
Mehmet Bildirici’nin yayınlanmış eserleri: 
“Yapı Malzemesi Genel Özellikleri”, (Ders Notları), Selçuk Üniversitesi, 1982 
“Yatağan Köyü, Dünü, Bugünü”,  özel yayın Konya, 1988,  
“Tarihi Su Yapıları, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray”, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
yayını, Ankara, 1994 (Kırkıncı Kuruluş Yılı için) 
“Elli Yılların Konya Öğretmenleri”, özel yayın, İstanbul, 1997 
“Konya Liselilerin Korukent Buluşmaları” Yaşat Manav ile birlikte özel 2003 
“Teknik ve Kültürel Değerleriyle, Tarihi Sulama, Depolama ve Taşkın Koruma Tesisleri” 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yayını, Ankara, 2004 (Ellinci Kuruluş Yılı için)” 
 
Çeşitli seminerlere katıldı ve tarihi su yapıları konusunda çeşitli bildiriler sundu, 8 adet 
İngilizce makalesi yurt dışında teknik kitaplarda yayınlandı. 2001 yılında İsrail’de, 2004 
yılında Efes’te, 2007 yılında Petra’da (Ürdün) yapılan “International Conference on Water in 
Antiquty” (Cura Aquarum) Uluslararası toplantılarına katıldı, bildiriler sundu. 2004 ve 2006 
yıllarında Gökova tarihi ve arkeolojik değerleri ile ilgili, 2008 yılında Iconium (Konya) ve 
çevresi tarihi değerleri ile ilgili fotoğraf sergilerini açtı. Konya gazetelerinde ilgili konularda 
pek çok yazısı yayınlandı. 
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