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SUNUŞ  
 
Küçükten beri tarihi konulara meraklı idim, önce okullarda verilen bilgilerle savaşları ve onların 
komutanlarını öğrendim. Zamanla bunların çoğunun insanlığın ilerlemesine katkısının 
olmadığını, bazen toplumları ileri ve çoğu zamanda de geri götürdüğünü, olayların politik 
düşüncelerle yer yer abartıldığını, gerçek tarihi zenginliğin bunların gerisinde olup ilk bakışta 
görülmeyen bilim, teknik ve mühendislik alanında yapılanlar olduğunun farkına varmaya 
başladım.  
Ancak ben tarih eğitimi almamıştım. Ama köklü bir mühendislik eğitimi almıştım. Uzun 
düşünceler sonucu inşaat mühendisi gözü ile olaylara yaklaşımı düşündüm. Matematik ve 
mühendislik eğitimimin, antik kentlerin tarihi için önemli olan planlarını, mimari ve mühendislik 
yapılarını incelememde önemli bir avantaj olduğunu kavradım.  
Tüm zamanların en büyük filozoflarından, M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşayan Platon 
(Eflatun) ünlü "Akademi"sinin kapısına "Geometri bilmeyen benim okuluma gelmesin" diye 
yazmamış mı idi? . Bunu ilke edindim.  
Bu konuda ilk çalışmalarım, “Konya Tarihi Su Yapıları” olarak, 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.  
Bu büyük moralle bu konuda yurt içi ve yurt dışında toplantılara katıldım, konunun önde gelen 
bilim adamları Prof. Dr. Kazım Çeçen, Prof.Dr. Ünal Öziş ve Prof Dr. Henning Fahlbusch … ile 
tanıştım. Türkiye’de diğer tarihi su yapılarını tanımaya, onlar hakkında bilgi toplamaya çalıştım. 
Bu defa sunduğum çalışmalarım ise 2004 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nün 50. Kuruluş 
Yıldönümü etkinlikleri arasında yayınlandı.  
Bu çalışmalarım sırasında hiçbir maddi kazanç düşünmedim. Ancak grafiker, profesyonel 
fotoğrafçı ve bilgisayar tasarımcılarla çalışma imkanım da maddi sebeplerle olamadı. Ama 
benim fotoğraflarım sanatsal fotoğraflar değildir. Anlatmak istediklerimi göz önüne sermek için 
belgedir. Bu yönden özellikle plan ve krokilerde de istediğim kaliteyi yakaladığımı söyleyemem. 
Bu çalışmalarımda oğlum Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim üyelerinden 
Doç.Dr. Öztuğ Bildirici daima bana yardımcı olduğunu da belirtmek isterim.  
Bu çalışmalarımda doğruları ortaya koymaya ve ileriye taşımaya çalıştım. İnanıyorum ki eğer 
doğruları ortaya koyabilmişsem, onun ileriye taşınmasını, istese de kimse engelleyemeyecektir.  
Konuların teknik ve kültürel yanları birlikte ele alınmıştır. Burada teknik konularla uğraşan 
okuyucunun önüne kültürel ve tarihi değerleri, aksine kültür ve tarihi değerlerle ilgilenen 
kimselerin önüne teknik bilgilerin konulması amaçlanmıştır. Her ikisi tek incelendiğinde yalın ve 
eksik olduğu görüşündeyim. 
Bu bölümü, İnşaat Yüksek Mühendisi, eski Devlet Su İşleri Genel Müdürü 9. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Süleyman Demirel'in 12.04.1994 günü Devlet Su İşleri'nin 40. Kuruluş Yılı toplantısında 
yaptığı konuşmada yer alan aşağıdaki sözleri ile tamamlamak yerinde olacaktır. 
"Anadolu denilen ülke medeniyetler beşiğidir. Bu medeniyetler beşiğine iyi bakın. Mühendisliğe 
hevesi olan birisinin Anadolu'dan öğreneceği çok şey var. Bizden önceki Anadolu sakinleri 
kimlerse, bu topraklar üzerine mühendislik şaheserleri koymuşlardır. Bunlara sahip çıkmaya 
devam edin. Bu şaheserler ülkenin bir yerinde değil hemen hemen her yerinde mevcuttur." 
Son olarak da 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  
 

1.1 GİRİŞ-SULAMANIN ÖNEMİ 
 

İnsanoğlu önceleri avcı topluluğu olarak yaşamını sürdürmüştür. Avcılık yaparak ve 
kendiliğinden yetişen bitki ve meyvelerden geçimini sağlamıştır. İnsanoğlunun tarım yaparak 
geçimini sağlaması, yazının bulunması, sanayi devrimi gibi tarihin en önemli olaylardan biridir. 
Bu olay ilk defa Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak gibi ülkelerde zamanımızdan yaklaşık 8000-9000 yıl 
önce gerçekleşmiş ve Neolitik dönem olarak sonradan isimlendirilmiştir. 
Tarıma yönelme ise sulama işlemi ile gerçekleşir, önceleri çok basit tesisler yapılmış, zamanla 
bunlar uygarlığın ilerlemesine paralel olarak gelişme göstermiştir. Biz burada konuyu neolitik 
dönemden başlayarak incelemeyi sürdüreceğiz. 
Anadolu'muz bu konuda çok büyük bir tarihi zenginliğe sahiptir. Daha henüz farkına 
varmadığımız pek çok değerli mühendislik yapılarının olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bunlar 
yeni araştırmacıları beklemektedir. Tüm tarihi anıtlar yanında, tarihi su yapılarının da; 
yaptıranların kimliği, ırkı arasında fark gözetmeden ortaya çıkarmayı, korumayı, tanıtmayı, bu 
ülkede yaşayan ve ülkeyi seven bizlerin boynumuzun borcu olduğuna inanıyorum. Bu yönden 
tüm uygarlıklardaki su kültürüne yer verilmeye çalışılmıştır. 
Konu hem teknik ve tarihi bir inceleme olduğu için yeni verilen yer adları yanında hangi dilden 
gelirse gelsin eski isimlere de yer vermenin doğru olduğu görüşündeyim. 
Pek Önemli pek çok tesis hakkında çok yetersiz bilgiler bulunmaktadır. Bunlara ileri çalışma ve 
incelemeleri körükleyeceği düşüncesi ile yer vermeyi uygun görmüş bulunuyorum. " Çok değerli 
bir yapı hakkında bilgimiz az ise bu onun kusuru değildir" diye düşünüyorum. 
Anadolu bir uygarlıklar beşiğidir. Ancak kendisinden daha eski olan Mısır, Sümer, Babil 
uygarlıklarının da etkisi altında olduğu kesindir. Su yapılarında kısaca bunlara da yer verilmiştir. 
 

 
1.2.2 NEOLİTİK DÖNEMDE SULAMA 

 
ÇATALHÖYÜK (M.Ö. 7000- 6000) 

Çatalhöyük, son zamanlarda Konya ili Çumra ilçesi Küçükköy yakınlarında bulunmuş Neolitik 
dönemde yaşanmış bir kenttir. Çatalhöyük'te  ortaya çıkarılan bu uygarlık M.Ö. 6500- M.Ö. 5600 
yıllarına tarih verilmekte ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Burada yaşayan nüfus 
uzmanlarca 5000-6000 olarak belirlenmiş olup zamanının en uygar ve kalabalık kenti 
olmaktadır. Çatalhöyük de birbirine bitişik üstten girilen evler tespit edilmiş, dünyada ilk defa 
kerpiç duvar yüzleri sıvanarak üzerlerine resimler çizilmiştir. Evler arasında tapınma mahalleri 
görülmüş ve Anadolu'da en az 6500 yıl yaşamış Anatanrıça kültüne ilk defa burada 
rastlanılmıştır. 
Çatalhöyük'ün varlığı İngiliz bilim adamı arkeolog James Melleart (1925) tarafından tespit 
edilmiş ve onun nezaretinde 1961 yılında  kazılar başlamıştır. Bugün çok çeşitli bilim 
adamlarının arasında bulunduğu ekipler tarafından kazılar devam etmektedir. Çatalhöyük 
yerleşimi iki tepe üzerindedir. Kazıların yapıldığı doğu höyüğü, 32 acre (128 000 m2), ovadan 
yüksekliği 17,50 m, batı höyüğü 400 m çapında bir daire olup ovadan yüksekliği 7,5 m dir. 
Çatalhöyük'te avcılık ve hayvancılık yanında sulu ve kuru tarımda yapılmıştır. Çatalhöyük ve 
çok yakınında bulunan Küçükköy, Konya Ovasına boşalan Çarşamba çayının kolları 
üzerindedir. (Şekil 1) 

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 
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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" (Ref.1.1) 10. Bölümde bilgiler bulunmaktadır. 
Buradan çıkarılan kısa bir özet şöyledir. 
 

 
Şekil 1 

Konya Ovası Sulaması içinde Çatalhöyük’ün yeri ve Ana Tanrıça 
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"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 ekli planda da görüleceği gibi 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. (Ref.1.2)  
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 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. 
 
 

1.2.3 ESKİ MISIR UYGARLIĞINDA SULAMA 
 

Eski Mısır Uygarlığı yaklaşık M.Ö. 3000 yıllarında kurulan ve M.Ö. 525 yıllarında ortadan 
kaldırılan Mısır Krallık döneminde ortaya çıkmıştır. Tanrısal kabul edilen Firavunlar (Pharoah) 
tarafından  yönetilmişlerdir. Krallığın en önemli kenti Kahire yakınlarında kurulmuş bulunan 
Memphis'tir. Krallığın sınırları güneyde Sudan'a kadar bütün Nil vadisini kapladığı gibi, kuzeyde 
zaman zaman Suriye'ye kadar uzanır. 
En büyük imar faaliyetleri M.Ö. 2778- 2420 yılları arasında hüküm süren 3.,4.,5.,6. Sülaleler 
zamanında görülmüştür. Dünyaca ünlü Mısır piramitleri bu dönemde yaptırılmıştır. Dünyanın 
bilinen  ilk mimar ve devlet adamı İMHOTEP bu dönemde yaşamıştır. 
Eski Mısır krallığının ikinci parlak dönemi M.Ö. 1580- 1085 yılları arasında hüküm süren 18, 19, 
20. Sülaleler zamanındadır. Bu dönemin başkenti ve önemli kenti Orta Mısır'da Thebes kentidir. 
II.Ramses  (Krallığı 1290-1224) bu dönemin en tanınmış firavunudur.  
Mısır'a hayat veren Nil (Nile) nehri hakkında kısa bilgiler şöyledir. 6700 km uzunluğunda olan 
Nil, Burundi'de bir kaynaktan doğar, Victoria gölünden beslenir. Yağış alanı 3 000 000 km2 
ortalama debisi 3.000 m3/s dir. (Şekil 2) 
Nil nehrinin eski Mısır dilinde ismi Hapi'dir. Eski Mısır dininde tanrıça İsis'in kardeşi ve kocası 
OSİRİS Nil nehrinin, her yıl yeniden dirilen doğanın tanrısı ve koruyucusudur. Tanrı Osiris'in 
insanlara tarımı, bağcılığı, ve bunun yanında çeşitli sanatları öğrettiğine inanılır.  
M.Ö. 2000 den önce Mısır'da yaşamış Asurlu bir kraliçenin mezar taşına yazılanlar sulamaya 
verdiği önemi vurgulamaktadır. 
 " Suyun önceleri yerleşim olmayan kuru yerlere suyun akmasını ve bereket getirmesinin 
sağladım"  (Ref.1.13) 
Eski Mısır'da yaptırılmış dünyanın en eski barajları ikinci bölümde incelenmiştir. 
 

SUYUN YÜKSELTİMESİ İÇİN KULLANILAN ARŞİMET VİDASI 
Suyu yükseltmek için kullanılan "Arşimet Vidası" yakın zamanlara kadar Mısır'da kullanılmıştır.  
Bir boru içinde dönen helezon çevrilerek su 2-3 m yükseltilmiştir. Mısır'da uygulama ile ilgili bir 
fotoğraf eklenmiştir. (Ref.1.3) Önce Arşiment kimdir? 
 

ARŞİMET (ARCIMEDES) (M.Ö. 287-212) 
İlkçağın en ünlü matematikçi ve bilime katkıda bulunan Arşimet Syracuse’da doğmuştur. Grek 
kökenlidir. Hayatı hakkında çok az bilgi gelmektedir. Çalışma esnasında yeme ve içmeyi 
unuttuğu söylenir. Arşiment suya batan bir cisim, suya batan hacmi kadar suyun ağırlığı ile 
yukarı itilir. Hidrostatikteki bu kural Arşimet kanunu olarak adlandırılır. Yukarı resimde bu 
anlatılmaktadır. 
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Altta ise Arşimet Vidası olarak bilinen ve suyun yükseltilmesini sağlayan ve yakın zamanlara 
kadar Mısır’da kullanılan makine görülmektedir. (Şekil 3) Arşiment kentin Romalılar tarafından 
alınışı sırasında öldürülmüştür.    

 

 
Şekil 2 

Eski Mısır Coğrafyası 
Modern kentler  Kahire (Cairo) -  İskenderiye (Alexsandria)  
Eski kentler  Memphis    -  Thebes   - Abu Simbel 
 

TARİHİ SU YAPILARI 
Kızıl Deniz’e açılan kanal  (Memphis kentinin altında) 
Moeris Gölü     (Lake Moeris) 
Kosheis (Menes Barajı)  (Kahire civarında) 
Seddel Kefere Barajı  (Memphis kenti yakınında) 
Bahr-el Yusuf Kanalı  (Moeris gölünü Nil nehrine bağlayan kanal) 
Piramitler   planda 
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Resim 3 

Arşiment Vidası 
(Bu resim Encyclopedia International cilt1 s.534 den alınmıştır) 

 
 

1.2.4 MEZOPOTAMYA UYGARLIĞINDA SULAMA 
  

Mezopotamya iki nehir anlamına gelen Grekçe bir sözcüktür. Fırat (Efratus) ve Dicle (Tigris) 
nehirleri arasındaki bölgedir. Dünyanın en eski uygarlıkları burada kurulmuştur. İlk yazı yaklaşık 
M.Ö. 3500 yıllarında burada ortaya çıkmıştır. Mezopotamya'da ilk uygarlık M.Ö. 3700-M.Ö. 
2300 yıllarında Sami kavminden olmayan Sümer'ler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde 
kent devletleri kurulmuştur. Dilleri Sümerce'dir. Daha sonra Sami ırkından Akat'lar bölgeye 
hakim olmuş, Babil (Babylonia) M.Ö. 2000'lerde dünyanın en önemli kültür merkezi haline 
gelmiştir. Babil'de Akatca'nın bir lehçesi olan Babil dili konuşulmuştur. 
Daha sonra, Asur İmparatorluğu bölgeye hakim olmuştur. Daha çok askerliğe önem veren Asur 
İmparatorluğu pek çok kavimden oluşuyordu. Dilleri Akatca'nın başka bir lehçesi olan Asur 
dilidir. 
Tarihi Mezopotamya topraklarında, bugün Irak, Suriye ve Türkiye'nin kısmen güneydoğu 
Anadolu bölgesi yer almaktadır. Bölgeye hayat veren, dini metinlere konu olan Fırat ve Dicle 
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nehri Türkiye'den doğmakta, Suriye ve Irak topraklarını geçdikten sonra birleşmekte ve Basra 
Körfezi'ne  (Persian Gulf)  boşalmaktadır. 
Bu nehirler hakkında kısa bilgiler şöyledir. FIRAT: İsmi batı dillerinde Efratus, Arapça Furat, 
Farsça Ufrat, eski Akad dilinde Purattum, Sümer tabletlerinde ise Uruk nehri olarak 
anılmaktadır. Ermenice ismi ise Yeprad. 
Türkiye'den doğmakta, çeşitli kollarla birleşerek Suriye ve Irak topraklarına geçerek Dicle nehri 
ile birleşip Basra körfezine boşalmaktadır. Türkiye'de uzunluğu 1170 km, yaklaşık toplam 
uzunluğu 2935 km dir. Türkiye'deki ortalama yıllık verimi 32 km3 . 
DİCLE: Batı dillerindeki ismi Tigris'dir.  Türkiye'den doğmakta, Diyarbakır içinden geçerek Irak 
sınırlarına girmektedir. İran'dan gelen kollarla birleşmektedir. Türkiye'deki uzunluğu yaklaşık 523 
km, toplam uzunluğu ise 1900 km dir.  Bağdat içinden geçerken ortalama debisi 1236 m3/s dir.   
Mezopotamya'da yaptırılmış tarihi barajlar ikinci bölümde incelenecektir.  
 

 
Şekil 4 

Mezopotamya’da tarihi coğrafya, antik kentler, su sistemleri 
Ur  (An Nasiriye)   Babylon (Hilla)  Nippur (Bağdat’ın güney batısı) 
Ninova  (Musul yakını)  Marduk Barajı  (Samarra)   
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1.2.5 SÜMER UYGARLIĞINDA SULAMA 
 

NİPPUR KENTİ SULAMA KANALLARI 
Nippur önemli bir Sümer kenti ve kültür merkezidir. Bağdat'ın 150 km güney batısındadır. Yeri 
planda gösterilmiştir. Nippur kentinin Fırat nehrinin eski yatağı üzerinde olduğu uzmanlarca 
belirlenmiştir. Nippur kenti kalıntıları Fırat nehrinin bugünkü yatağından 30-40 km daha 
doğudadır. Zaman içinde Fırat yatağının değiştirmiştir. Burada inceleyeceğimiz tabletler de 
Nippur kentinin Fırat nehri kıyısında olduğunu göstermektedir. 
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın " Sümerli Ludingirra'nın Yaşam Öyküsü" (Ref.1.4) adlı 
eserinde Nippur sulama kanalları hakkında ilginç bilgiler bulunmaktadır. 
Nippur kentinde zamanımızdan yaklaşık 4000 yıl önce Ludingırra isminde bir öğretmen 
yaşamış, kenti ailesi ve kendisi hakkındaki bilgileri "Ludingırra'nın Yaşam Öyküsü" adı altında 
Sümer dilinde kil tabletlere kaydetmiştir. 
Bu tabletler parça parça bulunarak çeşitli müzelere konulmuştur. Tabletler Sümerolog'lar 
tarafından uzun çalışmalar sonucu bir araya getirilebilmiştir. Tabletlerin tümü 25 adettir. Bu 
tabletler arasında Nippur kenti planı da yer almaktadır. 
Nippur'un baş ve koruyucu tanrısı "ENLiL" olup, Nippur Enlil'in yeri, Ludingırra ismi ise  "Enlil'in 
adamı" anlamına gelen Sümerce sözlüklerdir. Theofilos, Abdullah isimlerine benzer şekilde… 
Tablet 14 de evler ve bahçeler hakkında bilgiler vardır. : " Nippur'da evler tek veya iki katlıdır. 
Hepsinin içinde çeşitli ağaçları olan bahçeler vardır. Bu bahçelerde en önemli meyve hurmadır. 
Bildiğiniz gibi ülkemizin havası sıcak ve yağmuru azdır. Bu yüzden bahçedeki bitkiler ve ev halkı 
için sular nehirlerden ve kanallardan kil künklerle gelir. Bunların bakımından kent yöneticisi 
sorumludur." 
Tablet 15 de ise pis su tesisatı hakkında şu bilgiler yer almaktadır. " Evlerde yukarı çıkan 
merdiven altında tabanı tuğla döşeli, ortasında büyük bir boşluk olan hela vardır. Pislikler 
künklerle başka yerde toplanarak bazı yöntemlerle zararsız hale getirilir" 
Tablet 19 da ise İDNUNBİRDU kanalı ve burada yapılan kutsal törenler hakkında açıklamalar 
bulunmaktadır. "En sevdiğim eğlencelerden biri İdnunbirdu kanalında yapılan kutsal törenlerdir. 
Bu kanalın önemi, Fırat nehrinin sularını uzaklara kadar ulaştırıp, kıyılardaki bağ ve bahçelerin 
sulanmasını ve teknelerle Nippur'dan başka kentlere gidilmesini de sağlamasıdır. 
Tanrımız Enlil'in, İdnunbirdu kanalında tanrıça Ninlil'in çıplak güzelliğini gördüğüne ve aşık 
olduğuna inanılmaktadır. 
Ludingırra  başka tabletlerde kendisi ve ailesi hakkında da bilgiler vermekte, kentleri Nippur'un 
çok daha önceleri tanrılar tarafından kurulduğunu ve ilk olarak buralarda Sümerler'in yaşadığını 
belirtmektedir. Kil tablete çizilmiş tablette kent planı, kertin önemli yapıları ve İdnunbirdu kanalı 
yanında başka bir kanal olan Idşauru kanalı görülmektedir.  
Sonuç olarak öğretmen Ludingırra'nın verdiği bilgiler, bugünün mühendis ve mimarlarını uzun 
uzun düşündürecek ve araştırmaya yöneltecek cinstendir. Ludingırra Sümerler'in yönetimden 
uzaklaştırılıp azınlığa düştüğü dönemde yaşamıştır. 
Sulama kanallarının, kil su künklerinin, ve pis su tesisatlarının 1000 veya 2000 yıl önceden 
yapıldığı düşünülebilir. Yani zamanımızdan 5000 veya 6000 yıl önce…. 
 



 8

 
 

Şekil 5 
Nippur Kenti planı   (Üstte planın bulunduğu tablet) 

 
2 Tanrı Enlil Tapınağı 5 Kentin Merkez Parkı 
7 FIRAT Nehri 10 Seks Yapılan Kirli Yapı (Genelev) 
8 IDNUNBIRDU Kanalı 9 IDSAURU Kanalı 
11 Yüce Kapı 13 Ay Tanrıçası NANNA Kapısı 
14 Uruk Kapısı 15 Ur Kapısı 
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1.2.6 BABİL KENTİNDE SULAMALAR 
 

Babil, Fırat nehri kenarında kurulmuş bir kenttir. Kral Hammurabi M.Ö. 1728-1686 veya 1792-
1750 yılları arasında krallık yapmış ve döneminde Babil en parlak günlerini yaşamıştır.  
Kral Hammurabi tarihte kanunları ile bilinir. Bu kanunlar 2,46 m uzunluğunda diyorit bir taşa 
işlenmiş olup 282 maddeden ibarettir. İnsanlığın bu çok önemli Hukuk Anıtı 1902 yılında İran'ın 
eski Susa kentinde bulunmuş olup halen Paris'te Louvre Müzesi'ndedir. Anıtta kral Hammurabi 
ve Güneş ve aynı zamanda Adalet Tanrısı Shamash görülmektedir. 
Bu kanunlar içinde sulama ilgili çok ilginç belgeler bulunmaktadır (Ref.1.5). Bunlardan bazıları: 
Madde 53: Su bendini zayıf inşa eden kişi, bundan dolayı çevreye vereceği zarardan 
sorumludur. 
Madde 55 : Suyun taşması sebebiyle komşusuna zarar veren  kişi bundan sorumludur. 
Madde 64: Bir bahçe kiralandığında, ürünün 2/3'ü bahçe sahibine, 1/3'ü kiralayana verilmelidir. 
Kral Hammurabi'nin görevli Sid-İndinnam'a şu emri yer almaktadır.  
"DANAMUM kanalı etrafındaki tarla sahiplerini bir araya topla, bir ay içinde Danamum kanalını 
kazdır. (Ref.1.6) 
Babil yeniden kuruluşu ve ikinci parlak dönemini M.Ö. 605-562 yıllarında Kral olan 
Nebuchkadnezzar döneminde yaşamıştır. Hayatı çeşitli savaşlarla geçen kral Babil'in surlarını 
yenilemiş, anıtsal yapılarla donatmış, antik çağın yedi harikasından biri olan Asma Bahçeleri 
kurmuştur. 
Asma bahçeler suni bir tepe üzerinde oluşturulmuş teraslardan meydana geliyordu. Suyu 
kanallarla Fırat nehrinden geliyordu. Çok çeşitli çiçekler, ağaçlar ve üzüm asmaları yer alıyordu. 
Babil'de yapılan sulamalarla ilgili bilgiler ekli (Ref.1.7)- (1.8) de yer almaktadır.  
 

 
1.2.7 ASUR İMPARATORLUĞU'NDA NİNOVA KENTİNDE SULAMA 

 
Asur İmparatorluğu döneminde görkemli tesislere Ninova (Nineveh) kentinde rastlamaktayız. 
Ninova, Dicle nehri üzerinde, modern Musul kentinin karşısındadır. M.Ö. 704-681 yıllarında 
Asur Kralı olan Sennacherib ataları gibi sadece savaşçı olmayıp, tarımı ve yeşili seven bir kral 
idi.  Kendisine başkent olarak Dicle'nin bir kolu olan Khosr üzerinde çıplak bir arazide bulunan 
Ninova'yı seçti. Ninova'yı genişletti.  Kuru iken yeşil, büyük bir kent haline getirdi.  
Ninova çevresinde planda görüldüğü gibi kuzeyden güneye akan iki nehir vardır. Khosr ve 
Gomel nehirleridir. Bunlardan Khosr Ninova içinden geçerek Musul'da Dicle'ye katılmaktadır. 
Gomel ise Ninova'nın yaklaşık 45 km doğusundan güneye doğru akmaktadır. Her iki nehrin 
yağış havzaları birbirinden farklıdır. 
Kral önce Gomel nehri üzerinde Bawian barajını yaptırmış, bu barajda toplanan suları, 
kazdırdığı kanal ve su kemeri ile Jerwan mevkiinden geçirip Khosr nehrine aktarmıştır. Jerwan 
yakınlarında yaptırdığı su kemerinin ve kanalların kalıntıları bugün görülebilmektedir. 
Bu su kemeri Roma öncesi dünyada yapılmış ilk örneklerdendir. Burada bugünkü projelerce 
çokça uygulanan bir havzanın suyunun diğerine aktarılması olayı karşımıza çıkmaktadır. 
Khosr  üzerinde Khorsabad (eski Dur Sharrukin), Kısırı, ve hemen Ninova'nın kuzeyinde Ajilah 
barajlarını yaptırdı. 
İki nehir üzerinde yaptırılmış üç baraj, su kemeri ve komşu bir havzadan su aşırması ile, Ninova 
içindeki su hendekleri ve meyve ve çiçek bahçeleri ile birlikte, Kral Sennacherip tarafından 
gerçekleştirilmiş bu proje tarihin derinliklerinde görülebilen bir mühendislik harikasıdır. 
Barajların boyutları hakkında bilgiler bulunmamaktadır. Jerwan su kemeri hakkında bilinenler 
şöyledir. (Ref.1.10)  
Uzunluk : 300 m-  Genişlik: 12 m -Yükseklik: 7.50 m - Su yolunun uzunluğu: 31 mi ( 50 km) 
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Jerwan'da bulunmuş Asur dilindeki küçük yazıtta . " SAT SIN-AHHE-RIBA SAR KISSATI SAR 
ASSUA" -" Belonging to Sennacrerib, King of the World, King of Assyria"- "Dünya'nın ve Asur'un 
Kralı Sennacherib'e aittir" (Ref.1.12) 
Gene bu bölgede bulunan ve halen Londra British Museum'da sergilenen Asur dilindeki yazıtta 
da kral şunları söylemektedir. " 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.  
Gezi konularında yazıları olan Bayan E. Kalkas Daily News'de yazdığı İngilizce Kral 
Sennacherip emirlerinin Tünkçe'si şöyledir.(Ref.1.12) "Önce kentin üst tarafında kamu yararı için 
yerler ayırdım ve kalan kısımlarda her Ninova'da yaşayan vatandaş için 2 Pİ (bir çeşit alan 
ölçüsü ) alanında bahçe verdim. Kısiri kentinden Ninova'ya kadar bahçeleri bakımlı hale 
getirmek için dağlar arasından kanallar kazdırdım. Bunun uzunluğu 1,5 BORU (bir çeşit uzunluk 
ölçüsü). Kanallardan su alan sulama hendeklerini kazdırdım" 
Ayrıca bu su sistemi hakkında (Ref.1.11) daha geniş açıklamalar bulunmaktadır. 
 
 

 
Şekil 6 
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1.2.8 UMMAN (OMAN) NIZWA KENTİ KUYULU SULAMASI 
 

Bugün Arabistan yarımadasının batısında  bir petrol ülkesi olan Umman'ın Nizwa kentinde çok 
eski ve çok değişik bir sulama sistemi bulunmaktadır. Umman'ın eski başkenti ve önemli bir 
kenti olan Nizwa başkent Maskat'ın 100 km güney batısındadır. 
Nizwa yakınlarındaki Hajar dağlarında bulunan su kaynakları önce açılan ve ana kuyu olarak 
isimlendirilen büyük depolarda toplanmıştır. Bu kuyuların derinliği 70 metreye kadar inmektedir. 
Buradan alınan sular falaj adı verilen yer üstü ve yer altı kanallarla (aflaj -kanallar) vahalardaki 
bahçelere taşınmıştır. Kanalların ve ana kuyuların yer altında olması çok sıcak olan ve su 
kaynağı kıt olan bu ülkede buharlaşmayı önlemiş ve mucizevi şekilde çöller aşılmıştır.   
Umman'daki geleneğe göre bu tesisler, Davut Peygamberin (Birleşik Israel ve Judah krallığının 
kralı, M.Ö. 1010-970 veya M.Ö. 1000-961 yıllarında kral olduğu kabul edilir) oğlu Süleyman 
Peygamber (Israel ve Judah Kralı M.Ö. 970- 931 veya 961-922 yıllarında kral ) tarafından doğa 
üstü varlıklarla onbin adedi on gün içinde kazdırılmıştır. 
Arkeolojik araştırmalar ise bu görüşü doğrulamamaktadır Çünkü o yüzyılda yerleşim olmadığı 
gibi Süleyman peygamberin devletinin sınırları bugünkü Israel ve Ürdün topraklarını kapsıyordu. 
Bu kanalların 3. yüzyılda İran'daki Sasani imparatorluk dönemine ait olabileceği kabul 
edilmektedir. Benzer tesislerin İran'da bulunduğu bilinmektedir.  
Bir kısmının ise Pers İmparatorluğunun kurucusu ve bölgeyi kolonize eden M.Ö. 550-530 yılları 
arasında hüküm süren Büyük Kral Cyrius zamanında yapıldığı ağırlık kazanmaktadır.  Bu kral 
M.Ö. 546 yılında Lidya devletini ortadan kaldırarak tüm Anadolu'yu da yönetimi altına almıştır.  
Suyun kabileler arasında dağılımı hukuk kurallarının gelişmesi ile çözülebilmiştir. İslam öncesi 
bunun nasıl yapıldığı hakkında bazı tahminler bulunmaktadır. En eski yazılı belgeler 10. Yüzyıla 
aittir. İslami dönemlerde bölgenin politik yapısı, kabilelerin sosyal durumu ve İslam dininin 
öncelikleri göz önüne alınarak bir çözüme gidilmiştir. İlk öncelik dini görevlere, hamamlara, 
günlük su ihtiyaçlarına verilmiş, bu yüzden yerleşim yerleri memba tarafında düşünülmüş ve 
daha sonra belirli kurallarla sulamaya verilmiştik.( Ref.1.14). Ekli resimde makaleden bölüm ve 
"Ana Kuyu" fotoğraf görülmektedir. 
 

 
Şekil 7 
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1.2.9 ÇİN’DE SULAMA 
 

Çin’de sulamanın 4000 yıl öncesinden başladığı bilinir. İlk krallar su kontrolunda gösterdikleri 
dirayetleri değerlendirilmiştir. Hsia sülalesinden Mühendis İmparator Yu (M.Ö. 21.yüzyıl) bu 
konuda en önde gelir. Efsanevi bir kral olan Yu, nehirleri incelediği, taşkınlara karşı önlem 
aldığına inanılır. Hidrolik ve sulamanın patronu (piri) olduğu kabul edilmektedir. (Resim 7a) 
 

 
Şekil 7a 

Efsanevi Çin İmparatoru Büyük YU 
 

Gene Çin’de Tu Kiang barajı, Li ve oğlu tarafından (M.Ö. 200 yılları) yarım milyon dönüm (acre) 
pirinç tarlalarını sulamak için inşa edilmiştir. 
Suyu yükseltmek için kullanılan su merdivenleri Çin ve çevresinde kullanılmıştır. Bunu keşfeden 
kişi Tanrı saygısı görmüştür. 
700 mil uzunluğundaki Büyük Kanal Sui tarafından 584-618 yılları arasında inşa edilmiştir. 
 
 

1.2.10 TURFAN’DA KARIZ SİSTEMİ 
 

Turfan Çin’in batısında Uygur Bölgesi’nde (Xinjiang) Taklamakan çölü yakınında bir vaha 
kenttir. Eski İpek yolu üzerinde idi. Çevresi Tian shan dağları ile kaplıdır. Çok kurak bir iklimi 
vardır. Yıllık yağış 240 mm civarındadır. Tien shan dağlarının yükseklikleri 4000-6000 m olup, 
karla kaplanır. Eriyen kar suları çölde kaybolur. Turfan halkı bu kar sularını kapalı kanallarla 
getirmişler ve su ihtiyaçlarını karşılamışlardır.  
Bu kapalı yer altı kanallarına Uygur dilinde KARIZ (kehriz-qanat) adı verilmiştir. Turfan’da en 
uzun karız 10 km, diğerleri ortalama 3-4 km civarındadır. Halen kullanılan 1100 karız olduğu 
bilinmektedir.  
Karızların yapılışı da şöyledir. 20-30 m aralıkla 3-20 m derinliğinde ve 1 m çapında kuyular 
açılmakta, bunlar tabandan birleştirilmektedir. Suyun yer altından gitmesi suyun buharlaşmasını 
önlemektedir. Halen kullanılmakta olan bu karız sisteminin Turfan’ın yaşam ve ekonomisinde 
çok önemli bir yeri vardır.  
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1.2.11 KUZEY AMERİKA'DA HOHOKAM KABİLESİ SULAMASI 
 
"The Salt River Project" olarak bilinen bu tarihi sulama projesi, güney orta Arizona'da geniş, 
alüvyonlu bir ovada yer almaktadır. Bir zamanlar bu vadi sulanabilir arazilerden oluşuyordu. 
Phoenix kentinin hızlı büyümesi ile sulama kanalları ortadan kalkmış ve yerlerine yüksek 
teknolojinin uygulandığı iş merkezleri kurulmuştur. 
M.Ö. 200 yıllarında HOHOKAM olarak bilinen Kızılderili kabilesi, bu verimli Salt River vadisine 
yerleşmişti. Kültürel olarak geliştikçe Hohokam kabilesi kesici taşlara bir ağaç sopa geçirerek 
yaptıkları aletlerle (hoe) kanallar kazmışlar suyu tarlalara aktararak sulama yapmışlardır. 
Arkeologlar Hohokam kabilesinin 250 mil uzunluğunda kanallar kazdıklarını saptamışlardır. 
Bugünkü etüt ve çok gelişmiş teknoloji ile açılan kanallarla sürpriz şekilde benzerlik 
göstermektedir. 
Hohokam sulama sistemi, Kuzey Amerika'da Kızılderililerin  gerçekleştirdiği en büyük ve en 
başarılı proje kabul edilmektedir. Yaklaşık 1400 yıllarına doğru bilinemeyen sebeplerle 
Hohokam kabilesi bu vadiyi ve sulama sistemini terk etmişlerdir. 
1867 yılında Phoenix kentinin bulunduğu alanda askeri süvari kampı kuruldu ve atlar için bol 
saman ihtiyacı ortaya çıktı, Kamp yöneticisi John Smith ve arkadaşları su ve saman temini için 
yaptıkları araştırmada eski sulama kanallarının farkına vardılar ve bir sürede kullandılar. 
Bunu takiben "The Swilling Irrigation Canal Co" adlı sulama şirketi kuruldu ve Birleşik 
devletlerinde katkıları ile modern sulama projesi başlatıldı. 
Hohokam kabilesinin çalışmalarını gösteren resimler  eklenmiştir. (Şekil 8) 
 
 

 
Şekil 8 

Kuzey Amerika’da sulama kanalları 
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1.3 ANADOLU'DA SULAMALAR 
 

1.3.1 GENEL BİR DEĞERLENDİRME 
 

Bundan önceki bölümde daha eski  uygarlıklardaki sulamaları inceledik. Özellikle Mısır ve 
Mezopotamya'da olan gelişmeler Anadolu'da etkili olmuş ve örnek oluşturmuştur. Anadolu'da 
olan gelişmelerin iyi değerlendirilebilmesi için bunlar hakkında bir ön fikir sahibi olmak gerekli 
idi. Anadolu'da Çatalhöyük döneminden beri sulama yapıldığı ve su kaynaklarından 
yararlanıldığı kesindir. Eski bazı sulama tesisler terkedilmiş, bazıları kullanılsa bile büyük 
değişiklik ve onarım görmüştür. Ayrıca çok azında yaptıran kişi veya kuruluşun kitabesi yer 
almaktadır. Sulama tesisleri ekonominin can damarı olduğu halde anıtsal eserler olmadığından 
yapılma tarihinin saptanmasında büyük güçlükler bulunmaktadır. Çevrenin tarihine bakarak bazı 
tahminler yürütmek mümkündür. 
Türkiye'de bu konuda henüz ciddi araştırmalar yok denecek kadar azdır. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün 1954 yılında kurulması ile Türkiye'nin bir yandan toprak ve su kaynakları 
değerlendirilmeye başlanmış öte taraftan eski tesisler olan halk sulamaları hakkında bilgiler 
toplanmaya başlamıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1959 yılında çok eski zamandan beri 
kullanılmakta olan halk sulamaları ile ilgili bir çalışma başlatmış ve 1960 yılında "Türkiye'de 
Mahalli Sulamalar Hakkında Bir İnceleme" (Ref.1.15) adı altında yayınlamıştır.  
Bu yayının giriş bölümünde şöyle denilmektedir. "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 
mevcut ve mahalli teşekküller marifetiyle tesis edilmiş, sulama tesisleri hakkında fikir edinmek 
için Sayın Genel Müdür Süleyman Demirel'in 09.07.1959 gün ve 3-b/622 sayılı emirleri 
gereğince mahalli sulamalar "İşletme Dairesi Başkanlığı" tarafından ele alınmıştır.  
Bu sulamaların ele alış gayesi, bu sektörün ne yaptığı, nasıl bir sulama şekli tatbik ettiğini, 
adetlerin ve idare şekillerinin neler olduğunu, ve sulama tesislerinin ne durumda bulunduğunu 
anlamak, icap ediyorsa teknik yardımda bulunmak, devlet sektörü olarak mahalli sulamaların 
eski durumları göz önüne alınarak gerektiğinde yeni planlama ve projelere gitmek şeklinde 
belirtilmektedir. 
Problemin halli için bir sulamanın bütün hallerini belirtecek soru formları hazırlanarak bütün 
bölgelere gönderilmiştir. Bölgelerden gelen formlar esas alınarak sulamaların vilayetlere göre 
cetvelleri hazırlanmıştır. Bakım ve onarım hakkında bilgiler verilmiştir. 
Yayında 828 mahalli sulama tespit edilmiştir. En çok mahalli sulamalar 128 adetle Erzurum'da 
bulunmakta, arkasından 86 adet ile Van arkadan gelmektedir. Bunu 55 adet sulama ile 
Gümüşhane-Bayburt, 53 adetle Tokat, ve 47 sulama ile Malatya takip etmektedir.  
Bu kitaptan birkaç tipik örnek verilmiştir. 
Vilayeti  : Gümüşhane 
Kazası   : Bayburt 
Yeri   : Vağında, Havnus, Gütgüne, Abrans, Konursu köyleri 
Sulamanın ismi :- 
Sulamanın tarihi : Köylerin kuruluşu ile 
Memba  : Soğanlı dağları 
Sulama suyu  : 1700 l/s 
Sulanan saha  : 15000 dekar 
Mahsuller  : Buğday  % 20  120 kg/dekar 
   : Arpa   % 15  160 kg/dekar 
   : Şeker Pancarı % 30  3000 kg/dekar 
   : Diğerleri  % 25 
   : Nadas  % 10 
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Vilayeti  : Konya 
Kazası   : Merkez (Meram) 
Sulamanın ismi : Meram Sulaması 
Sulamanın tarihi : Selçuklulardan beri 
Memba  : Meram Çayı 
Su miktarı  :1000 l/s 
Sulanan alan  : 300.000 dekar (?) 
Mahsuller  : Buğday (hububat) % 60 300 kg/dekar 
   : Sebze  % 30 500-600 kg/dekar 
   : Şeker Pancarı % 10 6000 kg/dekar 
 
Vilayeti  : Konya 
Kazası   : Ereğli  
Sulamanın ismi : Alanark Sulaması 
Su miktarı  : 5.000 l/s 
Su kaynağı  : Zanapa (Delimahmutlu ) deresi 
Mahsuller  : Hububat  % 90  125 kg/dekar 
   : diğerleri  % 10 
 
Vilayeti  : Van 
Kazası   :Gürpınar 
Sulamanın ismi : Nanik, Akçiranis köyleri sulaması 
Su miktarı  : 300 l/sn 
Su kaynağı  : Hoşap Deresi  
Mahsuller  : Hububat  % 90  
 
Vilayeti  : Van  
Kazası   : Erçek Nahiyesi 
Sulamanın ismi : Erçek Nahiyesi sulaması 
Su miktarı  : 3.000  l/sn 
Su Kaynağı  : Keçanis deresi, Ermanis göleti 
 
Vilayeti  : Malatya (merkez) 
Sulamanın ismi : Çanakçı suyu sulaması  
Su kaynağı  : Memba suları 
Su miktarı  : 200 l/sn 
Sulanan alan  : 20.000 dekar  
Mahsuller  : Hububat, meyve   
 
Bu yayın bu konuda ilk olup çok önemli bir konuya girmektedir. Ancak bazı bölgeler işi çok ciddi 
tutarak konuya eğilmişler, bazıları ise gereken önemi vermemiştir. Türkiye'deki mahalli 
sulamaların tümü bu değildir. Ayrıca tarihini belirtmek bir araştırma ve uzmanlık işidir, verilen 
tarihler halk inancıdır. Verim suyun miktarı, sulanan alan gibi fiziki değerler çok yaklaşık olarak 
verilmiştir. 
Şimdi tarihi dönemlerden sulama örnekleri verilecektir. Anadolu'da Neolitik dönemde 
Çatalhöyük'teki sulama 1.2.2 bölümünde incelenmiştir. 
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1.3.2 GEÇ HİTİT DÖNEMİ 
 

Anadolu'nun ilk devleti olan Hitit İmparatorluğunun M.Ö. 13. yüzyılda tespit edilemeyen sebeple 
dağılmasından sonra, halk ve yöneticilerin bir bölümü İmparatorluk başkentinden daha doğuya 
ve güneye kayarak 4-5 yüzyıl sonraları beylikler şeklinde yönetimler kurmuşlardır. 
Bunlardan en önemlilerinden biri olan Tuvana (veya Tiyana) Krallığı Konya Ereğli'si civarında 
kurulmuştur. Tuvana Krallığı Asur İmparatorluğu'na bağlı vasal (yarı bağımlı) bir devlettir. 
Bilinen tek kralı Warpalawa, Asur kralı Tiglath-Pleser (Krallığı M.Ö. 747-727) döneminde 
yaşamıştır. Krallığın sınırları Tyana (Niğde-Bor-Kemerhisar), İvriz (Ereğli), Niğde yakınında 
Andaval'ı (Tuvala) içine alıyordu. 
Tuvana Kralı Warpalawa'nın Ereğli-İvriz çayının kaynağında bir kayada bir rölyefi (kabarması) 
bulunmaktadır. Bu kayadaki anıtta, kral Warpalawa ve Hitit tanrısı Tarhundas görülmektedir. 
Tanrının elinde üzüm ve buğday başağı görülmekte ve kayaya yazılmış yazıtın sadece iki satırı, 
Asur dili uzmanı ve bu konuda çeşitli kitapları olan Prof. Henry Sayce (1845-1933) tarafından 
okunmuştur. Türkçe'si şöyledir. (Şekil 10) 

 
Bu asmaları ben sarayda bir çocuk iken diktim. 

Tarhundas onlara bereket verir 
Warpalawa, Kuvvetli, Kahraman, Tuvana Kralı 

 
Görüldüğü bu eşsiz anıt ve üzerindeki yazıt tarımla, sulama ile ilgilidir. Bugün Ereğli Müzesi'nde 
olan henüz okunmamış İvriz'de bulunmuş bir yazıt daha bulunmaktadır. Kral Warpalawa'nın 
İvriz'deki bu eşsiz kaya anıtından başka, Ereğli Ambar deresi içinde, Bor Kemerhisar (Tyana) ve 
Niğde (Andaval) de bulunmuş üç kabartma anıtı daha bulunmaktadır. 
Bu anıt altından çıkan su kaynağı İvriz çayını meydana getirmektedir. İvriz çayının suladığı alan 
ise bugün Ereğli ovasıdır. Bu anıt ve yazıt, bu ovada M:Ö. 8. yüzyıldan buyana tarım 
yapıldığının kanıtıdır. 
Şimdi İvriz çayı ve bu ovada çok eski zamanlardan kalma basit halk sulama kanalları 
incelenecektir.(Ref.1.16) Ereğli ovasının planı ve İvriz Anıtı eklenmiştir. 
Kral Warpalawa'nın anıtı önünden çıkan su kaynağından başlayan İvriz çayı tüm mevsim akan 
bir çaydır. Planda görüleceği gibi az ilerde yazları kuruyan "Delimahmutlu Deresi" ile 
birleşmektedir. İvriz çayı Ereğli içinden akarken planda görülen beş sulama arkına (sulama 
kanalları) su vermektedir. 
Yazlık arkı  -Alanark   - Tekke Arkı -Şehir Arkı   -Kirli Ark 
İlerde 52 km uzunluğunda aynı ovada bulunan Alanark'la aynı ismi taşıyan bir kanalda burada 
bulunmaktadır. Şehir arkının Ereğli'ye içme suyu taşıdığı bilinmektedir. Bu kanallar 5-10 km 
uzunluğunda insan eli kazılmış basit toprak kanallardır. Ereğli'de söylence, bu sulamanın çok 
eski olduğu, Hitit'ler döneminden kaldığı şeklindedir. Yüzyıllar boyu bölge ekonomisinin bel 
kemiğini oluşturmaktadır. 
Çevrede Roma dönemi öncesi Kbistra kentinin olduğu bilinmekte, ancak yeri tam olarak 
belirlenememiştir. Ereğli- İvriz arasında bir yerde veya Ereğli kentinin yerinde olduğu 
düşünülebilir. Kbistra ismi İvriz olarak bugüne gelmiştir. İvriz su kaynağında:  max debi : 13 m3/s 
- min. debi: 1,150 m3/s dir. 
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Şekil 9 

Konya – Ereğli eski sulama kanalları (Bildirici, 1996) 
 

 
Şekil fotoğraf 10 

Konya Ereğli İvriz’de Warpalava anıtı (M.Ö. 8. yüzyıl) 
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1.3.3 URARTU DÖNEMİ'NDE SULAMA 
 

GENEL BİR DEĞERLENDİRME 
 

Urartu Krallığı, M.Ö. 840-590 yılları arasında, Van gölü çevresinde kurulmuş ve tarihte 
sulamaya büyük önem vermiş bir devlettir. Başkentleri eski ismi Tuşba olan Van kentidir. 
Urartular ülkelerine "Bianili" ismini vermiş idi. Bu isim zamanla VAN ismine dönüşmüştür. 
Sınırları doğuda İran'a, kuzeyde Ermenistan'a, batıda Erzincan'a güneyde Urfa'ya kadar 
uzanıyordu. Başkent Van dışında bilinen önemli kentleri de şöyle: Sardurihinili (Van’ın 24 km 
güneyinde Çavuştepe), Alniunu (Van’ın 17 km güneyinde Edremit), Argistinili (Ermenistan, 
Armavir). 
Van kenti çevresindeki Urartu dönemi kaleleri şöyledir. Van Kalesi (tarihi kalenin içinde su 
pınarları mevcut, eski Van kenti de kalenin hemen altında, bugün kalıntılar var, terk edilmiş), 
Rusahinili (Toprakkale-Van), Hoşap Kalesi (Van’ın güneyinde), Yukarı ve Aşağı Anzaf kaleleri, 
Yukarı ve Aşağı Zwistan (Elmalı) kaleleridir. 
Urartular politik üstünlük sağlamak, ve belki de artan nüfusa iş imkanları sağlamak ve onların 
ekonomik durumunu iyileştirmek için sulama projelerine yönelmişlerdir. Demircilik ve 
madencilikte de çok ileri olan Urartu devleti dünyanın ilk hidrolik uygarlığını kurmuşlardır. Ayrıca 
dünyada ilk defa karayoluna önem vermişler ve deniz olarak belirttikleri Van gölünde iskeleler 
yapmışlardır.(Ref.1.17) Urartular'ın  yüzyıllar önce yaptığı ve çoğu bugün dahi kullanılmakta olan 
hidrolik anıtsal eserler hakkında çok çeşitli yayınlar bulunmaktadır. (Ref.1.19)  
Urartular döneminde en önemli sulama sistemi, bugünde kullanılan "Şamran Kanalı"dır. Ancak 
Urartu sulama tesisleri bunlardan ibaret değildir. Okunan Urartu dilindeki yazıtlardan Kral 
Menua'nın Van gölü kıyısında Ercis'te "Dainalı" (Zilan dere?) deresinde kanal kazdırarak sulama 
yaptırdığı bilinmektedir. (Ref.1.18)  
Gene yazıtlardan Menua'nın ve kızı "Tariria"nın (Kadembastı mevkiinde) bahçeler yaptırdığı 
belirtilmektedir. Gene 4 okunmuş yazıttan gelen bilgilere göre Bulanık (Muş) ve Malazgirt'te 
sulama tesisleri yapıldığı konusunda bilgiler vardır.  
Ururtu kralı Argisti (M.Ö.786-764) tarafından Aras vadisinde sulama tesisleri yaptırdığı 
yazıtlardan öğrenilmektedir. Ancak bunların neler olduğu konusunda bilgi yoktur. 
Asur kaynaklarına göre gene Urartu Kralı Rusa I (M.Ö. 735-714) Ulhu kentinde sulama tesisleri 
yaptırmıştır. Asur kralı Sargon (Krallığı M.Ö. 721-705) Ulhu kentini kuşatarak aldığında burada 
gördüğü sulama kanallarını hayretle izlemiş ve şöyle demiştir. 
"Suyun akışını sağlayan bir yer altı su yolu inşa etmiş, su sanki Fırat nehrinde olduğu gibi 
akmaktadır. Bunlardan sayısız küçük su kanallarına veriliyor ve sulama yapılıyor (1.20). Ancak 
kral hayran kaldığı bu kanalları tahrip etmiştir. Bugün Ulhu kentinin neresi olduğu 
bilinmemektedir. 
Ayrıca yazıtları olmayan veya kaybolan, yerleri yeni belirlenen sulama tesisleri de 
bulunmaktadır. İleride incelenecek Doğu Beyazıt Ferhat Kanalı buna bir örnektir. 
Urartu dilinde bulunan yazıtlar bugün okunmaktadır. Urartu dili Kafkas dil ailesinden gelmekte 
ve ölü bir dildir. 
 
 

URARTU KRALLIK HANEDANI 
Tarihin ilk çağlarında sulamaya bu kadar önem vermiş Urartu krallık hanedanı hakkında bilgi 
vermek yerinde olacaktır. 
 
SARDURI  I ( M.Ö. 840-830) 
Urartu krallığının ve Tushpa (Van) kentinin kurucusudur. Babasının ismi "Lutipri" olarak 
geçmektedir. Van Kalesi Sardur Burcu'nda (Madır Burcu) bulunan Asur dilinde yazılmış kitabe 
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Urartu krallığına ait bilinen en eski yazıttır. Bu yazıtta  Sarduri savaşlardan korkmadığı, 
krallardan vergi aldığı, Alniunu'dan blok taşları getirdiği anlatılmaktadır. (1.22 s.18)  
 
 İSHPUINI (M.Ö. 830-810) 
Sarduri I'in oğludur. Krallığı döneminde çok önemli bayındırlık işleri gerçekleştirilmiştir. Dini bir 
merkez olan Ardini'de bu kralın dönemine ait yazıt bulunmuştur. Şamran kanalı yapılmadan 
önce Zivistan (Elmalı) mevkiinde İshpuini dönemine ait bulunan bir yazıtta:  "Sarduri oğlu 
İshpuini, bu üzüm ve meyve bahçelerini meydana getirdi" denilmektedir.  
 
MENUA (M.Ö. 810-786) 
En büyük Urartu Kralı Menua'dır. Krallığı içinde sivil ve askeri yapılar yanında çok önemli 
sulama projeleri gerçekleştirilmiştir. Bunlar dünyada yapılmış mühendislik şaheserleridir. 
Diğerlerinden önemli bir üstünlüğü de hala kullanılır durumda olmalarıdır. Menua'nın en önemli 
eseri Şamran (Menua) kanalıdır, ancak bundan başka sulama projeleri de vardır. Erciş, 
Malazgirt, ve Muş-Bulanık'ta sulama tesisleri yaptırdığı yazıtlardan ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 
Van kentine içme suyu getirmiş ve sarnıçlar inşa ettirmiştir. 
Doğu Anadolu'da ilk defa üzerinde tünellerin de yer aldığı karayollarını yaptırmıştır. Bu yollar da 
dünyada yapılmış ilk örneklerdir. Bu yollar üzerinde bulunan iki adet tünelin yerleri şöyledir:  
a) Deliklitaş (Şamran) tüneli : Van'ın yaklaşık 150 km güney batısında Tatvan-Bitlis arasında 
b) Sakaltutan tüneli : Van'ın 100 km güney doğusunda Van-Başkale arasında 
Bu dahi kralın yaptırdığı eserler bugüne kadar çok değişik din ve ırktan insanlara hizmet etmiş 
ve etmeye devam etmektedir. 
Prenses TARİRİA 
Büyük kral Menua'nın kızıdır. Babası gibi sulamaya ve yeşil hidrolik uygarlığa gönül vermiştir. 
Şamran kanalı üzerinde Kadembastı mevkiinde bağ ve bahçeler yaptırmıştır. Burada bulunan 
bir yazıtta şöyle denilmektedir. 
" Bu bağın mülkü Menua'nın kızı Tariria'dır. Tariria bağı olarak isimlendirilir" 
 
ARGISHTI I. (M.Ö.786-764) 
Kral Menua'nın oğludur. Van kalesinde dönemine ait yazıt vardır. Aras vadisinde kurduğu kent 
Argishthinili'dir (Armavir, Ermenistan) . Burada sulamalar yaptırdığı bilinmektedir. 
 
SARDURI II ( M.Ö. 764-735) 
Argishti I'in oğludur. Urartular Menua'nın bayındırlık hizmetleri sonucu en parlak dönemini bu 
kral zamanında yaşadı. Van kalesinde yaptıklarını anlatan yazıtlar vardır. Ancak Asur Kralı 
Tiglath-Pileser III ile Urfa yakınlarında yaptığı savaşı kaybetmiştir. Çavuştepe’de dönemine ait 
tapınak vardır. 
 
RUSA I ( M.Ö. 735-714) 
Sarduri II'nin oğlu. Urartu-Asur sınırında Ulhu kentinde sulamalar yaptırdığı bilinmektedir. Asur 
kralı Sargon II ile M.Ö. 714 yılında yaptığı savaşı kaybetti. Esir düştü ve öldürüldü. Ülkesi 
yağmalandı. 
 
ARGISHTI II (M.Ö. 714-685) Rusa I'in oğludur. Ülkenin toparlanması için çalıştı, kaleler yaptırdı. 
 
RUSA II (M.Ö. 685-645) 
Argishti II'nin oğlu, bilinen son büyük Urartu kralıdır. Tushpa (Van) kentinden sonra ikinci 
başkent Rusahinili'yi (Toprakkale) kurdu. Keşişgölü veya Uzungöl olarak bilinen Rusa Barajını 
yaptırdı. Yeni başkente içme ve sulama suyu sağladı. Sulama tesisleri için " Theisbania" adlı 
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yönetim birimini kurdu. Urartu devleti kısa bir zaman sonra M.Ö. 590 yılında ortadan kalktı. 
Sadece yaptığı eserler kaldı. 

 
Şekil 11 

Van kalesinde Asur dilinde yazıtı 

 
Şekil 12  
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ŞAMRAN (MENUA) KANALI 
 

Şamran kanalı Van'ın Gürpınar (Havasor) ilçesinin, Mecingir (Yukarı Kaymaz) köyünün 1.5 km 
güneyinde ki su kaynağından çıkan suyu Van kentine taşımaktadır. Çevrede Şamran kanalı 
olarak bilinen ve 28 yüzyıldan bu yana kullanılan kanal, Büyük Urartu kralı Menua tarafından 
açtırılmıştır. (Şekil 13…22) 

Şamran kanalı hakkında fiziki değerler şöyledir : 
Kaynakta başlangıç kotu    : 1760 m 
Van ovasında son bulduğu yerde   : 1700 m 
Van Gölü’nün (antik Thospitis gölü) kotu  : 1646 m 
Suyun kimyası: Alkali bakımından 1.sınıf, kireç bakımından 3. sınıf  
Su alma yeri jeolojisi : Paleozoik kireç taşlarından çıkan doğal su 
Debisi       : 4-10 m3/s 
Kanal genişliği     : 3.50- 4.00 m 
Kanalda su yüksekliği    : 1.50-2.00 m 
Uzunluğu      : 50-53 km 
Ortalama eğimi     : 0.0012 
Sulama alanı      : 5.000 – 6.000 ha 
 

(Şamran kanalı hakkında, mühendisler, tarihçiler, arkeologlar tarafından yapılmış çok çeşitli 
yayınlar bulunmaktadır. Bu bakımdan burada alt ve üst limit değerler verilmiştir.) 
Şamram kanalı boyunca bu kanaldan faydalanan köylerin, bugünkü Türkçe ve eski  isimleri 
aşağıya çıkarılmıştır. Durum DSİ Van-Engil Projesi “Mevcut Tesisler” Resim 2 de görülmektedir. 
Mecingir (Yukarı Kaymaz) Şamran kaynak pınarları bu köy yakınında     
Havasor (Gürpınar ) ilçe merkezi (Hoşap suyu kenarında yararlanmıyor) 

Gem (Köprüler)   Hidroelektrik Santralı için su alınıyor. 
Koravanis 
Engil (Dönemeç)  
Meşgeldek (Gölkaşı)   
Suvartan (Kıyıcak)   -- Anadolu azizi Surp Vartan isminden geliyor 
Kadembastı  (Katepanktis) 
Edremit 
Zwistan (Elmalı) 
Zevek (Kavurma)     
Van Ovası 

Köy isimleri 2006 yılı Van gezisi sırasında yerinde DSİ çalışanı Ferit Boydaş ile birlikte 
belirlenmiştir.  
1915 yılına kadar Van ve köylerinde Türklerle birlikte Ermenilerde yaşıyordu. Eski isimlerin bir 
kısmı Ermenice’den gelmektedir (Ref.1.22). Urartu dilinden gelenler ise Van (Bianili-Urartu 
ülkesi), Tuşba (Van kenti), Alainili (Kurubaş deresi), Rusahinili (Toprakkale) isimleridir. 
 
Hoşap suyunun güneyinde yüksekte kaldığı için Hırç, Gödanis ve Tirkeşin köyleri Şamran 
arkından yararlanmamaktadır.  
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Şekil 13 

DSİ Van-Engil Projesi mevcut tesisler 
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Şekil 14 

Şamran (Menua) Kanalı Planı (M.Bildirici 2004) 
1 Şamran pınarları 2 Beyarkı Regülatörü 3 BETON KÖPRÜ 4  Gem köyü (Köprüler) 
5 Kerevanis köyü 13 Engil köyü 6 Gödanis (Gölkaşı) 7 Engil H.E.S 
8 Suvartan (Kıyıcak) 9 Kadembastı (Katepanktis) 10. EDREMİT 11 Zwistan (Elmalı) 
12 Zevek (Kavurma) 14 Van Kalesi (Tushpa) 15 Toprakkale (Rusahinili) 16 GÜRPINAR (Havasor) 

 

 
Şekil 15 

Gürpınar (Havasor) ilçesi Yukarıkaymaz (Mecingir) köyü yakınında Şamran pınarları 
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Şekil 16 

Şamran Kanalının, Engil (Hoşap) çayını beton köprü ile geçişi  
(Wasserbauten im Königreich Urartu, DWhG, Siegburg, 2004)  

 
Şekil 17 

Şamran (Menua) kanalının 1898 yılındaki durumunu gösteren bir gravür 
(Wasserbauten im Königreich Urartu, DWhG, Siegburg, 2004)  
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KANAL BOYU İNCELEME- SU KÖPRÜSÜ 

Engil çayına  (Hoşap deresi) kadar doğal derenin yatağından gitmektedir. Engil çayı bugün 
beton bir köprü ile aşılmıştır. Geçen yüzyılda burada ağaç bir köprü olduğu bilinmektedir. 
Şamran kanalının en can alıcı noktası budur. Bu dere Urartular döneminde nasıl aşıldığı 
bilinmemektedir. Bu dünyada yapılmış ilk su köprüsüdür. İlk su kemerinin bir yüzyıl sonra, 
Ninova'da yapıldığı görülmektedir.  
Bu konuda, bölge ile ilgili geniş araştırmaları bulunan Gunter Garbrecht, bu kitabın yazarına 
yazdığı 23.02.2001 tarihli mektubunda şöyle yazmaktadır. 
"Concerning the crossing of Hoşap Çayı by the Şamran Kanalı I expressed earlier the guess 
that it was achieved by means of a wooden bridge of the kind Lehmann-Haupt found in 1898. 
Today I am rather of the opinion that it may have been a bridge constructed of stones. A similar 
stone bridge (of smaller dimension) exists in the Gülo Deresi. However, that is only an opinion. 
"Hoşap çayı üzerinde Şamran Kanalı geçiş köprüsü konusunda Lehmann-Haupt'un 1898 yılında 
buldukları gibi bir ahşap köprüsü olduğu şeklinde görüş bildirdim. Ancak şimdi bunun taş bir 
köprü olabileceğini düşünüyorum. Daha küçük boyutlarda Gülo deresinde böyle bir taş köprü 
var. Tabii bu sadece bir görüş" 
 

DİĞER BÖLÜMLERDE İNCELEME 
Gem köyü (Köprüler) civarında kayalara oyulma kanallarla su iletilmektedir.  Bugün bu noktadan 
yeni yapılan Hidroelektrik santralı için su alınmaktadır. Suvartan (Kıyıcak) köyü civarından 
tamamen Urartu yapısı kanala destek veren istinat duvarları bulunmaktadır. En düşük boyutu 1 
m olan büyük taşlar kullanılmıştır. Destek duvarları semi-siklopen usulde yapılmıştır. Bu tarz 
yapılan duvarlarda taşlar her üst sırada biraz içeri çekilmektedir. 
Gülo deresi boğazında kayalara oyulmuştur ve derin vadilerden geçer. 
Kadembastı mevkiinde istinat duvarlarının derinlikleri 11.70 m ye kadar inmekte, ebatları 2 
metreye varan büyük taş bloklar kullanılmıştır. Urartu dönemine ait 14 yazıttan 5 adedi burada 
bulunmuştur. Bahçelerin en güzelleri buradadır.  
Şamram kanalı daha sonra Edremit içinden geçerek Van'a ulaşır. Bu ise türkülere konu 
olmuştur. 

Edremit Van'a bakar 
İçinden Şamran akar 

Şamran kanalı DSİ XVII. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. Kanala ait bu fiziki bilgiler 
DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından 1991 yılında Genel Müdürlüğü gönderilmiş raporlardan 
alınmıştır. (Ref.1.24) 
Kanalın son durumu ile bilinenlerde şöyledir. Birinci dünya savaşı sırasında kanal çalışamaz 
duruma gelmiş ve yer yer süprüntü maddeleri ile dolmuştur. 1937 yıllarında yer yer temizlenmiş 
ve kanalın işletilmesi civar köylere verilmiştir. 1944-1946 yıllarında yeni bir onarıma gidilmiştir. 
1950 yılında devlet tarafından ele alınmış ve suyun debisi 3.50 m3/s ye çıkarılmıştır. (1.27) 
 

ŞAMRAN KANALININ TARİHÇESİ 
Şamran veya Şamiram kanalının tarihi hakkında bilinenler, bu kanal üzerinde bulunmuş ve 19. 
yüzyıl sonlarında okunmuş Urartu dilindeki yazıtlardan gelmektedir. Bu yazıtlar W.Belck, C. 
Lehmann, F. Haupt tarafından okunmuştur. (1.25). Dört metinde tekrarlanan ve Şamram 
kanalının Büyük kral Menua tarafından yaptırıldığını belirten yazıtın Türkçe şöyledir. 
"Isphuini oğlu Menua, tanrı Haldi'nin gücü sayesinde bu kanalı açtı. Adı Menua kanalıdır. Tanrı 
Haldi'nin büyüklüğü sayesinde, Menua güçlü Kral , büyük Kral, Biaini ülkelerinin Kralı, Tushpa 
kentinin efendisidir.  
Menua derki: Kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse, kim bunu görürse, kim başkasına "bu 
kanalı ben açtırdım derse" o, tanrı Haldi, tanrı Teisheba, tanrı Shivini, tarafından mahvedilsin. 
Güneş ışığından yoksun edilsin. 
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Şekil 18-19 

Şamran Kanalı Gem (Köprüler) köyü civarında (Fotoğraf M.Bildirici) 
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Şekil 20 -21 

Şamran Kamalı Edremit’te (Fotoğraflar M.Bildirici) 
Eski Van kentinde olduğu gibi evler kerpiç 

Hidroelektrik Santralına su alındığı için tarihi kanal boş 
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Şekil 22 

 
Dört yerdeki uzun ifadelerden başka kısa olarak diğer yazıtlarda şunlar yer almaktadır. 
" Ishpuini oğlu Menua, Haldi'nin gücü sayesinde bu kanalı açtırdı. Adı Menua kanalıdır."  
 

ŞAMRAN KANALININ İSMİ NEREDEN GELİYOR 
Yukarıda okunan yazıtlarda Şamran kanalının Büyük Kral Menua tarafından açtırıldığı net 
olarak görülmektedir. Şamran, batı dillerinde Semiramis (Ermenice'de Şamiram, Asur dilinde 
Şammuramat) olarak geçmekte, aynı isimde Asur tanrıçası ve Asur kraliçesi bulunmaktadır. 
Tanrıça, Asur mitolojisine göre Suriye Balık tanrıçası Derceto'nun kızıdır. Babil ve Ninova 
kentlerinin kurucusudur. Önceleri  Onnes isminde bir Asur generali ile evlenmiş, arkasından 
Asur kralı Ninus'a aşık olmuştur. Generalin kendisini öldürmesinden sonra Ninus ile evlenmiş ve 
onunda ölümü üzerine 40 yıl hüküm sürmüş İran, Habeşistan ve Libya'yı fethetmiştir. Ölünce bir 
güvercine dönüştüğüne inanılır. 
İkincisi, Asur Kralı Shamsi-Adad'ın (krallığı 823-811) ölümü üzerine kral olan Adadnirari'nin 
(Krallığı M.Ö. 810-783) küçük yaşta olması nedeni ile ölen kralın eşi ve genç kralın annesi olan 
dul kraliçe Semiramis olup M.Ö. 810-805 yıllarında naibe olarak ülkeyi yönetmiştir. 
Bu zamanda Urartu Kralı Menua'dır. Urartular ile Asurlular arasında daima düşmanlık ve 
rekabet vardır.  
Ama Asur Kraliçesi Şamiram ve onun ismi ile anılan kanal hakkında efsanevi bilgiler, 5. yüzyılda 
yaşamış Ermeni Tarihçi Khorene'li Movses'in kitabında yer almaktadır. Ermenice yazılmış 
kitabın konu ile ilgili bölümünün Türkçe özeti verilecektir. (1.26) Khorene Doğu Anadolu'da Muş 
yakınında eski bir yerleşim yeridir.  
" Ara'yı kendi isminden dolayı Ararat olarak isimlendirilmiş ülkenin hakimidir. Burası Ağrı dağı 
civarı olup Van'ın daha kuzeyidir. Erkek düşkünü Şamiram Ara'nın güzelliğini duymuş ve onu 
elde etmek için her yola başvurmuştur. Ancak Ara her teklifi geri çevirmiştir.  
 
Bunun üzerine Şamiram Ara'nın ülkesi Ararat'a ordusu ile sefer düzenlemiştir. Ancak gayesi 
orayı almak değil Ara'yı sağ olarak elde etmektir. Ancak Ara yapılan savaşta ölür,Şamiram’ın 
tanrılara başvurması ile Ara tekrar hayata döner. 
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Şamiram Ararat bölgesini, havasını doğasını çok sever ve yaz aylarını burada diğer zamanları 
Ninova'da geçirmeye karar verir. Şamiram, Ararat ülkesinde bir çok yeri gezip dolaştıktan sonra 
bir gölün (Van Gölü) kenarına gelir, ve göl kıyısında uzunlamasına uzanan kayalığı görür. 
Bunun kuzey tarafı alçak olup güney tarafı göğe yükselecek şekilde diktir. Çevresinde temiz 
vadilerden akan nehirleri görür.  
Şamiram her şeyi iyice kontrol ettikten sonra, Asur ülkesinden 42000 işçi, mesleklerinde iyi 
yetişmiş, 6000 taşçı duvarcı, demirci ustalarını getiriri. Şamiram bir kaç yıl içinde bronz kapılı 
duvarlarla çevrili bir kent kurar, içine iki, üç katlı binalar yaptırır. (Van kenti ).  
Önce belli genişlik ve yükseklikteki büyük taş bloklardan su yolu yapılmasını emreder. Harç ve 
kum ile araları doldurulmuş sağlam yapılar bugüne kadar gelir. ( Bunlar 5. yüzyılda yapılan 
tespit). Eğer bir kişi merak edip incelerse taşları bağlayan harcın eritilmiş yağdan elde edilmiş 
özel bir harç olduğunu görecektir (wax). Bu şekilde yapılmış su yolunun çok uzun olduğu 
görülür. 
Geniş güzel sokakları olan kentin ortasında halkın ihtiyacı için sanatsal değeri de olan 
hamamlar yaptırır. Su yolundan bir kolu kente, park,  bahçeler üzüm bağları ve çiçeklikler için 
ayırır. Suyun kalan kısmını göl kıyısı boyunca çevreyi sulamak için sağa sola kollar ayırır.  
Bütün bölgeyi villalarla süsler. Üzüm bağları meydana getirir. Sonunda da sert kayalarının 
yüzeyini düzeltilmesini sağlayarak kitabeler yazdırdığını belirtir”.  
 

BİR YORUM VE DEĞERLENDİRME 
Urartu kralları bugünkü mühendisleri de hayrete düşürecek eserler yapmışlardır. Bu bölümde 
sadece Şamran kanalı incelenmiştir. İkinci bölümde bu dönemde Van ve çevresinde yapılmış 
barajlar da incelenecektir. 
Tüm bu eserler Urartu kralları tarafından Urartu tanrıları ve başta Haldi'nin yardımı ile yapıldığı 
ifade edilmektedir. Urartu dilinde yazılmış kitabeler bunları açıklamaktadır. Urartu devleti 
yıkılınca bilinemeyen sebeplerle Urartu kültürü, dili ve dini kültü gerilemiş olmalıdır. Bunun 
üzerine ancak tanrıların yapabileceği bu işlerin yapımı başka bir kişiye mal edilmiştir. Bu  ise 
Asur yarı kraliçesi, erkek düşkünü Şammuramat'tır. Kendi dillerine Şamiram olarak gelir, her şey 
ona mal edilir. Ancak yörede Ermeni halkı yaşamaktadır.  
Ermeni tarihçi Khorene'li Movses 5. yüzyılda, aradan 1300 yıl sonra bunları anlatmaktadır. 
Halkın bugün bildiği bu şekildedir. Aşıklar dönemin toplantı yerlerinde saz eşliğinde bunları 
anlatmaktadır. Urartu kültürü tamamen ortadan kalkmıştır. Dilini kullanan, yazısını okuyan 
yoktur. Ancak yapılan eserler, ve bunun belgeleri kitabeler gerçeklerin ortaya çıkacağı zamanı 
beklemektedir.  
Diğer ilginç bir gözlemimde vakıf geleneğinin Anadolu'da çok eski olduğu ve içeriğinin hemen 
hemen aynı olduğudur. Özel isimleri değiştirerek Menua'nın kitabesi bir Osmanlı Sultanının 
kitabesi de olabilir. İşte örnek 
"Sultan Selim oğlu Sultan Süleyman, Allah'ın gücü ve yardımı sayesinde bu su yolunu yaptırdı. 
Sultan Süleyman, Büyük Sultan, Osmanlı ülkesinin Sultanı, İstanbul kentinin efendisidir. Sultan 
Süleyman derki: Kim bu yazıları kitabeleri silerse, kim bu eserleri bozarsa, kim bu eseri ben 
yaptırdım derse, Allah onları mahvetsin, güneş ışığından yoksun bıraksın" 
 

VAN VE YAKIN ÇEVRESİNDE KEHRİZ SULAMALARI 
Önce Türkçe "Kehriz" (İng. Qanat) olarak bilinen sistemin ne olduğu açıklanacaktır. Bu sistem 
açılan yer altı kanalları ile bir su kaynağından veya yer altı su tablasından alınan suyu dışarı 
taşır. Tabii bu durumda yer altı su seviyesi arazinin jeolojik yapısından dolayı yatay olmalıdır. 
Bu sistem özellikle suyun az olduğu kurak yerlerde suyun buharlaşma dolayısıyla kaybını 
önlediği gibi, aynı zamanda suyun dıştan kirlenmemesini de sağlamaktadır. 
Muqanni olarak isimlendirilen bir mühendis tarafından uygulandığı bilinen sistemin yapılışı da 
şöyledir. Önce su tablaları deney kuyularla tespit edilir, ve bir ana kuyu kazılar, belli uzaklıklarda 
diğer kuyular açılır ve kuyular tabandan birbirleri ile birleştirilir. Açılan kesit, bir kişi geçecek 
şekildedir. Kazılan malzeme torbalarla düşey kuyulardan dışarı atılır. Arazinin yapısına bağlı 
olarak  açılan tünele kaplama da uygulanır. 
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Kehriz sistemi bol uygulandığı için İran'dan ortaya çıktığı kabul ediliyordu. Son inceleme ve 
çalışmalar bunun Doğu Anadolu'dan dünyaya yayıldığını göstermektedir. Bu konuda Urartu su 
yollarının öncü olduğu kabul edilmektedir. (Ref.1.20) 
Van'da belki bir kısmı Urartular döneminden gelme 54 kehriz olduğu bilinmektedir. Bunların 17 
adedinin isimleri aşağıya çıkarılmıştır. (Ref.1.29) 
1- Hamurkesen  2- Kara Mehmet  3- Kör 
4- Çalık   5-Hakkesen   6-Hamdi Bey 
7- Hacı Bekir   8-Erek    9-Çevikoğlu 
10- Şahak Bey  11- Pempeci Mirza  12-İshak Bey 
13-Hasan Bey   14- Dilenci   15-Avsikoğlu 
16- Şengüloğlu  17-Askeri Mektep 
 
2006 yılı Van gezisinde Askeri Mektep Kehrizi temizleme ve yenileme çalışmaları yapılıyordu. 
Jandarma İl Alay Komutanlığı içindeki kehrizde ustalar (Kenkan) çalışıyordu. DSİ görevlisi Nuri 
Şahin ile çalışmaları yerinde inceledik. Askeri bölge içinde olduğu için fotoğraf almak mümkün 
olamadı.  
 
DSİ 1961 kayıtlarına göre çalışan kehriz sayısı 5 adettir. Bunlar ise : 
Eski Yengi- Sofi Kehrizi: Su kaynağı Sikhe (Bostaniçi) ve Lamizgert (Kıratlı) köylerinin alt 
tarafındadır. Yan yana devam eden iki kehrizin birleşmesinden meydana gelir. Van'a ulaşır. 
Suyu en bol olanıdır. Arazi sulamasına hizmet eder. 
Çavuşbaşı Kehrizi : Su kaynağı Sikhe ve Lamizgert köyleri civarıdır. Sofi kehrizine paralel 
devam eder ve Van'a ulaşır. 
Kendirici Kehriz: Sikhe köyü civarından su alır ve güneye doğru devam eder. 
Vakıf Kehrizi: Mülkiyeti şahıslara aittir. 16. Yüzyılda Van Serhatbeyi Hüsrev Paşa tarafından 
açtırıldığı bilinmektedir. Kaynağı Tepebaşı mahallesinde Topaloğlu değirmeni altındadır. Hüsrev 
Paşa 1587 yılında Osmanlı-İran savaşına katılmış ve bu savaşta şehit olmuştur. 
 

DSİ KAYNAKLARINDA KEHRİZLER 
DSİ "Şamran ve Beyarkı Sulama Raporunda" (Ref.1.27) Van'daki kehrizler hakkında bilgiler 
vardır. Burada verilen kehriz sayısı 8 olarak verilmektedir. 

Kehriz ismi Uzunluğu, sanat yapısı Debi l/s 
Eski Yengi- Sofi 6 km, toprak galeri 100-140 
Çavuşbaşı 5 km, toprak galeri 25-35 
Kendirci 0,5 km kuru duvar + 3,5 km toprak galeri 35 
Vakıf 0,6 km toprak galeri+0,6 km kuru duvar, sal 

taşı ile örtülü 
15-20 

Hacı Bekir 4 km, toprak galeri 15-20 
Çalık 4 km, toprak galeri, yıkılmış durumda 15 
Taze 2,5 km, toprak galeri 20-25 
Kara Mehmet 5 km, toprak galeri 35-40 

 
 

VAN ÇEVRESİNDE KEHRİZLER 
Çevredeki çok zengin tarihi su yapıları tam olarak incelenebilmiş değildir. Yabancı uzmanlar 
sadece çok önemli olanları inceleme fırsatı bulabilmiştir. Bunlar dışında keşfedilmeyi bekleyen 
daha az önemde pek çok su yapısı (kehriz, baraj, sarnıç, su yolu) bulunmaktadır.  
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2006 yılı Van gezisinde DSİ Bölge Müdürlüğü’nde Şube Müdürü Süleyman Kuşman yaptığı 
incelemelerde aşağıdaki yerlerde kehriz olduğunu belirlemiştir. 
Van merkez Taşkonak  
Van Özalp ilçesi Saray’da    (aynı zamanda kilise kalıntısı var) 
Van Özalp ilçesi Aşağı Emek 
Çarpanak adası (Van’ın kuzeyinde Van gölü içinde küçük ada) (kilise kalıntısı var)  
Ahlat Kulaklık mahallesi 
Su yapıları ile dini yapıların birlikte olduğu ve Urartu döneminden sonra yapılanların Hıristiyan 
halk (Ermeni) tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.  
Buna bir örnek Çarpanak adasında Ahtamar Kilisesi’ne (Akdamar) yakın sanat değeri olan 
Çarpanak adası’ndaki “Kuş Gagası” kilisenin bir resmi eklenecektir. (Şekil 23) 

 
Şekil 23 

Çarpanak Adası Manastır Kilisesi (Agos 26.08.2005) 
 

DSİ Van-Engil Planlama Raporunda, Sikhe ve Doni göletlerinden su alan çok eski bir sulama 
şebekesi olduğu belirtilmektedir. Bu şebekeyi teşkil eden su arkları da şunlardır. 
Başark   Şarman  Haçort   Çalık 
Kurubaş  Amiklioğlu  Şeytan   Haç 
Lamizgert  Şahbağı  Değirmen  Akköprü 
Gavur arkları…… 
 

URARTULAR DÖNEMİNDEN BUGÜNESULAMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ 
Urartular döneminde işlerinin yapımı kadar bunların işletilmesine de özel bir önem verilmiştir. 
Güvenlik gerekçesi ile baraj ve kanalların çevresine kaleler yapılmıştır. "Teishebanie" adı verilen 
sulama amaçlı yönetim birimleri kurul-muştur. Bu kaleler Doğu Beyazıt Ferhat kanalında daha 
iyi görülmektedir. 
Büyük bir olasılıkla Urartular döneminin sulama geleneklerinin bir kısmının devam ettiği 
düşünülebilir. Bölgeyi 17. yüzyılda ziyaret eden Evliya Çelebi (Ref.1.30) ilginç ancak abartılı 
bilgiler aktarmaktadır.  
"Van kalesinin kıble tarafındaki Hendek Aşırı mezarlığı geçince Edremit kasabasına kadar 
uzanan, uzunluğu ve genişliği sekizer saat olan Van sahrası ağaçlık ve gülistandır. Bağların 
hakimi mirab'ın (subeyi) defterinde 26000 adet (!) bahçe sahibinin adı kayıtlıdır. Sulama suyu 
alanlar su beyine su öşürü öderler. Bu bağların içine insan girse kaybolur. Her bağda bir kanal, 
havuz ve şadırvan bulunmaktadır. Her birinde güzel bir köşk vardır.  
"Oniki türlü al yanaklı, tekbani, cangülü, seylani, zafrani, şami adlı elmaları gayet leziz ve 
suludur. Sulu üzümü, Abbasi ve melece armutları meşhurdur. "Son dönemlerde kanal ve 
kehrizlerin "su nazırı" tarafından yönetildiği, bahçelere büyüklüğü oranında su verildiği, bunun 
sulama mevsimi öncesi belirlendiği bilinmektedir. Bahçe sahibine belirli verilen su süresine 
"ÇEST" adı verilirdi. Sulaması erken biten, su hakkını başkasına satabilirdi. 
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DOĞUBAYAZIT FERHAT KANALI 

Urartuların Doğu Anadolu'da yaptığı sulama kanalları ve barajlar sadece Van'da değildir. Bu 
dönemde yapılmış ve hala kullanılan bir başka tesis de "Ferhat Kanalı"dır (Ref.1.19).  
Ferhat kanalının su kaynağı, Doğubayazıt ilçesinin 54 km kuzey batısındaki Balık Gölü'dür. 
Balık Gölü'ne Doğubayazıt-Ağrı karayolundan sapan bir yolla Musun (Suluçem), Gürgüre 
(Aktarla) üzerinden ulaşılabilir. Balık Gölünün alanı 34 km2, kotu ise 2.250 m dir.  
Balık Gölü'nün güneydoğu ucundan çıkan derenin önü iri taşlarla çevrilerek, Ferhat Kanalı'na su 
verilmektedir. Bugün burada 1962 yılında DSİ tarafından yaptırılmış beton bir duvar vardır. 
Kanal önce doğuya, daha sonra kuzeye yönelerek, planında görüleceği gibi Kervansaray'a 
kadar uzamaktadır. Kanalın daha ileriye devam ettiği, Iğdır ovasına kadar gittiği sanılmaktadır. 
Kanalın geçtiği yerlerdeki yerleşim yerleri şöyledir : Gürgüre (Aktarla), Bezirhane, Sarıbıyık, 
Eskisu, Pirehale Mezrası, Karaşeyh, Güllüce, Kuyucak, Kervansaray… 
Kanal yer yer, sert kayalar oyularak  geçirilmiştir. Bu kısımda kanal genişliği 2.00- 2.50 m, 
yüksekliği ise 1.00 -1.50 metredir. Kanalın geçtiği yamaçlar 11 m ye varan duvarlarla takviye 
edilmiştir. Bu yönden Şamran kanalına benzemektedir. Kanalın yapılışı belirten yazıtlar burada 
bulunamamıştır. Yapılış tarzından Urartu yapısı olduğu kabul edilebilir. Kanal, Şamran kanalı 
gibi hizmete devam etmektedir. 

FERHAT İLE ŞİRİN 
Kanalın ismi halk arasında ve haritalarda Ferhat Kanalı olarak geçmektedir. Doğu edebiyatında 
Ferhat sevgilisi Şirin'e kavuşabilmek için dağları delerek su getiren kişidir. Ünlü Azeri şair Ali Şir 
Nevai "Ferhat ü Şirin" adlı eserinde konuyu işler. Tarihte Ferhat ile Şirin var mıdır? Tarihi yönü 
nedir, şimdi de onu ortaya koymaya çalışalım. 
Ferhat mimar ve nakkaştır, soylu bir aileden, okumuş biridir. Tılsımlı aynada resmini gördüğü 
Şirin'e aşık olmuştur. Şirin ise Armen Beyi Mehmene'nin yeğenidir. Ferhat Armen diyarına doğru 
nakkaş Şapur ile yola çıkar. Yolda dağı kazmakta olan insanlar görürüler. Bu insanların Şirin'in 
kasrına su getirmek için çalıştıklarını öğrenir. Ferhat ikiyüz ustanın üç yılda bitiremediği su 
yolunu, bir günde kazarak Şirin'in kasrına suyu ulaştırır. Bu defa iki sevgili birbirini görür ve 
aşık olur.  
Ancak Şirin'i bir başkası, Hüsrev'de  sevmektedir. Hüsrev sevgilisi Şirin'i elde etmek için ordusu 
ile Armen diyarına (Doğu Anadolu veya Ermenistan) saldırır, oraları kuşatır ve istemediği halde 
Şirin'le zorla evlenir. Şirin'in gönlü Ferhat'tadır. Bu evliliği duyunca Ferhat kendini öldürür, bunu 
duyan Şirin Ferhat'ın mezarı başına koşar ve orada o da canına kıyar… (1.31) 
Bu isimlere tarihte rastlamak mümkün mü? M.Ö.3. yüzyıldan M.Ö 1. yüzyıla kadar İran'ı yöneten 
İskit kökenli Parth hanedanı içinde Ferhat (Phraates) isimli üç kral bilinmektedir. Daha sonra 
İran'ı yöneten Sasani hanedanında da Hüsrev ( Khosrau) ve Şapur (Shapur) isimli krallar vardır. 
Sonuç olarak Ferhat efsanevi de olsa su kültürümüzün önemli bir motifidir. Pek çok su kanalına 
ismi verilmiştir. 
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1.3.4 ROMA DÖNEMİ SULAMALARI 
 

Roma yönetimin Anadolu’da  etkisi M.Ö 2. yüzyılda görülmeye başladı. M.Ö. 133 yılında son 
Bergama Kralının vasiyeti ile Anadolu Roma yönetimine girdi. Ancak Roma tüm ülkeye hakim 
olamamış, yer yer valiler atamış ve yer yer kendisine bağlı kral ve derebeyleri ile yönetimi 
sürdürmüştür. Birinci yüzyılda Roma yönetiminin imparatorluk haline gelmesi ile kesin bir 
hakimiyet sağlanmış ve 1., 2., ve 3. yüzyılın ilk yarısına kadar 250 yıl içinde çok büyük çapta 
kentleşme ve yapılaşmaya gidilmiştir. Bu yapılaşma politikası başkent Roma başta olmak üzere 
tüm imparatorluk topraklarında görülmektedir. 
M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in seferinden önce, Anadolu’da sayısız krallıklar ve kent 
devletleri kurulmuştur. Bunların içinde Efes, Milet, Truva, Hattusas, Van,  Sardes vs.. gibi. Ama 
kentlerin sayısı fazla değildi. Anadolu büyük sayıda kasaba ve basit yerleşim yerlerinden 
oluşuyordu. Helenizm ve arkasından Roma İmparatorluğu dönemlerinde sayısız kentler kuruldu. 
Önceki kurulan, ancak savaş ve depremler yüzünden yıkılan eski kentler yeniden onarıldı. 
Kentlere sivil ve dini yapılar yapıldı. Her kente su getirildi, yapılan depolarla binalara dağıtıldı. 
Yollar, köprüler yapıldı…. 
Roma imparatorluğu döneminde sulama projelerine, kent içme suyu tesisleri kadar önem 
verilmemiştir. Gerçi kent için getirilen bol su, parkların ve bahçelerin sulamasında kullanılmıştır. 
Bu bölümde sulama projeleri incelenecektir. 
 

KYZİKOS (BALIKESİR-ERDEK) KAPLAMALI DİNDİMON KANALI 
Kizikos (Cyzicus) kenti Marmara denizinin güney kıyısında Balıkesir, Bandırma-Erdek arasında 
Kapıdağ yarımadasının ana kara ile birleştiği noktada M.Ö. 756 yılında Miletliler (Miletos) 
tarafından kurulmuştur. Antik kentin kapladığı alan Aşağıyapıcı (Neokhorion), Hamamlı 
(Avlonia), Düzler ve Belkis köyleri üzerindedir. Erdek (Artaki) ve Kapı Yarımadası (Arktonnesos) 
üzerindeki köyler kentin etki alanı içindedir. Bunlardan bazıları şöyledir. Ocaklar (Gonia), Narlı 
(Takoda), İlhan (Kharak), Doğanlar (Dragonda), Turan (Vafti), Ormanlı (Katatopes), Ballıpınar 
(Langada), Çayağzı (Diavadi), Kestanelik (Kestel) gibi köyler bulunmaktadır. Cumhuriyet’e 
kadar yörede Rum kökenli vatandaşlar yaşamış, Lozan anlaşması ile Yunanistan’a göç ettirilmiş 
yerine oradan gelen Türkler yerleştirilmiştir. 
Helenistik ve Roma döneminde limanları ile ün yapmış çok önemli bir kenttir. Balıkçılıkta çok 
önde geliyordu. 963-1063 yılları arasında meydana gelen depremlerde çok zarar görmüş ve 
zamanla kent terkedilmiştir. Kentteki anıtsal yapıların taşları Bizans ve Osmanlı döneminde yeni 
yapıları süslemek için başkent İstanbul’a taşınmıştır. Bugün 2. yüzyılda yaptırılmış Hadrianus 
tapınağı kazılarak ortaya çıkarılmaktadır. Bulunan tarihi eserler Erdek ve İstanbul Arkeoloji 
müzelerinde sergilenmektedir. Kentin tiyatrosu ve diğer önemli yapılar, ortaya çıkarılmayı 
beklemektedir. 

 
DİNDİMON SU KANALI 

 Su kaynağı Kapıdağ yarımadasının doruklarında bulunmakta ve “Kaynarca” ismi verilmektedir. 
Kaynağın Rumca adı soğuk anlamına “ krios veya krion” idi. Gerçekten yazın bile su sıcaklığı 9 
derecenin üstüne çıkmadığı belirlenmiştir. Kaynağın antik ismi bilinmemektedir. 1947 yılında 
kanalda yapılan onarımlar sırasında eski bir toplama havuzu ile birlikte bir yazıt ortaya çıkmıştır. 
Ancak yazıt bugün kayıptır. 
Kaynağında toplanan su biri künk, diğeri açık kanal olarak belirli bir eğimi takip ederek “Malya” 
mevkiine varmaktadır. Künklerin iç çapı 35 cm, kalınlıkları 7 cm , dış çapı 49 cm olmaktadır. 
Boyları 35,55,70 cm olarak değişmektedir. Boruların (künk) ağızları birbirine geçecek şekildedir. 
Boyu 100 cm olan bir numune bugün Erdek Müzesi’ndedir. 
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Dindimon açık kanalı,  50 x 60 cm boyunda toprak plaklarla döşenmiştir. Bugün yaptığımız 
beton kaplamalı kanallara benzer şekildedir. Bunun nasıl yapıldığı konusunda Plinius (M.S. 23-
79) "Naturalis Historica" adlı Latince eserinde (Ref.1.32 - XXXV. Kitap 167) bu konuda bilgiler 
bulunmaktadır. 
" Eadem est terrae natura et in Cyzicena regione, sed ibi non pulvis,ve rum ipsa terra qua 
lebeat magnitudine excisa et demersa in mare lapidea extrahitur ." 
"Kizikos bölgesine mahsus bir zemin  çeşidi vardır ki parçalar halinde kesilip suya veya denize 
daldırılınca taş gibi sertleşir" denilmektedir. 
Dindimon suyu kaynağından itibaren Malya tepesine gelen su yolu ve açık kanal, yaklaşık 300 
metrelik bir tünelden geçer. Tünelin eni 1,00 m, yüksekliği  1.60 m olarak verilmektedir. Roma 
dönemine ait olan bu tünel, zamanla kapanmıştır. 1897 yıllarında Erdek Belediye Başkanı 
Nikolaos Cannis tarafından yeniden ortaya çıkarılmış ve 1920'li yıllarda yeniden temizlenip 
Erdek'te zeytinlik ve bağların sulanması için düşünülmüştür. Ancak savaş ve Rumların göçü ile 
bu gerçekleşememiştir.  
Dindimon su yolu ve kanalının bu tünelden sonra, Kapıdağı eteklerini takip ederek kente kuzey-
doğu surlarından içeri girdiği tahmin edilmektedir. Durum planda görülmektedir. 
Bugün Dindomon, bugünkü ismi ile Kaynarca suyu, antik tünelden geçtikten sonra Erdek'e 
yönelmekte, yeni yapılan tesislerle önce Hidro-elektrik Santral çevirmekte, elektrik üretmekte 
ardından, Erdek ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı için kullanılmaktadır. (Ref.1.32 s.151-
153) Konu DSİ Genel Müdürlüğünün yayınlarında da yer almaktadır. ( Ref.1.34) 
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Kizikos Kentine su taşıyan iki su yolu daha bulunmaktadır.  
Adrasteia su yolu : Kentin güneyinden iç limanı aşarak kente su getirmektedir. Bizans 
döneminde yapıldığı sanılan su yoluna ait kemer kalıntıları görülmektedir. Mevcut kemerin 
açıklığı 3 m, genişliği 1 metredir. Üzerindeki açık kanalın ebatları genişlik 30 cm, yükseklik 40 
cm dir. Kleite su yolu : Kizikos kenti içinde kapalı mecralarda akıyor, bahçe işlerinde 
kullanılıyordu.  
 

GENEL BİR DEĞERLENDİRME 
Bugün için bilinebilen bu bilgiler böyle bir tesis için yeterli değildir. Özellikle Dindomon suyu 
antik çağda sulama için kullanıldığını anlaşılıyor. Ancak kaplama kanal uygulaması çok az 
görülebilen bir örnektir. Bu açık kanalın yanındaki et kalınlığı fazla borular da çok ilginçtir. Böyle 
kalın borular vadiler basınçlı borularla aşıldığında kullanılmıştır. Burada böyle bir durum mıdır 
dır?  İncelenmeye değer bir konudur. 

 
 

TARSUS'TA AVENİA SULAMA KANALI 
 

Tarsus Kilikya (Cilicia)  olarak bilinen Akdeniz bölgesinin en eski ve en önemli kentidir. M.Ö. 333 
yılında Büyük İskender ordusu ile burada kışı geçirmiştir. Roma döneminde ünlü filozof şair 
Çicero M.Ö.51-50 yıllarında burada valilik yapmıştır. Julius Caesar M.Ö. 48 yılında Tarsus'u 
ziyaret etmiştir, diğer bir ünlü ziyaretçi son Mısır kraliçesi Kleopatra'dır. Hıristiyanlığın 
kurcularından Saint Paul 1. yüzyılda Tarsus'ta doğmuştur. Son pagan imparator Julianus 
Tarsus'ta ölmüş ve buraya gömülmüştür. 
Tarsus'da Roma döneminde büyük bir gelişmeler olmuş kent yeni yapılarla zenginleşmiştir. 
"Yapılan sulama tesisleri ile ziraatın gelişmesi sağlanmış, bağcılık, zeytincilik, önem 
kazanmıştır. Yapılan yollarla bunların taşınması ve satışları sağlanmıştır" (Ref.1.35, s.39)  
Tarımdaki bu gelişme hangi kaynak ve tesislerle sağlanmıştır. Bu konuda hiç yayın 
bulunmamaktadır. Bu konuda yetersiz olsa da bazı ön bilgiler verilecektir. 
Tarsus'un en önemli su kaynağı Tarsus çayıdır. (Grekçe Kydnos- Arapça Berdan). Bu ırmak 
Roma döneminde kentin içinden akarak, bugün tamamen dolmuş durumda olan Regma gölüne 
boşalıyordu. Akdenizden gelen gemiler, Regma gölüne girip , Tarsus çayının eski yatağından 
Tarsus içine kadar ulaşabiliyordu. Anadolu'yu yöneten Romalı Komutan Antonius, Mısır'dan 
gemi ile gelen Kleopatra'yı bu şekilde Tarsus içinde karşılamış idi. (Ref.1.61). Bugün Regma gölü 
tamamen dolmuş ve üzerinde Çataltepe, Köselerli, Hasanağa, Bahşiş köylerinin bulunduğu 
ormanlık haline getirilmiş bir alandır. 
Berdan nehri üzerinde bugün Berdan Barajı yaptırılmıştır. Berdan Barajı'nın yapıldığı bu 
noktada eskiden bir bent bulunmakta, buradan alınan su "Avenia" kanalı ile Tarsus'un tüm 
bahçelerine su taşımakta idi. Bu çok ilginç sulama tesisleri hakkında yeterli bir araştırma ve 
yayın bulunmamaktadır. Yetersiz ve ilk olan bu bilgiler DSİ VI: Bölge mühendislerinden 
araştırmacı Esat Tamer'den sözlü olarak temin edilmiştir.  
Tarsus çayının yatağının değiştirilmesi üçüncü bölümde incelenecektir. 
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Tarsus planı (Hikmet Öz’den) 
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KONYA-EREĞLİ , ALANARK SULAMA KANALI 
 

Alanark, Konya-Ereğli'nin doğusunda yer alan 52 km uzunluğunda bir sulama amaçlı açılmış bir 
kanaldır. (ark, yörede su kanalı anlamını taşır) 
Alanark'ın su kaynağı, Toros dağlarından doğan ve ilk baharda kar sularını taşıyan 
"Delimahmutlu deresidir". Planda görüleceği gibi, Delimahmautlu deresi, Sınandı (Büyükdoğan) 
köyünde Alanark'a su verdikten sonra, İvriz çayı ile birleşip Ereğli içinden geçerek, 1950'li 
yıllarda bir drenaj kanalı ile Akgöl'e suyunu boşaltmaktadır. 
Delimahmutlu deresine ait bilgiler şöyledir: 
 Max. debi    20 m3/s 
 Yıllık su verimi   42 hm3 
 Drenaj alanı    225 km2 
 Mart -Haziran ayları ortalama debi 3 m3/s 
Alanark sulama kanalı hakkında bilgiler ise. 
 Kanal uzunluğu   52 km 
 Kanal kotu    1225- 1100 m 

Ortalama eğimi   0.005-0.05 
Yaklaşık kanal genişliği  3.50 m 
Taşıyacağı debi   3 m3/s 
Sekonder kanalları  1-2 km uzunluğunda 40 küçük ark 
 

DSİ kaynaklarına göre sulamaya verilen su 23.5 hm3 1959 yılında 
      32.5 "  1966 yılında 
Alanark sulama kanalından yararlanan 6 yerleşim yeri ise şunlardır.  Zanapa (Halkapınar), Tont 
(Gökçeyazı), Beyköy, Kuzguncuk, Bulgurluk, Aziziye. 
 

SULAMA GELENEĞİ 
Alanark sulaması 23 Mart-23 Haziran arası yapılan mevsimlik bir sulamadır. Çünkü yaz 
aylarında su tamamen kesilmekte, daha yukarı köylerde sadece bahçelere verilmektedir. Geçen 
yüzyılın başlarında çiftçiler tarafından kurulmuş bir sulama birliği tarafından yönetilmekte idi. 
Aşağıda açıklanacak gelenekler buradan alınmıştır. Ne kadar zamandan beri uygulanır, tam 
bilgi yoktur. 
Alanark yukarıda belirtilen 6 yerleşim birimine iki rotasyonda su vermektedir.  
23. Mart- 25 Nisan İlk rotasyonda, 32 gün su sadece en alttaki Aziziye köyüne akar 
25.Nisan- 23.Mayıs 28 gün boyunca diğer 5 yerleşim bölgesine verilir, ilk rotasyon biter 
23 Mayıs-9 Haziran    İkinci rotasyonda, su tekrar 16 gün Aziziye köyüne akar. 
9 Haziran- 23 Haziran  14 gün süreyle diğer köylere verilir, sulama tamamlanır. 
Birinci ve ikinci rotasyonda, 5 yerleşim birimine suyun dağılışı da ilginçtir. Su 15 birim kabul 
edilerek aşağıdaki gibi dağılır. 
  Halkapınar  3 birim 
  Gökçeyazı  1 " 
  Beyköy  1 " 
  Kuzguncuk  3 " 
  Bulgurluk  7 "  Bunun nasıl ölçüldüğü konusunda bir bilgi gelmemekte, 
su bir ölçü birimi ile değil pratik bir biçimde bölündüğü sanılmaktadır. 
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Konya Ereğli Alanark planı (M.Bildirici 1996) 



 39

 
Alanark bir mevsimlik sulamadır. Bu yüzden sadece ekin (hububat) için kullanılabilmektedir. DSİ 
1988 kaynaklarına göre sulanan sahada şöyledir: 

1967 yılı için 3800 ha 
1968  "  3500 ha 
1969  "  4700 ha 
1970  "  3300 ha  

Alanark Konya Ereğli İvriz barajının içinde bulunduğu, Konya Ereğli Projesi kapsamında 
kalmıştır. (1.36) . Bölgeye İvriz Barajı yapılmış ve sağ sahil ve sol sahil iki kanal açılmıştır. Çok 
ilginçtir, yeni metotlarla açılmış sağ sahil sulama kanalının su götürdüğü yerlere Alanark'ta su 
götürdüğü görülmüştür.  
Üstelik bu arazi jipsli bir arazidir. Bu zemin formasyonu suda eriyerek ana kanalda çok ciddi 
sorunlar ortaya çıkarmıştır. Alanark'ta bu sorunun da çözüldüğü görülmektedir. Bu projenin 
uygulanması ile Alanark'ın sadece 7 km başlangıç kısmı kullanılmaktadır. 
 

ALANARK'IN YAPILIŞI 
Bu konuda yazıt, belge günümüze gelmemiştir. Yörede bu kanalın Hititler zamanında açıldığı 
rivayet edilir. Üzerinde anıtsal yapılar bulunmamaktadır. Şüphesiz sonraları kesiti genişletilmiş, 
başlangıç kısımları duvar içine alınmıştır. Çevrenin geniş tarihi referans (1.37) bulunmaktadır. 
Tüm bunlar göz önüne alınarak ve 1874 Osmanlı salnamesinde hiçbir ciddi araştırılmaya 
dayanmadan "Alanark'ın Roma döneminde açıldığı" gerçeği ifade etmektedir. Alanark'ın bir 
Roma dönemi kanalı olduğu kabul edilmelidir. (Ref.1.37) 
 

ALANARK'IN EREĞLİ’DEKİ ÖNEMİ 
1950'li yıllarda Ereğli'de yaşayan "Demokrat Hasanağa" takma adlı bir halk filozofu 
yaşamaktadır. Hasanağa, İstanbul'dadır, bir toplantıda gençler arasındadır. Gençler 
Hasanağa'yı hafife alarak; Hasanağa Panama kanalı nerededir? diye sorarlar. Gençler ben sizin 
sorunuzu bilemedim. Ben de size bir soru sorsam bilir misiniz acaba? der ve sorar : 
Alanark Türkiye'nin neresindedir? hangi köyleri sular bilir misiniz? 

 

 
Şekil 28 

Alanark sulama kanalının baş kısımları 
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Şekil 29 

Deli Mahmutlu deresi suyundan yararlanan köylerden 
Yayıklı (Nernek) köyünden görüntü (1994) 

 
 

 
Şekil 30 

Halkapınar (Zanapa) Ulucami içinde bulunan eski bir kolon (solda) 
Halkapınar’da eski taşların kullanıldığı tarihi çeşme (sağda) 
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ANTALYA DÖŞEME ALTI SULAMASI 
 

Antalya'nın kuzeyinde çok eskiden kalma bir sulama kanalı bulunmaktadır. "Döşeme Altı" veya 
"Yeniköy" sulaması olarak bilinir. Antalya yöresinde bilinen en önemli antik sulama kanalıdır. 
Kanal çevrede Gavur Arığı olarak bilinir. (Arık ise kanal anlamına yöresel bir deyimdir.) 
Çevre tarihi kalıntıların çok bol olduğu bir bölgedir. Kanalın hemen sağındaki Karain dünyada ve 
Türkiye'de ilk insanın yaklaşık 9.000 - 10.000 yıl önce yaşadığı mağaralardır. Kanalın bitimine 
doğru batıda antik Termessos kenti bulunmaktadır. Be çevrede Roma döneminde en önemli 
yerleşim yeri Termessos'tur.  Bu tesislerin bu kent ile ilgisi olmalıdır. Burdur'dan Antalya'ya 
doğru gelen antik yol çevreden geçmektedir. Yukarıkaraman köyü civarında Selçuklu yapısı 
Evdir Han yer almaktadır.  
Sulama kanalının su kaynağı eski Antalya-Burdur yolu üzerinde Antalya'ya yaklaşık 30 km 
uzaklıkta olan Kırkgöz su kaynaklarıdır. Bu kaynaktan su alan antik kanal ilerde kollara ayrılarak 
Antalya'ya 12-13 km kadar yaklaşmaktadır. 
Kanal hakkında bilgiler şöyledir.  
 Uzunluğu    : 16 km 
 Yan kolları ve uzunluğu : 4 adet - 3-5 km  
 Ana kanal kesiti   : Dikdörtgen, kısmen duvarlı ve kaplamalı 
 Kanal Genişliği  : 3.00 -3.50 m 
 Kanal Yüksekliği  : 3.50 - 4.00 m 
 Su geçirme kapasitesi : 6 m3/s 
 Sanat yapısı   :yaklaşık 7+500 km de tek açıklıklı köprü 
 Sulama alanı (bugün)  : 6.000 ha 
Kanalın geçtiği zemin pek çok düden ve boşluk bulunduran, karstik formasyondadır. Kanal  taş 
duvar örülerek ve kaplama yapılarak su kaçması önlenmiştir. Anadolu'da Roma dönemi yolları 
taşla kaplı olduğu için, "döşeme" olarak adlandırılır. Döşeme yol (Roma yolu)  ile antik kanalın 
kesiştiği noktada tek açıklıklı bir Roma köprüsü bulunmaktadır.  
Yeşilbayır köyünde ana kanal ikiye ayrılır ve ana kol Yukarıkaraman köyüne doğru yönelir, diğer 
kol ise güneye doğru devam eder. Yukarıkaraman köyü civarında yeniden kollara ayrılmaktadır. 
Tarihi Selçuklu hanı buradadır. Bu kol üzerinde çukur noktalarda kanal 2 metreye kadar 
yükselen duvarlar üzerine alınmıştır. Güney kol ise Nebiler köyüne doğru devam etmektedir.  
Halen "Yeniköy Sulama Birliği" tarafından işletilmektedir. Sulamadan yararlanan yerleşim 
birimleri; Yeniköy (Döşemealtı), Yeşilbayır,  Yukarıkaraman, Nebiler köyleridir.  
 

KANALIN YAPILIŞ TARİHİ 
Kanalın yapılışı konusunda bir yazıt veya bir antik kaynak bilinmemektedir. Ancak çevredeki 
Telmessos kentinin oluşu, Roma döneminden sonra çevrede kentsel yaşamın olmamasından 
bu tesislerin Roma döneminde yaptırıldığı kabul edilebilir.  Ancak kanallar belirli bir süre sonra 
kullanılmamış ve toprakla dolmuştur. 
 

KANALIN YENİDEN AÇILIŞI 
1934 Cumhuriyetin ilk yıllarında, susuzluğa bir çare olarak eski nehirlerin temizlenmesi Enhar-ı 
Sağirenin Tathiri)  adıyla bir kanun çıkarılmış ve bölgede yapılan çalışmalarda metruk bir 
kanalın ve bendin varlığının farkına varılmıştır. Kanal temizlenmiş 31.06.1934 tarihinde bir 
merasim yapılarak 1,00 m3/s köylünün tarlalarına verilmiştir. Bu hizmet genç Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk sulama projelerinden biridir. Böylece antik kanal onarılarak tekrar hayata 
döndürülmüş ve hizmete devam etmektedir. (Ref.1.38)  
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Şekil 31 
Antalya Döşeme altı sulaması planı 
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AMASYA FERHAT SU KANALI 
Ferhat su kanalı, Amasya'nın güneyinden başlayarak, Amasya içinde son bulan bir kanaldır. 
Şahinkaya'dan başlayıp Ferhat dağının içinden geçerek, Manidede, Gökmedrese, Üçler, Dere, 
Sofular, Mehmet Paşa, Savadiye mahallelerini dolaşıp, Beyazıt mahallesinin Kibrithane mevki 
güneyinde yaklaşık 4 m x 4 m bir düdende son bulur.  
Edinilebilen fiziksel bilgiler ve tipik kesitler şöyledir. (1.39) 
 Kanal uzunluğu  : 18 km 
 Kanal kesiti, taş duvarlı : genişlik, 1.00 m yükseklik 2.00 m 
 Tünel olarak   : genişlik, 1.00 m, yükseklik 2.00-3.00 m 
 Yarı açık oyma kanal  : Genişlik 1.00 m, yükseklik 1.50 m  
Görüldüğü gibi geçireceği su miktarı her durumda 1 m3/s nin üstündedir. 
 
Yörede sevgilisi Şirin'e kavuşmak için Ferhat tarafından tek başına kazıldığına inanılmaktadır.  
Tarih ve edebiyatta Ferhat-Şirin konusu 1.2.3 bölümünde işlenmiştir. Ferhat ismi halkın 
yakıştırdığı bir isimdir. 

KANALIN YAPILIŞI 
Kanal hakkında ciddi bilimsel yayınlar bulunmamaktadır. Kanalın bulunduğu Amasya (antik 
Amaseia) ilk çağlarda Pontos krallarının başkenti ve Karadeniz'in çok önemli kentlerindendir. 
Coğrafyanın babası olarak isimlendirilen Strabon (M.Ö. 65--M.S. 23) Amasya doğumludur. 
Strabon "Coğrafya " adlı eserinde (Ref.1.40), Amasya'da yaşadığı dönemde Yeşilırmak (antik 
Iris) üzerinde 2 köprü, kayalara oyulmuş su kanalları olduğunu yazmaktadır. Bunların Helenistik 
döneme ait olduğu kabul edilmektedir. Ancak yapılış tarzından ve kesitlerin büyüklüğünden bu 
kanalın Roma döneminden kaldığı kabul edilmelidir. 
 

 
Ferhat Su kanalı Kesiti 

DSİ Samsun Tarihi Su Yapıları, 1994 

Amasya’da Şirin adına yapılmış heykel 

Şekil 32 -33 
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1.3.5 ORTAÇAĞDA SULAMA ÖRNEKLERİ 
 

BAYBURT OVASI SULAMASI 
Bayburt önceleri Gümüşhane ilinin bir ilçesi iken bugün il merkezidir. Bayburt ovası Doğu 
Karadeniz bölgesinde tarıma çok müsait olup, bölgenin tahıl ambarı durumundadır. 
Bayburt ilk defa 5. yüzyılda yaşamış Ermeni tarihçi Khorene'li Movses'in eserinde (1.26) Papert 
olarak geçmektedir. Pert Ermenice kale anlamına gelmektedir. Bizanslı tarihçi Prokopius (500-
559), Bayburt kalesinin İmparator Justinien (İmp. 527-565) tarafından yaptırıldığı belirtil-
mektedir. Bayburt kalesi ve kent 1072 yılında Selçukluların eline geçmiş, Tuğrul Şah zamanında 
1200-1230 yıllarında kale tamir edilmiştir. Uzun yüzyıllar 1915 yılına kadar, Türk ve Ermeni halkı 
bir arada yaşamıştır. Bölge ilk ve orta çağda Kaldiya (Chaldia) bölgesi olarak bilinir. Ünlü gezgin 
Marco Polo (1254-1324) Çin'e giderken Bayburt'u ziyaret etmiştir. 
Bayburt ovasında bugün köy durumunda olan Varzahan ortaçağda Ermeni Bagrad ve Türk 
Selçuklu hanedanları döneminde çok önemli ve gelişmiş bir kent merkezi idi. Pulur ve Sünür ise 
Akkoyunlu devletini kuran Türk boyunun yaşadığı ve onların cami ve medreselerinin bulunduğu 
yerlerdir. (Ref.1.42) 
 

BAYBURT OVASINDA SULAMA YAPAN KÖYLER 
Bayburt ovası, ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metredir. Çoruh nehrini oluşturan 
Pulur, Lori ve Haho vs...gibi derelerden gelen sularla 75 yerleşim biriminde (Bayburt dahil) sulu 
tarım yapılmaktadır. Sulanan arazi yaklaşık 160 000 dekar civarındadır. Yukarıda sözü edilen 
dereler Çoruh nehrinin başlangıcını oluştururlar. Sulamanın su kaynağı Çoruh nehrinin 
başlangıç kollarıdır. 

ÇORUH NEHRİ 
Bayburt ovasında küçük derelerin birleşmesinden oluşan, Artvin içinden geçerek Karadeniz'e 
dökülen Çoruh nehrinin eski adı "Akampsis" dir. Bayburt ovasındaki Pulur, Lori, ve Haho 
dereleri Çıphınıs'ta (Kırkpınar) birleşerek Çoruh ismini alır. Çoruh Bayburt'un kuzeyinden 
geçerek İspir, Yusufeli, Artvin ve Borçka üzerinden Gürcistan'a geçip Karadeniz'e dökülür. 
Tortum'dan gelen bir kol ve Ardanuç ve Şavşat'tan gelen diğer bir kol Çoruh'a katılır. Toplam 
uzunluğu 446 km olup bunun sadece 24 km si Gürcistan topraklarındadır. Çoruh'a ait önemli 
hidrolik bilgiler şöyledir. 
 Borçka'da ölçülmüş debi : 202 m3/s  Yıllık Verim :  6370 hm3 
 Min. debi : 39 m3/s Max debi: 2400 m3/s 
Çoruh nehrinden su alan sulama kanalları basit toprak kanallardır. Basit bentlerle su 
alınmaktadır. Üzerinde anıtsal sanat yapıları yoktur. Bazı düşük yerlerde kanal kısmen dolgu 
üzerindedir. Sulamanın önemi tarihi ve ekonomik oluşudur. 75 köyü kapsayan basit bir sulama 
ağı oluşturmaktadır. Bayburt ovasında üretilen ürünler de şöyledir: Buğday % 20-25, arpa % 15-
10, kalanları sebzedir. Buğday için verim 140 kg/dekar  
Bayburt ovasında en geniş alanda sulama, Niv (Arpalı) beldesindedir. Sulanan arazi 18.000 
dekar olup, 12.000 dekarı tarım, 6.000 dekarı mera içindir. Arpalı beldesi Bayburt'tan sonra 
çevredeki en kalabalık yerleşme yeridir. Arpalı beldesi için içme suyu da toprak borularla 
(mahalli söylenişi pöhrek) Kemer dağlarından getirilip 7 adet çeşmeye verilmektedir.  
 

KANALLARIN YAPILIŞI 
Bu konuda net bilgiler elimizde yoktur. Ancak çevrenin tarihi incelendiğinde Ortaçağda, önemli 
kentler ve yerleşim yerleri olduğu görülmektedir. Bu kanalların ve sulama sisteminin en az 1000 
yıldan bu yana kullanıldığı kabul edilebilir. 
Bu kitabın yazarı tarafından hazırlanan makale (1.16), DSİ Genel Müdürlüğünün mahalli 
sulamalarla ilgili yayını (1.15), ve çevrede 1993 yılı içinde yapılan çalışma ve araştırmalar esas 
alınmıştır Bu çalışmalar da 1993 yılında Arpalı Belediye Başkanı Arif Polattimur'un açıklamaları 
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ve Bayburtlu, bölgede uzun yıllar bizzat çalışmış, DSİ XIV. Bölge İşletme Şube Müdürü Y. Ziraat 
Müh. Tekin Çoruh'un bu konuda büyük katkıları olmuştur. 
Şimdi sulama yapan bu köyler, sulama kaynakları ve nüfuslar incelenecektir. Tarihi belgelerle 
uyum sağlamak için yerleşim birimlerinin eski ve yeni verilen Türkçe isimleri birlikte 
gösterilecektir. 
 
Köy ismi Su kaynağı (dere) Sulanan 

alan ha 
Nüfus 
(1990) 

Çorozma -Petekli Çorozma 30 307 
Yakupabdal Yakupabdal 80 522 
Kütüdü- Çimentepe Pulur 30 131 
PULUR-Gökçedere " 300 2701 
Hiğni-Bayrampaşa " 100 182 
Cebre- Çakıröz " 80 205 
Yukarı Hınzaveg-Çatalçeşme " 150 244 
Sünür- Çayıryolu Pulur+Kitre 300 661 
Manası-Gündoğdu Pulur 100 145 
Kitre Kitre 80 513 
Eymür Pulur 50 327 
Yukarı Lori- Başpınar Lori 500 727 
Aşağı Lori -Yazıbaşı " 300 437 
Cenci - Işıkova " 150 183 
Zarani-Güçlü Zarani 60 154 
Aşutka - Güvercindere Lori 100 110 
Karayasmak " 100 138 
Ksanta - Demirözü " 250  2452 
Yanbaksi - Güneşli " 50 290 
Hardisi - Çifttetas " 60 248 
Çorak " 100 134 
Çıphınıs -Kıkpınar Lori+Siptoros 600 679 
Tahsini -Ozansu Tahsini 70 483 
Bildiç - Soğukgöze " 10 152 
Zeyli -Güllüce " 70 161 
Hakig - Çamdere " 100 123 
Pulureg -Yelpınar " 200 229 
Rüştüköy " 200 228 
Haho - Sarıhan Haho 100 128 
Yukarı Kışlak " 10 170 
Güder " 70 83 
Cemele - Göldere " 100 166 
Hasya - Aksaçlı " 200 119 
Aşağı Kışlak " 100 189 
Kelevereg - Sancaktepe " 300 460 
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Hindi -Söğütlü " 300 442 
Saraycık  Horhor 100  41 
Cilara - Sakızlı " 100 278 
Berne - Balca Danişment 100 589 
Kaliskavar - Kabaçayır " 100 474 
Variçna - Mutlu " 600 806 
Danişment " 200 536 
Zağzik -Yolaltı " 150 428 
VARZAHAN - Uğrak " 200 433 
Aşağı Tomla - Çiğdemtepe Danişment+Çoruh 100 500 
Lipana -Yaylalar Kopuz 50 138 
Çitanos - Sırakayalar " 50 181 
Hacioğlu " 50  232 
Kopuz " 150 138 
Manastır -Yalındal " 150 506 
Kurucagöl " 800 Bayburt  
BAYBURT " 800 34.000 
Aşağı Hayk - Dikmetaş Masat+Çoruh 100 234 
Yukarı Kırzı Çoruh sağ sahil 150 913 
NİV -Arpalı " 1.800 3.544 
Pincirge -Çiçekli " 200 242 
Aşağı Hınzaveg - Taşkesen " 150 174 
Kestesi - Alıçlık " 150 184 
Kilhuns _ Pınargözlü Çoruh sol sahil 100 520 
Vağında - Çayırköprü " 200 209 
Ardusta -İncili Ardusta 100 488 
Taransos - Sorkunlu Taransos 50 210 
Erginis - Suludere " 50 220 
Danzut - Başpınar " 50 187 
Vahsen - Çatıksu Çoruh 50 735 
Zargidi- Gümüşdamla Gümüşdamla 150 544 
Hart -Aydıntepe  " 250 5.166 
Aşağı Kırzı  Çoruh 100 616 
Havnus -Sarımeşe Konursu 250 323 
Gütgüne - Çiğdemlik " 200 270 
Pağnik -Erikdibi " 250 354 
Abrans-Akbulut " 250 366 
Konursu " 250 2.786 
Mam - Değirmenlik " 250 307 
Toplam - 81 köy  13.850   
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Kanallarda sulama mevsimi boyunca su yeterlidir. Bir su paylaşımına gidilmemiştir. Sadece 
Gümüşdamla deresinde su rotasyonla kullanılmaktadır. 
 

DSİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ PROJE 
1987 yılında DSİ tarafından " Çayıryolu ve Aydıntepe " projesi uygulamaya konulmuştur. Yeni 
barajların da yapılması planlanan bu proje aynen bu köylerin bulunduğu alana uygulanmaktadır. 
Toplam sulama alanı 32 685 ha olarak planlanmıştır. 
Basit toprak kanallarla yapılan tarihi sulamada bu miktar yaklaşık olarak 13850 ha olmaktadır. 
Tarihi kanallarda sulama alanının, yeniden gerçekleşen sulama projesinde alana oranı % 42 dir. 
Bu yaklaşık bir değer olsa da sulamanın önemini belirtmektedir. 

 
Şekil 34 

Bayburt ovası Pulur ve Lori dereleri (Bildirici, 1999) 
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Şekil 35 

Bayburt ovası derelerinin planı (Bildirici, 1999) 
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Şekil 36 
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Şekil 37 
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ŞANLIURFA GERMÜŞ KEHRİZLERİ 
 

Germüş (Dağeteği) Şanlıurfa'nın yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda eski bir yerleşim yeridir. Ne 
zaman kurulduğu bilinmemektedir. Eskiden Ermenilerin yaşadığı bir yer olup 1915 öncesi, 
20.000-30.000 kişinin yaşadığı bilinmektedir. Germüş'te çok büyük bir kilisenin kalıntıları 
bulunmaktadır. Bugün ise çok küçük bir köy görünümündedir.  
Köyde anlatılanlara göre göç dolayısıyla boşalan Germüş'e, Yemen'de Türk ordusuna büyük 
yardımları olan Iraklı Üceymi Paşa ve ailesine Atatürk tarafından yerleşme izni verilmiştir. Onun 
torunlarının burada yaşadığı bilinmektedir.  
 

GERMÜŞ KEHRİZLERİ 
Germüş'ün kuzey ve doğusunda bulunan su kaynaklarından su alan üç kehriz bilinmektedir. Bu 
tüneller yer yer moloz taşlarla kaplı ve kemer şeklinde örülmüştür. İçinde temizlik ve bakım için 
bir insan rahatça yürüyebilmektedir. Galeriler üzerinde belirli aralıklarla havalandırma bacaları 
bulunmaktadır. Sistemin planı eklenmiştir. 
Küçük Pınar'dan su alan galeri:  
Bu kehrizin (tünel) kaynağı Germüş'ün kuzey doğusunda 25-30 km uzaklıktaki Diphisar köyü 
civarında olduğu köylüler tarafından belirtilmektedir. Eskiden sulamaya su vermekte idi, bugün 
bakımsızlıktan kurumuş bulunmaktadır. (Şekil 39) 
Orta ve büyük pınarı besleyen kehrizlerin, köyün kuzey tarafındaki dağların yamacından geldiği 
bilinmektedir. 1990'lı yıllarda  çalışır durumda olan bu kehrizlere girilmekte ve temizlikleri 
yapılmaktadır. Bu iki kehriz yan kollarla ara ara birbirine bağlıdır. Yol boyu hava bacaları 
bulunmaktadır. Köy içinde her evde bulunan hava bacaları aynı zamanda kuyu görevi yapmakta 
ve o evin su ihtiyacını karşılamakta idi. Ancak bakımsızlıktan bu kuyuların çoğu dolu duruma 
gelmiştir. Bu kuyuların çoğu düzgün kesme taştan yapılmış olup, merdivenle inilip su alınırdı. 
(Ref.1.44, s 13-14) 
 

 

 
Şekil 39 
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Şekil 38 
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NİĞDE MURTAZA SULAMASI 
 

TARİHÇE 
Niğde Gölcük kasabasının 7 km batısında Hassaköy bulunmaktadır. Hassaköy'ün 4. yüzyıldaki 
ismi "Sasima" dır. Hıristiyanlığın ünlü üç kilise babalarından İlahiyatçı Nazianslı Aziz Grigorios 
(329-390) burada görev yapmış ve anılarında " Susuz, çimensiz, kupkurudur, benim Sasima'm " 
demektedir. Sasima'da bugün 1923 yılına kadar açık olan büyük bir kilise ve gene kilise 
babalarından Kayserili Aziz Basileus'un kız kardeşi Azize Makrina için az görünür cinsten bir 
anıt mezar kalıntısı bulunmaktadır. 

SULAMA KANALLARI 
Sasima için sonradan Murtaza kanalından su alındığı anlaşılmaktadır. Murtaza çayı üzerinde 
aynı zamanda Murtaza (Murtantin) Hacı Abdullah (Andirlos), İnli (Divril) köyleri de bulunmakta 
ve su almaktadır. Murtaza deresi üzerine DSİ tarafından 1990'lı yıllarda Murtaza barajı 
yaptırılmıştır. Planda görüleceği gibi Murtaza deresine Karanlık deresinden açılan "Gavur arkı " 
ile su aktarılmaktadır. Bu da çok ilginç bir uygulamadır. Bir dereden başka bir dereye su 
aktarmak oldukça az görülen bir uygulamadır. Gavur arkı Murtaza Projesi içinde onarılarak 
korunmuş durumdadır.  
Murtaza barajının yapımından önce deredeki su 18 günlük periyotlara ayrılarak: 
 12 gün Hassa karyesine (köyüne)  
 2 gün Mürtantin (Murtaza) karyesine  
 2 gün Andirlos (Hacı Abdullah) karyesine  
 2 gün Divrin (İnli ) karyesine akıyordu.  
Bu durum 1797 yılında (H 1212) tarihli bir fermanla belirlenmiş idi. Ancak yukarıdaki köyler 
Hassa köyünün suyuna müdahale edince iş 1851 yılında (1267 şaban ayında) şeri mahkemeye 
havale edildi. Aşağıda bu şeri mahkemenin kararının özeti verilecektir. Mahkeme kararı 11 
Haziran 1969 tarihli olup, Arşiv Genel Müdür yardımcısı Ziya Eşrefoğlu ve Genel Müdür Mithat 
Sertoğlu tarafından sadeleştirilmiştir. (Ref.1.2, s.347-348) tam metin bulunmaktadır. 
 

 

 
Şekil 40 

Niğde Murtaza Barajı ve Sulaması 
1 Hassaköy (Sasima)  2 İnli (Divrin)  3 Hacı Abdullah (Andirlos) 4 Murtaza (Murtantin)   5 Azatlı 
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ŞERİ MAHKEME KARARI 

"Niğde Kaymakamı Zeki ve Niğde kazası Müftüsü Meclis azalarından memlekete hüküm: "Niğde 
kazasından Melendiz dağından çıkan su kadim-ül eyyamdanberi (çok eskidenberi) mayıs 
başından itibaren 18 gün taksim olunup, 12 gün kadimden beri kaza-yı mebure tabi Hassa 
karyesine (köyüne), 2 gün Mürtantin karyesine, 2 gün Andirlos karyesine, 2 gün Divrin karyesine 
ala tarikül münavebe (sıra ile) ifa edüle gelir. Divrin, Ardirlos ve Mürtantin karyeleri 
nöbetlerinden ziyadeye ol sizin 12 gün değildir noksandır diye hilafı şeri (şeri kanuna aykırı) ve 
mugayiri kadim Hassa karyesinin hakkına tecavüz etmişlerdir. Su anlaşmazlığında, Andirlos, 
Murtantin ve Divrin karyelerinin müstakil suları olmadığı eskiden beri 12 gün Hassa, 2 gün 
Mürtantin, 2 gün Andirlos ve 2 gün Divrin'e akması kadimden beri intifa edegelmiştir, Bu konuda 
1212 senesinde ferman olduğu belirtilerek bu fermana göre suyun taksimi Şaban 1267 
senesinde karar altına alınmıştır. 
Nadir rastlanan bu ilginç karar sulamanın çok eski olduğunu belgelemektedir. Yöre halkı 
tarafından çok eskilerden gelme olduğu söylenebilir. Diğer dikkat çeken bir noktada Hassa 
köyünün yerinde bulunan Sasima kentinin tarihinin 4. yüzyıla kadar inmesidir. Suyun büyük 
kısmının buraya verilmesi bunu göstermekte, yukarıdaki köylerin daha sonraları kurulduğu ve az 
su verildiği kabul edilebilir. Şeri mahkemeler bir su anlaşmazlığı çıktığında kurulmakta ve ilk 
araştırdıkları konu suyun önceleri ne şekilde ve kimler tarafından kullanıldığının şahitlere 
dayanarak tespitidir. Bu İslam hukukunda kadim su hakkı olup buna çok önem verilmiştir. 

 
Şekil 41-42 
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1.3.6 SELÇUKLU DÖNEMİ SULAMALARI 
 

KONYA MERAM SULAMA IRMAKLARI 
1071 Malazgirt zaferinden sonra, Anadolu'da ilk Türk devletini kuran Selçukluların ilk başkenti 
İznik'tir, ancak İznik'in başkentliği Haçlı seferleri dolayısıyla kısa sürmüş, daha sonra, başkent 
eski ismi İconium olan Konya'ya taşınmıştır. Özellikle 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaaddin 
Keykubat (Sultanlığı 1219-1237) zamanında, Konya çok gelişmiş, cami ve medreselerle 
süslenmiştir. Büyük şair Mevlana Celaleddin Konya'ya yerleşmiş ve Mevlevi (sema yapan 
dervişlerin) tarikatının merkezi olmuştur. Bu dönemde devletin gösterdiği hoşgörü ve tolerans ile 
yerli Hıristiyanlar ile iyi diyalog kurulmuştur. Bu ise pek çok yerli halkın İslam dinine geçmesini 
ve Türkleşmesini sağlamıştır. 13. Yüzyıl Konya'da yaşanmış çok  aydınlık çağdır. 

SELÇUKLU BAŞKENTİ KONYA'DA SULAMA 
Konya kentinin su kaynağı tarih boyunca Meram deresi olmuştur. Meram deresi Konya'nın 
batısında Başara ve Dilekçi köylerinden çıkmakta ve yol boyu çeşitli pınarlarla beslenmektedir. 
Bugün içme suyu olarak kullanılan bu pınarların en önemlileri Mukbil ve Beypınarı'dır. Kar suları 
ile kışları suyu çoğalan Meram deresinin yazın suyu azalmakta ancak kesilmemektedir.  
Meram çayı aynı zamanda, Konya'da taşkınlara da sebep olmuştur. "Konya'nın ölümü sudan" 
deyişi halk arasında yaygındır. Bugün Meram çayının suları Konya-Beyşehir karayolu üzerinde 
Konya'ya 20 km uzaklıkta yapılan "Altınapa" barajında toplanmakta ve demir borular içinde 
"Konya Su Arıtma Tesisleri"ne getirilmekte, kente içme suyu olarak verilmektedir. Bir kısmı da 
sulama suyu olarak ayrılmaktadır.  
Anıtsal eser olarak, Meram merkezinde Meram çayı üzerinde hala hizmet veren muhtemelen 
Roma döneminde yaptırılmış bir köprü de bulunmaktadır. 
 

SULAMA TESİSİNİN IRMAKLARI 
Sulama tesisinde su cazibe ile akıp gelmekte olduğundan kayda değer sanat yapıları yoktur. 
Sadece toprak zeminde elle açılmış ırmaklar (kanal anlamında yerel terim) vardır. Basit toprak 
bentlerle Meram çayından su almışlardır. Bu ırmaklar aşağıda planda gösterilmiştir.  

1. Şehir Irmağı, sol sahilde  
2.Yaka Irmağı, sol sahilde 
3. SAHİP ATA Irmağı, sağ sahilde 
4. Karahüyük Irmağı, sağ sahilde 
5.Lalebahçe Irmağı, sağ sahilde 
6.Bürümcek Irmağı , sol sahilde 
7. Gümüş Irmağı, sol sahilde 
8. Kovanağzı Irmağı, sol sahilde 

Şimdi de bu ırmakları inceleyelim. 
 

ŞEHİR IRMAĞI 
Meram merkezinin memba tarafında, Maarif Değirmeni olarak adlandırılan ve bugün Un 
Fabrikası olan binanın altından su almaktadır. Meram merkezine, Aşkan yöresine, Sigorta 
Hastanesi çevresine, bir kol da Alaaddin tepesinin kuzeyindeki "Karma Ortaokul" a kadar 
ulaşıyordu. 
İsminden de anlaşılacağı gibi Selçuklu döneminde Konya kentine içme suyu da sağlıyordu. 
Irmakla gelen su Konya'nın batısında "Havzan" mevkiinde yapılmış bir depoda toplanıyor, künk 
borularla (pişmiş toprak boru) Konya kalesinin batısında bulunan başka bir depoya geliyor 
buradan kente dağılıyordu. Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin yaptırdığı veya daha 
önceki devirden kalıp onarttığı iki su deposu da bu hattan su alıyordu. Selçuklu döneminden 
bugüne gelen tek çeşme, yakın zamanda çeşme yapısı yenilenen Şeyh Sadreddin Konevi camii 
önündeki çeşmedir. Çünkü tarihi su yolu buradan kente gidiyordu. Bu ırmağın en eski ve 
Selçuklu öncesi olduğu kabul edilebilir. 
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Şekil 44 

Koya Meram Tarihi Sulaması 
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YAKA IRMAĞI 
Bu ırmak Dere Hidroelektrik Santralı ile un değirmenleri arasında sol sahilden su alan ilk 
ırmaktır. Vakıf kayıtlarında ismi "Gedekelas" olarak geçmekte olup, bu isim Yaka semtinin eski 
ismidir. Yaka semtini, Tıp Fakültesi çevresini ve Hocacihan bağlarını bugün de sulamaktadır. 

SAHİP IRMAĞI 
Meram merkezinde sağ sahilden su almaktadır. Tavus Baba camiinin önünden geçerek 
Meram'ın yukarı bağlarını sulamakta  ve Ana Sultan mezarlığında son bulmaktadır. Bu ırmak 
Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali (ölümü 1286) tarafından açtırılmış ve onun ismi ile 
anılmaktadır. Vakıf kayıtlarında alt ve üst ırmak olarak belirtilmesine karşı bugün Sahip ırmağı 
olarak tek ırmak bilinmektedir. 

KARAHÜYÜK IRMAĞI 
Meram merkezde sağ sahilden su almaktadır. Yer yer evler altından 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 arazisini sulamakta ve ova içinde kaybolmaktadır. 

LALEBAHÇE IRMAĞI 
Meram merkezinde sağ sahilde, Karahüyük ırmağı ile aynı yerden eşit su almaktadır. Meramda 
bazı evlerin altından geçenek Lalebahçe semtini sulamakta, Konya Hatip yolunu geçtikten sonra 
Harmancık köyüne ulaşmakta ve daha sonra ova içinde kaybolmaktadır. 

MÜFTÜ GEDİĞİ 
Müftü gediği bir su alma bendidir. Gedik su alma yapısı anlamına yerel bir terimdir. Meram çayı 
6 ırmağa su verdikten sonra bu noktaya gelmekte ve bu su alma yapısından iki ırmak daha su 
almakta ve kalan su sel çayına verilmektedir. Sel çayına verilen sudan artık 
yararlanılmamaktadır. Önceleri burada basit bir bent yapısı olduğu bilinmektedir. Bugün Eski 
Meram yolu üzerinde, bu noktada DSİ tarafından yaptırılmış "Müftü Gediği Regülatörü" 
bulunmaktadır. 

GÜMÜŞ IRMAĞI 
Bu ırmak Müftü gediğinden su aldıktan sonra Konya Hatip yolunda bulunan Selçuklu dönemi 
Aksarnıç'ta ikiye ayrılmakta tamamen Konya merkezini sulamakta idi. Kent içinde  Aydoğdu, 
Çaybaşı, ve Mengene'ye ulaşıyordu. 

KOVANAĞZI IRMAĞI 
Müftü gediğinden su almakta ve daha güneyden daha alt kotlardaki Selver ve Kovanağzı 
bağlarını sulayıp Devlet Demir yolları ve Konya-Karaman karayolunu geçmekte idi. 
 

BUGÜNKÜ DURUM 
Bu  ırmaklardan oluşan sulama sistemi ile kış aylarında su bol olduğu için Konya'nın tüm 
bağlarına kış sulaması yapılırdı. Tüm bağlar en az bir defa su ile doldurulurdu. Yazları ise su 
azaldığından başlardaki ırmaklardan sulama devam ederdi. Kentin aşırı yapılaşmaya yönelmesi 
ve 1965'li yıllarda Meram deresi üzerine "Altınapa Barajı"nın yapımı, sulama sistemini 
etkilemiştir. Sel baskınları önlenmiş, ancak sulama sisteminin uç kısımları körelmiştir. 
Sulama sisteminin yönetimi Mirab'lar (Subeyi) tarafından işletilmiş, havalacı denen işçiler 
çalıştırılmıştır. İşletme masraflarının nasıl karşılandığı konusunda bilgiler bilinmemektedir. Son 
dönemlerde sulama kanalları Konya Belediyesi tarafından işletilmekte ve çay suyu bedeli 
alınmaktadır. 
 

SULAMA SİSTEMİNİN TARİHÇESİ 
Konya kenti sulama sisteminin bazı kısımları Selçuklu döneminden önce mevcut idi. Ancak 
Selçuklu döneminde kentin gelişmesi ile sistem yenilenmiş ve yeni ırmaklar eklenerek 
büyütülmüştür. Konya çevresinde uzun araştırmalar yapan İngiliz araştırmacı William Ramsay 
"Historical Geography of Asia Minor" (1.46) adlı eserinde sulama sisteminin oluşu Selçukluların 
Konya'yı başkent seçmesinde önemli rol oynamış demektedir. Gerçekten bu görüş gerçekçi 
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görülmektedir. Şehir ırmağının ve Gedekelas isimli Yaka ırmağının Selçuklu öncesi olduğu 
kabul edilebilir. 
Sahip ırmağı ile diğer ırmakların Selçuklu döneminde açıldığı düşünülebilir. 13. yüzyılda 
yaşamış Bizanslı tarihçi Khonates, eserinde Konya'daki sulamalardan ve bahçelerden 
bahsetmektedir. 1190 yılında Konya'dan geçen 3. Haçlı seferlerinin tarihi yazan Tagenon 
(Ref.1.48 s.171) Sultanın sulanan yeşil bahçelerinden bahsetmektedir.  
Konu Rus tarihçi V.Gordolevsky (Ref.1.47) tarafından incelenmiştir. Rusça yazılan makalenin 
Türkçe çevirisi yayınlanmıştır. 

 
Şekil 45 

Konya Meram Tavusbaba tepesinden Sahip Irmağının geçişi 

 
Şekil 46 

Konya Meram çayı üzerinde tarihi köprü (Çayın yan duvarları daha sonra yapıldı) 
 

SULAMA SİSTEMİNDE SUYUN BÖLÜNMESİ 
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. 1704 tarihli ferman esas alınmıştır. 
1960 yılında Konya Barosundan Avukat Mehmet Ali Apalı, Konya 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde açtığı,1960/1491 dosya numaralı davada, 25 Ramazan 1170 tarihli şeri 
mahkeme kaydını delil olarak vermiştir.  
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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 tenbih 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 
Burada verilen karar (1.26) daki yayınımızda özet bilgiler verilmişti. Yukarıdaki verilen orijinali 
çok silik belgeden aynen buraya alınmıştır. 
 

DEBİ ÖLÇÜ BİRİMİ- OKKA 
Selçuklu döneminde suyun miktarı OKKA ile ölçülerek ırmaklara aynı zamanda bölünmüştür. 
Bilindiği gibi okka bir ağırlık birimidir. Buradaki su ölçüm birimi okka'nın ne olduğu ve nasıl bir 
ölçü birimi olduğu konusunda bilgiler gelmemektedir. Lüle (Osmanlı) ve qunaria (Roma) gibi 
ölçü birimleri ile bir benzerliği var mıdır? Şimdilik bir şey söylemek mümkün değildir. 
Tarafımızdan yapılan araştırmalar sonucu okkanın bir değirmen döndürecek su olduğu yaklaşık 
10-12 l/s bir debi olabileceği kanısına varılmıştır. Çevrede eski Dörtokka isimli bir semt oluşu da 
ilgi çekicidir. 
 

SELÇUK VEZİRİ FAHRETTİN ALİ ( ?-1286) 
Bu su vakfının kurucusu, ve pek çok su yapısını gerçekleştiren Selçuk veziri Hüseyin oğlu 
Fahrettin Ali'dir. Konya'da doğmuştur. Sultan II. Keykavus zamanında Pervane (ferman bakanı) 
ve Emri Dat (Adalet bakanı) görevlerinde bulunmuş, Akşehir Nadir köyünde 1286 yılında 
ölmüştür. Türbesi. Konya'da  yaptırdığı cami yanındadır. Soyundan gelen kişiler bugün 
Konya'da yaşamaktadır. 
Konya'da İnce Minare Medresesi, Sahipata Camii, Akşehir'de İmaret, Kayseri Sahibiye 
Medresesi ve Sivas'ta Gökmedrese yanında,  yaptırdığı su eserleri de şunlardır. Meram'da 
incelediğimiz Sahip ırmakları, yaptırdığı cami karşısında hamam, şehir ırmağı üzerende iki adet 
buzhane (su deposu), Konya Lisesi kuzeyinde bugün mevcut olmayan Kırkçeşme, Ilgın'da 
Kaplıca hamamı, Kayseri'de Sahibiye medresesi önünde çeşme … 
İnce Minare medresesinin mimarı ve bilinen en büyük Selçuklu Mimarı Kelük bin Abdullah Sahip 
Ata'nın mimarıdır. 
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AKSARAY SULAMASI 
 
Aksaray bugün il merkezidir. Kapadokya Kralı Archelais (M.Ö.42-M.S.17) adına kurulan kent, 
muhtemelen terk edildikten sonra Selçuklular döneminde Aksaray olarak yeniden 
isimlendirilmiştir. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan döneminde yeniden kurulmuş ve imar 
edilmiştir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad zamanında Konya Aksaray yolu üzerinde en 
büyük ve muhteşem Sultanhan inşa edilmiştir. Selçuklu döneminde 1221 yılında Eğri minare 
yaptırılmıştır. 

SULAMA SİSTEMİ 
Aksaray kentinde Selçuklular döneminde bir sulama şebekesi bulunmakta idi. Şebekenin su 
kaynağı Aksaray kentinin içinden akan Uluırmak çayıdır. Uluırmak çayından su alan 5 adet su 
arkı bulunmaktadır. 1962 yılında Uluırmak çayı üzerinde Mamasın barajının ve yeni bir sulama 
şebekesinin yapılması ile sistem büyük çapta devre dışı kalmış, arkların sadece baş tarafları 
çalışır durumdadır. Bu arklar şunlardır. 
 

KIZILARK 
Sağ sahilden su almaktadır. En eski ark olduğu ve muhtemelen Selçuklu öncesi olabileceği 
kabul edilmektedir. Su kanala alındıktan 4 km sonra 200 metrelik bir tünelden geçmektedir. 
Bugün Kızılark'ın yerini Aksaray Uluırmak sulaması sağ sahil ana kanalı almıştır. Sadece 
başlangıçtan tünele kadar olan kısımda çalışmaktadır. Daha önceleri evlerin altından geçerek 
Aksaray'ın bahçelerini suluyor ve Aksaray'ın kuzeyinde son buluyordu. Uzunluğu 12 km 
civarında idi. (Şekil 47-48) 
 

URUMDÜĞÜN ARKI 
İsmi, bugün yok olmuş  Aksaray-Ankara yolunun doğusunda bulunan su taşıdığı Urumdüğün 
köyünden gelmektedir. Uluırmak'tan su aldıktan sonra kent merkezinde, Leyla Hanım camiinin 
yanındaki evlerin altından geçmektedir. Kent merkezinde yer yer ark duvar içine alınmıştır. 
Arkın uzunluğu Urumdüğün köyüne kadar 10 km civarında idi. 
 

TAVŞANCIL ARKI 
Hastane civarında Uluırmak'tan su almakta, Salih Baba camiine kadar evlerin altından geçerek 
Nakkaş, Büyükbölcek, Küçükbölcek semtlerini sulamaktadır. Araştırma sırasında duvarlı kesitler 
belirlenmiş, burada genişlik 1.50 m ve yükseklik 1.20 m ölçülmüştür. Arkın uzunluğu 10 km 
civarındadır. 
 

COĞLAKİ ARKI 
Coğlaki veya Laleli arkı sol sahilden su almakta, Ervah mezarlığı altından geçip, güneye devam 
etmekte, Kurtuluş ve Laleli semtlerini sulamakta idi. Bugün yerini Uluırmak projesi sol sahil ana 
kanalı almıştır. Ark ismini bir tarikat şeyhi olan Coğlaki babadan almıştır. Tarikat üyeleri, 
saçlarını ve kaşlarını kazımakta ve bu şekilde tanınmakta idi. 
 

İĞNECİ ARKI 
İğneci arkı da sol sahilden su almaktadır. Evlerin altında kapalı mecralardan geçerek Sofular, 
Hacı Hasanlı, Taşpazar semtlerini sulamakta idi. 
 

SULAMA ŞEBEKESİNİN YAPILIŞI 
Sulama şebekesinin ne zaman yapıldığı konusunda net bilgiler gelmemektedir. Ancak 
Selçuklular zamanında bulunduğu bilinmektedir. Faslı Arap gezgin İbni Batuda'nın (1304-1369) 
Seyahatname (1.50) adlı eserinde bilgiler bulunmaktadır.  Aksara, olarak belirttiği Aksaray'ı 1331 
yılında ziyaret etmiş ve şöyle yazmıştır. " Aksara Rum ülkesinin en güzel şehirlerinden biridir. 
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Her tarafından akarsular ve bostanlarla sarılmıştır. Kentin içinden üç nehir geçip su evlerin 
altından akar. Ağaçları, üzüm asmaları, bostanları vardır. " 
Bu arklar 1991 yılında, DSİ elemanı İbrahim Altınkaya ve o tarihte 82 yaşında olan Selahaddin 
Hamzakadı ile gezilmiş ve incelenmiştir. 
Uluırmak çayının Elektrik Etüt İdaresi tarafından 1945-1958 yılları arasında yapılan ölçümlerde 
su rejimi düzenli ve min 2.2 m3/s, ortalama 4.6 m3/s civarındadır. Arklarda her mevsim su olduğu 
gibi herhangi bir kısıtlama ve paylaşmaya gerek kalmamaktadır. 
 

 
Şekil 47 

Aksaray kent içi sulaması 
 

 
Şekil 48  

Aksaray Kızılark kanalı tünel çıkışı 
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1.3.7 OSMANLI DÖNEMİ SULAMA ÖRNEKLERİ 
 

MALATYA DERME SULAMASI 
 

 Antik yerleşim yeri olan, "Eski Malatya", bugünkü Malatya kent merkezinin 9 km kuzey 
doğusundadır. Malatya ismi eski kaynaklarda "Melita" olarak geçmekte ve çok eski bir yerleşim 
ve kültür merkezidir. Aspuzu olarak bilinen Yeni Malatya önceleri yayla olarak kullanılıyordu. 
1838 yılında Osmanlı Komutanı Hafız Paşa'nın birliklerini boş evlere yerleştirmesi, halkın eski 
kenti terk edip şimdiki Malatya'ya yerleşmesine sebep oldu.  
Malatya'nın güneyinde Yeşilyurt beldesinde çok eski dönemlerden gelen Derme Sulama kanalı 
bulunmaktadır. Derne sulama kanalı suyunu, Yeşilyurt ilçesinin Kapuluk mevkiinde dereden 
basit usullerle alıyordu. Bu kanalın ne zaman açıldığı konusunda yeterli bilgi yoktur. Çok 
eskiden Roma döneminden açıldığı kabul edilmektedir. Kanalın "Dermesih" ismi de çok ilgi 
çekicidir. Mesih  İsa peygambere verilen isimdir. İsminin bugün bulunmayan bir kilise ile ilgili 
olduğu çevrede belirtilmektedir. Derme ismi de Dermesih'in kısaltılmışı olmaktadır. 
Derme kanalının 4. km sinde Yelköprü mevkiinde  bir su köprüsü (akedük) bulunmakta ve 
üzerinde 1838 (H 1254) tarihli bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabe şöyledir: 
 
 Fahri erbab-ı hümem Hacı Muhammed Ağa 
 Hacı Kazımzade ol zübdei ashab-ı seha  
 Dermesih suyuna mecra yaptı bu kantarayı 
 Berekallah bi cisri latifi rana 
 Sebep ettikçe anı Hazreti Hak 
 Eyledi bağ-ı besatini mücedded ihya 
 Haddı cehd eyledi ismi sai beliği mevkuf 
 Lutfede ona ecrini bihad Mevla  
 Hüsn-ü itham edince dedi tarihin abdi 

Ahsenallahu bu san'a ila baniha 
 Sahibuül hayrat vel hasenat elhac Muhammed Ağa 
 İbni elhac Mustafa tekabbel binai hacerri sevap 
 Cemil Amin ya müin fi sene 1254  (Ref.1.51) 
 
Kitabenin yapılışına ışık tutacak övgü ve dualar kısmı dışındaki önemli yerlerinin Türkçe'si 
şöyledir. "Hayırsever kişiler olan, Elhac Mustafa oğlu Hacı Muhammed Ağa ile Hacı Kazımzade 
Dermesih su yolu üzerine bu kantarayı (taştan yapılma kemer köprü) yaptırmasına Allah sebep 
oldu. Bu şekilde bağ ve bostanların (besatin) yeniden ortaya çıkmasını sağladı (mücedded 
ihya), hayır sahiplerinin yaptıkları işin sevabını Allah kabul etsin. Emin kişi (Kalfa-mimar) olarak 
yapımında Cemil yardımcı oldu. Yıl 1254 
Derme kanalı 1940 yılında beton kaplamaya alınmıştır. Bugün Yeşilyurt sulama Projesi içinde 
yedek kanal olarak çalışmaktadır. 1930 yılına kadar Derme kanalının işletilmesi " Müşeyyid" 
(sağlamlaştıran, iyileştiren) denilen kimseler tarafından sağlanmıştır. Daha sonra "Malatya 
Sulama Birliği" ne daha sonra DSİ'ye işletmek için devredilmişti. (Ref.1.52.)  
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Şekil 48-49 

Derne sulaması Yel Köprü Akedüğü ve üzerindeki kitabe 
 
 

HALEP ARKI (KUVEYT SUYU) 
Gaziantep Oğuzeli ilçesi, Akpınar pınarları, Sazgın köyündeki Kırkgöz pınarları, Kazıklı köyü 
civarında “Balık Suyu Deresi”nde birleşir ve buradan bir kanalla Suriye içinde Halep kentinde 
sulamada kullanılırdı. Osmanlı döneminde bir sınır sorunu yoktu. Türkiye Cumhuriyeti ile yurt 
dışına giden bir kanal durumuna gelmiştir. Kimler tarafından ne zaman yaptırıldığı konusunda 
bilgi bulunmamaktadır. 
(Kaynak : DSİ Türkiye’de tarihi su yapıları, 1984, s. 20) 
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KONYA OVASI SULAMASI 
 

Konya Ovası Sulaması Projesi, 20.yüzyılın başlarında gerçekleştirilmiş Türkiye'nin ilk modern, 
ve dünyada dönemin en önde gelen sulama projelerinden biridir. Projenin su kaynağı, Beyşehir 
gölüdür. Gölün suları 217 km lik bir toprak isale kanalı ile Konya ovasına aktarılmıştır. 3 esas 
sulama kanalı ile sulamaya verilmiştir. Proje ile ilgili hidrolik bilgiler şöyledir.  
 

BEYŞEHİR GÖLÜ 
Drenaj Alanı   : 3443 km2 
Maksimum Su Kotu (1949) : 1128,00 m 
Regülatör Eşik Kotu  : 1124,00 m 
Gölün Taban Kotu  : 1117,00 m 
Göl Hacmi   : 2790 hm3 
Göl Alanı   : 678 km2 

 

SUĞLA GÖLÜ 
Drenaj Alanı   : 1786 km2 
Maksimum Su Kotu  : 1098,00 m 
Gölün Taban Kotu  : 1091,00 m 
Göl Hacmi   : 412 hm3 
Göl alanı   : 112 km2 

 

BEYŞEHİR ANA İSALE KANALI 
Tipi    : Açık, toprak, trapez kesitli kanal 
Uzunluğu   : 217 km 
Taban Genişliği  : 25 m 
Kapasitesi   : 22,4 m3/s 
Yaklaşık Eğimi  : 0.0055 
 

BİRİNCİ ESAS SULAMA KANALI 
Tipi    : Açık, toprak, trapez kesitli kanal 
Uzunluğu   : 59 km 
Su Aldığı Yapı   : Yayla Regülatörü 
Kapasitesi   : 12 m3/s 
Ortalama Eğim  : 0.00013 
Sulanan Alan (Projeye göre) : 250 000 dönüm - 22 500 ha 
 

İKİNCİ ESAS SULAMA KANALI 
Tipi    : Açık, toprak, trapez kesitli kanal 
Uzunluğu   : 19.5 km 
Su Aldığı Yapı   : Postalcık Regülatörü 
Kapasitesi   : 3.6 m3/s 
Sulama Alanı   : 12 500 ha 

ÜÇÜNCÜ ESAS SULAMA KANALI 
Tipi    : Açık, toprak, trapez kesitli kanal 
Uzunluğu   : 12 km 
(Bu esas kanal 15 yıl sonra drenaj problemleri nedeni ile iptal edilmiştir.) 
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OVA KANALI (İlk İhale kapsamında) 

Tipi    : Toprak, açık kanal 
Uzunluğu   : 30 km 
Kapasitesi   : 6 m3/s 
Su Aldığı Yapı   : Alemdar Regülatörü 
 
Daha sonraki yıllarda Alemdar Regülatöründen su alan, Sol Çarşamba, Orta Çarşamba, ve Sağ 
Çarşamba kanalları açılmıştır. İlk Proje kapsamındaki diğer yapılar da şöyledir. 
Sekonder Kanallar  : 1.150 km 
Tersiyer Kanallar  : 630 km 
Regülatörler (7 adet)   
Beyşehir Regülatörü -Gölden kanala su alıyor 
Bağlama Regülatörü 64+500 km de, Suğla  gölüne su veriyor 
incesu Regülatörü 76+500 km de 
Saray Regülatörü 97+200 km de 
Yayla Regülatörü, 176+200 km de, 1.esas kanala su alıyor  
Postalcık Regülatörü 220+00 km de, 2. Esas kanala su alıyor 
Alemdar Regülatörü, 217+00 km de, Ova kanallarına su alıyor 
Tavşan Köprü- Su Akedüğü : 83 km de, Çarşamba çayı üzerinden geçiyor 
Su Alma Yapısı  : 174 adet 
Sifon    : 33 adet 
 

PROJENİN HAZIRLANMASI 
Proje öncesi Beyşehir gölünden taşan sular, tabii bir dere olan Beyşehir çayına taşarak, Suğla 
gölüne akıyordu. Suğla gölü düdenleri olan bir göldür. Kurak yıllarda sular bu düdenlerde 
kayboluyor ve Suğla gölü kuruyordu. Yağışlı yıllarda ise çoğalan su Mavi Boğaz denilen vadi 
tabanını aşıyor ve Bozkır tarafından gelen Çarşamba çayı ile birleşip Konya ovasına taşıyor, 
bataklıklar oluşturuyordu. 
Suğla gölünü by-pas ederek suyu yeni bir isale kanalı ile Konya ovasına vermek mümkündü. 
Daha önceleri bu konuda pek çok çalışma olmuş, ancak olumlu bir sonuca varamamıştı.  
Projenin etüt ve proje işlerine 1903 yılında, inşaatına ise 1908 yılında başlanılmıştır. İnşaat 
safhalarına ait bilgiler şöyledir. 
 
 Müteahhit  : Osmanlı-Anadolu Demiryolu Şirketi 

: Societe du Chemin de Fer Ottoman, Anatolia 
 Keşif Bedeli  : 19.500.000 Fransız Frank 
 Eksiltme  : % 4 
 Sözleşme Tarihi : 10.11.1907 
 Sözleşmenin  Sultan Abdülhamit tarafından tasdiki : 30.04.1908 
 İşe Başlama  : 01.07.1908 
 İşin Süresi  : 6 yıl 
 Ödenen Miktar : 19.500.000 Fransız Frank 
  İşin Kabul Tarihi : 13-24 Aralık 1912 
 Sözleşmenin dili : Resmi olarak Türkçe, teknik dil Fransızca 
Projenin gerçekleştirilmesinde aşağıda ismi geçen kişilerin çok katkıları olmuştur. Bunların kısa 
hayat hikayeleri de şöyledir. 
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MEHMET FERİT PAŞA (1847-1914) 

Bugün Arnavutluk sınırları içinde bulunan Avlonya'da doğmuştur. Arnavut kökenli bir ailenin 
çocuğudur. Lise öğrenimini Yanya'da yapmış, memur olarak devlette görev almıştır. Girit, Bosna 
ve Bulgaristan'da görev yaptıktan sonra Konya Valiliği'ne (1898-1903 ) atanmıştır. Konya'da 
yaptığı çok başarılı çalışmaları üzerine 1903-1908 yıllarında Sadrazamlık grevine getirilmiştir. 
1908 yılında gerçekleştirilen 2. Meşrutiyet dönemi ile görevi bırakmış, Türkiye'den ayrılmış ve 
1914 yılında San Remo (İtalya) ölmüştür. 
Konya valiliği sırasında Konya Ovsa projesinin hazırlığı dışında, Konya'da büyük hizmetleri 
olmuş, Çayırbağı su kaynağından getirilen su Alaaddin tepesi üzerinde bir depoda toplanarak 
kente su verilmiş, su sıkıntısı önlenmiştir. 

A.WALDORP 
Hayatı hakkında bilgi sahibi olamadığımız Alman Mühendisi Waldorp 1903 yılında 
Haydarpaşa'da Demiryolları İdaresinde çalışırken, kendisine projenin etüt görevi verilmiş ve 
1903 yılında projenin ilk etütlerini yapmış, ve 1913 yılında işin teslimine kadar tüm mühendislik 
görevlerinin başında bulunmuştur. Daha sonraki 1914'lü yıllarda Bayındırlık Bakanlığında 
çalıştığı bilinen Waldorp hakkında başka bilgi bulunmamaktadır. 

SÜLEYMAN SIRRI (1874-1925) 
Selanik doğumludur. Mühendislik Mektebi mezunudur. 1921-1923 yıllarında Mühendislik 
Mektebi sulama hocasıdır. 2. dönem İstanbul milletvekilliği ve Bayındırlık Bakanlığı (1924-1925) 
görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Bayındırlık Müdürü olarak bu projenin kontrolluk işlerini 
yürütmüştür. 

PROJENİN BUGÜNKÜ DURUMU 
Sözleşme gereği 1913-1918 yıllarında proje, inşaatını gerçekleştiren Alman şirketi tarafından 
yönetilmiştir. Cumhuriyetin kurulması ile özerk bir idare tarafından yönetilmiş ve 09.06.1927 
tarihinde çıkarılan 1053 sayılı kanunla yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. Özerk yönetim 
03.07.1968 tarihine kadar devam etmiş ve bu tarihte tesis DSİ IV. Bölge Müdürlüğü'ne 
verilmiştir. (1.2 s.64-132) Daha değişik yönlerden konuyu incelemek için (Ref.153)-(Ref.1.54)- 
(Ref.1.55)- (Ref.1.58)- (Ref.1.59 ) başvurmak gerekir.  
 

 
Şekil 50 

İsale kanalının geçtiği doğal Mavi Boğaz 
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Şekil 51-52 

Konya Ovası Sulaması  
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Şekil 53 

Konya Ovası Sulaması, Beyşehir Regülatörü 1908 
 
 
 

 
Şekil 54 

Konya Ovası Projesi’nde projesi yapılıp gerçekleşmeyen Alibey Regülatörü 
(Sedat Özpınar arşivi) 
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Şekil 55 İncesu Regülatörü 

 
Şekil 56 

Son Regülatör, Çumra içinde Alemdar Regülatörü 

Şekil 57 Bağlama Regülatörü 

Şekil 58 
Ana Kanal üzerinde şüt yapısı 

 
Konya Ovası Projesi Yönetim Binası (Çumra) 

Şekil 59 
 



 70

1.4 YER ALTI SU KAYNAKLARININ SULAMADA KULLANIMI 
 

TARİHTE KUYULAR 
Yer altı su kaynaklarından sığ kuyular yardımı ile içme ve kullanma suyu temin edildiği, ve 
küçük çapta sulama yapıldığı bilinmektedir. Bu sular basit araçlarla yer yüzüne çıkarılıyordu. 
Tarihte bu konuda çok ilgi çekici örneklere de rastlanılmaktadır. Bunlara örnek olarak Amasya 
Kalesi’ne su temin eden Cilanbolu kuyusudur. 72 m derinliğindeki kuyunun Helenistik veya 
Roma döneminden kaldığı kabul edilmektedir. 
 

 
Şekil 60 

Cilanbolu kuyusu (Hakkı Göktaş’tan) 
 

MODERN KUYULAR 
Yeraltı sularının elektrikli motorlarla çıkarılması ve geniş çapta kullanılması Cumhuriyet 
dönemindedir. 
Türkiye'de ilk defa 1932 yılında, İstanbul ve Samsun kentlerine içme suyu temin etmek amacı ile 
derin kuyular kazılmış ve 1949 yılına kadar içme suyu maksatlı kuyuların açılması ve konunun 
araştırılması şeklinde devam etmiştir. 
1952 yılında küçük bir yer altı su bürosu kurulmuş Amerikalı bir jeolog ve  iki sondör kontrolunda 
FAO'dan temin edilen 3 adet 450 m kapasiteli Rotary tipi sondaj makinesi ile güneydoğu 
Anadolu'da araştırma sondajları başlamıştır. 
1952-1956 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğünün kurulması ile, kısmen DSİ imkanları ve 
kısmen ihale suretiyle 194 araştırma kuyusu açılmıştır. 1956 yılında DSİ Genel Müdürlüğü 
bünyesinde "Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur.  (Ref.1.60) 
 
 
 

167 SAYILI YERALTI SULARI KANUNU 
1960 yılında yürürlüğe giren bu kanun, Türkiye'de yeraltı su kaynaklarını korumak, ve halkı 
yeraltı suyunu azami tasarrufla kullanmaya yöneltmek amacını güder. Kanuna göre yer altı 
suları Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Kanun gereği her türlü işlemleri ve kontrolluk işlerini 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yürütmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
SU DEPOLAMA MÜHENDİSLİĞİ, BARAJLAR, BENDLER 

 
2.1 ANTİK ÇAĞDA YAPILMIŞ BARAJLAR 

 
2.1.1 GİRİŞ 

İnsanoğlu önceleri kentlerini suyu olan yerlere, ve akarsu yanlarına kurmuşlardır. Sulama ve 
yaşamı için gerekli suyu bu kaynaklardan karşılamışlardır. Zamanla kentler büyümüş, su 
kaynaklarından daha uzaklara kurulması gerekmiştir. Bu takdirde sürekli su ihtiyacı çıkmış, ve suyu 
depolama yönüne gidilmiştir. İlk depolama tesisleri önce sarnıçlardır. Yağmur ve kaynak suları 
buralarda toplanmıştır. 
Bu su ihtiyacı ise bent ve barajların yapımını sağlamıştır. Bugün olduğu gibi bu bentler ve 
arkasındaki göller aynı zamanda taşkınları önlemiş, sulamaya ve kentlerin içme ve kullanma 
suyuna kaynak olmuşlardır.  
Bu çalışmaların gayesi toplu olarak Anadolu’da yapılmış barajların bir dökümünü çıkarmak 
olacaktır. Ancak bunun iyi değerlendirilebilmesi için daha önce yapılan tesislerin de kısaca 
bilinmesinde yarar vardır.  
Yazının bulunması ile uygarlıkların başladığı kabul edilebilir. Hiyeroglif resim yazısı, Mısır’da Nil 
nehri kıyılarında eski Mısırlılar tarafından, çivi yazısı Mezopotamya’da Fırat ve Dicle nehirleri 
arasında Sümerler tarafından, yaklaşık zamanımızdan 5500 yıl önce keşif edilmiştir. Önemli bir 
uygarlık da yaklaşık 4500 yıl önce Çin’de başlamaktadır. Ülkemiz ilk iki uygarlığın tesir alanı 
içindedir. Buradaki gelişmeler Asia Minör (Küçük Asya) olarak belirlenen Anadolu’ya yansımıştır.  
İlk tarihi su yapıları uygarlığın doğuşuna tanıklık etmiş Mısır ve Mezopotamya’da görülmüştür. 
Anadolu’da ise ilk baraj yapımı Hititler döneminde görülmektedir. Hititler de baraj yapımı yanında bir 
çeşit dini kült yapıları olan küçük su yapılarına rastlanılmaktadır. Hitit uygarlığında pınarlar kutsal 
kabul edilmiştir. 
Anadolu’da ikinci çok önemli su uygarlığı ve baraj yapımı Urartular döneminde görülmektedir. 
Urartular tarafından yapılan barajların en büyük özellikleri onarımlarla bugüne kullanılır olarak 
gelmeleridir. Bir karşılaştırma yapılacak olursa su uygarlığı yönünden Anadolu Sümer ve Mısır’dan 
sonra en zengin ülke kabul edilebilir. Şimdi kısaca bu tesisler incelenecektir.  

 
Şekil 113a 

Fayyum Barajını yaptıran Mısır Firavunu Amenemhet III (M.Ö. 19.yüzyıl) 
Paris Louvre Müzesi 
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2.1.2 ESKİ MISIR UYGARLIĞI 
 

Eski Mısır uygarlığı konusunda kısa bir özet sulama bölümünde verilmiştir. Dünya üzerinde en eski 
barajlar Mısır’da inşa edilmiştir. Bu bölümde de bunlar incelenecektir. 
 

MENES BARAJI (KOSHEİS BARAJI ) 
Dünyanın en eski barajı kabul edilen bu yapı hakkında "Tarihin Babası" olarak kabul edilen, 
Herodot’un (M.Ö 484-424 ) “Tarih “ adlı eserinde bilgiler bulunmaktadır. Herodot yapı için bir ebat 
vermemektedir.    
İlk efsanevi kral Menes tarafından  M.Ö 3000 yıllarında yaptırıldığı kabul edilmektedir. Barajın 
literatürde ismi Kosheis Barajı olarak da geçmektedir. Başkent Memphis kentinin güneyinde  
yaptırılan bir bent ile baraj gölüne bir yaklaşım kanalı ile Nil nehrinden su alınmaktadır. Firavun 
Menes baraj gölünü kanallarla Nil’e bağlamış ve bununla kentin savunmasını da sağlamıştır. 
Başkent Memphis kentinin de Menes tarafından kurulduğu bilinmektedir. 
2500 yıl sonra Herodot’un Mısır’ı ziyaretinde baraj çalıştırılmakta ve o zaman Mısır’ı yöneten 
İranlılar (Persler) tarafından korunmakta idi. (Ref.1.20)  
Baraj yapımında harç kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Boyutları hakkında bilinenler de şöyledir. 

Tipi   : Kargir Dolgu 
   Yükseklik  : 15 m 
   Kret Uzunluğu  : 450 m 
 

SEDDEL KEFERE BARAJI 
Kahire’nin 30 Km güneyinde Garawi vadisindedir. Barajın kalıntıları Alman G. Schweinfurth 
tarafından 1885 yılında ortaya çıkarılmıştır. Gavur seddesi anlamındadır. M.Ö 28. yüzyılda 3. veya 
4. sülale zamanında   M.Ö 2950-2750 yıllarında yaptırıldığı sanılmaktadır. 
Baraj gövdesi dışta ve içte kargir duvar, arası taş dolgudur. Barajın dolu savağı olmadığı için 
üstünden aşan sular tarafından yıkıldığı belirlenmiştir. İngiliz araştırmacı Murray tarafından 1935 
yılında belirlenen  boyutları şöyledir. (Ref.1.20) 
 
  Tipi   : Kargir + Dolgu 
  Yükseklik  : 12 m (37ft) 
  Kret Uzunluğu  : 108 m (348 ft)  
  Gövde Genişliği : 36 m (iki duvar arası taş dolgu ) 
  Rezervuar Alanı  : 460 acre-ft ( 1234 m3) 
  Drenaj Alanı  : 72 mil kare ( 186 km2) 
 
Barajın kalıntılarını bulan Schweinfurth’a göre yapının amacı, 2 mil doğudaki taş ocaklarında 
çalışan işçiler ve hayvanlar için su temin etmektir. Rezervuar çok küçüktür, 5000 yıl önce de iklimin 
aynı olduğu düşünülürse ilk yağan yağmurda dolup taşması kaçınılmazdır. Zaten barajın 
yapıldıktan kısa bir süre sonra yıkıldığı anlaşılmaktadır. 
 Henning Fahlbusch tarafından yapılan inceleme sonucu kesit ve boyutlar şöyledir. ( Ref.2.1) 
 
  Tipi    : Kaya dolgu (rock fill) 
  Kret kotu   : 125 m 
  Temel kotu   : 110 m 
  125 kotunda kret uzunluğu. : 36 m 
  Temelde gövde uzunluğu : 98 m  
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FAYYUM BARAJI-MOERİS GÖLÜ 

Moeris gölü ekli plan  de görüldüğü gibi, Nil nehrinden su alan bir göldür. Tarihçi Herodot bunu, 
Moeris gölü olarak isimlendirmekte, insan gücü ile kazıldığını belirtmekte ve abartılı değerler 
vermektedir. Moeris gölü bugün Birket el Qarun olarak bilinmektedir. Çukur yeri deniz seviyesinin 
45 m altındadır. Eskiden beri taşkın sırasında Nil nehrinden fazla sular bu gölü doldurmakta  idi. 
Herodot Tarihi’nde Kral Moeris olarak belirtilen Firavun Amenemhet III (M.Ö. 19.yüzyıl)) gölün giriş 
ağzına gelen suları kontrol etmek üzere Fayyum barajı olarak bilinen iki toprak baraj yaptırmış 
taşkın geçtikten sonra sular Nil nehrine verilerek bir sonraki taşkın için boş duruma getirilmiştir. 
(Ref.1.20) (Şekil 2) 
Bu şahane su tesislerini Mısır’a kazandıran Firavun Amenephet III, yaklaşık M.Ö. 1860-1814 yılları 
arasında Mısır’ı yönetmiştir. Sulama işlerine çok önem vermiş, Nil nehrindeki su seviyesini 
belirleyen Nilometre isimli Nil nehrinin seviyesini ölçen hidrolik yapıları yaptırmıştır. Anıt mezarı, 
sanat yönünden çok değerli bulunmaktadır. Barajlar hakkında bilinenler de şöyledir, 
  Baraj yüksekliği  : Tahminen 7 m 
  Göl alanı  : 656 milkare ( 1680 km2) 
  Göl Hacmi  : 50 hm3 

 

Moeris gölüne su taşıyan kanal Bahr Yusuf olarak bilinmektedir. Kanal diğer bir deyişle Peygamber 
Yusuf'un ismini taşımaktadır. Birinci bölümde Mısır krokisinde görülmektedir. 
Bu konuda Henning Fahlbusch'un incelemeleri sonucu da şöyledir. Çukurun girişinde bulunan El 
Lahun bölgesinin güneyinde bulunan barajın ebatları şöyledir. (Ref. 2.1)- (Ref. 2.2) 
  Kret Kotu  : 29.25 m 
  Taban kotu  : 26.00 m 
  Kret genişliği  : 8 m 
  Temel genişliği  : 25 m 
Kuzeyinde yer alan barajın ebatları bugün belirlenememektedir. 

 
NİL NEHRİNDEN KIZILDENİZ’E KANAL 

12. Sülaleden Firavun Sesostris I (M.Ö.1970-1936) döneminde ulaşım maksatlı bir kanal açılarak 
Nil nehrinden Kızıldeniz’e geçiş sağlanmıştır. 
 

KATİNAH BARAJI (Homs Barajı) -SURİYE 
Asi nehri (Orontos) üzerinde Homs yakınlarında,19. sülaleden Firavun Sethi I (M.Ö 1303-1290 ) 
tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Suriye bu dönemde Mısır Krallığına bağlı idi. Homs barajı 
olarak da bilinen yapı Roma İmparatoru Diocletianus (284-305) döneminde esaslı onarım 
görmüştür, bu bakımdan bazı kaynaklarda Roma dönemi barajı olarak kabul edilmektedir. Yapının 
boyutları da şöyledir. Baraj l950'li yıllarda kullanılıyordu. (Ref.1.20) 
   Yükseklik  : 7 m  (20 ft) 
   Kret uzunluğu  : 2 000 m (6560 ft ) 
 

JAWA BARAJI (ÜRDÜN) 
Ürdün'de eski Jawa kentine su temin amacıyla yaklaşık M.Ö. 3000-2600 yıllarında yaptırılmıştır. 
Yüksekliği 5 m olarak belirtilmektedir. Eser hakkında geniş bilgi (2.39) bulunmaktadır. 
Baraj yüksekliği 5 m, 1,00 m genişlikte iki taş duvar arasına yapılan kargir şeklindeki baraj 
gövdesinin genişliği 4 m dir. Bu bölgede daha geniş bilgiler (Ref.2.49) ve ( 2.50) de bulunmaktadır. 
Barajlara ek bölümde fotoğraflarlar yer almaktadır. 
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2.1.3. MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI 

 
Tarihi hakkında kısa açıklamalar daha önceki bölümde verilmiştir. Bu tesisler Türkiye’den doğan ve 
Basra körfezine (Persian Gulf ) dökülen Fırat ve Dicle nehirleri üzerindedir. 
 

MARDUK BARAJI 
Dicle nehrinin bir kolu üzerinde Bağdat’ın kuzey doğusunda, Samarra yakınlarındadır. Babil 
İmparatorluğunun güçlü olduğu M.Ö. 18 yüzyılda yaptırıldığı sanılmaktadır. Sol sahilde sulama 
kanallarının kalıntıları bugün görülebilmektedir. The History of Hidrology  adlı kaynakta (Ref.1.20)  
M.Ö.1500 yıllarında yaptırıldığı ve 1256 yılında Moğol istilası sırasında  yıktırıldığı belirtilmektedir. 
Marduk ise bir Babil tanrısıdır. Önceleri sadece tarımı koruyan ve kollayan bir tanrı iken, Kral 
Hammurabi döneminde daha da yüceltilmiştir. Marduk, Asur ve Pers krallarından da saygı 
görmüştür.  
Barajın bilinen boyutları da şöyledir : 
   Yükseklik  : 12 m ( yaklaşık ) 
   Kret Uzunluğu  : 3200 m 
 
 

AJİLAH - KISIRI ve BAVİAN  BARAJLARI 
Asur İmparatorluğu döneminde, Kral Sennacherip tarafından Ninova’ya su getirmek amacı ile  üç 
baraj yaptırılmıştır. Barajların ilk ikisi Khosr nehri üzerinde Khorsabad diğeri Ninova yakınlarındadır. 
Büyük kesme taşlarla yapılmıştır. Üçüncü baraj Gomel nehrinin bir kolu olan Atrush ırmağı 
üzerindedir. (Ref.1.20) Kral Sennacherip’in yaptırdığı tesisin tümü ilk bölümde incelenmiştir. 
Barajlara ait boyutlar bilinmemektedir. Sulama sistemi 1. Bölümde incelenmiştir. 
 

2.1.4 DOĞU ÜLKELERİNDE BARAJLAR 
 

İRAN 
İran’da ilk kurulan devlet M.Ö 612- 550 yılları arasında hüküm süren Med İmparatorluğudur. M.Ö. 
550-332 yılları arasında ise Pers İmparatorluğu görülür. Bu yıllarda Anadolu’nun büyük kısmı bu 
imparatorluğunun yönetimi altındadır. Büyük İskender’in Asya seferi ile Pers İmparatorluğu ortadan 
kalkmıştır. 
Pers İmparatorluğu döneminde önemli bayındırlık işleri gerçekleştirilmiştir. M.Ö. 2200 yıllarında 
Makhai ve Lakorian adlı iki baraj yaptırıldığı bilinmektedir. (Ref.1.20) Ancak bunlar hakkında bilgiler 
bugüne gelmemektedir. 
Tarihte ilk  karayolu M.Ö. 6.-5. yüzyıllarda Persler tarafından yaptırılmıştır. Batı Anadolu’da Efes 
kentinden başlayıp Sardis (Lidya’nın başkenti), Gordion (Frigya’nın başkenti), Ankyra (Ankara), 
Mazaka (Kayseri), Melitene (Malatya) üzerinden Perslerin başkenti Susa’ya kadar uzanıyordu. 
Uzunluğu yaklaşık 2400 km idi. Kral yolu olarak biliniyordu. 
İran’da tarım ve sulamaya çok önem verildiği bilinmektedir. Kehriz (qanat) adı verilen  ve yer altı su 
tablasından suyu alan ve tünel gibi taşıyan bu su yapılarına İran’da bolca rastlanılmaktadır.  İran’da 
Cenneti temsil eden bahçelere yaklaşık M.Ö 4000 yıllarından bu tarafa çok önem verilmiştir. Mimari 
değeri olan dini ve resmi binalar da kanal ve çeşmelerle beslenen havuzlara yer verilmiştir. Su 
tanrıçası yada su meleği ANAHİTA’nın eski Pers uygarlığında çok önemli bir yeri vardır. 
Bu dönemden kalma barajlarda şöyledir.  
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MURGHAP BARAJI 

 M.Ö 6. yüzyılda Persler döneminde Murghap nehri üzerinde inşa edilmiştir. Yüksekliği 8-10 m 
arasında olup, sulama ve içme suyu amaçlı yapılmıştır.  
 

KHOR BARAJI (AMİR BARAJI) 
M.Ö 5. yüzyılda Persepolis yakınında Khor nehri üzerinde inşa edilmiştir. Diğer bir ismi Amir 
barajıdır. İran'da Şiraz kentinin 37 Km kuzey doğusunda Khor nehri üzerindedir. Halen çalışır 
durumda olan eser, İran'ın en önemli su anıtlarından biridir. Sulama ve baraj tekniği bakımından 
üstün özellikleri bulunmaktadır. (2.42)  
Bazı kaynaklarda bu barajın 10. yüzyılda yapıldığı ifade edilmektedir. 
 
 

ASYA KITASINDA YAPILAN BARAJLAR 
Gukow Barajı (ÇİN)   3 m yüksekliğinde  M.Ö. 600 yıllarında 
Basawakkulam Barajı (SRİ-LANKA)  -  M.Ö 380 yıllarında 
Sudarsana Barajı (HİNDİSTAN)  -  M.Ö 300 yıllarında 
 
 

YEMEN-MARİB KENTİ 
Kutsal kitaplara göre güzelliği ve bilgeliği ile Süleyman Peygamberi kendisine aşık eden Seba 
Melikesi Belkis'in ülkesi, Yemen, Etiyopya ve Somali topraklarından oluşuyordu. Başkenti ise 
Yemen'in kuzeyindeki Mağrip kenti idi. Mağrip kenti Kızıl Deniz ile Umman Denizi'ni birbirine 
bağlayan Babülmendep boğazına hakim bir noktada idi. M.S. 6. yüzyılda burada yapılan barajın 
yıkılması ile kent tarihin derinliklerine gömüldü. 
Arkeologlar Marip kentinin yerini saptamışlar, ancak herhangi bir kazı ve araştırma yapılamıyordu. 
1952 yılında yapılmaya çalışılan kazılar kabile şefleri tarafından engellenmişti. 1998 yıllarında son 
derece gelişmiş elektronik aletlerle kentin yeri saptanmış ve kent kalıntılarının kum tabakaları 
altında iyi korunmuş bir şekilde olduğu görülmüştür. Dokuz metre kum tabakası altında bir tapınak 
olduğu tespit edilmiştir. Dr. William Glanzman tarafından yapılan açıklamada tapınağın "Mahram 
Belkis" ya da "Ay Tanrısı" tapınağı olduğu sanılmaktadır. M.Ö. 10 yüzyılda burada büyük bir 
uygarlığın kurulduğu görülmektedir.  
 

MARİB BARAJI 
Baraj yapım tekniğinde Yemen’de çok eski gelenek bulunmaktadır. Bunun en gelişmiş örneği Marib 
barajıdır. Baraj Kuzey Yemen’deki eski Marib kentinden 60 km uzaklıktaki Denne nehri üzerindedir. 
Yapının Arapça adı “ Sudd- el Arim” dir. ( Arapça Mukaddes Sedde)  
Marib Barajının yapıldığı bölge ormanlarla kaplı ve ovaları verimlidir.  Baraj gövdesi 19 m 
yüksekliğinde ve 600 m kret uzunluğunda taş örmedir. Büyük taş bloklar kurşunla birbirlerine 
bağlanmıştır. Barajın memba yüzeyi ve üstü harçla sıvanmıştır. Eski dünyanın mühendislik 
harikalarındandır. İki sahilde hala bozulmamış su dağıtım merkezleri görülmektedir. 
Marib kentinin gelişmesinde büyük katkısı olan barajda yaklaşık 450 yıllarında Kral Şarahbı Yafur 
döneminde büyük bir çöküntü olmuş ve birkaç defa onarılmıştır. Bir defasında yaklaşık 200 000 bin 
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. (Ref.2.4)  
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Bu olayın Müslümanlığın doğuşundan sonra yankıları devam etmiş ve  Kuran’da şöyle yorum-
lanmıştır. Seba suresi (ayet 15): Seba kavminin merkezinin sağ ve sol tarafında, Allah’ın kudretine 
delalet eden bahçeleri vardı. Peygamberleri onlara, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin, 
memleketiniz güzel, Rabbiniz büyüktür dedi. Seba suresi ayet 16 : “Onlar imandan ayrıldılar, bizde 
üzerlerine Arim selini gönderdik, o cennet bahçelerini, acı lezzetli buruk yemişli, harap bahçelere 
dönüştürdük”  (Ref.2.3) 
Ebatları ise şöyledir:   Yükseklik  : 19 m 
     Kret Uzunluğu  : 600 m 
The History of Hydrology adlı yayında (Ref.1.20 ) yapım tarihi olarak M.Ö 8. yüzyıl ve baraj 
yüksekliği için 33 feet değeri (10 m)  verilmektedir. 
 

SEBA MELİKESİ BELKIS (QUEEN MAKEDA) 
Seba Melikesi (Queen of Sheba) Belkıs'ın M.Ö. 1020-965 yılları arasında yaşadığı ve 15 yaşında 
tahta çıktığı sanılmaktadır. Arapça’da Belkis olan ismi batı dillerinde Makeda olarak geçmektedir. 
Dillere destan güzelliği ile Süleyman peygamberi kendine aşık ettiğine inanılmakta ve kutsal 
kitaplarda ismi geçmektedir. Etiyopya'yı uzun yıllar yöneten krallık hanedanının Süleyman ve Belkis 
soyundan geldiğine inanılır. 
İslami inanış ve Kuran'a göre Belkis hakkında anlatılanlar Abdülbaki Gölpınarlı'ya göre 
şöyledir.(Ref.2.51) "Haber kuşu olarak bilinen HÜDHÜD adındaki kuşun öyküsü, Kuran'da Neml 
suresine dayanır ve şöyle bir hadise anlatılır.  
Kuş dilini bilen Süleyman Peygamber, bir gün divan kurar, cinler, insanlar, kuşlar bu divanda yerini 
alır. Hazreti Süleyman Hüdhüd kuşunu göremeyince "Hüdhüd"e ne oldu diye sorar. Çetin bir azaba 
uğratacağım onu der. Aradan çok geçmeden Hüdhüd gelir ve bir haber getirir. Bir kadın padişah ve 
onun çok büyük bir sediri vardır. Kendisi de kendisine inananlarda güneşe tapıyorlar der. 
Süleyman bu haberin doğru olduğunu anlamak için bir mektup gönderir ve şöyle yazar. Rahman ve 
Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlar. Bana karşı yücelik davasına girişmeyin, teslim olarak bana 
gelin. Hüdhüd mektubu Belkis'e götürür, Belkis adamlarına danışarak durumu değerlendirir, ve 
memleketine bir zarar gelmemesi için bir hediye yollamaya karar verir.  
Hazreti Süleyman kendisine gönderilen hediyeyi alınca, bizde bundan daha iyileri var. Kim onu tahtı 
ile beraber getirebilir der. Geniş bilgisi olan "ASAF" ben onu getiririm der, ve o anda Belkis'in tahtı 
yanına gelir, Süleyman tahtın şeklini değiştirir ve Belkis de gelince tahtın bu mu? diye sorar. Belkis 
pek benziyor diye cevap verir. Süleyman'ın sarayındaki billur döşemeyi su sanıp, bacaklarını 
sıvamaya başlar ve sonunda gerçek dine girer." 
 
 

ARABİSTAN'DA TALBA VE TAMALA 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’deki Krallık sarayının 6 Km batısındadır. Baraj yaklaşık 15 m yüksekliğindedir. 
Kret uzunluğu 50 m ve genişliği 10 m civarındadır. Gövde iki duvar arası kaya dolgudur. Su 
sızmasını önlemek için memba tarafı sıvalıdır.  Gövdenin ortadan çöktüğü anlaşılmaktadır. 
Tamala barajı ise Taif civarında, Liyyah vadisinde Taif-Abha yolu ile vadinin kesiştiği noktadan 20 
Km güneydedir. Baraj gövde kesiti Talba ile aynıdır. Kret uzunluğu yaklaşık 100 m dir. Her iki 
barajında Seba Melikesi Belkis zamanında yapıldığı söylenmektedir. (Ref.2.5) 
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2.1.5 GREKO-ROMEN DÖNEMİNDE BARAJLAR 
 

Yunanistan'da su yapıları konusunda çok fazla uygulamaya rastlanılmamaktadır. Girit’te, Knossos 
Sarayı’na M.Ö.2200 yıllarında bir pınardan su getirilmiştir. Burada düşük basınçlı su borusu 
(basınçlı sifon) içinde su iletilmiştir. Bu dönemde yapılmış barajlarda şöyledir. 
 

KOFINI BARAJI (Yunanistan) 
M.Ö 1300 yıllarında Miken uygarlığının yerleşme yerlerinden Tıryns’I taşkından korumak amacı ile 
Kofini barajının yaptırıldığı bilinmektedir. Bilinen ebatları şöyledir.  
   Yüksekliği: 10 m  -  Kret Uzunluğu: 100 m  
Yunanistan'daki diğer barajlar hakkında daha geniş bilgiler (2.49) ve (2.50) -(2.40) da bulunmaktadır. 
 

ROMA DÖNEMİ 
Roma İmparatorluğu döneminde özellikle 1.-2.-3. Yüzyıllarda her konuda çok büyük gelişmeler 
olmuş, kentler, büyük yapılar,yollar, inşa edilmiştir. Su yapılarında da çok gelişmeler görülmüştür. 
Bu dönemde yaptırılmış barajlarda şöyledir 
 
Ülke Kenti İsmi Tipi Yüksek. m Kret  m Gayesi 

İTALYA Roma Subiaco Ağırlık 40 - - 

TÜRKİYE Kütahya Aizonai Kagir 7 80 Taşkın 

“ Çorum Örükaya Kagir 16 40 - 

“ Aksaray Böğet Kagir 4 300 Sulama 

İSPANYA Merida Prosperina Kaya 12 427 İçmesuyu 

“ Merida Cornalvo “ 15 194 “ 

“ Merida Esparragalejo Ağılık 5 312 “ 

“ Toledo Consuegra “ 5 664 “ 

“ Toledo Alcantarilla Kaya 14 550 “ 

FRANSA St. Remy Baume Ağırlık 12 18 “ 

TUNUS Kasserine Derb “ 10 125 İçmesuyu 

LİBYA Trablus Megenin I “ 5 91 Sulama 

“ Trablus Megenin II “ 3 257 “ 

SURİYE Palmira Harpaqa “ 21 365 “ 

“ El Haseke Soufiye “ - - - 

“ Homs *Homs “ 2 2000 - 

 
Bu tablo Schnitter N.J. “Historische Talsperren “ sayfa 12-13 ten alındı. (Ref.2.6.) 
 
* Homs Barajı “Eski Mısır Krallığı” tarafından yaptırıldığı ve Roma döneminde esaslı onarıldığı 
belirtilmektedir. İspanya için (Ref.2.48)- Portekiz için (Ref.2.41) ve Libya için (252)- ( 2.53) 
bakılmalıdır. 
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2.2 ORTA ÇAĞDA YAPILAN BARAJLAR 
Orta çağlarda Avrupa bir karanlığa bürünmüştür. Roma yapım geleneği gerileyerek Bizans 
İmparatorluğu döneminde devam etmiştir. 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Jüstinien (527-565) 
zamanında  önemli anıtsal yapılar inşa edilmiş eskiler onarılmıştır. Büyük bir Mimarlık anıtı olarak 
günümüze gelen İstanbul’da Ayasofya, bu imparator döneminde yaptırılmıştır. 
Buna karşılık baraj yapım ve sulama geleneği ve teknolojisi İran ve Hindistan’da devam etmiş, 
tarımda ilerlemeler olmuştur. Diğer taraftan baraj yapım tekniği, Araplar kanalı ile İspanya 
üzerinden Avrupa’ya taşınmıştır. Orta çağda Avrupa’da yapılan barajlar incelendiğinde durum daha 
iyi anlaşılmaktadır. 
 

2.2.1 BATI ÜLKELERİNDE BARAJLAR 
 

İSPANYA ( MÜSLÜMAN ENDÜLÜS EMEVİLERİ DÖNEMİ) 
İspanya’nın güneyinde 8. yüzyıldan 1492 yılına kadar Müslüman Endülüs Devleti kurulmuş, 
mimarisi ve sanatı ile büyük izler bırakmıştır. Bu dönemde yapılan barajlar ise şöyledir. 
Almonacid Barajı: 11. yüzyılda 29 m yükseklik ve 200 m kret uzunluğunda  
Almansa Barajı : 1384 yılında 13 m yükseklikte yapılmış ve daha sonra İspanyollar tarafından 1590 
yılında yükseklik 25 m ye yükseltilmiştir. 
Elche Barajı, 23 m yükseklikte 
Tibi Barajı, 46 m yükseklikte, son iki barajın yapılış tarihleri tam bilinmemektedir. 
 

İTALYA 
Cento Barajı, 8 m yükseklik, 60 m kret uzunluğunda 1450 yıllarında yaptırılmıştır. 
 

AVUSTURYA 
Spiegelfreundensee Barajı, 1460 yılında 8 m yüksekliğinde ve 250 m kret uzunluğunda  toprak 
dolgu olarak yapılmış barajdır. 
 

FRANSA 
Saint Ferrol Barajı, toprak dolgu, yapımı 1675 yılları 
Relleu Barajı, 32 m yükseklikte kemer baraj 
 

ALMANYA 
Oderteich Barajı, kaya dolgu olarak 1721 yılında yapılmıştır. 
 
 

2.2.2 DOĞU ÜLKELERİNDE BARAJLAR 
 

İRAN 
 

İran, 11. ve 12. yüzyıllarda Büyük Selçuklu devleti 13. yüzyılda ise İlhanlılar tarafından yönetilmiş, 
su yapılarına çok büyük önem verilmiştir. Bu dönemde yapılan barajlar ise  : 
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SAVEH BARAJI 
Tahran'ın 157 km güneybatısında tarihi Saveh kentinin 37 km uzağındadır.  
  Kret uzunluğu  : 65 m 
  Yükseklik   : 35 m 
Hangi dönemde yaptırıldığı konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. Abbasi barajı olarak da 
bilinir. Şah Abbas I (1587-1621) zamanında onarım yapıldığı bilinmektedir. Yaklaşık 1300 yıllarında 
yapıldığı kabul edilmektedir. 
 

SHESHTARZ BARAJI (ŞAH TAREZ) 
Keşmir'in 25 km uzağındadır. Ortaçağda yaptırıldığı bilinmektedir. 
 

KEBBAR BARAJI 
Yaklaşık 700 önce yaptırılmıştır. Kemer baraj özelliği vardır. 
 

KERRİT BARAJI 
 Kemer barajdır. 550 yıl önce yapıldığı bilinmektedir. Baraj yüksekliği 65 m, kret genişliği 1 m  

 

 
Şekil 61  (Kerrit barajı) 

 
FARİMAN BARAJI 

Meşhet kentine 90 km uzaklıkta, Fariman nehri üzerindedir. İlk yüksekliğinin 4 m olduğu, ve 
sonradan 20 m yükseltildiği belirtilmektedir. 400 önce yaptırıldığı kabul edilmektedir. 
 
Ayrıca İran'daki barajlar hakkında referanslar (Ref.2.56)- (2.57)- (2.58)-(2.59) da Ortaçağ, ve Moğol 
döneminde İran'da yapılmış barajlar hakkında bilgiler bulunmaktadır. 
 
 

HİNDİSTAN 
Moti Talav barajı, 11. yüzyılda, 24 m yüksekliğinde, 167 m kret uzunluğunda, toprak dolgu 
Bhojpur Barajı, 11. yüzyılda, 27 m yüksekliğinde, toprak dolgu 
Mudduck Masur Barajı, 15. yüzyılda, toprak dolgu 
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2.3 ANADOLU’DA BARAJLAR BENTLER 
 

2.3.1 GİRİŞ 
 

Anadolu çeşitli uygarlıkların yaşandığı çok zengin bir bölgedir. Özellikle tarihi su yapıları konusunda 
bu zenginlik diğer ülkelerden daha fazladır. Önce Anadolu’da çeşitli dönemlerde yapılmış barajların 
bir dökümü verilecek daha sonra bunların incelenmesine geçilecektir. Anadolu’da ilk baraj Hititler 
zamanında yapılmış, daha sonra Van çevresinde Urartular zamanında daha başkaları inşa 
edilmiştir. 
 

2.3.2 HİTİTLER DÖNEMİNDE BARAJ YAPIMI 
 

Anadolu’da Neolitik dönemden, diğer deyişle M.Ö.7500 yıllarından beri çeşitli kavimler ve 
uygarlıklar hüküm sürmüştür. Ancak o zamanlar Hatti ülkesi olarak bilinen Anadolu’ya göç eden ve 
kendilerini Nesi  olarak isimlendiren bir kavim tarafından ilk devlet kurulmuştur. Bu devlet daha 
sonra Hitit İmparatorluğu ve dönemi Hitit Uygarlığı olarak benimsenecektir. Başkentleri Hattusas 
olarak bilinen Boğazköy’dür.  
Hitit uygarlığı döneminde Nesi, Luvi ve Pala dilleri ve çivi ve hiyeroğlif yazı türü kullanılmıştır. Nesi, 
devleti kuran boyun dilidir. Nesi dili çivi  yazısı ile başkent Hattusas‘da kullanılmıştır. Luvi dili 
genellikle güney Anadolu’da, Pala dili ise orta ve kuzey Anadolu’da konuşulmuştur. (Ref.2.7) Hitit 
Luwi dilinden bugüne pek çok yazıt gelmiştir.  
Anadolu’da ilk baraj yapımı M.Ö ikinci binde Hitit İmparatorluk çağında görülmektedir. Hititler bütün 
su kaynaklarını kutsal olarak kabul etmişlerdir.  
Hititler zamanında ilk baraj yapımları Kral IV. Tuthalia zamanındadır. M.Ö 1200 yıllarında 
Anadolu’da büyük bir kuraklık olduğu ve Kralın Mısır’dan buğday aldığı kayıtlarda geçmektedir. 
Kralı barajlar yapmaya sevk eden sebeplerden biri bu olmalıdır. Bugüne gelen çivi yazısı 
kaynaklarında Kral Tuthalia’nın pek çok baraj yaptırdığı ifade edilmektedir. Ancak bunların 
kalıntıları bugüne gelememiştir. 
Önce Hititleri hangi sebepler baraj yapımına itmiştir? Ekonomik mi? dini sebepler mi? tam 
bilinmemektedir. O dönemde Anadolu’da çok büyük bir nüfus yoktur. Yapılan tesisler bir yerde 
toplanmış değildir. Arkeolog ve bilim adamları Anadolu’da o dönemde kuraklık olduğunu ve kışların 
sert olduğunu belirlemişlerdir. Bütün bunlar göz önüne alınsa da yapılan bu tesisler bilindiği kadarı 
ile kentlere çoğu yakın değildir, yapılan tesislerle geniş bir alanda su sorunlarının çözüldüğünü 
düşünmek herhalde doğru değildir. Sebebi ne olursa olsun Hitit İmparatorluğu Anadolu’da baraj 
yapan ilk uygarlıktır. 
Hitit İmparatorluk döneminde Anadolu’da bilinen üç baraj yapılmıştır. Bunlar Kayseri-Pınarbaşı 
Karakuyu barajı, Konya- Kadınhan-Köylütolu barajı ve Çorum Gölpınar göletidir. Ayrıca   pınarlar 
üzerine yapılmış havuz, küçük depolama tesisleri gibi su yapıları da bulunmaktadır. Bunlar ise 
Konya-Ilgın Yalburt köyünde bir havuz ve Konya-Beyşehir Eflatun Pınar’daki küçük depolama 
tesisidir. Son olarak aynı yüzyıla ait bir su kaynağı üzerinde yazı ve kabartma Konya Hatip'te 
bulunmuştur.  
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Dönemi Kenti İsmi Tipi Yüksek. 

m 
Kret m Gayesi 

HİTİT Kayseri Karakuyu Toprak 9,6 185-250 Sulama 
“ Konya Köylütolu “ - 900 ? 
“ Çorum Gölpınar “ - 110 İçmesuyu 
URARTU Van Keşişgölü   62 Sulama 
“ “ Sikhe  7 7,5 “ 
“ “ Doni    “ 
ROMA “ Farukbendi Kagir 12-16 40 Taşkın 
URARTU Muradiye Argıt   91  
“ “ Süphan     
“ Van Arç     
“ Van K. Düzlük     
“ Van Arpa Yatağı   89  
“ Van Gelincik     
“ Adilcevaz ?     
KAPADOKYA Kayseri ?     
ROMA Kütahya Çavdarhisar Kagir 7 80 Taşkın 
“ Çorum Örükaya Kagir 16 40  
“ Aksaray Böğet Kagir 4 300 Sulama 
“ Amasya Löştüğün   30+70  
BİZANS İstanbul Büyübent    İçmesuyu 
“ Amasya Semalı  12 50  
“ Çankırı Dumanlı     
OSMANLI İstanbul Topuzbent Kagir  64,5 İçmesuyu 
“ “ Büyükbent “ 15 84,5 “ 
“ “ Ayvatbent “ 15 65,8 “ 
“ “ Kirazlıbent “ 13 59,5 “ 
“ “ Yenibent “ 17 101,5 “ 
“ “ Validebent “ 13 100 “ 
“ “ Topuzlubent “ 16 77,5 “ 
“ “ 3.Ahmet 

bentleri 
   “ 

“ “  Şamlar Kagir 10  Sanayi 
“ Sakarya Maden “ 23,5 34,5 “ 
“ İstanbul Elmalı “ 22 179,8 İçmesuyu 
CUMHURİYET Ankara Çubuk I Beton 58 250 “ 
“ Bursa Gölbaşı Toprak 131 1020 Sulama 
“ Niğde Gebere “  835 “ 
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Şimdi bu barajları Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi’nden Prof. Dr. Kutlu Emre’nin “The Hittite Dam of 
Karakuyu- Essays on Anatolian Archaeology- Wiesbaden 1993” (2.8) adlı makalesinden bir özet 
vereceğiz. Makalenin içinde bulunduğu  adı geçen eser Japon Prensi Takahito Masaka tarafından 
yayınlanmıştır. 

 
 

KONYA-KADINHAN KÖYLÜTOLU BARAJI 
 

Konya ili Kadınhanı-Ilgın karayolunun ortalarında bulunan Köylütolu adlı köyde Hitit imparatorluk 
dönemine ait kalıntılar tespit edilmiştir. 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 Müzesindedir. 
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 (1908-29.03.2000)  bunun bir su toplama yapısı 
olduğunu ortaya koymuştur. Hittitolog olan Güterbock ilk defa 1931 yılında Türkiye'ye gelmiş 
Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümünde 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. 
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 Tuthalya IV 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 referans ta belirtildiği gibi 25-30 m olmadığıdır.  
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Şekil 62-63 

Çevrede bulunmuş Hitit yazıtı ve seddeden görünüş (Kutlu Emre) 
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Şekil 63 

Köylütolu Barajı yada seddesinin yeri  
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KAYSERİ-PINARBAŞI, KARAKUYU BARAJI 
 

Hitit imparatorluk döneminde yaptırılan Karakuyu Barajı, Kayseri, Pınarbaşı ilçesi Örenşehir 
beldesinin 6 km güneyinde bulunmaktadır. Baraj Seyhan nehrinin bir kolu olan "Zamantı nehrini 
oluşturan küçük bir dere üzerindedir. Durum harita da gösterilmiştir. 
Baraj 1931 yılında Arkeolog Hamit Zübeyr Koşay (1897-1984) ile H.H.von der Osten'in birlikte aynı 
yörede bir Hitit kitabesinin bulunması sırasında farkına varılmıştır. Von der Osten 1933 yılında 
kitabenin ve barajın planını yayınlamıştır. 
Müzeye götürülen kitabenin bir kısmı yerinde kalmıştır. Bunun yerinde olup olmadığının kontrolu 
için Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya bölümünden Prof. Dr. Kutlu Emre tarafından kurtarma 
kazısı yapılmış, kalan kitabe (yazıt) de kurtarılmıştır. Bu kitabelerde büyük Hitit Kralı Tuthalya IV: 
güneş diski hemen fark edilmektedir. 

BARAJ 
Baraj gövdesi U şeklinde göl alanı ise dikdörtgendir. Dolu savağı kuzeyindedir. Durum Osten 
tarafından çizilen planda görülmektedir. Baraja ait fiziki bilgiler şöyledir. 
 Kret uzunluğu (orta)   : 185 m 
 Kret uzunluğu (iki yanlar)  : 2x 109 m 
 Tüm kret uzunluğu   : 403 m 
 Kret genişliği    : 20 m 
 Baraj yüksekliği    : 9,60 m 
 Göl alanı    : 46.250 m2 
 Göl hacmi    : 323.750 m3 
Von der Osten'e göre baraj yeri ve tekniği iyi seçilmiş, bugünkü mühendislik prensiplerine 
uymaktadır. Barajın hemen kuzeyine DSİ tarafından yeni bir gölet yaptırılmıştır. Köyde bulunan 
yaşlılar ifadesine göre bu gölet yapılıncaya kadar eski Hitit yapısında su toplanıyor, kurak yaz 
aylarında hayvanlar istifade ediyordu. (2.8) 

SAVAKLAMA 
Planda görülen kuzey kısımda bir dip savak izine rastlanmamış su çıkısı üst savaktan yapılmıştır. 
Bir görüşte göl dışındaki kanalın başına, bir ahşap kondivi bir sistemle yapıldığıdır. Kutlu Emre'nin 
görüşü orijinal olarak aşağıya alınmıştır. (Ref.2.8) 
"Karakuyu'da yerinde (in-sitü) bulunan tamamlanmamış kitabenin bulunduğu bloğun altında su 
savağı için bir çıkış bulunmamakta idi. Büyük bir olasılıkla su savağı bu taşın üstünde idi. Gölün 
hacmi su savağının kuvvetli su gelişinde çalıştığını göstermektedir. Su savağı yazılı taşın başında 
bulunduğu dar ve uzun bir kanaldan sağlanmakta, böylece gelen su yazılı taşa da zarar 
vermeyecekti. Bittel'e göre de suyun bırakılması bir çeşit ahşap vana sistemi ile sağlanıyordu." 

ÇEVRENİN TARİHİ 
Çevrede bir Hitit yerleşimine rastlanılmamıştır. Baraja en yakın yerleşim yerlerinden Şerefiye'nin 
Kafkas göçmenlerinin yerleştiği yeni bir yerleşim yeridir. Köyde Roma ve Bizans dönemlerinden 
kalma bir kale kalıntısı bulunmaktadır.  
W. Ramsay ise Zamantı nehrinin isminin Bizans tarihçilerince belirtilen Tsamandos kalesinden 
geldiğini, bunun Karmalas nehri ile aynı olduğunu, bu kalenin ise Aziziye (Pınarbaşı), ve 
Örenşehir'de bulunduğunu belirtmektedir. 
 

BARAJIN YAPILIŞ DÖNEMİ 
Barajın büyük Hitit Kralı Tuthalya IV döneminde yaptırıldığı kabul edilmektedir. Barajı ilk gören 
Osten ve sonra yazıtı inceleyen B. Hrozni bu görüştedir. Daha sonra yaptırıldığını ileri sürenlerde 
vardır. Ancak tam olarak bu yazıtlar okunmamıştır. 
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Şekil 64 

Karakuyu Barajı Hitit Yazıtı 

 
Şekil 65 

Karakuyu Barajı planı (von der Osten 1933) 
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Şekil 66-67 
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ÇORUM GÖLPINAR GÖLETİ 
 

Gölpınar göleti, Çorum ili Alacahöyük’ün 1 km yakınındaki Karamahmut köyündedir. Burada 
pınardan çıkan suyu toplamak için arazinin çukur yerine kemer şeklinde bir bent yapılmıştır. 
Alacahöyük’te kazı yapan Hamit Zübeyr Koşay ve Remzi Oğuz Arık’a göre 110 m uzunluğunda 
yapılmış bu bent su toplama gayesi ile inşa edilmiştir. Göl alanı yaklaşık 10 000 m² dir.  Bendin 
yüksekliği tam belirlenememiştir, kesiti ise su yüzeyi tarafında 4.5 m kalınlığında bir duvar iç tarafta 
3.5 m uzunluğunda bir duvar ve arası dolgudur. Bendin duvarlar ve dolgu ile genişliği 14.45 m dir. 
Sözü edilen barajın ortaya çıkarılması için 1997 yılında Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu başkanlığında 
kazı çalışmaları başlatıldı. 2002 yılı içinde baraj alanından yaklaşık 2,5 milyon m³ çamur dışarı 
atıldı ve baraj ortaya çıkarıldı. Halen kullanılır durumdadır. (Şekil 68-69)  
Kazı sırasında bir altın kolye ve Tanrıça HEPAT adına yapılmış bir heykel tabanı ve üzerinde Hitit 
dönemine ait yazıt bulunmuştur. Yazıtta Tanrıça HEPAT ismi okunmuştur. Tanrıça HEPAT, büyük 
Hitit Kraliçesi, Kral Hattşuli’nin eşi Anadolu’nun bilinen ilk kadını  PUDU HEPA’nın tapındığı tanrı 
olduğundan, göletin Kral Hattusilis III (M.Ö 1275-1250) döneminde yapıldığı ve en eski baraj olduğu 
görülmektedir. 

 
Şekil 68 

 

 
Kazı yapıldıktan sonra durum (Çınaroğlu 2006) 

 
Tanrıça Hepat yazıtı (DSİ Hitit Barajı 2009) 

 

 
Şekil 69 
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Şekil 70 

Büyük Hitit Kralı IV. Tuthalya (Hattusas Yazılı Kaya Anıtı) 

 
Şekil 71 

Hitit Dönemi su havuzu (Konya Beyşehir Eflatun Pınar Anıtı) 
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Şekil 72 

Konya Beyşehir Fasıllar Köyünde Hitit Anıtı 
Fotoğraf yerde olan bu anıtın Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Bahçesindeki kopyası 

 
Şekil 73 

Konya Ilgın Yalburt köyünde havuzda bulunan IV. Tuthalya dönemi yazıtları 
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HİTİT DÖNEMİ DİĞER SU  YAPILARI 
 

HATTUSAS GÜNEYKALE’DE SU TOPLAMA YAPISI 
Hitit İmparatorluk başkenti Hattusas (Çorum-Boğazköy) Güneykale’de 1990 yılında daha önce 
ortaya çıkarılan bir yapının su toplamak amacı ile yapıldığı belirlenmiştir. Yapılan bu bent 100 m 
uzunluk ve 30 m genişlikte olup, meydana gelen göl alanı 92 m x 65 m= 5980 m2 dir. Ancak 
inceleme ve çalışmalar henüz sona ermemiştir. Ayrıca başkent Hattusas’ta bir pınar su derleme 
odası bulunmaktadır. 
 

YALBURT HAVUZU 
Konya-Ilgın-Yalburt yaylasında, bir pınarın suyunu toplamak için yapılmış bir havuz 1970 yılında 
ortaya çıkarılmıştır. Su havuzunun boyutları 12,70 m x 8,30 m = 105,40 m2 dir. Havuz çok 
düzgün taşlarla yapılmıştır. Çevrede Hitit dönemine ait bir yerleşim izine rastlanılmamaktadır. 22 
parça büyük ebatlı taşlara yazılmış ve çevredeki en uzun kitabelere sahip olan havuz Hitit 
İmparatoru IV. Tuthalya zamanında yaptırıldığı kabul edilmektedir. Hitit İmparatoru Tuthalya IV 
güneş diski fark edilen bu uzun kitabeler okunmamıştır. (Şekil 73) 

 
EFLATUN PINARI 

Konya-Beyşehir, Eflatun Pınar’da çıkan suları tutmak için çok basit bir gölet oluşturulmuştur. 
Göletin yanına üzerinde kabartma resimler (röliyef) bulunan bir anıt dikilmiştir. Yapımı ile ilgili bir 
kitabe bulunamamıştır. Hitit Kralı IV Tuthalya döneminde yaptırıldığı kabul edilebilir. 
bulunmaktadır. (Şekil 71) 

 
KONYA HATİP SU ANITI 

Aynı dönemde yapıldığı sanılan Konya yakınında Hatip'de su çıkan kayalıklarda Hitit kabartması 
tespit edilmiştir. Burada Hitit yöneticisi olarak Kurunta ismi geçmektedir. 
 
 
 

IV. TUTHALYA  (M.Ö. 1250-1220) 
Hitit İmparatorluk döneminde su yapılarına bu kadar hizmeti geçen büyük Hitit Kralı 
Tuthalya IV hakkında bilinenler şöyledir.  Hitit Kralı III Hattusil'in ile ünlü Hitit Kraliçesi 
Puduhepa’nın oğludur. Babasının Puduhepa’dan önceki eşinden kızları olduğu 
bilinmektedir.  
Prens iken ismi “Hismisarruma” dır. Hitit Başkenti Hattusas’ın 2 km uzağında 
Yazılıkaya’da kral ve tanrıların kabartma resimlerinin IV. Tuthalya zamanında yapıldığı 
bilinmektedir. Burada Tuthalya’nın da çok güzel kabartması bulunmaktadır. Hitit 
İmparatorluğu en parlak günlerini bu imparator zamanında yaşamıştır. Afyon Emirdağ, 
Konya-Kadınhanı, Köylütolu, Konya-Ilgın Yalburt’ta bulunan kitabelerden Anadolu’nun 
bu bölümünde Tanrıların yardımı ile çok işler başardığı anlatılmaktadır. Tuthalya’nın bu 
bölgelerde önemli yerleşimler kuracağı görülmektedir, ancak İmparatorun ölümünden 
sadece 50 yıl sonra Hitit İmparatorluğu son bulmuştur. 
Tuthalya ilk defa Asur Kralları gibi Evren’in kralı unvanını (King of Universe) 
kullanmıştır. Kral Tuthalya döneminde Hitit İmparatorluğu’nun en parlak günlerini 
yaşamıştır. 
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2.3.3  URARTU DÖNEMİ BARAJLARI 
 
M.Ö. 840- M.Ö. 590 yılları arasında hüküm sürmüş olan Urartu Krallığı, bayındırlık konusunda 
çok önemli işler başarmıştır. Sulama bölümünde konu geniş şeklinde incelenmiştir. Sulamaya 
önem verilince baraj yapılarına yönelmeleri gayet doğaldır. Burada bu dönemde yapılan barajlar 
incelenecektir. Urartular arazinin topografyasını çok iyi değerlendirmişler, çanak şeklinde dağlar 
arasındaki çukurların uygun yerlerine bent yaparak rezervuar haline getirmişlerdir. Aradan 
geçen bunca yüzyıla rağmen bazıları hala kullanılır durumdadır. Bu yapılar ise şunlardır. 
 

RUSA BARAJI-GENİŞ GÖL- KEŞİŞ GÖLÜ 
Van ovasının doğusunda 2544 m kotunda doğal bir göldür. Çevresindeki dağlardan 
beslenmektedir.  Urartular zamanından beri iki tarafına bent yapılarak su depolama tesisi (baraj) 
olarak kullanılmıştır. 1961 yılı DSİ bültenine göre drenaj alanı, 100 km2 depolama hacmi 9 hm3 
tür. (DSİ kayıtlarına göre 2006 yılı hacmi 17 hm³) 
 Urartu Kralı Rusa II tarafından yaptırılmıştır. Baraj ile ilgili Belck tarafından bulunmuş yazıt,  
bugün Berlin Pergamon (Bergama) müzesindedir. (Ref.2.10)  1891 yılında Belck tarafından baraj 
kıyısında bulunan sözü edilen yazıtta Keşiş gölü olarak bilinen bu barajın Kral Rusa tarafından 
yaptırıldığı yazılıdır. (Ref.2.46) Burada özetle yazılanlar şöyledir. 
"1….dağlar, ve ben kanallar ve nehir yatakları için bol su temin ettim, onu Rusa gölü olarak 
isimlendirdim. Rusahinili (Toprakkale) ve kurak araziyi suya kavuşturan, daha önceleri 
ekilmeyen topraklar için kanal kazdırdım. 
2. Rusa derki: Rusahinili'yi kurdum, bentlerle çevirerek bu gölü meydana getirdim. Daha önce 
ekilmemiş ve ihmal edilmiş, Rusahinili önündeki ve ekilebilir göl kenarındaki arazi tamamen 
yabani otlardan temizlenecektir. 
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Rusa Barajı’ndan (Genişgöl-Keşişgölü) beslenen Urartu Barajlar sistemi 
 

İsim – No İsim – No İsim – No İsim – No  
1. Rusa Barajı 2. Rusa bendi (çalışıyor) 3. Rusa bendi, iptal  4. Faruk bendi 
5. Çoravanis –Kavuncu 6. Çoravanis regülatörü 7 Sikhe barajı 8. Lamizgert- Kıratlı 
9Rusahinili-Toprakkale 10. Sikhe –Bostaniçi 11.Zırvandanis-Karpuz 12.Değiemenköy 
13. Şuşanis- Kevenli 14 Van Kalesi 15. Döni bendi 16.Döni Barajı 
17. Döni bendi-iptal 18. Döni köyü 19. Kurubaş 4. Faruk köyü 
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3. Rusa derki: Üzüm asmaları, meyve ve sebze bahçeleri kurulmasına karar verdim. Bu göl 
Rusahinili’nin ihtiyaç duyduğu suyu ve refahı getirecektir, sular gölden aktıkça. Alaini deresini 
Rusahinili için böldüm., bu aynı zamanda Tushpa (Van) içinden akarak Rusahinili’ye ulaşacak. 
Genişgöl, Keşiş Gölü, Rusa Barajı olarak bilinir. Keşiş Gölü üzerinde iki tarafına iki bent 
yapılarak Van kenti ve ovasına sulama suyu verilmiştir. Bu bentler hakkında bilinenler de 
şöyledir. 

 
GÜNEY-BATI BENDİ 

Van’ın kuzeydoğu kısmına daha fazla su vermek için bu bent 1880 yılında devre dışı 
bırakılmıştır. Seddenin kalıntıları bugün görülebilmektedir. Bu bendden Doni Göletine su 
verilmekte idi.  Bugün devre dışı olan bu bendin boyutları şöyledir : 
 Yükseklik  : - 
 Genişlik : 27.40 m (İki tarafı 7.m kalınlığında taş duvar, arası taş doldu ) 
 Kret Uzunluğu   : 62 m 
 Savak  : 70 x 95 cm boyutunda savak 
 

KUZEYDOĞU BENDİ 
Güneybatı bendinin devre dışına alınması ile tek bu bent kalmıştır. Bu defa suların çoğalması ile 
bu bent, 1891 yılında yıkılmıştır.  Urartu dönemi taşları tekrar kullanılarak 1894-1895 yıllarında 
onarılmıştır. Daha sonra 1950 yılında yeni bir onarım yapılarak bugünkü şeklini almıştır. Bu 
bendin bugünkü boyutları ise : 
  Kret Kotu : 2544 m 
  Yükseklik : 4 m 
  Kret Uzunluğu  : 300 m  
Bu bendden alınan su doğal dere yatağında akmaktadır. Bu yatak üzerinde Faruk Bendi ve 
Çorovanis regülatörü bulunmaktadır. Çorovanis regülatöründen su Sikhe Göletine verilmektedir. 
Genişgöl çevresinde sulamanın güvenliği için Urartu döneminde kale yapıldığı kalıntılardan 
anlaşılmaktadır. Barajların konumu önceki bölümde verilmiştir.  
 

FARUK BENDİ 
Bu bent Urartular döneminde yapılmadığı ve taşkın korumu amaçlı olduğu için 3.4.2 bölümünde 
incelenecektir. 
 

SİKHE BENDİ-GÖLETİ 
Sikhe Göleti eskiden beri Genişgöl’den beslenmektedir. Gölet ağzına Urartular döneminde bir 
bent yaptırıldığı kabul edilmektedir. 1948 yılında antik bent yıkılmış ve su altında bırakılmış ve 
üzerine yeni bir bent yaptırılmıştır. Sikhe göletinin Genişgöl’e uzaklığı 17 km dir. Van’ın 3 km 
doğusundadır.  
Sikhe Göleti’nin depolama amacı ile yapılmıştır. 1961 yılı DSİ kaynaklarına göre 1 hm3 tür. 
Boyutları da şöyledir. (DSİ 2006 yılı kayıtlarına göre 9 hm³) 
  Kotu   : 1768 m 

Yükseklik  : 7 m   
Kret Uzunluğu    : 7.5 m  

Sikhe bendinin dip savağından alınan sular sulamaya verilmektedir. DSİ tarafından yaptırılan 
“Van-Engil Planlama Raporu”na (Ref.2.11) göre sulanan arazi 500 ha civarındadır. Fazla sular 
Alaini –Göl deresi ile Vangölü’ne akmaktadır. Van ovasına su taşıyan kehrizlerin su kaynağı da 
Sikhe göleti  civarındadır. 
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Sikhe Barajı’ndan görüntü (Fotoğraf M. Bildirici) 
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Sikhe Barajı’ndan görüntü 
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DONİ BENDİ-GÖLETİ 

Döni göleti eskiden Genişgöl’den beslenmekte idi. Şimdi çevreden gelen suları toplayan, 1.5 km 
uzunluğunda bir toprak kanalla beslenmektedir.  Burada da Urartular döneminden geldiği kabul 
edilen bir bent bulunmakta idi. Bu tarihi bent yıktırılarak yerine DSİ tarafından yeni bir bent 
yaptırılmıştır. Bu bendin boyutları şöyledir. (Ref.2.11) 
  Yükseklik   :6.9 m   

Kret Uzunluğu   : 81 m 
1961 yılı DSİ bültenine (Ref.2.12) göre göl alanı 5 ha ve göl hacmi 100.000 m3 tür. DSİ 1967 yılı 
Van-Engil Planlama raporuna göre (Ref.2.11)  ise  verimi 150.000 m3 civarındadır. Göletten 
alınan sular Kurubaş deresi ile sulamaya verilmektedir. 
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Döni barajı’ndan görüntü (Garbrecht, 2004) 
 

Bu göllerden yararlanan çevre köylerin ve su tesislerinin eski ve yeni isimleri ile şöyledir. 
Doni barajı    
Kurubaş köyü   
Kurubaş deresi (Alaini=Urartu) (Döni Deresi) 
Değirkenköy    
Vankale (Tushpa)  
Toprakkale(Rusahinili) 
Faruk Bendi ve köyü    
Lamizgert     
Çoravanis köyü (Kavuncu) ve Regülatörü    
Zirvandanis (Karpuzalan)   
Sikhe (Bostaniçi) 
Şoşanis (Kevenli) 
Akköprü (Engusner çayı)      
Genişgöl= Keşiş gölü (Rusa Barajı) 
 

ÖNEMLİ BİR HİDROLİK OLAY 
Rusa barajının kotu 2544 m, bunun beslediği Sikhe gölünün kotu ise 1768 m dir. Aradaki kot 
farkı 776 m dir. Aradaki uzaklıkta yaklaşık 17 km dir. Yaklaşık eğim % 5 olmaktadır. Suyun 
enerjisinin kırılması gerekir. Bu konuda bilgi gelmemektedir. Kayalık ve vahşi bir dere oluşu ile 
bu sağlanmış olmalıdır. 
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Bu yükseklikteki bir barajdan bu kot farkında suyu aktarmak bugün için bile çok önemli bir 
hidrolik bilgisi gerektirdiği ortadadır. Urartu krallarını büyük hidrolik mühendisi kabul etmek 
gereklidir. 
 

URARTULAR DÖNEMİNDE VAN İLİ ÇEVRESİNDE YAPILMIŞ BARAJLAR 
 

ARGIT BARAJI 
Van-Muradiye ilçesinin 18 Km kuzey doğusunda Yukarı Argıt (Yukarı Pet) köyünün 3 km güney 
doğusundadır. Su kaynağı çevreden gelen kar, yağmur ve pınar sularıdır. Göl sahası, 2450 m 
kotunda bir  çöküntü alanı içindedir. Göl alanı büyük çapta dolu durumdadır. 
Bent dar bir boğazda, kargir olarak yapılmıştır, genişlik 5 m ve uzunluk 91 m dir. Göl alanı 
büyük çapta dolu olduğu için yükseklik ölçülememektedir. 75 cm genişliğinde savak yapısı 
bulunmaktadır. Halen ot yetiştirme amacı ile kullanılmaktadır.  
 

SÜPHAN BARAJI 
Van-Muradiye ilçesi kuzey doğusundaki Süphan veya Sultan gölüne yapılmış bir benttir. 1979 
yılında Van Topraksu Bölge Müdürlüğünce yeni tesis yapılırken eski bent ortadan kalkmıştır. 
Ebatları bugün bilinmeyen bu bendin Kral Menua tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. 
Muradiye ovasının sulanmasında kullanılmaktadır. Kalıntıların incelenmesinden burada Osmanlı 
döneminde de bir onarım olduğu kanaatına varılmıştır.  
Oktay Belli’nin “ Van’da 2700 Yıllık Baraj,Gölet ve Sulama Kanalları” adlı makalesinde de 
açıklamalar bulunmaktadır. (Ref.2.13)  
Deniz seviyesinden 2432 m yükseklikteki Süphan gölü 1.5 km2 lik bir alanı kaplamaktadır. Baraj 
duvarı, kuzey güney doğrultusunda uzanan Süphan gölünün güney ucuna yapılmıştır. Bu yukarı 
Süphan olarak bilinir, bunun 500 m aşağısına ikinci bir baraj duvarı daha yapılmış ve aşağı 
Süphan olarak isimlendirilmiştir. Barajdan güneybatı yönüne doğru bir kanalla akıtılan sular 19 
km uzaklıktaki Muradiye ovasına akmaktadır.  
Ovada yapılan tarımdan elde edilen ürünler kral Menua tarafından yaptırılan Körzüt kalesinin 
yiyecek depolarında biriktirilmiştir. Sulama ortaçağ ve Osmanlı döneminde de devam etmiş ve 
önemini korumuştur. (Ref.2.13) 

ARÇ BARAJI 
Van ilinin 103 km güneyinde, Yapraklı köyünün 4 km kuzeyinde Arç çayı üzerindedir. Urartu 
döneminde akar dere üzerine yapılmış Van ili çevresindeki tek barajdır. Yöresel olarak Dest 
barajı olarak bilinmektedir. Yakınında baraj güvenliği ile ilgili bir kale kalıntısı vardır.  
Van DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Arç çayı üzerine eski bendin 250 m kadar kuzeyine yeni 
bir baraj yapılmıştır. Eski bendin boyutları hakkında bilgi yoktur. 
 

KIRMIZI DÜZLÜK BARAJI 
Arç barajının yaklaşık 1 km doğusundadır. Çevre halkı “Destesor Barajı” olarak isimlendirmiştir. 
Su kaynağı çevreden gelen yağmur ve kar sularıdır. Göl alanı büyük çapta dolu olduğu için 
bendin boyutları bilinmemektedir. Bugün ot yetiştirme maksadı ile kullanılmaktadır 
 

ARPA YATAĞI GÖLETİ 
Van ilinin 97 km güneyinde Van Topçudeğirmeni (Şahmanis)-Topyıldız yol ayrımı üzerindedir. 
Çevre halkınca “Milla Göleti” olarak bilinmektedir. Bendin genişliği 4 m ve uzunluğu 89 m dir. 
Göl alanı büyük çapta dolmuş bulunmaktadır. Yaklaşık 60 cm genişlikte bir savaktan bırakılan 
su bir kanalla “Pirhizan” yayla yerleşiminin sulama ihtiyacını karşılamaktadır. 
Bu üç baraj (Arç Barajı, Kırmızı Düzlük barajı ve Arpa Yatağı Göleti)  yazıtlarda geçen Kral 
Rusa I (M.Ö.735-714) tarafından yaptırılan tesisler olmalıdır. Asur yazıtları bu kralın, Urartu-
Asur sınırında sulama tesisleri yaptırdığını belirtmektedirler. 
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GELİNCİK BARAJI 

Van’ın 140 km güney doğusunda Türkiye-İran sınırı yakınındaki Hanasar ovasında 
bulunmaktadır. Vandan gelen ve Urartular döneminde yapılan yol, Van, Çavuştepe, Hoşap Çuh 
gediğinden Zapbaşı (Albayrak) üzerinden Gelincik barajına ulaşırdı. Bent 2.5 m genişlikte ve 95 
m uzunluğundadır. Göl alanı büyük çapta doludur. Bent duvarının Ortaçağda esaslı şekilde 
onarıldığı anlaşılmaktadır. Çanak şeklindeki göl alanı ot yetiştirmek maksadı ile kullanılmaktadır. 
Baraj çevresinde güvenlik amacı ile yapılmış kale kalıntısı bulunmaktadır.  
Bu bilgiler DSİ XVII.. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanıp,  DSİ Genel Müdürlüğüne  
gönderilmiş “Van Tarihi Su Yapıları” adlı rapordan alınmıştır. Rapor bu Bölge Müdürlüğünde 
görevli Sıddık Kılınçer tarafından derlenmiştir. (Ref.2.14) 
 

ADİLCEVAZ BARAJI  
Van Gölü’nün kuzeyinde Adicevaz’da Kırcagöl olarak bilinen bir baraj bulunmaktadır. Barajın 
kret uzunluğu 60 m, yüksekliği 5 m dir. (Ref.2.47) – (2.61) 
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Kırcagöl Barajı’ndan görünüş (Garbrecht, 2004) 
 

MEYDAN BOĞAZI BARAJI 
Van Gölü’nün kuzeyinde Erciş ilçesinin 35 km kuzey batısındadır. Yüksekliği 6 m, kret uzunluğu 
70 m civarındadır. (Ref.2.61) Bu barajlar dışında ortaya çıkarılmamış pek çok tesisi olduğu 
görüşü hakimdir. 
 

URARTULAR DÖNEMİNDE SU TEMİN SİSTEMLERİ VE SARNIÇLAR 
Rusahinili olarak bilinen "Toprakkale" kenti Kral Rusa II tarafından kurulmuştur. Bu kral daha 
önce yaptırdığı barajdan kente su getirmiş ve bahçelere vermiştir. Bu kentin kalesi  içinde 
kayalara oyma bir sarnıç kazılmış ve kent ihtiyacı için su depolanmıştır. 
Urartular döneminde yapıldığı kabul edilen diğer tespit edilebilen sarnıç yerleri şöyledir. 
Van Kalesinde sarnıç 
Toprakkale'de sarnıç 
Kalecik'te sarnıç (Van-Erciş yolunda 15 km de) 
Yukarı Zivistan Kalesinde sarnıç ( Van'ın 12 km güneyinde) 
Çavuştepe' de sarnıç ( Van-Hakkari yolunda 25 km de) 
Keklik Boğazı Kalesinde sarnıç ( Van'ın 6 km kuzeyinde) 
Amik Kalesi (Yeşilsu) (Van'ın 58 km kuzeyinde ) 
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2.3.4 HELENİZM  DÖNEMİ 
 

Önce Helenizm dönemi konusunda tarihi gelişmeler özetlenecektir. M.Ö. 10. yüzyıldan itibaren 
Yunanistan’dan Helen olan Akalar’ın baskısı ile gene Helen olan İyonlar, Aoller ve Dor’lar 
Anadolu’nun batı kıyısına göç ettiler. İyonlar, İzmir’in güney tarafına yerleştiler. Efes (Ephesos), 
Milet (Miletos), Priene ve Foça (Phoca) gibi antik kentleri kurdular. İyonlar, kendi gelenek ve 
kültürlerini koruyarak ticaret yaptıkları komşuları ile de temas kurarak ve onların kültürünü de 
özümseyerek, Milet kentinde M.Ö. 7. yüzyılda Filozof, matematikçi Thales başlayan büyük bir 
uygarlık girişimini başlattılar. Daha sonraları gelişmeler Anadolu’nun Ege kıyılarında devam 
etmiştir. Batı uygarlık ve geleneğinin buradan başladığı kabul edilmektedir. 
Daha sonra M.Ö. 546 yılından M.Ö 334 yılına kadar Anadolu Pers yönetimine girdi. Persler din 
ve kültür olarak yayılmacı değildi. Helen uygarlığı Persler yönetiminde yayılmaya devam etti. 
Persler kendileri de ihtiyaç hissettiklerinde bu uygarlıktan yararlandılar. Buna güzel örnek bir 
Pers satrabı (vali) olan Mousolos’un kendisi Karya kökenli olduğu halde Helen uygarlığının 
kapılarını Karya’ya açması ve Bodrum’u (Halikarnassos) dünyanın en önde gelen kentleri 
arasına katmasıdır.  
M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in Anadolu’ya gelişi ile Pers imparatorluğu ortadan kaldırıldı, 
Helen uygarlığı Anadolu, Suriye, Mısır … vs yayıldı. Büyük İskender’in çok genç yaşta M.Ö. 323 
yılında ölümü üzerine fetih ettiği çok geniş coğrafyada çeşitli devletler kuruldu. Anadolu 
Seleukos Krallığı (M.Ö.281-188), Bergama Krallığı (M.Ö. 263-133), Bithynia Krallığı (M.Ö. 327-
74), Pontos Krallığı (M.Ö. 302-64) ve Kapadokya Krallığı (M.Ö 255-M.S 17) tarafından yönetildi.  
Anadolu’da pek çok yeni kent kuruldu. 
 

TARİHİ SU YAPILARI 
Özellikle Bergama Krallığı döneminde Bergama kentine su getirilmiş ve ilk defa  kurşun ve 
basınca dayanıklı toprak borular kullanılmıştır. Ancak baraj konusunda örnek bulunmamaktadır. 

 
KAPPADOKYA KRALLIĞI 

Bu krallık döneminde yapılmış ve bugün henüz ortaya çıkarılmamış bazı barajlar hakkında bilgi 
gelmektedir. 
Coğrafya’nın babası kabul edilen Amasya doğumlu Stabon (M.Ö. 65-M.S 23) “Geographika" 
adlı eserinde memleketi olan Amasya’da iki köprüden ve kayalara oyma su kanallarından söz 
etmekte, bunun yanında gezdiği memleketlerdeki su yapıları hakkında bilgiler vermektedir.  
(Ref.2.15) 
Kayseri-Tyana (Niğde-Bor-Kemerhisar) kentlerinin içinde bulunduğu Kapadokya (Cappadocia ) 
Krallığı zamanında Kayseri civarında Fırat nehrine bağlanan (?) Melas nehri üzerinde kral 
Ariarathes zamanında baraj yapılıyor, sonradan baraj yıkılıyor. Çevre halkından zarar görenler 
Romalılara başvuruyor ve Kapadokya Kralı bunlara tazminat ödüyor. ! 
Benzer bir barajda Herpa’da Karmalas nehri üzerinde yapılmış ve barajın yıkılması ile Kilikya 
(Cilicia) bölgesinde pek çok yer su altında kalmıştır. 
İngiliz araştırmacı W. Ramsay'a göre Karmalas nehri bugünkü Zamantı nehrinin eski ismidir, ve 
Zamantı ismi de Tsamandos kalesinin isminden değişerek gelmiştir. Zamantı nehri Seyhan 
nehrinin önemli bir koludur. Burada Strabo tarafından verilen bilgiler doğrulanmaktadır. 
Kapadokya Krallığı’nda Ariarathes olarak 9 kral bilinmektedir. Kapadokya Krallığı en parlak 
dönemini III. Ariarathes (Krallığı M.Ö 163-130 ) zamanında yaşadığı için bu barajların M.Ö 2. 
yüzyılda yapıldığı ve Kappadokya Krallığı’nın son dönemi olan M.Ö. 1. yüzyılda yıkıldığı 
düşünülebilir. 
Bölgede ileride yapılacak araştırmaların konuyu aydınlatacağını umuyoruz. 
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2.3.5 ROMA DÖNEMİ  

 

GİRİŞ 

Hidroloji Tarihi literatüründe bu dönemde yapılmış üç baraj bilinmektedir. Ancak bu konudaki 
çalışma ve araştırmalar yenidir. Bunların yapıları daha iyi korunmuş olarak bugüne geldiği için 
hemen dikkat çekmiş ve farkına varılmıştır. Sayı bundan ibaret değildir. Araştırmalarla birlikte 
artacaktır. (Ref.2.59). Bunların incelenmesi 

 

ÇORUM- ALACA, ÖRÜKAYA BARAJI 

Çorum Alaca ilçesinin yaklaşık 10 Km güney doğusunda Alaca ırmağının bir kolu üzerinde 
yapılmıştır. Yabancı literatürde geçtiği halde, tesis hakkında henüz yeterli bilgiler bulunmamaktadır.  
1993 Kasım ayında yaptığım incelemede dar kayalık bir vadiye barajın kurulduğunu, arkasının 
tamamen dolu olduğunu gördüm. Yer yer büyük taş bloklarla örülmüş duvarlar, yer yer tabii kaya 
gövdeyi teşkil ediyordu. Yükseklik 16 m, genişlik 40 m civarında idi. Arkası dolu olduğu için genişlik 
hakkında bir şey söylemek mümkün değildi. Baraj gövdesinin altında mansap tarafında bir galeri 
mevcut idi. Galerinin genişliği 1.50 m, yüksekliği 1.70 m, görünen derinliği 2.50 m idi. Galeri 
tabanında 30 cm genişliğinde taş oluk bulunuyordu. (Resim 81) 

Antik yapının hemen memba tarafında Köy İşleri Bölge Müdürlüğünce Örükaya Göleti yaptırılmıştır. 
Yapı tarzından Roma döneminde yapıldığı kabul edilen Örükaya barajı sulama amaçlı bir yapıdır. 
Ancak sulama kanalları konusunda araştırma yoktur. (Ref.2.59 s.93-95) 

 

 
Resim 81 

Çorum Örükaya Barajı Mansaptan Görünüş 
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KÜTAHYA- ÇAVDARHİSAR AIZONAI SEL KAPANI (BARAJI) 

Literatürlerde baraj olan bu tesis aslında bir sel kapanıdır. Bu sebepten taşkın koruma tesisi olarak 
ilgili bölümde incelenecektir. 

 

AKSARAY-BÖĞET BARAJI 

Aksaray’ın doğusunda Eskil ilçesi Böğet köyü sınırları içindedir. Baraj Böğet köyünün 2 km  
güneyindedir. Böğet Barajı, Böğet köyünün güneyinden çıkan pınarlarla beslenmektedir. DSİ IV. 
Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan Eşmekaya Projesi Planlama Raporu’na göre bu pınarların 
ortalama yıllık geliri 54 hm3 tür. Bunlar, Büyük Bağlıca, Küçük Bağlıca, Kara Bağlıca, Sap Bağlıca 
pınarlarıdır. (Şekil 82-83) 

Yapılan onarımlarla bugüne kadar kullanıla gelmiş bent taş bir seddedir. İri taşlarla yapılmış olan 
seddeye ait bilgiler şöyledir. 
 Kotu    : 950 m 
 Kret Uzunluğu  : 300 m 
 Kret Genişliği  : 3 m 
 Yüksekliği  : 4 m 
 Göl Hacmi  : 9 hm3  ( 2.18 ) 

DSİ IV. Bölge Müdürlüğünce yaptırılmakta olan Eşmekaya Göleti hakkındaki bilgiler de şöyledir. 
(Ref.2.19 ) 
 Tipi   : Toprak Dolgu 
 Kotu   : 952.4 m 
 Temelden Yüksekliği : 13.50 m 
 Kret Uzunluğu  : 668 m 
 Aktif Hacmi  : 45 hm3  

Barajın Roma döneminde sulama ve içme suyu amacı ile yapıldığı kabul edilmektedir.  

Sulama Kanalları : Büğet Barajı’nın sağ sahilinde boyları yaklaşık 5 km ve bundan ayrılan  yaklaşık 
4 km, sol sahilde de 5 km olmak üzere üç adet sulama kanalı vardır.  

Böğet köyü içinde höyükte eski bir yerleşim yeri bulunmaktadır. Köyde anlatılanlara göre burada bir 
kralın sarayı bulunuyormuş ! Yabancı kaynaklarda bu yerleşim yerinin ismi “MİSLİ “ olarak 
geçmektedir. Ancak yöredeki eski yerleşim yerleri hakkında bilgi veren kaynaklarda böyle bir isme 
rastlanılmamaktadır. (Ref.2.59 s.97-98) 

Köy içinde cami duvarında tarafımızdan tespit edilen Prof Dr. Thomas Drew-Bear tarafından 
okunan kitabede şunlar yazılıdır. “ Burada rahip ve başpiskopos PALADİS yatıyor, Tanrı bizi 
koruyor, okuyanlar dua etsin “  Köy içinde eski bir döşeme yol izine de rastlanıyor. (Ref.2.20) 

Höyük ve çevresi Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 8.10.1994 tarih ve 
67 sayılı kararla koruma altına alınmıştır. Bunun yanında bu tarihi yapının da koruma altına 
alınması için 4.1.1996 tarihinde başvurdum. Bu başvuruma adı geçen kurul tarafından 12.9.1997 
tarih ve 840 sayılı yazı ile cevap verilmiş ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 
1.7.1992 tarih ve 1368 sayılı kararı ile Eşmekaya Sazlığı’nın 1. derece doğal SİT alanı olarak ilan 
edildiği ve tarihi yapının bu alanın kapsamında olduğu bildirilmiştir.  

Koruma altına alınan bu tarihi yapının aslına uygun onarılmasını da görmeyi  ümit etmek istiyorum. 
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Şekil 82 

 

Şekil 83 

Böğet Barajı taş duvar bent (Garbrecht) 
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Şekil 84 

Böğet Barajı taş sedde (Fotoğraf M. Bildirici) 

 

 

LÖŞTÜĞÜN BARAJI 

Antik yapı, Amasya ilinde Samsun-Çorum yolu üzerinde Çaybaşı beldesine 5 km uzaklıkta Dövenci 
ırmağı üzerinde iki parçadan oluşan toprak dolgu bir barajdır. Planda görüleceği gibi 30 m ve 70 m 
kret uzunluğundaki iki gövde arasında 30 m uzunluğunda kireç taşı kaya vardır. Planda nokta 
nokta olarak gösterilen kısım tahrip olmuş durumdadır. Sağlam olarak bulunan kısmın yaklaşık 
yüksekliği 12 m dir. Çevresinde eski bir yerleşim bulunmamaktadır. Roma döneminde yapıldığı 
kabul edilmektedir. (Ref. 2.59- s.98-99) 

 

 

 
Şekil 84 
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2.3.6 ROMA-BİZANS DÖNEMLERİ 

 

Bu bölümde incelenen sistemler her iki dönemi kapsadığı için birlikte incelenmiştir. 

İSTANBUL -BÜYÜKBENT 

Büyükbent’in yeri Belgrat Ormanları’nda, Belgrat köyünün 1 km uzağındadır. Bugün bu yerde hala 
İstanbul’a su temin eden Osmanlı yapısı “Büyükbent” bulunmaktadır. Burada konu edilen bent aynı 
alanda yapılan ve bugün mevcut olmayan benttir.   

İstanbul 330 yılında Roma İmparatorluğunun başkenti olduktan sonra kente su temin maksadı ile 
yaptırılmıştır. Tarihi kayıtlarda sadece ismi geçmekte yapısı ve göl hacmi hakkında bilgi 
bulunmamaktadır.  

12.yüzyılda İmparator Andronikos (İmp.1183-1195) döneminde onarım yapıldığını Bizanslı tarihçi 
Khoniates (1155-1216) 20 ciltlik “Tarih” adlı eserinde bahsetmektedir. Şemseddin Sami’nin 
“Kamusul-Alam “ (cilt 2-sayfa 49 ) adlı eserinde bent hakkında bilgi vardır. “İmparator Valens (imp. 
364-378) zamanında su bendi tesis olunarak İstanbul’a kafi miktarda su getirilmiştir  Bu bent Sultan 
Süleyman Han tarafından da tamir olunmuştur“ denilmektedir. Prof Dr. Kazım Çeçen’de Büyükbent 
yerinde eski bir bendin olduğunu kabul etmektedir. (Ref.2.21) 

Adı geçen bent Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde de onarılmıştır. 
Bugün mevcut olan bent Sultan 3. Ahmet tarafından 1724 yılında yeniden yaptırılmıştır. 

 

İSTANBUL’DA ÜSTÜ AÇIK BÜYÜK SARNIÇLAR 

İstanbul’da kentin su ihtiyacı için çok sayıda kapalı  su sarnıçları (cistern) yapılmıştır. Bunların en 
büyüğü Sultanahmet de bulunan ve Yerebatan Sarayı olarak bilinen “Basilica Cistern “dir. Bunlar 
yanında çok büyük ebatta etrafları duvarlarla örülmüş üstü açık su sarnıçları (bir çeşit su göletleri) 
bulunmaktadır. Burada verilen  bilgiler . Prof Dr. Kazım Çeçen’in “Roma Yollarının En Uzunu“1996 
(Ref.2.22)  ve Ernest Mambory’nin “The Turist İstanbul- 1950“ (Ref.2.23) adlı eserlerinden 
özetlenmiştir. Ayrıca Alman araştırmacı ve İstanbul'da görevli bulunmuş P. Focheimer'in 
incelemeleri bulunmaktadır. 

1. VEFA STADYUMU- AETİUS SARNICI 

İstanbul-Fatih de Edirnekapı yolu üzerindedir. Çukurbostan veya Vefa Stadı olarak bilinir.  Yan 
duvarları 5.20 m kalınlığında 3 sıra tuğla 4 sıra taş olmak üzere inşa edilmiştir. Halen Spor tesisi ve 
park alanı olarak kullanılmaktadır.  (Şekil 86 – 89) 

421 yılında İstanbul Valisi (prefect) Aetius Flavius (ölümü 454) tarafından yaptırıldığı kabul 
edilmektedir. Önemli bir yönetici olan Aetius Flavius hakkında bilinenler de şöyledir. Flavius, 
İstanbul valiliğinden sonra 434-454 yılları arasında Batı Roma İmparatorluğunun en önemli 
komutanlarından biri idi. 451 yılında Hun ordusu yapılan savaşta ATTİLA‘yı yendi. İmparator 
Valentianus tarafından 454 yılında öldürüldü.  

Hidrolik bilgiler de şöyledir. 
  Taban Kotu  : 48.00 m 
  Alanı   : 244m  x 85 m  = 20.740  m2 
  Duvar Genişliği  : 5.20 m 
  Duvar Yüksekliği : 4 x 1.80 +3 x0.35 = 8.25 m 
  Hacmi   : 103.700 m3 (5 m yüksekliğe göre )  

Açık sarnıçların 100 yıl önceki durumları, P.Forchheimer/J. Strzygowki'nin "Byzantinischen 
Wasserbehaelter" adlı yayınında bulunmaktadır. (Ref.2.24) 
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2. İSTANBUL-FATİH -ASPAR SARNICI 

İstanbul-Fatih ilçesi Yavuz Sultan Selim Cami ve Türbesi’nin güneyindedir. Yörede Çukurbostan 
olarak bilinir. Yakın zamana kadar içinde evler bulunmakta idi. Bugün içinde bir cami 
bulunmaktadır. Taş duvar aralarında 4 sıra tuğla bulunmaktadır. Bizans döneminde Xeropkepion 
(Kuru Bahçe) olarak isimlendirilmiştir  Verilen bu isimden sarnıcın çok önceden devre dışı kaldığı 
anlaşılmaktadır. Kuzeybatı köşesinde 4 m çapında derin bir kule bulunmaktadır. Bostan kuyusu 
mudur? Araştırılacak bir konudur.  Hidrolik bilgiler de şöyledir. (Şekil 87) 
  Taban Kotu  :  48.00 m 
  Alanı   : 152 m x 152 m= 23.104 m2  
  Duvar kalınlığı  : 5.20 
  Duvar Yüksekliği  : 8.00 m 
  Depolama Hacmi : 115.520 m3 ( 5 m yüksekliğe göre ) 

Bizans ordusunda komutan ASPAR (ölümü 471) tarafından 459 yılında yaptırıldığı kabul 
edilmektedir. Aspar Got veya Alan soyundandır. 424 yılında çıkan bir ayaklanmayı bastırmış ve 
434 yılında konsül  ve “Doğu Milisleri Komutanı “ olmuştur. 457 yılında 1.Leon’un imparator 
olmasında rol oynamış, aynı imparator tarafından komplo kurmakla suçlanarak 471 yılında 
öldürülmüştür.  

 

 

3. ALTINMERMER -MOCİUS AÇIK SARNICI 

İstanbul-Fatih ilçesinde Topkapı civarındadır. İmparator Anastasius (İmp. 491-518 ) döneminde 
yaptırıldığı kabul edilmektedir. Eski ismini çevresinde bulunan Mocius isimli bir kiliseden 
almaktadır. Çevrede yaşayan Rumlar tarafından Eksi Marmara olarak isimlendiriliyordu. (Şekil 88) 
(Şekil 90) 

Hidrolik bilgiler de şöyledir. 
  Kotu   : 42.00 m 
  Alanı   : 170 m x 147 m = 24.990 m2  
  Duvar Yüksekliği : 12 m 
  Hacmi   : 187.425 m3 (7.5 m duvar yüksekliğine göre ) 

 

AÇIK SARNIÇLARIN YAPILIŞI 

Bu üç açık sarnıç ve ya su depoları Prof. Dr. Semavi Eyice’ye göre, sıra ile 421, 459, 518 yılları 
arasında yaptırılmıştır. Prof Dr. Kazım Çeçen’e göre Istranca’dan İstanbul’a su taşıyan sistemden 
doldurulmuştur. Bu sistemin terk edilişi ile bahçe olarak kullanılmışlardır. Su yüksekliğine gelince 
bugün betonarme olarak yapılan su depolarında su yüksekliği yaklaşık 5 m dir. Bu tesislerde su 
yüksekliğinin ne olduğu tam bilinmemektedir. Sarnıçların taban seviyesi de tam belli değildir. Su 
yüksekliğinin ne olacağı ciddi bir araştırma konusudur. Bunun için yaklaşık değerler alınmıştır. Çok 
eski zamandan beri terk edildikleri ve sürekli yaşamdan dolayı topografyanın çok değişikliğe 
uğramasından dolayı sarnıçların beslediği kanallar hakkında da bilgi yoktur. Ayrıca sarnıçların 
oturduğu yerler bir çöküntü alanları mıdır ? yada tamamen kazılarak mı elde edilmiştir ? araştırma 
konusudur. Prof Kazım Çeçen su yüksekliğinin 9.50 m ye kadar çıkabileceğinin savunmaktadır. 



 107

 
Şekil 86 

İstanbul Fatih Vefa Stadı (AETIUS açık su sarnıcı) (Forcheimer 1893) 
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Şekil 87 

İstanbul Fatih, Yavuz Selim Camii yanında ASPAR açık sarnıcı (Forcheimer 1893) 
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Şekil 88 

İstanbul Fatih, Topkapı’da Çukurbostan (MOCIUS) açık su sarnıcı  

Plan ve kesitler (Forcheimer 1893) 
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Şekil 89-90 
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4.BAKIRKÖY-FİLDAMI 

Fildamı olarak bilinen yapı, Bakırköy Osmaniye Mahallesinde bir kısmı gömülü bir kısmı duvarlı 
açık su sarnıcıdır. Gömülü olan yerde duvar kalınlığı 4.10 m, duvarlı olan kısımda duvar kalınlığı 7 
m dir. Yatay su basıncını karşılamak için açıkta bulunan duvarlar yatay yükleri karşılayacak şekilde 
kemerli yapılmışlardır. Bu yönden çok az görülen bir mühendislik olayı karşımıza çıkmaktadır. 
Duvarlarda taş sıralar arasında 5 sıra tuğlalar bulunmaktadır. Bilinen boyutları da şöyledir. 
  Kotu   : - 
  Alanı   : 127 m x 76 m= 9 652 m2 
  Duvar Yüksekliği : 11 m 
  Kapasite  : 50 000 m3 

Açık su sarnıcının 8. yüzyılda yaptırıldığı bilinmektedir (2.23). Suyunu yanından geçen ve 
Marmara’ya dökülen Haznedar deresinden aldığı sanılmaktadır.  

Fildamı eski ismi Hebdemon olan Bakırköy’deki Askeri Kamp yerine ve sahilde bulunan 
İmparatorluk Sarayı ve çevresindeki yapılara su vermek için yaptırılmıştır. Roma ve Bizans 
ordularının Avrupa’ya yapacağı seferlerin kalkış ve dönüş yeri olan Askeri Kamp yerinde bugün 
Veli Efendi Hipodromu yer almaktadır. İmparatorluk Sarayı Judindianae ve Saint John the Baptist, 
Saint Samuel ve Saint Minas gibi çeşitli kiliselerin temel kalıntıları bugüne gelmiştir.  

Osmanlı döneminde sarnıca Fildamı adı verilmiştir. Halen Bakırköy Belediyesi’nce park olarak 
düzenlenmiştir. 

 
Şekil 91 
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Şekil 92 
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Şekil 93-94-95  
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KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMACILAR 

Konu ile ilgili araştırma yapıp ilginç bilgileri bize ulaştıran iki araştırmacının hayat hikayeleride 
şöyledir. 

Dr. PHLIPP  FORCHHEIMER ( 1852-1933) 

Viyana’da doğmuştur. l873 yılında Zürich’de İnşaat mühendisliği öğrenimi görmüştür. 1889-1891 
yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde o zamanki adıyla “ Hendese-i Mülkiye” de hidrolik 
ve su yapılarını derslerini okutmuştur. 1914-1918 yılları arasında bu defa ismi “ Mühendis Mektebi “ 
olan aynı kurumda mühendislik dersleri vermiştir. Bu sıralar İstanbul’daki kapalı ve açık sarnıçları 
incelemiş onların planlarını çizmiş ve onları bilim ve sanat adamı Dr.Joseph Strzygowski (1862-
1941) ile birlikte yayınlamıştır. (Ref.2.24 ) 

 

ERNEST MAMBOURY (1878-1953) 

İsviçreli tarihçi, arkeolog. Öğrenimini Lozan, Cenevre ve Paris'te tamamladı. 1909 yılında İstanbul'a 
yerleşti ve ölümü olan 1953 yılına kadar İstanbul hakkında inceleme yaptı, çeşitli arkeolojik kazılara 
katıldı, Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaptı, çeşitli yerlerde toplanan Bizans tetkikleri 
toplantılarına katıldı. 1953 yılında İstanbul'da öldü. "İstanbul Rehber-i Seyyahin-1925" adlı Türkçe 
eseri İngilizce, Fransızca,  Almanca olarak yayınlandı. 1953 de İstanbul'da öldü.  

 

BİZANS DÖNEMİ BARAJLARI 

 

İmparator Jüstinien (527-565) döneminde, imparatorluk en geniş sınırlarına ulaşmış, devletin 
kanunları yeniden düzenlenmiş, ve imparatorluğun bütün kesimlerinde büyük bayındırlık hizmetleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu eserlerin pek çoğu 3. Bölümde incelenecektir. 

Ancak İmparator Jüstinien'den sonra önemli su yapıları yapılmamış, sadece bazı onarımlara 
rastlanılmaktadır. 

 Bu dönemde yapılan barajlar da şöyledir: 

  

AMASYA SEMALI BARAJI 

Amasya ilinde yapının boyutları ve yapılış tarihi hakkında bilgiler kısıtlıdır.  Fotoğraftan kreti kemerli 
ve yaklaşık 50 m uzunluğunda ve yüksekliği 12 m civarındadır.  Bizans dönemi yapısı kabul 
edilmektedir. 

 

ÇANKIRI-KURŞUNLU DUMANLI GÖLETİ 

Çankırı-Kurşunlu Dumanlı göletinde çok düzgün taş işçiliği göze çarpmaktadır. Yapılış tarihi 
hakkında bir bilgi ve araştırma yoktur. Buraya bu göletin, DSİ Ankara V. Bölge Müdürlüğünce 
hazırlanan Tarihi Su Yapıları raporundan (2.25) bir fotoğrafı konmuştur. 
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Şekil 96-97 
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2.3.7 OSMANLI  DÖNEMİ 

 

Osmanlı döneminde İstanbul kentinin artan su ihtiyacını karşılamak için Mimar Sinan tarafından 
yaptırılan “Kırkçeşme Su Tesisleri”ni beslemek için daha sonra dört bent ve 18. yüzyılda yeniden 
yapılan “Taksim Su Tesisleri”ni beslemek için üç bent inşa edilmiştir. Toplam olarak bu yedi bent 
İstanbul İçmesuyu Projesi için hazırlanmış DAMOC raporunda, Prof. Dr. Kazım Çeçen’in konu ile 
ilgili kitaplarında ve Prof. Dr. Ünal Öziş’in çeşitli yayın ve tebliğlerinde konu çok detaylı bir şekilde 
incelendiğinden burada sadece bu bentlere ait tablolar verilecektir. 

 

KIRKÇEŞME SİSTEMİ BENDLERİ 

Osmanlı döneminin içmesuyu temin maksatlı yapılan bentlerin kısa özeti şöyledir. Bu bentler 
Kırkçeşme su sistemine su temin ediyordu. 

 

İsim Topuzbent Büyükbent Ayvadbent Kirazlıbent 

Drenaj alanı km2 4,56 6,93 2 2,84 

Hacmi 1000 m3 70 1318 156 104 

Göl alanı km2 0,28 0,26 0,05 0,03 

Yükseklik m - 15 15 13 

Kret uzunluğu m 64,5 84,5 65,8 59,5 

Kret genişliği m 5,2 2,3 5,5-6,9 7,1 

Dolu savak yeri Sağda İki tarafta İki tarafta Solda 

Baraj yapısı Kagir Kagir Kagir Kagir 

Baraj ekseni Doğru Doğru Poligonal Doğru 

Yapıldığı tarih 1620 1724 1765 1818 

Yaptıran Sultan 2. Osman 3. Ahmet 3. Mustafa 2. Mahmut 

Saltanat yılları 1618-1622 1703-1730 1757-1774 1808-1839 

( DAMOC – Vol. 2-1) 
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Şekil 98 

 

 

Topuz Bendi, Kömürcü Bendi, Karanlık Bent olarak da bilinir. Büyükbent yerinde daha önceden 
yapılmış bir bent var idi. Büyükbent 1724 yılında yeniden yapıldıktan sonra 1748 yılında Sultan 1. 
Mahmut döneminde onarılmış ve 1900 yılında yükseltilerek bugünkü durumuna getirilmiştir.  Bu 
bentler halen çalışır durumdadır.  

3. AHMET BENDLERİ 

Tarihi kayıtlarda 3. Sultan Ahmet’in (İmp.1703-1730 ) İstanbul'da  isimleri belirtilmeyen 5 bent inşa 
ettirdiği yazılıdır. Bunlardan en önemlisi ve yeri bilineni Büyükbent'tir. Diğerlerinin yerleri 
bilinmemektedir. Aynı bölgede araştırmalarda Cebeci köyü civarında iki eski bendin kalıntıları tespit 
edilmiştir. Bunların da 3. Sultan Ahmet bentleri olduğu Kazım Çeçen tarafından kabul edilmektedir. 
(Ref.2.21) 
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TAKSİM SİSTEMİ BENDLERİ 

Bu üç bent Taksim sistemine su temin için yaptırılmıştır.  

 

İsim Topuzlubent Validebent Yenibent 

Drenaj alanı km2 0,92 1,82 0,83 

Göl hacmi   1000 m3 160 225 217 

Göl alanı  km2 0.026 0,053 0,045 

Yükseklik m 16 13,5 17 

Kret uzunluğu m 77,4 100,1 101,5 

Kret genişliği m 4,3 4,7 6,9 

Dolu savak yeri Solda Sağda Solda 

Baraj yapısı Kagir  Kagir Kagir 

Baraj ekseni Poligonal Poligonal Dairesel  

Yapılma tarihi 1750 1796 1839 

Yaptıran sultan 1. Mahmut Mihrişah  2.Mahmut 

Saltanat dönemleri 1730-1754  1808-1839 

 

Topuzlu Bendi, Sadrazam denizci Cezayirli Hasan Paşa (1715-1790) tarafından 3 m (4 zira) 
yükseltilmiştir. Valide Bendini yaptıran hayırsever Mihrişah Sultan 3.Selim’in annesi (Ölümü 1805 ) 
ve Sultan 3. Mustafa’nın eşidir. Oğlu 3. Selim’in saltanatında Valide Sultan oldu. Pek çok hayır 
işlerini gerçekleştirdi. Bunlar arasında Mihrişah Camii ve pek çok semtte bulunan sebil ve çeşmeler 
bulunmaktadır. Bu bentler halen çalışır durumdadır. 

Konu üzeride çalışmaları ile konuya aydınlık getiren DAMOC Raporu ve araştırmacılar hakkında 
kısa bilgiler de şöyledir. 

 

DAMOC RAPORU 

(Master Plan and Feasibility Report for Water Supply and Sewerage for the İstanbul Region - 
1971“ (Ref.2.28)  

Damoc Raporu İstanbul kenti İçmesuyu ve Kanalizasyonu için bir çözüm getirmek amacı ile bir 
konsorsiyum tarafından hazırlanmıştır. Yeni çözüm önerileri verilirken mevcut sistemler de çok 
detaylı incelenmiştir. 1964 yılında Türk Hükümeti büyük bir su sıkıntısı içinde olan İstanbul’un 
sorununa bir çözüm için Dünya Sağlık Teşkilatı’na (WHO ) başvurmuştur. 18.8.1966 tarihinde 
Türkiye Hükümeti ile Dünya Sağlık Teşkilatı ve 18.11.1966 tarihinde de Dünya Sağlık Teşkilatı ile 
DAMOC arasında bir anlaşma yapılmıştır.  

DAMOC Grubu ise: Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles'den Daniel+ Mann ve Johnson + 
Mendelhall, Chicago'dan Alvord +Burdick + Howson, Washington'dan Chechi firmaları ile 
İsviçre'den Motor Colombus firmalarından oluşan bir konsorsiyum idi. 

Metin plan ve tabloların toplamı İngilizce 11 ciltten oluşuyor. DAMOC raporu içinde İstanbul'un 
tarihi su tesisleri de çok detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çok değerli bir rapordur. 
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İSTANBUL ve ANADOLU’DA TARİHİ SU YAPILARI KONUSUNDA HİZMETİ GEÇENLER 

Prof Dr. KAZIM ÇEÇEN (1919-1997) 

1919 yılında Elazığ’da doğdu. Orta öğretiminden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
Almanya’ya gönderildi. 1944 yılı başında Berlin Teknik Su Mühendisliği dalından Yüksek Mühendis 
unvanı ile mezun oldu. Graz Teknik Üniversitesi'nde doktora yaptı. Önce İstanbul Teknik 
Üniversitesi Su yapıları Kürsüsü doçentliğine, 1960 yılında Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsü 
profesörlüğüne atandı. İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı, Hidrolik Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 
TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu üyeliği, TÜBİTAK Su alma Tesisleri Ünitesi Başkanlığı, 
aynı zamanda 1979'dan itibaren İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ile 
NATO Science for Stability projesi başkanlığı gibi bir çok bilimsel araştırma projesini yürüttü. 1986 
yılında emekli oldu. 1997 yılında İstanbul’da öldü.  Biri Almanca, ikisi İngilizce 18 kitabı, çok sayıda 
makalesi bulunmaktadır. Konumuz ile ilgili tarihi su yapıları konusunda aşağıdaki yayınları 
bulunmaktadır. "Mimar Sinan ve Kırkçeşme Tesisleri -İSKİ- İstanbul 1988 “ (2.21) ve  “Taksim ve 
Hamidiye Suları- İSKİ- İstanbul 1992 “ ( Ref.2.26 ).  

 

Prof Dr. ÜNAL ÖZİŞ (1934) 

1934 yılında İstanbul'da doğan Ünal Öziş, 1951 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra, 
Münih Teknik Yüksek Okulu'ndan 1957 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuş; 
1961 yılında aynı kurumdan Doktor Mühendis unvanını almıştır.  

1970'de Ege Üniversitesi akademik kadrosuna katılmış, aynı yıl Doçent, 1976 yılında Profesör 
unvanını almış 1982 de yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanan İnşaat Mühendisliği 
bölümünde uzun süre Hidrolik Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış olan Ünal Öziş'in, tarihi 
ve çağdaş su yapıları, su kuvveti, hidroloji, karstik su kaynakları konularında yoğunlaşan  Türkçe, 
İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış 300'den fazla yayını vardır. (Türkiye Mühendislik 
Haberleri 391, Ekim 1997 ) 

 

PROF. DR. GUNTER GARBRECHT (1925) 

Almanya’da dünyaya geldi. Karlsruhe’de inşaat Mühendisliği öğrenimi gördü. 1954 yılından 1987 
yılına kadar, Braunschweig, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 
Zambiya Üniversitelerinin akademik elemanı olarak görev yaptı. Türkiye’de kaldığı 15 yıl içinde 
Anadolu’daki tarihi su yapılarını inceledi. Bunların başında Bergama Krallığı tarafından yaptırılan 
su yapıları ve Urartu su yapıları gelmektedir.  

 

PROF. DR. HENNİNG FAHLBUSCH (1944) 

Alman Hidrolik Profesörü ve araştırmacısı, dünyada ve Türkiye’de Bergama, Priene, .. gibi pek eski 
su yapılarını inceledi ve yayınladı. Uluslar arası “Cura Aquarum” toplantılarını düzenledi. Bu 
konuda pek çok yayını bulunmaktadır. 

 
Kazım Çeçen (1919-1997) 

 

Ünal Öziş (1934) 

 

 
Henning Fahlbusch (1944) 

Şekil 99 – 100 - 101 
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OSMANLI DÖNEMİNDE YAPILMIŞ DİĞER BARAJLAR 

 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE-ŞAMLAR BENDİ 

Şamlar Bendi, İstanbul’da Küçükçekmece Gölü’ne su boşaltan Şamlar Deresi üzerinde olup Sultan 
2.Mahmut (İmp.1808-1839) döneminde 1826-1828 yıllarında yaptırılmıştır. Şamlar Bendi’ne 1794 
yılında inşa edilen “Azatlı Baruthanesi”ne su temini için gerek duyulmuştur. Düzgün kesme taşlarla 
kemer barajı şeklinde inşa olunmuştur. Bendin yüksekliği yaklaşık 10 m dir. Kargir bendin su tarafı 
düşey, hava tarafı meyillidir. Kret genişliği yüksekliğine göre çok alınmıştır. 1848 yılında gelen 
taşkın korkulukları sökmüş ve sular bendin üzerinden akmıştır. (Ref.2.29) 

 
Şekil 102 

İstanbul Küçükçekmece Şamlar Bendinden görünüş 

 

SAKARYA-KARASU MADEN BENDİ 

Sakarya-Karasu ilçesi sınırları içinde Maden Deresi’nin 30 km membasındadır. Kurşun madenini 
çıkaran Fransızlar tarafından endüstri suyu gereksinimi için 1850-1860 yılları arasında 
yaptırılmıştır. Kargir olarak inşa edilmiş bendin göl alanı bugün dolmuş durumdadır.(2.30). Bende 
ait fiziki bilgiler de şöyledir 
  Yükseklik  : 23.5 m 
  Kret Uzunluğu  : 34.4 m 
  Kret Genişliği  :  2.70 m  

 

Şekil 103 

Sakarya Maden Bendi mansaptan görünüş 
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ELMALI I BARAJI 

Elmalı Barajı, İstanbul’un Anadolu yakasında Anadolu Hisarı’nın 3 km güneydoğusunda Göksu 
Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Anadolu yakasında yapılan ilk büyük su tesisidir. 

Bu tesis yapılmadan önce, Anadolu yakasındaki yerleşim birimleri su ihtiyacını kuyulardan ve 
pınarlardan getirilen sularla sağlamıştır. Bunların tümü yaklaşık 1125 m³/gün (405 000 m³/yıl = 
0.405 hm³/yıl) dır. 

Bu yakada Kadıköy (Kalkedon), İstanbul kadar eski bir kenttir. Bu kentin su yolları bugüne kadar 
gelememiştir. Osmanlı döneminde Üsküdar çok gelişmiş özellikle hayırsever hanım sultanlar 
tarafından çeşitli su yolları yaptırılarak, suları cami ve şadırvanlara verilmiştir. (Ref.2.31) 

Artan nüfusla birlikte su ihtiyacının ortaya çıkması ile 17 Ekim 1888 tarihinde Karabet Sıvacıyan 
isimli bir girişimciye su tesisi yapma imtiyazı verilmiştir. Fransız hükümetinin desteği ile adı geçen 
girişimci tarafından Anadolu yakasına su temin için  “Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi“-  "Compagnie 
des eaux de Scutari et Kadıköy “ -  “Üsküdar, Kadıköy Water Supply Company “ kurulmuştur. 

Elmalı Barajı bu şirket tarafından 1891-1893 yıllarında yaptırılmıştır. Proje mühendisi İsviçreli 
Henry Gruner’dir. 1916 yılında taşkın suları gövde üzerinden akmış ve baraja zarar vermiştir. 
Kargir gövde 1926 yılında onarılmıştır. Baraj su tesisleri birlikte, bu şirketçe 1937 yılına kadar 
işletilmiş ve aynı yıl  İSİ’ye (İstanbul Sular İdaresi) devredilmiştir.  

1949 yılında baraj kret kotu 29.60 m den 34.00 m ye yükseltilmiştir. 1952-1955 yıllarında aynı 
Göksu deresi üzerine Elmalı II Barajı inşa edilmiştir. Her iki Elmalı barajının birlikte İstanbul 
Anadolu yakasına sağladığı su miktarı ortalama 12 hm3 tür. 

Elmalı Barajına ait hidrolik değerler de şöyledir (DAMOC-II-part I sayfa I-14 ) (2.28 ). Barajlar hakkında 
hidrolik bilgiler de şöyledir. 

Drenaj alanı   Dranaige area   : 2.5 km
2 

Göl hacmi -  Reservoir capacity : 1.7 hm
3 

Baraj tipi    Dam type  : Toprak dolgu + Kargir 
Temelden yükseklik-  Height from foundation : 22.00 m 
Kret kotu   Crest elevation  : 34.00 m 
Kret uzunluğu -toprak  -Crest lenght -fill : 179.80 m 
Kret uzunluğu -kargir-  Crest length -masonry : 118.60 m 

 

 

Şekil 104 

Elmalı II Barajı görüntü 
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2.3.8 TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLK YILLARI 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında savaşlardan dolayı ekonominin bozulması, ve dış kredilerin o 
dönemlerde bulunmaması dolayısıyla su yapılarına fazla bir ödenek ayrılamamıştır. Ancak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı ATATÜRK su ve toprak kaynaklarının 
değerlenmesinin önemini ilk o görmüş ve bu konuda da çaba sarf etmiştir. 

Cumhuriyet kurulduğunda, devlet eliyle kurulmuş ve devlet kontrolünde özel bir şirket tarafından 
işletilen tek sulama kurumu "Konya Ovası Sulama Tesisleri" idi, bunun dışında mahalli olarak 
işletilen halk sulamaları bulunuyordu. Kentlerin içme suları işletmelerinin en başında ise bentlerden 
ve Terkos gölünden İstanbul kenti için su temin İstanbul Sular İdaresi ve  Asya yakası için Üsküdar 
Kadıköy Su Şirketi bulunuyordu. Bunlardan sonra İzmir, Konya ve Ankara su tesisleri sayılabilir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kurulduğu 1954 yılına kadar çok az sayıda baraj 
yapılabilmiştir. Bu döneme kadar yapılan ve öncü kabul edilen ilk barajlarda şöyledir. 

 

ANKARA ÇUBUK  BARAJI 

Cumhuriyet yönetimince başkent seçilen Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile 
yapılmış ilk barajdır. Baraj yapımına 1930 yılında başlanılmış 1936 yılında tamamlanmıştır. Beton 
ağırlık tipinde Türkiye’de yapılmış ilk örnektir. (Ref.2.32) 
Baraja ait toplu bilgiler de şöyledir 
Kret Kotu  Crest Elevation    : 908.61  m 
Tipi   Type    : Beton Ağırlık 
Temelden Yüksekliği Height from Foundation  : 58 m 
Kret Uzunluğu  Crest Length   : 250 m 
Normal Su Kotu Normal Water Elevation   : 906.61 m 

Kapasitesi  Reservoir Volume  : 5.6  hm
3 

Göl Alanı  Reservoir Area   : 1.2 Km
2 

 Yıllık İçmesuyu-  Annual domestic Water  :  3 hm
3 

Savak   Spillway   : Kapaklı 
Bu baraj Türkiye'de beton ağırlık tipinde yapılmış ilk barajdır. 

 

Şekil 105 

İlk Beton Ağırlık Barajı (Ankara Çubuk) 
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ÇUBUK BARAJINDA ATATÜRK İLE İLGİLİ ANI 

Çubuk barajının yapımına Cumhuriyet yönetimi ve Cumhurbaşkanı ATATÜRK tarafından özel bir 
önem veriliyordu. Bugün bize garip gelebilir ama, baraja ait değerler "Bakanlar Kurulu" tarafından 
tasdik ediliyordu. Atatürk de sık sık gider denetlemelerde bulunurdu. Bu denetlemelerde normal su 
kotunu sorar, teknik adamlarda bunu gösterirlerdi, ama Atatürk akan azıcık suya bakarak pek 
inanmış görünmüyordu. 

Çalışma sırasında bir gün sel gelir, çalışmalara zarar verir, yetkililer kuşku ve korku içindedir. 
Atatürk gelir, aksine sevinçlidir. Bu suyun barajı dolduracağına inandım, zararlarınızı devlet 
karşılayacaktır der..  

 

BURSA - GÖLBAŞI BARAJI 

Yeri   Location    Bursa, Aksu çayı  üzerinde 
Gayesi   Purpose    Sulama +Taşkın koruma 
Tipi   Type    Toprak dolgu 
Kret kotu  Crest elevation  131 m 
Kret uzunluğu  Crest length   1020 m 
Temelden yükseklik Height from foundation  14 m 
Normal su kotu water elevation   128.50 m  
Göl hacmi  Reservoir volume   12.75 hm3 

Göl alanı  Reservoir area    1.74 km2 
Sulama alanı  Irrigation area      2 100 ha 
Baraj 1933 yılında başlamış ve1938 yılında tamamlanmıştır. (Ref.2.32 ) 

 

 

NİĞDE GEBERE BARAJI 

Niğde’nin 13 km kuzeyinde Niğde’yi taşkından korumak ve sulama suyu temin amacı ile 1938-1941 
yıllarında yaptırılmıştır. Baraj gölüne su, Zandi (Uzandı) deresinden bir çevirme kanalı ile alınmıştır. 
Baraj gövdesi çok düzgün bir taş pere ile kaplıdır. (Şekil 106-107) 

Tipi   Type     Toprak dolgu 
Gayesi   Purpose    Sulama 
Temelden yükseklik   Height from foundation   13 m 
Kret kotu  Crest elevation    1707.50 m 
Kret uzunluğu  Crest length     835 m 
Normal su seviyesi   Normal water elevation   1706.7 m 

Göl hacmi  Reservoir volume    2.38 hm
3 

Göl alanı  Reservoir area    0.26 km
2 

Sulama alanı  Irrigation area     340 ha 

Dolu savağı, kontrolsuz karşıdan alışlı, derivasyon 1.55 m çapında kargir tünel, savak kapasitesi 
20 m3/s.dir. Depolanan su eskiden mevcut su arklarına verilmiştir. (Ref.2.32) - (2.20)  

Barajın maliyeti o günün parası ile 584.000 TL dir. Projesi Bayındırlık Bakanlığı, kontrolluk 
hizmetleri Kayseri teşkilatınca gerçekleştirilmiştir.  Açılışı Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü tarafından yapılmıştır. 
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Şekil 106 -107 

Üstte Niğde Gebere Barajı pere kaplamaları – Altta Gebere Barajı dolu savak çıkışı 
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2.4 ÇEŞİTLİ DÖNEMLERDE YAPILMIŞ  BENDLER 

 

Türkiye’de daha küçük su depolama tesisleri, su alma maksadı ile bent yapılarına 
rastlanılmaktadır. Bunların tam bir envanteri ve araştırması mevcut değildir. Bu bölümde de tespit 
edilebilen bu tesislere bilgiler şöyledir. 

 

ANKARA  BENT DERESİ 

Ankara’da Bent Deresi olarak bilinen mahalde 1935 yılına kadar bir bent kalıntısı bulunmakta idi. 
Roma döneminden kalma olduğu sanılan bu bent bir su alma bendi mi veya su depolama yapan bir 
baraj mı olduğu konusunda bilgiler yoktur. (Ref.2.34) 16. yüzyılda Ankara’yı  ziyaret eden Alman 
Hans Dernchwam, yazdığı seyahat anılarında  bendin kaba bir resmini çizmiştir.(2.33). Konu Türk 
Tarih Kurumunun 1970 yılı "Atatürk Konferansları" yayını içinde Prof. Dr. Semavi Eyice tarafından 
"Ankara'nın Eski Bir Resmi" (Ref.2.60) adlı makalede incelenmiştir. ve Bent Deresinin ortadan 
kaldırılmadan önceki burada yayınlanan 2 fotoğraf buraya eklenmiştir. Fotoğrafların 
incelenmesinden bendin düzgün taşlarla yapıldığı, su kapaklarının bulunduğu 6-8 m civarında 
yüksekliği olduğu görülmektedir. Roma dönemi yapısı olduğu sanılmaktadır. 

 
Şekil 108 

Bent Deresi’sinin görünümü 

 

Şekil 109  

Hans Derschwam’ın Ankara Bendi krokisi 
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Şekil 110 

Ankara Bendderesi yıkılmadan önce 

 

 

 

Şekil 111 

Ankara Bendderesi yıkılmadan önce 
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SAKARYA  NEHRİ ÜZERİNDE DULLAR BENDİ 

Ankara-Polatlı'nın 29 km batısında, Frigya’nın başkenti Gordion’un (Yassıhüyük) 15 km kuzeyinde 
Yeni Köseler köyü içinden geçen Sakarya nehri üzerinde eski bir bendin kalıntıları görülmektedir. 
Sakarya üzerinde bulunan tek su alma yapısı olduğu bildirilen yapı Sakarya yatağında bugün 
bozulmuş durumdadır. ( 2.25) 

Köyde Kurtuluş savaşında çarpışan askerlerin dul eşleri tarafından yapıldığı anlatılmaktadır. 
Verilen isim de buradan gelmektedir. Kasım 1993 de burada yaptığım incelemede bu güzel 
hikayenin gerçeği yansıtmadığını, bendin çok eski olduğunu ve buradan su alan 15 km lik eski bir 
sulama kanalı ile sulama yapıldığını tespit etmiş bulunuyorum. 

 

BARTIN AMASRA HORHOR DERESİ BENDİ 

Amasra Horhor deresi üzerinde sert kesme taşlardan yapılmış, bir bent bulunmaktadır. Roma 
döneminden kaldığı kabul edilen bu bent, derenin getirdiği birikinti altında kalmıştır. Bendin 
boyutları ve ne maksatla yapıldığı araştırmalarla ortaya çıkacaktır. (Ref.2.36). Karadeniz kıyısında 
bulunan Amasra, ismini Heracleia Pontus (Karadeniz Ereğlisi) tiranı (yöneticisi) Dionysos’un eşi ve 
Pers Kralı Darius’un yeğeni olan Amastris’ten (M.Ö. 4. yüzyıl) almıştır. Tarihte önemli bir yer işgal 
etmektedir. 

 

AKSARAY HELVADERE GÖLETİ 

Aksaray ili sınırları içinde Hasandağı'nın eteklerinde Helvadere ilçesindedir. Bugün DSİ tarafından 
yapılan Helvadere göleti içinde kalan eski bendin genişliği 40 m yüksekliği yaklaşık 3 m civarında 
idi. DSİ tarafından yaptırılan Helvadere göletine ait fiziki değerler şöyledir. (Ref.2.35 ) 

Gölet yüksekliği 7.50 m ve depolama hacmi 0.4 hm3 tür. Bu göletin planlama raporuna göre eski 
göletle toprak kanallarla 466 ha arazinin sulandığı bilinmektedir. Hakkında çeşitli hikayeler  
anlatılmakta buradaki beyin suyu aşağı köylere para ile sattığı ileri sürülmektedir. Eski bendin ne 
zaman yapıldığı konusunda bir bilgi yoktur. 

Bu eski gölet yapımında çok ilgi çekici bir mühendislik uygulaması olduğu görülmüştür. 
Rezervuarın bulunduğu arazinin formasyonu tüf ve suyu geçirmektedir. Bunun için kil kaplamasına 
karar verilmiştir. Bu işin uygulamasına geçildiğinde yaklaşık 40 m genişlik 25 uzunluğunda bir 
sahada kil kaplaması olduğu görülmüştür. Eski kaplama korunarak uygulamaya devam edilmiştir. 
Ayrıca çok yakında kil ocaklarının bulunmadığı, kilin uzaktan getirildiği görülmektedir.(2.20) 

  

AKSARAY-GİNE (ELMACIK) BENDİ 

Helvadere göletinin mansabında Gine (Elmacık) köyünde de benzer bir bent olduğu belirlenmiştir. 
Köy halkınca “Yapı” olarak isimlendirilmektedir. (2.20) 

 

 

 

KONYA- BOTSA KÖYÜ -GAVURGÖLÜ 

Bugünkü ismi Güneydere olan Botsa köyü Konya,Meram ilçesi içindedir. Sözü edilen Gavurgölü, 
Güneydere köyünün 18 km batısında ve1850 m kotundadır. Burada yaklaşık 2 m yüksekliğinde 
kaba bir duvarla iki bent yaptırılmış ve sulama amaçlı su toplanmıştır. Halen eski bendin 
mansabına DSİ Konya IV Bölge Müdürlüğü tarafından yeni bir bent yaptırılmıştır. (2.20) 

Sulama amaçlı kullanılan göletin suyu Botsa ve Eyliya Tekke köyü tarafından müştereken 
kullanılmaktadır. Suyun paylaşımı da çok ilginçtir. Sulama mevsiminde su, her 10 günde 8 gün 
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Bodsa köyüne 2 gün de Evliya Tekke köyüne akacaktır. Bentlerin ne zaman yapıldığı konusunda 
bir belge yoktur. Yukarıda bahsedilen iki köy arasındaki su anlaşması 15 Şaban 1215 (1801) tarihli 
mahkeme kaydıdır. 

Botsa köyünün tarihi ise 5 yüzyıla kadar inmekte, o dönemden kalma yazıt ve kalıntılar bugüne 
gelmektedir. 

 
Şekil 112 

Konya Meram Botsa Gavur Gölü planı 

 

 
Şekil 113 

Konya Meram Botsaköyü Gavurgölü bendi  
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2.5 BARAJLAR EK BÖLÜM 

 

Anadolu dışında olmakla birlikte belge temin ettiğim ve görme ve inceleme fırsatı bulduğum 
aşağıdaki barajlar ek olarak burada verilmiştir. 

 

JAPONYA'DA ORTA ÇAĞDA YAPILMIŞ BARAJLAR 

Orta çağda Japonya'da iki baraj yaptırıldığı bilinmektedir. Bunlar Sayama ike, ve Kaerumata ike'dır. 
Japonca'da ike göl, rezervuar anlamına gelmektedir. Sayama ike'nın Nihonshoki isimli Japon 
Kroniğinde ismi geçmektedir. Arkeologlara göre pirinç tarlalarını sulamak için 616 yıllarında 
yaptırıldığı sanılmaktadır. Sayamaike ike'nın zaman içinde gövde kesitinde olan değişim ve 
onarımlar aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablonun Japonca orijinali de eklenmiştir. 

 

Üst tabaka Yükseklik (m) Kotu (m) Kret uzunluğu (m) Yapılma ve onarılma zamanları 

1 15,4 84,40 62 1964 yılında tamamlandı 

2 15 84 62 1927 de yeniden yapım 

3 14,6 83,6 62 1886 da yapım 

4 13,8 82,8  Ortaçağda durum 

5 13 82  Ortaçağda durum 

6 12,1 81,1  1741 yılındaki onarım 

7 11,8 80,8 50 1608 yılı 

8 11,3 80,3  1558-1569 yıl+ 1596 yılında 

9 10,2 79,2  1202 yılında onarım 

19 9,5 78,5 54 762 yılında yapılan onarım 

11 6 75  731 yılında yapılan onarım 

12-ilk yapı 5,4 74,4 27,2 616 yılında ilk yapılışı 

Kesitte 13 olarak gösterilen Alüvyon doğal zemin 

Sayama ike ilk yapılışında 5,4 m yüksekliğinde, kret uzunluğu ise 27.2 m genişliğinde idi. Metin 
sonuna gölün, şebekenin planları ve ahşap malzemenin kullanıldığı, ilginç kanal ve su alma 
yapılarına ait fotoğraflar konulmuştur. 

 

KAERUMATA İKE 

Kaerumata ismi ise kurbağa isminden gelmekte göl alanı bunu andırmaktadır. Japonya'nın eski 
başkenti yakınındadır. Bugün bilinen yüksekliği 17 m dir. Bu bilgiler Kyoto Üniversitesi Coğrafya 
Bölümünden Prof. Kyonori. Kanasaka tarafından Japonca kaynaklardan temin edilmiş ve İngilizce 
açıklamaları yapılmıştır. 
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Şekil 114 

Sayamake Barajı (Ike) gövdesinin zaman içinde yükseltilmesi 

Yukarı şekildeki Japonca metinde bu safhalar tarihi ile gösterildiğinden aynen alınmıştır 
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Şekil 115-116-117 

Sayamaike Barajı’nın Japon yayınında yapılmış planları 
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Şekil 118 

Sayamaike Barajı’nın planı 

(Plan 1916 – 1935 yılları arasında çizilmiştir) 
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Şekil 119-120 



 134

İSRAİL'DE BARAJLAR 
 

7-12 Mayıs 2001 tarihleri arasında İsrail'de "11th International Conference on Water in Antiquity" 
(11. Uluslararası Antik Çağda Su Konferansı) düzenlendi. Türkiye'den bu toplantıya katılan tek kişi 
idim. Konferans dolayısıyla İsrail'deki tarihi su tesisleri katılımcılarla birlikte gezildi, ve anıtsal 
eserler yerinde açıklama ve görüş bildirmelerle devam etti. Bu gezide incelenenler arasında, iki de 
tarihi baraj vardı. Kısaca bunlar hakkında bilgiler sunulacaktır. 

 

NEGEV ÇÖLÜNDE MAMSHIT (KURNUP) BARAJLARI 

Grek kaynaklarında "Mampsis", Arap kaynaklarında Kurnup olarak geçen, MAMSHIT antik kenti, 
İsrail'in güneyinde Aqabe körfezindeki Eliat kentine ulaşan ana yolu üzerindedir. Kent, M.Ö. 1. 
yüzyılda Nabetean Krallığı döneminde kurulmuş, daha sonra Roma yönetimine geçmiş, gelişmiş 
kent duvar içine alınmıştır. Bizans döneminden kalma kiliseler bulunmaktadır. 

Kent içindeki sarnıçlara su sağlamak için kentin batısında üç baraj yapılmıştır. Bu konuda geniş 
bilgi (Ref.3.23) dedir. Barajlar hakkında referans makalenin yazarı, ve konferansın 
düzenleyenlerden olan Jehuda Peleg gezi sırasında. Barajları tanıtmış açıklamalarda bulunmuştur. 

Bu üç barajın 1914 yılındaki ölçüleri şöyledir. (Ref.3.23) 

 
Masse Mauer I Mauer II Mauer III 

Kronlaenge (m) 24 20 53 

Basislaenge (m) ? - ? 

Höhe (m) 11 - ? 

Kronenbreite 7,8  5 3,4 

Fotoğrafları eklenen barajlar İngiliz Manda yönetiminde onarılmıştır.  
 

CAESAREA KENTİNE SU VEREN TANİNİM BARAJI 

Yahudi Kral Herod (M.Ö. 37-4) tarafından Roma İmparatorluğunun kurucusu Augustus adına 
kurulmuş, ve imparatorun ismi verilmiş olan CAESARIA kenti Akdeniz kıyısında Telaviv'in 
kuzeyindedir. Türkiye'deki Kayseri ismi aynı kökten gelmesi ilgi çekicidir. Caesarea antik kenti 
İsrail'deki en büyük Roma kentidir.  

Antik kentin yaklaşık 6 km kuzeyinde gene Akdeniz kıyısına çok yakın Ma'agan Mikha'el mevkiinde 
eski bir baraj yapılmıştır. Bu barajdan 6 km güneydeki Caesarea kentini kemerlerle su taşınmıştır. 
Yaklaşık 200 m uzunluğunda ve 4 m yüksekliğindeki barajda su yükseltilerek antik kente suyun 
akışı sağlanmıştır. 

Ayrıca 1914 yılına kadar Osmanlı idaresinde iken barajda kabartılan sularla değirmenler 
çalıştırılmıştır. Osmanlı yönetimi bölgenin su kaynakları için bir proje geliştirme safhasında iken 1. 
Dünya Savaşının çıkması ile gerçeklik kazanamamıştır. Eseri tanıtım İsrail müzelerinde görevli Dr. 
Yoseph Porath tarafından yapılmış ve kendisi tarafından hazırlanan plan ve tarafımızdan çekilmiş 
fotoğraflar eklenmiştir. 
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Şekil 121-122 
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İsrail antik Caesera kentine su temin eden Taninim Barajı ve su alma yapısı 

Şekil 123-124 
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ÜRDÜN’DE TARİHİ BARAJLAR 
 

PETRA KENTİ SU YAPILARI & PETRA BARAJI 
Nisan 2007 de Ürdün’de gerçekleşen « Cura Aquarum in Jordan” toplantısına katıldım. Bu 
konferansta gezilen ve incelenen iki adet çok ilgi çekici barajı buraya alıyorum. 
 

PETRA BARAJI 

 
Şekil 125 

Petra Taşkın Koruma Kanalı ve Tüneli 
 

Sel sularının kente girişini önlemek maksadı ile yapılmış baraj Nabetean Kralları tarafından 
yaptırılmıştır. Sular Wadi Musa’dan Wadi al Mataha’ya bir tünel kanalı ile aktarılmıştır. 
 (4-4,5 m yüksekliğinde çok büyük taşlarla yapılmış, kret uzunluğu kısmen bozulmuş, 
yaklaşık 30 m) 
Daha fazla bilgi U. Bellwald, Archaeological Survey, “The flashflood diversion system in Siq 
al Mudhlim and Wadi Mataha,  adlı yayınında bulunmaktadır. 
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Şekil 126 

Diversion Dam (Baraj) görünüş (Fotoğraf M. Bildirici) 
 

 
Şekil 127 

Baraj ve tünelin görünüşü (Fotoğraf M.Bildirici) 
 

 
Şekil 128 

Müdhlim Tüneli’nin girişi  
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Tünel yaklaşık 5-6 m genişliğinde ve 7-8 m yüksekliğinde, boyu 50 m  
  

PETRA DİĞER SU YAPILARI 
Derin kanyona inen vadilerdeki tüm sular sarnıçlara ve kanallara yönlendirilmiş, küçük 
bentlerle hep toplanmış. Ayrıca toprak borularla su getirilmiş. 
 

 
Şekil 129 

Petra Wadi Farasa’da Aslanlı Çeşme (Fotoğraf M. Bildirici) 
 

 
Şekil 130 

Petra kentinden görünüş 
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JAWA BARAJI 
Jawa Barajı 1931 yılında Fransız pilot Forscher Poidebard’ın alçak uçuşta fotoğraf çekmesi 
ile farkına varılmıştır. Daha sonra İngiliz Svend W. Helms tarafından kazı yapılmıştır. 
Baraj’a Amman – Az Zaroa – Al Marfaq’dan As Safawi (Irak yolu)’ndan gidilmektedir. Al 
Ashrafiyya’dan sonra tamamen çöl yolundan ulaşılmaktadır. Suriye sınırına çok yakın 
durumda ve çöl içindedir.  
Duvar içine alınmış kent ve güneyinde baraj var. Önce D1 barajı yapılmış ve sonra 
yükseltilmiş, yaklaşık M.Ö 3750- 3350 yıllarında yapıldığı sanılıyor. (Ref 2) yüksekliği 
yaklaşık 5 m iki tarafı duvar ve arası moloz ile doldurulmuş. Burada yaşayan insanların kim 
olduğu ve daha sonra nereye gittikleri bilinmiyor. Kret genişliği yaklaşık 4 m, kret uzunluğu 
yaklaşık 100 m, 
 
 
 

 
Şekil 131 

Jawa Barajı (Ürdün) 
Resimde Prof. Dr. Fahlbusch inceleme yapıyor 
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Şekil 133 

Kentin baraja bakan duvarları 

 
Şekil 134 

Barajın kent duvarlarından menbadan görünüşü 
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Şekil 135 

Gerasa’da Roma dönemi mermer kesme makinesi (Ürdün) 
 

 
Şekil 136 

Denizli Hierapolis (Pamukkale) kenti nekropolde  
Lahit kapağında su ile çalışan mermer destere planı 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
TAŞKIN  KORUNMA YAPILARI 

3.1 GENEL 

Su uygarlık için en vazgeçilmez bir maddedir. Taşkın şeklinde geldiği zaman ise uygarlığı tehdit 
eder bir duruma gelmektedir. Taşkın suları bazen bir yerde göl oluşturmakta ve çevredeki ekili 
alanlara zarar vermektedir. Bu durumda kurutma yapıları gereklidir. Taşkın sularının zarar 
vermemesi için dere boyu önlemler alınır, duvar inşaatlarına gidilir ve depolama tesisleri yapılır, 
bazı durumlarda ise akarsu yataklarının değiştirilmesi gerekir. Bu bölümde bu tip yapılara örnek 
verilecektir. Önce taşkınların uygarlıklar üzerindeki izleri incelenecektir. 

 

3.1.1 UYGARLIĞIMIZDA SU BASKINLARI 

Burada insanlığın uygarlığına, inanışlarına etki etmiş bu çok önemli olaylar önce Tevrat'tan 
özetlenecek, ardında da daha önceki benzerlerinden kısaca bahsedilecektir. 

TEVRAT'TA NUH'UN GEMİSİ 

Önceleri Tanrı görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı, iyi ve kötüyü bilme ağacını yerden 
bitirdi. Bunları sulamak için ADEN'den bir ırmak çıktı ve dörde bölündü. Birinin adı "PİŞON"'dur, 
altını bol Havila diyarını kuşatır. İkinci ırmağın adı "GİHON"dur, bütün kuş ilini kuşatır. Üçüncü 
ırmağın adı "DİCLE" Aşur'un önünden akar, dördüncüsü ise "FIRAT"tır. 

Tanrı insanın yaptığı kötülükleri gördü, ve insanı yarattığına nadim oldu, onları ortadan kaldırmaya 
karar verdi. Nuh Peygamber iyi insandı, hep Tanrı ile birlikte yürüyordu.  Tanrı Nuh'a seslendi: 
Bütün insanlığın sonu geldi, onların yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu, ben onları yok edeceğim. 
Kendine gofer ağacından bir gemi yap, içinde odalar olsun, onu içerden ve dışardan zift ile 
ziftleyeceksin. Geminin uzunluğu 300 arşın, genişliği 50 arşın, yüksekliği 30 arşın olsun. Geminin 
kapısını yan tarafa koyacaksın, gemin üç katlı olacak, bir penceresi olacak; insanlığı yok etmek için 
onlar üzerine seli gönderiyorum, yeryüzünde olanların hepsi ölecek. Seninle yaptığımız ahde 
sadığım. 

Sen karın, oğulların ve onların karıları ve çocukları gemiye binecek, ayrıca seninle sağ kalmak için 
her neviden hayvandan ve kuşlardan bir erkek bir dişi gemiye alacaksın. Ayrıca yenilen 
yemeklerden de yanına al. Nuh Tanrı'nın dediklerini yerine getirdi. 

Nuh gemiye bindiğinde 650 yaşında idi. Tanrı yedi gün sonra, kırk gün kırk gece yağmur yağdı ve 
her tarafı seller kapladı. Sular o derece yükseldi ki bütün dağlar sular altında kaldı. Yeryüzünde 
bütün insanlar ve canlılar öldüler. Nuh'un gemisi sular üzerinde kaldı. 150 gün sular yükseldi,sonra 
sular çekilmeye başladı, gemi 7 ay 17 gün sonra Ararat dağı (Ağrı dağı) üzerine oturdu. Sular 10 
ay sonra azalmaya başladı ve dağların başları göründüler. 

Kırk gün sonra Nuh gemisinin penceresini açtı ve kuzgun kuşunu gönderdi, geri geldi, güvercin 
kuşunu gönderdi, geriye gelmedi, belirli bir süre sonra yeryüzünden suların çekildiğini gördü, Tanrı 
Nuh ve ailesini ve canlıları gemiden çıkmasını emretti. Nuh ve oğullarına çoğalın ve dünyayı 
doldurun diye emretti. Nuh peygamber tufandan sonra daha uzun süre yaşadı ve 950 yaşında 
öldü. (Bu özet Tevrat'ın Yaradılış Bölümü Bab 4-10 dan yorumsuz özetlenmiştir. (Ref.3.15) 

 

GILGAMIŞ DESTANI 

1872 yılında Ninova'da yapılan kazılarda Asur Kralı Asurpanıpal (M.Ö. 668-630) kütüphanesi 
içinde çıkan "Akad" dilinde (Sami dili) Tevrat'ta anlatılan Tufan olayına benzer olay ortaya çıkıyor. 
Bu olay kısaca şöyle özetlenebilir. 

"İnsanlar yeryüzünde o kadar çoğalmışlardı ki Tanrılar onların gürültülerinden ve şamata-larından 
uyuyamaz olmuşlardı. Dört büyük Tanrı, Tufan ile insanları ortadan kaldırmaya karar veriyorlar. 
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Ancak iyilik Tanrısı (ENKİ) insanların ortadan kaldırılacağına çok üzülüyor Şuruppak kentinde 
yaşayan "UTNAPİŞTİM"in evinin duvarından seslenerek,tanrıların bir tufan yapmaya karar 
verdiklerini, bir gemi yapmasını söylüyor, geminin tarifini yapıyor. Utnapiştim 7 günde gemiyi 
yapıyor. Olay bir ziyafetle kutlanıyor. Utnapiştim geminin içine ailesini, akrabalarını akrabalarının 
çocuklarını, kırların evcil ve yaban hayvanlarını gemiye alıyor. 

Geminin kapısı kapanır kapanmaz, şiddetli bir yağmur boşanıyor, Sular gökten boşanmakla 
kalmıyor, Yer tanrıları da yerden suları fışkırtıyor. Bu kıyamet 6 gün 6 gece sürdükten sonra gemi 
NİSİR dağına oturuyor. Yedi gün bekledikten sonra, bir kırlangıç gönderiyor, konacak yer 
bulamıyor geri dönüyor, Bir güvercin gönderiyor geri geliyor, bir kuzgun gönderiyor geri 
dönmeyince karaya çıkıyorlar, büyük bir ziyafet veriliyor, kokusuna tanrılar da geliyor. Tufana karar 
veren tanrı ENLİL insanları görünce bunları kim kurtardı diye kızıyor, iyilik tanrısı ENKİ insanları 
savunuyor ve onu yumuşatıyor. Böylece Utnapiştim ve karısı ölümsüzleşiyor, iki nehir arasındaki 
Tanrılar bahçesine yerleştiriliyor. 

SÜMERLER'DE TUFAN 

Bu anlatılan olay Akadca idi. Daha sonra yapılan kazı ve tablet okumalarında esas olayın Sümerler 
zamanında Sümer dilinde şiir şeklinde yazıldığı  ortaya çıkıyor. Bir kısmı bulunan bu tabletlerden 
bir özet şöyledir. Tanrılar insanlara kızıyor, Bir Tufan ile onları yok etmeye kalkıyorlar. Tanrılardan 
biri (ENKİ), ZİZUDRA isimli birine duvarın arkasından şöyle sesleniyor. 
Alçak gönüllü saygılı olan 
Her gün tanrısal görevlerine dikkat eden 
Zizudra'ya Tanrı Enki, 
Duvardan bir söz söyleyeceğim, sözümü tut! 
Kulak ver söyleyeceklerime! 
Bizden bir Tufan kent merkezlerini kaplayacak, 
İnsanlığın tohumu yok olacak, 
Tanrılar meclisinin sözü karardır 
An ve ENLİL'in emirleriyle 
Krallık ve hükümdarlık son bulacaktır" 

Daha sonra tabletin kırık kısmı geliyor, diğer metnin okunan kısmında Tufanın 7 gün, 7 gece 
sürdüğü, bittiğinde Zisudra'nın tanrılara kurbanlar adadığı yazılı. Sonunda tanrılar  

Zisudra'yı güneşin doğduğu yere, Dilmun ülkesine yerleştirdiler. 

KURAN'DA TUFAN 

Konu Kuran'da da geçmektedir. Ankebut Suresi ayet 14-15 Tanrı kelamı şöyledir. "And olsun ki, biz 
Nuh'u kendi kavmine gönderdik. O, 950 yıl aralarında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken 
TUFAN kendilerini yakalayıverdi. Ama biz Nuh'u ve gemide olanları kurtardık ve bunu alemlere 
ibret kıldık." 

Hud Suresi ayet 36-44 de ise: …..Bizim gözlerimiz önünde bildirdiğimiz gemiyi yap…Nihayet emir 
gelip sular kaynayınca her cinsten birer çifti, aileni ve iman edenleri gemiye yükle…"Bu surenin 
diğer kısımlarında geminin Cudi dağına oturduğu ve farklı olarak Nuh'un oğullarından birinin 
gemiye binmediği ve sular içinde boğulduğu bildirilmektedir. (Ref.3.22). Bir akarsu yanında yaşayan 
her kentin böyle olaylar yaşadığı ve bilinçaltına etki ettiği, bunların ileri kuşaklara aktarıldığı bilinen 
olaylardır. Aşağıdaki bölümlerde ise insanoğlunun buna karşı savaşı, aldığı önlemler 
incelenecektir. 

3.1.2 ESKİ MISIR DA NİLOMETRE 
Nil nehri eski Mısır'a yaşam sağlayan bir kaynaktır. Taşkın halinde ise çevreye zarar vermektedir. 
Bunun için Nil nehrinin seviyesi M:Ö 3000 yıllarından başlayarak ölçülmüştür. Bu basit olarak 
kayalara ölçek koyarak sağlanmış, daha gelişmiş olarak, kuyu veya sarnıçlarda su seviyeleri 
belirlenmiştir. Bu sarnıç odalarına Nilometre denilmektedir. Nilometre adı verilen oda ile iki üç 
yerden Nil nehri ile bağlantı sağlanmış ve Sarnıç içinde bir taş kolon üzerinde seviyeler tespit 
edilmiş ve bunlar kayıtlara geçirilmiştir 
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3.2 DRENAJ UYGULAMALARI  (KURUTMA YAPILARI) 

 

Türkiye’de bu tip yapılar genellikle Roma döneminden kalmadır. Ancak kesin olarak çoğunun ne 
zaman yaptırıldığı konusunda belgeler bulunmamaktadır. Bu açıdan yapılış tarihi kesin olarak 
tespit edilmiş bir tesisle başlanacaktır. 

 

3.2.1 İTALYA’DA FUCİNUS GÖLÜNÜN KURUTULMASI 

Birinci yüzyılda Roma İmparatoru Cladius (41-54) döneminde önemli bir drenaj projesi 
gerçekleştirilmiş, Fucinus gölü kurutularak tarıma açılmıştır. Silviano dağı ve Palentina vadisinin 
altından 3,5 mil ( 5,6 km ) tünel kazılarak Fucinus gölünün suları Liris nehrine akıtılmıştır. Tünelin 
yaklaşık dörtte üçü kompakt kireç zeminden, 100 metresi derinden toprak zeminden geçirilmiş, 
toprak kısımlar taş ve tuğla ile örülmüştür. 

Anadolu’da Bitinya bölgesi (Bursa ve çevresi) valisi ve ünlü yazar Plinius (23-79 ) bu çalışmaları 
yakından izlemiş, 11 yılda 30 000 kişinin çalıştırıldığını sözle anlatılması güç muhteşem bir yapı 
olduğunu yazmaktadır.(Ref.3.1) Aynı yörede 1854-1876 yılları arasında yeni bir tünel açılmıştır. 
(Ref.3.2) 

 

3.2.2 BURDUR-GÖLHİSAR SÖĞÜT GÖLÜNÜN  KURUTULMASI 

Fethiye’den Korkuteli’ne giden ana yolun Acıpayam, Tefenni ayrımında Söğüt köyü ve ovası 
bulunmaktadır. Söğüt ovası, 1400 m yükseklikte, yaklaşık 100 km2 lik bir alanı kaplamaktadır. 
Etrafı yüksekliği, 1800 m ye varan dağlarla kaplıdır. Çevreyi kuşatan yağış havzasından gelen 
sular burada toplanmakta ve batak oluşturmakta idi. 1951 yılında yapılan bir tünelle su başka bir 
vadiye verilmiş ve Söğüt gölü küçültülerek Söğüt ovası tarıma açılmıştır. 

Yeni tünelin açılması sırasında, bu tünelin yaklaşık 10 m kuzeyinde Roma döneminde açılmış eski 
bir tünelin varlığı ortaya çıkmıştır. Bu eski tünel göl seviyesinin yaklaşık 7 m aşağısında ve 680 m 
uzunluğundadır. Bugün girişi kapalı olduğu için girilmesi mümkün olmayan tünelin boyutları tam 
bilinmemektedir.  Tünelde tıkanmayı önlemek için çıkış ağzından itibaren yaklaşık 100 m aralıkla 5 
adet havalandırma bacası açılmıştır. Bu bacalar 70-80 cm çapında taşla örülmüş ve ağızları, 
arazinin 3,4 m aşağısında, derinlikleri ise 10 m civarındadır.  

 
Şekil 137 

Burdur Gölhisar Söğüt Gölü Kurutulması planı 
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Yöre tarihi su yapılarının çok gelişme gösterdiği bir bölgedir. Gölhisar’da Roma döneminde çok 
büyük bir kent olan Kbyria’nın kalıntıları  bulunmaktadır. Kbyria kentine içme suyu basınçlı taş 
borular içinde ters sifon ile getirilmiştir. 

Gölün 5 km kuzeyinde Lagbe kentinin kalıntıları yer almaktadır. Sögüt gölünün eski ismi Manay, 
klasik çağlardaki ismi ise Karalitis gölüdür. Tesisin planı ve, 1994 yılında yaptığım inceleme 
sırasında çekilmiş fotoğraflar ek  de verilmiştir. 

 

 
Şekil 138 

Burdur Gölhisar Gölü’nde DSİ tarafından açılan yeni tünelin girişi 

Antik tünel 10 m daha kuzeyde 

 

 

Şekil 139 

Burdur Gölhisar Söğüt Gölü tünelinin Savar Çayına boşaltılması 
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3.2.3 ANTALYA-KALKAN , BEZİRGAN OVASININ KURUTULMASI 

Bezirgan ovası, Antalya-Fethiye karayolu üzerindeki Kalkan'a 3 km ve  Patara antik kentine 1.5 km 
uzaklıktadır. 5 km2 alanında ve 750 m kotunda olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir. Çevrenin 
dağlık olmasından dolayı çevre sular burayı doldurmakta ve göl oluşturmaktadır. Açılan bir tünelle 
Bezirgan ovası kurutulmuştur. Tünelin Roma döneminden kaldığı kabul edilmektedir. Su boşaltım 
tüneline bir kurutma kanalı ile alınmıştır. 

Bezirgan ovası antik tüneline ait fiziki bilgiler şöyledir.  

 Tünel uzunluğu   : 250 m  

 Tünel genişliği    : 1.10 m  

 Tünel yüksekliği   : 2.30 m 

 Tünel giriş taban kotu  : 734 m  

 Tünel çıkış kotu   : 730 m 

 Tünel eğimi     : (734-730) : 250 = 0.016  

 Tünel üzerinde bir de hava bacası vardır. 

Tünele girişteki yaklaşım kanalları yan duvarları DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce onarılmış, yer yer 
yeniden yapılmıştır. Duvar yüksekliği 1.50-2.90 m dir. Tünel çıkışta da 5,00 m yükseklikteki 
duvarlar, 50 m kadar devam etmektedir, boşalan sular Kalkan’ın 3 km batısında denize 
dökülmektedir“ 

Tesisin harita çalışması ile elde edilmiş planı  ektedir. Bezirgan köyü ovanın ortasında, hemen 
yanında bir hisar kalıntısı görülmektedir. Kalkan’ın hemen kuzeybatısında Arneia (Yeşilköy-Fırnaz) 
isimli eski bir yerleşim yeri bulunmaktadır. (Ref.3.4)- (3.5) 

 
 

Şekil 140 

Antalya Kalkan bezirgan Ovası Kurutma Tüneli 
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3.2.4 BURSA OVASI NİLÜFER ÇAYININ ISLAHI 

 

Nilüfer çayı Uludağ’ın güney yamaçlarından doğar, derin bir vadide kuzey-batı yönünde ilerleyerek 
Gümüştepe (Misi) köyü civarında Bursa ovasına açılır. Kuzey yönüne akarak  Bursa kentini keser 
ve büyük bir yay çizer. Bu kesimde Uludağ kuzey yamaçlarından gelen Gökdere, Kaplıkaya, 
Deliçay gibi önemli derelerle birleşir. Daha sonra batıya akmaya devam eder Karacabey’de 
Uludere ile birleşir ve kuzey yönünde akışa devam ederek Marmara denizine boşalır. 

Nilüfer çayı tüm Bursa ovasının ana tahliyesi durumunda olduğundan çeşitli zamanlarda ıslah 
edilmesi için projeler yapılmıştır. Bursa ovası Nilüfer çayının ıslahı ve Bursa ovası bataklıklarının 
kurutulması için ilk çalışma ve projelere 1891 yılında başlanılmıştır. 1/10000 haritalar alınmış ve 
drenaj kanalları yapılması önerilmiştir. Çalışmalara 5 km lik kısımlar halinde devam edilmiş. 1901 
yılında yeni drenaj projeleri hazırlanmıştır.  

1901-1938 yılları arasında çeşitli ihalelerle kanallar sistemi kurularak  (Anakanal, Güney kanalı, 
Kelesen kanalı, Reünion kanalı, Biladiyunus kanalı) drenaj ve sulama sistemi sağlanmıştır. Aynı 
çalışmalar kapsamı içinde Gölbaşı bendi, Aksu bendi, Aksu regülatörü inşa edilmiştir.(3.6) 

1915 yılında Acemler köprüsü ile Dereçavuş köprüsü arasında 7770 m uzunluğunda 50 m3/s 
kapasiteli kanal açılmaya başlanmıştır. Bu kanal (Alman kanalı) savaşlar nedeniyle gecikmiştir. 
Ancak 1926 yılında Abdal Regülatörü ile birlikte tamamlanabilmiştir. Sonraki yıllar Alman kanalına 
73 m3/s, feyezan yatağına ise 175 m3/s debi taksimine göre işletme yapılmıştır. Regülatör kapakları 
çalışamaz hale gelince 1949 yılında regülatör kret kotu 50 cm düşürülmüş, kontrolsuz hale 
getirilmiştir. 

Nilüfer çayının getirdiği rüsubatın ovaya inmeden tutulması  ve sulama gayesi ile 1937-1938 
yıllarında Mihraplı tersip bendi inşa edilmiştir. Ayrıca Mihraplı-Abdalköprüsü arası 50 m3/s 
kapasiteli yaz yatağı dere kaplaması yapılmıştır. 

Mihraplı tersip bendinin (Ondörtgözler bendi) 50 yılda rusubatla dolacağı düşünülmüş ve bu sürede 
sulama yapabilmek için kapak inşa edilmiştir. Ancak kapak çalışmayınca 1944 yılında kapak 
arkasına betonarme perde yapılmıştır. 

Bursa ovası Nilüfer çayının ilk ıslah raporu 1891 yılında Mühendis G.Ravotti tarafından hazırlanmış 
ve zamanın Bursa valisi Mahmud Celaleddin Paşa’ya sunulmuştur.  Arşivimizde olan bu orijinal 
Fransızca belgenin Türkçe'si şöyledir. 

 

A.S.E Mahmoud Djelaleddin Pacha, 
Gouverneur General du Vilayet de Hudavendighiar 

(Hüdavendigar Vilayeti Genel Valisi) 
Ekselans 

Bana vemiş olduğunuz görev üzerine bu yılın Nisan ayı başından bugüne kadar yapmış olduğum 
çalışmaların kısa bir özetini size sunmaktan şeref duyuyorum. 

Brousse (Bursa) ovasındaki bataklıkların etüt edilip kurutulması için gerekli düzenlemelerin 
yapılması incelemelerine, Deli-Tchai (Deliçay) deresinin Nilüfer çayı ile birleştiği noktadan 
başladım. Buradan Gueul-Bachi (Gölbaşı) gölüne kadar devam ettim. Bu suretle, 30 km 
uzunluğunda, maksimum 7 km, minimum 1 km genişliğinde yaklaşık 100 km2  olan, 120 000 
deunum (dönüm) araziyi inceledim. 

Yapabildiğim gözlemlere göre yaklaşık olarak, bataklık halinde olan arazinin toplamı 25 km2, 
25.000 dönüm civarındadır. Bu kadar yayılmış bir arazinin kurutulması sağlamak için yapılması 
gerekli işler şöyledir. 

1.) Bataklıktaki suları, Deliçay deresine yönlendirmek için yaklaşık 13 km uzunluğunda, taban 
genişliği 16 m, üst genişliği 20 m olan bir ANA Kanalın açılması, 
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2) Halen ortalama genişliği 4-5 m olan Gölbaşı deresinin düzenlenmesi, bunun için taban genişliği 
sabit olarak 7 m ve yüksekliği 2 m olacak şekilde genişletilmesi 

3) Narlıdere ve Karabounar (Karapınar) derelerinin sularını ana kanala taşımak için daha küçük 
ebatta iki derivasyon kanalının açılması, Bunun ortalama uzunluğunun 2500-3000 m, derinliğinin 
ise 2 m olması yeterlidir. 

4) Derivasyon kanalının bataklıkları geçebilmesi için taş kaplamalı bir hendeğn açılması gerekir. 
Taş kaplamalı bu hendeğin uzunluğu 1300 m, tabanı 4 m, yüksekliği 2,5 m, üst kotta genişliği ise 7 
m olmalı ve en az 700 m si taş kaplanmalıdır. 

5) En az 6-7 taş  bent yapılmalıdır.  

6) Ana kanal üzerinde 7-8 ahşap köprü, Gölbaşı ve diğer dereler üzerinde daha küçük 7 ahşap 
köprünün yapılması gereklidir. 

Sonuç olarak Bursa ovasındaki bataklıkların kurutulabilmesi için 

1.) 500 000 - 550 000 m3 kazı 

2.) 9000 m3 dolgu, 

3.) Yaklaşık 3000 m3 taş kaplama 

4.) 15 adet ahşap köprü 

5) 6- 7 adet aş bent yapılmalıdır.  

 

En derin saygılarımla 

Constantinople, le 15/27 Avril 1307/1891 

(İstanbul; 15 Nisan 1307-27 Nisan 1891) 

G. Ravotti, İngenieur 
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3.3 TÜNELLERLE YAPILMIŞ TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ 

 

3.3.1 ANTAKYA-SAMANDAĞ, ÇEVLİK TÜNELİ 

Antakya'nın yaklaşık 20 km güneyinde, Samandağ ilçesi, Çevlik köyü yakınında Seleuceia Piera 
kenti bulunmaktadır. Hellenistik dönemde Seleukos (Suriye) krallarından I. Seleukos Nicator 
(M.Ö.358-280) tarafından kurulan kent Roma döneminde büyük gelişme göstermiş, zamanla 
Bizans döneminde önemini kaybetmiştir.  

Kuzeyden gelerek kentin surları içinden kente girerek kentin limanına dökülen dere, limanı 
doldurmakta ve  taşkınlar meydana getirmekte idi. Kenti taşkından korumak için kentin içinden 
geçen derenin yatağı dışarı verilmiştir. 

TAŞKIN KORUMA BENDİ 

Bunun için kentin kuzeyinde çok büyük taşlarla bir bent yapılmış ve su kentin batısından tünel ve 
kayaya oyma açık kanallarla denize boşalması sağlanmıştır. 

BENDİN ÖZELLİKLERİ 

Büyük taşlarla yapılmış bendin 

Kotu   44,30 m 

Kret Uzunluğu  49 m 

Bendin Yüksekliği 15-16 m 

Kret genişliği   4,5- 5,0 m 

TÜNEL VE KANALIN BOYUTLARI  

Bentten başlayarak kanal boyu hakkında bilgiler şöyledir: 

Başlangıca uzaklık Özellikleri 

00-55 m    Yaklaşım kanalı, genişlik 4,70 m, yükseklik 6,10 m 

55-145 m   1.TÜNEL-Tünel girişi atnalı kesit, 6,30 m genişlikte ve 5,80 m 
yükseklikte- tünel çıkışı dikdörtgen 6,90 m genişlik,6,50 m 
yükseklikte 

145-290 m Açık kanal,  genişlik 5,50 m, yükseklik 25-30 m 

209-240 m 2.TÜNEL- girişi 7,20 m genişlikte ve 7,30 m yükseklikte 

çıkışı 5,50 m genişlik ve 7,00 m yükseklikte 

240-875 m Açık kanal, 3,80 m genişlik ve ortalama 15 m yükseklikte 

 

Kanal ve tünellerin çıkış kotu yaklaşık 22,00 m dir. 

Kentin içinden geçen derenin yağış alanının 13 km2, olup hesaplanan 50 yıllık taşkın debisi 115 
m3/s olarak ölçülmüştür. 

 

TESİSİN YAPIM TARİHİ 

Pek çok eserde yapım tarihi konusunda bilgi gelmemekte ve yapım tarzından yapılış tarihi 
hakkında görüş bildirilmektedir. Bu eserde yapılış teknolojisinden ve büyük taşlar kullanıl-masından 
Roma döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Burada taşa yazılmış Latince bir yazıt yapım tarihini 
belirlemektedir. Latince olan yazıt şöyledir  
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DIVVSVESPASIANVs / ET DIVVS TITVS / F.C 

Türkçe'si de şöyledir. Tanrısal Vespasianus ve tanrısal Titus yaptırdı. 

Bir mühendislik harikası olan bu tesisler, Roma  İmparatorları Vespasianus (69-79) ve oğlu Titus 
(79-81) zamanında yaptırılmıştır.  

Bugün kanalların bazı kısımlarında su bulunmakta ve sağ duvar kenarından bahçelere sulama 
suyu vermektedir.(3.7)- (3.8)-(3.12)-(3.16) 

 
ŞEKİL 141 

Antakya Seleuceia Piera kentinde eser ilgili Latince yazıt 

 
Şekil 142 
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Şekil 143 

Antakya Seleuceia Piera kenti tünel girişi 

 
Şekil 144 

Antakya Seleuceia Piera kenti bent taş örgü 

 

Şekil 145 

Antakya Seleuceia Piera kenti içinde kemer köprü 
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3.3.2 İZMİR BERGAMA (PERGAMON) İKİZ TÜNELLERİ 

İzmir Bergama ilçesinin eski ismi PERGAMON olup, aynı ismi taşıyan PERGAMON (Bergama) 
krallığın başkentidir. Bergama Krallığı M.Ö 283 yılında kurulmuş ve M.Ö. 133 yılında ölen kralın 
vasiyeti ile krallığın toprakları Romalılara geçmiştir. Tarihte, Bergama, Roma ve İstanbul kentleri 
gibi dünyanın en gelişmiş su tesislerine sahiptir. Bunların kalıntıları dahi bugün de büyük bir 
zenginlik sergilemektedir. Bergama Krallığı en parlak dönemini Kral Attalos I (M.Ö 241-197) ve 
özellikle Kral Eumenes II ( M.Ö 197-159) döneminde yaşamıştır. 

Burada sadece taşkın koruma amaçlı yapılmış ve planda görülen "Kızıl Avlu" ikiz tüneli 
incelenecektir. Bu tesislere ait fiziki bilgiler şöyledir: 

130 yıllarında Roma döneminde yaptırılan Serapis tapınağının bulunduğu Kızıl Avlu altında biri 196 
m diğeri 183 m uzunluğunda Bergama çayının (Selinus çayı) sularını boşaltmak için yapılmış iki 
tünel yapısı bulunmaktadır. Her iki tünelin de yüksekliği 7.5 m ve genişliği 9 m ve atnalı kesitlidir. 
Yapılan hesaplarla taşkında geçireceği su miktarı 360 m

3
/s bulunmuştur. (Ref.3.7) 

Selinus çayı üzerinde Kızılavlu tünelinden önce ve sonra Roma döneminde yapılmış köprüler 
bulunmaktadır. Kentin planında Kızılavlu tüneli ve köprüler gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 146 
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3.3.3 AYDIN-SULTANHİSAR-NYSSA KENTİ İKİZ TÜNELLERİ 

Aydın, Sultanhisar ilçesinin yakınında bulunan, antik Nyssa kenti M.Ö 3.yüzyılda Selefkoslar 
döneminde kurulmuş ve hanedan mensubu bir prensesin ismi verilmiştir. Amasya doğumlu 
coğrafyacı Strabon (M.Ö.63- M.S.21) bu kentte eğitim görmüş ve burada yaşamıştır. Kent Roma 
döneminde çok gelişmiştir.  

Su yapısı olarak kent planında görüleceği gibi bir ikiz taşkın tüneli ve çok büyük bir sarnıç 
bulunmaktadır. Kente su yaklaşık  1 km kuzeyden Tekkecik deresinden getirilmiş ve büyük bir 
sarnıçta toplanmıştır.  
Su SARNICI 
Derinliği   : 4.5 m   
Genişliği   : 40m,    
Uzunluğu   : 50 m   

Depo hacmi  : 8800 m
3
 tür. 

Kent içinde taşkın sularını boşaltmak için stadyum altında kırık çizgide devam eden at nalı 
kesitinde ikiz tünel bulunmaktadır. Tünellerin uzunluk 75 m ve tünellerin birinde genişlik 7 m, 
yükseklik 5.9 m, diğerinde ise genişlik 5.7 m, yükseklik 5.9 m dir. Her iki tünelin geçireceği taşkın 
suyu miktarı 290 m

3 olarak hesap edilmiştir. (Ref.3.7) Tünelin içinde bir yazıt bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 147 
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3.4 BARAJLI (SEL KAPANI) TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ 

 

3.4.1 KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR, AİZONAİ BARAJI (SEL KAPANI) 

Baraj Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinin 4 km daha güney batısındadır. Baraj eski adı Rhyndakos 
olan Bedir çayı üzerindedir. Baraj yakınında Anadolu’daki en önemli Roma kentlerinden AİZONAİ 
kentinin kalıntıları yer almaktadır. ( Ref.2.7) 

Aizonai kentinin kısa bir tarihçesi de şöyledir.  Kentin tarihi M.Ö 1. yüzyıla kadar gitmekte,. Ana 
tanrıça Steunene’nin (Kibele) tapınma yeri olarak bilinmektedir. En görkemli dönemini 2. yüzyılda 
Roma döneminde yaşamıştır. Bu dönemden kalma Zeus Tapınağı, Anadolu’da bu güne kadar 
gelen en iyi durumdaki yapıdır. Zeus Tapınağı Bizans döneminde kiliseye çevrilmiş ve piskoposluk 
merkezi olmuştur. 1926-1928 yıllarında Alman Schede ve Krencker tarafından Aizonai’de 
araştırma kazıları yapılmıştır.  

 

BARAJ (SEL KAPANI) 

Çavdarhisar barajı olarak bilinen yapı Aizanoi kentinin 4 km güney batısında kent içinden geçen 
Kocaçay  üzerindedir. Çok büyük ebatta (1-2 m) taşlar kullanılmıştır. Baraj gövdesinde kısmen 
kemerlenme mevcuttur. Yapı su toplama amaçlı olmayıp taşkın koruma amaçlıdır. Baraj 
gövdesinde bulunan kemerli boşluk gelen taşkın halinde suyu kontrollu olarak bırakmaktadır. 

İkinci yüzyılda İmparator Hadrianus (İmp.117-138)  döneminde yaptırıldığı kabul edilen baraj 
hakkında yazıt ele geçmemiştir.  

Baraj hakkında bilinen değerler de şöyledir. 

  Tipi   : Kargir ağırlık 

  Kret uzunluğu  : 80 m 

  Yükseklik  : 7 m - 10 m 

  Kret Genişliği  : 6 m  

  Kret Kotu  : 1021 m 

DSİ III.. Bölge Müdürlüğü tarafından eski yapının 1 km menba yönünde 1990-1993 yılları arasında 
Çavdarhisar Barajı yaptırılmıştır. Bu tesise ait bilgiler de şöyledir. (Ref.2.16) 

  Tipi   : Kil çekirdekli toprak dolgu 

  Yükseklik  : 45 m 

  Kret Uzunluğu    : 328 m 

  Göl Hacmi  : 34 hm3 

  Sulama Alanı  : 5242  ha 

Bu sulama projesinden Çavdarhisar ilçesi, Ağarı, Zobu, Hacı Bekir, Hacı Mahmud, Yeğdiğin köyleri 
yararlanmaktadır. (Resim 148) 

 

AİZONAİ KENTİ TAŞKIN KORUMA DUVARLARI 

Planda görüleceği gibi Aizonai kenti baraj yapısının mansabındadır. Baraj kente gelen taşkınlardan 
koruma amacı ile yaptırılmıştır. Rhyndakos deresi (Kocaçay) kentin içinden geçmektedir.  Kent 
içinde 5 noktada taşkın koruma duvarları yaptırılmıştır. Bu duvarlar üzerinde 4 noktada Roma 
dönemi köprüleri bulunmakta, bazıları halen görev yapmaktadır.  
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Aizonai kentinin su yolları hakkında henüz araştırma yoktur. Gediz çayı üzerinde kente su getirdiği 
sanılan 3 gözlü, 10 m yüksekliğinde ve yaklaşık 20 m açıklığında bir su kemeri kalıntısı 
bulunmaktadır. (Ref2.17) -(3.21) 

 

 
Resim 148 
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Resim 149 -150  
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Resim 150 -151 -152 

AIZONAI antik kentinden  (Üstte Ana Tanrıça tapınağı- ortada köprü –Köprünün bir gravürü altta) 
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3.4.2 VAN FARUK BENDİ 

Van ilinde Urartu su sistemleri arasında o dönemde yapılmamış bir su bendi bulunmaktadır. 
Konumu Bölüm 2.3.3 sonuna eklenen vaziyet planında görülmektedir. Genişgöl'den (Rusa Barajı) 
gelen doğal yatağın kuzeyden gelen bir dere ile kesiştiği nokta üzerine inşa edilmiştir. Eskiden bu 
bendden geçen sular Değirmenköy, Sikhe, Zırvandanis, Lamizgert, Çorovanis köylerine akardı. 
Faruk Bendi memba tarafı düzgün dört köşe taşlardan yapılmış ve düşeydir. Mansap tarafında ise 
daha küçük taşlar kullanılmış olup aşağıya doğru duvar kalınlığı artmaktadır. Duvar "Opus 
Cementitium" şeklinde inşa edilmiştir. 

Anıtsal bir su yapısı olan Faruk bendinin boyutları şöyledir.  

  Yükseklik  : 12-16 m 

  Kret Genişliği  : 4 mm 

  Kret Uzunluğu   : 40 m 

Eklenen resimlerde görüldüğü gibi memba tarafında su bırakılan yerde yarım daire kemerli bir yapı 
bulunmakta, mansap tarafında ise iki delik yer almakta, alt tarafta olan dikdörtgen şeklinde, üst 
tarafta olan daire kemerlidir. 

YAPIM MAKSADI 

Faruk Bendi Urartular döneminde yapılmış sisteme Roma döneminde eklenmiştir. Yapım tarzından 
kullanılan malzemeden bu kanıya varılmaktadır. Bir su toplama amacı ile değil gelen sel sularını 
düzenlemek için Sel Kapanı (Protection dam) gayesi ile yaptırılmıştır. Fotoğrafta memba tarafında 
yeterli hacim de bulunmamaktadır. Bugün ise memba tarafı dolmuş durumdadır. 

Resimlerde görüldüğü gibi üst tarafa yaklaşık 2-3 m yüksekliğinde bir ilave yapılmıştır. Garbrecht 
tarafından yapılan incelemelerde burada Roma betonu üzerine 75 cm aralarla bir ahşap ızgara 
konulmuş, üzerine ilave yapılmıştır. Yapılan C14 karbon analizinde bu ilavenin Osmanlı döneminde 
1760-1840 aralarında yaptırıldığı ortaya çıkmıştır. 

Bu ilave ve bendin o dönemlerde İstanbul'da yapılan bentlerle bir benzerliği görülmemektedir. Ne 
maksatla ve kimler tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Burada uygulanan taş ve beton 
malzeme hakkında bilinenler şöyledir. 

OPUS CAEMENTIUM 

Opus Caementium (Opus eser, Caementium ise kırılmış taş, agrega anlamında) bir çeşit Roma 
döneminde yapılmış betondur. Bilindiği gibi kireç saf kalkerin yakılmasından elde edilmektedir. Bu 
konuda Vitruvius (M.Ö. 84-?) "Mimarlık Üzerine On Kitap" adlı eserinde harcın, killi kalkerin derin 
ocaklarda yakılmasından elde edilen kirecin (bir çeşit çimento) doğal puzolan veya tuğla tozları ile 
karıştırılmasından elde edildiğini açıklamaktadır. Kalıp yerine yapılmış dış duvarların arası taş 
kırıkları ve bu çeşit harç ile doldurularak Opus Caementium elde edilir. Bu yapı tarzına Roma 
döneminde pek çok yapılarda rastlanılmaktadır. 

YAPININ YOK OLMASI 

Bu anıtsal su yapısının  1961 yılında çekilmiş fotoğrafı eklenmiştir. Asırlara meydan okuyarak 
bugünlere gelen yapı, maalesef define avcıları ve kaçak kazıcılara daha fazla direnememiş ve 
patlatılan bomba ile gövdede büyük çatlak meydana gelmiştir. Daha sonra yapının büyük kısmı 
1988-1989 yıllarında uçmuştur. Bu yıkıntılar arasında 677-678 tarihlerine ait bir yazıtın burada 
kullanıldığı görülmüştür. Garbrecht temelin doğru kurulmadığı ve temel kayması olduğu 
görüşündedir. (Ref.2.43). Maalesef böyle değerli anıtlara yeterli ilgiyi göstermediğimiz için bugün 
gidildiğinde yerinde yellerin estiği de görülebilir. 

YAPIM TARİHİ 

Yapının Roma döneminde yaptırıldığı, Osmanlı döneminde bendin 2-3 m yükseltildiği, Bugün 
kaçak kazılar yapanlar tarafından yok edildiği kabul edilebilir. 
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Resim 153 

Van Faruk bendinin mansaptan görünüş 

 
Resim 154 

Van Faruk bendinin  yıkılmadan önce membadan görünüşü 
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3.5 DUVARLARLA YAPILMIŞ TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ 

 

Bu bölümde özellikle İmparator Jüstinien (İmp. 527-565) döneminde Doğu ve Güney Anadolu'da 
taşkınlara karşı büyük bir mücadele verilmiştir. 

Acaba bu dönemde su ve yağış rejimi daha mı değişikti, yağışlar daha mı boldu? Doğrusu 
düşünmeye ve araştırmaya değer bir konu. 

 

3.5.1 ŞANLIURFA TAŞKIN KORUMA DUVARI (KALDIRIM) 

Ekli planda görüldüğü gibi bugün kentin kuzeydoğusundan gelen Karakoyun deresi, kentin 
doğusundan akarak Akçakale yolu üzerinde bulunan Demirkapı köprüsünden geçerek kenti terk 
etmektedir.  Kente taşkın girişini önleyen ise "KALDIRIM" olarak isimlendirilen benttir. Bu şekilde 
Balıklı göl ve İbrahim Peygamberin makamı olarak bilinen mahal ve kutsal kent selden zarar 
görmemektedir. 

Bu sistemin yapımına, Bizans İmparatoru Jüstinien (527-565) zamanında 525 yılında gelen selden 
sonra girişilmiştir (3.9). Kentin içinden geçen derenin önüne bugüne gelen ve "kaldırım" olarak 
adlandırılan bent yapılmış ve nehir yatağı değiştirilerek, kentin kuzey doğusunda yeniden suni dere 
yatağı açılmış, dere yatağı kent  duvarlarının dışına alınmıştır.  

Bulunan bu köklü çözüme rağmen daha sonrada zaman zaman sular, gerekli onarım ve bakım 
yapılmadığından bu bent üzerinden akarak kenti su basmıştır. En son su baskını yüzyılın ilk 
çeyreğinde gerçekleşmiş Balıklıgöl ve Haşimiye meydanındaki camiler su altında kalmıştır. (3.13) 

Kaynaklar daha öncede bu konuda çalışmalar olduğunu göstermektedir.  Kentin çok eskiden 
surları olduğu bilinmektedir. Orijinal dere yatağı kentin batı tarafında bulunan su kapakları 
bölümünden kent içinden akarak geçiyor, sular batı duvar dışından kent dışına bırakılıyordu.  

Bu konuda eldeki bir anonim kronik, buradaki ilk orijinal çalışmaların daha önce Kral Seleukos, 
Nemrut ve Apostol Addai tarafından yaptırıldığı göstermektedir. Buradan anlaşıldığına göre 
Jüstinien duvarından öncede muhtemelen aynı yerde bir seddenin yapıldığı ve kentin kuzeyinde bir 
kanalın açıldığı da düşünülebilir.  

Bu konuda Jüstinien  dönemde yaşamış Bizanslı tarihçi  Procopius'un (Bölüm 3.5.2 de hayat 
hikayesi var) "Yapılar" adlı kitabında bilgiler yer almaktadır. İngilizce olan bu bölümün Türkçe'si 
şöyledir. (Ref.3.9) 

"Apostol Addai kent içinde binaları su altında bırakan, ve kentin batı duvarını yıkan akarsuyun 
geldiği vadiyi ve İmparator Selefkos ve Nemrut tarafından büyük boyutlu taşlarla  kemer şeklinde 
yaptırılmış ve kenti taşkından koruyan iki geçiş yapısını ve 3 su girişini inceledi. Ancak bu tesisler 
zaman içinde kum ve diğer sürüntü malzeme ile dolduğu için sistem çalışmıyordu. Bu konuda 
Apostol Addai Kral Abgar'ın kentin batı duvarının dışında Stadium vadisi adı verilen yerde büyük 
taşlarla yaptıracağı büyük BEND ile ilgilendi ve yardımcı oldu. Kentin tüm kuzey duvarları dışına 
kazılmış temel içine inşa edilecek yapının uzunluğu boyunca direkler ? (piles) ve enlemesine 
kuvvetli büyük taşlar ve onları kireç harçlarla (moist lime+ mortar) yerleştirdi. Böylece kent 
taşkınlardan korundu, ama zaman zaman gene de su duvarlar üzerinden taşarak kente giriyordu." 

Daha önce Kasım 201 de, Mayıs 303 de, Mart 413 de, Nisan 525 yılında büyük seller gelmiş ve 
kente zarar vermiştir. 

İmparator Jüstinien imparator olunca Nisan 525 de büyük sel geldi ve kent duvarları içine girerek 
büyük zarar verdi. Bunu önlemek için kentin dışından bir kanal açtırarak dere yatağını değiştirdi.  
Akarsu yatağı kentin kuzey doğusundan açılan ve duvarla korunan bir kanalla sel sularının 
buradan akması sağlandı, bu arada kentin gene normal zamanlarda dereden yararlanması 
korundu. 
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Bu konuda imparatorun yaptığı işlerin tarihini yazan Procopius "Yapılar" adlı kitabında şunları 
yazıyor. 

"Dış duvar (sur) ve peribolos (dış sur ile ana sur arasında yürüme bandı) arası taşkın yapan 
derenin yatağı kazıldı. İmparator bu taşkın felaketi bir daha olmaması için peribolosun önünde bir 
kanal kazıldı ve gerekli önlemleri aldı. Akarsuyun sağ tarafı genelde düzlüktü. Sol taraf ise dik 
yamaçlı bir tepe idi ve buradan suyun geleneksel yatağını döndürmek mümkün olmadığı gibi tepe 
kente baskı da yapıyordu. Sağ tarafta böyle bir durum söz konusu değildi. Sol taraftaki bütün 
tepeyi kazıp oyuklar açarak seviyesini akarsu yatağının da altına indirdi. Sağ tarafta her biri bir 
araba ile taşınan büyük taşlarla büyük bir duvar ördü. Böylece taşkın halinde kent taşkından zarar 
görmeyecekti. 

Su kentin surları içinde yüksek bir seviyeye yükselince bir miktar su gene kente girecek, ancak 
taşkın meydana gelmeyecekti. Su ise kent dışından Hipodrom yakınlarından geçerek kenti terk 
edecekti. Proje İmparatorun hünerini ve ileri görüşlülüğünü gösteriyordu. 

İmparator kent içine giren suyun yatağını takip etmesi için kent içine her iki tarafta koruma duvarları 
yaptırmıştır. Böylece İmparator sadece taşkını önlememiş, taşkın korkusunu da ortadan 
kaldırmıştır." 

Tarihçi Procopius'a göre İmparator Jüstinien ayrıca kentin duvarlarını yenilemiş, kent içinde yeni 
yapılar ve kiliseler inşa ettirmiştir. Edessa (Urfa) kentinde 525 yılında meydana gelen sel kentin 
binalarını ve Hıristiyanların kiliselerine ve sivil binalarına büyük zarar vermiştir. Bu konuda J.B. 
Segall  "Edessa, The Blessed City, 1970, sayfa187-189) ilginç bilgiler vermektedir. (Ref.3.9) 

Hıristiyanların kilisesi olarak muhtemelen din adamları Sa'ad ve Aitallaha  tarafından yaptırılan ve 
muhtemelen bugün İBRAHİM Peygamberin Makamı kabul edilen yerde bulunan QONA Katedrali 
idi. Bu tarihte Edesa'da Hıristiyanlar iki gruptu. Jakop Burdaya izinden giden JACOBİTLER ve 451 
yılında Kadıköy (Chalcedon) kararlarını benimseyen MELKİTLER idi. 

Son olarak da konunun iyi anlaşılabilmesi için konuda geçen tarihi kişiler ve yerler hakkında kısa 
bilgiler verilecektir. 

 
Şekil 155 

Şanlıurfa Justinien su bendi (kaldırım) 
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Şekil 156 

 

TARİHİ KİŞİLER 

NEMRUT (İbranice Nimrod) 

Tevrat'ta kuvvetli bir avcı olarak Ham'ın torunu olarak geçmektedir. SHINAR adlı ülkede bir krallık 
kurduğu ve Nınova (Nineveh) kenti ve başka kentlerin kurucusu olduğu anlatılmaktadır. Babil Av 
Tanrısı  NİNURTA olabileceği sanılmaktadır. Nemrut İslam inancına göre, tanrıya inanmadığı gibi 
kendisini tanrı olarak gören bir kraldı. İbrahim Peygamber ortaya çıkarak, tüm evren ve insanları 
yaratan yüce bir Tanrı'dan söz edince onu ateşe attırdı, ancak bir mucize sonucu İbrahim 
Peygamber  ateş yerine gül bahçesine çevrilen bir yere düşmüştü. İslam inancacına göre bu olayın 
Urfa kentinde olduğuna inanılmakta ve olayın geçtiği yere İBRAHİM MAKAMI adı verilmektedir. 
İbrahim Peygamberi yakmak için toplanan odunların balıklara dönüştüğüne inanılmaktadır. Kutsal 
balıklar bugün saygı görerek Makam yakınındaki havuzda yaşamaktadır. 

Halk dilinde ise aksi insan Nemrut olarak nitelendirilir.Edessa olarak bilinen Urfa'nın Büyük 
İskender'in ölümünden sonra kurulan SELEUKOS kralları tarafından kurulduğu bilinmektedir. 
Edessa isminin de Makedonya'da bir yer isminden geldiği sanılmaktadır.  

KIRAL ABGAR  

Hıristiyan geleneğine göre Kral Abgar'ın, birinci yüzyılda yaşadığı, İsa sağ iken ona başvurarak 
halkı ile birlikte, onun dinine girmek istediği ve İsa'nın Edessa'ya davet edildiğine inanılır. Büyük 
Abgar, Kara Abgar olarak bilinir. Ancak İsa Peygamber kendisi gelememiş ve mendilini Apostol 
kabul edilen ADDAI ile göndermiştir. Bu mendil uzun süre kutsal emanet olarak Edessa'da 
saklanmıştır. Ancak Hıristiyanlığı 214 yılında Edessa'da kabul eden IX. Abgar'dır. (Bu bilgiler Fikret 
Işıtan'ın Bizans Tarihi ve çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.) 
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3.5.2 MARDİN DARA KENTİ KORUMA SEDDELERİ 

 

Dara antik kentinin kalıntıları, bugün Mardin ilinin 20 km güneyinde Suriye sınırına yakın Dara köyü 
yakınındadır. Dara kentinin tarihi ve burada yaptırılmış mühendislik harikası su yapıları hakkında 
Bizanslı tarihçi Kayserili Procopius'un (500-559) "Yapılar" adlı eserinde bilgiler bulunmaktadır.  

Procopius'a göre kent İmparator Anastasius (İmp.491-518) tarafından kurulmuş ve kente 
Anastasiopolis ismi verilmiş, sonra Dara ismini almıştır. Altıncı yüzyılda Edesa (Urfa), Amida 
(Diyarbakır), Dara-Anastasiopolis, Nisibis (Nusaybin) Bizans İmparatorluğunun Pers 
İmparatorluğuna (İran) karşı sınır kentleridir. Bu yönden bu kentlere çok önem verilmiştir. İmparator 
Jüstinien (İmp. 527-565) döneminde, duvarlar içine alınmış ve kent içinden geçen Kordes nehrinin 
taşkınlardan zarar görmemesi için taşkın seddeleri ve kuşatma karşısında uzun zaman su temin 
edecek sarnıçlar yaptırılmıştır. 

527 yılında Dara Persler tarafından uzun zaman kuşatılmış, ancak Persler Dara'ya gireme-
mişlerdir. Bu defa 530 yılında Dara'da Belisarius (505-565) komutasındaki Bizans ordusu Persleri 
yenmiş ve çoğu kılıçtan geçirilmiştir. Tarihçi Procopius 530 yılında Dara'yı ziyaret etmiştir. 

Bu konuda Türkiye'de yapılmış hiç bir araştırma ve yayın yer almamaktadır. Braunschweig 
Üniversitesinden  konunun en önde gelen araştırmacılarından Günter GARBRECHT ve Alexius 
VOGEL'in "Historische Talsppen 1991" adlı yayındaki "Die Staumauern von DARA" adlı 
incelemeleri tek kaynaktır. Buradan yapılmış bir özet aşağıya çıkarılmıştır. (Ref.3.14 s.263-275) 

KENTİN KONUMU 

Kent içinden Kordes nehrinin geçtiği bir vadi içine kurulmuştur. Antik kent sur içine alınmıştır. 
Kordes nehri kuzeyde yaklaşık 8 km uzaklıkta Aytepe köyü civarından gelmektedir. Burada yapılan 
su yapıları iki amaçlıdır. İlki bir kuşatma sırasında uzun zaman su depolamak için su sarnıçları 
yaptırılmıştır. İkincisi kent içinden geçen akarsuyun taşkınlarından korunmak için kentin dışına 
taşkın sularını kontrol etmek için "Taşkın Koruma Seddeleri" yaptırılmıştır. 

Bu iş için bölgede başka projelerde de görevlendirilmiş Ustabaşı, Mimar CHRYSES görevlen-
dirilmiştir.  

NORMAL SUYUN KENT İÇİNE ALINIŞI 

Akarsu kentin kuzey surlarından girmektedir. Burada 5 adet daire kemerli su geçişi yapılmıştır. Bu 
geçişlerin dışına demir ızgara konmuştur. Taşkın halinde ise biriken sular kuzey surun önünde 5 m 
ye kadar yapılan 2 parçalı sedde (Planda Sedde I) ile yükselmekte ve su kontrollu olarak kente 
alınmaktadır.  

Akarsu kente alındıktan sonra kent duvarları içinde yer yer kayalık vadi içinde ilerlemekte, Burada 
da yer yer akışa göre sol tarafta koruma duvarları ve kent içinde akarsu üzerinde bir köprü 
bulunmaktadır. 

TAŞKIN KORUMA SEDDELERİ 

Anadolu pek çok halde Edesa (Şanlıurfa), Seleuceia Piera (Antakya Samandağ), Tarsus'ta 
görüldüğü gibi taşkın suları çeşitli yapılarla kente girmesi önlenmiştir. Burada ise kent vadi içinde 
olduğu için suyun yönünü değiştirmek mümkün olmadığından, kentin surları önüne taşkın seddeleri 
yapılarak suyun kontrollu olarak alınması sağlanmıştır. Su girişindeki kentin surlarının genişliği 
yaklaşık 4 m dir. 

SEDDE 1 

İki parçalıdır. Kentin kuzey duvarından yaklaşık 15 m daha kuzeydedir. Suyun akışına göre sağda 
olan kısım kırıklı yaklaşık 38 m + 32 m olmak üzere toplam 60 m dir.  

Solda olan sedde ise gene kırıklı 16 m + 40 m = 56 m dir. Her iki seddenin yüksekliği yaklaşık 5 m 
dir. Seddelerin genişlikleri ise 4 m dir. Her iki sedde taş duvardır. Dışları yaklaşık 50 cm içi ise 
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"Opus Caementium" şeklindedir. İki parçalı Sedde 1 ile yaklaşık su seviyesi 5 m şişirilmektedir. 
Burada vadi genişliği yaklaşık 100 m dir. 

Suyun akışını kırmak için seddeler kırık şekilde yapılmışlardır. Aynı zamanda soldaki seddenin üst 
tarafında konulmuş deliklerden de su kentin kuzey duvarına doğru akmaktadır. 

Bu seddenin kırık oluşu ve Procopius tarafından kemerli yapı olarak bildirilmesi, literatürde bu 
seddelerin kemer barajı şeklinde olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 

SEDDE 2 

Akarsuyun 1. Sedde'ye göre memba tarafında 100 m uzaklıkta ve suyun akış yönüne dik 
durumdadır. Akış yönüne göre solda kalan kısmın kalıntıları bugüne gelmiş olup yaklaşık 50 m 
uzunluğunda, 2-2,5 m yüksekliğinde bir duvar kalıntısıdır. Bu duvarın eskiden akarsuyun sağ 
tarafına da devam edildiği sanılmaktadır. Sulama amaçlı olduğu düşünülmektedir. 

SEDDE 3 ve SARNIÇLAR 

Planda görüldüğü gibi Sedde 3 kent duvarlarının dışında kentin kuzey batısındaki kuru bir vadi 
içine yaptırılmıştır.  

Uzunluğu yaklaşık 66 m, yükseklik 2-2,5 m dir. Bu seddenin yapı tarzı diğerlerinden değişik olup 
daha eski olduğu sanılmaktadır. Ne maksatla yaptırıldığı tam anlaşılamamaktadır. Muhtemelen 
içme suyu amaçlıdır. Bu seddenin memba ve mansabında kanal izleri görülmektedir. Kentin 
batısındaki sarnıçlara suyun bu kanallarla verildiği sanılmaktadır. 

Sarnıçların su kaynağı ise Aytepe köyü civarındaki pınarlar olduğu sanılmaktadır. Bu suyun 
bikarbonatlı olup, sarnıçlar üzerinde  tortu yaptığı görülmektedir. 

Kent içinde su depolama maksatlı pek çok sarnıç vardır. Bunların içinde "Büyük Sarnıç" 
uzunluğuna göre 10 gözlü, göz genişliği 4 m uzunluk ise 45 m dir. 8 m su yüksekliği kabul 
edildiğinde hacmi 14.500 m3 olmaktadır.  

Bu hacim ise kente verilen önemi ve su yapılarının muhteşemliğini ortaya koymaktadır. Bu 
yapılarda kullanılmış Roma betonu olarak bilinen (Opus Caementium) hakkında Bölüm 3.4.2 de 
açıklama bulunmaktadır. 

KONU HAKKINDA MARDİN'DE BİLİNENLER 

Mühendislik ve Anadolu'nun tarihi açısından fevkalade önemli olan bu konuda, Türkiye'de yapılmış 
hiç yayın bulunmamaktadır. Örnek olarak çok güzel fotoğrafların yer aldığı "Taşın ve İnancın Şiiri 
Mardin " adlı yayında (Ref.3.19) işin özüne inemeyen, Ermeni Tarihçi Lukas İnciciyan'ın Coğrafya 
isimli bölümünden alınan bilgiler de şöyledir. "Mardin ile Nusaybin'in ortasında Kara Dara kasabası 
yer almaktadır. Burada büyük bir hisarın harabeleri yer almakta ve Kasr Borc adını taşımaktadır. 
Geleneğe göre kent Darius (Pers İmparatoru M.Ö 5.yüzyıl) tarafından kurulmuş ve Büyük İskender 
tarafından yıkılmış. !!!" 
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Şekil 157 

Büyük sarnıç görünüş (Mardin Dara-Anastasiopolis) 
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Şekil 159 

Dara kenti koruma duvarları planı (Bildirici 2004) 

 

 

Şekil 160 

Dara’da antik yapı üzerinde kerpiç köy evi 
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3.5.3 ANTAKYA ASİ NEHRİ TAŞKIN KORUMA DUVARI 

 

Antakya kenti Seleukoslar döneminde Kral Antiochus adına kurulmuş, onlara başkentlik yapmıştır. 
Roma döneminde çok büyük kent haline gelmiştir. Hıristiyanlık yönünden de çok önemli olup 
Kudüs’ten sonra gelmektedir.  

Asi nehri (Orontos) kent içinden geçmektedir. Asi nehri kıyılarına Roma döneminde taşkın koruma 
duvarları yapılmıştır. Kenti bugün karşıyakaya bağlıyan köprü yerinde ise Roma döneminde 
yapılmış bir köprü bulunmakta idi. (Ref.3.10) İmparator Justinien döneminde de Asi nehrinin akışını 
düzenlemek ve selden korumak için duvarlar yaptırılmıştır. 

Asi nehrinin yeniden düzenlenmesi sırasında maalesef Roma köprüsü 1972 yılında yıktırılmış ve 
yerine bugünkü yeni beton köprü yaptırılmıştır. 

 
Resim 161 

Antakya Asi nehri üzerinde Roma köprüsü (mevcut değil) ve kenarında sel koruma duvarları 

 

3.6 AKARSU YATAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

 

3.6.1 TARSUS BERDAN NEHRİNİN YATAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

Tarsus Kilikya olarak bilinen Akdeniz bölgesinin en eski ve büyük kentlerinden biridir. Hıristi-
yanlığın kurucularından Saint Paul’un (1.yüzyıl ) doğum yeridir.  Tarsus çayı (Berdan nehri, antik 
çağda Kydnos ) bugün Tarsus’un doğusundan Akdeniz’e boşalmaktadır. Planı sulama bölümünde 
görülmektedir.  (Bak. Bölüm 1.3.4) Tarsus çayı Orta Anadolu’da Yıldız ve Medetsiz tepelerinden 
doğmakta yan kollarla birleşerek denize dökülmektedir. Ortalama debisi 41.8 m3/sn dir.  

Daha önceleri ise Tarsus çayı  kentin içinden akmakta idi. İmparator Jüstinien (527-565) 
döneminde nehrin yatağı değiştirilerek doğuya alınmıştır. Bu şekilde kent taşkından korunmuştur. 
İlk yatak yeri alüvyonlarla dolmuştur. İlk çağda küçük gemiler bu yatakta,  Tarsus’a kadar 
gelebiliyordu. Ayrıca aynı imparator tarafından açılan kanal üzerinde 76 m uzunluğunda ve bugün 
BAÇ köprüsü olarak bilinen 3 kemer gözlü köprüsü yaptırılmıştır. 

Baç köprüsü 1978 yılında restore edilmiştir. Nehir yatağı dolduğu için kullanılamaz durumdadır. 
Genişlik 5,5 m dir. Üç gözlü biri sivri, ikisi daire kemerlidir. Eski onarımında antik taşlar 
kullanılmıştır. 
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3.6.2 GEDİZ NEHRİ YATAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

Gediz nehri (Hermos)  İç Batı Anadolu’da Murat dağından doğar ,Gediz ovasına girer Alaşehir 
suyunu ve Akhisar Kum çayını aldıktan sonra Menemen boğazını aşıp İzmir körfezinin dışından 
denize boşalır. Boyu 400 km civarında ortalama akımı 59 m

3
/s dir. Önceleri Gediz nehri İzmir 

Çamaltı tuzlasından denize dökülüyor ve denizi dolduruyordu.  

1886 yılında (1302) körfezin dolmasını önlemek için nehrin yatağı değiştirilmiştir.  Yeni yatağına 
alınan Gediz nehrinin taşkınlarından korunmak için Menemen, Maltepe köyü civarında Menemen 
seddesi, ve Maltepe köyü Üçtepeler mevkiinden denize kadar Kozluca seddesi yaptırılmıştır. 
(Ref.3.11) Yeni açılan yatak 40 km civarındadır. O yıllarda yapılmış bir harita eklenmiştir. 

Bu dönemde 1886-1887 yıllarında İzmir nüfusunun artması ile su sıkıntısı çekilmiş ve bir Belçika 
firması ile anlaşılarak yeni içme suyu şebekesi yaptırılmıştır. 

 

 

 
Şekil 162 
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3.7 JÜSTİNİEN  (İmp.527-565) 

 

Bugün Türkiye sınırlarının dışına taşan imparatorluğun her yerinde pek çok bayındırlık işlerini 
gerçekleştirmiş ve bu arada kentleri taşkından korumak için büyük çaba harcayan İmparatorun 
hayat hikayesi de şöyledir. 

Flavius Petrus Justinianus, 483 yılında Makedonya'da doğdu, ve 527-565 yılları arasında Bizans 
imparatoru oldu. Önceki imparator Justinus'un yeğenidir. Eşi aşağı bir tabakadan gelmesine karşı 
imparatora büyük destek veren ve kendisi ile aynı saygıyı gören İmparatoriçe Teodora'dır. (508 ?-
548) 

Justinien döneminde yapılan eserler hakkında tek kaynak aynı dönemde yaşamış tarihçi 
Prokopius'un (500-559) altı kitaptan oluşan "YAPILAR" isimli eseridir. Bunun sadece ilk cildi 
Türkçe'ye çevrilmiştir (2.38). Bu eserde yapılar üç ana grupta incelenmiştir. Bunlar, kiliseler, surlar, 
su tesisleridir.  

Kiliseler olarak, en başta tüm zamanların en önemli yapısı başkent İstanbul'da Ayasofya, Efes 
kenti yakınında Saint John kilisesi (İzmir-Selçuk), Ravenna'da (İtalya) San Vitale Kilisesi en önde 
gelenlerdir. 

İmparator Jüstinien tüm imparatorluk sınırları içinde su yapılarına çok önem vermiştir: Tarihin çok 
önemli mühendislik projeleri sayılan bu eserlerin bir dökümü tarafımızdan çıkarılmıştır. Bunlar 
şüphesiz tümü değildir. 

 

Yeri Yapılan tesisler 

İstanbul Yerebatan sarnıcı (Basilica cistern) 

“ Küçükçekmece’de onarımla bugüne gelen köprü (2.23) 

“ Kemerburgaz’da Mağlova kemeri yerinde su kemeri 

Marmara Ereğlisi Perinhos antik kenti su yolu 

İznik (Niceia) Su yolu ve su kemeri 

Antakya Su yolu, Asi nehrinin duvarlarla tanzimi 

Trabzon Su yolu ve Cuma camii yanında Kuzgundere’de su kemeri 

Selçuk- İzmir Su yolu ve ilçe merkezinde su kemerleri 

Tarsus Berdan nehrinin yatağının değiştirilmesi, Baç köprüsü 

Şanlıurfa (Edessa) Kent içinden geçen derenin yatağının değişimi, taşkın duvarı 

Mardin –Dara Taşkın koruma seddeleri ve sarnıçlar 

Bayburt Satala Su yolu ve su kemeri 

Kavala (Yunanistan) Su yolu ve su kemeri 

Refasa (Suriye) Antik Sergiopolis su tesis sistemleri 

Madaba (Ürdün) Yazıta göre Madaba’da büyük sarnıcı yaptırdı.  

 

İmparator dönemindeki yapılar hakkında tek kaynak olan tarihçi Prokopius'un hayat hikayesi 
şöyledir. 
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PROKOPİUS (? 500-559) 

Kaisareia (Kayseri) kentinde doğmuştur. Öğrenimini İstanbul'da yada Hıristiyanlık ve yeni 
Platonculuğu uzlaştıran okulların bulunduğu Gaza'da (Gazze,Filistin) de yapmıştır. Jüstinien'in 
generali Belisarios'un yanında hukuk danışmanı, 531 yılına kadar Doğu Anadolu, 533 yılında 
Kuzey Afrika'da, 536-540 yıllarında İtalya'da yapılan savaşlara katıldığı anlaşılmaktadır. 

Prokopius'un 3 eseri bulunmaktadır: Savaşlar (Hyper ton polemon); Gizli Tarih (Anektoda); Yapılar 
(Peri ktismaton). Yapılar 6 kitaptan oluşmakta ve imparatorluğun tüm sınırları içindeki kiliseleri, 
kent surlarını ve su tesislerini kapsamaktadır. (Ref.3.20) 

Bilindiği gibi Jüstien'in eserlerinin başında İstanbul'da; Aya Sophia Kilesi- Ayasofya Camii- Aya 
Sophia Müzesi olarak bilinen yapı gelmektedir. Döneminin en büyük ve kubbeli yapısı olan binanın 
mimarları ise Anadolu'n Milet (Aydın) kentinden Isidoros ile Tralles (Aydın) kentinden 
Anthemius'tur. Değerli Zemin mekaniği Hocamız İTÜ den Prof. Dr. Hamdi Peynircioğlu anılarında 
(Ref.3.17) şöyle yazmaktadır. " Anadolu toprağından çıkmış 3 dahi mimardan ilk ikisi, Anthemius ve 
İsidoros, üçüncüsü ise Kayseri'den çıkmış Mimar Sinan'dır". 

 

 

AYASOFYA 

İstanbul’da tüm çağların eşsiz anıtsal yapısı 

Hagia Sophia,  Megales Ekklesias, , Saint Sophia, Divine Wisdom 

Ayasofya Camii Şerifi,  

Ayasofya Müzesi, Saint Sophia Museum 

Büyük olasılıkla bir pagan tapınak üzerine, 325 yılında İstanbul’u başkent olarak kuran İmparator 
Konstantin tarafından yaptırılan kilisenin yanması üzerine, İmparator Theodosius II tarafından 408 
yılında yaptırılan kilise üzerine, İmparator Jüstinien tarafından 537 tarihinde yaptırılan kilise, 1453 
yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethi ile camii haline dönüştürülen mabet, 1935 
yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk tarafından eşsiz mozaiklerinin ortaya çıkarılarak tüm 
insanlığın kültür varlığı olarak kabul edilerek müzeye dönüştürülen anıtsal yapı 
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3.9 YAZARIN HAYAT HİKAYESİ 
 

 
 
 

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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