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Kelebek

Son isteğin nedir? 

Sorusu, 

Çok, çok kolaydır, 

İlk isteğin nedir? 

Sorusundan. 

Çünkü, 

O soruyu 

Kimse kimseye soramadı, 

Korkusundan. 

Özdemir Asaf (1923-1981)

Değerli Su Dünyası Okurları, 

Bizimle kıyaslandığında kısacık bir hayata sahip olan kelebekler; şiirlere, atasözlerine, hikâyelere ömür 

kavramını anlatması maksadıyla konuk edilmiştir. Çin’den Mısıra Amerika’dan Yunan Mitolojisine çeşitli 

inanç sistemlerinde bir metafor olarak kullanılan kelebeklerin kısa yaşam öykülerini bu sayımızda sizler 

için inceledik. Hint mimarisinin dünyaya kazandırdığı enteresan su yapıları Baorileri’de tanıma fırsatı 

bulacağınız Haziran sayımızda Çine Adnan Menderes Barajı’nın 141 yıl süren macerasını ve DSİ Genel 

Müdürlüğü’nün 1 ay içerisine sığdırdığı çalışmaları da sayfalarımıza taşıdık. 

Keyifl e okumanız dileğiyle…   
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sudunyasi@dsi.gov.tr









Değerli Okurlar,
Özellikle sanayi devriminin ardından üretim imkânlarının art-
ması sonucunda nüfusun hızla çoğalan kentlerde yoğunlaşma-
ya başlaması ve sürekli artışı dünyamızı 18 ve 19. Yüzyıllara 
kadar şahit olunmayan bir sorunla karşı karşıya bırakmıştır. 
Hızlı ve kontrolsüz üretim faaliyetleri, içinde yaşadığımız çev-
re gözetilmeden gerçekleştirildiği için “çevre kirliliği” olgusu 
dünyamızın gündemine girmiştir. Uzun yıllar gerekli önlemler 
alınmadan gerçekleştirilen üretim faaliyetleri neticesinde orta-
ya çıkan kirlilik, dünya sathında bir bilincin yeşillenmesini de 
beraberinde getirmiştir. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, 
20. Yüzyılın başlarında “doğal kaynakların muhafazası” fi k-
rine odaklanan ve nihayet 1960’lı yıllarda modern bir hüviyet 
kazanan çevrecilik anlayışı 1972 yılında Birleşmiş Milletlerin 5 
Haziran gününü “Dünya Çevre Günü” ilan etmesiyle küresel bir 
bilinç boyutuna ulaşmıştır.
1980’li yılların başlarında dünya kamuoyunun gündemine gi-
ren Küresel Isınma ve İklim Değişikliği de çevre konusundaki 
hassasiyeti iyice arttırmıştır. Küresel ölçekte anlaşmalar ulusal 
ve uluslararası mevzuatta tabiat ve canlı yaşamı korumaya yö-
nelik düzenlemeler yapılmış, insanları bilinçlendirmeye yönelik 
kampanyalar ile konu sürekli gündemde tutulmuştur.
Ülkemizde de Orman ve Su İşleri Bakanlığı önderliğinde, ilgili 
bütün kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde ekonomi-doğa-in-
san dengesini sağlamaya yönelik kayda değer bir çaba göster-
mektedir. Bu çaba çerçevesinde ülkemizin en büyük yatırımcı 
kuruluşlarından biri olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz 
de üzerine düşen vazifeyi yerine getirmektedir.
1954 yılından bu yana yatırımlarıyla ülke ekonomisine büyük 
katkılar koyan tesisleri hizmete alan DSİ Genel Müdürlüğümüz 
yalnızca ekonomik kazanımlar elde edilmesini sağlayan yatı-
rımlar gerçekleştirmemiştir. Özellikle inşa ettiği hidroelektrik 
santraller (HES) vasıtasıyla ülkemizin temiz enerji üretimini 
arttırmış, karbon emisyonunun artmasının önüne geçmiştir. 
Küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıtların enerji üretimi 

maksadıyla kullanılması neticesinde açığa çıkan milyonlarca 
ton karbon, hidroelektrik santraller sayesinde atmosfere sa-
lınmamıştır. Günümüz itibariyle Su Kullanım Hakkı Anlaşması 
yoluyla özel sektör tarafından inşa edilen küçük ölçekli HES’ler 
de dahil olmak üzere yaklaşık 24 bin MW kurulu güce ulaşmış 
bulunmaktayız. Yıllık 76 milyar kWh enerji üretim kapasitesi 
geliştirilmiş durumdadır. Ülkemizin 2012 yılı enerji tüketiminin 
220 milyar kWh civarında olduğu dikkate alındığında ülke-
mizin enerji ihtiyacının üçte birinin HES’ler tarafından karşı-
lanabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu oranı arttırmaya yönelik 
çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir. 
HES’lerin önemli bir katkısı da enerji ithalatçısı konumundaki 
ülkemizin enerji alımı sebebiyle yurtdışına çıkan kaynakları-
nı yurt içinde tutmasıdır. Böylelikle söz konusu bu kaynaklar, 
ülkemizin alt yapı yatırımlarına aktarılmakta daha temiz ve 
sürdürülebilir bir çevre için katkı sağlamaktadır.
Genel Müdürlüğümüz çevre sektöründe inşa ettiği taşkın ko-
ruma tesisleri ve rekreasyon çalışmaları ile hem vatandaşla-
rımızın can ve mal emniyetini sağlamakta hem de temiz bir 
çevre oluşturmaktadır. 1954 yılından bu yana 1 milyon 100 
bin hektar araziyi taşkın zararlarından koruyan Kuruluşumuz, 
akarsularımızın temizliğine yöneli k çalışmalarını da ülkemizin 
dört bir yanında sürdürmektedir. Ergene, Büyük Menderes, 
Solaklı Havzası, Gediz, Tunca, Ankara Çayı, Akarçay, Aksu 
gibi pek çok nehrimizde uygulamaya konulan eylem planları 
neticesinde nehirlerimiz pırıl pırıl akmaktadır. Bununla birlikte 
baraj havzalarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla sadece 
son 10 yılda 33 milyon adet fi dan dikilmiş, 25 485 hektar ara-
zi ağaçlandırılmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla ülke 
ekonomisine ve yaşanabilir temiz bir çevreye, doğal yaşama 
yönelik yatırımlarına büyük bir kararlıkla devam etmektedir.

           Akif Özkaldı
           DSİ Genel Müdürü 
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K I SA Asrın Projesine Yerinde İnceleme

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı asrın projesi ola-

rak değerlendirilen “KKTC Acil Su Temin Pro-

jesi” ile alakalı Mersin şehrinin Anamur ilçesinde 

gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına iştirak 

etti. 

Koordinasyon toplantısında proje ile alakalı geli-

nen nokta hakkında bilgi alan Özkaldı daha son-

ra ise Anamur’da inşa edilmekte olan Alaköprü 

Barajı’nda incelemelerde bulundu, şantiye defte-

rini imzalayan Genel Müdür, barajın son duru-

munu yerinde inceledi. 

Ardından su temini için inşa edilecek olan isale 

hattında inceleme yapılarak, çalışmalar hakkında 

bilgi alındı. 

Özkaldı daha sonra Taşucunda bulunan ve 

KKTC’ye suyu iletecek olan boruların üretildiği 

fabrikada incelemelerde bulundu. 

Su  Dünya s ı  Haz i r an  201306
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KKTC Su Temin Projesi

DSİ, Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamın-

da Anamur Dragon Çayı’nın sularını 

Akdeniz’in 250 metre altından geçi-

rerek Yavru Vatana taşıyor. Deniz yü-

zeyinden 250 metre derinden geçecek 

ve 80 km uzunluğa sahip olacak boru 

hattı, KKTC’nin içme, kullanma, sanayi 

ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak 

olan suyu taşıyacak.

Proje ile KKTC’nin uzun vadeli su ih-

tiyacının karşılanması için, Anamur 

Dragon Çayı üzerinde tesis edilecek 

Alaköprü Barajı’ndan alınacak 75 mil-

yon m3/yıl suyun, Akdenize döşenecek 

boru vasıtasıyla KKTC tarafında Girne 

yakınlarında inşa edilecek olan Geçitköy Barajı’na aktarılarak ada-

ya götürülmesi hedefl endi.

Türkiye’den KKTC’ye iletilecek yıllık 75 milyon m3 suyun yaklaşık 

38 milyon m3’ünün KKTC’de inşa edilecek arıtma tesislerinde arıtıl-

dıktan sonra içme suyu maksatlı kullanılması, geriye kalan 37 mil-

yon m3 suyun ise Güzelyurt Ovası’nın sulanması için tahsis edilmesi 

planlandı. Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki 

kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan ada halkının uzun vadeli su 

ihtiyacı karşılanmış olacak.

KKTC’de son 30 yıldır giderek artan bir şekilde su sıkıntısı yaşa-

nıyor. Bu sorun hem su miktarı, hem de su kalitesi olarak ortaya 

çıkıyor. İçmesuyu ihtiyacının tamamen yeraltısuyu kaynaklarından 

karşılandığı KKTC’de aşırı çekim neticesinde önce Mağusa, sonra da Güzelyurt bölgelerinde yeraltısuyuna deniz suyu girişimleri meydana 

geldi, bu durum yeraltısularının tuzlanmasına neden oluyor. Beşparmak dağlarından elde edilen yeraltısuyu, kalitesi ise yüksek olmakla 

beraber, sınırlı bir nüfusa hizmet edebiliyor.

Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları sebebiyle, Türkiye’den KKTC’ye içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu amaçlı su götü-

rülmesi, KKTC’nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak. Projenin gerçekleşmesi ile halen kısıtlı yeraltı ve yüzeysel su kaynakları 

sebebiyle su sıkıntısı çekilen KKTC’ye hem içme-kullanma ve sanayi suyu temin edilerek 2035 yılı su ihtiyacı karşılanacak; kaliteli sulama 

suyu ile yapılacak tarım ile yüksek gelir artışları elde edilecek. Adada yazların uzun ve sıcak, kışların da kısa ve ılık geçmesi verimli tarım 

arazilerinden yılda 2-3 kat mahsul alınmasına imkân sağlıyor. 
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Dünya Su Konseyi’nin (WWC) 49. Guvernörler 

Meclisi 12-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında Gü-

ney Kore’nin Seul kentinde toplandı. DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı’nın guvernör olarak katıl-

dığı toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Yakup 

Başoğlu guvernör vekili ve DSİ Mühendislerin-

den Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu 

(ICID) Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Gündoğ-

du da gözlemci olarak katıldı. Toplantıya birçok 

ülkeden 70 kişiyi aşkın bir heyet iştirak etti. Top-

lantıda Dünya Su Konseyi’nin finansman duru-

mundan, yeni fikir ve kavramlara, üye kurumların 

durumlarından hidropolitik, su ve yeşil büyüme, 

su ve gıda güvenliği gibi birçok konuda görüşme-

ler gerçekleştirilerek kararlar alındı. Akif Özkaldı 

toplantıda Eylül ayı sonunda Mardin’de gerçek-

leştirilecek Birinci Dünya Sulama Forumu ile ilgili 

bir sunum yaparak meclis üyelerini bilgilendirdi.

49. Guvernörler Meclisi toplantısına katılanlar 

14-15 Mayıs 2013 tarihinde ise Deagu kentinde 

yapılan 7. Dünya Su Forumu Başlangıç toplantı-

sına iştirak ettiler. Seyahat süresince Akif Özkaldı 

birçok toplantıya katıldı ve ikili görüşmelerde bu-

lundu. 
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K I SA 49. Guvernorlar Meclisi Seul’de Toplandı 



DSİ 10.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bu-

lunan Şırnak iline bağlı Silopi ilçesinde geçen yıl 

yapımı tamamlanan Silopi Barajı’ndan alınacak 

ham su ile Silopi ilçesinin 30 yıllık su ihtiyacı-

nı karşılayacak olan “Silopi İçme Suyu Projesi” 

Start aldı. 

Silopi İçme Suyu Projesi ile ilçenin; 2045 yılına 

kadar ihtiyacı olan yıllık 21,7 milyon m3 içme 

kullanma ve endüstri suyu karşılanacaktır. Yapı-

lacak arıtma tesisinde günlük 60 000 m3 ham su 

arıtılıp, Avrupa standartlarında içme ve kullan-

ma suyu üretilmesi sağlanacak.

Geçen yıl yapımı tamamlanan ve suyun tutulma-

sına başlanan Silopi Barajından sulama yapısı ile 

alınacak olan ham su 39,3 km uzunluğunda ve 

1000 mm çapında çelik borularla Silopi ilçesinin 

yakınında yapılacak arıtma tesisine iletilerek ilçe-

Su  Dünya s ı  Haz i r an  2013 09
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K I SA Silopi İçme Suyuna Kavuşuyor... 
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sin içme suyu temin edilecek.

Proje kapsamında İsale hattı ve İçme suyu Arıtma Tesisi yapımı yer alıyor. İsale hattı inşaatına 28.01.2013 

tarihinde başlanmış olup 2014 Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. 2013 yılı içinde ihale edilecek 

Arıtma tesisinin ise 2015 yılı içinde bitirilmesi planlanıyor.

Silopi Barajı içme suyu temini yanında enerji üretimi de gerçekleştirecek. 2,4 MW kurulu güç ile yıllık 

17,774 GWh enerji üretim kapasitesi geliştirilecek.

2012 yılının başında uygulan-

maya başlanılan 1000 Günde 

1000 Gölet (GÖL-SU) projesi 

kapsamında Bursa’da iki adet 

gölet daha tamamlandı.  Pro-

je kapsamında ülke genelinde 

şu ana kadar 200’ü aşkın gölet 

hizmete alındı. 

Bursa ili sınırları içerisinde yer 

alan Orhaneli Söğüt Göleti ve 

Yenişehir Çiçeközü Göleti ta-

mamlanarak Bursalı vatandaş-

larımızın hizmetine sunuldu.

Bursa İli, Orhaneli ilçesi, Sö-

ğüt Köyü sınırları içerisinde 

Projenin Yeri Şırnak İli Uludere İlçesinde Hezil Çayı üzerindedir.

Akarsuyu   Ortasu Çayı

Amacı   Enerji İçme Suyu

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 2008 - 2011

Gövde dolgu tipi   SBB

Gövde hacmi   718 410 m3

Yükseklik (talvegden)   79,50 m

Normal su kotunda göl hacmi -

Yağış alanı 1 727 km2

Sulama alanı -

Güç 2,4 MW

Yıllık Üretim 17,744 GWh

K
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K I SA GÖL-SU’dan Bursa’ya 2 Gölet
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yer alan 820 dekar sahanın ihtiyacı olan sulama 

suyunun depolanmasına yönelik inşa edilen Söğüt 

Gölet’inin talvegden yüksekliği 21,63 metre, de-

polama hacmi 0,283 hm3, gövde dolgu hacmi ise 

0,148 hm3. 

Gölette 2012 yılı Aralık ayında su tutulmaya baş-

lanılmış olup, geçici kabulü 26.04.2013 tarihinde 

yapıldı. 

Orhaneli Söğüt Göletinde, sulama inşaatının ta-

mamlanması ile 820 dekar alanın kapalı sistem ca-

zibe ile sulanması sağlanacak. Yılda dekar başına 

960 TL olmak üzere toplamda yaklaşık olarak 787 

000 TL gelir artışı elde edilecek. Yaklaşık 2,4 mil-

yon TL’ye mal olan gölet kendisini 3 yılda amorti 

edecek.

Bursa İli, Yenişehir ilçesi, Çiçeközü Köyü sınırları 

içerisinde yer alan 17 300 dekar sahanın ihtiyacı 

olan sulama suyunun depolanmasına yönelik inşa 

edilen Çiçeközü Gölet’inin ise talvegden yüksekli-

ği 48,50 m, metre depolama hacmi 5,560 milyon 

m3 ve gövde dolgu hacmi 1,169 milyon m3.

Gölette 16.01.2013 tarihinde su tutulmaya baş-

lanılmış olup, geçici kabulü 22.04.2013 tarihinde 

yapıldı. 

Çiçeközü Göletinde, sulama inşaatının tamamlan-

ması ile 17 300 dekar alanın kapalı sistem cazibe 

ile sulanması sağlanacak olup, yılda dekar başına 

475 TL olmak üzere toplamda 8 217 500 TL gelir 

artışı elde edilecek.  Yaklaşık 17,4 milyon TL’ye 

mal olan gölet, kendisini 2 yılda amorti edecek. 

2012 yılının başında uygulanmaya başlanılan 

1000 Günde 1000 Gölet (GÖL-SU) projesi kap-

samında Bursa’da iki adet gölet daha tamamlan-

dı.  Proje kapsamında ülke genelinde şu ana kadar 

200’ü aşkın gölet hizmete alındı. 

11
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K I SA Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Semineri Yapıldı

Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Se-

mineri 27 – 31 Mayıs tarihleri arasında DSİ 14. 

Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim 

Tesisleri’nde yapıldı.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Başoğlu’nun 

başkanlık ettiği seminere, Etüt Planlama ve Tah-

sisler Dairesi Başkanı Bülent Selek ile Daire Baş-

kan Yardımcıları, DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat 

Özpınar, tüm bölge müdürlüklerinin Etüt Planla-

ma ve Tahsisler Şube Müdürleri ile ilgili mühen-

disler katıldılar.

5 gün süren seminerin açılışında konuşan Genel 

Müdür Yardımcısı Yakup Başoğlu Planlama ve 

etüt konusunun DSİ’de ayrı bir yeri olduğunu 

ifade etti. Planlamanın her işin temeli olduğunu, 

planlamanın ardından proje ve yatırım aşama-

larının başladığını söyleyen Başoğlu “Planlama 

dikkat, özveri ve sabır ister; planlama yapıldıkça 

öğrenilir, tecrübe kazanılır. Bir sezonda bir plan-

lama mühendisinin tecrübe kazanması mümkün 

değildir. Her planlama ayrı bir deneyimdir, her 

planlama ayrı bir derstir. Bu konuda daha önce 

bu işte çalışmış mesai arkadaşlarımızın bilgi ve tec-

Su  Dünya s ı  Haz i r an  201312

Bursa ili sınırları içerisinde yer alan Orhaneli Sö-

ğüt Göleti ve Yenişehir Çiçeközü Göleti tamamla-

narak Bursalı vatandaşlarımızın hizmetine sunul-

du.

Bursa İli, Orhaneli ilçesi, Söğüt Köyü sınırları içe-

risinde yer alan 820 dekar sahanın ihtiyacı olan 

sulama suyunun depolanmasına yönelik inşa edi-

len Söğüt Gölet’inin talvegden yüksekliği 21,63 

metre, depolama hacmi 0,283 hm3, gövde dolgu 

hacmi ise 0,148 hm3. 

Gölette 2012 yılı Aralık ayında su tutulmaya baş-

lanılmış olup, geçici kabulü 26.04.2013 tarihinde 

yapıldı. 

Orhaneli Söğüt Göletinde, sulama inşaatının ta-

mamlanması ile 820 dekar alanın kapalı sistem 

cazibe ile sulanması sağlanacak. Yılda dekar ba-

şına 960 TL olmak üzere toplamda yaklaşık ola-

rak  787 000 TL gelir artışı elde edilecek. Yaklaşık 

2,4 milyon TL’ye mal olan gölet kendisini 3 yılda 

amorti edecek.

Bursa İli, Yenişehir ilçesi, Çiçeközü Köyü sınırları 

içerisinde yer alan 17 300 dekar sahanın ihtiyacı 

olan sulama suyunun depolanmasına yönelik inşa 

edilen Çiçeközü Gölet’inin ise talvegden yüksekli-

ği 48,50 m, metre depolama hacmi 5,560 milyon 

m3 ve gövde dolgu hacmi 1,169 milyon m3.

Gölette 16.01.2013 tarihinde su tutulmaya baş-

lanılmış olup, geçici kabulü 22.04.2013 tarihinde 

yapıldı. 

Çiçeközü Göletinde, sulama inşaatının tamamlan-

ması ile 17 300 dekar alanın kapalı sistem cazibe 

ile sulanması sağlanacak olup, yılda dekar başına 

475 TL olmak üzere toplamda 8 217 500 TL gelir 

artışı elde edilecek.  Yaklaşık 17,4 milyon TL’ye 

mal olan gölet, kendisini 2 yılda amorti edecek. 
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rübesinden yararlanmakta çok önemlidir.” dedi.

Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi faaliyetleri 

hakkında bilgilendirme yapan Başkan Bülent Se-

lek ise şöyle konuştu: “Son yıllarda yaşanan geliş-

melerin, su kaynaklarının havza bazında entegre 

bir yaklaşımla planlanması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Havza bazında yeraltı ve yerüstü 

suyu arasındaki etkileşimi ve ekosistem ihtiyaçla-

rını da göz önüne alan, tüm paydaşların sürece 

katılımını amaçlayan evrensel bir planlama anla-

yışı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu, Avrupa Birliği 

su kalitesi direktifinin benimsediği ve istediği bir 

planlama anlayışıdır.’ dedi.

Su ve toprak kaynaklarının planlanmasının birçok 

değişken içerdiğini söyleyen Daire Başkanı Bülent 

Selek: “Bu nedenle su ve toprak kaynaklarının 

planlanması diğer kaynak planlamalarına göre 

daha karmaşıktır. İyi yetişmiş teknik elemanlar 

ve mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kap-

samda seminer faaliyetleri önem kazanmaktadır. 

Ayrıca farklı bölgelerde bu işi üstlenen değerli 

planlamacıların bir araya gelmesi bilgi paylaşı-

mını sağlayacak, genç mühendislere yeni ufuklar 

açacaktır.” dedi.

 

‘Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semine-

ri’ 20-24 Mayıs 2013 tarihlerinde DSİ 14. Böl-

ge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim 

Tesisleri’nde yapıldı.

Beş gün boyunca devam eden seminere Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanı Murat Tercanlıoğlu 

ile Daire Başkan Yardımcıları, DSİ 14. Bölge Mü-

dürü Sedat Özpınar, tüm bölge müdürlüklerinin 

Strateji Geliştirme Şube Müdürleri ile ilgili şube 

müdürlüğü çalışanları iştirak ettiler.

Çalıştayda mevcut iş yükü, personel sorunları, 

muhasebe müdürlüklerinin gelecekteki durumu, 

gelirlerin takibinde yaşanan sıkıntılar, nakil ta-

kibinde yaşanan sıkıntılar, ek ödenek talepleri, 

stratejik planlama, performans programı, faaliyet 

raporu, kamu iç kontrol standartları gibi birçok 

konunun üzerinde detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanı Murat Tercanlıoğlu Kanun deği-
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şikliği ile DSİ’nin özel bütçeli bir kuruluş haline 

geldiğini bu değişiklikle Daire Başkanlığının ve 

Bölge Müdürlüklerindeki Strateji Geliştirme Şube 

Müdürlüklerinin iş yükünün daha da ağırlaştı-

ğını söyledi. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 

Murat Tercanlıoğlu: “Kanun değişikliği ilave so-

runlar getirmiş ancak bu sürede seminer, çalıştay 

yapmak mümkün olmamıştır. Strateji Geliştirme 

Şube Müdürleri birbirleriyle bilgi paylaşımı yap-

makta ve herhangi bir sorunda bir birlerine destek 

olmaktadır. Sorunlarının çözümü bir anda müm-

kün değildir ancak tartışarak, araştırarak, çözüm 

yollarının da bulunduğuna inanmaktayım.’ dedi.

Tercanlıoğlu Strateji Geliştirme Şube Müdürleri 

ile Muhasebe Şube Müdürleri’nin bir araya ge-

lerek ileriye dönük bir çalıştay yapılmasının DSİ 

adına bir zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi.

Seminerin açılışında konuşan DSİ 14. Bölge Mü-

dürü Sedat Özpınar ise şunları söyledi “Kurulu-

şumuzun vizyonu; su kaynaklarımızın korunması, 

geliştirilmesi ve yönetilmesidir. Bu vizyonun stra-

tejik yönetim anlayışı ile gerçekleştirilmesinde et-

kin ve yol gösterici birim olmayı hedefleyen Stra-

teji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Semineri’nin 

başarılı geçmesini ve faydalı olmasını dilerim.” 
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2013 yılı “Hizmetiçi Eğitim Programı” kapsamın-

da Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkan-

lığınca 13-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında DSİ 

1.Bölge Müdürlüğü İznik Eğitim Tesislerinde 

“Yeraltısuları Çalıştayı” düzenlendi. 

Yeraltısuları Çalıştayı; Jeoteknik Hizmet-

ler ve YAS Dairesi Başkanlığı’ndan ve Bölge 

Müdürlükleri’nin Jeoteknik Hizmetler ve YAS 

Şube Müdürlükleri ve Sondaj Şube Müdürlükle-

rinden toplam 160 çalışanın katılımıyla gerçekleş-

ti.

Çalıştayın açılışında DSİ (Bursa) 1.Bölge Müdür 

Yardımcısı Fehmi Köse çalıştaya ev sahipliği yap-

tıkları için memnuniyetlerini bildirerek, bu bilgi 

paylaşımından katılımcıların en iyi şekilde 

yararlanmasını diledi.

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Baş-

kan Yardımcısı İsmail Öncü ise çalıştayın 

açılışında yaptığı konuşmada Yeraltısuları-

nın öneminden bahsederek; bu konuda ya-

pılacak olan tüm çalışmalara özen gösteril-

mesini istedi. Ayrıca; hidrojeolojik etütlerin 

ve su sondaj kuyularının mutlaka talimatta 

belirtilen projeye uygun inşa edilmesinin, 

jeofizik rezistiviteye önem verilmesinin ge-

rekliliğini belirten Öncü çalıştaya ev sahipliği ya-

pan DSİ 1.Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Eğitim organizasyonu faaliyetlerini yürüten Su 

Sondaj Şube Müdürlüğü adına konuşma yapan 

Şube Müdürü Salih Gürel Ünsal; katılımcılara 

çalıştay programı ve çalışma prensipleri hakkında 

bilgiler verdi. 

Aşağıda belirtilen konu başlıklarında 5 adet çalış-

ma grubu oluşturularak çalışmalar gerçekleştirildi.

• Su sondaj kuyu projelerine uygun çalışma, su 

sondaj kuyularıyla ilgili ihale mevzuatı, satın alı-

nacak su sondaj makinasının teknik özelliklerinin 

belirlenmesi, kuyu maliyetlerinin hesaplanması.

• Hidrojeolojik verilerin değerlendirilmesi, Yeral-

tısuyu rezervinin belirlenmesinde kullanılacak he-

saplar ve uygulama yöntemleri.

• Yeraltısuyunun Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında Yönetmelik ve tebliğin uy-

gulanması.

• Yeraltısuyu Arama ve Kullanma Belgelerinde 

Yaşanan Sorunlar ve çözüm Önerileri

• Jeofizik Kuyu Logu ve karşılaşılan problemler, 

Yeraltı suyu araştırılmalarında jeofizik rezistivite 

yönteminin uygulanması ve önemi. 

2 gün süren grup çalışmaları sonunda hazırlanan 

çalışmalar derlenerek program kapsamında tüm 

katılımcılara sunuldu.

15
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Akçay Barajı Proje İhalesi Yapımına Başlanıyor

Zara Hafi k sulama suyuna kavuşuyor 

16

Sulama ve içme suyu temini maksadıyla 

inşa edilecek olan Akçay Barajı Proje ihalesi 

27 Mayıs 2013 tarihinde yapıldı.

Bilecik Gölpazarı ilçesinin 10 km doğusunda 

Sakarya Havzasında Orta Sakarya projeleri ara-

sında yer alan Akçay Barajı, Gölpazarı ilçesinin 

Doğancılar, Dereli, Çiftlik ve Arıcaklar köyleri 

arazilerini sulayacak. İlçenin içme suyu ihtiyacını 

da karşılayacak olan baraj ön yüzü beton kapla-

malı kaya dolgu tipinde inşa edilecek ve yüksekliği 

temelden 54,5 metre olacak. 

Basınçlı borulu sistemle yaklaşık 7640 dekar tarım 

arazisinin sulanmasını sağlayacak suyu depolaya-

cak baraj 2014 yılı yatırım programına alınacak. 

Toplam maliyeti 2012 yılı fiyatları ile 38 milyon 

930 bin TL olan Barajın içme suyu faydasının yıl-

lık 3,5 milyon TL, sulama faydasının ise yıllık 2 

milyon  709 bin TL olacağı öngörülüyor.

Zara ve Hafik Sulamalarına su kaynağı olacak su 

alma yapısı ve iletim hattı çalışmaları tüm hızıyla 

devam ediyor.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Zara Hafik Sulamaları 

Su Alma Yapısı ve İletim Hattı inşaatının ihalesini 

06.01.2012 tarihinde yapmış ve 31.08.2012 tari-

hinde işe başlanmıştı. Zara ve Hafik ilçeleri kadar 

Sivas ve ülkemiz için de büyük bir öneme sahip 

olan bu proje 25 000 000 TL’ye mal olacak. Proje 

kapsamında 3 750 metre uzunluğunda Ø=3000 

mm çapında CTP Boru hattı, 1 920 metre uzun-

luğunda ve 3 metre çapında tünel ile 1 adet regü-

latör inşaatı bulunuyor.

Zara ve Hafik’te bulunan tarım arazilerinin bir 

an önce suya kavuşması için kış sezonu boyunca 

da tüm hava muhalefetine rağmen çalışmalara 

ara vermeden devam edildi. Bu çalışmalar neti-

cesinde 23.05.2014 tarihinde işin tamamlanması 

planlanıyor. Böylece iletim hattının tamamlanma-

sıyla beraber, 9 360 hektar tarım arazisi sulamaya 

açılacak.
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Bugüne kadar 

Zara Hafik Sula-

maları Su Alma 

Yapısı ve İletim 

Hattı inşaatında 

%18,5 fiziki ger-

çekleşme sağlan-

dı. Projeye 2013 

yılında 8 436 886 

TL ödenek ayrıl-

dı. 2013 yılında 

inşaat çalışmala-

rına tüm hızıyla 

devam edilerek 

planlanan za-

manda proje ta-

mamlanacak.

Zara Hafik Sula-

maları Su Alma 

Yapısı ve İletim 

Hattı inşaatının 

tamamlanmasıy-

la Zara ve Hafik 

İlçelerinde bulu-

nan tarım arazi-

leri yıllardır arzu 

ettiği suya kavuş-

muş olacak. Zara 

ve Hafik Sulama-

ları, yetiştirilen 

ürünlerin çeşit-

liliği ve verimin 

artmasından do-

layı, ülkemize ve 

yöre halkına eko-

nomik zenginlik 

sağlayacak .
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Kütahya Beşkarış Barajı Sulama sahasında kalan 

yerleşim yerlerinde arazi toplulaştırılması hakkın-

da bilgilendirme çalışmaları başladı.

DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından in-

şaat çalışmalarına başlanan, Beşkarış Sulama Sa-

hasında kalan, Altıntaş İlçesi, Çayırbaşı Beldesi, 

Kuyucak, Murathanlar, Pusan, Yapılcan, Altun-

taş, Yolçatı, Beşkarış, Alibeyköy, Aykırıkçı, Batak, 

Çakırsaz, Gecek ve Genişler Köyleri arazilerini 

kapsayan alanda ilk olarak köy muhtarları ve aza-

ları bilgilendirme toplantıları yapıldı. 

Toplantıya; DSİ Emlak Kamulaştırma Daire 

Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ceylan, DSİ 3. Böl-

ge Müdür Yardımcısı Adil Sabancı, Emlak ve 

Kamulaştırma Şube Müdürü Abdullah Çömlek-

çi, DSİ 34. Şube Müdür Vekili Emre Moralı ve 

yapımcı Firma Sistem Elektromekanik yetkilileri 

ile birlikte, Altıntaş Kaymakamı, Altıntaş Beledi-

ye Başkanı, Çayırbaşı Belediye Başkanı ve sulama 

sahası içinde kalan ve arazi toplulaştırması yapıla-

cak yerleşim yerlerinin muhtar ve azaları katıldı.

5403 sayılı Kanunun 17. maddesine göre arazi 

toplulaştırması yapılması, Bakanlar Kurulunun 

07.06.2011 tarihli kararı ile kabul edilerek, 4 

Temmuz 2011 tarihli ve 27984 ( 2. Mükerrer ) 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe gir-

mişti. 
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01.01.2013 tarihinden 

itibaren DSİ Genel 

Müdürlüğü’nden emekli 

olan 47 işçi ve 3 memu-

run plaket töreni DSİ 

Konferans Salonunda 

DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’nın katılımıyla 

29.05.2013 tarihinde 

gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı ile başlayan tö-

ren, TES-İŞ’in (Türkiye 

Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) çeşitli tarih-

lerde yaptığı toplantı ve faaliyetlerin konu edildiği 

kısa bir film ile devam etti. 

Merasimde konuşan DSİ Genel Müdürü Akif Öz-

kaldı “Şu anda memur, sözleşmeli, işçi toplam 20 

098 mevcudumuz var. 10 sene önce personel ola-

rak ne idik; iş olarak ne idik bir çalışma yaptırdım. 

10 sene önce toplam 33 000 kişi iken bugün 20 

098; 10 sene önce toplam yatırım bütçesi yakla-

şık 2,5 milyar TL iken bu rakam şimdi 7.5 milyar 

TL’dir. Bir ters orantı var. Kişi başına düşen iş sa-

yısında artış var. Bu personel yeterli değil, perso-

nel sayımızı arttırmak gerekli. Bu konuda gerekli 

çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edece-

ğiz.” dedi. Özkaldı sözlerini “Bütün arkadaşları-

ma emeklerinden dolayı teşekkür ediyor bundan 

sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Bizlere 

haklarını helal etmelerini istiyorum. Hayırlı olsun 

.” diyerek tamamladı.

TES-İŞ Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Dural Ka-

rakoç da “Emekli olan DSİ mensupları hem bizi 

sevindiriyor, hem de hüzünlendiriyor, çünkü ara-

mızdan ayrılıp kendilerine ayrı hayat ve yaşam 

kuruyorlar. Emekli olan arkadaşlarıma ailesi ile 

mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. 

Emeklilik hayatında başarılar diliyorum.” dedi. 

 Konuşmaların ardından 1 Ocak 2012-14 Mayıs 

2013 tarihleri arasında emekli olan çalışanlara 

plaketleri takdim edildi.
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DSİ Çocuk Bakımevi 

tarafından, 16 Mayıs 

2013 Perşembe günü 

DSİ Genel Müdürlüğü 

Konferans salonunda 

yılsonu sergisi ve mezu-

niyet töreni düzenlendi.

Yılsonu sergisi; 5 ve 6 

yaş grubu öğrencilerin 

2012-2013 eğitim ve 

öğretim dönemi boyun-

ca sınıflarında yaptıkla-

rı elişi etkinliklerinden 

oluşturuldu. DSİ Genel 

Müdür Yardımcısı Gü-

ven Karaçuha’nın açılışını yaptığı sergiye DSİ 

Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Diniz, Proje 

ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Kılıç ve Destek Hiz-

metleri Dairesi Başkanı Salih Naci Uncu, Başkan 

Yardımcısı Hasan Çakıryılmaz tüm öğrenciler, 

velileri ve Çocuk Bakımevi çalışanları iştirak etti.

Sergi sonrası; 6 yaş grubu 62 öğrenci müzik, mo-

dern dans ve halk dansları alanlarında hazırladık-

ları gösterileri ailelerine ve katılımcılara sergiledi-

ler. Gösteri sonrasında cüppe ve keplerini giymiş 

olan çocuklara Genel Müdür Yardımcısı Güven 

Karaçuha, Ali Rıza Diniz, Proje ve İnşaat Daire-

si Başkanı Ali Kılıç ve Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanı Naci Uncu, Başkan Yardımcısı Hasan 

Çakıryılmaz katılım belgelerini verdiler. Mezuni-

yet töreni veli ve misafirlerin yoğun ilgisi ve mem-

nuniyetiyle son buldu.
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DSİ Genel Müdürlüğü çalışanları DSİ Genel Mü-

dürü Akif Özkaldı’nın öncülüğünde, bir çok kamu 

kuruluşuna örnek olabilecek çok önemli, anlamlı 

ve bir o kadarda gerekli olan bir projeye imza at-

tılar. Hayata geçirilen bu projede DSİ Genel Mü-

dürlüğü çalışanları, Türkiye’deki ihtiyaç sahibi 

okul ve öğrencilerine el uzatarak onların okuması, 

ilim irfan öğrenmelerine yardım edecek mahiyette 

araç ve gereçlerinin temininde yardımda bulun-

dular. DSİ Genel Müdürlüğü çalışanları geleceğin 

büyük insanları olacak olan öğrencilerimize sahip 

çıkma konusunda hassas, fedakar ve özverili olma-

sı gerektiğini düşünüyorlar.

Bu güzel ve anlamlı proje kapsamındaki okullar-

dan birisi de Erzurum’un Çat İlçesine bağlı Yar-

mak Köyü İlköğretim Okulu’ydu. Okul öğrenci-

leri, öğretmenleri, köy halkı DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı’nın ve Genel Müdürlük çalışanları-

nın bu kadar ince düşünmelerinin kendilerini çok 

memnun ettiğini dile getirdiler. Yarmak Köyü 

İlköğretim Okulu Müdürü Levent Fırat ise “oku-

lumuza yapılan bu davranış bizi çok sevindirdi. 

DSİ Genel Müdürlüğü çalışanlarının bu örnek 

davranışı takdire şayan, ben burada uzun za-

mandır görev yapıyorum ama şu ana kadar böyle 

güzel bir uygulamaya rastlamadım. Çok şaşırdım 

ve çok hoşuma gitti açıkçası, öncelikle DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı Beyefendiye, DSİ Genel 

Müdürlüğü çalışanlarına, ayrıca DSİ 8. Bölge 

Müdürlüğü’nden buraya kadar zahmet ederek 

gelen Destek Hizmetleri Şube Müdürü  Hikmet 

Serçemeli’ye, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Şefi Ya-

şar Alabayrak’a, ekibine ve bütün DSİ Ailesine 

çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Hediyelerin teslimi sırasın da DSİ 8. Bölge Mü-

dürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü  Hikmet 
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Serçeme l i ’ n in 

çocuklara DSİ 

armalı şapka ve 

tişört dağıtması 

renkli görüntü-

lere sebep oldu. 

Yarmak İlköğre-

tim Okulu öğren-

cileri ise taktığı 

şapkalarla el sal-

layarak kendile-

rini unutmayan 

DSİ Genel Mü-

dürlüğü çalışan-

larına teşekkürle-

rini yolladılar.

Konuyu değer-

lendiren DSİ 8. 

Bölge Müdü-

rü  Sabahattin 

Çapkınoğlu ise 

“Bölge Müdür-

lüğü olarak böy-

le güzel bir or-

ganizasyona ve 

düşünceye vesile 

olmak, oradaki 

çocukların mut-

luluğunu paylaş-

mak bize ayrıca 

büyük kıvanç ve 

sevinç kaynağı. 

Umarım bu uygulama birçok kesime örnek olur. 

Geleceğimizin teminatı çocuklara sahip çıkma ve kardeşliği pekiştirme adına fevkalade bir proje.” şeklinde 

konuştu.
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K I SA Genel Müdür  Yardımcısı Ali Rıza Diniz Başkanlığındaki Heyet Balıkesir’de 
İncelemelerde Bulundu 

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Diniz Baş-

kanlığında; Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali 

Kılıç’ında bulunduğu Genel Müdürlük heyeti ile 

DSİ 25. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker Başkanlı-

ğında Bölge Müdürlük heyeti, Manyas II.Merhale 

Projesi Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması, Biga 

Taşoluk Projesi İletim Tüneli, Altınova-Dikili 

Ovası Sulaması İnşaatlarında 02-03 Mayıs 2013 

tarihlerinde incelemelerde bulundu.

Heyet, İnşaatları incelemeye geçmeden önce şan-

tiye yetkililerinden brifing aldı. Genel Müdürlük 

ve Bölge Müdürlük yetkilileri ile yüklenici firma 

ve şantiye yetkilileri arasında projelerin ayrıntıları 

ile alakalı toplantı yapıldı.

Yapılan toplantılarda, projelerin fiziki gerçek-

leşme oranları incelendi, darboğazlar tartışıldı, 

darboğazların çözümleri ile ilgili görüşler masaya 

yatırıldı. Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Diniz, 

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Kılıç ve Bölge 

Müdürü Ali Fuat Eker tespitlerini şantiye defterle-

rine yazarak imza altına aldılar.

Heyetin, Manyas II.Merhale Projesi Manyas 

Ovası Sağ Sahil Sulaması İnşaatını yerinde incele-

me aşamasında, Manyas Belediye Başkanı Hasan 

Kahraman Heyete katılarak proje ile ilgili görüş-

lerini ve projeden duyduğu memnuniyetini dile 

getirdi. Kahraman, Genel Müdür Yardımcısı Ali 

Rıza Diniz’e teşekkürlerini de iletti.

Yine, Altınova-Dikili Ovası Sulaması İnşaatını ye-

rinde inceleme aşamasında projeden faydalanan 

yöre halkı da Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza 

Diniz’e memnuniyetlerini dile getirdiler. Şantiye-

de yapılan toplantıya Altınova Belediye Başkanı 

ve Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Asım Sürer 

ile Dikili Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Ali Ra-

şit Kösten de katıldı. 

23
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K I SA Uluslararası “Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller” Sempozyumu Gerçekleştirildi. 
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02-03 Mayıs 2013 tarihleri arasında Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi tarafından 

Kayseri’de Uluslararası Osmanlı Devleti’nde Ne-

hirler ve Göller Sempozyumu (Ticaret-Tarım-

Hukuk-Askeri-Ulaşım) adıyla bilimsel bir etkinlik 

düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden 

100’ün üzerinde akademisyenin katıldığı sempoz-

yum kapsamında Kayseri Hilton Oteli’nde DSİ 

Genel Müdürlüğü ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 

(Kayseri) tarafından kurulan DSİ tanıtım standına 

katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Stant 

da yer alan DSİ tanıtım materyalleri, sempozyu-

ma katılan öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafın-

dan kısa sürede tüketildi.

DSİ 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun da sem-

pozyuma katılanlar arasında idi. DSİ’nin bu tür 

organizasyonlarda yer almasının ve tanıtılmasının 

DSİ imajına dünyada ve Türkiye’de olumlu katkı 

sağlayacağını belirten Hayrullah Coşkun tüm böl-

gelerimizde bu tür organizasyonlara destek veril-

mesi ve DSİ teşkilatının halka daha iyi tanıtılması 

gerektiğini söyledi.
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Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu: 
“…geçmişteki 
ödeneklerle 
bu baraj 
80 yılda dahi 
bitmezdi. 
Buna el 
atmalıydık…”
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Kendi kategorisinde Avrupa’nın en yüksek barajı 

unvanıma sahip Çine Adnan Menderes Barajı’nın 

yapılması ilk olarak 1869 yılında Sultan Abdulaziz 

Döneminde gündeme gelmişti. Baraj o tarihten 

tam 141 yıl sonra 10.10.2010 tarihinde tamamla-

narak hizmete açıldı. Aydın’ın Çine ilçesine bağ-

lı bir baraj yapılması talebi aradan 5 padişah, 59 

Hükümet geçtikten sonra ancak 2010 yılında kar-

şılık bulabildi. 

1869 yılında Aydın’da toplanan ve ilk Aydın 

Meclisi olarak tarihteki yerini alan Aydın Vilayeti 

Umum Meclisi, Aydın ve Aydın vilayetine bağlı 

Muğla, Manisa, İzmir ile birlikte 4 bölgeyi içine 

alıyordu. Vilayet Meclisi toplantılarında bu dört 

ille alakalı meseleler görüşülerek çözüm önerile-

ri ile birlikte İstanbul hükümetine gönderiliyor-

du. 1869 yılında gerçekleştirilen ilk toplantının 

kararlarından biri de Çine Çayı’nın önüne bir 

bent yapılarak, vilayetin Çine Çayı’nın sebep ol-

duğu taşkınlardan korunmasının temin edilmesi 

ve burada toplanacak suyun tarımsal sulamada 

kullanılmasıydı. Kararda Karaman köyü ve çev-

resinin sulanmasını sağlayacak bentten elde edile-

cek gelirin halkın tarımsal üretimini arttıracağı ve 

aynı zamanda hazineye de katkı sağlayacağı ifade 

ediliyordu. Aydın vilayeti kararları 12 Şubat 1869 

yılında alınmış ve padişaha iletilmişti. Ancak baraj 

Sultan Abdulaziz döneminde inşa edilemedi. Pa-

dişah Sultan Abdülaziz’in ardından kısa bir süre 

tahta çıkan 3. Mustafa’dan sonra sırasıyla Abdül-

hamit, Sultan Reşat ve Vahdettin dönemlerinde 

de baraj yapılamadı. Cumhuriyetin ilanının ardın-

dan görev yapan 59 hükümet döneminde de inşa 

edilemeyen baraj ancak 2010 yılında tamamlana-

rak vatandaşların hizmetine açıldı.

İnşasını İnşasını 141141Yıl Yıl 
Bekleyen BarajBekleyen Baraj

32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz
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ÇİNE ADNAN MENDERES BARAJI 
   

Yeri Aydın

Akarsu Çine Çayı

Amaç Sulama-Enerji-Taşkın Koruma

İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı 1995 - 2010

Gövde Dolgu Tipi Silindirle Sıkıştırılmış Beton

Gövde Hacmi 1410 dam3 

Yükseklik (Temelden) 136

Normal Su Kotunda 
Göl Hacmi

350 hm3

Normal Su Kotunda 
Göl Alanı

9,34 km2

Sulama Alanı 22358 ha

Güç 47,20 MW

Yıllık Üretim 118 GWh

136 metre yüksekliği ile Silindirle sıkıştırılmış beton gövde kategorisinde Avrupa’nın en yüksek 

barajı olan Çine Barajı ve HES, 22 358 hektar alanı suluyor, 9 100 hektar araziyi taşkınlardan 

koruyor ve yılda 118 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirme kapasitesine sahip. 

Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB)Barajlar 

SSB barajlar, oldukça düşük oranda karışım suyu ve çimento içeren özel 
bir beton türünün tabakalar halinde yerine serilerek sıkıştırılması suretiyle 
inşa edilen yapılardır. Bu betondaki karışımda çimento içeriği klasik beto-
nunkinden az olmakla birlikte benzer malzemelerden oluşur. Çimentodan 
başka uçucu kül gibi ek bağlayıcı maddelerin de katılabildiği bu karışım, 
genellikle titreşimli silindirlerle sıkıştırıldığı için oluşturulan betona bu ad 
verilmiştir.   
SSB baraj metodu dünyada yıldan yıla çok büyük hızla yaygınlaşmakta-
dır. Bunun en önemli sebepleri; yapı boyutlarının küçültülmesi dolayısıyla 
malzeme ve işçiliğin azaltılması, düşük çimento miktarı kullanılması, klasik 
dolgu ekipmanlarıyla yapılabilme imkânı, kısıtlı süreli işlerin çabuk bitirile-
bilmesinin temini ve çok ekonomik bir çözüm oluşturulmasıdır.  
SSB barajların iki yüzü de diğer türlere göre daha dik şevli yapılabilir. 
Böylece bu tür barajlarda daha az malzeme gerekli olur. Ayrıca daha hızlı 
yapılabildikleri için daha erken hizmete girerler ve zamandan en az % 30 
tasarruf edilir. Bu şekilde bir dolgu baraja göre toplam maliyette % 30 - 40 
mertebesinde ekonomik fayda sağlanır. 
Bugün sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de ma-
liyeti en aza indirmek için bu metot hızla yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda 
ABD, İngiltere, Japonya ve Çin’deki beton barajların çoğu bu şekilde yapıl-
mış ve yapılmaktadır. 

1869 yılında gündeme ge-

len barajın inşaatına ancak 

1995 yılında başlanılabildi. 

Fakat ödenek yetersizlikleri 

sebebiyle 2003 yılına kadar 

sadece baraj yol inşaatları 

tamamlanabilmişti. O ta-

rihten itibaren DSİ Genel 

Müdürlüğü tarafından yü-

rürlüğe konulan yeni yatı-

rım stratejileri diğer bütün 

projelerde olduğu gibi Çine 

Adnan Menderes Barajı in-

şaatına da ivme kazandırdı. 

DSİ’nin yeni yatırım strate-

jileri uzun yıllar sürünceme-

de kalan ve fiziki gerçekleş-

meleri diğerlerine nazaran 

daha yüksek oranda olan 

projelere öncelik verilmesi-

ni öngörüyordu. Bu strate-

jilere göre DSİ bütçesinin 

programdaki bütün proje-
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lere eşit olarak yayılması yerine öncelikli olan-

lar belirlenerek belirli bir fiziki gelişme sağlamış 

olan tesislere ağırlık verildi. Bu uygulama neti-

cesinde tesisler kısa sürede tamamlanarak ülke 

ekonomisine büyük bir katkı sağlandı. Yine bu 

yatırım stratejisi neticesinde 1869 yılında gün-

deme gelen, 1995 yılında inşaatına başlanılan 

ve 2003 yılına kadar ancak baraj ulaşım yolları 

tamamlanabilen Çine Adnan Menderes Barajı 7 

yıllık bir süre zarfında tamamlanarak 2010 yılın-

da işletmeye alındı.

80 yılda dahi bitmezdi…

Çine Adnan Menderes Barajı’nın inşa edilme-

sinde DSİ’nin yatırım stratejilerini değiştirmesi-

nin yanında arttırılan ödeneklerin de büyük payı 

vardı. Bu durumu Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu şöyle anlatıyor: “2004 

yılında ben bizzat giderek inceledim. Daha tam 

temeli atılmamış sadece yol yapılmış. Bu yol DSİ 

tarafından yapılan Çine – Muğla yolu. Ölüm 

yolu olarak adlandırılan yolun yerine mükem-

mel bir yol yapıldı. Yalnız baraj temel safhada 

bile değildi. Hatta ben o zamanki toplantıda 

sunu söyledim: geçmişteki ödeneklerle bu baraj 

80 yılda dahi bitmezdi. Buna el atmalıydık. Pro-

jeye el attık. Müteahhitle yeniden görüşme yap-

tık. Pazarlık yaptık ve neticede hızla bu barajın 

yapılması için gayret ettik.”

Dönemin DSİ Genel Müdürü Haydar 

Koçaker’de konuyla ilgili şu görüşleri dile geti-

riyor: Ben 2003 yılı başındaki DSİ bütçesine ba-

kıyorum 2 milyar 70 milyon civarındaydı. Bu yıl 

bakıyorum (2010) 5,7 milyar neredeyse 3 katını 

bulmuş vaziyette. Çok hızlı bir faaliyetimiz var. 

Çok hızlı… Bu faaliyet başta ödenek ayrılmasın-

Baraja ismi verilen T.C. Başbakanlarından 
(1950-1960) Adnan Menderes
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dan geliyor. Projenin yapılmış olmasından geli-

yor, yapılacak olan projelerden geliyor. Şu anda 

bir taraftan fabrika gibi çalışıyoruz, bir taraftan 

etüd yapıyoruz, bir taraftan planlama yapıyo-

ruz, bir taraftan proje yapıyoruz, bir taraftan 

ihale yapıyoruz, bir taraftan inşaatları gerçek-

leştiriyoruz, bir taraftan onları bitirip halkımızın 

hizmetine sunuyoruz, bir taraftan da bu tesis-

lerimizin işletme faaliyetlerini yönlendiriyoruz. 

DSİ faaliyetler yönüyle bir fabrika gibi çalışıyor 

diyebilirim.”

Barajın Adı Nasıl Değişti?

10.10.2010 tarihinde hizmete alınan diğer 9 te-

sisle birlikte açılışı yapılan Barajın isminin değiş-

tiğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mera-

simde yaptığı konuşmada ilan etmişti. Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan: “Sene 1869, dönemin 

padişahı Abdülaziz’e rapor hazırlanıp sunulu-

yor. Bu raporda Çine Nehri’ne bir bent yapıl-

ması, böylece inşa edilecek kanallarla bölgedeki 

bereketli toprakların sulanacağı ve bundan da 

önemli kazanç elde edileceği İstanbul’a iletiliyor. 

Fakat ne yazık ki Aydınlıların bu arzusu o za-

man gerçekleşmiyor. İşte Çine suyuna bu güzel 

gerdanlığı takmak, Adnan Menderes’in de ha-

yali olan bu barajı bitirmek bize nasip oldu. Bu 

sebeple bu barajın adını Çine Adnan Menderes 

Barajı olarak değiştiriyoruz.” diyerek barajın 

yeni ismini kamuoyuna duyurmuştu.

Barajın Getirdikleri

141 yıl inşa edilmeyi bekleyen Çine Adnan Men-

deres Barajı, daha fazla zaman kaybedilmeme-

si için hem malzemeden hem de zamandan ve 

dolayısıyla maliyetten tasarrufa imkân sağlayan 

Silindirle Sıkıştırılmış Beton Gövde tipinde inşa 

edildi. Baraj bu özelliğiyle Avrupa’nın en yüksek 

barajı unvanını kazandı.

Baraj Avrupa’nın en yüksek barajı olmasının 

yanında hem sulama hem enerji hem de taşkın 

koruma özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Çine 
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Adnan Menderes Barajı ve HES üç ayrı sektör-

de ülkemize hizmet sağlayacak. Bunlardan en 

önemlisi can ve mal kayıplarına sebep olan Çine 

Çayı taşkınlarının önüne geçilecek olması. Ani 

ve şiddetli yağışlar neticesinde taşan Çine Çayı 

tarih boyunca büyük kayıplara sebep oldu. Ba-

rajın inşası esnasında bile 2 kere büyük taşkın 

meydana geldi. Bunlardan 2004 yılında yaşanan 

taşkında 75 milyon TL, 2009 yılında yaşanan 

taşkında ise 175 milyon TL maddi kayıp oluştu. 

Bu maddi kaybın yanı sıra ortaya çıkan sosyal 

sorunlarda taşkınların diğer bir olumsuz tara-

fı olarak vatandaşlarımızı etkiledi. Çine Adnan 

Menderes Barajı’nın inşa edilmesiyle tarih bo-

yunca Çine Çayı taşkınlarına maruz kalan 9100 

hektarlık bir arazinin emniyeti sağlanmış oldu. 

Bu alanda ikamet eden vatandaşlar ve tarım ara-

zileri taşkın tehdidinden kurtuldu.

Çine Adnan Menderes Barajı ve HES 22 bin 

hektar araziyi sulayacak suyu da depoluyor. Ba-

raj tarıma iki yönlü bir fayda sağlıyor. Birincisi 

taşkına maruz kalan tarım alanlarının emniyeti-

ni sağlayarak taşkın suları altında bulunduğun-

dan ekilemeyen arazilerin ekilmesini ve mahsul 

alınması barajla mümkün oluyor. İkincisi ise 

verimli arazilerin sulama suyuna kavuşması ile 

üretim artıyor. Baraj ile yılda 2-3 defa mahsul 

alınması mümkün olacak. Bölge çiftçisinin ta-

rımsal gelirinde 5 ila 10 kat artış  öngörülüyor.

Baraj, Santrali sayesinde de ülkemizin enerji 

arz güvenliğine katkıda bulunacak. Bilindiğini 

gibi gelişmekte olan ülkemizin enerji ihtiyacının 

büyük bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Bu 

sebeple ülkemizin alt yapı yatırımlarına aktarı-

lacak kaynaklar yurt dışına çıkıyor. Bu bakım-

dan HES’ler büyük önem taşıyor. Çine Adnan 

Menderes Barajı’ da 47 MW kurulu gücü ve 118 

GWh yıllık enerji üretim kapasitesi ile ülkemizin 

enerji üretimine destek olacak.
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Sulama ve enerji açısından ülke ekonomisine bü-

yük fayda getirecek olan ve 1964 yılında uygulan-

maya koyulan Manyas II. Merhale projesinde ça-

lışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manyas II.Merhale Projesi kapsamında Manyas 

Barajı ile Kocaçay ve su kaynağı Manyas Gölü 

çıkışı Karadere olan su potansiyellerinden yarar-

lanılarak 31 429 hektar tarım arazisi sulu tarıma 

açılacak ve yıllık 46,5 GWh enerji üretim kapasi-

tesi geliştirilecek.

Marmara Bölgesinin güneyinde, Susurluk Havza-

sında, Balıkesir il sınırları içinde yer alan Manyas 

II.Merhale Proje Sahasının etrafında, Karacabey, 

Mustafa Kemalpaşa, Susurluk ve Gönen ilçeleri 

yer alırken, Manyas ve Bandırma ilçeleri ise proje 

sahası içinde kalıyor. 

Manyas ilçe merkezinin 15 km güneybatısındaki 

Hacıosman köyünün 3.5 km güneyinde Kocaçay 

üzerinde Manyas II. Merhale Projesi kapsamında 

06.10.1993 yılında inşasına başlanılan Manyas 

Barajı, 24.12.2010 tarihinde tamamlanarak su 

tutma işlemi gerçekleştirildi. HES inşaatında da 

sona yaklaşılan projede, Ekim 2013 tarihinde bü-

tün ünitelerin tamamlanarak işletmeye alınması 

planlanıyor. 

II. Merhale Projesi kapsamında 13.09.2010 tari-

hinde inşaatına başlanan Manyas Ovası Sulama-

sı Sağ Sahil Sulaması, Manyas Barajı’nın 3 km 

Manyas II. Merhale Projesi
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Mansabında Kocaçay üzerinde inşa ediliyor. 

Manyas Regülatöründen alınacak sulama suyu 

ile 10 629 hektar cazibeli ve 192 hektar pompaj-

la olmak üzere toplam 10 821 hektar alan sula-

nacak. Proje dahilindeki Manyas regülatöründe; 

derivasyon kanalı, zemin iyileştirme ve geçirim-

sizlik perdesi çalışmaları devam ediyor. Yine 

aynı proje kapsamında, 04.01.2011 tarihinde 

inşaatına başlanan Ergili Pompaj Sulaması da 

Eylül 2013 itibari ile ta mamlanarak sulamaya 

geçmesi planlanıyor. 

İlk Çalışmalar 1964 Yılında Başladı

Manyas Projesi ile ilgili çalışmalara ilk defa, 

1964 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nce Susur-

luk Havzası İstikşaf Raporu’nun hazırlanması 

ile başlanmıştır.  Manyas Projesinin de yer al-

dığı raporun ardından 1965 yılında, Manyas ve 

Karacabey Ovalarının sulama, drenaj ve taşkın 

sorunları ile ilgili çözümlerin yer aldığı “Aşağı 

Susurluk Projesi Fizibilite Raporu” hazırlan-

mıştır. Bu raporda Manyas Ovası için Manyas 

Barajı ve Manyas Regülatörü, Karacabey Ovası 

için ise Susurluk Barajı ve Yahyaköy Regülatörü 

gibi tesisler önerilerek sulama ve drenaj şebeke-

leri buna göre tertiplenmiştir. 

Aşağı Susurluk Projesi Fizibilite Raporuna uy-

gun olarak, proje sahasının su ve toprak kaynak-

larının geliştirilmesine yönelik depolama, taşkın, 

sulama ve drenaj tesisleri ilgili yapılan etütler so-

nucu Susurluk Barajı’nın yapılabilirliği ile ilgili 

bazı sorunlar tespit edilmiştir. Susurluk Çayın-

da, Bigadiç yöresinde işletilen bor madenlerin-

den kaynaklanan bor kirliliği ile Emet-Adranos 

projesi kapsamında bulunan yeni sulama suyu 

olanakları gibi etkener dikkate alınarak proje 

yeniden gözden geçirilmiştir. Etüt sonuçları ve 

bulunan çeşitli alternatiflerin değerlendirildiği 

“Manyas Barajı Ara Raporu”  ara raporun-

da en ekonomik ve uygun çözüm olarak Man-

yas ve Karacabey sol sahil ovalarının Manyas 

Barajı’ndan sulanması, Karacabey Sağ Sahil 

Ovası ile Mustafa Kemal Paşa Ovalarının ise 

Emet-Adronos Projesi kapsamında sulanması 

önerilmiştir. Bu raporda açıklık getirilmeyen taş-

kın, sulama ve drenaj tesisleri ile Manyas Gölü 

işletme koşulları hakkındaki bilgiler de “Manyas 
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Karacabey Ovaları Sulaması Raporu” ile der-

lenmiştir. 

Daha sonra 1987 yılında hazırlanan “Manyas 

Projesi Planlama Revizyon Raporu”nda plan-

lama seviyesindeki Manyas Ovası Sulamasının 

“Toprak ve Drenaj”  ve “Tarımsal Ekonomi”, 

Jeoloji etütleri yapılmış, iklim ve su kaynakları 

bölümünün tüm bilgileri içerecek şekilde der-

lenmiştir. Manyas Gölünün orta ve uzun vade-

de içme suyu kaynağı olarak taşıdığı önem göz 

önünde tutularak su kalitesi ile ilgili hususları ve 

kirlenmelerden korunma maksadıyla geliştirile-

cek önerilere yer verilmesi istenmiştir.  

Manyas Projesi hakkında hazırlanan bu rapor-

lar doğrultusunda projenin ismi  “Manyas II. 

Merhale Projesi” olarak değiştirilerek “Manyas 

II. Merhale Projesi Revize Planlama Raporu” 

DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak 1996 

yılında DSİ Genel Müdürlüğümü Etüt ve Plan 

Dairesi Başkanlığınca onaylanmıştır.

Bu raporda, membada Osmanlı döneminden 

kalan maden yataklarının olması,  bor ve ağır 

metal değerlerinin yüksek çıkmasından dolayı 

Manyas Barajı ve Manyas gölünün su kalitesinin 

içme suyuna uygun olmadığı,  Mürvetler dere-

sinin üzerinde bir baraj yapılması düşünüldüğü 

belirtilmektedir. Sonraki yıllarda Bandırma ilçe-

sinin su ihtiyacı Gönen barajından, Manyas Gö-

bel Beldesinin su ihtiyacı ise Söve Göleti’nden 

karşılanmıştır.

Kuş Cenneti Koruma Altında 

Proje sahası içerisinde yer alan ve kuşların, su-

lak alanların ve doğanın tanınmasına da öncü-

lük eden Manyas (Kuş) Gölü, Türkiye’de ‘kuş 

cenneti’ olarak tanınan ilk alan olma özelliğini 

taşıyor.  Ayrıca barındırdığı flora ve fauna toplu-

luğu ile de dikkat çeken Manyas Gölünün kuzey-

batısında yer alan Sığırcı deltasının oluşturduğu 

ve Göl yüzölçümünün % 0,4’ünü oluşturan 64 

hektar delta 27.07.1959 tarihinde “Kuşcenneti 

Milli Parkı” olarak ilan edilmiştir. 1977’de gö-

lün tümü ‘Yaban Hayatı Koruma Sahası’ hali-

ne getirilmiş, 1981’de Milli Park ve çevresi SİT 

alanı ilan edilmiştir. Son olarak 1994 yılında, göl 

Türkiye’nin ilk beş Ramsar alanından biri ola-

rak seçilmiştir (10.200 hektarlık bölümü).

Milletlerarası düzeyde önem taşıyan milli park-

taki kuş zenginliği ve milli park tanımı içindeki 

başarılı koruma uygulaması nedeniyle Kuşcen-

neti Milli Parkı, 1976’da Avrupa Konseyi tara-

fından iyi korunan milli parklara verilen “A” 
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sınıfı diploma ile ödüllendirilmiş, daha sonra bu 

diploma 1981, 1986, 1991 ve 1996 yıllarında 

dört kez yenilenmiştir. Alanın tamamı 2006 yı-

lında Milli Park ilan edilmiştir.

Manyas Barajı ile Olası Taşkınlar 
Önlendi

DSİ Genel Müdürlüğü 1979 yılında,  Orman 

Bakanlığı ile belirlenecek aylara göre göldeki en 

düşük ve en yüksek su seviyelerine bağlı kalarak, 

gölün doğal yapısını koruyacağını taahhüt etmiş-

tir. Bu amaçla Manyas Gölünün çıkış ayağı olan 

Karadere ile birleşme noktasında bir regülatör 

inşa edilmiş ve gölün çevresinde seddeler oluştu-

rulmuştur. Bu önlemlere rağmen  su seviyeleri-

nin çok yüksek kaldığı ve özellikle yaz aylarında 

doğal seviyenin ortalama bir metre üzerinde su 

olduğu görülmüştür. 

Yüksek su seviyeleri kuşların en önemli beslen-

me alanları olan bataklıkların, özellikle üreme 

döneminde su altında kalmasına neden olmuş, 

Milli Parkta çok sayıda kuşun ürediği ağaçlar, 

kök ve gövdelerin uzun süre su altında kalma-

sından dolayı çürümeye başlamış, özellikle kü-

çük ağaçların sürekli su altında olmaları, küçük 

balıkçıl türlerinin üreme şansını azalttığı tespit 

edilmiştir. Bu duruma uyum sağlayan ve baskın 

bir tür olan Karabatak, kalan üreme sahaları-

nın büyük bir bölümünü kolaylıkla elde etmiş, 

1970’lerde 300 çift olan popülasyonu 1995’te 

2000 çifte yükselmiştir.

Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Avcılık Ge-

nel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi Başkanlığı 

kurumlarınca yapılan değerlendirmelerle, Kuş-

cenneti Milli Parkı’nın kuş popülasyonlarınca 

benimsenmesinin, göl suyu seviyesinde görülen 

periyodik değişimlerinin düzenine bağlı olduğu 

belirtilmiş, Kuşcenneti’nde aylara göre maksi-

mum, minimum ve ortalama olarak uyulması 

gereken su seviyeleri ayrı ayrı belirlenmiştir.

Manyas Barajı’nda su tutulduktan sonraki yıllar-

da Manyas Gölü’ndeki su miktarı Manyas Barajı 

ile kontrol altına alınmış, istenilen su seviyelerine 

uyulmuş, göldeki su seviyesi düzensizlikleri gide-

rilmiş, buna bağlı pek çok olumsuzluk ortadan 

kaldırılmıştır.
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DSİ Genel 
Müdürlüğü Mayıs 
ayında Adana, 
Şanlıurfa, Afyon, 
İzmir, Tekirdağ 
ve Kırklareli’nde 
açılış ve temel 
atma merasimleri 
gerçekleştirdi.
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Su yaşamın devamı ve ekonomik kalkınma 

için çok önemli. Artan sanayileşmenin yanı 

sıra tarımsal sulamaya olan talebin hızlı bir 

ivmeyle yükselmesi zengin olmadığımız su 

kaynaklarımızın daha etkili, verimli ve sür-

dürebilir bir şekilde geliştirilmesi ve yönetil-

mesi gerçeğini kaçınılmaz kılıyor.

Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanıl-

ması ve yönetilmesinin yanı sıra çevre dahil 

bütün kullanıcı sektörlerin ihtiyaçlarını gö-

zeten eşit bir paylaşım esasından hareketle 

suyun faydalarının maksimize edilmesi ve 

vatandaşların sudan gelecek tehlikelere karşı 

korunması DSİ’nin başlıca sorumluluk alanı-

nı oluşturuyor.

Bu doğrultuda Devlet Su İşleri Genel Mü-

dürlüğü Mayıs ayı süresince 26 tesisin açılışı-

nı gerçekleştirirken 59 tesisin de temelini attı.

Şanlıurfa Yatırımları

Bozova ve Suruç’ta 351 000 dekar tarım 

arazisine sulama suyu tesis edecek 4 adet 

projenin temel atma ve açılış merasimi ger-

çekleştirildi.

Merasime; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi 

Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Milletvekilleri, 

DSİ Genel Müdür Vekili Güven Karaçuha, 

DSİ’den 
Mayıs 
Mesaisi
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belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşla-

rının Genel Müdürleri, basın mensupları ve va-

tandaşlar iştirak etti.

“1000 günde 1000 gölet kapsamında Şanlıur-

fa’mıza 11 tane gölet ve sulaması düşmektedir. 

Bu göletleri ve dev sulama projelerini tamam-

ladığımız anda Şanlıurfa’mızın toprakları çok 

daha bereketli hale gelmiş olacaktır.” diyerek 

sözlerine başlayan Eroğlu yürüttüğümüz Suruç 

Tüneli Projesi ile; Ülkemizin gururu olan Ata-

türk Barajı’ndan alınacak su, pompa istasyo-

nu ile Suruç Tüneli’ne gelecek ve buradan da 

Suruç’un bereketli ve verimli topraklarına sula-

ma suyu sağlanacaktır. “dedi.

Bakan Çelik ise “ Yatırımlar gelecek yıllarda 

hızla devam edecektir. Yatırımlarla beraber iş-

sizliği de çözeceğiz. Şanlıurfa’mızı cazibe merke-

zi haline getireceğiz. Şanlıurfalı hemşerim artık 

İstanbul’a, İzmir’e, Ankara’ya, Bursa’ya gitme-

yecek kendi memleketinde iş güç sahibi olacak” 

diyerek yatırımların istihdam boyutuna dikkat 

çekti.

Açılışı  Yapılan Tesis
• Tepedibi Pompaj Sulaması

Temeli Atılan Tesisler
• Bozova Pompaj Sulama  3. Kısım Şebeke
• Taşbasan Sol Sahil 1. Kısım Şebeke
• Suruç Ovası Pompaj Sulaması Tp1 Pompaj Sulama-
sı Şebeke
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Çukurova’nın 
Bereketli Topraklarına 
Yatırımlar Devam Ediyor

189 milyon TL’ye mal olacak 10 adet tesisle   

302 000 dekar tarım arazisi sulu tarıma açılacak, 

1 milyon 25 bin 300 dekar sahaya su temin eden 

isale kanalları yenilenecek, Karataş ilçesi ve bir 

yerleşim yeri taşkınlardan korunmuş olacaktır.

Açılış ve Temel Atma Merasiminde konuşan 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu “DSİ, Adana’ya 642 

milyon TL yatırım yaptı. Bu tesislerle; 397 380 

dekar tarım arazisi sulamaya açıldı, 9 170 dekar 

tarım arazisinin sulama suyu depolama tesisleri 

tamamlandı, 33 000 m ana kanal korkuluğunun 

yapılması ile can ve mal kayıpları önlendi, 58 

741 m’lik kaplama kanalın anolarının yenilen-

mesiyle su kayıpları önlendi. Fakat bunlar da 

yeterli değil.” ifadelerini kullandı. 

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle ala-

kalı bilgi veren DSİ Genel Müdür Vekili Güven 

Karaçuha “189 354 990 TL’ye mal olacak tesis-

lerle; 302 400 dekar tarım alanına sulama suyu 

sağlanacak, 1 025 300 dekar sahaya su temin 

eden isale kanalları yenilenecek, 1 ilçe ve 1 yer-

leşim yeri taşkından korunmuş olacaktır.” dedi. 

Konuşmaların ardından AŞ. Seyhan IV. 8 YP 

1 Sahası Sulama Tesisine canlı bağlantı yapıldı. 

Açılış ve temel atma merasimine müteakip ise 

Adana il yatırımlarının ele alındığı il koordinas-

yon toplantısı gerçekleştirildi.

Açılışı Yapılan Tesisler
• Aşağı Seyhan Projesi İsale Kanalları Yenileme

• Yumurtalık Kaldırım Deresi Islahı

Temeli  Atılan Tesisler
• Aşağı Seyhan 4. Merhale 8 Yp 1 Sulaması 2. Ünite

• Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması

• Aşağı Seyhan 4. Merhale 7 Yp 1 Sulaması 2. Ünite

• İmamoğlu İlçe Merkezi Çepelce Deresi Kıyı Erezyonla-

rından Korunması

• Aladağ Dölekli Göleti Sulaması

• Pozantı Yağlıtaş Göleti

• Adana Dölekli Göleti

• Pozantı Yağlıtaş Göleti Sulaması

Afyon’da Temel Atma Merasimi 
Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’da bulunan Değirmenayva-

lı Göleti ve Sulaması’nın temel atma merasimi 

17.05.2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu

Temeli atılacak tesisle alakalı bilgi veren Eroğlu 

“Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek 

olan bu göletimiz, Afyonkarahisar İli Merkez 

sınırları içerisinde Değirmenayvalı Kasabasın-

da Balıçayırı Deresi üzerinde yer almaktadır. 

Temelden yüksekliği 38 m olan bu gölet, sahip 

olduğu yükseklik ile aslında baraj kategorisine 

giren bir yatırımdır. Gövde hacmi 234 500 m3 

olan göletimizde 635 bin m3 suyun depolanması 
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sağlanacaktır. Proje tamamlandığında Afyonka-

rahisar Merkez Değirmenayvalı Kasabasına ait 

1 430 dekar tarım arazisi sulamaya açılacaktır. 

Proje ile tamamen basınçlı sulama sistemi uygu-

lanacak olup, damlama ve yağmurlama şeklinde 

olacaktır. Sulama alanından yıllık toplam 1 mil-

yon 533 bin 465 TL net gelir artışı beklenmek-

tedir. ”dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasına temeli atılacak tesis ile alakalı bilgi 

vererek başlayan Özkaldı “Afyonkarahisar il’ine 

DSİ tarafından yapılan toplam yatırım tutarı 

2013 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 726 milyon TL’dir. 

Bu süre zarfında 28 adet sulama tesisi tamam-

lanmış ve 180 bin dekar tarım alanına sulama 

suyu sağlanmış, tamamlanan tesislerle Afyonka-

rahisar İl Merkezi ile muhtelif ilçe ve beldelere 

yılda toplam 16 milyon 325 bin m3 içmesuyu 

temin edilmiş, hizmete alınan 103 adet taşkın 

koruma tesisi ile de Afyonkarahisar İl Merkezi, 

9 ilçe, 34 belde, 54 köy, 1 mahalle ve 291 bin 

360 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. “Ko-

karçay” olarak adlandırılan Akarçay deresi ıslah 

edilmiş, Afyonkarahisar’ımıza yepyeni bir rekre-

asyon alanı kazandırılmıştır.” dedi.

Konuşmaların ardından temel atma merasimi 

gerçekleştirildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr.Veysel Eroğlu ve beraberindeki heyet, DSİ 

Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ile bambaş-

ka bir hale gelen Akarçay’da inceleme yaptı, 

Akarçay’ın daha da güzel hale gelmesi için pro-

jeler masaya yatırıldı.
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İzmir’e 35 Tesis

Yatırımlarını Ülkemizin dört bir yanında art-

tırarak devam ettiren DSİ Genel Müdürlüğü, 

Ege’nin İncisi İzmir’de hizmet halkalarına yeni-

lerini ekledi. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu

19.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen 35 adet te-

sisin açılış ve temel atma merasiminde sözlerine 

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı 

kutlayarak başlayan Eroğlu “Son yıllarda İzmir 

hak ettiği yatırımları almaya başladı. Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı İzmir’e 2 milyar TL yatırım 

yaptı. Diğer kurumları da işin içine katarsak bu 

rakam 10 milyar TL’yi bulmaktadır. DSİ tara-

fından yapılan sulama, içme suyu ve dere ıslahı 

yatırımlarıyla 401.830 dekar tarım arazisi sula-

maya açılmış, yılda toplam 59 milyon metreküp 

içme suyu temin edilmiş, 4 ilçe, 3 belde, 29 köy, 

55 210 dekar tarım arazisi taşkından korunmuş-

tur.” dedi.

Temeli atılacak ve açılacak tesisler hakkında da 

bilgi veren Eroğlu konuşmasını “Temeli atılan 

tesisler Ülkemize ve İzmir’imize hayırlı olsun, 

emeği geçen herkes teşekkürlerimi sunuyo-

rum. Ülkemiz ve İzmir’imiz her şeyin en iyisine 

layıktır.”diyerek tamamladı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 

Konuşmasına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genç-

lik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başlayan Öz-

kaldı “Bugün açılışını yapacağımız ve temelini 

atacağımız 35 adet tesisin; 7 adedi gölet, 8 adedi 

gölet ve sulaması, 5 adedi gölet sulaması, 1 adedi 

yerüstü sulaması, 1 adedi sulama şebekesi reha-

bilitasyonu, 13 adedi de taşkın koruma tesisidir. 

138 milyon TL’ye mal olacak bu tesislerle; 35 

280 dekar tarım alanına sulama suyu sağlana-

cak, 3 700 dekar alanda rehabilitasyon yapıla-
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cak, maddi ve manevi kayıplar vermemize sebep 

olan taşkın afetine karşı da aldığımız önlemlerle 

12 940 dekar tarım alanı, 1 ilçe ve 27 yerleşim 

yeri taşkından korunacaktır. Bugün açılışını ya-

pacağımız ve temelini atacağımız 21 adet sula-

ma projesi İzmir için son derece önemlidir. 21 

adet sulama projemizin temel dayanağı 1 Ocak 

2012 tarihinde yürürlüğe giren, büyük sulama 

projelerinin dışında kalan alanlara su teminini 

hedefleyen “1000 Günde 1000 Gölet” projesi-

dir. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 

bu proje ile; hedefimiz hem Ülkemizde hem de 

İzmir’de vatandaşın hizmetine sunulmayan bir 

damla suyun kalmamasıdır.”dedi.

Özkaldı sözlerini “Bu tesislerin ülkemize ve siz 

saygıdeğer İzmirlilere hayırlı olmasını diliyor, 

sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. ”diyerek 

tamamladı.

Konuşmaların ardından Dikili Çıtak Göleti ve 

Sulaması’na canlı bağlantı gerçekleştirildi, daha 

sonra ise butona basılmasıyla birlikte açılış ve te-

mel atma merasimi tamamlandı.
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Açılışı Yapılan Tesisler

• Dikili Harputlu Göleti

• Foça Arpaçay Göleti

• Bergama Kıranlı Yerüstü Sulaması

• Ödemiş İlçesi Yandereleri 1. Kısım Taşkın Koruma

• Ödemiş Gölcük Gölü Yandereleri Taşkın Koruma

• Bakırçay Havzası Taşkın Koruma 1. Kısım

• Bakırçay Havzası Taşkın Koruma 2. Kısım

• Küçükmenderes Havzası 2. Kısım Taşkın Koruma

• Bakırçay Havzası Taşkın Ve Rusubat Kontrolu

• Aliağa Yenişakran Beldesi Arapboğan Deresi 2. Kısım

• Bergama Sarıcaoğlu Köyü Kavşak Deresi Taşkın Koruma

• Küçükmenderes Ana Yatak Sanat Yapıları 2. Kısım

• Kemalpaşa Nif Çayı Islahı (Taş Temini + Dsi Toplu Ma-

kinalı Çalışması)

Temeli Atılan Tesisler

• Aliağa Çıtak Göleti Ve Sulaması

• Aliağa Yenişakran Göleti

• Bergama Karalar Göleti Ve Sulaması

• Bornova Karaçam Göleti Ve Sulaması

• Kemalpaşa Bağyurdu Göleti Ve Sulaması

• Kemalpaşa Yukarıkızılca Göleti Ve Sulaması

• Kiraz Göleti

• Kiraz Göleti Sulaması

• Kiraz Haliller Göleti Ve Sulaması

• Tire Yenişehir Göleti

• Tire Yenişehir Göleti Sulaması

• Torbalı Aslanlar Göleti Ve Sulaması

• Torbalı Karakızlar Göleti Ve Sulaması

• Menemen Emiralem Göleti

• Menemen-Emiralem Göleti Sulaması

• Menemen Süleymanlı Göleti

• Dikili-Harputlu Göleti Sulaması 

• Ödemiş Bademli Göleti Sulaması

• Seferihisar Ürkmez Sulaması Rehabilitasyonu

• Küçükmenderes Ana Yatak Düzenlemesi 1. Kısım

• Küçükmenderes Havzası Trk 1. Kısım

• Küçükmenderes Havzası 3. Kısım Taşkın Koruma



Su  Dünya s ı  Haz i r an  2013

DSİ’den Tekirdağ ve 
Kırklareli İllerine 34 Adet Tesis

İlk olarak Tekirdağ’da gerçekleştirilen merasi-

me; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel 

Eroğlu, Tekirdağ Valisi  Ali Yerlikaya, Tekirdağ 

Milletvekili Tevfik Ziyaettin Akbulut, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Lütfi Akca, 

Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat Kadıoğlu, DSİ 

Genel Müdürü Sayın Akif Özkaldı, DSİ Genel 

Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Özdemir, çok 

sayıda bürokrat, basın mensubu ve vatandaşlar 

katıldı.

Merasimde konuşan Eroğlu “Size 62 müjde ile 

geldik. 62 müjdenin toplam maliyeti 640 milyon 

TL’dir. Önceden GAP, DAP, KOP, DOKAP, 

BAKAP projelerimiz vardı şimdi buna Trakya 

Değişim Projemizi (TRAGEP) ekliyoruz. Bu 

projenin toplam maliyeti 10 milyar TL’dir. Bu 

projenin içinde barajlar, göletler, içmesuyu tesis-

leri, arıtma tesisleri bulunmaktadır” dedi.

Eroğlu “Ergene Nehri’ni temizlemek asli hede-

fimizdir. Haliç’i nasıl pislikten, kirlilikten kurtar-

dıysak Ergeneyide pislikten ve kirlilikten kurta-

racağız” diyerek sözlerini tamamladı.

18 Adet Dere Islahı ve 
Taşkın Koruma Projesi

Daha sonra söz alan DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı konuşmasına açılış yapılacak ve teme-

li atılacak tesislerle alakalı bilgi vererek başladı. 

Özkaldı “Su kaynaklarımız, Ülkemizin bere-

ketini arttırdığı gibi bazen de gerekli tedbirleri 

almadığımız zaman üzücü felaketlerin yaşan-

masına sebep olmaktadır. Bu bağlamda bugün 

temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız 18 

adet dere ıslahı ve taşkın koruma projesinin ne 

kadar önemli olduğu, Ülkemizde bazı dönem-

lerde ve 2012 yılının Eylül ayında Çerkezköy’de 

yaşanan taşkın afetlerini gözümüzün önüne ge-

tirdiğimiz zaman kendinden ortaya çıkmaktadır. 

Temelini atacağımız diğer bir tesis ise ulaşım 

maksatlı inşa edeceğimiz Tekirdağ-Şarköy Yol 

Rölokasyonu işidir. 15 milyon TL’ye mal olacak 

bu iş ile; Çokal Barajı nedeni ile su altında kalan 

Tekirdağ Şarköy Yolu Emirali –İshaklı köyleri 

arasında kalan karayolu ile Emirali-Çınarlıde-

re arasında kalan köy yollarının rölekasyonu 

yapılacaktır.”dedi.

Açılış ve temel atma töreni ile Çerkezköy Bele-

diye Başkanlığı ziyaretinin ardından, Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu bera-

berindeki bakanlık heyeti ile birlikte, Çerkezköy 

OSB Bölge Müdürlüğünde, 7 Islah Organize 

Sanayi Bölgesinin yönetim kurulu başkanları ile 

bir toplantı yapıldı.

Açılışı Yapılan Tesisler
• Tekirdağ Şarköy Yörgüç Köyü Yarbaşı Köprüce Semer-

yarlar Ve Gölcük Dereleri Taşkın Koruma İnşaatı

• Saray Güngörmez Köyü Yerleşim Alanında Darıtarla 

Deresi Taşkın Koruma İnşaatı

• Tekirdağ-Merkez Ahmetgedikli Köyü Arazileri Karaca-

murat Dere Taşkın Koruma İnşaatı

• Tekirdağ-Saray Bahçeköy Bahçedere Ve Kulübetarla  

Deresi Taşkın Koruma İnşaatı
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Temeli Atılan Tesisler
• Tekirdağ-Merkez Kaşıkçı Köyü Arazilerinin Kılıçova De-

resi Taşkın Koruma inşaatı

• Tekirdağ-Çorlu Kumluca Dere Ve Yankolu Sinan Dede 

Deresi Taşkın Koruma İnşaatı

• Tekirdağ-Çerkezköy Pınarca Deresi Taşkın Koruma İn-

şaatı

• Tekirdağ-Hayrabolu Evrenbey Köyü Ve Arazileri Hayra-

bolu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı

• Tekirdağ-Merkez İnecik, Yukarı Kılıçlı, Oruçbeyli, Kara-

çalı Ve Semetli Köyleri Arazilerinin Kocadere T.K.

Tekirdağ-Marmara Ereğlisi Dereağzı Mahallesi Bağlar De-

resi Taşkın Koruma İnşaatı

• Tekirdağ-Malkara Kürtüllü Köyü Ve Arazileri Kürtüllü 

Dere Taşkın Koruma İnşaatı

• Tekirdağ-Malkara İbribey Köyü Arazisi Eğri Dere Taşkın 

Koruma İnşaatı 

• Tekirdağ-Muratlı Arzulu Köyü Ve Arazilerinin Bostanlık 

Deresi Taşkın Koruma İnşaatı

• Tekirdağ-Çorlu Maksutlu, Deregündüz Köyleri Ve Arazi-

leri Saya Dere Taşkın Koruma İnşaatı

• Tekirdağ - Muratlı Yukarı Sırt Köyü Arazilerini Anaderesi 

Taşkın Koruma İnşaatı

• Tekirdağ, Şarköy Mursallı Köyü Kolcu Ve Erik Dereleri 

Yukarı Havza Islahı

• Tekirdağ - Şarköy Uçmakdere Köyü, Uçmakdere Yukarı 

Havza Islahı

• Tekirdağ - Şarköy Gaziköy Çınarlı Dere Yukarı Havza 

Islahı

• Çokal Baraji Içmesuyu 2. Kisim ( Şarköy ) Isale Hatti

• Tekirdağ Çokal Baraji Tekirdağ-Şarköy Yol Rölokasyonu

Kırklareli’ne 15 Adet Tesis

Toplantının ardından Orman ve Su İşleri Baka-

nı Prof.Dr. Veysel Eroğlu bakanlık bürokratları 

ile birlikte Kırklareli’ne geçerek toplam maliyeti 

53 milyon TL olan 15 tesisin temel atma ve açılış 

merasimine iştirak etti.

Gerçekleştirilen merasim ile; 1 050 dekar arazi-

yi ve 5 köyü taşkından koruyacak 6 adet taşkın 

koruma tesisinin açılışı yapılmış, 2 adet atık su 

arıtma tesisinin, 25.830 dekar araziye sulama 

suyu sağlayacak Çayırdere Barajı Sulaması’nın 

ve 6 yerleşim yerini taşkından koruyacak tesisle-

rin temeli atılmış, 11 yerleşim  yeri, 1050 dekar 

tarım arazisi taşkınlardan koruyacak tesislerin 

ise açılışı yapılmıştır.

Açılışı Yapılan Tesisler
• Kırklareli Pınarhisar Ataköy Ev Ve Arazileri Kaynarca 

Deresi

• Kayalıköy Barajı Yukarı Havza Islahı İnşaatı

• Kırklareli Babaeski Mutluköy Arazileri Kocagöl Dere 

Taşkın Koruma İnşaatı

• Kırklareli Üsküp Göleti Yukarı Havza Islahı

• Pınarhisar Ataköy Ve Lüleburgaz Ceylanköy Tarım Ara-

zileri Kaynarca Deresi Taşkın Koruma İnşaatı

• Kırklareli Kofçaz Terzidere Sarptaç Ana Dere Yukarı 

Havza Islahı İnşaatı

Temeli Atılan Tesisler
• Kırklareli İli Merkez Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

• Vize Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

• Çayırdere Barajı Sulaması

• Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Beldesi Taşkın 

Koruma Tesisi

• Akıncılar Köyü Taşkın Koruma Tesisi

• Topçuköy Taşkın Koruma Tesisi

• Müsellim Köyü Taşkın Koruma Tesisi

• Çövenli K  Taşkın Koruma Tesisi

• Çiftlik Köy Taşkın Koruma Tesisi
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Hint kültüründe su hem toplumsal yapının hem de mimari yapının şekillenmesinde büyük rol oynadı. Ayrıca 
inançlarda da suyun izleri görülebiliyor. Zira Hindularda ölülerin yakılıp, küllerinin Ganj Nehri’ne serpildiğini 
bilmeyenimiz yoktur.
Suyun mimari alanı nasıl şekillendirdiğinin en açık göstergeleri ise: 

Hintçe’de baoli (baori), bawdi, kalyani ve ayrıca 

pushkarani olarak adlandırılan merdivenler, 

derine indikçe azalan bir dizi basamaktan oluşan 

havuz veya su kuyularını meydana getiriyor. Ko-

ruma altında olan bu su yapıları, hem tarihi hem 

de mimari açıdan büyük öneme sahip. Ayrıca bu 

yapılardan bazıları suyun seviyesini yükseltmek 

için su çarkına da sahip.

Yaygın olarak Batı Hindistan da bulunan baorile-

re, Pakistan’a kadar uzanan Hint Yarımadasının 

diğer kurak bölgelerinde de yer yer rastlanabilir.

Sağladığı fayda açısından önemi tartışılmaz olan 

bu su yapıları, aynı zamanda estetik bakımdan da 

dikkatleri üzerine çekiyor.

Diğer depolama yöntemlerinde olduğu gibi bao-

rilerde de temel maksat, yağışlardaki mevsimsel 

dalgalanmalar nedeniyle oluşan susuzluk ile başa 

çıkmak. Ayrıca bu sistemler yeraltı sularına ulaşı-

mı kolaylaştırması bakımından da önemli bir yere 

sahip.

Kapalı olarak da inşa edilebilen baoriler sayesin-

de, depolanan suyun buharlaşmasının önüne ge-

çilmiş ve muhtemel su kayıpları en aza indirgen-

miştir. Baoriler su yapısından çok daha fazlasıydı, 

zira bu sıra dışı yapılar dini törenler ve sosyal top-

lantılar için de uğrak mekânlardandı. Ayrıca dini 
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mozaik olarak çeşitli dinleri ve inanç şekillerini 

bünyesinde barındıran Hindistan’da baoriler de 

nasibini alıyordu. Kimileri bereket için tanrıça-

larına hediyeler ve adaklar sunuyor ve dualar 

ediyordu burada. Baorilerde yer alan süsler ve 

mimari detaylar; kent mimarisini de etkiledi. Bu 

etki anıtlarda açık bir şekilde görülebiliyor.

Tarihi MS 600 yılına kadar ulaşan baoriler, 

Hindistan’ın kuzeyindeki Rajastan eyaleti bo-

yunca binlerce inşa edildi. İndus Vadisi’nde bu-

lunan kalıntılar ise baorilerin tarihinin çok daha 

eskilere dayanabileceğinin ve VII. Yüzyıldan 

çok daha önce baorilerin İndus Vadisi Uygarlığı 

tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş olabilece-

ğinin mühim bir göstergesi.

Hindular tarafından bir sanat yapısı olarak da 

tanımlanan baoriler, Müslüman egemenliğinde 

daha gözde idi. XI. - XVI. Yüzyıllar arasında 

baorilerin inşası zirveye ulaştı.

Hint Yarımadasındaki İngiliz egemenliğinde, yö-

netim suyun temizliğinden memnun değildi, bu 

amaçla yapılar yerini borular ve pompalara bı-

raktı. Ancak sanatsal, tarihi ve estetik bakımdan 

gözdeliğini yitirmeyen baoriler, Babür işgalinde 

dahi zarar görmemişken, İngiliz İdaresinde dini 

törenlerin ve sosyal faaliyetlerin terk edilmesiyle 

eski renkli günlerinden çok daha uzakta kaldı.

Depreme dayanıklı olarak inşa edilen bu su yapı-

ları Richter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğünde bir 

depremde dahi en küçük bir zarar görmemiştir.



simleriyle bezenmiş balkonlardan oluşuyor. Çev-

re duvarı, yan veranda ve girişteki köşk sonradan 

eklenmiştir.”

Bir labirent edasında insan eliyle simetrik bir 

şekilde yapılan “Chand Baori” 3500 basamak-
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Hint kültüründe önemli bir yere sahip olan 

baoriler arasında bir tanesi hem mimari, hem 

tarihi hem de teknik bakımdan diğerlerinden 

daha ön planda: 

CHAND BAORİ

Chand Baori, Hindistan’ın Rajasthan eya-

letindeki Abhaneri köyünde yer alan merdi-

ven kuyusu ile ünlü bir yapı. Harshat Mata 

Tapınağı’nın tam karşısında olan bu merdiven 

kuyusu, M.S. 9. yy’da inşa edilmiş. Zeminin 30 

metre kazılması ile yapılmış 13 katlı bir bina 

olan bu yapı, toplam 3500 dar merdiven içe-

riyor.

19,5 metre derinliğinde, girişi kuzeyden ve kare 

olarak planlanan Chand Baori, Nikumbha Ha-

nedanı Kral Chanda (Chandra) tarafından MS 

8-9 yüzyıllar arasında inşa ettirildi. Üç bir yanı 

bulunan çift inişli merdivenlerden meydana 

geliyor. Kuzey tarafı ise kirişlerle desteklenen 

çoklu depolamalı koridorlardan ve Mahisha-

surmardini ile Ganeşa’nın  (Hint Tanrıçası) re-
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ŞAH ALİ MERDİVENLERİ

ESTETİK BİR BAORİ 

tan oluşan kuyu 30 metre derinliğinde. 1200 

yıllık bir yapı olduğu tahmin edilen Chand 

Baori Muson Yağmurları sırasında tepesine 

kadar su doluyor. Yılın birçok mevsiminde 

yeraltı suyundan dolayı kurumayan kuyu 

Hindistan’da gezilebilecek en ilginç yerlerden 

biri.

Hindistan’ın en ünlü simgelerinden en az 

Tac Mahal kadar ünlü olan yapı klasik Hint 

mimarisinin tüm dokunuşlarını üzerinde ba-

rındırıyor. Kuyulardan farklı olarak bu mer-

diven kuyuları, insanların merdivenleri kulla-

narak su seviyesine daha rahat ulaşmalarını 

sağlıyor. İklim veya çevre şartlarına göre bu 

merdiven kuyularının üstü kapatılabiliyor.



Kelebekler göz alıcı renkleri ve desenleri ile tarih boyunca insanların hayranlığını kazanmış, yumurtadan tırtıla, 
kozadan kelebeğe uzanan başkalaşım evreleri ile ilgi çekmiştir. Günümüzde de birer özgürlük sembolü ve baharın 
gelişini simgeleyen canlılar olarak değerlendirilen kelebekler 24 saatlik ya da 2-4 haftalık kısa yaşam süreleriyle 
insanlık tarihinde pek çok efsaneye, araştırmalara, pek çok görsel ve yazınsal sanat eserine konu olmuştur. 
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Gökyüzünün Renkli
Yaprakları
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Antik çağlarda, örneğin Eski Mısır’ın Teb kentin-

de M.Ö. 3500 yılına ait duvar resimlerinde bile 

kelebekler görülür. Antik Yunan’da ise ruhla en 

fazla ilişkilendirilen sembollerden biri olan kele-

beklerin başkalaşım evreleri M.Ö 384-322 yılla-

rında, Aristoteles tarafından gözlemlenerek, çeşitli 

canlı sınıflandırmaları yapmıştır. 

Farklı kültürlerde doğanın yeniden doğuşu ile iliş-

kilendirilen kelebeklerin başkalaşımı Amerikan 

yerlilerine ait bir efsanede umut ve sevinç kayna-

ğı olmuştur. Papago efsanesine göre ulu yaratıcı, 

yaşlanmanın çocukların kaderi olduğunu fark 

edince çok üzülür ve çeşitli kaynaklardan güzel 

renkleri büyülü bir heybede toplayıp çocuklara 

hediye etmeye karar verir. “İçine bir tutam güneş 

ışığı, gökyüzünden bir avuç dolusu mavilik, mısır 

tozunun beyazı, oynayan çocukların gölgesi, güzel 
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bir kızın saçlarının siyahlığı, düşen yaprakların 

sarısı, çam yapraklarının yeşili ile etrafındaki çi-

çeklerin kırmızısı, mor ve turuncusunu toplayıp, 

hepsini doldurmaya başlar.” Çocuklar heybeyi 

açınca içinden rengarenk kelebekler çıkar. Ha-

yatlarında böyle güzel bir şey hiç görmemiş olan 

çocuklar, üstelik kelebekler şarkı da söylediği için 

büyülenirler. Oysa hem güzel oldukları hem de 

şarkı söyleyebildikleri için öten kuşlar kelebekleri 

kıskanır ve ulu yaratıcıya şikayet ederler.  Böy-

lece şarkı söyleme yetisi geri alınan kelebekler, 

olabildiğine güzel ancak sessiz olurlar.

Kelebeğin geçirdiği başkalaşım, Hıristiyanlık-

ta ve diğer inanç sistemlerinde ruhun ölümden 

sonra yeniden dirilişini anlatmak için bir meta-

for olarak kullanılmıştır. Ondan önce Mısırlılar 

ve Yunanlılar da kelebeği yeni hayat ve ölüm-

süzlük sembolü olarak gördüklerinden mezarla-

rın içine altın kelebekler yerleştirmişlerdir. 

Kelebeğin başkalaşımı insan ruhunun geçirdiği 

evrelerle bağdaştırılırken, obur iştahıyla tırtıl, 

insanların fiziksel gereksinimlerinin ağır bastığı 

maddesel dünyayı temsil eder. Koza tıpkı bir me-

zar gibi, içimize dönüp değiştirmek istediğimiz 

özelliklerimizi düşündüğümüz bir dönemdir. 

Düşünce tarzımızda, hayata bakışımızda önemli 

değişikler yaşarız. Kozadan çıkan kelebek ise ye-

nilenmiş olarak kendimizdeki bu değişimi özgür-

ce dışarıya vuruşumuzu simgeler. Artık başka bir 

perspektiften bakarız dünyaya. Değişimi istemiş 

ve kabullenmişizdir. Bu süreçten kelebek kadar 

zarif bir biçimde başarıyla çıkarız.

 

Antik Yunan’da ise kelebek yeniden doğuşu ve 

ölümsüzlüğü simgeler. Yunanlılar çiçekten çi-

çeğe konan kelebeği, konudan konuya atlayan 

ruhun huzursuz arayışına benzetmişlerdir. Ke-

lebeğe de ruh kelimesinin karşılığı olan “psyche” 
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demişlerdir. Ruh bilimi olan psikoloji kelimesi 

de aynı kökten türemiştir.

Yunan mitolojisinde kelebek kanatlı güzel bir kız 

olarak tasvir edilen Psyche’nin(ruh) öyküsü ilk 

bakışta bir aşk öyküsü olarak algılansa da ger-

çekte ruhun çetin mücadelelerden zaferle çıkı-

şını anlatır. Büyüleyici bir güzelliği olan Psyche 

bir kralın kızıdır. Aşk Tanrısı Eros ona aşık olur. 

Ancak ölümlülerle ilişkide olması yasak olduğu 

için geceleri onu karanlıkta ziyaret eder ve ken-

dini görmesine izin vermez. Bir süre sonra me-

rakına yenilen ve sevgilisinin bir canavar olma-

sından şüphe duyan Psyche eline bir kandil alır 

ve ona bakar. Gördüğü yakışıklı yüz karşısında 

heyecanlanır ve kandilinden damlayan yağ ile 

Eros’u uyandırır. Öfkelenen Eros, sözünde dur-

madığı için Psyche’yi sonsuza dek terk eder. 

Psyche’nin güzelliğini kıskanan ve oğlunu baştan 

çıkardığı için kızgın olan Eros’un annesi Afrodit 

ise ona başarılması imkansız görevler vererek 

türlü eziyetler yaşatır. Sevgilisinin ölmek üzere 

olduğunu gören Eros onu affeder ve Zeus’un 

yardımıyla ona ölümsüzlük iksiri içirir. Evlenip, 

sonsuza kadar mutlu olurlar. Tıpkı Psyche gibi 

insan ruhu da sınavlardan geçerek kendini geliş-

tirir ve Tanrı sevgisine erer. 

Çin’de yeşim taşından bir kelebek aşkın ve evli-

liğin sembolüyken, Japonya’da kürenin içine çi-

zilmiş iki kelebek kadının zarafetini ve sadakatini 

temsil eder. 
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Kelebekler sadece bize sevinç veren, umut aşı-

layan güzel  canlılar değildir. Yaşam zincirin-

de çok önemli rolleri vardır. Yabani bitkilerin 

polenlerinin taşınmasına yardımcı olarak hem 

bitkinin çoğalmasını hem de o bitki ile besle-

nen canlıların yiyecek bulmasını sağlar. Hassas 

bünyeleri çevreyle ilgili en ufak değişikliklerden 

etkilendiklerinden, kelebekler ekolojinin sağlıklı 

olup olmadığının bir göstergesidir. Narin kanat 

çırpışından dolayı, bir sistemin verilerindeki en 

ufak bir değişikliğin öngörülemeyen büyüklükte 

sonuçlar doğurmasını anlatan Lorenz’in kaos te-

orisi “kelebek etkisi” adıyla anılır. 

Yumurtadan Tırtıla, 
Kozadan Kelebeğe Başkalaşım

Böcek takımının altında bulunan pulkanatlılar 

familyasından olan kelebekler (Lepidoptera) 

150.000 kadar farklı türü ile dünyanın hemen 

her bölgesinde yaşamakla birlikte tropikal alan-

lar çok farklı türlerdeki kelebeklere ev sahipliği 

yapar. Kelebekler pul veya derimsi kanatlarıy-

la diğer böceklerden ayrılırlar. Böcek takımları 

içerisinde kanadı, gövdesi, pulla örtülü tek takım 

kelebeklerdir. Ağız yapıları, erginlerde emmeye 

elverişli olarak hortum şeklindedir ve rulo gibi 

kıvrılmıştır. 

Kelebeklerle ilgili en ilginç şeylerden biri de, ağır 

hareketli, şişman bir tırtıldan, rengarenk kanatlı, 

güzel bir uçan böceğe dönüşürken gerçekleştir-

diği başkalaşımdır. Kelebeğin başkalaşımı (me-

tamorfoz)  dört aşamada gerçekleşir. 
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Her kelebeğin yaşamı yumurta olarak başlar. 

Çiftleşme sonucu döllenen yumurtaları bırak-

maya hazır hale gelen dişi kelebek kimyasal bir 

süreçle, ayakları aracılığıyla, bitkilerin “tadı-

na” bakar ve yavrularının beslenebileceği bit-

ki türünü ya da yakın tür grubunu tanır. Bazı 

kelebekler larvaları için sadece bir tür seçerken 

(monofagus), bazıları benzer türleri (oligofagus), 

başkaları ise farklı cinsten bitkileri (polifagus) 

kullanır. Uygun bitki bulunduktan sonra, dişi 

küçük yığınlar halinde seçtiği belli yaprakların 

üzerine yumurtlar ve birçok türde yumurtladık-

tan hemen sonra ölür. Yumurtanın içindeki lar-

va önce yumurtanın içini yiyerek kabuğa ulaşır, 

sonra da kabuğu yiyerek yumurtadan dışarıya 

çıkar. Gerçek bir yemek yeme makinesi olan bu 

tırtıl üzerinde bulunduğu bitkinin yapraklarını 

yemeye başlar. Hedefi mümkün olduğunca çok 

yemek olan tırtıllar kısa yaşamları boyunca ağır-

lıklarının 20 katı kadar yemek yerler. Doğal ola-

rak, bu kadar çok beslenen tırtıllar hızla büyür 

ve derileri aynı hızla genişleyemediği için par-

çalanır ve dökülür. Deri değiştirme olarak ad-

landırılan bu süreç, tırtıllar şişmanladıkça birkaç 

kez tekrarlanır. Bu yavaş-hareketli evrelerinde 

tırtılların bazıları aç bir kuşa besin olurken, bir 

çoğu renklerini çevreye uydurarak korunurlar. 

Bazı türlerin vücutlarındaki keskin dikenler veya 

dikenimsi tüyler, bazılarının üzerinde bulunan 

ve olduğundan daha büyük görünmesini sağ-

layan dairesel lekeler yırtıcıları kendilerinden 

uzak tutar. 

Tırtıl hayatta kalır ve tam büyüklüğe erişebilirse, 

kendini bir yaprağın sapına baş aşağıya asar ve 

ardından son kez deri değiştirir. Diğerlerinden 

farklı olarak bu defa eski deri hemen sertleşerek 

krisaliz ismi verilen dayanıklı bir kabuk haline 

gelir. Krisalizin içerisinde pupaya dönüşen tır-

tılın vücut parçaları, içinde bulunan özel, ön-
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programlanmış hücreleri besleyen kıvamlı bir 

sıvıya dönüşür.  Bu hücre yığınları, kanatlar, 

bacaklar ve göz gibi yeni bir yaratığın özelleşmiş 

vücut kısımlarını oluşturmaya başlar. Bu süreç, 

oluşacak kelebek türüne göre günler, haftalar, 

hatta bazen aylar boyunca sürer. Son aşama, 

başlangıçtaki tırtıl halinden tamamen farklı ke-

lebeğin krisaliz kabuğunu parçalayarak içinden 

çıkmasıdır. Artık yumuşamış kabuktan çıkan 

kelebeğin, henüz ıslak ve buruşuk olan kanatla-

rı düzelinceye ve içleri kan ile doluncaya kadar 

beklemesi gerekmektedir. Sürekli kanat çırparak 

kanatlarını güçlendiren kelebek artık uçmaya ve 

yeni bir yaşam döngüsüne baştan başlamak için 

eş aramaya hazırdır.

Her erişkin kelebek, vücut sıcaklığını kontrol et-

meye yarayan milyonlarca küçük pullarla kaplı-

dır. Bu pullar, ayrıca, kolaylıkla döküldüklerin-

den kelebeğin yırtıcıdan kurtulmasına yararlar. 

Kelebeklere farklı ve güzel renklerini veren de 

bu pullardır. 

Bir kelebeğin vücudu baş, göğüs (toraks) ve karın 

(abdomen) olmak üzere üç kısımdan oluşmakta-

dır. Başlarının üzerinde nesneleri hissetmek ve 

koku almak amacıyla kullandıkları iki uzun an-

ten ve binlerce küçük gözün bir araya gelmesin-

den oluşan iki büyük birleşik göz vardır. Bu yapı, 

kelebeğin aynı anda her yönü görmesini sağlar.  

Ayrıca çiçekli bitkilerin ürettiği enerji-kaynağı 

şekerli nektarı emebilmelerini sağlayan, pipet 

gibi kullandıkları, probossis adı verilen ince uzun 

bir hortumları vardır.
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SU AYGIRI ya da 
NİL AYGIRI
Iri cüsselerinin yanında oldukça yumuşak görünümlü olan bu hayvanlara neden ‘su aygırı’ denil-
diğinin cevabı Yunanca’dadır. Bilimsel ismi olan Hippopotamus, Yunanca -Nehiratı (hippos - At ve 
potamos - nehir) kelimesinin Latince şeklidir. İsmine rağmen su aygırı, atlardan çok balinalara ve 
yunuslara daha yakın akrabadır.
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Su aygırları 20’ye kadar hayvandan oluşan sürüler halinde yaşarlar. 

Grupların su ve karada sabit olarak sınırlandırılmış egemenlik alanları 

vardır. Alanın işaretlenmesi, erkek tarafından dışkısını dairesel kuyruk 

hareketi ile fırlatamasıyla olur. Yaşlı erkekler bazen tek başlarına ol-

salar da alışılmış olan, gruba liderlik yapmasıdır. Gruplar, dişiler ve 

yavrular bazen de genç erkeklerden oluşur.

Erkekler birbirlerine karşı kontrol alanlarını sert şekilde savunurlar. 

Birbirleriyle rekabet eden erkekler, hatta ölümle de bitebilen ağır kav-

galar yaparlar.

Su aygırları, suda bir hayata çok iyi uyum sağlamışlardır. Karada ter-

leme suretiyle çok su kaybederken çok hızlı güneş yanığı olurlar. Suyun 

ve güneşin etkilerinden, uyarıldıklarında kuvvetli bir şekilde salgılanan 

pembe rengi sümüksü bir salgı ile korunurlar. Suyun altına sıkça burun 

deliklerinin üstüne kadar dalarlar. Bu delikler kapandığından, su aygırı 

rahatça 10 dakika su altında kalabilir. Su aygırları hayatlarını su içinde 

geçirselerde esasında kötü yüzücüdürler. Çoğunlukla akarsuyun zemi-

ninde yürür ya da kendilerini suya taşıtırlar.

Genelde geceleri karaya çıkarlar ve düzlüklerdeki otları yerler. Günlük 

bitki ihtiyacı 50 Kg tutar. Yavaş akan nehirlerin yakınında bulunan, 

yeşil düz çimleri hatırlatan alanlar, su aygırlarının otlak alanlarıdır. Bu 

otlaklara ulaşmak için yine de günlük beş ile on kilometrelik mesafeyi 

geride bırakırlar. Bu esnada gruplar düzgün patikalar oluşturur.

Aslanlar ve timsahlar genç su aygırlarına saldırsalar da, gençler yetiş-

kinler tarafından korunduklarından ender olarak başarıya ulaşırlar.

Su aygırları kuraklık zamanının başlangıcında çiftleşir ve sekiz aylık 

bir gebeliğin ardından yağmur zamanı tek bir yavru doğururlar. Do-

ğum da döllenme gibi su içinde gerçekleşir. Döllenme sırasında dişi 

neredeyse tamamen suya bastırılır ve sadece hava almak için yüzeye 

çıkar. Yeni doğan aygır 30 ile 50 kg arasında olup, doğumdan hemen 

sonra yürüyebilir ve kendini zeminden su yüzeyine itebilir. Anneler su 

içinde yavrularını emzirdikleri ve yavrunun gece otlamaya giden anne-

sini takip edebilmesi için bunu yapabilmeleri gerekliliktir. Yavrusuna 

şekil vermek, kendisine bağlamak için anne yavrusunu, ilk günlerde 

özellikle güçlü bir şekilde savunur ve hiçbir su aygırını yaklaştırmaz. 

Sonradan ikisi de gruba katılır. İlk haftalarda yavru sadece anne sütü 
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ile beslenir, yavaş yavaş buna bitkisel besinler ek-

lenir. Yaklaşık bir yılın sonunda genç, sırf bitkisel 

gıda ile beslenir. Genç bir hayvan yedi yıla kadar 

bir süre annesinin çevresinde kalır. Yaklaşık 6 yıl 

sonra genç dişi su aygırı cinsel erginliğe ulaşır. 

Dişiler her iki yılda bir ürerler. Erkekler 6 ile 8 

yıl arasında ergenliğe ulaşsalar da kendilerine ait 

bir alanları olmaz. Bu yüzden 20 yaşında veya 

daha geç çiftleşirler.
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Vahşi hayattaki su aygırları 30 ile 40 yıl yaşar-

lar. Alışılmışın dışında uzun yaşayarak 53 yaşına 

ulaşmış su aygırı Bulette 1952–2005 yılları ara-

sında, Berlin Hayvanat Bahçesi’nde yaşamıştır.

Suaygırı, tropikal Afrikanın göllerinde ve «kanalarında 

yaşar. Boyu 140-160 santim, ağırlıkları ise yaklaşık 3 

tondur. Genellikle 10-30 bireylik gruplar halinde dolaşır. 

Gözleri, kulakları ve burun delikleri küçük çıkıntıların üs-

tünde yer alır. Böylece hayvan suda bulunduğu zaman 

gözler, kulaklar ve burun delikleri suyun yüzüne çıkarlar. 

Bağırışı bir çeşit kişneme gibidir; su bitkileriyle beslenir. 

Suyun içine dalmış olarak beş dakika kalabilen hızlı yü-

zücü hayvanlardır. Dişi her keresinde bir yavru doğurur. 

Yavrular suda doğar; doğduklarında 45 kg., renkleri 

pembe olan bu yavrular yürümeden önce yüzerler.

Tarihi zamanlara kadar su aygırı, Afrika’da 

Sahara’nın güney kesimlerinin yanında, Nil böl-

gesinde ve 3500 yıl önce ortadan kalktığı Mezo-

potamya ve Kuzeybatı Afrika’da da yaşamıştır. 

Ürdün Vadisi’nde daha 2000 yıl öncesine kadar 

bulunurdu. Bugün sadece, Afrika’da Sahara’nın 

güneyinde Aşağı Nil ve Kap bölgesi gibi geniş 

alanlarda yaşar ve Batı Afrika’nın geniş alanla-

rında nesli tükenmiştir. Yavaş akan, kıyı şeridi ve 

kumsalı olan her büyüklükte akarsularda, ısısı 18 

ve 35 °C aralığında sularda bu-

lunur. Otlamak için, akarsuyun 

yakın çevresinde otluk bölgele-

re ihtiyaç duyar.

Aşağıdaki koruma alanlarında 

su aygırları gözlemlenebilirler: 

Ndumo, Krügerpark, Moremi 

Game Reserve, Chobe, Mana 

Pools, Kafue, Südluangwa, 

Upemba, Tsavo, Arusha, Man-

yarasee, Ngorongoro, Salonga, 

Ruwenzori, Virunga, Murc-

hinson Şelaleleri, Kraliçe Eli-

zabeth, Meru ve Massai Mara, 

Malavi Gölü, Malombe Gölü, 

Shire Nehri, Zambezi.

Su aygırları, lezzetli etleri, fi ldişine 

benzer dişleri ya da sadece zevkine 

insanlar tarafından her zaman av-

lanmışlardır.

Su aygırı yaygın görüşün aksine ba-

rışçıl bir hayvan değildir. Afrika’da 

timsah ya da aslan gibi pek çok büyük hayvandan daha 

fazla ölüm vakasına sebep olur. Saldırı sırasında başını 

kafasını bir şahmerdan gibi kullanırken, 50  cm bulan 

köpek dişleri aynı şekilde tehlikeli silahlarıdır. Bunlar ye-

tişkin bir timsahı bir ısırıkta ikiye ayırabilirler. Su aygırı 

kayıklara saldırmaktan da çekinmezken, küçük olanları-

nı ters-yüz edebilecek durumdadır.
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Su aygırı (Hippopotamus amphibius), Nil aygırı 

olarak da bilinir, su aygırıgiller (Hippopotami-

dae) familyasından çok büyük memeli bir otobur 

hayvan. Bu familyanın diğer türü ormanda yaşa-

yan cüce su aygırı (Hexapotodon liberiensis)’dır.

Bilimsel ismi olan Hippopotamus, Yunanca 

-Nehiratı (hippos - At ve potamos - nehir) keli-

mesinin latince şeklidir. İsmine rağmen su aygırı, 

atlardan çok balinalara ve yunuslara daha yakın 

akrabadır. Nil aygırı adı, ilk su aygırlarının bu-

gün alt kısımlarında artık türü kurutulmuş olan 

Nil kıyılarında keşfedilmiş olmasına dayanmak-

tadır.

Bir suaygırı kafatası. Su aygırlarının köpek dişle-

ri 50 cm’ye dek uzayabilir.

Yetişkin bir su aygırının omuz yüksekliği 1.50 m, 

vücudu 4.50 m uzunluğundadır ki bundan, göv-

deye basık kuyruk 50 cm pay alır. Su aygırı 2700 

ile 4500 kg ağırlığındadır. Böylelikle gergedan-

larla birlikte fillerden sonraki en büyük ikinci 

kara hayvanı konusunda rekabet halindedir. Bir 

su aygırı belli durumlarda saatte azami 48 km/

sa. hıza ulaşabilir.

Su aygırının kafası çok büyük, geniş, basık, ve 

450  kg’a kadar ulaşan ağırlıktadır. Kulaklar, 

gözler ve burun delikleri kafa profilinde olduk-

ça yükselmiştir. Böylelikle hayvan su yüzeyinin 

alltında yüzer ya da dinlenirken, sadece bu or-

ganlar sudan yükselirler.

Su aygırlarının 44 dişi vardır. Her iki yanda da 

3 kesici diş, bir köpek dişi, dört öğütücü azı ve 

üç azı dişi bulunur. Alt çenedeki kesici dişler 

hemen hemen domuzlardaki gibi yatay durur-

lar ve devasa bir tehdit oluştururlar. Yukarıdaki 

köpek dişlerine karşı işleyip, karşılıklı birbirleri-

ni keskinleştirerek tehlikeli bir silah olurlar. İşte 

bu dişleri, yüksek hızı ve iri cüssesi sayesinde su 

aygırı Afrika’nın beş büyüklerinden beşincisidir.

Kısa bacakları üzerindeki fıçı şeklindeki gövde-

si hemen hemen çıplaktır. Gri-siyah deri rengi, 

deri çizgilerinde ve göz, kulak bölgesi çevresinde 

pembeleşir.

Gece yemek yedikten sonra , gün doğumundan 

önce sulara geri dönerler ve yediklerini öğütmek 

için suya gömülürler. Günlerinin çoğunu suda 

veya çamurda yatarak geçirirler. Gündüzleri 

dinlenerek geçiren gece aktif olan hayvanlardır. 

Genellikle suyun altında doğum yaparlar. Anne 

yavrusunu ilk nefesini alması için suyun üstüne 

iterek nefes almasını sağlar. 

Vücutları çok ağır olduğu için su içerisinde yü-

zemez tabana inerek yürürler. Ayaklarıyla nehir 

yatağını iterek hareket eder ve bir bale sanatçısı 

gibi zarif bir şekilde ilerlerler.
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Bir hipopotamın tek düşmanı diğer 

hipopotamlar ve onları derileri, diş-

leri ve etleri için avlayan insanlardır. 

Erkek hipopotamın bağırışı sağır edi-

ci 115 desibele kadar çıkar ve bir as-

lanın kükremesine benzer. Fillerden 

sonra en büyük kara hayvanlarından 

biridir. Boyutlarına göre inanılmaz 

çevik hayvanlardır. Saatte 48 km 

hıza ulaşabilirler. 

Yaban hayatta 40-50 yıla kadar ya-

şayan Su Aygırları’nın    hayvanat 

bahçelerinde ömürleri 10 yıl kadar daha uzun 

oluyor.

Ter bezleri yoktur, kırmızı bir sıvı salgılarlar. 

Bu sıvı vücutlarını güneşten ve bulaşıcı hastalık-

lardan korur. Kafalarının üst kısmında yer alan 

küçük gözleri, kulakları ve burun delikleriyle, 

suya tam olarak battıklarında bile koku alabilir, 

görebilir ve nefes alabilirler. Suyun altına sıkça 

burun deliklerinin üstüne kadar dalarlar. Su al-

tında rahatça 10 dk kalabilirler.

Su aygırları sanılanın aksine dost canlısı hay-

vanlar değillerdir. Alanlarına yabancı bir canlı 

girdiğinde tehlikeli olabilirler. Esnemeleri uyku-

larının geldiğinin değil çok sinirli olduklarının 

göstergesidir
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AĞIR AĞIR GİDECEKSİN 
BU HAYATTA:

SAL-SAL-
YAN-YAN-
GOZ-GOZ-
LARLAR

Bu sayımızda salyangozların yer alması tamamen bir resim 

sergisinin marifeti ile oldu. Floransa’da düzenlenen “Sal-

yangozların ağır hayatları” adlı sergiyi sizler için gezdik ve 

dünyanın farklı ülkelerinden fotoğrafçıların görsellerini siz-

lerin de görmenizi sağlamak istedik. Evet, serginin konusu 

ağır ağır yürüyen ve bu zor yürüyüşü kolaylaştırmak için de 

kayganlaştırıcı bir sıvı salgılayan salyangozlardı. Az sonra gö-

receğiniz fotoğrafl arda bu sessiz ve sakin canlının tabiat ile 

bütünleşmesinden doğan ilginç karelere de şahit olacaksınız. 

Sayfalarımızdaki geziniz boyunca sizler için küçük bilgileri de 

fotoğrafl arın yanlarına iliştireceğiz; sayfalarımızdaki gezini-

zin keyifl i olması dileğiyle...
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Salyangozlar, tatlı-
sularda, denizlerde 
ve bütün çevrede 
görülebilen hayvan-
lardır. Nemli yerlerde 
bulunurlar ve yağışın 
bol olduğu ve hava-
nın tam soğumadığı 
sonbahar aylarında 
sürekli görülürler. 
Vücutlarında bol 
miktarda su bulun-
duğu için çok soğuk 
havalarda donarlar. 
Çok sıcak havalarda 
ise su kaybederek 
kuruyabilirler. 
Geçtikleri yerlerde 
iz bırakmalarını 
sağlayan parlak 
renkli sümüksü bir 
sıvı üretirler. 

Wendy Dinkel - Hollanda

Vincenzo Piazza - İtalya

Fran Gambin - İspanya

Genelikle otçul olanlar, 
bitkinin taze sürgünle-
rini yediği için zarara 

sebep olabilirler. Çiftçiler 
ürünlerini salyangozlar-
dan korumak için çeşitli 
yöntemlere başvurular. 

Az sayıda oldukları 
takdirde, toplayıp uzak 

bir yere götürerek ya da 
çok olduklarında bahçe 

duvarlarına, sebze arala-
rına, ağaçlara sarımsak 

suyu dökerek ya da 
sarımsak asarak uzak 
kalmalarını sağlarlar. 
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Guillaume Riesen - ABD

Clemens Junior - Almanya

Fr
an

 G
am

bi
n 

- İ
sp

an
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Salyangoz neden parlak bir iz bırakır? 
Salyangoz sürünerek ilerler. Bu sürünme, hayvanın 

ayağ ındaki bezlerin devamlı olarak salgıladığ ı bir mukusla 
(mukoza zarının kadeh veya mukus gözelerinden salınan 

yapış kan bir salgı) kolaylaş ır. Salyangoz geçip gittikten 
sonra bu salgının parlak izi görülür. Bu yapış kan sıvı, 
hayvanın dikey duvarlara veya herhangi bir eğ iklikte 

sımsıkı tutunmak imkanını sağ lar. 
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Anıl Baktaş - Türkiye

Kristian Kretschmann - Almanya 
Gr
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yaKullandıkları diğer bir yöntem ise, bakır şeritler 
asmaktır. Bakır şeritlerin salyangozların salgı-
ladığı sümüksü maddeyle etkileşime girerek bir 
elektrik akımı oluşturduğu ve 
uzaklaşmalarına neden olduğu 
düşünülmektedir.

Salyangozlarla 
beslenen çok sayıda 

hayvan vardır. Kuşlar, 
küçük memeli hay-

vanlar, kertenkeleler, 
kurbağalar, kırka-

yaklar, böcekler ve 
bazı büyük salyangoz 
türleri salyangozlarla 

beslenen canlılar-
dandır.

Kabuklarıyla göv-
delerinin arasındaki 
kurumuş sümüksü sıvı, 
vücutlarındaki nemi 
kaybetmemelerini sağ-
lar. Kışın toprak altına 
ya da ağaç kovuklarına 
girerek etkinliklerini 
azaltırlar. 
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Anıl Baktaş - Türkiye
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Yazın çok sıcak 
olduğunda da benzer 
şeklide davranırlar. 
Çoğunlukla otçul ol-
makla beraber, etçil ya 
da omnivor olabilirler.
Salyangozlar en çok 
yağmur yağdığında 
ortaya çıkarlar.
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Lavinia Marin - Romanya
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Emily Cahal - ABD

Salyangozların tatlı su, deniz ve karada yaşayan çeşitli boy ve 
renkte birçok çeşidi vardır. Eski devirlerde güzel renk ve şekilli 
birçok deniz salyangoz kabuğu para yerine kullanılırdı. Diğer yanda, 
Bazı Uzakdoğu ve Batı ülkelerinde, salyangoz aranan bir yiyecektir. 

Romalılar, etrafı çevrili özel bahçelerde yemek için salyangoz 
beslerlerdi. Salyangozların bazıları zehirli madde ürettiğinden ve 
birçok parazite de ara konaklık yaptıklarından birçok tıbbi rahatsız-
lıklara sebep olurlar. İslam dininde salyangoz yenilmesine müsaade 
edilmemektedir.
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Alberto Paroni - İtalya

Fran Gambin - İspanya

Kara salyangozla-
rında gözler, daha 
uzun olan arka 
anten çiftlerinin 
ucunda yer alır. Kısa 
olan ön duyarga-
lar, dokunum ve 
koku sinirlerince 
zengindir. Su 
salyangozlarının 
çoğunda ise gözler, 
antenlerin dibinde 
kısa sapçıkların 
üzerinde bulunur. 
Kara salyangozları 
bitkisel besin ve 
çürümüş hayvansal 
artıklarla beslenir ve 
nemli yerleri tercih 
ederler. 



Michaela Kobyakov - Avusturya
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Anıl Baktaş - Türkiye

Ron Steph - Kanada

Çoğunlukla yağmurdan sonra ve gece faaliyet gösterirler.
Soğuk bölgelerde yaşayan kara salyangozları kış uykusuna 
yatar. Kabuklarının içine çekilerek, kabuk ağzını boynuzsu 
bir kapak veya sertleşen mukus salgı ile kapatarak toprağa 
gömülür veya kendilerini ağaç gövdelerine yapıştırırlar. 
Uyanarak büyük bir iştahla bahçelere saldırırlar. 
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Ömürleri 3-5 yıl 
kadardır. Kirpiler ve 
birçok kuş salyan-
gozları  yiyerek 
üremelerini kontrol 
altında tutarlar. Tatlı 
su ve denizlerde de 
balıklara önemli bir 
besin kaynağı olurlar. 
Tropik bölgelerin 
kara salyangozları 
bütün yıl aktiftir. 
Soğuk bölgelerde 
yaşayan kabuksuz 
sülük salyangozları 
Eylül ve Ekim ayla-
rında üredikten sonra 
erginlerin çoğu kışın 
ölürler.
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Yaşayan son Mesnevîhan Şefik Can Hoca 

Efendi’nin sözleri ile başlayalım: “Mesnevî’sinde 

yirmi beş bin beyit, Divan-ı Kebir’inde yetmiş 

bin beyit var. Mevlânâ üslubu itibarıyla, konuları 

çok tesirli ve açık olarak söylüyor. Tasavvufa ait 

hangi kitap hangi dilde, Fransızca, İngilizce Al-

manca, Türkçe tasavvufa ait kitapları alınız eli-

nize, karıştırın göreceksiniz ki, Mesnevî’den bazı 

beyitler alınmıştır. Çünkü her konuyu gayet güzel, 

açık bir şekilde anlatmasını bilen büyük bir şairdir 

Mevlânâ. Müslümanları ilgilendiren her konuya 

değinmiştir. Mesela, Mesnevî de bu zamana kadar 

gelen ve İslam memleketlerinde mevzu olan bazı 

konular var. Mutezile’nin kaderi inkâr etmeleri 

gibi. Mevlânâ bu tür inançları açıklıkla işliyor ve 

reddediyor. Hangi konuya temas etse, o konuyu 

MESNEVİ’Yİ YENİDEN OKUMAK: MESNEVİ’Yİ YENİDEN OKUMAK: 

MESNEVİ TERCÜMESİMESNEVİ TERCÜMESİ
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hoş bir şekilde ifade ediyor. Diyebilirim ki, sa-

dece ben söylemiyorum tasavvufla uğraşan batı-

lılar da bunu söylüyor. Mesela Nicholson diyor 

ki; “Eğer Hz. Mevlânâ gelmeseydi ve Mesnevî 

yazılmasaydı, tasavvuf âleminde büyük bir boş-

luk olurdu.” Mevlânâ’nın kişiliği de böyle eseri 

de böyle.”

Mesnevî’de bazı hikâyeler vardır, bazı hakikat-

ler vardır, insanı ruhen yükseltecek insanı insan-

lar ya-pacak tabiatlar, davranışlar, güzellikler 

vardır. Bunların hepsi Mesnevî’de toplanmıştır. 

Okuyucuyu hikâyeleri okurken hiçbir şekilde 

sıkılmadan, hikâyeden hissesine düşeni alsın 

diye. Yoksa Mesnevî bir hikâye kitabı değildir, 

Mesnevî bir hakikat kitabıdır. Tasavvufun özü-

dür. Onun için bir insanın insan olması, gerçek 

yararlı bir insan, faydalı bir vatandaş olması için 

Mesnevî okuması lazımdır. Mesnevî’de her şey 

vardır. Mesnevî adeta bir tasavvuf ansiklopedisi 

gibidir. Her konuyu işlenmiştir.

Sabırla dikkatle okuyan ondan çok yararlanır. 

Ama şunu da itiraf etmek lazımdır ki, herkes 

Mesnevî’yi anlayamaz. Nitekim Mevlânâ da 

Mesnevî’nin birinci cildinde, önsözde “Ruhen 

gelişmemiş kişiler Mesnevî’yi ellerine almasın-

lar.” diyor. Ben bunu şahsen denedim, akraba-

larımdan yakınlarımdan hatta öğretmen olan 

kişilere Mesnevî verdim, bir iki saat okuyup iade 

ettiler. “Bundan bir şey anlayamadık!” dediler. 

Gönülleri uyanık değil. Nasıl Mevlânâ, insan-ı 

kâmilin sembolü olan ney’in ağzından söyler ve 

“İçi yanmamış kimse bizim derdimizi anlaya-

maz.” derse, Mesnevî’yi anlamak ve ders almak 

için de gönül sahibi olmak lazımdır. Ama gönül 

sahibi olan bir kimse ondan çok şey öğrenir.”

Mesnevi’deki en önemli özellik çok derin konula-

rı bile rahat ve anlaşılır bir şekilde anlatmasıdır. 

Mevlana birçok konuyu ilhamının sesine uyarak 

içine doğduğu gibi söylemiş ve büyüleyici bir 

eda yakalamıştır. O, düşüncelerini uzun uzun 

bir kâğıda döküp sonra üzerinde düzeltme falan 

yapmamıştır. Bu arada Mevlânâ, basit; fakat dü-

şündürücü ve bilhassa buluş kabiliyetini gösteren 

deliller getirir, örnekler verir, anlatmak istediği 

şeyi apaçık bir hâle koyar, hatta gülünç hikayeler 

bile söylemekten çekinmez. Zaten Divan’ındaki 

bir gazelinde; “Benim gülünç şeyler söylemem, 

gülünç şeyler söylemiş olmak, eğlenmek, eğlen-

dirmek için değil; öğretmek, halkı neşelendirip 

anlatmak istediğimi anlatmak içindir.” der.

Yedi yüz yıldan beri, bütün dünyada, ölmez 

eserler arasında yer alan ve çeşitli dillere ter-

cüme edilen  Mesnevî-i Şerifin  bilindiği gibi 

Türkçe’ye de yapılmış manzum ve mensûr bir 

çok tercümeleri vardır. Fakat bu tercümeler-

den rahatça yararlanmak kolay olmamaktadır. 

Çünkü hikâyeler, bir kaç sahifede bitmemekte, 

hikâyeler içine başka hikâyeler de girmekte, ve 

böylece esas hikâye uzayıp gitmektedir. Yanlış 

anlaşılmasın, hâşâ ben bunu tenkid maksadı ile 

yazmıyorum. Bu tertipler, bu uzayıp gitmeler bir 

hikmete dayanmaktadır. Hz. Mevlâna fikirleri-
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ni daha iyi anlatmak için, konu ile ilgili çeşitli 

yerlerden hikâyeler almış, çağrışım sûretiyle ha-

tırına gelen bazı fıkraları da eklemiş ve konuyu 

kendi mübârek görüşleri ile süslemiştir. Fakat 

zincirvârî uzayıp giden hikâyeler arasında oku-

yucu da esas hikâyeyi ve dolayısıyla konuyu kay-

betmektedir.

Bugünün insanının hayat şartları ile yedi asır 

öncesinin insanı arasında elbette çok fark var-

dır. Bu atom devri insanı maddî imkânlar elde 

etmiş, zenginleşmiş, âdetâ makineleşmiş, ken-

dini bir çok hususlarda rahata kavuşturmuştur. 

Fakat mânâ yönünden fakir düşmüştür. Eski 

insanın sabrını, ilim aşkını, manevî gücünü 

kaybetmiştir. Çünkü bitmez, tükenmez ihtiyaç-

larının ve sonsuz isteklerinin esiri olarak çır-

pınıp durmakta ve dolayısıyla hayatı kendine 

zehir etmektedir. Böyle bir insan okumak için 

fazla bir zaman ayırmadığı gibi, uzayıp giden, 

birbirine karışan hikâyeler içinde sabrı da tü-

kenmektedir. Aslında Mesnevî, bir hikâye kita-

bı da değildir. Mesnevi, hakikatler kitabı, irfan 

kitabıdır. Hz. Mevlâna,  Mesnevî’nin 1. cildi-

nin önsözünde:“Mesnevi,  hakikate ulaşmak ve 

Allah’ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir 

yoldur. Mesnevî, temizlenmiş kişiler için gönülle-

re şifâdır. Hüzünleri giderir. Kur’an’ı açıkça an-

lamaya yardım eder. Huylan güzelleştirir.” diye 

buyurmaktadır. Mevlâna, eserini etkili kılmak, 

fikirlerini, duygularını daha güzel açıklamak için 

bazı garip, müstesna hikâyeleri örnek olarak ver-

mekte, irfân sahibi kişileri adetâ büyüleyen güzel 

beyitlerini, bu hikâyeler arasına sıkıştırmaktadır. 

Birbiri içine giren bu nâdir hikâyeler arasında 

gizlenmiş bulunan  Mesnevî  cevherlerini, bu 

İlâhî hikmetleri bulup çıkarmak için çok dikkatle 

uğraşmak, emek sarfetmek ve çok sabırlı olmak 

gerekmektedir.

Mesnevî-i Şerif in Birinci Cildine 
Hz. Mevlâna’nın Yazdığı Önsöz

Bu kitap,  Mesnevî  kitabıdır.  Mesnevî,  hakîkate ulaşmak ve 

Allah’ın sırlarına agâh olmak, akıl erdirmek isteyenler için bir 

yoldur. Mesnevî, din asıllarının asıllarının asıllarıdır. Allah’ın en 

büyük şaşmaz şerîati, hakîkate giden nurlu yoludur. Mesnevî, 

içinde kandil bulunan kandilliğe benzer. Sabahlardan daha 

nûrlu bir sürette parlar. Hakîkati arayan gönüller için bir cen-

nettir. Mesnevî’nin pınarları var, dalları var, budakları var, bu 

pınarlardan bir tanesine “Selsebîl” derler. Burası makâm sahip-

lerince, kalpleri uyanık insanlarca en hayırlı duraktır. En güzel 

dinlenme yeridir. Hayırlı insanlar, iyi kimseler, orada yerler, 

içerler, neşelenirler, ferahlanırlar.  Mesnevî  imanlılara şifâ, 

imansızlara hasrettir. Nitekim, Hakk:  “Kur’ân-ı Kerîm  ile ço-

ğunun yolunu azıtır, çoğunun yolunu doğrultur. Hidâyete erişti-

rir.” demişlerdir. Şüphe yok ki Mesnevî, temizlenmiş kişiler için 

gönüllere şifâdır. Hüzünleri giderir. Kur’ân’ı açıkça anlamaya 

yardım eder. Huyları güzelleştirir. Gönülleri temiz insanlardan, 

hakîkati sevenlerden başkalarının Mesnevî’ye dokunmalarına 

müsâade yoktur.

Mesnevî âlemlerin Rabbi’nden gönüle inmiş hakikatleri ihtiva 

eder. Gerçekten de Mesnevî Rabbü’l-âlemîn tarafından ilhâm 

olunmuş bir kitaptır. Bâtıl, onun ne önünden gelebilir, ne de 

ardından. Allah onu korur.

Allah’ın rahmetine muhtaç zayıf kul, Belhli Hüseyin oğlu 

Muhammed’in oğlu Muhammed -Allah onun Mesnevi  sini ka-

bul buyursun- der ki: “Şaşılacak ve nâdir söylenir hikâyeleri, 

hayırlı ve büyük sözleri, delâlet incilerini, zâhidler yolunu, 

lafzı az mânâsı çok olan bu manzum Mesnevi’yi, dayandığım, 

güvendiğim zâtın, bedenimde rûh gibi hâkim bulunan kişinin 

dileği ile uzatmak ve etrafl ıca yayıp genişletmek için çalıştım, 

çabaladım. O zât, Hakk dininin Hüsâmı (kılıcı) Haşan oğlu 

Muhammed’in oğlu Hasan’dır. Allah ondan razı olsun. Aslen 

Urum’ludur. “Kürt olarak yattım, Arap olarak kalktım” diyen, 

kadri yüce Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın soyundan, Allah, onun ruhunu 

ve soyundan gelenlerin rûhlarını kutlasın.

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. Allah’ın Resulüne Allah 

rahmet eylesin… Selâmetler versin. Ve onun tertemiz soyunun 

ve sahabesinin hepsine rahmet etsin.

Âmin, yâ Rabbe’l-Âlemîn…
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“Bu kitap, gönül ehli olanlara, Allah yolunda yü-

rüyenlere, mânevi ve rûhânî hayatı yaşayanlara, 

susup herşeye dikkat eden nûr ehline, bedende 

yaşadıkları halde, ruhen nâ-mevcûd olanlara, 

yırtık pırtık elbiseler içinde padişahların tâ ken-

disi olanlara, fazilet ve hidâyet nurları ile dolu 

olanlara, ve halk arasında adsız, sansız dolaşan 

gerçek asilzadeler için Allah’ın bir lûtfudur. Bu 

kitap dünya nimetlerini terk edip, Allah’ı bil-

meye, onunla yaşamaya, onunla mânen birlik 

olmaya çal’ışan, nefsânî arzularını öldürerek, 

mânevi murâ-kabe hayatına kendini veren kişi-

lere hitap eder.”Ne yazık ki

Mesnevî  Whilfield’in dediği gibi herkese hitap 

etmemektedir. Gönül ehli aramaktadır. Za-

ten Hz. Mevlâna da bir az sonra okuyacağı-

nız Mesnevî’nin önsözünde: “Temiz insanlardan, 

gerçeği sevenlerden başkalarının Mesnevî’ye do-

kunmalarına müsâade yoktur.” diye buyurduğu 

gibi Mevlâna  Mesnevî‘nin başına kendi müba-

rek eliyle yazdığı on sekiz beyit içinde neyin ağ-

zından şunları söylemektedir:

“Ney dinleyen her insan, benim neler dediğimi 

anlayamaz, benim feryadımı duyamaz, ayrı-

lık acısı çekmiş, gönlü yaralanmış, içli bir insan 

isterim ki, dertlerimi, acılarımı ona anlatayım.”
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MESNEVİ’den İlk 18 beyit:

1. Şu ney’in nasıl şikâyet etmekte olduğunu dinle. Onun inleyişi 

ayrılık hikâyesidir.

2. Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, 

kadın herkes etkilenmekte ve inlemektedir.

3. Kavuşma derdini açıklayabilmek için ayrılık açılarıyla parça 

parça olmuş bir kalp isterim.

4. Aslından, vatanından uzaklaşmış olan kimse orada geçirmiş 

olduğu zamanı tekrar arar.

5. Ben her yerde, her mecliste inledim durdum. Kötülerle de 

iyilerle de düşüp kalktım.

6. Herkes kendi anlayışına göre benim dostum oldu. İçimdeki 

sırları araştırmadı.

7. Benim sırrım feryadımdan uzak değildir. Lakin her gözde 

onu görecek nur, her kulakta onu işitecek kabiliyet yoktur.

8. Beden ruhtan, ruh bedenden gizli değildir. Lakin herkesin 

ruhu görmesine izin yoktur.

9. Şu ney’in sesi ateştir, hava değildir. Her kimde bu ateş yoksa, 

o kimse yok olsun.

10. Neydeki ateş ile ilahî şaraptaki kabarış, hep aşk eseridir.

11. Neu. uârinden aurılmıs olanın arkadaşıdır. Onun makam 

perdeleri bizim nurani ve zulmani perdelerimizi, yani kavuş-

maya engel olan perdelerimizi yırtmıştır.

12. Ney gibi hem zehir, hem panzehir; hem hoş sesli, hem çeki-

ci bir şeyi kim görmüştür?

13. Ney kanlı bir yoldan bahseder, Mecnunane aşkları hikâye 

eder.

14. Dile kulaktan başka müşteri olmadığı gibi, maneviyatı id-

rak etmeye de Allah yolunda kendinden geçenden başka alıcı 

yoktur.

15. Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. O 

günler, mahrumiyetten ve ayrılıktan hasıl olan ateşlerle arka-

daş oldu. Yani ateşlerle yanmalarla geçti.

16. Günler geçip gittiyse varsın, geçsin. Ey pak ve mübarek 

olan insan-ı kâmil; hemen sen var ol!

17. Balıktan başkası onun suyuna kandı. Nasipsiz olanın da 

rızkı gecikti.

18. Ham ruhlular, pişkin ve olgun insanların hâlinden anlamaz-

lar. O hâlde sözü kısa kesmek gerektir vesselam.

Sizler için ayrıca Mesnevi içinde geçen hikaye-

lerden de bir seçki yapmak istedik:

Tüccar ile Papağanı:

Bir tüccarın, kafese kapattığı çok güzel bir pa-

pağanı vardı. Bir gün Hindistan’a gitmesi icap 

etti. Herkesten ne istediğini sor du. Sıra papağa-

na gelince, dedi ki: “Oradaki papağanlara söyle, 

siz serbestçe gezip dolaşırken, benim kafeslerde 

kapalı olmam, doğru mudur? Bir sabah vakti 

beni de hatırlayın da, birazcık mutlu olayım…”

Tüccar, Hindistan’a vardı. Gördüğü papağanla-

ra kendisini tanıtarak, papağanının söyledikleri-

ni nakletti. Ancak, sözü biter bitmez, papağan-

lardan biri anında düşüp öldü…

Tüccar, memleketine döndü. Olanları kendi pa-

pağanına da anlattı. Papağan da kafesin içinde 

önce titredi, sonra hareketsiz kalıp öldü. Tüccar 

çok üzüldü. Kafesi açıp, ölü papağanı alıp pen-

cerenin kenarına bıraktı. Bırakır bırakmaz, pa-

pağan canlanıp uçtu. Tüccara da dedi ki:

“O Hindistan’daki papağan, selamımı alınca, 

ölmüş gibi yaptı. Yani bana dedi ki, ‘Kafesten 

kurtulmak istiyorsan, öl’ Ben de onun dediğini 

yaparak kurtuldum.”

Hayvanların Dilini Anlayan Adam:

Adamın biri Hz. Musa’ya gelip, “Hayvanların 

dilinden anlamak istiyorum” diye istekte bulu-

nur. Hz. Musa ne kadar “hayır, olmaz” dese de 

talebinden vazgeçmez. “Hiç olmazsa, evdeki ho-

roz ve köpeğin dilinden anlayaytm” diye adetâ 

yalvarır. Hz. Musa “peki” der. Adam memnun-

dur.

Ertesi gün, yere düşen bir ekmek parçası için ho-

roz ve köpek kapışırlar. Horoz der ki, “Merak 

etme, yarın efendimizin eşeği ölecek, et yersin.” 

Bunu duyan adam, hemen eşeği götürüp satar. 

Köpek, horoza “Et yiyecektim ama eşek gitti, 
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şimdi ne olacak?” diye sitem eder. Horoz da: 

“Yarın at ölecek, onun etini daha çok yersin” 

der. Adam bunu duyunca, atı da götürüp pa-

zarda satar. Keyfine diyecek yoktur. Bu arada, 

köpek horoza iyice kızmıştır. Yalancılıkla dahi 

suçlar. Horoz, “Kızma, yarın efendimizin kölesi 

ölecek, bol bol helva ve yemek yiyeceksin” der. 

Adam, bunu da duyar, zevkten dört köşe, köleyi 

de götürüp pazarda satar.

Köpek, artık hiddetten köpürmektedir. Horo-

za, “Senin yalanlarından bıktım, usandım” der. 

Horoz ise: “Hayır, hiç yalan söylemedim. Bu 

eve bir ölüm gelecekti. Eşek burada ölseydi, iş 

noktalanacaktı. Ancak efendimiz eşeği sattı. Sıra 

ata geldi, onu da sattı. Sıra köleye geldi, onu da 

sattı. Ne yazık ki, artık sıra efendimize gelmiştir. 

O ölünce, he pimizin karnı doyacak” dedi.

Bunu duyan adam ağladı, sızladı, dövündü, ba-

şını taşlara vurdu ama ne çare? İş işten geçmişti.

Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. En son 

aldığı cariyeye aşık olmuştu. Ancak, gel gelelim 

cariye hastalanmasın mı? Bütün hekimler sefer-

ber olup, “Kolay, hallederiz” dediler. Hiçbiri 

“Allah isterse” demediği için, cariye bir türlü 

iyileşmedi. Bilakis günden güne, hastalığı daha 

da arttı.

Padişah hekimlerin başarısızlıklarını görünce, 

ağlayarak Allah’a yalvarmaya başladı: “Yarab-

bim, sen varken tuttuk bir ölümlü cariyeye gönül 

verdik. Hastalandı, medeti senden değil, hekim-

lerden bekledik, bağışla beni…”

Bu yalvarma, Allah’a hoş geldi. Gece padişah 

uyurken, rüyasında ak sakallı bir ihtiyar göründü 

ve, “Yarın yanına bir garip kişi gelecek. Bu ki o 

bizdendir. Hastanı iyileştirecek.” dedi.

Ertesi gün, beklenen kişi gelince, padişah her-

kesten Önce koşup, kapıyı açtı. İzzet, ikramda 

bulundu. Sonra, kişi hastayı muayene etti. An-

ladı kî, kızın derdi, gönül derdidir. Bulmak için, 

kızın nabzım tutup, hayat hikâyesini anlattırma-

ya başladı. Niyeti, hangi isim geçtiğinde, kızın 

nabzının atışı artıyorsa, böylelikle sevdiği kişiyi 

öğrenmekti. Kız anlattı, hekim dinledi. Ta ki, 

kişiyi Öğrenmekti. Klz anlattı, hekim dinledi. 

Ta ki, Semerkand’a gelinceye kadar. Sonunda, 

kızın Semerkand’lı bir kuyumcuya aşık olduğu-

nu öğrendi. Kızı muayene eden hekim, kızı bu 

üzüntüden kurtarmak için, kuyumcuyu bulmaya 

karar verdi. Yalnız, kızdan bundan sonra neşe-

lenip gülmesini, padişaha da bir şey söyleme-

mesini tembih etti. Sonra da padişahın huzuru-

na çıkıp, “Kızın iyileşmesi İçin, bu kuyumcunun 

bulunması gerekir’ dedi.

Padişah, kuyumcuyu buldurtup, sarayına getirt-

ti. Onu Kuyumcubaşı yaptı. Cariyeyi de kuyum-

cuya verdi. Aradan altı ay geçmeden, cariye sa-

pasağlam oldu. Bu sefer, bizim hekim bir şurup 

yapıp kuyumcuya içirdi. Çok geçmeden kuyum-

cu eriyip solmaya başladı. Bu çirkin halini gören 

kız ondan soğudu. Bir müddet sonra da kuyum-

cu Öldü. Ölmeden önce de şunları söyledi: “Bu 

dünya bir dağa benzer. Yaptıklarımız dağa ses-

lenmek gibidir. Sesimiz, güzel de olsa çirkin de 

olsa, dağa çarpıp geri dönerek, gelir bizi bulur.”

Namazda Konuşan Hintliler:

Dört Hintli birlikte namaza durmuşlardı. Biri, 

namazda iken, müezzine sordu: “Ezan okun-

du mu?” Yanında ki atıldı: “Ezan okunmasa 

idi, şimdi namazda olur muyduk?” Üçüncüsü, 

“konuştuğunuz İçin namazınız bozuldu, susun” 

dedi. Dördüncüsü de: “Şükürler olsun ki, ben 

boşu boşuna konuşup da namazımı bozmadım” 

dedi. Ancak şurası kesin ki, dördünün de namazı 

bozulmuştu.

Ne mutlu o kişiye ki, kendi ayıbını görür; kim 

birinin ayıbını görürse, o ayıbı kendisinde bulur.

Sende o ayıp yoksa da, yine emin olma; çünkü 

o ayıbı bir gün sen de yapabilirsin; o ayıp seni 

de bulur.
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Aslan’ın Payı:

Aslan, kurt ve tilki ormanda avlanıyorlardı. Ak-

şama kadar bir öküz, bir keçi, bir de tavşan av-

ladılar. Sıra bölüşmeye gelmişti. Aslan, Kurt’a 

pay etmesini söyledi. Kurt, öküzü aslana, keçiyi 

kendisine, tavşanı da tilkiye verdi. Aslan buna si-

nirlenerek, bir pençede kurdu yere serdi. Sonra 

da, tilkiye aynı işlemi yapmasını söyledi. Tilki, 

“Ey büyük sultan, pay etmek ne haddime. Şu 

küçük tavşan sabah kahvaltınız, keçi öğlen ye-

meğiniz, Öküz de akşam yemeğiniz olmalıdır” 

deyince, aslanın ağzı kulaklarına vararak tilki-

ye sordu: “Bu kadar adaletli paylaşımı nereden 

öğrendiniz?” Tilki: “Şu haddini bilmez kurdun 

halinden” diyerek cevap verdi…

Akıllı o kişidir ki, dostlarının başına gelenlerden 

ders alır.

Padişahın Yeni Köleleri:

Padişah’ın biri iki tane köle satın aldı. Huzuruna 

teker teker çağırdı, konuştu. Biri, diğerinin hak-

kında çok güzel şeyler söylemişken, diğeri onun 

hakkında olmadık ağır sözler sarf etti. Padişahta 

diğerini huzurundan kovdu, Öbürünün de ha-

yatını bağışladı.

insanoğlu dilinin altında gizlidir. Bu dil can ka-

pısına perdedir. Güzel ve iyi görünüş, güzel bir 

huyla birleşmezse beş para dahi etmez.

İbrahim Edhem:

İbrahim Edhem, adaletli ve şanlı bir padişahtı. 

Bir gün tıkırtılar duydu. Sesin geldiği yere va-

rınca, o zamana kadar hiç tanımadığı bir bölük 

halk gördü. “Ne arıyorsunuz, bu damın başın-

da?” diye sordu. “Develerimizi” dediler. “Bu 

damın başında deve ne gezer?” diye sorunca da 

“Peki, sen tahtın üzerinde Allah’ı arayıp bulmayı 

ümit ediyorsun da, biz damda deve arayınca mı 

olmuyor” diye cevap verdiler.

“Eyvah ki, eyvah” deyip, tahtı da, tacı da terk 

etti. O günden beri bütün insanlık, onun adını 

söyler oldu.

Hırsız:

Bir gün hırsızın biri, bir bahçeye girip, mey-

ve ağacının üstüne çıktı. Bir yandan yiyor, bir 

yandan da yerlere döküyordu. Bahçe sahibi bu 

durumu görünce: “Behey Allah’tan korkmaz, 

kuldan utanmaz, bu ne densizliktir” diye ses-

lendi. Hırsız, büyük bir pişkinlikle: “Ne bağırı-

yorsun, bahçe Allah’ın, meyve Allah’ın, sana ne 

oluyor?” dedi. Mal sahibi, “öyle mi?” diye kafa-

sını salladı. Sonra da adamlarına, hırsızı falaka-

ya yatırmalarını söyledi. Hırsız sopayı yedikçe: 

“Yapmayın, etmeyin. Allah’tan korkun” diye 

yalvarmaya başlayınca, bahçe sahibi: “Ne bağı-

rıp duruyorsun? Sopa Allah’ın sopası, vuran da 

Allah’ın kulu…”

Fil Yavruları:

Akıllı bir adam, uzak yoldan gelen fakir üç kişinin 

hallerini görünce, onlara öğüt verdi: “Biliyorum 

fakir ve açsınız. Buradan köyünüze giderken ne 

kadar aç olursanız olun, sakın ha önünüze çıkan, 

fil yavrusunu yemeyiniz” diye öğüt verdi. Nite-

kim bizimkiler yollarında giderlerken fil yavru-

sunu gördüler. Söylenenleri unutup, fil yavrusu-

nu yakalayıp, pişirip yediler. Sadece içlerinden 

bir tanesi, arkadaşlarını engelleyemese de, öğü-

de uydu yemedi. Gece olunca uyudular.

Gece olunca kızgın fil arayıp onları buldu. Hep-

sinin tek tek ağızlarını kokladı. Sadece yemeyene 

dokunmadı. Diğerlerini ise parçalayarak öldür-

dü.
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Serçe’nin Avcı’ya Verdiği Öğüt:

Bir gün, avcının biri, bir serçeyi yakalar. Serçe 

ona der ki: “Benim bir lokma etimden ne olacak 

ki? Sen beni serbest bırak, ben de sana hayat-

ta her zaman gerekli olacak, üç tane öğüt vere-

yim.” Avcının aklı yatar ve kuşu serbest bırakır. 

Kuş uçup yüksekçe bir dala konduktan sonra 

başlar: “Olmayacak şeye, kim söylerse söylesin, 

inanma,” bu birinci öğüdüdür.

İkinci Öğüt: “Geçmiş gitmiş şeyler için üzülme; 

bir şey senden gittikten sonra, onun özlemini 

çekme,” dedikten sonra, “Benim karnımda on 

dirhem inci vardı, beni bırakınca, inciden ol-

dun” diye devam etti. Bunu duyan avcı başla-

dı, “ah aptal kafam” diyerek dövünmeye. Kuş 

bunun üzerine, “Hani geçmiş gitmiş şeyler için 

üzülmeyecek tin…” der.

Avcı “haklısın” deyip, üçüncü Öğüdü de verme-

sini ister. Lakin kuş, “Diğer öğütlerimi tuttun mu 

ki, üçüncüsünü de tutasın” diyerek uçup gider.

Uykuya dalmış, bilgisiz kişiye öğüt vermek, ço-

rak yere to hum saçmaktır. Aptallık ve bilgisizlik 

yırtığı, yama kabul etmez.

Ney’in ayrılıktan şikâyeti

•    Şu Ney’in neler söylediğini can kulağı ile dinle, o ayrılıklar-

dan şikâyet etmededir.

•    Ney kendine has bir dille, hal dili ile diyor ki: “Beni kamış-

lıktan kestiklerinden beri, feryadımdan, duygulu olan erkek 

de, kadın da inlemekte, ağlamaktadır. Şu var ki beni dinleyen 

her insan, benim neler dediğimi anlayamaz,

•      Benim feryadımı duyamaz. Beni anlamak, beni duymak 

için, ayrılık acısı çekmiş, gönlü yaralanmış, içli bir insan isterim 

ki, acılarımı, dertlerimi ona anlatayım.

•    Aslından, vatanından ayrı düşmüş, oradan uzaklaşmış kişi, 

orada geçirmiş olduğu mutlu zamanı arar, o zamanı tekrar 

yaşamak ister, ayrıldığı sevgiliye tekrar kavuşmak arzu eder.

•    Ben her mecliste, her toplulukta, inledim, ağladım, durdum. 

Ben, huysuz insanlarla da, iyi insanlarla da düşüp kalktım.

•    Herkes, kendi anlayışına, zannına göre, benim dostum oldu. 

Ama, kimse benim gönlümdeki sırları araştırmadı, öğrenemedi.

•      Halbuki benim sırrım, feryadımdan uzak değildir. Fakat 

her gözde onu görecek nûr, her kulakta, onu işitecek, duyacak 

güç yoktur.

•    Ten candan, can da tenden gizli değildir. Fakat kimseye canı 

görmek izni verilmemiştir.

•    Ney’in şu sesi, gönlü yakan bir ayrılık, bir aşk ateşidir. Kim-

de bu ateş yoksa, o, maddî varlığından kurtulsun, yok olsun.

•   Ney’in sesindeki tesir, yakıcılık, onun içine düşen aşk ate-

şindendir. Hakîkat şarabında bulunan, insanı mest eden hal de, 

aşk coşkunluğundandır.

•       Ney, sevgilisinden ayrılmış olanın arkadaşıdır, dostudur. 

Onun yakıcı sesi, bizim Hakk’a kavuşmamıza engel olan per-

delerimizi yırtınıştır.

•    Ney gibi bir zehri, ney gibi bir panzehiri, ney gibi bir dostu, 

ney gibi bir âşıkı kim görmüştür?

•       Ney, kanlarla dolu bir yoldan, aşk yolundan bahset-

mektedir. O, sevgi yüzünden çöllere düşen Mecnun’un aşk 

hikâyelerini anlatmaktadır.

•     Bize, hak yolunu gösteren gerçek aşkın mahremi, dostu, 

aklını yitirmiş âşıklardan başkası değildir. Konuşan dile, kulak-

tan gayri müşteri, tâlib yoktur.

• Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. O gün-

ler, mutsuzluk, acılar ve ayrılık ateşleri ile arkadaş oldu da, 

yandı, gitti.

•    Günler geçip gitti ise varsın geçsin. Gam yeme, onlara de 

ki: “Geçin, gidin… sizin gidişlerinizden bizim korkumuz yok-

tur… Ey mübarek, ey temiz dost… Sen kal, sen var ol.

•    Hakk âşıkları, muhabbet deryâsının balıklarıdır. Onlar vus-

lat suyuna kanmazlar, bu sebeple balıktan başka herkes suya 

kandı, nasibi olmayanın da günü, uzadıkça uzadı.


