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Ali AKBAﬁ

Sevgili Su Dünyas› Okurlar›,

Bu sayımızda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, ülkemiz ekonomik
ve sosyal hayatına büyük katkılar sağlayacak önemli projeler hakkında son gelişmeleri
sizlerle paylaşacağız. KOP'un en önemli ayağı olan Mavi Tünel, Dünyanın en yüksek
3. Barajı Deriner ve GAP ile ilgili gelişmeleri sayfalarımızda bulabilirsiniz. DSİ'nin
kıtaları aşan hizmet anlayışının önemli bir örneğini de sayfalarımıza taşıdık. Somali'de
susuzluğun pençesindeki insanlara bir yudum su götürme gayretindeki DSİ'nin
çalışmalarını da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz…

Su Dünyas›

İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve
fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’nın
aylık ücretsiz yayınıdır.
Para ile satılmaz.

www.su-dunyasi.com.tr
sudunyasi@dsi.gov.tr

De¤erli Okurlar,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımız tarafından daha ziyade

konusu vadiyi şu şekilde yorumlamıştır. “Gövdenin yapılacağı yerdeki dar vadi,

“baraj inşa eden bir kuruluş” olarak bilinir. Esasen Genel Müdürlüğümüz inşa

adeta buraya mutlaka baraj yapılsın şeklinde seslenmektedir.”

ederek hizmete aldığı barajlar ile bu unvanın haklılığını ortaya koymuştur. Atatürk,

Yine kategorisinde Avrupa'nın en yüksek barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı'da

Keban, Karakaya, Altınkaya, Oymapınar gibi devasa barajlar, inşa edildikleri

10.10.2010 tarihinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 136 metre yüksekliği

dönemin en yüksek ve büyük barajları arasına girmişlerdir. Türk mühendislik

ile silindirle sıkıştırılmış beton kategorisinde ülkemizin de en yüksek baraj olan

tarihi açısından büyük öneme sahip ve Türk mühendis ve işçisinin alın teri olan

Çine Adnan Menderes Barajı Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından

Atatürk Barajı rezervuar hacmi bakımından Avrupa'nın en büyük ve dünyanın

açılmıştır.

5. büyük barajı olarak ülkemizin gururu olmuştur. Atatürk Barajı'nın santrali de
dönemin en yüksek kapasiteli 3. santrali olarak tarihe geçmiştir. Bütün

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz bu devasa barajlara bir yenisini daha

imkânsızlıklara rağmen Türk halkının özverisi mühendis ve işçilerimizin emekleriyle

eklemenin eşiğindedir. Tamamlandığında Avrupa'nın en yüksek barajı unvanını

hizmete alınan bu barajlar ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynamışlardır. Bu

kazanacak olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde sona yaklaşılmaktadır.

devasa yapılarda depolanan sular sanayimize enerji, tarımsal üretimimize can

Çoruh Havzası Projesi kapsamında inşa edilmekte olan Deriner Barajı çift eğrilikli

suyu olmuştur. Vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacı barajlarımızda

beton kemer kategorisinde olup Dünyanın da bu kategorideki en yüksek 3. barajı

biriktirilen sular sayesinde karşılanabilmiştir. Yine barajlarımızın taşkınlara mani

olacaktır. Tamamlandığında 249 metre yüksekliğe sahip olacak baraj gövdesi için

olma özelliği sellerin yol açtığı can ve mal kayıplarının azalmasına vesile olmuştur.

3,4 milyon m3 beton dökülecek olup bu miktarın 3.360.000 m3'ü dökülmüş
durumdadır. Baraj işletmeye alındığında 670 MW kurulu güç ile yıllık 2.117 Gwh/yıl

Barajlarımız ulaşım imkânlarını arttırmış balıkçılık gibi yeni gelir getirici faaliyetlere

enerji üretim kapasitesi ülkemizin hizmetine sunulmuş olacaktır. Baraj bu üretim

zemin hazırlamış, ticarete canlılık tarıma bereket getirmiştir. Ağaçlandırma

miktarı ile ülkemizin yıllık enerji tüketiminin %1'ni tek başına karşılayacaktır.

çalışmalarıyla yeşil alanların artmasını sağlayan barajlar mesire alanları ve su

Barajda 2012 yılı başında kademeli olarak su tutulması planlanmıştır.

sporları ile sosyal yaşama da hareketlilik kazandırmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz 57 yıllık tecrübesi, bilgi birikimi, çalışkan
personeli ve vatandaşlarımızın desteği ile ülkemizin gururu olacak barajlarımızı

DSİ Genel Müdürlüğümüz böylesine çok yönlü faydaları olan bu büyük mühendislik

inşa etmeye devam edecektir.

yapılarını tarihine yakışır şekilde inşa etmeye devam etmektedir. Ülkemizin en
yüksek ve Avrupa'nın 6. yüksek barajı olan Ermenek Barajı 2009 yılında açılmıştır.

Akif ÖZKALDI

Son derece dar bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı bir mühendislik harikası

DSİ Genel Müdürü

olarak değerlendirilmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel
EROĞLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneminde söz
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K I SA SİLVAN BARAJININ YAPIMINA BAŞLANDI.
GAP'ın önemli projelerinden biri olan
Silvan Barajı'nın inşaatına başlandı.
Dicle havzasında bulunan Kulp Çayı üzerinde ve
Kulp Çayı'nın Göderni (Taşköprü) çayı ile birleştiği
noktanın yaklaşık 900 metre mansabında ve Silvan
kaza merkezinin 30 km kuzeyinde bulunan Silvan
Barajı'nın inşaatına 26.07.2011 tarihinde işyeri
teslimi yapılarak başlandı.
Baraj'ın 5 yıllık süre zarfında inşa edileceğini belirten

Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürü Turkay Özgür
“Silvan Barajı ve HES 160 MW kurulu gücünde
olup Silvan ovalarının tamamına su verilecek ve
245 000 hektar alan sulanacaktır. Silvan Barajı GAP
projesi içerisinde yer alan ve bölgede Atatürk
Barajından sonra en büyük sulama barajı özelliğini
de taşımaktadır. Baraj İnşaatı tamamlandığında
7 Milyar m 3 göl hacmi oluşacak ve gölalanı
177,44 km2 olacaktır. Silvan Barajı yapımı esnasında
yaklaşık 500-600 kişi istihdam edilecektir” dedi.
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı TürkMMMB'nin İftar Yemeğine Katıldı
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
22.08.2011 tarihinde Türk Müşavir
Mühendisler ve Mimarlar Birliği
(TürkMMMB)'nce verilen iftar
yemeğine katıldı.
Akif Özkaldı yemekte yaptığı konuşmada “Bir
ülkedeki gelişmişlik göstergeleri ile, mühendis-mimar
sayısı veya müşavir mühendislik firması sayısı, ciroları
ve sermayeleri arasında ciddi bir ilişki olduğu,
yapılan FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslar arası
Federasyonu) araştırmalarınca ortaya konmaktadır.”
dedi.
Özkaldı Teknik Müşavirlik sektöründeki temel
amacın; gelişmiş ülkelerdeki deneyimlerden yola
çıkarak, ülkemizin şartlarına uygun şekilde, ihtiyaç
duyulan bilgi birikiminin oluşturulmasına etkin
katkıda bulunabilecek, devletin kaliteli kamu hizmeti

sağlama gayretlerine yardımcı olacak ve alacağı
kararlarda sağlıklı bir altlık oluşturacak nitelik ve
nicelikte bir müşavirlik endüstrisi ortamının ve
kapasitesinin yaratılması hususu olması gerektiğini
vurguladı.
Özkaldı sözlerini şöyle sürdürdü “Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, sektörel bazdaki faaliyetleri
kapsamında inşaat sektörünün öncüsü konumunda
olup Türkiye'nin ana yatırımcı kuruluşları arasında
yer almaktadır. Yaptığı yatırımların büyüklüğü ile
mühendislik ve müşavirlik gibi hizmet alanlarına
bir nevi deneyim kazandırmakta olan Genel
Müdürlüğümüz, ilişkide bulunduğu sektörlere de
lokomotif görevi görmektedir”
Özkaldı'nın Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar
Birliği üyeleriyle biraraya geldiği İftar yemeğine,
DSİ Genel Müdür Yardımcıları Güven Karaçuha,
Döndü Tatlıdil, Ömer Özdemir ve
A. Cüneyt Gerek ile Daire Başkanları da katılım
sağladı.
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KI SA Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Devir
Protokolü İmzalandı
Eski Çevre ve Orman Bakanlığının, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'na bağlanan birimlerinin
personel, taşınır ve taşınmaz mal, hak ve
alacaklarının devrine ilişkin protokol imzalandı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde
düzenlenen merasimle devir protokolünü
imzaladılar. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, burada yaptığı
konuşmada, iki bakanlığı, “kardeş bakanlık” olarak
nitelendirerek, daha sıkı iş birliğiyle Türkiye'ye
hizmet edeceklerini söyledi. Çevre ve Orman
Bakanlığı'ndaki çevre birimlerinin önemli
bölümünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na
devredildiğini anımsatan Prof. Dr. Eroğlu, protokolle
bu birimlerdeki per sonel, malzeme ve
gayrimenkullerin, hak ve alacakların devrinin
gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Bayraktar ile

konuyla alakalı yoğun çalışmalar gerçekleştiren her
iki bakanlığın bürokratlarına teşekkür eden Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu bir
ayrılık değil, aynı zamanda münasebetlerin, karşılıklı
iş birliğinin geliştirilmesidir” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar da yeni
oluşuma ilişkin personel, malzeme, bina ve bilgi
paylaşımı konularının iki bakanlık arasında
neticelendirildiğini söyledi. Bayraktar, personellerin
nakli ve transferi, malzeme, bina devri ile
bakanlıkların çevreyle alakalı hangi konuları
değerlendireceğinin de belirlendiğini anlattı.
Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Eroğlu ve
Bayraktar, hayırlı olmasını dileyerek protokolü
imzaladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, “Bu imzayla iki bakanlığı kardeş bakanlık
ilan ediyoruz” dedi.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Sokak Hayvanları İçin 40.000 Su Kabı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı sıcaklıkların artmasıyla
birlikte sokaklarda susuzluk sıkıntısı yaşayan sokak
hayvanları için harekete geçti. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı tarafından, 81 ilde dağıtılmak üzere sokak
hayvanları için oluşturulmuş 40.000 adet su kabı
“Susuyorum ama konuşamıyorum” sloganıyla
önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlanacaktır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilatı
aracılığıyla dağıtımı yapılacak su kaplarının verildiği
mahalle halkınca sahiplenilmesi ve gayesine uygun
olarak sokak hayvanlarına hizmet edebilmesi
sağlanarak, su ve yiyecek bulamadıkları için ölen
sokak hayvanlarının önüne geçilebilecek ve onların
da rahat yaşamaları için uygun ortam oluşturulmuş
olacaktır.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof Dr. Veysel Eroğlu,
sokak hayvanları için geliştirilen “Susuyorum ama
konuşamıyorum” projesinin yanı sıra Bakanlığın
hayvanları korumaya verdiği önemle alakalı şu
açıklamaları yaptı: “Bakanlık olarak, bütün canlıların
hayat kaynağı hava, su ve toprağı korumak ve canlı
yaşamın idame ettirilmesi için gerekli tedbirleri
almakla mesulüz. Bütün hayvanlar türüne has hayat
şartları içinde hayatlarını sürdürme hakkına sahiptir.
Bizlerin üzerine düşen vazifelerden biri de bütün
canlıların yaşam hakkına destek vermek, onlar için
sürdürülebilir bir çevre ve gelecek temin etmektir.
Günümüzde ilgili kanuni düzenlemelerle ve bu
husustaki çalışmalarla, hayvan haklarının korunması
ve hayvanların daha refah içinde yaşayabilmeleri
konusunda önemli bir yol kat edilmiştir. 2004 yılında
yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu ve bu Kanuna dayalı hazırlanan
Yönetmelik kapsamında gerekli çalışmalar
yapılmaktadır.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği
2004 yılından bugüne kadar dönüp baktığımızda;
başıboş hayvanlar daha insani usullerle rehabilite
edilmeye başlanmış, ev ve süs hayvanı satış yerleri
kontrol altına alınmış, deney hayvanlarının kullanımı
ile alakalı etik düzenlemeler getirilmiş, hayvanat
bahçelerindeki hayvanların refah düzeyi artırılmış
ve hayvanlara eziyet hukuken engellenmiştir. Bu
kapsamda, Bakanlığımız hayvan refahı yanı sıra
hayvan haklarının korunmasını da esas alarak
üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmektedir.
“Susuyorum ama konuşamıyorum” projesi gibi
sokak hayvanlarının refahını artırıcı çalışmalarda,
dağıtılan su kaplarının maksadına uygun hizmet
edebilmesi için halkımızdan ve sivil toplum
kuruluşlarından destek bekliyoruz.
Çocuklarımıza da her canlının bu dünyada
bulunmasının bir sebebi hikmeti bulunduğunu ve
hayvanların korunmaya muhtaç canlılar olduğunu
anlatarak, su kaplarına su doldurulmasında onlara
da vazife vererek hayvan sevgisini aşılayabilmeliyiz.”

9

10 Su Dünyası Ey lül 2011

KISA

KI SA SESSİZ YEŞİL YOLLAR
Şehirlerde gürültü kirliliğinin önüne geçmek
maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile
Ulaştırma Bakanlığı müşterek çalışmayla yeni bir
projeyi hayata geçiriyor.
Söz konusu projenin basit bir yol kenarı
ağaçlandırması olmadığını belirten Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “ Yol kenarına
dikilen ağaçlar ve diğer bitkiler, yoldan çevreye
yayılabilecek gürültü ve toz kirliliğinin, hatta hava
kirlenmesinin önlenmesi ile alakalı olarak çok önemli
vazifeyi üstlenirler. Yol ağaçlandırması bir yandan
ülkenin güzelleşmesine katkıda bulunurken bir
yandan da seyahat edenleri sıcaklık, fırtına, rüzgâr,
kar gibi klimatolojik tesirlerden korumakta ve daha
ferah bir sürüş temin etmektedir.” dedi.
Bu projenin hayata geçirilmesiyle yol yapımı
sırasında oluşan tahribatın giderileceğini de ifade
eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, yolu kullananların emniyetli sürüş ve
konforunun sağlandığını belirtmiş, hatta orta
refüjlerde de yeşillendirme imkanı olan yerlerde
karşı istikamette seyir halindeki araçların geceleri
farlarından gelen rahatsızlıklar gibi pek çok menfi
etkilerin de önlendiğini ilave etmiştir.
Şehir merkezlerine belli miktarlarda ve belli
yoğunluklarda dikilecek ağaçların, bir perde
oluşturarak gürültü kirliliğini azalttığının tecrübe
edildiğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bununla
birlikte havanın oksijen miktarını artırması, çevreyi
güzelleştirmesi, o bölgeye yağan yağışı bir miktar
artırması, erozyonu önlemesi gibi özellikleriyle
bilenen ağaçların çok önemli fonksiyonlar üstlenmiş
olduğunu belirtti.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:
“Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma
seferberliğini başlattık. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında

ülke genelinde 1 milyon 448 bin hektar alanda
ağaçlandırma yaparak yaklaşık 820 milyon fidanı
toprakla buluşturduk.
Bunun yanı sıra aynı dönemde 5.987 km karayolu
kenarını ağaçlandırdık. Karayollarının kenarında
yapılan ağaçlandırmalarda göze hitap edecek hoş
bir ortamda seyahat etmelerini ve gürültü kirliliğin
azaltılmasını ayrıca rüzgarla taşınan tozlardan
kaynaklanan sıkıntıların da önüne geçmeyi
hedeflemekteyiz. 2011 yılındaki karayolları
ağaçlandırma çalışmalarımız da bütün hızıyla devam
etmektedir.” dedi.
Oluşturulacak olan yeşil kuşağın gürültü perdesi
özelliği göstererek, pek çok kişinin şikâyetçi olduğu
şehir gürültüsünü önemli miktarlarda azaltması
öngörülmektedir.
Yeşil kuşak oluşturmada kullanılacak bitkiler, sert
ve geniş yapraklı düşünülmekte olup, bu ağaçlarda
aranan diğer özellikler ise yüksek boylu, yere kadar
sık dal ve yaprak dokusuna sahip olmasıdır.
Ağaçların yaprakları ses yönüne dik gelecek şekilde
ve birbirini örtecek biçimde konumlandırılmasının
gürültü ile mücadelede daha faydalı olduğu
bilinmektedir.
Yolun şekline, yol şevine, bitki örtüsünün çeşidine,
yeşil kuşağın genişliğine bağlı olarak gürültü
seviyesinde azalma olmaktadır. Ayrıca böyle bir
yeşil kuşak civarda yaşayanların trafik gürültüsünden
ve görüntü kirliliğinden rahatsızlıklarını önemli
ölçüde azaltmaktadır.
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DSİ’den Somali’ye

Can Suyu

HABER

HABER
DSİ
kıtaları aşan
hizmet anlayışı ile
susuzlukla
mücadele eden
Afrika ülkelerine
yardıma koşuyor.

P ro j e l e r i y l e Ü l k e m i z i n s u k ay n a k l a r ı
potansiyelinden azami fayda elde etmeye çalışan
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü su sıkıntısı çeken
Afrika ülkelerine de altyapı desteği vermeye devam
ediyor.
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3'tür.
Bu suyun %97'si okyanuslardaki tuzlu su iken
yalnızca %3'ü nehir ve göllerde tatlı su olarak
bulunmaktadır. Bu sınırlı su kaynağına mukabil
nüfus sürekli ve hızlı bir şekilde artmaktadır. Dünya
nüfusuna her gün yaklaşık 200 000 kişi daha
katılmaktadır. 1950 yılında 2,5 milyar olan dünya
nüfusu günümüzde 7 milyarı aşmıştır, 60 yıllık
süre zarfında dünya nüfusu yaklaşık 3 kat artmıştır.
Artan nüfusun etkisiyle ortaya çıkan çarpık
kentleşme ve artan ihtiyaçların karşılanmasına
yönelik sanayileşme çabaları ile küresel ısınma ve
iklim değişimi sınırlı tatlı su kaynakları üzerinde
bir baskı oluşturmaktadır.
Bu durum karşısında küresel bir işbirliği ve
yardımlaşmaya ihtiyacı bulunmaktadır. İstanbul'da
gerçekleştirilen 5. Dünya Su Forumu'nda
vurgulandığı gibi, sürekli artan su ihtiyacının buna
karşın azalan tatlı su kaynaklarının dengelenebilmesi
için işbirliği ve yardımlaşma elzem görünmektedir.
Özellikle azgelişmişliğin pençesindeki sınırlı su
kaynaklarıyla asgari ihtiyaçlarını karşılama
mücadelesi veren ülkeler için…
DSİ Genel Müdürlüğü bu ülkelerin yoğun olarak

bulunduğu Afrika kıtasında insanları sağlıklı ve
temiz suyla buluşturmak adına çalışmalar
yürütmektedir. 1954 yılından bu yana su
kaynaklarının geliştirilmesi adına önemli yatırımlar
gerçekleştiren DSİ tecrübesi ve bilgi birikimi ile
dost ve kardeş Afrika ülkelerinde yaşanan su
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sıkıntısına çözüm bulmak maksadıyla kısıtlı su
kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarına
Afrika kıtasında da devam etmektedir.
Bu çerçevede DSİ Genel Müdürlüğü Somali'deki
susuzluk sorununa karşı su kuyuları açacak. Proje
kapsamında kullanılacak sondaj makinelerini taşıyan
gemi, Ağustos ayı sonu itibariyle Somali'ye hareket
etti. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
yaptığı açıklamada, su sıkıntısının çok ciddi boyutlara
ulaştığı Afrika'da binlerce insanın temiz suya
ulaşamadığını anımsattı. Kıta genelinde kişi başına
kullanılan su miktarının dünya ortalamasının dörtte
birinden de az olduğunu belirten Eroğlu, kıtada
toplum sağlığı açısından yeterli miktarda ve uygun
nitelikte suyun sağlanması gerektiğini söyledi.
Ekonomik gelişmeyi sağlayacak şartların başında
da su temininin geldiğini ifade eden Eroğlu, ''Bu
çerçevede Bakanlığımız, DSİ Genel Müdürlüğü ve
TİKA işbirliği içinde çalışıyor. Somali'ye temiz içme
suyu sağlamak maksadıyla ilk aşamada 30 kuyuluk
bir proje hazırlandı'' dedi. Projenin uygulanması
için ihtiyaç duyulan sondaj makinesi ve ekibinin
Ağustos ayı ortasında Somali'ye gönderilmesinin
planlandığını ancak Somali'deki güvenlik sorunu
nedeniyle bunun ertelendiğini hatırlatan Eroğlu, şu
bilgileri verdi: ''Konuyla alakalı olarak Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında yapılan

toplantı sonucunda sondaj makinesi ve diğer tüm
ekipmanın Mersin Limanı'ndan 25 Ağustos günü
Somali'ye gidecek gemiye yüklenmesi kararlaştırıldı
ve sondaj makinesi aynı gün Mersin Limanı'nda
gemiye yüklendi. Sondaj makinesini taşıyacak gemi,
yarın Mersin Limanı'ndan Somali'ye hareket edecek.
Geminin yaklaşık 12-14 gün sonra Somali'de olması
planlanıyor. Somali'de açılacak kuyu yerlerinin
tespiti maksadıyla etüt yapmak ve gemiyi karşılamak
üzere de 3 kişilik uzman bir heyet 5 Eylül'de
Somali'ye hareket edecek. Makineyi kullanacak olan
11 kişilik personel ise 10 Eylül'de Somali'ye
gidecek.''Dünyanın neresinde olursa olsun bir sıkıntı
yaşanıyorsa Türkiye'nin yardım için orada olduğunu
vurgulayan Eroğlu, ''Türkiye tarafından bugüne
kadar Etiyopya, Sudan, Burkina Faso ve Nijer'de
takriben 350 bin kişiye içme suyu temin edildi'' diye
konuştu.

DSİ Tarafından Diğer Afrika
Ülkelerinde Yapılan Çalışmalar:
Etiyopya'da Yapılan Çalışmalar
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Etiyopya'da
yapılan çalışmalar 4 ana başlık altında
toplanmaktadır:
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1. Etap Çalışmaları
28 adet su sondaj kuyusu teknik elemanlarımızın
kontrollüğünde, TİKA tarafından ihale yoluyla
açtırılarak, bu kuyular vasıtasıyla yaklaşık 28 yerleşim
biriminde 100.000 kişiye içme ve kullanma suyu
temin edilmiştir.
2. Etap Çalışmaları
Doğu Harar Bölgesindeki mevcut kaynaklardan 8
adet yerleşim birimine DSİ Genel Müdürlüğünce
su temin projesi hazırlanmıştır.
Bu proje ile 8 köyde yaşayan 3650 kişiye içme ve
kullanma suyu sağlanmıştır.
3. Etap Çalışmaları
Harar Bölgesinde yer alan Hamerosam Göleti'nin
ön inceleme raporu ve Dachau Barajı'nın uygulama
projesi hazırlanarak TİKA'ya gönderilmiştir.
4. Etap Çalışmaları
Etiyopyalı ve Sudanlı 7 mühendise 2008 yılında
D S İ G e n e l M ü d ü rl ü ğ ü ve D S İ B ö l g e
Müdürlüklerinde iki haftalık büroda teorik ve arazide
pratik eğitim programları düzenlenmiştir.

Sudan'da Yapılan Çalışmalar
1. Bakanlar Kurulu kararı ile Sudan'a su sondaj
makinesi ile hava kompresörü hibe edilerek
Cordofan Eyaletindeki yerleşim birimlerinin içme
s u y u n a k av u ş t u r u l m a s ı h e d e f l e n m i ş t i r.
2. Makinanın kullanımı için Sudanlı personele
eğitim vermek üzere 2 uzman Sudan'a gönderilerek
eğitim amaçlı 3 adet kuyu açılmıştır.
Eğitim sonucunda başarılı olan 13 Sudanlı personele
eğitim sertifikaları verilmiştir.
3. Sondaj makinasının arıza yapması sebebiyle 2010
yılı Kasım ayı içerisinde 3 kişilik bir heyet Sudan'a
gönderilerek makine çalıştırılmış, arızaları ve yedek
parça ihtiyacı tespit edilmiştir.
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Cibuti'de Yapılan Çalışmalar
1. Bu ülkenin elinde bulunan atıl durumdaki 2 adet
sondaj makinesini faal hale getirmek için ihtiyaç
duyulan malzemeler gönderilen uzmanlarca tespit
edilmiştir.
2. Ülkenin belli bölgelerinde yeraltısuyu potansiyelini
tespit amacıyla jeofizik çalışmalar yapılmıştır.

Nijer'de Yapılan Çalışmalar
1.2008 yılının Ekim ayında Nijer' e bir adet su
sondaj makinesi, bir adet kompresör, bir adet su
tankeri, tüm avadanlıkları ve personelleri ile birlikte
Nijerde içme suyuna çözüm bularak, kuyu açmak
üzere gönderilmiştir.
2. Bugüne kadar 5 etap çalışma tamamlanmış olup
toplam 104 adet kuyu açılmış, ilk 84 adet kuyunun
pompa montajları yapılarak çalışır durumda teslim
edilmiş, son 20 adet kuyunun pompa montajları
yapılmaktadır. 150.000 kişi içme ve kullanma suyuna

kavuşturulmuştur.
2. Nijer'de 6. etap olarak 20 kuyuluk yeni bir proje
kapsamında sondaj çalışmalarına 8 kişilik bir ekiple
devam edilmektedir. Bu kuyuların tamamlanması
ile birlikte 50.000 kişi daha içme ve kullanma suyuna
kavuşacaktır.

Burkina Faso'da Yapılan Çalışmalar
1. Burkina Faso ya 1 adet su sondaj makinesi,
1 adet kompresör ve avadanlıkları ile birlikte
Temmuz 2010 tarihinde gönderilmiştir.
2. Burkina Faso'da şimdiye kadar planlanan 30 adet
kuyu açılarak proje tamamlanmıştır. Bununla
beraber 110.000 kişiye içme kullanma suyu temin
edilmiştir. İlave yeni 20 adet su sondaj kuyusu açım
işi için TİKA ile yazışmalar devam etmektedir. Bu
proje kapsamında da 90.000 kişiyi daha içme ve
kullanma suyu temin edilecektir.
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Deriner Baraj›
Tamamlan›yor
Dünyanın
en yüksek
3.barajı olacak
Deriner Projesi
kapsamında
Türkiye'nin
en yüksek dengeli
konsol köprüleri de
inşa ediliyor.

Çoruh Nehri üzerindeki ilk kilit baraj olan Deriner
Barajı, çift eğrilikli beton kemer baraj kategorisinde
Ülkemizin en yüksek, Dünya'nın ise 3. yüksek barajı
olacak…
Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali Türkiye'nin
kuzeydoğusunda bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi
sınırları içerisinde Çoruh Nehri üzerinde ve Artvin
İl Merkezini Erzurum İl Merkezine bağlayan Devlet
Karayolu üzerindeki köprünün 5 km membasındadır.
Dünya'nın en hızlı akan akarsularından biri olan
Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve tamamlandığında
sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile
Türkiye'nin en yüksek barajı olacak, Deriner Barajı'nın
2012 yılında tamamlanması planlanıyor.
Yaklaşık maliyeti 1 milyar 400 milyon Amerikan
Doları olan barajın toplam gövde hacmi
3,4 milyon m 3 olup, bu hacmin yaklaşık
3,3 milyon m3'lük kısmının imalatı Haziran 2011
itibariyle tamamlanmıştır. Baraj tamamlandığında
yaklaşık 2 milyar m 3 su depolanacaktır.
Barajın HES ünitesinin kurulu gücü 670 MW olup,
yıllık 2,118 milyar kilovat.saat enerji üretilmesi
planlanmaktadır. HES ünitesinin devreye girmesiyle
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Türkiye'de üretilen toplam hidroelektrik enerjinin
% 6'sı Deriner Barajı'ndan elde edilmiş olacaktır.
Deriner Barajı ve HES, gerek üreteceği enerji
bakımından gerek sağlayacağı istihdam açısından
bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacak
ve yaklaşık 7 yılda kendisini amorti edecektir. Deriner
Barajında 1.969 milyon m3 su depolanacaktır.

Baraj İnşaatında Son Durum
Baraj Gövdesi: Gövde tipi çift eğrilikli ince beton
kemer olup, temelden yüksekliği 249 m dir.
Gövdeye dökülen betonun hazırlanması için gerekli
olan kırma eleme tesislerinin kapasitesi yaklaşık
2.500 ton olan 3 adet çimento silosu, 2 adet uçucu
kül silosu, beton katkı maddesi siloları, ile
360 m3/saat kapasiteli beton santrali ve her biri
28 ton kapasiteli kovaları taşıyacak 3 adet blondin
hattı tamamlanmış olup 11 Aralık 2005 tarihinde
gövde betonu dökümüne başlanmıştır. Baraj gövdesi
için yaklaşık 3,4 milyon m3 beton dökülecek olup
bugüne kadar yaklaşık 3.360.000 m 3 beton
dökülmüştür. Gövde de en yüksek kot olarak 397m

(249m) ve en düşük kot olarak 390m'ye (241m)
ulaşılmış durumdadır. Baraj gövdesi üzerinde
bulunan 8 adet Orifis Dolusavağın çelik aksamının
montaj işlemleri tamamlanmıştır. Baraj gövdesi
kontakt, konsalidasyon ve perde enjeksiyon
çalışmalarına Şubat 2006 tarihinde başlanmış olup,
çalışmalara devam edilmektedir. 2012 yılı başında
kademeli olarak su tutulması 2012 yılı içinde de
barajın tamamlanması planlanmaktadır.
Şalt sahası ve Santral Binası İnşaatları
tamamlanmıştır.
Su alma yapısı inşaatı %92 seviyesinde olup, Gövde
İnşaatına paralel tamamlanması planlanmaktadır.
Sağ sahil Dolusavak %98 seviyesinde, Sol Sahil
Dolusavak ise %75 seviyelerinde olup, çalışmalar
devam etmektedir.

E+M İŞLERİ
1. Enerji Tüneli ve Cebri Borular
Cebri boru ve manifoldların montajı tamamlanmış
olup, basınç test kapağı montajı devam etmektedir.

Su Dünyası Ey lül 2011

Dirsek kısmında mekanik montaj tamamlanmış,
beton dökümü için temizlik çalışmaları devam
etmektedir. 9 m çapındaki düz borulardan 12 tane
montajı yapılmayan boru mevcuttur.

2.Enerji Santrali
4 ünitenin de montajı tamamlanmış olup boya,
etiketleme gibi geri kalan montaj işleri yapılmaktadır.

3. Orifis Dolusavaklar
8 adet orifis dolusavak çelik kaplamasında tamir ve
kaynak işi tamamlanmıştır. 6 adet orifiste boya
tamamlanmış olup, 2 tanesinde devam etmektedir.
Mansap hidrolik kapakların montajına başlanılmıştır.

4. Şalt Sahası:
Ana trafolar ve GIS ekipmanın montajının %90
kadarı tamamlanmıştır. Devreye alma testleri devam
etmektedir.

Türkiye'nin En Yüksek Dengeli Konsol
Köprüleri Yapılacak…
Proje kapsamında ayrıca Deriner Barajı'nın suları
altında kalacak olan Artvin - Erzurum Devlet Yolu
5 adet dengeli konsol köprü vasıtasıyla yaklaşık
100 metre yükseltilerek yeniden yapılıyor.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen
proje kapsamında boyları 154 metre ile 350 metre
arasında değişen 5 adet dengeli konsol köprü inşaatı
yapımı bulunmakta. Köprülerden birinin yapımı
tamamlanmış olup, diğerlerinin inşası devam
etmekte.
Proje kapsamındaki köprüler, Türkiye'de ilk defa
bu yükseklikte yapılan dengeli konsol köprüler
olacak. Ayrıca proje, muhtevasında 5 adet dengeli
konsol köprü içeren ülkemizde ilk ve tek proje olma
özelliğini de taşıyor.
Dengeli konsol köprüler, uzun açıklıkların geçilmesi
için yapılan ve her bir ayak üzerine yerleştirilen
kayar kalıp arabaları her iki tarafa eş zamanlı olarak
dengeli bir şekilde ilerleyerek inşa edilen köprülerdir.
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Projenin Yeri
Projenin Amac›
Projenin Karakteristikleri
Hidroloji
Yağış Alanı
Yıllık Ortalama Akım
Çekilen Su
Regülasyon Oranı
Derivasyon Tüneli
Yeri
Kesit Tipi, Sayısı, Çapı
Toplam Deşarj Kapasitesi
Boyu
Gövde
Tipi
Hacmi
Kret kotu
Kret uzunluğu
Gövde yüksekliği (Talvegten)
Gövde yüksekliği (Temelden)
Dolusavak
1-Üstten aşmalı, tünelli ve sıçratma eşikli dolusavak
Yeri, tipi
Kapak sayısı ve boyutu
Boyu
Kapak tipi, tünel çapı
Deşarj kapasitesi
2-Orifis dolusavak
Yeri, tipi
Kapak sayısı ve boyutu
Kapak tipi
Deşarj kapasitesi
Santral
Tipi
Enerji tünel tipi çapı
Ünite sayısı
Türbin tipi
Kurulu Güç
Toplam Enerji
Kuyruksuyu tüneli tipi, çapı, boyu

Artvin İlinin 5 km menbasında
Enerji ve Taşkın Koruma (670 MW, 2.118 Gwh/yıl)
18.389 km2
4,84 milyar m3
4,53 milyar m3
% 94
Sağ Sahil
At Nalı, 1 Adet, 11,70 m
1.804 m3/s
937,14 m
Çift eğrilikli beton kemer
3.400.000 m3
397,00 m
720,00 m
207,00 m
249,00 m
Her iki sahilde, karşıdan alışlı
2 Adet, 6,50 m x 24,00 m
Sağ sahil : 459,84 m Sol Sahil : 472,17 m
Kanat kapak, 8,00 m
1.125 m3/s x 2 = 2.250 m3/s
Baraj gövdesi, orifis dolusavak
8 Adet, 2,80 m x 5,60 m
Kayar kapak
7.000 m3/s
Yer altı santrali
Dairesel çelik kaplamalı, 9,00 m
4 Adet
Düşey eksenli Francis
670 MW
2.117,75 Gwh/yıl
Atnalı, 9,60 m x 8,80 m, 74,00 m

Sözleﬂme Bilgileri
İşin Müteahhidi

İhale tarihi
Keşif Bedeli
İşe Başlama Tarihi
Sözleşmeye göre İş bitim tarihi
Keşif artışı
Keşif ilavesi ile ihale bedeli
En son verilen süre uzatımına göre
İşin bitim tarihi

ERG İnşaat Tic. San. A.Ş. (Türkiye)
Technostroyexport (Rusya)
Stucky (İsviçre)
ABB (İsviçre)
Sulzer Hydro Ltd (İsviçre)
Hydro Vevey (İsviçre)
04.11.1997
711.431.243 USD
08.01.1998
08.01.2005
% 94,99
1.387.189.891,83 USD
31.03.2012

2011 EKiM itibari ile gerçekleﬂme ve ödeme durumu
Gerçekleşme Durumu
Parasal gerçekleşme
Fiziki gerçekleşme

% 92,2
% 96,0

HABER
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KOP'un en önemli
ayağını oluşturan ve
Konya Ovası'nı suyla
buluşturacak Mavi
Tünel Projesi, tüm
hızıyla devam ediyor…

Mavi Tünel’de
Sona Doğru
2007 yılında temeli atılan ve 17 Aralık 2011 tarihinde
bitmesi planlanan, 17 kilometrelik Mavi Tünel
Hattı'nda 14 bin 400 metre aşılarak sona yaklaşıldı.
GAP'tan sonra en büyük sulama projesi yatırımı
olan KOP, bölge için hayati önem taşımakta. Proje
bünyesinde Konya - Karaman ovalarının sulanması,
şehir merkezlerinin içme, kullanma, sanayi suyu
ihtiyaçlarının karşılanması ve hidroelektrik enerji
üretimi de bulunuyor.
KOP projeleri kapsamında önemli bir yeri olan
Mavi Tünel; Urfa tünellerinden sonra Türkiye'nin
ikinci büyük sulama tüneli konumunda. 4 metre
çapındaki tünelden saniyede 36 metreküp su ile
Konya Ovası'nın sulanması sağlanacak, yeraltı suyu
desteklenecek ayrıca Konya ilinin içme suyu ihtiyacı
karşılanacak. Bağbaşı Barajı ile birlikte Mavi Tünel
inşaatı bittiğinde, ilk etapta Konya Ovası'na
aktaracağı yıllık ortalama 200 milyon metreküp su
ile Konya Ovası'nın bir kısmı daha sulu tarıma

açılacak, aşırı yeraltı suyu çekimi engellenecek, bitki
deseni değişecek, ovadaki verimlilik artacak…

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli Projesi
KOP kapsamında bulunan Konya-Çumra
3. Merhale Projesi'nin, en önemli ayağını Bağbaşı
Barajı ve Mavi Tüneli oluşturmaktadır. Mavi Tüneli
17 kilometre uzunluğunda olup, Türkiye'nin Urfa
Tünellerinden sonra ikinci büyük sulama tünelidir.
Konya Ovası'nın önemli bir kısmını sulanabilir hale
getirecek olan Mavi Tüneli'nden gelen sular, aşırı
yeraltı suyu çekimini ve çöküntü obruklarının
oluşmasını engelleyecek, aynı zamanda atık suların
değerlendirilip, kuruyan göllere ve sulak alanlara
su takviye edilmesiyle ovadaki verimliliğin artmasını
sağlayacak ve dolayısıyla Konya önemli bir su
potansiyeline sahip olacaktır.
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Yukarı Göksu Havzası'ndan Konya Kapalı
Havzası'na su taşınmasına yönelik inşa edilen Mavi
Tüneli'nin tamamlanmasıyla Konya Ovası, “tahıl
ambarı” kimliğine de yeniden kavuşacaktır.
Ayrıca proje ile Konya şehrinin uzun vadeli içme,
kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak
amacıyla 100 hm 3 /yıl su tahsisi yapılmıştır.
KOP kapsamında bulunan projelerden Bağbaşı
Barajı ve Mavi Tüneli Projesi'nin inşaatına
04.07.2007 tarihinde başlanılmıştır. Temelden
yüksekliği 115,50 m olacak Bağbaşı Barajı'nda gövde
dolgusu tamamlanmış olup, halen önyüzü beton
kaplama işlemi devam etmektedir. 17 km'lik tünelde
ise günlük ortalama 25 metrelik delme işlemi ile
14 400 metreye gelinmiştir.
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli Projesi'nin
sözleşmesinde iş bitim tarihi 2012 yılının ikinci yarısı

olarak belirlenmesine rağmen, Konya şehrinin içmekullanma suyunun aciliyeti ve mevcut sulama
sahalarının eksik su ihtiyaçlarının bir an önce
giderilmesi maksadıyla Mavi Tünel 2011 yılı
sonunda bitirilecek ve Bağbaşı Barajı'nda 2012
ilkbaharında su tutulacaktır

Konya Ovası, “tahıl ambarı”
kimliğine yeniden kavuşacaktır.
Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olan ve GAP'tan
sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini
taşıyan, Konya'nın su rüyasını gerçekleştirmek için
DSİ tarafından uygulanmaya başlanan Konya
Ovaları Projeleri (KOP), projeler demetinin genel
adıdır. Önceleri Konya ve Karaman illerinde
bulunan 12 adet DSİ yatırımını içermekte olan
KOP, 2009 yılında DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev
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alanında bulunan Konya, Karaman, Niğde ve
Aksaray illerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş
ve bu haliyle DPT yatırım programına alınmıştır.
Böylelikle KOP, 61 909 km2 alanda 16 adet büyük
projeyi kapsayacak konuma gelmiştir.
KOP kapsamında bulunan projelerin bir kısmı
işletmede, bir kısmı inşa halinde, bir kısmının da
planlama ve proje aşamasında olup, peyder pey
yatırım programına alınmaktadır. Diğer taraftan
işletmede olan sulamalardan klasik sisteme sahip
olan tesislerin sulama şebekelerinin kapalı sisteme
dönüştürülmesi maksadıyla rehabilitasyon projeleri
geliştirilmektedir. Bütün bu projelerin
gerçekleştirilmesi KOP Eylem Planı çerçevesinde
2023 yılına kadar tamamlanacaktır.
Konya Ovaları Projeleri kapsamında bulunan
16 adet proje demetinden en büyüğü Konya-Çumra
Projesi'dir. Bu proje Türkiye'nin ilk sulama projesi

olan ve 1914 yılında işletmeye açılan “Çumra Ovası
Sulaması” ile hayata geçirilmiş ve geliştirilerek
günümüze kadar getirilmiştir. Konya-Çumra Projesi
3 merhaleden oluşmaktadır.
Konya-Çumra 1. Merhale Projesi kapsamında;
Beyşehir Gölü, Apa, Sille ve Altınapa Barajları'nda
düzenlenen yerüstü suyu ve yeraltı suyu
kaynaklarından istifadeyle 60 750 hektar sahanın
sulanması gerçekleştirilmiş olup, projenin tamamı
işletme halindedir.
Konya-Çumra 2. Merhale Projesi kapsamında;
Gembos Havzası akımlarının Derebucak
Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ve Gembos
Derivasyonu vasıtasıyla Beyşehir Gölü'nde
düzenlenmesi ayrıca Güney Suğla akımlarının Suğla
Depolamasında düzenlenmesi sonucu elde edilen
yerüstü suyu kaynağı ile yeraltı suyu kaynağı ve
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sulamalardan dönen sulardan istifadeyle 55 166
hektar tarım alanının cazibe ve pompayla sulanması
yanında, BSA Kanalı'nın (Beyşehir-Suğla-Apa)
Beyşehir Gölü Regülatörü'nden itibaren 68+500
km'sinin ıslahı bulunmaktadır.
Konya-Çumra 2. Merhale Projesi bünyesinde
bulunan ve Beyşehir Gölü'ne yılda ortalama
130 hm3 su derive edecek olan Gembos Derivasyonu
2007 yılında, ara havza sularını toplayacak olan
258,5 hm3 kapasiteli Suğla Depolaması ise 2003
yılında işletmeye açıltmıştır.
130 hm 3 su derive edecek olan Gembos
Derivasyonu, Yağışların ortalamaların üstünde
olması nedeniyle;
2009 yılında 185 milyon m3
2010 yılında 160 milyon m3 Beyşehir Gölüne su
aktarılmıştır.
Planlanan sulama sahalarının bugüne kadar
21 087 hektarı işletmeye açılmış olup,
3 040 hektarlık Gembos ve Yeşildağ cazibe

sulamaları da 11.11.2011 tarihinde işletmeye
açılacaktır. 16 732 hektarlık Seydişehir ve Suğla
cazibe sulamalarına da başlanmış olup, 2011 yılında
24 600 000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca
1996 yılından beri inşaatı devam eden BSA Kanalı
ı s l a h ç a l ı ş m a l a r ı d a 2 0 1 1 y ı l s o nu n d a
tamamlanacaktır.
KOP içerisinde bulunan projelerden en büyüğü
Konya-Çumra Projesi olup, bu projenin de en
önemli kısmını Konya-Çumra 3. Merhale Projesi
teşkil etmektedir. Proje kapsamında; Göksu Nehri
üzerinde yapılacak Bozkır, Bağbaşı ve Afşar Barajları
ile Afşar-Bağbaşı Derivasyon Kanalı, Mavi Tüneli
ve HES'den oluşan Göksu Derivasyonu, Mavi
Regülatörü, Apa-Hotamış İsale Kanalı ve Hotamış
Depolaması vasıtasıyla alınacak yerüstü suyu, şebeke
içerisinde açılacak işletme kuyularından çekilecek
yeraltı suyu, Konya kentinin arıtılmış atık suyu ve
sulamalardan dönen sulardan istifadeyle Konya ve
Karaman Ovaları'nda 223 410 hektar tarım alanının
sulama ve boşaltım şebekesi bulunmaktadır.
Konya Ovalarının su ihtiyacının karşılanmasına
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KOP
tamamlandığında;
1.100.000 hektar
tarım alanı suya
kavuşturulacaktır.
Bölgede yaşayan
3 milyon kişinin
içme-kullanma ve
endüstri suyu
ihtiyacı
karşılanacak,
Sulama faydası
800 milyon Dolar
Enerji faydası
210 milyon Dolar
olmak üzere,
Ulusal Ekonomi'ye
yılda toplam
1,010 milyar Dolar
katkı sağlayacaktır.
100.000 kişiye
doğrudan istihdam
imkânı, binlerce
kişiye de dolaylı
iş imkânı sağlanmış
olacaktır.

büyük katkı sağlayacak ve aynı zamanda Konya
kent merkezinin uzun vadeli içme, kullanma ve
endüstri suyu ihtiyacını da karşılayacak olan KonyaÇumra 3. Merhale Projesi, Ülkemizin mega projeleri
arasında yerini almıştır.
Bu proje ile Yukarı Göksu Havzası'ndan Konya
Kapalı Havzası'na yılda ortalama 414 hm3 su derive
edilirken ayrıca 40 MW kurulu güce sahip 2 adet
HES (Mavi HES - Bozkır HES) ile yılda 118 GWh
enerji üretimi de sağlanacaktır.

Konya-Çumra 3. Merhale Projesi kapsamındaki
ünitelerden Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli'nin
inşaatına 2007 yılında başlanılmıştır. Bozkır Barajı,
Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim Kanalı ve
Hotamış Depolaması projeleri tamamlanmış olup,
Afşar Barajı ve Afşar-Bağbaşı Derivasyon Kanalı
ünitelerinin projeleri 2011 yılında tamamlanacaktır.
Bu projeleri yapım ihaleleri de 2011 yılında sırasıyla
gerçekleştirilecektir. 2011 Yılı Yatırım Programına
adı geçen işler için 55.000.000 TL ödenek ayrılmıştır.

HABER
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Rezervuarlarının katı
maddeler ile dolması
neticesinde Enerji
üretimi maksatlı
barajlar işletme
süreleri dolmadan
devre dışı
kalabilmektedir.

SEDİMANTASYON SORUNUNUN ENERJİ
PLANLAMASINA ETKİSİ
DSİ Genel Müdürlüğü ve ODTÜ işbirliği ile iki
yılı aşan bir sürede gerçekleştirilen ve TÜBİTAK
tarafından desteklenen araştırma projesinin raporu
yayımlandı.
Enerji Barajlarındaki sedimantasyon problemlerinin
enerji planlamasına etkilerinin araştırıldığı projenin
yöneticiliğini DSİ Genel Müdürlüğü üstlendi.
ODTU ile müşterek olarak gerçekleştirilen proje
iki çalışma paketi olarak planlandı. Birinci çalışma
paketinde Türkiye'nin önemli enerji barajlarından
PROJE EKİBİ
No

Adı, Soyadı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mehmet Ali Kökpınar
Ayşe Burcu Altan Sakarya
Mustafa Göğüş
Şerife Yurdagül Kumcu
Ali Erbaş
Hikmet Eroğlu
Fatma Adıgüzel
Oğuzhan Aydın
Salih Atmaca
İbrahim Ütebey

Çalıştığı Kurum/Kuruluş
DSİ
ODTÜ
ODTÜ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ

olan Demirköprü, Hirfanlı, Keban, Seyhan,
Kesikköprü ve Tercan barajlarının rezervuar
sedimantasyonu açısından kapasite kayıplarının
değerlendirilmesi, daha önce elde edilen hidrografik
haritaların sayısal ortamda analizleri ile
gerçekleştirildi. İkinci çalışma paketinde ise, "SuJeti-Pompası" yöntemi kullanılarak Çubuk-I
Barajında çökelmiş olan sedimentin çıkarılması için
bir pilot çalışma, barajın enerji kırıcı havuzu içinde
yapıldı.
Enerji üretimi maksatlı barajlar
beslendiği üst havza akarsularının
getirmiş olduğu kum, çakıl, kil ve
Projedeki Görevi
s i l t g i b i k a t ı m a d d e l e rl e
Yürütücü
rezervuarlarının dolması
Yürütücü
neticesinde önceden planlanan
Araştırmacı
işletme sürelerine gelmeden devre
Araştırmacı
Araştırmacı
dışı kalabilmektedirler. Yapının
Araştırmacı
işletme ömrünün beklenenden
Araştırmacı
daha kısa sürede sona ermesi ulusal
Araştırmacı
kaynaklara dayalı ve nispeten ucuz,
Araştırmacı
Araştırmacı
güvenilir ve yenilenebilir olan
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hidroelektrik enerji üretiminde önemli kayıplara
sebep olmaktadır.
DSİ ve ODTÜ işbirliği ile gerçekleştirilen bu
araştırma projesi söz konusu kayıpların tespiti ve
engellenmesine yönelik olarak yapıldı. Proje ile
enerji barajlarındaki rezervuar sedimantasyonu
problemi iki aşamalı olarak incelendi. Araştırma
projesinin ilk aşamasında, proje kapsamında çalışılan
Demirköprü, Keban, Hirfanlı, Kesikköprü, Tercan
ve Seyhan enerji barajlarının değişik zamanlarda
alınmış hidrografik haritaları derlenerek, doluluk
oranları bulunmuş ve uzun dönem işletme ömürleri

rezervuarlarda çökelmiş sedimentin çıkarılmasının
ekonomik yapılabilirliği görülmüştür.

Barajlarda Rezervuar
Sedimantasyonu Olayının
İncelenmesi
Akarsular, bir baraj gölü, doğal göl, ya da deniz
gibi kendilerinden daha derin bir su ortamına
rastlayınca, taşıdıkları katı maddelerinin bir
bölümünü ya da tümünü tabana bırakırlar. Özellikle

Proje kapsamında çalışılan enerji barajlarının proje karakteristikleri
Baraj
Yeri
Akarsu
İnşaat Süresi
Gövde Hacmi
(Milyon m3)
Yükseklik
(Talvegden) (m)
NSS Göl Hacmi
(Milyon m3)
NSS Göl Alanı
(Milyon m2)
Güç (Mw)
Yıllık Üretim (Gwh)

Demirköprü
Manisa
Gediz

Keban
Elazığ
Fırat

Seyhan
Adana
Seyhan

Tercan
Erzincan
Tuzla

Kesikköprü
Ankara
Kızılırmak

Hirfanlı
Kırşehir
Kızılırmak

6
4300

10
16679

3
7500

19
3100

7
900

6
2000

74

210

53,2

65

49,1

78

1320

31000

1200

178

95

5980

47,6

675

67,8

8,8

6,5

263

69
193

1330
6000

59
350

15
51

76
250

128
400

istatistiki projeksiyonları yapılarak tespit edilmiştir.
Buna göre, Seyhan, Demirköprü ve Hirfanlı barajları
toplam hacimlerinin %30-40 aralığında bir doluluğa
sahip olduğu belirlenerek bu barajların rezervuar
sedimantasyonu açısından kritik durumda olduğu
belirlenmiştir.
Araştırma projesinin ikinci aşamasında ise "Su-Jeti
Pompası" kullanılarak prototipi imal edilen bir dip
tarama sistemi, Çubuk-I Barajında deneme
ölçümleri yapılarak, "Su-Jeti Pompası" ile

baraj göllerinin katı maddeler ile dolmasına ilişkin
sorunlar, su kaynaklarının işletmesinde öteden beri
önemli yer tutmaktadır. Sulama, hidroelektrik enerji
üretimi, taşkın kontrolü ya da içme suyu sağlama
amaçları için kullanılan baraj göllerinin katı
maddeler ile dolması elbette istenmeyen bir
durumdur. Diğer taraftan dengeli bir kanal ya da
tarımsal bakımdan verimli bir alan yaratmak amacı
söz konusu ise, bu dolma olayının gerçekleşmesi de
istenebilir. Her iki durumda da, katı madde ile
dolmanın miktarını, hızını ve oluş biçimini önceden
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Sedimantasyon:
Suda asılı halde bulunan
maddelerin yerçekimi
etkisiyle çökelip
birikmesi.
Kat› Madde Verimi
(KMV):
Katı madde; su, rüzgâr,
buzul gibi etkenlerin
sonucunda toprak
yüzeyinin erozyona
uğrayarak aşınmasıyla
ortaya çıkan son
üründür.
Su kaynaklarını
geliştirme projeleri su
tarafından taşınan katı
maddelerden çoğunlukla
etkilenmektedir. Ancak,
erozyona uğrayan bütün
katı maddeler tamamen
akarsuya ulaşmaz. Bu
maddelerin bir bölümü
doğal veya insan yapımı
bariyerlerde veya
kanallar ile taşkın
yataklarında çökelirler.
Erozyona uğrayan bütün
katı madde miktarının
mansaptaki bir akarsu
ölçüm yerine ulaşan
kısmına Katı Madde
Verimi (KMV) denir.
Kat› Madde Verimi
Oran› (KMVO):
KMV'nin birim havzadaki
değerine denir ve birimi
“katı madde
hacmi/alan/yıl”
cinsinden ifade edilir.

Rezervuarlarda genel olarak sürüntü maddelerinin çökelim bölgeleri
kesinlikle belirlemek çok zor ya da genellikle de
olanaksızdır.
Baraj göllerinin katı maddeler ile dolması konusunda
bundan önce yapılmış çalışmalar, gerek matematiksel
ve gerekse fiziksel laboratuvar modelleri ile yapılan
uygulamalar bakımından sınırlı olmuş, saha ölçüm
ve gözlemleri ise genel sonuçlar verecek nitelikte
olamamışlardır.
Rezervuar sedimantasyonu sonucunda Keban,
Demirköprü, Hirfanlı, Seyhan, Kesikköprü ve

Tercan barajlarında meydana gelen kapasite
kayıplarını bulabilmek amacıyla değişik tarihlerde
bu barajlardan alınan hidrografik haritaların sayısal
ortamda analizleri yapılarak kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre, Keban Barajı'nda yıllık
kapasite kaybı %0,147 olup 2006 tarihinde baraj
toplam kapasitesinin %4,55'ini sedimantasyon
sonucunda kaybetmiştir. Benzer analizler diğer
barajlar için yapıldığı takdirde hesaplanan yıllık
kapasite kaybı ve 2006 yılındaki toplam kapasite
kaybı değerleri Demirköprü Barajı için %0,72 ve
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%33; Hirfanlı Barajı için %1,10 ve %43; Seyhan
Barajı için yıllık kapasite kaybı 1983 yılına kadar
%1,14, 1983 den sonra %0,20-0,24 ve toplam
kapasite kaybı ise %30; Kesikköprü Barajı için
%0,32 ve %10,24; Tercan Barajı için ise %0,00032
ve %0,56 şeklindedir.
Proje kapsamında çalışılan barajlardaki
sedimantasyon problemi değerlendirilir ise, en fazla
Demirköprü, Hirfanlı, Seyhan barajlarının kapasite
kayıp riski altında olduğu görülmektedir. Keban,
Kesikköprü ve Tercan barajlarındaki sedimantasyon
dolayısıyla kapasite kayıpları halihazırda düşük
seviyede olup hidroelektrik enerji üretimleri
açısından yakın gelecekte bir risk görülmemektedir.
Yıllık kapasite kayıp oranları üzerinden yapılan
hesaplamalara göre, Hirfanlı Barajı 51 yıl,
Demirköprü Barajı 93 yıl ve Seyhan Barajı ise 290
yıl sonra depolama hacimlerinin tamamını

kaybedeceklerdir. Enerji üretimi yönünden önemli
olan cebri boru su alma ağzının kapanarak devre
dışı kalması ise ileriki yıllarda uygulanacak rezervuar
işletme şartlarına bağlı olarak yukarıda belirtilen
yıllardan daha öncesinde olacaktır.
Keban, Demirköprü, Hirfanlı, Seyhan, Kesikköprü
ve Tercan barajlarının drenaj alanlarından gelen
KMVO değerleri farklı iki yöntemle hesaplanarak
birbirleri ile karşılaştır maları yapılmış ve
sonuçlardaki farklılıklar tartışılmıştır. Uygulanan ilk
yöntemde, barajların drenaj alanı içinde EIE
tarafından işletilen katı madde ölçüm
istasyonlarından elde edilen askıdaki katı madde
miktarının akarsudaki akım debisiyle değişimini
gösteren veriler kullanılmış ve her bir ölçüm
istasyonu için katı madde anahtar eğrisi çıkarılmıştır.
Bu anahtar eğrisi ve nehirdeki uzun dönem ortalama
akım değerleri kullanılarak her istasyondan geçen
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yıllık ortalama katı madde miktarı hesaplanmıştır.
KMVO hesaplamak için uygulanan diğer yöntemde
ise, her bir baraj için hidrografik harita verilerine
dayanan çökelmiş katı madde hacmi, havza alanı
ve barajın katı madde tutma süresi değerleri
kullanılarak, KMVO hesapları yapılmıştır.
Hidrografik haritalar kullanılarak yapılan KMVO
hesaplaması diğer yöntem olan katı madde ölçüm
istasyonlarından elde edilen KMVO değerine göre
daha güvenilir bir KMVO hesap yöntemidir. Ancak,
bir barajın planlama aşamasında elde güvenilir
askıdaki katı madde verilerinin olması ve barajın
bulunduğu havza karakteristiklerinin bu çalışmadaki
barajlarınkine benzer durumlarda olması halinde,
baraj yapımından sonra rezervuarda çökelecek katı
madde miktarı için 6-8 katı arasında bir değerle
artırılarak çökecek katı madde hacminin tahmini
değeri hesaplanabilir.

tarama sisteminin, Çubuk-I Barajı enerji kırıcı
havuzu içerisinde deneme ölçümleri yapılarak, "SuJeti Pompası" ile rezervuarlarda çökelmiş sedimentin
çıkarılmasının ekonomik yapılabilirliği araştırılmıştır.
Borularla katı maddelerin taşınması endüstride
geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bilinen en
belirgin kullanım alanları arasında dip-taraması,
kömür veya maden cevherlerinin nakli, katı atıkların
tasfiyesi ve beton harcının taşınması gibi uygulamalar
sayılabilir. Borularla katı madde taşınmasında son
dönemde ilgi çeken bir diğer potansiyel uygulama
alanı ise açık deniz madenciliğidir.

SU JETİ POMPALARI
Araştırma projesinin ikinci aşamasında ise "Su-Jeti
Pompası" kullanılarak prototipi imal edilen bir dip

SJP kullanarak yapılan bir dip-tarama çalışma sisteminin tipik uygulaması

Katı-sıvı karışımı bir akışkanı taşıyan boru hatlarında
kullanılan pompalar; santrifüj pompalar, emmebasma pompalar, jet pompaları ve bazı özel tasarım
Dip-tarama sisteminin bütün bileşenleri ile çalışırken görünüşü
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Tasarımı yapılan jet-pompası ile dip-taraması sisteminin görünüşü

Dip-taraması sonucunda borudan çıkan katı-sıvı karışımı akışkanın görünüşü
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Dip-taraması uygulaması öncesinde
dipsavak çıkışının görünüşü

Dip-taraması uygulaması sonrasında
dipsavak çıkışının görünüşü

pompalardır. Bu araştırma projesi kapsamında,
Çubuk-I Barajında yapılacak dip-taraması
uygulaması için kullanılacak düzenekte, su jeti
pompası kullanılmıştır.

bölümü, itici ve harekete geçen akışkanların karıştığı
haznede oluşan yüksek türbülanstan dolayı ısıya
dönüştüğü için jet pompasının enerjisinin bir kısmı
burada kaybolur.

Jet pompaları, bilinen diğer pompaların sahip
oldukları gibi dönen parçaları olmayıp, bir akışkanın
itici kinetik enerjisini kullanarak bir başka akışkanı
harekete geçirmek için kullanılan pompalardır.
Gerek itici akışkan ve gerekse harekete geçen diğer
akışkanın su olması durumunda bu tür pompalara
"Su Jeti Pompası" (SJP) ismi verilir. SJP' lerin dönen
parçalarının olmaması diğer pompalarda sıkça
rastlanan aşınma problemini de ortadan
kaldırmaktadır. Bu nedenle, SJP'lerin akışkan
içerisinde hareket eden katı parçacıkların oldukları
ortamlarda, yani katı-sıvı karışımlı akımlarda,
kullanılması özellikle tercih edilir. Bu durum elbetteki
pompa işletmeciliği açısından oldukça önem arz
etmektedir. SJP'lerin bu önemli olumlu özelliğine
karşın düşük verimli olmaları belki de tek olumsuz
yönüdür. İtici akışkanın kinetik enerjisinin bir

Araştırma projesinin ikinci aşamasında, Çubuk-I
Barajı'nın enerji kırıcı havuzu içindeki çökelmiş katı
maddenin çıkarılması amacıyla SJP kullanarak
örnek bir dip-taraması çalışması yapılmıştır. BasınçHattı ucundan alınan katı-sıvı karışımındaki akışkan
numunelerinde, en yüksek katı madde hacimsel
konsantrasyon değeri %8,81 olarak elde edilmiştir.
Yapılan ekonomik analizler neticesinde birim
maliyeti yaklaşık olarak 3 $/m3 olarak hesaplanmış
olup, bu değer literatürde verilen benzer çalışmalara
ait birim değerlerin altındadır.
Dip-taraması sisteminin bir parçası olan karıştırıcıya
ait pervaneler konumu ve kanat açıları üzerinde
yapılacak iyileştirmeler ile sistemin genel verimliliği
daha da artırılabilir.
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HABER
“Bütün dünyada
hidrolik potansiyelin
yüzde 80-85'i
kullanılıyor, biz ise şu
anda potansiyelimizin
ancak yüzde 35'ini
kullanabiliyoruz''

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

“HES'ler
Olmazsa Olmazd›r”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası (İNTES) tarafından
Ankara'da verilen iftar yemeğine iştirak
etti.
İftar yemeğinde konuşan Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, demir-çelik
fiyatlarındaki artışların hatırlatılması
üzerine bu konuyu ilgili bakanlarla
görüştüklerini, Kamu İhale Kanunu'na
beklenmedik farkları kombanse edecek
bir takım maddeler koymakta fayda
olduğunu söyledi.

Sektörde bir diğer hususun ihalelerde çıkan düşük
fiyatlar olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu,
''Neredeyse yüzde 60'a varan tenzilatlarla
karşılaşıyoruz. Fakat bu meseleye sizlerin de bakması
gerekiyor. Müteahhit firmalar da bir araya gelerek
bunları çeki düzen vermesi lazım. Kamu İhale
Kanunu'nda da bununla ilgili bazı hususların
yeniden ele alınması gerekir diye düşünüyorum.
Meclis açıldığında bu konuyu ele alacağız'' diye
konuştu.
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Hes Sorunu
Hidroelektrik Santral (HES) yapımıyla ilgili olur
olmaz itirazların yapıldığını anlatan Eroğlu, bu
konuda kendilerinde de hata bulunduğunu,
kamuoyunu bilinçlendirmede çok geç kaldıklarını
kaydetti.
''HES'ler olmazsa olmazdır, HES elektriğin
sigortasıdır, HES'ler zararlı değildir, çevreyi tahrip
etmez'' diyen Eroğlu, bunun topluma gösterilmesi
gerektiğini söyledi.
İşin hukuki boyutu da bulunduğunu anlatan Eroğlu,
Danıştay Başkanıyla görüştüğünü ve durumu
anlattığını belirterek, ''HES'le hiç alakası olmayan
kişiler de bir HES için dava açabiliyor. Bu konuda
hukuki düzenleme yapılması gerekiyor. Ama bu
konuda HES yapan firmalardan da bir gayret
görmedim'' dedi.

Bakan Eroğlu, bugün bütün dünyada hidrolik
potansiyelin yüzde 80-85'inin kullanıldığını,
Türkiye'de ise 180-200 milyar kwh/yıl olan
potansiyelin ancak yüzde 35'inin kullanılabildiğini
de dile getirdi.

''Para var, müteahhitler harcama
yapmıyor''
2003 yılı başında DSİ Genel Müdürü olduğu zaman
projenin çok, paranın ise olmadığını kaydeden
Eroğlu, ''Müteahhitler para almak için sıra beklerdi.
Şu anda fazla para var, müteahhitler harcama
yapmıyor. Müteahhitlerin gece-gündüz çalışması
lazım. İlk 6 aydaki harcamalar çok düşük,
ödeneklerin en az yüzde 50'sinin ilk 6-7 ayda
harcanması lazım'' dedi.
Avrupa'da bazı ülkelerde ekonomik sıkıntılar
olmasına rağmen Türkiye ekonomisinde büyük bir
sıkıntı bulunmadığını dile getiren Veysel Eroğlu,
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müteahhitlere seslenerek, ''Ortadoğu'daki Arap
sermayesi Türkiye'yi emniyetli liman görerek bu
tarafa yöneliyor. Sizlerin bunu iyi değerlendirmesi
lazım diye düşünüyorum'' diye konuştu.
Eroğlu, bakanlıktan 11 kişilik bir ekibin Somali'deki
insanlara su ihtiyacının karşılaması için önümüzdeki
günlerde bu ülkeye hareket edeceğini de sözlerine
ekledi.

İntes Başkanı Koçoğlu
İNTES Başkanı Şükrü Koçoğlu da demir-çelik
sektöründe son bir senede Kardemir'de yüzde 45,
serbest piyasada ise yüzde 48 fiyat artışı yaşandığına
dikkat çekti.
Sektörün ikinci sıkıntısının düşük teklifler olduğunu
kaydeden Koçoğlu, maliyetin altında fiyatlar
verilerek iş alındığını söyledi. Koçoğlu, ''Bu nereye
kadar gidebilir, doğrunun etrafında buluşmamız
lazım. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor''
diye konuştu.

HES'lerin de büyük sorun olduğunu ve bu konuda
fazla bir yol alınmadığını anlatan Şükrü Koçoğlu,
mahkemelerin ''çevreciyim'' diyenlere daha sempatik
baktığını, HES yapanları da ''canavar gibi''
gördüğünü ileri sürdü.

Neden HES
Enerji her ülke için kalkınma, refah, istikrar ve
hayat kalitesi anlamına gelmektir. Enerjinin yerinde,
zamanında ve makul fiyatlarla temin edilmesi
kalkınma için vazgeçilmezdir. Bununla birlikte enerji
ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri bulunan aynı
anda pek çok sektörle bağlantılı bir konudur.
Günümüzde enerji kaynaklarını ana hatları ile ikiye
ayırmak mümkündür. Enerjiyi yenilenemeyen enerji
( doğalgaz, kömür, petrol, nükleer enerji) ve
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yenilenebilir enerji kaynakları ( biyo enerji, jeotermel
enerji, rüzgar, güneş, su, hidrojen, gelgit enerjisi)
şeklinde sınıflandırmak mümkündür.
En iyimser tahminler bile önümüzdeki 50 yıl içinde
petrol rezervlerinin tükeneceğini, kömür ve doğalgaz
için de benzer bir sürecin yaşanacağını ortaya
koymaktadır. Bu sebeple yenilenebilir enerji
kaynaklarının önemi ve bu kaynaklara olan alaka
son dönemde oldukça artmıştır. Yenilenebilir enerji
kaynakları içinde Ülkemizde en çok kullanılan
kaynak Hidroelektrik enerjidir.
Türkiye'de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar
kWh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel
216 milyar kWh, teknik ve ekonomik olarak
değerlendirilebilir potansiyel ise 160 milyar kWh
olarak hesaplanmıştır. Ancak bu rakamın sadece
51 milyar KWh'si şu an itibariyle kullanılmaktadır.
Ülkemiz Avrupa ülkeleri içerisinde son yıllarda
yapılan önemli yatırımlara rağmen hidroelektrik
potansiyelini en düşük oranda geliştiren ülke
konumundadır.
Ülkemiz 2010 yılında enerji ihtiyacının yaklaşık
%75 ini petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil
yakıtlardan karşılamıştır. Tüketilen petrolün % 92'si,
doğal gazın ise %99'u ithal edilmektedir. Bu miktar
ülkemiz toplam ithalatının % 22'sine karşılık
gelmektedir. Herkesin devamlı gündeme getirdiği
cari açığın da ana sebebi enerji ithalatımızdır. Cari
a ç ı ğ ı m ı z ı n % 8 0 ' i e n e r j i i t h a l at ı n d a n
kaynaklanmaktadır.
Bu olayı tersine çevirmek adına hidroelektrik
santrallerin inşa edilmesi zorunludur. Ülkemiz
coğrafi konumu sebebiyle her mevsim yağış alan
bir ülke olmadığından baraj ve hidroelektrik
santralleri yapmaya diğer ülkelere göre daha fazla
ihtiyaç duymaktadır. Hidroelektrik enerji santralleri,
çevre dostu olmaları ve düşük potansiyel risk

taşımaları sebebiyle tercih edilmelidir. Bu tür
santraller ani talep değişimlerine cevap
verebilmektedir. Bu sebeple ülkemizde de pik santral
olarak kullanılmaktadır. Hidroelektrik santraller;
çevreyle uyumlu, temiz, yenilenebilir, pik talepleri
karşılayabilen, yüksek verimli (% 90'ın üzerinde),
yakıt gideri olmayan, enerji fiyatlarında sigorta rolü
üstlenen, uzun ömürlü (300-500 yıl), yatırımı geri
ödeme süresi kısa (5-10 yıl), işletme gideri çok düşük
(yaklaşık 0,2 cent/kWh), dışa bağımlı olmayan yerli
bir kaynaktır.
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HABER
Kahramanmaraş,
Adıyaman, Gaziantep,
Kilis illerimizi kapsayan
DSİ 20. Bölge
Müdürlüğü'nde GAP'ın
önemli projeleri
bulunuyor.

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GAP PROJELERİ
Bu proje kapsamında, Çetintepe Barajı, Çetintepe
Barajı'nı takviye edecek olan Kapıdere derivasyonu,
Çetintepe Pompa İstasyonu ve 2015 yılına kadar
Gaziantep iline 4 m3/s içme suyu temin edecek
olan 78 km'lik isale hattı bulunmaktadır.
Söz konusu projenin planlaması ile Çetintepe Barajı
ve Kapıdere derivasyonuna ait kati proje çalışmaları
t a m a m l a n m ı ş o l u p Ç E D s ü re c i n i n d e
tamamlanmasını müteakip baraj ünitesinin yapım
ihalesine geçilecektir.
Önceki sayılarımızda DSİ Diyarbakır ve Şanlıurfa
bölgelerinin GAP kapsamındaki projelerini ve GAP
Eylem Planı ile bu projelere kazandırılan ivmeyi
okurlarımızla paylaşmıştık. Bu sayımızda da GAP'ın
önemli Kentlerinden olan Kahramanmaraş
bölgesinin projelerini inceliyoruz.

PLANLAMA VE PROJE AŞAMASINDAKİ
PROJELER
1-Adıyaman-Göksu-Araban Projesi
Çetintepe Barajı
I.Aşama
Adıyaman-Göksu-Araban Projesi, proje kapsamı
ve havzadaki ihtiyaçların gerçekleştirilmesi amacıyla
2 ayrı aşama şeklinde projelendirilmiş olup GAP
Eylem Planı kapsamında bulunmaktadır.

II. Aşama
Adıyaman-Göksu-Araban II. Aşama Projesi
kapsamında, Kahramanmaraş, Adıyaman ve
Gaziantep illerinde 71 000 hektarlık tarım alanının
sulanması ve Gaziantep ilinin 2040 yılına kadar
olan içme suyu temini planlanmıştır.
Kahramanmaraş ilinde Pazacık Kızkapanlı
Ovasında 4 178 hektar, Adıyaman ilinde BesniKeysun, Besni-Kızılin ovalarında 29 019 hektar
Gaziantep ilinde ise Yavuzeli ve Araban Ovalarında
37 771 hektar alanın sulanması hedeflenmiştir.
P ro j e k a p s a m ı n d a I . A ş a m a P ro j e s i n d e
gerçekleştirilecek olan Çetintepe Barajı'ndan
beslenimli Çatboğazı, Harmancık ve Haydarlı
Barajları ile 2040 yılı hedefli Gaziantep ili içme
suyu, 108 km'lik isale hattı bulunmaktadır.
Adıyaman-Göksu-Araban Projesi II. Aşama
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Projesinin planlama çalışmaları 2009-2012 Proje
çalışmaları 2012-2014 yıllarını kapsayacak şekilde
programlanmış olup proje çalışmalarının
tamamlanmasıyla yapım ihalesine geçilecektir.

2- GAZİANTEP PROJESİ
Gaziantep ve Kilis illeri sınırları içerisinde Fırat
Nehri sağ sahili ile Kilis ili arasında kalan ve 103
794 hektarlık tarım alanının sulanmasını amaçlayan
planlama raporu ( Birecik Pompaj II. kademe-95

976 hektar, Bayramlı Sulaması 4 730 hektar, Kemlim
Sulaması 3 088 hektar) çalışmaları 1998 yılında
tamamlanmıştır.
Bu aşamadan sonra ise Hancağız Barajı
mansabındaki P2 pompa istasyonu dâhil olmak
üzere Kayacık-Doğanpınar Baraj rezervuarına
kadar olan 54 345 hektarlık alanın kati proje
çalışmaları tamamlanmıştır. İnşaatı devam eden
Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması için yapılan teknik
rapor sonucunda sulama sahası imar etkileşimi
sebebiyle 10164 hektar olarak belirlenmiştir.

İşin Adı

Alanı (hektar)

Projenin durumu

• Hancağız Barajı ve Sulaması
• Kayacık Barajı ve Sulaması
• Belkıs Nizip Pompaj Sulaması
• Birecik Baraj Göl. Pompaj Sul.
• Bayramlı Regülatör Sulaması
• Kemlim Barajı Sulaması

• 6 945
• 20 000
• 10 164
• 95 976
• 4 730
• 3 088

• İşletme
• İnşaat (5100 hektar işletmede)
• İnşaat
• Planlama (41 631 ha) + Kati proje (54 345 ha)
• İnşaat (Alleben Göleti 693 ha) + Planlama
• Planlama
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3- Koçali Projesi
Proje kapsamında bir adet depolama ünitesi Bulam
Çayı akımlarını Koçali Barajı'na derive edecek bir
adet regülatör ile kanal-tünel sistemi, Koçali
Barajında regüle edilecek akımları Adıyaman
Ovasına iletecek olan 5500 metre tünel ve ana isale
sistemleri bulunmaktadır.
Proje tamamlandığında 17 761 hektarlık tarım
alanının sulanması, Adıyaman ili'nin uzun vadeli
1 m3/s içme suyu temin edilecek ayrıca isale kanalı
güzergâhında kurulacak 39 MW'lık HES ile yılda
107 GWh enerji üretilecektir.
Planlama raporu hazırlanmış olup 2011 yılında
Baraj ünitesi proje ihalesi yapılacaktır.

4- Büyükçay Projesi
Büyükçay Projesi ile 12 322 hektar alanın sulanması
ve 30 MW Kurulu Güç ile yılda 84 GWh enerji
üretilmesi hedeflenmektedir.

Büyükçay Barajı talvegten 79 m yüksekliğinde,
4,06 hm3 dolgu hacminde olup toplam rezervuar
hacmi ise 147,69 hm3' dür. Barajın planlama ihalesi
16.11.2011 tarihinde yapılacaktır.

5- Gömükan Projesi
Gömükan Projesi ile Adıyaman ilinin batısında
bulunan toplam 7 421 hektar tarım alanının
sulanmasını hedeflemektedir.
Gömükan Barajı'nın su kaynağını teşkil eden Han
Deresinin yıllık ortalama akımı
34 hm3, Gömükan Barajı'na derive edilecek Çat
Deresi akımları ise 49 hm3'dür. Çat Deresinin
Gömükan Barajı'na derivasyonu için bir adet
regülatör ve kanal tünel sistemi yapılacaktır.
Gömükan Barajı talvegten 76 m yüksekliğinde,
7,01 hm3 dolgu hacminde olup toplam rezervuar
hacmi ise 55,8 hm3' dür.
Gömükan Projesinin planlama çalışmaları
tamamlanmış bulunmaktadır. Kati proje
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çalışmalarının
tamamlanmasına müteakip
yapımına geçilebilecektir. 2011
yılında baraj ünitesinin kati proje
ihalesi yapılacaktır.

6- Ardıl Projesi
Ardıl Barajı ve sulama alanı G.Antep ili Araban
ilçesi sınırlarında yer almakta olup, Ardıl Çayı
üzerine yapılacak bir depolama tesisi ile
2 573 hektar alanın sulanması temin edilecektir.
Ardıl Barajı talvegten 57,5 m yüksekliğinde
1,07 hm3 dolgu hacminde, 11,3 hm3 rezervuar
hacmindedir.
Projenin planlama kademesindeki çalışmaları
tamamlanmıştır. Baraj ünitesinin proje ihalesi
yapılarak çalışmalara başlanılmıştır.

7-Samsat Pompaj Projesi
Proje ile 8337 hektar tarım alanının Atatürk Baraj
Gölünden pompajla sulanması hedeflemekte olup,
2806 hektarlık sulama alanının tamamı işletmeye
alınmıştır. Geriye kalan 5531 hektar alanın planlama
revizyonu 2012 yılında ihale edilecektir.

8- Atatürk Barajından Pompaj
Sulaması
Proje ile 23.998 hektar tarım alanının Atatürk Baraj
Gölünden pompajla sulanması hedeflenmekte olup
planlama kademesindeki çalışmalar tamamlanmıştır.
Söz konusu projenin Bebek-1(555 hektar) ve
Aslanoğlu (5 023 hektar) Ünitelerine ait planlama
revizyonu ve proje yapımı işinin ihalesi 12.10.2011
tarihinde yapılacaktır.

9- Besni Projesi
Besni Barajı ve sulama alanı Adıyaman ili Besni
ilçesi sınırlarında yer almakta olup, Akdere Çayı
üzerine yapılacak bir depolama tesisi ile
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2 820 hektar alanın sulanması temin edilecektir.
Besni Barajı talvegten 58 m yüksekliğinde 2 hm3

11 143 m uzunluğundadır. 1997 yılında işe
başlanılmış olup, fiziki ve parasal gerçekleşmesi
%84'tür.

dolgu hacminde, 29,4 hm3 rezervuar hacmindedir.
Projenin planlama kademesindeki çalışmaları
tamamlanmış olup, hazırlanacak olan planlama
revizyonuna müteakip baraj ünitesinin kati proje
yapımına geçilebilecektir.

10- Menzelet Projesi
Orta Ceyhan Menzelet Projesi ile Kahramanmaraş,
Gaziantep ve Hatay illerinde toplam 106 091 hektar
alanın sulanması hedeflenmektedir. Proje, önemi
ve aciliyeti sebebiyle GAP Eylem Planı kapsamına
alınmış bulunmaktadır. Tahtaköprü sulaması
kapsamındaki 11 900 hektarlık alan işletmededir.
Orta Ceyhan Menzelet Projesi Sulama Ünitesi
3 ayrı kısımda planlanmış olup 7809 hektarlık kısmın
inşaatı devam etmektedir.
Geriye kalan 51 986 hektarlık sulama ünitesi 2 ayrı
bölüm halinde incelenmiş olup 2.kısım
26 832 hektar 3.kısım ise 25 154 hektardır. 2. ve
3.kısımın planlama ve proje çalışmaları devam
etmektedir.

YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN
PROJELER
1-Kayacık Sulaması İnşaatı
GAP Kayacık Projesi Gaziantep ve Kilis Ovalarında
yatırım programında yer alan Doğanpınar Barajı
ile beraber 20 000 hektarlık alanın sulanmasını
hedeflemektedir. Sulama alanının 8 165 hektarlık
kısmı Gaziantep, 11 835 hektarlık kısmı Kilis illeri
içerisinde yer almaktadır. Kayacık Barajı ikmal
edilmiş olup, Kayacık Sulaması inşaatı devam
etmektedir. Sağ ana kanal 37 398 m, sol ana kanal

GAP eylem planında yer alan Kayacık Sulaması işi
kapsamındaki işler tamamlanarak yaklaşık
120 000 dekar alan sulanacak ve net gelir artışı
462,59 TL/da olacaktır.

2-Belkıs Nizip Pompaj Sulaması
İnşaatı
Gaziantep Projesi kapsamında planlama çalışmaları
tamamlanan Fırat havzasının sağ sahilinde
Gaziantep ve Kilis illerini kapsayan, doğuda Fırat
nehri, batıda Asi havzası sınırına kadar uzanan
140 903 hektarlık alanı kapsamaktadır.
99 064 hektarlık Birecik pompaj sulamalarının da
su kaynağını teşkil eden ve Gaziantep projesinin ilk
ünitesi olan 10 164 hektarlık Belkıs-Nizip Pompaj
Sulaması inşaatı devam etmektedir. İşin yapımına
1995 yılında başlanılmış olup, fiziki ve parasal
gerçekleşmesi %81'dir.
GAP eylem planında yer alan Belkıs-Nizip Pompaj
Sulaması projesi kapsamındaki sulama tesislerinin
tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık
101 640 dekar alan sulanacak ve net gelir artışı
166,94 TL/da olacaktır.

3-Kılavuzlu Sulaması 1.Kısım İnşaatı
Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale Projesi
kapsamında Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay
illerinde toplam 94 191 hektar alanın sulanması
sağlanacaktır. Bu alanın 59 795 hektarlık kısmı DSİ
Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü sınırları
içerisinde yer almaktadır. Proje ihale kapsamında
9 368 hektarlık alanın sulanması öngörülmüş ancak
Kahramanmaraş ili imar alanı gelişimi sebebiyle
7 809 hektarlık sulanabilir alanda 1.Kısım inşaatı
devam etmektedir. İşin Fiziki ve parasal
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gerçekleşmesi %44'tür. 2011 yılı sonunda
2829 hektar alan sulamaya açılacaktır.
GAP eylem planında yer alan Kılavuzlu Sulaması
1.Kısım İnşaatı kapsamındaki sulama tesislerinin
tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık
78 090 dekar alan sulanacak ve net gelir artışı
404,90TL/da olacaktır.

İŞLETMEDE OL AN PROJELER:

tamamlanarak 1999 yılında işletmeye açılan
Çamgazi barajı projenin su kaynağını teşkil
etmektedir. Projenin sulama üniteleri inşaatı 2009
yılında bitirilerek 8000 hektar tarım alanının
sulanması sağlanmıştır.

3- Hancağız Barajı ve Sulama Projesi
GAP Gaziantep Projesinin ünitelerinden olan
Hancağız Barajı ve Sulaması (6945 hektar) 1992
yılında işletmeye açılmıştır.

Çataltepe-Kartalkaya Terfi Hattı
1-Karkamış Barajı ve HES Projesi 4Bu Proje mevcut Gaziantep İçme Suyu Temini
Fırat Nehri'nin ülkemiz sınırlarını terk etmeden
önce Fırat Nehri üzerindeki son baraj olan Karkamış
Barajı 1999 yılında işletmeye açılmış olup 189 MW
Kurulu güç ile yılda toplam
652 GWh enerji üretimi gerçekleştirmektedir.

Projesini uzun vadeli projeler gerçekleşinceye kadar
acil dönemde Kartalkaya Barajı'nı takviye etmek
ve Kartalkaya Barajı'ndan verilen 1,5 m3/s debiyi
3 m3/s'ye yükseltmek amacıyla projelendirilmiş ve
2002 yılında devreye alınmıştır.

2- Çamgazi Barajı ve Sulama Projesi:
Adıyaman ilinin 17 km batısında Doyran ve Kuzgun
dereleri üzerinde talvegden yüksekliği 39 m, toplam
depolama hacmi 56,2 hm 3 olan ve inşaatı

GAP KAPSAMINDA 2011 YILINDA YAPIMI DEVAM EDEN SULAMA PROJELER‹
‹ﬁ‹N ADI

‹L‹

KILAVUZLU SULAMASI 1. KISIM İNŞAATI
BELKIS-NİZİP POMPAJ SULAMASI
KAYACIK SULAMASI
20. BÖLGE TOPLAMI

K.MARAŞ
G.ANTEP
G.ANTEP

SULAMA
ALANI (ha)
7 809
10 164
12 000
29 973

AÇILAN ALAN
(ha)
5 600
11 350
16 950

GAP KAPSAMINDA 2010 YILI SONUNA KADAR ‹ﬁLETMEDE OLAN SULAMA PROJELER‹
‹ﬁ‹N ADI

‹L‹

ÇAMGAZİ SULAMASI VE DER. TESİSLERİ
SAMSAT POMPAJ SULAMASI 1.KISIM
HANCAĞI SULAMASI
20. BÖLGE TOPLAMI

ADIYAMAN
ADIYAMAN
GAZİANTEP

SULAMA
ALANI (ha)
8 000
2 806
6 945

AÇILAN ALAN
(ha)
8 000
2 806
6 945
17 751

‹NﬁAATI DEVAM
EDEN ALAN (ha)
7 809
4 564
650
13 023
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Çamlıgöze Barajı
ve HES işletmeye
alındığı tarihten bu
yana enerji üretimiyle
milli gelire
4 185 620 dolar katkı
sağlamıştır.

ÇAMLIGÖZE
BARAJI
VE HES

Kelkit Karataş Projesi:

Kelkit Karataş Projesi çerçevesinde inşa edilen
Çamlıgöze Barajı ve Hidroelektrik Santrali enerji
üretimi yanı sıra balıkçılık gibi gelir getirici faaliyetleri
ile bölge ekonomisi ve ticaretine canlılık getirmiştir.

Kelkit-Karataş Projesi Yukarı Yeşilırmak Havzasında
projelendirilmiş olup, Kılıçkaya ve Çamlıgöze
Barajları ile birlikte 112 adet ıslah sekisinden
oluşmaktadır. Söz konusu proje süresinde
tamamlanmış olup her iki baraj da işletmededir.
Proje muhtevasındaki ıslah sekilerinden 85 âdeti
tamamlanmış geri kalan 27 adet ıslah sekisi 2011
yılında bitirildikten sonra proje tamamlanmış
olacaktır. Proje; enerji, taşkın ve rusubat kontrolü
gibi çok maksatlıdır. Kelkit Çayı Türkiye'nin en
fazla rusubat taşıyan ırmaklarındandır. Projenin
tamamının gerçekleşmesi ile Kelkit Çayı'nın
mansabında Yeşilırmak üzerinde bulunan barajların
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ömrü uzayacak, aynı zamanda Yeşilırmak'ta düzenli
akım sağlayarak Niksar ve Erbaa Ovaları taşkından
korunacaktır.

ÇAMLIGÖZE BARAJI VE HES
Projenin Yeri:
Çamlıgöze Barajı, Sivas İli'ne bağlı Suşehri İlçesine
3 km mesafede, Kılıçkaya Barajı'nın 12 km
mansabında, Kelkit Çayı üzerinde bulunmaktadır.

Projenin Gayesi:
Çamlıgöze Barajı'nın yapım gayesi; 33 MW gücünde
bir santral ile yılda 102 milyon kwh enerji üretmek,
mansabındaki Hasan Uğurlu Barajı'nın

rezervuarının rusubatla dolmasını önlemek, Niksar
ve Erbaa Ovalarına düzgün rejimli su vererek
sulamanın daha verimli devam etmesini sağlamaktır.
Çamlıgöze Barajının da rusubatla dolmasını
önlemek için proje kapsamında 112 adet ıslah sekisi
bulunmaktadır. Bunlarda 85 adet ıslah sekisi
tamamlanmıştır.
Proje Kapsamında Yapılan İşler:
1- Kazı
2- Beton
3- Çelik
4- Dolgu

: 3 782 000 m3
: 1 360 333 m3
: 1 260 ton
: 2 936 0003
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Proje Etki ve Neticeleri:
Barajın iki üniteden oluşan hidroelektrik santralinin
1. ünitesi 12.11.2000 tarihinde,
2. ünitesi ise 04.09.2000 tarihinde Elektrik Üretim
Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) devredilmiştir. Şu ana
kadar 8 337 124 kwh enerji üretmiştir.
Enerji üretimi sayesinde ekonomiye 4 185 620 dolar
gelir getirmiştir.
Proje Karakteristikleri:
1- Baraj Tipi
2- Kret Kotu
3- Temelden Yüksekliği
4- Kret uzunluğu
5- Gövde Hacmi
6- Göl alanı
7- Depolama hacmi
8- Maksimum su kotu
9- Ünite Sayısı ve Gücü

: Kil Çekirdekli Kaya Dolgu
: 755 m
: 37,5 m
: 360 m
: 2,1 hm3
: 5 km2
: 59 hm3
: 751,5
: 2x16,5 MW

Yılda üretilebilecek toplam enerji : 102X106 kwh

Çamlıgöze Baraj Gölü Balıkçılık
Faaliyetleri:
Çamlıgöze Baraj Gölünün toplam 109 500 m2 alanı
(baraj gölünün yaklaşık %3 lük kısmı) kafes balıkçılığı
için kiraya verilerek yıllık 4250 ton civarında alabalık
yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Kafes balıkçılığı yapılan sahanın dışında kalan
354,05 hektar alan ise mevcut su ürünleri avcılığı
için kiraya verilmiştir.
Çamlıgöze Baraj gölünde mevcut balık türleri; yayın,
aynalı sazan, pullu sazan, tatlı su kefali, barbus ve
in balığıdır. Aynalı ve pullu sazan; DSİ tarafından
yıllık balıklandırma programı dâhilinde yapılan
balıklandırma çalışmaları sayesinde gölde önemli
bir populasyona ulaşmıştır. Diğer balık türleri ise
Kelkit Çayı'nın doğal türleridir.
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BIZIM YUNUS
Aﬂk ile ister idik yine bulduk ol can›
Gömlek edinmiﬂ giyer suret ile bu teni

Kenan
Zenginsoy

**
Yunus imdi sen senden, ayr› de¤ilsin candan
Sen sende bulmaz isen, nerde bulas›n an›

Yunus Emre...
Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve
Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri
olan Yunus Emre'nin hayatı ve kimliğine dair hemen hemen
hiçbir şey bilinmemektedir. Yunus'un bazı mısralarından,
1273'de Konya'da ölen, tasavvuf edebiyatının büyük ustası
Mevlana Celalettin Rumî ile karşılaştığı anlaşılmaktadır;
buradan da Yunus'un 1240'larda ya da daha geç bir tarihte
doğduğu sonucu çıkarılabilir. Bilinen hususlar onun Risaletün-Nushiyye adlı eserini H.707 (M.1308) yılında yazmış
olması ve H.720 (1321) tarihinde vefat etmesidir.Böylece
H.638 (M.1240-1241) yılında doğduğu anlaşılan Yunus Emre
XIII. yüzyılın ikinci yarısıyla XIV. yüzyılın ilk yarısında
yaşamıştır.Bu çağ,Selçukluların sonu ile Osman Gazi
devrelerine rastlamaktadır.
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Sarıköylü ve Karamanlı oluşu meselesi hala belli
değildir. Yüzyıllardan beri halk arasında yaşayan
inanca göre O, Sivrihisar yakınında Sarıköy'de
doğmuş,çiftçilikle meşgul olmuş, Taptuk Emre adlı
bir şeyhe intisap etmiş, tekkelerde yaşamış ve veliliğe
erişmiştir. Anadolu'da on ayrı yerde mezarı (daha
doğrusu makamı) olduğu ileri sürülen Yunus
Emre,halk arasındaki inanca ve bazı tarihi
kaynaklara göre Sarıköy'de ölmüştür. Orada
yatmaktadır. Bugün, Eskisehir-Ankara yolu
üzerindeki Sariköy istasyonu yakininda, Yunus
Emre'nin türbesi ve bir müze bulunmaktadir.
Yunus Emre, dünya kültür ve medeniyet tarihinde
bir merhale olmustur. Kültürümüzün en değerli
yapı taşlarındandır. Zira Yunus Emre, sadece
yasadigi devrin değil, çagimiz ve gelecek yüzyillarin
da ışık kaynağıdır. Allah ve cümle yaradılmışı içine
alan sonsuz sevgisinden kaynaklanan fikirleri, dünya
üzerinde insanlik var oldukça degerini koruyacaktir.
Yunus Emre'nin amaci, sevgi yoluyla dünyada
yasayan tüm insanlarin, hem kendileriyle hem
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evrenle kaynaşmasını sağlamak ve sonsuz yaşamda
ebedi hayata doğmalarını sağ lamaktır.

Taptuk dergahına koşarak kendisini “Yunus”
yapacak manevi eğitimine başladı.

Yunus Emre adı, gönül erliği erenliğinin az çok
peşinde olan herkes için bir şeyler ifade eder.
Şiirlerinde, her devrin okuyucusu ya da dinleyicisi
kendini etkileyecek bir şey bulmuştur. İlk kez Yunus,
şiirlerinde büyük ölçüde Türkçe kullanmıştır.
Yunus'la birlikte dil, daha renkli, canlı ve halk
zevkine uygun bir hale gelmiştir. Gerçi şiirlerinin
bir çoğunda, aruz veznini kullanmıştı, fakat en güzel
ve tanınmış şiirleri Türkçe hece vezniyle yazılmıştır.
Böylece, şiirleri kısa zamanda yayılarak benimsenmiş
ve ilahi olarak da söylenerek günümüze dek
ulaşmıştır.

Salihli kazası civarında Emre adlı, yetmiş evlik bir
köyde taştan bir türbenin içinde,Taptuk Emre ve
çocukları ile torunları yatmaktadır.Türbenin eşiğinde
de, bir başka mezar vardır.Bu,Yunus'un bir çok
mezarlarından biridir.Yunus Emre kapı eşiğine
kendisinin gömülmesini vasiyet etmiş...Şeyhini
ziyaret edecekler, kendi mezarını çiğneyerek geçsinler
diye düşündüğü rivayet edilir.

Yunus'un Yunus Olması...
O bölge köylerinden birinde,Yunus adında,
rençberlikle geçinir, çok fakir bir adam vardı. Bir
yıl kıtlık oldu.Yunus'un fakirliği büsbütün arttı.
Nihayet birçok keramet ve inayetlerini duyduğu
Hacı Bektaş'a gelip yardım istemeyi düşündü.
Sığırının üstüne bir miktar alıç (yabani elma) koyup
dergaha gitti. Pirin ayağına yüz sürerken hediyesini
verdi; bir miktar buğday istedi. Hacı Bektaş ona
lütufla muamele ederek, bir kaç gün dergahta misafir
etti.Yunus geri dönmek için acele ediyordu. Dervişler
Pir'e Yunus'un acelesini anlattılar. O da: "Buğday
mı ister, yoksa erenler himmeti mi?" diye haber
gönderdi. O buğday istedi. Bunu duyan Hacı Bektaş
tekrar haber gönderdi: "İsterse o alıcın her tanesince
nefes edeyim!" dedi.Yunus buğdayda ısrar ediyordu.
Hacı Bektaş üçüncü defa haber gönderdi: "İsterse
her çekirdek sayısınca himmet edeyim" dedi. Yunus
yine buğdayda ısrar edince; emretti, buğdayı verdiler.
Yunus dergahtan uzaklaştı. Yolda yaptığı kusurun
büyüklüğünü anladı. Pişman oldu. Geri dönerek
kusurunu itiraf etti. O vakit Hacı Bektaş, onun
kilidinin Taptuk Emre'ye verildiğini isterse ona
gitmesini söyledi. Yunus bu cevabı alır almaz hemen

Gönül Erliğinin Peşinde...
Yunus EMRE, İslam tarihinin en büyük
bilgelerinden olup yaşadığı ve yaşattığı inanç sistemi;
Kuran'ın özüne ulaşarak, Tek olan gerçeğin (Allah)
sırlarını keşfetme ilmi olan tasavvuf ve Vahdet-i
Vücud tur.
Bu inanç sisteminde tek varlık Allah'dır. Allah bütün
bilinen ve bilinmeyen alemleri kapsamıştır, tektir,
önsüz sonsuzdur, yaratıcıdır. Eşi, benzeri ve zıddı
yoktur.Bilinen ve bilinmeyen tüm evren ve alemler
onun zatından sıfatlarına tecellisidir.Alemlerdeki
tüm oluşlar ise onun isimlerinin tecellisidir. Her bir
hareket,iş,oluş(fiil) onun güzel isimlerinden birinin
belirişidir.

Hak cihana doludur, kimseler Hakkı
bilmez
***
Baştan ayağa değin, Haktır ki seni tutmuş
Haktan ayrı ne vardır, Kalma guman içinde

Dolayısıyla evrende var saydığımız tüm varlıklar
onun varlığının değişik suretlerde tecellileri olup
kendi başlarına varlıkları yoktur. Bu çokluğu, ayrı
ayrı varlıklar var zannetmenin sebebi ise beş

Su Dünyası Ey lül 2011

duyudur. Beş duyunun tabiatında olan eksik, kısıtlı
algılama kapasitesi, bizi yanıltır ve çoklukta
yaşadığımızı var sandırır. Ayrı ayrıymış gibi algılanan
bu nesnelerin, ve herşeyin kaynağı Allah'ın esmasının
(isimlerinin) manalarıdır. Manaların yoğunlaşmasıyla
bu "Efal Alemi" dediğimiz çokluk oluşmuştur. Bir
adı da "Şehadet Alemi" olan, ayrı ayrı varlıkların
var sanıldığı; gerçekte ise Allah isimlerinin
manalarının müşahede edildiği alemdeki çokluk
Tek'in yansıması,belirişidir. Bu izaha tasavvufta
Vahdet-i vücud (Varlıkların birliği,tekliği) denir.
Cenab-ı hak varlığını zuhura çıkarmadan evvel gizli
bir varlıktı. Bilinmeyen bu varlığa, Gayb-ı Mutlak
(Mutlak Görünmezlik), La taayyün (Belirmemişlik),
Itlak (Serbestlik), Yalnız vücud, Ümmül Kitap
(Kitabın Anası), Mutlak Beyan ve Lahut (Uluhiyet)
Alemi de denir.
Çarh-ı felek yoğidi canlarımız var iken
Biz ol vaktin dost idik, Azrâil ağyar iken.
Çalap aşkı candaydı, bu bilişlik andaydı,
Âdem, Havva kandaydı, biz onunla yâr iken.
Ne gök varıdı ne yer, ne zeber vardı ne zir
Konşuyuduk cümlemiz, nûr dağın yaylar iken."
"Aklın ererse sor bana, ben evvelde kandayıdım
Dilerisen deyüverem, ezelî vatandayıdım.
Kâlû belâ söylenmeden, tertip-düzen eylenmeden
Hakk'dan ayrı değil idim, ol ulu dîvândayıdım."
"Bu cihana gelmeden sultan-ı cihandayıdım
Sözü gerçek, hükm-i revan ol hükm-i
sultandayıdım."
***
ADEM yaratılmadan can kalıba girmeden
Şeytan lanet olmadan arş idi seyran bana
Sonra Allah bilinmekliğini istemiş ve varlığını üç
isimle belirlemiş taayyün ve tecelli ettirmiştir.
1.Ceberut (İlahi Kudret) Alemi: Birinci taayyün,
Birinci tecelli, İlk cevher ve Hakikat-ı
MUHAMMEDİYE olarak da bilinir.

Yaratıldı MUSTAFA, yüzü gül gönlü safa
Ol kıldı bize vefa, ondandır ihsan bana
Şeriat ehli ırak eremez bu menzile
Ben kuş dilin bilirim, söyler SÜLEYMAN bana
2.Melekut (Melekler) Alemi: İkinci taayyün, İkinci
Tecelli, Misal ve Hayal Alemi, Emir ve Tafsil Alemi,
Sidre-i Münteha (Sınır Ağacı) ve BERZAH da
denir.
3.Şehadet (Şahitlik) ve Mülk Alemi:Üçüncü taayyün,
Nasut(İnsanlık), His ve Unsurlar Alemi,Yıldızlar,
Felekler (Gökler), Mevalid (Doğumlar) ve Cisimler
Alemi diye bilindiği gibi, Arş-ı Azam da bu
makamdan sayılır.
Tüm bu oluşlar Kuran'ı Kerimde "Altı günde
yaratıldı" ayetiyle beyan edilirken Altı günden
maksadın mutasavvıflarca ,gün değil hal'e ait olduğu
kabul edilir.Bu haller
Allahın insanlara lutfettiği görünmeyen şeylerden
altı sıfatıdır: Semi,Basar,İdrak,İrade,Kelam ve
Tekvin(İşitme,Görme,Kavrama, İrade,Konuşma
ve yaratma). Cenab-ı Hakkın Zatına ait bu sıfatların
Ademin kutsal varlığında belirmesi,"İnsan benim
sırrımdır" sözünün bir hükmüdür.Varlığın başlangıcı
ve son sınırı ise Aşk'tır.O yuzdendir ki sayılan bu
alemler Aşkın cezbesiyle pervane haldedir. Cenabı Hak varlığını,kudret eliyle zuhura getirmiş ve üç
isimle taayyün,tecelli ve tenezzül etmiştir.Buna
yaratış sanatı (Cenab-ı hakkın kuvvetinden,kudretine
hükmederek cemalini ve celalini eserlerinde yani
varlık yüzünde göstermesi), Belirme cilvesi (Aşık
olması sonucunda batının zahire çıkıp,alemlerin
nurlarının ve olayların bilinmesi) ve Birlik oyunu
(Zatından sıfatına tecelli etmesi ile kendi varlığını
kendinde zuhura getirip,birlik ve vahdetini
ahadiyet(teklik) sırrına meylettirmesi) denir. Bunda
zaman ve mekan kaydı yoktur.Ancak "An"
v a r d ı r. Ç ü n k i mu t l a k z a m a n i ç e r s i n d e
batın(gizli),zahire(görünen) cıkıp farkedildikten
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sonra,alemlerin nurları (ışıkları) ve ilahi olaylar
bilinmiştir.Daha sonra şekil ve renkler görülüp,ayrı
ayrı unsurları oluşturacak şekilde birleştiğinde isimler
meydana çıkmıştır (Mülk mertebeleri, Cisimler
alemi). Ve böylece zahir alem belli olup mutlak
varlık bilinmiştir.
Mani evine daldık, vücuda seyran kıldık
İki cihan seyrini, cümle vücudda bulduk
Yedi gök yedi yeri, dağları denizleri
Cenneti cehennemi, cümle vücudda
bulduk
Cebnab-ı Hakkın bu alemi
yaratmaktan maksadı
bilinmekliğini istemesidir.
Ortaya çıkan şeylerin

belirişine sebebse Adem(İnsan) 'i dilemektir. Varlığa
ilahi sıfatlar,sırrına ise Adem denir. Adem-insan,
mevcudattın bir özetidir.
Tevrat ile incili, Furkan ile Zeburu
Bunlardan beyanı cümle vücudda bulduk
Yunusun sözleri hak, cümlemiz dedik saddak
Kanda istersen anda HAK, cümle vücudda bulduk
Büyük mutasavvıflardan Sunullah Gaybi divanında
geçen Keşfül Gıta kasidesinde ;
"Bir vücuttur cümle eşya, ayni eşyadır Huda,
Hep hüviyettir görünen, yok Huda'dan maada... "
mısralarıyla ,Evvel ve ahirin izafiliğini, meydana
gelen her şeyin ilahi tecelliden ibaret olduğunu
anlattığı bu şiirde, Hüviyetin

zuhurunu dile getirir ve
Zâtına duyduğu aşkla güzelliğini
seyretmek isteyen o Tek ve Mutlak olanın
zuhura gelme muradıyla, gizli
hazinesinin fetholup sırrın
keşfedilir hale gelmesi için, Arşı,
Kürsiyi, unsurları, nebat, ve hayvanı
geçtikten sonra, en kemal haliyle kendini ancak
insanda seyrettiğini anlatır.
Cisimler alemi dört ruhdan (aslında tek)
oluşmuştur. 1-İnsani Ruh, 2-Hayvani Ruh,
3-Nebati Ruh, 4-Madeni(Cemadi) Ruh.
Bu alem cereyan ve deveran üzerine
kurulmuştur. Deverandan
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cereyan, cereyandan ise hayat meydana gelmektedir.
Bu bir kanundur. Böylece varlıkların her biri
esmanın(isimlerin) mazharı olup, Külli iradenin
hükmünü yerine getirmekte ve nefsine yani zannına
göre Rabbini bilmektedir. Bu durumlar dunyada
ilahi bir duzen, değişmez bir kuraldır. Allahın
tezahürü böyle gerektirmekte olup, bütün varlıklar
onun kader çizgisi içinde kulluk görevini yerine
getirmekle yükümlüdür. Her bir birim varoluş
gayesinin gereğini meydana getirmek üzere

Cenab-ı Hak : La ilahe illallah diyerek varlığını ve
birliğini ortaya koymuş Muhammedün Resulullah
demekle de anlam ve maksadı açıklamıştır. Biraz
daha açarsak; "La ilahe" demekle sıfatının
belirişinden önceki varlığını gizli olan Rablığını
açıklamış,"illallah" demekle de varlığı tecelli ettikten
sonraki durumu yani yaratılmışlar alemini ifade
edilmiştir. Burada eşyadaki varlığı ve ilahi sıfatları
ispat edilmekte olup bu da aslının yansıması olan
Ceberrut, Melekut ve Mülk alemleridir. Bu

görevlendirilmiştir. Ve kişi ilm-i ilahide, şu anda
hangi hareket üzere ise o biçimde programlanmış
olarak vardır. Aslında varlıklar bir bütündür. Fakat
parçaları ile karakter taşırlar. Bütün eşya ve varlıklar
insanda biraraya gelir. Evrenin başlangıç ve bitiş
noktası insandır. Sonsuz varlıkların ayetleri, secdegah
ve kıblesi de her an için insandır. Kelime-i tevhid
de bu durum bir sır olarak ifade edilmektedir.

alemlerdeki beliriş fanidir fakat bunların aslı bakidir.
Kısaca bilinmekliğine sebebtir. Aslında bütün bu
bolümlemeler ve izahatlar anlatım içindir. Aslında
ayrı gayrı yoktur. "Muhammedün Resulullah" ile
de varlığına delil olarak bilinmesi ve tasdik edilmesini
istemiştir. Hükmünün icrasının onunla olduğu
anlatılmış oluyor. Bu da onun rahmet ve şefaat edici
olduğunu müjdeleyerek sanatındaki hikmeti beyan
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ediyor.
Zatı ve şahsıyla tanıyamadığımız Allah'ı, tecellileriyle
ve sıfatları ile tanırız. Allah'ın zatı sıfatlarla, sıfatlar
da varlıklar, hareketler ve olaylarla perdelidir. Varlık
perdesini aralayan bir kişi hareketleri, hareketler
perdesini geçen sıfatların sırlarını, sıfatlar perdesini
aralayan da zatın nurunu görür ve orada erir.
"Kim bildi efalini
Ol bildi sıfatını
Anda gördü Zatını
Sen seni bil seni
Görünen sıfatındır
Anı gören Zatındır
Gayrı ne hacetindir
Sen seni bil sen seni " ( Hacı Bayram-ı Veli)
Ayrı ayrı manalar izhar eden varlıkların kendilerine
ait bir varlığı olmadığı, varlığın Allah'a ait olduğunu
idrak Tevhid, bunu yaşam biçimine dönüştürmek
ise Vahdet'tir.
İnsanı Allah'a karşı perdeleyen en büyük şey, onun
kendi varlığıdır. Allah, apaçık olan bir gizli ve
büsbütün gizli olan bir apaçıktır! Allah'ın zatı
sıfatlarda, sıfatlar fiillerde, fiiller varlıklarda ve
olaylarda ortaya çıkmaktadır. Allah bütün
yarattıklarının her zerresinde her an hazır ve onları
sürekli yönlendirmektedir. O "göklerin ve yerlerin
nuru" (Kurân-ı Kerim 24/349) olarak her an her
yerdedir. O, her an, her yerde tecelli etmektedir.
"O her an yeni bir şe'ndedir." (Kur'ân-ı Kerim
55/29). Her şey her an değişmektedir ve değişim
onun kudreti ve iradesinin açılımıdır. Allah bütün
evrende, bir taraftan her varlığın en küçük zerresinin
içinde, bir taraftan bütün evrende en büyük olayların
her anını idare eden bir mutlak varlık halinde
bulunmaktadır. Allah ismiyle işaret olunan, sonsuz
ve sınırsız bir varlıktır Orijin yapı... Mânâ, enerji
ve madde platformlarında değişik isimler alır. Allah
kavramı, mânânın bile özünde mütalaa edilmelidir.

Bu idrâke, Kelime-i Tevhid ile ulaşılır ve Allah
isminin mânâsı rastgele bir şekilde değil, Kur'an'da
ifade edildiği gibi anlaşılmalıdır;
"Feeynema tuvellu fesemme vechullah"
(Bakara/115) (Her ne yana dönerseniz Allah'ın
Vech'i oradadır.) Allah'ın Vech'i yani yüzü, bildiğimiz
şekil, suret anlamına gelmemektedir. Zahir göz ile
bu yüzü tesbit etmek mümkün değildir. Zira, Allah'ın
yüzü Vahid (tek) olan mânâdır. Mânâ ise, beş
duyunun ötesinde, basiretle algılanabilir. Basir
isminin mânâsı, bireyin kendi Vech'ini görebilmesine
vesile olur.
"Hu vel Evvelu vel Ahiru ve'z- Zahiru vel Batın”
(Hadid 3)
(Sonsuz bir öncelik ve sonsuz bir gelecek sahibidir,
beş duyu ile tesbit edebildiğiniz veya edemediğiniz
tüm varlık O'dur)
"Ve nahnu ekrabu ileyhi min habliveriyd"
(Biz O'na (insana) şah damarıdan daha yakınız) "Ve
fiy enfisukim efela tubsirun"(Zariyat 21)
(Nefislerinizde, hâlâ gör müyor musunuz!)
Allah isminin işaret ettiği mânânın en güzel tarifini,
İhlas Suresi yapmaktadır; "De ki, O Allah Ahâd'dır.
Allah Samed'dir. Lem yelid ve lem yuled'dir. Ve lem
yekun lehu küfüven Ahad'dır." .Yani sonsuz, sınırsız,
bölünmesi parçalanması, cüzlere ayrılması mümkün
olmayan Tek.. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, ihtiyaçtan
beridir. O, ancak Mahlûkatın ihtiyacını karşılar.
Doğmamıştır, herhangi bir varlık O'nu
doğur mamıştır. O da herhangi bir şeyi
doğurmamıştır. Allah'ın benzeri ve misli yoktur,
çünkü O; VAHİDÜ'L-AHAD olan varlıktır.
Gelelim Kelime-i Tevhid'in diğer yönlerine; Birinci
mânâda "la ilahe" "tanrı yoktur ", ikinci mânâda
ise, var olduğunu kabullendiğin varlıklar ancak
Allah'ın vücuduyla kâimdir. Ayrı ayrı varlıklar
görme. "Ayrı ayrı varlıklar yok, Allah var!.." demektir.
Onsekizbin alemin cümlesi BiR içinde
Kimse yok BiR den ayruk, söylenir BiR içinde
Cümle BiR onu BiRler, cümle ona giderler
Cümle dil onu söyler, her BiR tebdil içinde
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***
“Her nereye baksam Allahı görürüm” Hz.Ali(r.a),
“Görmediğim Allaha ibadet etmem” Hz.Ali(r.a)
"..Ve iz kale rabbiküm lil melaiketi inniy cailun fil
ard halife.." (Bakara 30) (Ben yeryüzünde bir halife
meydana getireceğim). Halife olan varlık, vasfını
ötede bir tanrıdan almamaktadır. Bu idrak, O'nun
özünden gelmektedir. Esma-ül Hüsna'nın
yoğunlaşması ve zuhura çıkması ile 'Halife' adını
almıştır. Halifenin müstakil bir varlığı yoktur. Bundan
ötürü, aslında mevcut olan tüm özellikler onda
mevcuttur. Bu âyeti ve yapılan yorumları Et-Tin
Suresindeki bir bölüm âyetle özdeşleştirebiliriz.
Şöyle ki; "Lekad halaknel insane fiy ahseni takvim
sümme redetnahü esfele safiliyn" (95/4-5) (Biz insanı
en güzel biçimde yarattık, sonra onu aşağıların
aşağısına indirdik). Esma'nın ilk zuhura çıkışı ile
var olan; mükemmel şekilde yaratılan varlık, Ruhu
Azam (Muhammedi cevher), diğer adıyla İnsan-ı
Kâmil'dir.
Bizim bildiğimiz mânâda, bir suretle var olan ve
'beşer' ismini alan insan değildir. Öz Ruh'un, (İnsanı Kâmil'in) yoğunlaşmasıyla birimlilik âlemi ve insan
meydana gelmiştir. Bilinen anlamdaki insanın, bu
Ruhu tüm kemâlâtı ile algılaması, "Halife" adını
almasına neden olmuştur.
Bayram özüni bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil sen seni. (Hacı Bayram-ı Veli)

Niyazi Mısri:
Sağı solu gözler idim, DOST yüzün görsem deyu,
Ben taşrada arar idim, ol can içinde CAN imiş!..
Öyle sanırdım, ayrıyem; DOST ayrıdır, ben
gayrıyem
Benden görüp işiteni, bildim ol canan imiş!..
derken, benzer ifadeler aşağıdaki satırlarda, Yunus
Emre tarafından dile getirilmiştir.

"Her kancaru bakar isem O'ldur gözüme görünen
“ ve "Kancaru bakar isem onsuz yer görmezem."
"Cümle yerde Hakk hazır, göz gerektir göresi"
***
Bu açıklayıcı bilgilerden sonra, dini verilerin de ışığı
altında beynin nasıl programlandığını düşünelim...
Kişinin "Ayan-ı Sabite" denilen, sabitleşmiş ana
programını oluşturan yüz yirminci gündeki kozmik
ışınlar, meleki tesirler ile yedinci ve dokuzuncu
aylarda ve nihayet doğum anında alınan tesirler ile
beyin programlanmaktadır. Zaten insan, Allah
isimlerinin manalarının bir terkip halinde
oluşmasıyla meydana gelmiş bir birim. Ve bu
kemalatın genetik verilerle insandan insana
nakledilmiş olması dolayısıyla, bu doksan dokuz
isim her insanda mevcut. (Bakara 30-31) Ayrıca
İnsan, Zat, Sıfat, Esma ve Ef'al boyutlarını özünde
bulunduran bir birim. Hologram prensibinin en
önemli özelliği, her noktasının bütün cismin
görüntüsünü verebilmesidir. Hologramın her
noktasına cismin her tarafından ışın dalgaları
gelmekte ve orada kaydedilmektedir. Bu nedenle,
hologram plakası ne kadar koparılsa, kırılsa bile
her parça bütünün bilgisini içinde taşımakta ve
gerektiğinde bütünün tam görüntüsünü tek başına
vermektedir.
Ve bizler beş duyumuzun kapasitesi gereğince
kendimizi bir birim gibi kabul edip, çevremizde
gördüğümüz her şeyin de varolduğunu sanırız.
Gerçekte, o hologram plakasındaki görüntünün bir
gerçekliği olmadığı gibi, çevremizde görüp var kabul
ettiğimiz bir takım şeylerin de bir varlığı yoktur. Fiil
diye algılananlar tamamiyle manalardır. Tasavvuf
erleri bu anlamda "eşyanın menşe-i"ni düşünmek
tevhiddir demiştir. Her mana ise, belli frekanstaki
bir dalga boyudur. Böylece beyin holografik olarak
evreni algılamaktadır.
Buradan hareketle, makro plandaki Evren de tıpkı
beyin hücreleri gibi, kökeni kuantsal enerjiden ibaret
bir hologramik yapıdır. Mutlak manadaki Evreni
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bir an için, hologram
plakası gibi düşünün. Sonsuz,
sınırsız tek olan Allah, kendindeki manaları
seyretmeyi dilemiş ve bu manaları çeşitli
şekillerde terkiplendirerek sonsuz sayıda varlıkları
meydana getirmiştir. Fakat bu varlıklar, o tek varlığın
ilmiyle ve ilminde yoktan var ettiği ilmi suretlerdir.
Bu yoktan var ettiği bütün birimler, O'nun ilmiyle,
O'nun ilminden ve O'nun varlığından meydana
gelmiş olması nedeniyle, o varlıklarda kendi
varlığının dışında hiçbir şey mevcut değildir.
Tasavvufi anlatımla da olsa evren tek bir ruhtan
meydana gelmiştir ve evrende mevcut olan herşey
hayatiyetini bu ruhtan alır. Ve bu ruh, aynı zamanda
şuurlu bir yapı olması nedeniyle, ilme, iradeye ve
kudrete sahiptir. İşte bu evrensel ilim, güç ve irade
hologramik bir şekilde Evrenin her katmanındaki
her birimin, her noktasında mevcuttur. Bu gerçeğe
ermişlerin, "Zerre küllün aynasıdır" şeklinde
anlatmaya çalıştığı konu, mutlak bir iradenin
yanında bir de irade-i cüz'iyenin var oluşu şeklinde

anlaşılmıştır.
Bugün kuantum fiziğinin evren algısının Newton'cu
mekanik bir evren algısından çok farklı olduğu
söylenebilir. Birincisi, evrenin 'birliği' fikri ki bizi
Doğu felsefesinin binlerce yıl önce söylediği
düşüncelere geri götürmektedir. İkincisi, geleneksel
'materyalist' düşünceye karşı, 'idealizmin' destek
bulduğu bir evreni betimlemektedir. Ki kimse fizikten
böyle bir sonuç beklemezdi"
Aşk ile ister idik yine bulduk ol canı
Gömlek edinmiş giyer suret ile bu teni
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**
Yunus imdi sen senden, ayrı değilsin candan
Sen sende bulmaz isen, nerde bulasın anı
Alemdeki varlıkların oluşumu her an devam
etmektedir. Allah katında zamanın ve mekânın bir
anlamı yoktur; Tek bir an vardır ve o an devr-i daim
ederek, Allah'ın kudret ve iradesine göre
şekillenmektedir. Başlangıç ve bitiş zamanı aynıdır.
Oluşlar noktanın sürekli deveranıdır. Var oluş
konusunda üç durum söz konusudur; Birincisi
mutlak varlıktır. “Var olmak” kendisidir. Onun yüce
zati sıfatıdır. İkincisi mutlak yokluktur. Sadece mutlak
varlığın bilinmesi için mefhum olarak ortaya
çıkarılmış durumdur. Yoktur. Üçüncüsü

mümkünattır yani mevcudattır. Varlık verilenlerdir
ki; var olabilirde, var olmayabilirde. Bu mevcudatın
varlığı, kendinden menkul değil, varlığını verene
aittir.Bu mevcudatın iki yönü söz konusudur. Birincisi
varlıktan gelen ve ona ait olan varlık yönüdür. ikincisi
ise varlığı kendinden olmamakla kendisine ait olan
hiçlik - yokluk - çirkinlik - ayıp - terslik yönüdür. Bu
mevcudatın benzeri, eşi, dengi veya zıddı olur. İlim
şehrinin tanıtımı burdadır.Yokluğun ortaya
çıkarılması, varlığın bilinmesi içindir. Çünkü bu
boyutta (mevcudat içinde) her anlam karşıtı ile
bilinir. Tasavvufta nokta, ehadiyete işaret eder.
Va h i d i ye t i n b at ı n ı E H A D İ Y E T, z a h i r i
RAHMANİYET'tir. Ne dün vardır ne de yarın!
Evren her an oluş halindedir. "O her an yeni bir
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şe'ndedir" (Kur'ân-ı Kerim 55/29).
Varlıkların özünde Allah olunca, tabiatta iyi-kötü,
hayır-şer olamayacağı gibi, ölüm diye bir şey de
yoktur. Var olmak ve yok olmak aslında bir
değişimdir. Varlık ve yokluk da bize göredir. Gerçek
anlamda ölüm yoktur.
Koğıl ölüm endişesin, Aşıklar ölmez bakidir
Ölüm aşıkın nesidir cun nur-u ilahidir
Ölümden ne korkarsın çünkü hakka yararsın
Bil ki ebedi varsın, Ölmek fasid işidir
***
Kal u bela denmeden, Kadimde bile idik
Biz bir uçar kuş idik , vücut can budağıdır
Yunus beşaret sana, gel derler dosttan yana
Bütün oluşların temelinde Allah vardır; bize bizden
yakın olması, yaptığımız her şeyi bilmesi bundandır.
Bizim her şeyi kendimiz yapıyormuşuz gibi, başka
varlıkların başka şeyler yapıyormuş gibi görünmeleri
sadece bir hayaldir. Aslında herşeyi yapan Allah'tır;
Kur'ân'da Hz. Muhammed(S.A.V) 'e "Attığın
zaman sen atmadın, lâkin Allah attı." (22/17) ifadesi
vardır. Burada da sûreten Hz. Peygamberin attığı,
ama gerçekte işi yapanın Allah olduğu ifade
edilmektedir.
Tasavvuf'da ; yaratılmış olan herşey insan içindir.
Mutasavvıflar, evrenlerin yaratılışını sadece Allah'ın
var olup hiç bir şeyin olmadığı "lâ taayyün"
devresinden (Hz Ali “Sadece Allah vardı başka
hiçbir şey yoktu"), evrenlerin kademe kademe
yaratılıp insaniyet mertebesine gelinceye kadarki
evrelere kadar incelerler. İnsanın yaratılmasına
kadar evrende çeşitli tabiî olaylar olmuş, birçok
canlı türleri gelmiş geçmiş ve tam insanın
yaşayabileceği bir ortam oluşturulduktan sonra Hz.
Âdem yaratılmıştır. Hz. Muhammed(S.A.V) 'in
bedenen gelişi de gene insanların belli bir olgunluk
düzeyinden sonradır. İnsandan önceki varlık evrenin
gayesi, insanın özünü taşıyacak olan bir bedenin

hazırlanması idi. İnsanlığın gayesi olan bu
İnsan-ı Kamil ( Yani Hakk'ın Zahir yönünün aldığı
isim) beden peygamberimiz Hz. Muhammed
(S.A.V) dir. İnsanın yaratılmasına gelince, bu hem
ilk insanın hem de daha sonraki tek tek her insanın
yaratılmasında önemli bir konudur. Evrenler için
yer küresi (arz), onun içinde maden-bitki-hayvan
üçlüsü diğerlerine göre ayrılmıştır. "Asıl"dan
madenler, madenlerden bitkiler, bitkilerden
hayvanlar seçilerek geliştirilmiştir ("ıstıfa"). Hayvanlar
içinde birçok grup vardır ve insan da ayrı bir varlık
katmanı olarak bunlardan seçilip yaratılmıştır. Bu,
ilk yaratılmış insan olan Âdem'de böyle olduğu gibi,
şimdi yaratılmakta olan her insanda da
böyledir.("Hiçbir şeyden haberi olmayan
cansızlardan gelişip boy atan bitkiye, bitkiden yaşayış,
derde uğrayış varlığına, sonra da güzelim akıl,fikir,
ayırt ediş varlığına geldin" Hz.Mevlana).
Yeryüzündeki insan, "Allah'ın halifesi" olarak
yaratılmıştır (Kur'ân-ı Kerim 2/30). Allah'ın halifesi
demek, onun iradesiyle onun çok şanlı ve hayırlı
yaratmalarına onu temsilen vesile olmak demektir
ki bu yetkinin doğru kullanılıp kullanılmaması
melekleri bile endişeye sevketmiştir. Ama Allah,
"Ben sizin bilmediğinizi bilirim" diyerek insanın
önemini göstermiştir. Varlık evreninin gayesinin
insanı yaratmak olduğunu Yüce
Allah,peygamberimiz vasıtasıyla bir Hadis-i Kutsi
ile bildirmiştir.”Ben gizli bir hazine idim,bilinmek
istedim. Sevdim ve bütün cevherlerimi bu alemlere
saçtım.(Ademi yarattım)” .Bu hadisle Allah tüm
evren ve alemleri bilinmek için yarattığını ifade
etmektedir. Bu sözle varoluş şekli açıklanırken, gizli
olanın evrensellik ve adem adı altında zahir olduğu
da anlatılmaktadır. Evren yaratıldıktan sonra ise
sıra kendisini bilebilecek özellikte bir varlığın
yaratılmasındaydı. Sıradan bir varlık onu
bilemeyeceğine göre, Bu çok üstün bir varlık
olmalıydı.Ve kendi özelliklerini taşıyan
(Yeryüzündeki halifesi) bir varlık olarak insanı yarattı
(“İnnallahe halake Ademe ala suretihi” - Allah
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Ademi kendi suretinde yarattı.) Tabii buradaki insan
ile Insan-ı Kamil kastedilmektedir. Kişiliği yönü ile
İnsan-ı Kâmil, hayatiyeti ile Ruhu Azam adını alan
bu muhteşem varlık, Hazreti Muhammed(sav)'in
hakikatidir. O zat, genel anlamda Rasullerinin
tümünü temsil eder. O zat, tüm rasullerin temsil
ettiği yüce değerlerin en üst seviyede kendisinde
toplandığı, insan için zirve olan ve insanın yaratılış
gayesini temsil eden bir büyük yaratılıştır. Onun
hakikati, tam manası ile, “Allah için” olan, Allahtan
ve Allahın olan bir Gaye ve Ruh-Rasuldür.
Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Şefaat eyle bu kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Dört caryar anun gökçek yaridur
Anı seven günahlardan beridur
On sekiz bin alemin sultanıdur
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Aşık Yunus nider dünyayı sensiz
Sen hak Peyg amber sin şeksiz şüphesiz
Sana uymayanlar gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Hak yarattı alemi,aşkına Muhammed'in
Ay ü günü yarattı,şevkine Muhammed'in
Ol! dedi oldu alem,yazıldı levh ü kalem
Okundu hatm-i kelam,şanına Muhammed'in
Ferişteler geldiler,saf saf olup durdular
Beş vakt namaz kıldılar,aşkına Muhammed'in
Havada uçan kuşlar,yaşarıp dağ ü taşlar
Yemiş verir ağaçlar,aşkına Muhammed'in
İmansızlar geldiler,andan iman aldılar
Beş vakt namaz kıldılar,aşkına Muhammed'in
Yunus kim ede methi,över Kur'an ayeti
An! vergil salavatı,aşkına Muhammed'in
Tüm rasullerin özelliği, onda toplanan özelliklerden

birinin temsili ve ifadesidir. O zulümsüz, bütün bir
nur ve mana olan asli gayedir. O, tüm mevcudatın
Rasulü, sebebi, mevcudatın ve mevcudatın bir özü
olan ademin yaratılış gayesidir. O, güzelin mazharı
ve “Allah için” olan sevgilidir. Allah ona, “seni
yaratmasaydım eflaki yaratmazdım” demiştir. EtTin Sûresinde, “Ahsen-i Takvim” olarak belirtilen
O'dur. Yeryüzü İnsan-ı Kâmilleri ise, O'nun
vekilleridir. Ve insanlara bu ozelliğe erişme yeteneği
verilmiştir. Tasavvufi eğitim işte bu yeteneği
geliştirerek talipleri, kendi yetenekleri ölçüsünde
İnsan-ı Kamil yapma eğitimidir.
Böylece bütün evrenin, Allah isimlerinin manaları
olduğunu anlayan bir mutasavvıf için, cana
yönelerek Allah'ı kendi içinde bulmak, en doğru
yoldur. Yunus,
"İstediğimi buldum eşkere can içinde
Taşra isteyen kendi, kendi nihân içinde."
diye başlayan şiirinde, özümüzde Allah'ın
bulunduğunu şöyle ifade ediyor:
"Sayrı olmuş iniler, Kur'ân ününü dinler
Kur'ân okuyan kendi, kendi Kur'ân içinde.
Baştan ayağa değin Hakk'tır ki seni tutmuş
Hakk'tan ayrı ne vardır, kalma gümân içinde
Girdim gönül şehrine, daldım onun bahrına
Aşk ile gider iken iz buldum cân içinde."
İnsanın kendi benliğindeki Allah'a ulaşabilmesi için
kendi benliğinde "seyretmesi" gerekir. Bu, çok güzel
bir yoldur . İnsana da şah damarından daha yakın,
ruhunun, canının tâ içindedir.
"İstemegil Hakk'ı ırak, gönüldedir Hakk'a durak
Sen senliği elden bırak, tenden içeri candadır."
"Yunus sen diler isen, dostu görem der isen
Aynadır görenlere ol gönüller içinde."
Yunus Emre, gizli ve örtülü olanın Allah değil insan
olduğunu şöyle ifade ediyor:
"Yunus'tur eşkere nihan, Hakk doludur iki cihan
Gelsin beri dosta giden; hûr-u kusur Burak nedir?"
"Bende baktım bende gördüm benim ile bir olanı
Sûretime cân olanı kimdurur (ben) bildim ahi.
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***
İsteyüben bulımazam, ol benisem ya ben hani
Seçmedin ondan beni, bir kezden ol oldum ahi.

***
Bu cümle canda oynayan damarlarımda kaynayan
Kulli dillerde söyleyen kulli dili diyen benem

***
Ma'şuk bizimledir bile, ayrı değil kıldan kıla
Irak sefer bizden kala, dostu yakın buldum ahi.
Nitekim ben beni buldum, bu oldu kim Hakk'ı
buldum
Korkum onu buluncaydı, korkudan kurtuldum ahi.

Yunus, evrenle kaynaşmıştır, her nereye baksa orada
Hak'kı müşahade eder. Orada son derece dinamik,
canlı, sürekli bir oluş vardır. O oluşa katılma, Allah'ın
tecellilerini bir başka gözle görmektir.Evrende asıl
olan aşktır, sevgidir. Aşkın kaynağı Allah katındadır
ve oradan bir parça aşk bütün evrenlere yayılmıştır.
Allah'ın oluşu idare eden sevgisi bütün varlık ve
olaylarının en içine, onu karakterize edecek şekilde
yerleşmiştir. Varlıkların ve olayların gerçek anlamına,
oradan evrenin anlamına ve Allah gerçeğine ulaşmak
için, her şeyin özüne doğru gidilmelidir. "Fenâ
mertebesi"ne ulaşan mutasavvıf, ancak o mertebede
kendisini Allah'ın halifesi gibi görüp bütün oluşa,
Allah'ın bu evren ve evrendeki varlıklara çizdiği
boyutlar içerisinde, ama bütün zaman ve
mekânlarda, bütün varlık katmanlarında ve
hallerinde katılır. Nihayet , "sonun başlangıçla
birleştiği safha" ya geçilir.

***
Yunus kim öldürür seni, veren alır gene cânı
Bu canlara hükm'edenin, kim idiğim bildim ahi"
Kişinin gönlünde HAK'kı görebilmesi için cezbe,
muhabbet, sırr-ı ilahi denen üç ilke vardır. Bunlardan
birincisi bütün varlıklardan yüz çevirip Allah a
yönelme, İkincisi Allah'dan başka bir varlığı
sevmeme, Allah ın ancak sevgiyle bilinebileceğine
inanmaktır. Üçüncüsü de Allah gerçeği sırrına
varmadır. Bunun da üç kuralı vardır.
a) Bütün eylemleri yok sayarak yalnız Allah ı
düşünmek, bütün eylemlerde Allah dan başka bir
varlık olmadığına inanmak.
b) Bütün niteliklerin Allah dan geldiğini kavramak,
Allah dışında bir niteliğin bulunamayacağı kanısına
ulaşmak.
c) Allah özünden başka bir öz bulunmadığı sonucuna
vararak kendi varlığının yokluk olduğunu bilmek.
Benim canım uyanıktır dost yüzüne bakan benem
Hem denize karışmağa ırmak olup akan benem
***
Ben hazrete tutum yüzüm ol aşk eri açtı gözüm
Gösterdi bana kendozum ayet-i kul denen benem
***
Şah didarın gördüm ayan hiç gumansuz belli beyan
Kafir ola inanmayan ol didara bakan benem

"Beli" kavlin dedik evvelki demde
Henuz bir demdir, ol vakt u bu saat
***
O Makam zaman ve mekanın olmadığı hiçlik ,
yokluk makamıdır ki ,orada sadece Allah vardır.
Benden benliğim gitti hep mülkümü dost yuttu
La-mekana kavm oldum mekanım yağma olsun
Anlaşılır ki bilinen tüm mekan ve zamanlar izafi ve
zan imiş sadece tek bir "An" varmış.
“Sadece Allah vardı başka hiçbir şey yoktu işte bu
an da o andır” Hz Ali.
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SOKAKLAR
MAHALLELER
Kenan
Zenginsoy

Kağşamış ahşap evlerin bulunduğu mahalleler
artık birer müze birer turistik alan gibi. Birbirine
dayanmış bu evlerin içlerinde mütevazi bir
hayat süren, yaşamdan ihtiraslı beklentileri
olmayan insanlar hala var mı? Yok da diyesi
gelmiyor insanın ama var demeye de dili çok
varmıyor? Neden? Çünkü hepimiz bir taraflara
dağılmışlık hali yaşıyoruz; buna bu satırların
yazarı da dahil! Bir de Selim İleri'nin
satırlarından dinyelim eski bir şehrin anlarını:
“Birbirine bitişik, hepsi küçük, hepsi kağşamış
bu ahşap evlerin içinde çini soba sıcacık yanıyor.
Alafranga möble şurasından burasından ahşap
evlere sızmış ama, eski düzen büsbütün
ortadan kalkmamış. Perde niyetine şu cicimler
o yüzden. Hem soğuğu kırıyor, hem kabartma
nakışları hayallere, belki yaz güneşlerine çekip
götürüyor.” Yazar'ın çizdiği bu tabloda benim
en çok dikkatimi çeken “mahalle”. Ya da bir
şehrin en anlamlı grup adlarından biri!
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Günümüzün insanları için, mahalle, pek bir şey ifade
etmemeye başlamış, bunun yerine semt, site, banliyö,
uydu kent gibi tabirler daha anlamlı hale gelmiş gibi.
Küçük şehir, kasaba ve köylerde ise, az çok mahallenin
ne olduğu hâlâ bilinmekte. Fakat orta yaş üzerindekiler
için mahalle kelimesi, çok şey ifade etmekte. Bu neslin
sıkça kullandığı, mahalle mektebi, ...bekçisi, ...bakkalı,
...imamı, arkadaşı, ...komşusu, ...fakiri, zengini gibi
somut ifadeler ile; mahallenin namusu, ...şerefi, ...asayişi,
...huzuru gibi soyut ifadeler, Osmanlının derin tarihine,
zengin kültürüne ve engin medeniyet anlayışına
yaslanmakta.
Osmanlıda mahalle; birbirini tanıyan, birbirlerinin
davranışlarından sorumlu ve birbiriyle dayanışma
içindeki kişilerin yaşadığı yerdir. Mahalleler; sınırları
genellikle cadde veya sokaklarla belirlenmiş, merkezinde
cami veya mescid bulunan yerleşim yerleridir. Genelde
cami, şehrin merkezini oluşturan bir veya birkaç
mahallede bulunur; diğer mahallelerdeki insanlar da
cuma namazı için buraya gelir. Cami çevresinde ayrıca
alışâveriş merkezleri bulunur, pazarlar genellikle
buralara kurulur. Böylece haftanın bir günü şehirdeki
insanlar buralarda toplanır, birbirleriyle görüşür ve
haftalık ihtiyaçlarını temin eder. Diğer mahallelerde
ise, sadece mescid bulunur ve bunun hemen yanında
okul öncesi ve ilköğretim seviyesinde eğitim veren bir
muallimhane vardır. Ayrıca buralardaki bakkal, kasap,
terzi, ayakkabıcı vs küçük esnafa ait dükkân ve işyerleri,
mahallenin günlük ihtiyaçlarına cevap verir.
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Mahallenin idarî olarak,
Osmanlının en küçük yönetim
b i r i m i o l d u ğ u nu s öy l u yo r
kaynaklar. Osmanlı, başlarında
valilerin bulunduğu eyaletlerden
o l u ş u yo rd u . E ya l e t l e r i s e,
sancaklardan meydana geliyormuş
ve buralar sancakbeyi tarafından
yönetilirmiş. Sancaklar, kadı
tarafından idare edilen kazalara
bölünmüş. Kazalar ise, mahalle ve
köylerden... Bu en küçük yönetim
biriminin başı, daha doğrusu
temsilcisi muhtarlık sistemine
geçilinceye, yani II. Mahmut
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dönemine kadar imammış. Evet
evet, bildiğimiz imam: İmam,
camideki vazifesinin yanında,
mahallenin asayişini sağlamakla ve
ihtiyaçlarını karşılamakla görevli
imiş. Köylerde de, mahallelere
benzer bir yönetim tarzı varmış.
İmam, asayişle ilgili olarak
mahallede olup bitenden birinci
derecede sorumluymuş. Burada
cereyan eden öldürme, yaralama,
hırsızlık gibi olayların yanında,
zina, fuhuş, taciz, sarkıntılık gibi
gibi olayları da takip edip güvenlik
kuvvetlerine bildirirmiş. Mahalleyle
ilgili bütün işlerde devletle muhatap
olur ve mahalleyi temsil edermiş.
Şehrin idarecisi olan kadı, bağlı
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olduğu kurumun en üst düzey yetkilisi tarafından
atanırken, imam bizzat padişah tarafından bir
beratla tayin edilirmiş. Bu da onun devlet ve halk
nazarında ne derece büyük bir öneme sahip
olduğunu gösterirmiş. Padişah tarafından gönderilen
emir ve fermanlar, imam tarafından halka duyurulur
ve takibi yapılırmış. Bu şekilde imam; devlete karşı
haklar ve ödevler konusunda mahalleliyi temsil

ederken, mahallede de padişahı temsil edermiş.
Osmanlı mahallesi, hem asayiş bakımından, hem
de sosyal hayat açısından topluluk anlayışına
dayanırmış. Mahallelinin her biri bir diğerine
kefilmiş. Burada meydana gelen öldürme, yaralama
gibi olaylarda, olayın faili bulunamadığı takdirde,
bütün mahalleli mesul tutulur ve mağdur tarafa
ödenmesi gereken diyet (kan parası) sakinlere
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paylaştırılırmış. Hattâ Yavuz Sultan Selim
zamanında çıkan kanunnameye göre, meydana
gelen hır sızlık olaylarından ve zararın
ödettirilmesinden mahalle halkı mesulmüş. Oldukça
ilginç değil mi? Mahallede bir asayişsizlik olmaması
için herkesin dikkat ve gayret göstermesi temin
edilerek otokontrol sağlanmış. Böylelikle faili meçhul
olaylarda halkın suçluyu saklamasının ve suçu örtbas

etmesinin önüne geçilmiş. Aynı sorumluluk ve
otokontrol, ahlâkî hususlarda da geçerli olmuş.
Mahallede meydana gelen veya şüphelenilen asayişle
ilgili olaylarda imam, suçlu veya zanlıları güvenlik
görevlilerine bildirir, mahallelinin bu yoldaki
şikâyetlerinden ilgilileri haberdar edermiş. İmam
ve mahalle ileri gelenlerinin, bu tür evlere baskın
düzenleme yetkileri varmış. Toplum huzurunu
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fakirlerin cenazelerinin kaldırılması, su yolları, cami,
mescit, mektep gibi yerlerin onarımı yapılır ve
ısınma, aydınlatma gibi sair giderler karşılanırmış.
İmam, müezzin, muallim gibi mahalle görevlilerinin
maaşları ödenirmiş. Mahalleye yeni gelenlerin
yerleşme veya memleketine gidecek olanların yol
masrafları karşılanırmış. Vergisini ödeyemeyenlerin
vergileri de bu fondan ödenirmiş.

bozan davranışları olduğu bilinen kimseler mahalleli
tarafından istenmeyen kişi ilan edilir ve görevlilerce
başka yere sürülmesi istenirmiş. Ancak imam ve
mahalleli, suçlu veya zanlılara bizzat ceza verme
yetkisine sahip değilmiş, sadece onları adalete teslim
edebilir veya kamu vicdanında bir çeşit sosyal tecride
mahkum edebilirmiş. Kötülüğü önleme topluluk
bilinciyle devlet, başkentten kilometrelerce uzaktaki
yerlere kolaylıkla hakim olabiliyormuş. Nasıl ki, her
sokak süpürüldüğünde bütün şehir temiz olursa; bu
uygulama sayesinde de bütün ülkede huzur ve asayiş
sürüp gidiyor, suç oranı azalıyormuş.
Hayırlı işlerde mahalleli yine aynı topluluk bilinciyle
hareket ediyormuş. Bu tür işler için her mahallede
bir Avarız Vakfı kurulmuş. Mahalle sakinlerince
oluşturulan yönetim kurulu tarafından idare edilen
bu vakıfın gelir kaynağı, yine mahallelinin aynî,
nakdî bağış veya hibeleriymiş. Kira getiren ev,
dükkân gibi mallar da buraya vakfedilebilmekteymiş.
Mahallede ihtiyacı olanlara borç veya kredi de
verilmesi açısından bu vakıf, bir nevi sosyal
yardımlaşma sandığı gibiymiş. Avarız vakfının
gelirleri; mahalledeki hastalara, fakir olanlara ve
evlenmek isteyip de ekonomik durumu müsait
olmayanlara yardımda kullanılırmış. Buradan

Mahalledeki bu resmi dayanışmanın yanında, ayrıca
mahallenin zenginleri, mahallelerindeki fakirleri
görüp gözetirlermiş. Zekât, sadaka, fitre gibi
yardımlar yapılırken, mahalleli tercih edilirmiş.
Mahalledeki komşuluk ilişkilerinin ne derecede
olduğu, şu atasözünden de anlaşılmakta: İyi bir
komşuya sahip olmak, bir eve sahip olmaktan
önemlidir ya da “ev alma komşu al”. Çünkü “komşu
komşunun külüne muhtaçtır”. Mahalledeki maddî
ve manevî yardımlaşmanın temelinde; Hz.
Peygamber'in(a.s.v.) “komşusu açken tok yatan
bizden değildir” şuuru yatmakta değil mi? Osmanlı
şehirlerinin bazılarında, müslüman olmayan nüfus
bir mahallede toplandığı gibi, müslüman mahallelere
de dağılmış. Müslüman olanlar ve olmayanlar
arasında, bugün bile övgüyle anılan bir hoşgörü ve
komşuluk münasebeti varmış. Müslüman nüfus
hakim unsur olmasına rağmen, komşularına karşı
hoşgörülü davranmış; din, örf, âdet, kılık, kıyafet
gibi temel hak ve özgürlüklerine karşı toleranslı
olmuş. Buna karşılık Yahudi ve Hıristiyanlar da,
Ramazan ayında Müslümanların inançlarına saygı
göstermiş, açıktan bir şey yiyip içmemişler. Aynı
mahallede, aynı şehirde ve büyük bir devletin
kültüründe hem mescit, hem kilise, hem de havra
olabilmiş. İdarî açıdan mükemmeliyetin yanında,
kötülüklerin önlenmesine, iyiliklerin teşvik edilmesine
ve bizzat bunun pratiğe taşınmasına bakıldığında,
Osmanlı mahallesinde, bir mahalle medeniyetinin
oluştuğu görülmekte. Bu da, Osmanlı'nın uzun ve
bereketli ömrünün tesadüfî olmayıp, sağlam bir
bilinçten beslendiğini göstermektedir.
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KITAP

OD
ya da
Bizim Yunus'un
Roman›
Yusuf
Baydal

Biliyorum,
“Biz bu ilden gider olduk,kalanlara selam olsun,” demişti…
Yine Biliyorum,
“Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun.” Demişti…
Ve Sevgili'ye gittiği o geceden sonra adının dilden dile,
Aşkının gönülden gönüle dolaştığını da biliyorum…
Şimdilerde ona kimisi Âşık Yunus, Miskin Yunus…
Derviş Yunus…Varsın onu da desinler.
Ve Türk yurtlarında,onu en çok “Bizim Yunus” diye çağırırlar.
Biliyorum…
Ten fânidir,can ölmez
Çün,gitti geri gelmez
Ölür ise ten ölür
Canlar ölesi değil
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“Yunus'un 'Bir garip ölmüş diyeler/Üç günden
sonra duyalar' dizeleriyle anlattığı gariplik...
Mevlânâ'nın adı her yere yayılırken, ondan aşağı
olmayan Yunus Emre'nin garip kalmasını istemedim.
Üstelik de Mevlânâ ile aramızda dil perdesi varken...
Mevlânâ'nın bulunduğu yerden çok bahtiyarım.
Ama doğrudan kalbimize söyleyen Yunus'un da
bilinmesini istedim.” diyor İskender Pala yeni kitabi
OD için…Taptuk Emre'nin yanında odun taşıyarak
“pişen” bizim Yunus'un romanına da Od ismini
vedi. Modern bir menâkıbnâme olarak da
okunabilecek romanda Yunus ile birlikte büyük bir
insanlık fikrinin yeşermesi anlatılıyor. Evet, İskender
Pala dördüncü romanı Od ile okurlarının karşısında.
Od bir Yunus Emre romanı. Tarihi kaynaklarda
sadece yarım sayfa tutarındaki bilgilerin araları
doldurulmuş, gönül eri Yunus'un 'ete kemiğe
bürünmüş' hali sanki...
Yazar, zihinlerdeki ve gönüllerdeki Yunus portresini
değiştirmeden onu hayatın akışı içinde daha
hissedilen bir kimliğe dönüştürüyor. Araştırmaya
başlıyor önce yazar. Pek çok kaynağı yeniden gözden
geçiriyor. Bir dervişin hayatının roman konusu
olarak çok da cazip olmadığını düşünüyor. İyimser
bakıyor sonrasında. Tarihi kaynaklarda Yunus'un
İsmail isminde bir oğlunun varlığına rastlıyor.
Karaman'da Yerce isminde bir köyü satın alıyor.
İsmail üzerinden aksiyon kısmını vermeyi düşünüyor.
Sonra Sitare önemli bir figür oluyor. Çünkü o
kadının aşkından İlahi aşka doğru yükselen bir yol
izlenmesi gerektiğini düşünüyor.
Kitap Molla Kasım ile başlıyor. Molla Kasım Yunus
ile tanışıyor ve dizinin dibine oturuyor. Kitabın
sonunda yine Molla Kasım karşımıza çıkıyor: “
Evet ben hala suçluyum!.. Buraya kadar
ya z d ı k l a r ı m l a k e n d i m i B i z i m Yu nu s ' a
affettirebildiğimden de şüpheliyim üstelik. Dediğim
gibi, benim bütün yazdıklarım, bir zamanlar yırtıp
yaktığım veya ırmağa attığım bir tek şiirin bir tek

mısraı bile etmez. Okurken bütün çabamın, yok
ettiğim şiirler yerine onun hayat hikayesini var etmek
olduğunu zaten anlamışsınızdır. Çünkü onun
şiirlerinin her biri bir gönlü irşat eder, her mısraından
kutlu beşaretler doğar, mısraları ezberlendikçe
çoğalıp ruha gıda, sadra şifa olur.”
Kitabın çizdiği coğrafya Tokat, Amasya, Sivas,
Konya hattı... Bu hattın batısında Bizans devleti,
doğusunda karmakarışık bir yapı. O döneme ait
Türk boylarının çeşitli yerlerde devletçikleri var.
Selçuklu devletinin kan kaybettiği bir dönem. Moğol
istilası yukarıdan insanları Anadolu'ya, bu hatta
yığmış. Daha önce yüz kişinin yaşadığı bölgeyi beş
yüz kişi paylaşmaya başlamış. Bu da kavgaya yol
açmış. Kıtlık baş göstermiş. Kuraklık ve şiddetli
kışlar da üstüne inmiş. Bir taraftan Moğol zulümleri,
öbür taraftan haçlı şövalyelerinin artıkları, Alamut
fedaileri, Bizans'ın soğuk nefes denen eşkıyası…
Hepsi aynı coğrafyayı paylaşmaya çalışıyor. En ucuz
şey insan hayatı. Şiddetin, haksızlığın, vahşetin kol
gezdiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Böyle bir
coğrafyanın üzerinde Yunus diye bir adam kendine
bir misyon biçiyor. Kavgayı barışla, kini sevgiyle,
yoksulluğu gönül doygunluğu ile yenelim diyor.
Maddi olan her şey gitmiş, bütün el açacak kapılar
tükenmiş. Tek kapı kalmış; Allah'ın kapısı. Yunus
bu alanda yürüyünce ömrünün belirli bir kısmı
hamlıktan kurtulmakla geçiyor. Pişme hâli 60 yaşına
kadar devam ediyor. Sonra yanma hâli gelince ışık
saçmaya başlıyor.
Yunus Konya'dan sonra igsinin gökte savrulduğu
istikamette ilerler, Karamanoğlu diyarına gider.
Beyliğin resmi dil olarak Türkçe'yi kullanması çok
hoşuna gider. “Çarşıda pazarda, dergahta bargahta,
handa ve sarayda Türkçe konuşulmasından
bahtiyarlık duydum.” der. Bazı gençler Yunus'u
meczup zanneder ve sorarlar:
“Derviş! Nereden gelirsin; yabancı mısın, yalancı
mısın?”
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“Bedenime bildik ,özüme yabancıyım.”
“Taptuk Sultan'ımın igsisini ararım.”
“İşte bak sen yalancısın! Kim bir igsi arar ki?”
“Hak izin verir, ben ararım!”
“Nasıl bir şey senin aradığın? Tarif et de biz de
sana bir tane verelim.”
“Bildiğiniz igsi işte; bir asa kadar söğüt dalı. Lakin
aslını ve hakikatini bilmem. Onu neden aradığımı
da bilmem!..”
“Derviş sen bizimle eğlenir misin?”
“Yoo! Ne diye eğleneyim, aradığımı söylerim!”
“Adın ne senin derviş?”
“Kim oluruz ki ad verip ün çağıralım; biz sadece
ararız.”
“Yürü var git derviş, arayan bulur, arayan bulur!…”
“Gideyim! İnşallah sözümüz dua yerine geçer!”
Bu dönemde coğrafya genişliyor. Kitap tarihsel bir
akışın içinde devam ediyor ve sonunda yazar Yunus'a
şiirlerinin sayısını soruyor ama sonra kendi de
şaşırıyor: “ Herkesten çok ben şaşırıp kalmıştım.
Kaç adet şiir söylediğini hiç düşünmemiştim.
Kendisinin de düşündüğünü veya saydığını
zannetmiyorum. Çünkü o bir şiir demiş olmak için
şiir demiyordu; o bir kalbe girmek için şiir diyordu.
Onun şiiri sanatı için değil imanı içindi. Onun şiiri
insan için, sevgi için, hoşgörü için, insanlık içindi.
İrşadın yolunu şiirde bulmuş, şiir bütün sözlerden
uzun yaşadığı için nasihatlerini şiir biçiminde
söylemişti. Yine de herkes merakla onun vereceği
cevaba dikkat kesildi. Önce hafifçe gülümsedi. Sonra
eliyle 'Hiç saymadım ki!' dercesine bir işaret yaptı
ve vecd halindeki meclisi titreten o cümleyi söyledi:
'Sevgiliye gidecek hediyeyi saymak yakışık almaz,
öyle değil mi?'.” Ardından Yunus'un yanındaki yedi
dervişin yedisinin de çektikleri tespihlerin ipleri
kopar.
Hakkında pek az şey bildiğimiz Yunus'u, romanı
bitirince karşımızda görüyoruz sanki. "Od"u eline
alan günümüzün dağdağasından kopuyor, Yunus

döneminin mistik dünyasına dalıyor. İnsan gerçekten
her şeyin fani olduğunu, bütün faniliklerin içinde
ebediliklerin gizli olduğunu bir kez daha ama bu
kez İskender Pala'nın perspektifinden farkediyoruz.
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Yusuf
Baydal

H. Ömer
Camcı

YAZA ELVEDA
DERKEN…
Yaz bitti. Sonbahara 'merhaba' demeye
hazırlanıyoruz. Kül rengi bulutlar daha bir
koyulaştı. Gökyüzü, karanlığın en tatlısını
yaşıyor. Belli ki birazdan yağmur yağacak.
Ben, çocukluğumda duyduğum toprak
kokusunu, kendi benliğimin öz kokusunu, yine
duyacağım içimde. Şehrin yoğunluğuna
boyanmış asfaltların kokusu bu kokuya
karışacak. Ve kendimi kaldırımlarda yürüyor
bulacağım. Yalnızlığımı ve hüznümü besleyen
kaldırımlarda. Sonbaharın sert rüzgarlarıyla
kaldırım taşlarında hece hece yıllanmış
hüzünlerim yankılanacak. Yağmur hafiften
yağmaya başlıyor. Sonbahara 'merhaba'
demeye hazırlanıyoruz.
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Daha evdeyim. Her bir damlası meleklerin
kanatlarıyla yeryüzüne indirildiğine inandığım
yağmur damlalarıyla ıslatmak istiyorum
kendimi. Yazın kavurucu sıcaklarından sonra
serinlemek istiyorum. Radyodan bir 'yağmur'
haberi sağanak halinde boşalıyor odanın içine,
“Sağanak yağmurlar çarşamba gündüz
saatlerinde önce Trakya'yı etkileyecek, akşam
ve gece saatlerinde ise İstanbul başta olmak
üzere Marmara Bölgesi'ninin tamamında
görülecek. Ardından Bolu'dan itibaren Batı
Karadeniz kıyılarını etkileyecek.
B u h ı z l ı s o ğ u m a l a rd a ya ğ mu r ç o k
kuvvetlenebileceğinden su baskını ve sele karşı
tedbirli olunmalı.”
Fikret'in yağmur şiiri geliyor aklıma. Oysa şair
ne çok karamsar o şiirinde. Neden? Bilinmez;
yaşadığı an öyle belki. Bi rkitap açıyorum,
aklımdaki şiirle ilgili bir makale karşılıyor
beni..ne tevafuk, “Türk edebiyatının önemli
şâirlerinden biri olan Tevfik Fikret'in 'Yağmur'
şiiri, genellikle musikisiyle değerlendirilir.
Kelimelerin ses özelliklerinden azamî derecede
istifade eden Fikret; bu şiirinde yağmur sesini
yakalamayı başarmıştır. Edebî özellikleri çeşitli
açılardan değerlendirilen bu eser, edebiyat
tarihindeki yerini almıştır. Fakat bu şiirde
genellikle gözden kaçırılan bir husus vardır, ki
bu husus, Fikret'in yaşantısı ve fikirleriyle
paralellik göstermesine rağmen, kültürümüzdeki
yağmur anlayışıyla ve halkımızın yağmura bakış
açısıyla tam bir tezat teşkil etmektedir. Fikret,
şiire yağmurun yağışını tasvir ederek başlar:
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"Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz
Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-sâz
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler!.."
Şiirin hemen başında, yağmur damlacıklarına insana
has özellikler verilerek, teşhis sanatı yapılır. Tekdüze
ve ürkek şekilde camlara ve kafeslere vuran yağmur
damlaları, titreşmekte, durmadan türkü söyleyip,
ağıt yakmaktadır. Şâir, yağmurun yağışını
muhtemelen büyük bir şehirde bulunan bir evin
penceresinden seyretmektedir.” Çocukken bulutlar
ağladığı için yağmurun yağdığını düşünürdüm;
yoksa şair de benim çocukluğumdaki bir haleti
ruhiye içinde mi? Radyodan bir müzik sıçrıyor
odanın içine, “Beni sevmezsen yağmurları sev /
Bulutlar ağlasın sen gül güneş doğsun yeniden”
demek ki sadece bulutların ağladığını düşünen ben
değilmişim..!
Şiiri okumaya devam ediyorum:
"Sokaklarda seylâbeler ağlaşır,
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır.
Bulutlar karardıkça, zerrâta bir
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;
Bürür bir soğuk gölge etrâfı hep,
Nümâyân olur gündüzün nısf-ı şeb.
Söner şimdi, manzûr olurken demin
Heyûlâsı karşımda bir âlemin"
Fikret'e göre, yağmur yağmasıyla oluşan sel suları
da, tıpkı yağmur damlaları gibi ağlaşmaktadır,
bunun yanında ufuklar yaklaşmakta ve âdeta etrafa
sıkıcı bir atmosfer hâkim olmaktadır. Bulutlar git
gide kararmakta ve bunun neticesinde zerrelere
can çekişmeye benzer bir dalgalanma gelmektedir.
Artık ağır ve kasvetli bir hava, her şeye hâkim
olmaya başlamıştır. Nitekim çevreyi bürüyen soğuk
gölge, gün ortasında gecenin yaşanmasına sebep

olmaktadır. Artık her şey sönmüştür. Hatta biraz
önce görmüş olduğu manzara bile artık gözlerden
kaybolmuştur. Radyoda ciddi bir ses 'yağmur'dan
bahsediyor, kulak kesiliyorum, “Onca yükseklikten
aşağıya düşerlerken, önceden bilindiğinin aksine
şekilleri sadece
büyüklükleriyle alakalı değildir. Bu zaman zarfında
saniyede yaklaşık 300 defa
şekil değiştirirler. Bazen balon gibi şişer, bazen
yumurta gibi olurlar. Bu
sayı, damlaların birbirleriyle çarpışmasıyla arttığı
halde hiç çarpışmayan
damlalar da bile çok sayıda şekil değişikliği meydana
gelir. Bu şaşırtıcı
hadisenin, yağmur damlası hızla düşerken arkasında
bir anaforun oluşarak ve
ondan ayrılması bunun damlayı titreştirerek yere
varma anına kadar mütemadiyen
oluşup ayrılması sebebiyle vuku bulduğu ileri
sürülmüştür. Böylece şekilden
şekile geçerek bir plan dahilinde yere ulaşan damlalar
toplu halde çok güzel
bir manzara sunarlar insanlara.” Ne hoş...
Fikret'in karamsarlığı merakımı daha çok çekiyor.
Kendi sesimden kaydettiğim şiiri dinliyorum:
"Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi
Şitâbân ü pûşîde-ser bir sabî.
O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh;
Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh.
Saçaklarda kuşlar -hazindir bu pek!Susarlar. Uzaktan ulur bir köpek."
Yağmurun tesiriyle meydana gelen vahşet(!)
ortamında, bir çocuğun hayalete benzediğini,
kuşların saçaklara sığınıp sustuğunu, bunun aslında
pek hazin bir durum olduğunu söyleyen Fikret,
uzaklarda ise, bir köpeğin uluduğunu belirtir. Köpek
ulumasıyla kültürümüzdeki 'uğursuzluk' anlayışına
gönderme yapan şâir, bununla, kendi dünyası için

Su Dünyası Ey lül 2011

yağmurun ne gibi bir vahşet ve uğursuzluk sebebi olduğunu
gösterir gibidir.
"Küçük, pür-heves, gevherîn katreler
Sokaklarda, damlarda pür-ihtizâz
Olur muttasıl nevha-ger, nağme-sâz
Sokaklarda, damlarda pür-ihtizâz
Küçük, pür-heves, gevherîn katreler"
Yağmuru, bulutu, karı kısacası bütün mevsimler geçiyor önümden.
Ben Sonbahar'ı seviyorum. Yunmuş, yıkanmış göklerde ezan
sesleri yankılanıyor. İlk defa böylesine anlamlı geliyor bana, okunan
ezanlar. Kulaklarımda yağmurdan kalma ıslaklık ve duruluk, yatsı
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ezanının lahuti sesi karanlığa karışıyor. Bir çay içmek
için küçük bir kafeye giriyorum. Bir 'yağmur' haberi
daha, “Karayele dönecek rüzgar nedeniyle sağanak
yağışla birlikte hızlı bir serinleme de olacak. İstanbul
ve Marmara Bölgesi'nde çarşamba günü 25
derecenin üzerinde olacak sıcaklık perşembe günü
16 ila 22 dereceye inecek. Aynı gün Bolu'da da
kuvvetli rüzgarın etkisi ile 16 dereceye kadar düşecek.
Bu soğumadan Ege Bölgesi ve iç kesimler de

etkilenecek. Perşembe günü sıcaklığın İzmir'de 25,
Ankara'da 20 dereceye inmesi bekleniyor. Yağışın
en fazla Marmara ve Karadeniz'i etkilemesi beklense
de İç Anadolu ve Kuzey Ege'de de yağmur
görülecek.
Yağış cuma günü zayıflayacak ancak serin hava
devam edecek.” Bir yudum çaydan sonra caddeye
akıyorum. Heryeri akşam kaplamış ama gökyüzü,
karanlığın en tatlısını yaşıyor...

