Ermenek, Antik Su Kanalları İle Dünyaya Tanıtılabilir
Okunma Sayısı: 1081

Kategori: Güncel
Tarih: 17.05.201008:33:16
Faceebok'ta Paylaş
Yorum Yaz
Yorumlar (1)
Haberi Yazdır

Ermenek İlçesi, Yukarı Çağlar Köyünde bulunan antik su kanalının turizme
açılması durumunda, Ermenek'in dünyaya tanıtılabileceği öngörülüyor.
Bu tesisleri su ihtiyacından ziyade, doğaya karşı insanın azmi ve zekasının
neler yapacağının tanrılar önünde gösterilmesi olarak nitelendiren"Tarihi Su
Yapıları" adlı kitabın yazarı İnşaat Yüksek Mühendisi, Araştırmacı Yazar
Mehmet Bildirici, antik su kanalları ile igili bir açıklama yaptı.
"İzvit'in en harika eseri Roma döneminden gelen suyollarında harika bir enerji
kırıcı yapı var. Burayı yöneten kral ya da Romalı öyle bir tesis yapmış ki, halka
kralın çok güçlü olduğunu düşündürmüş. Burayı tüm dünyaya tanıtmalıyız”
dedi.

Bu su yolu hakkında mühendis olarak ilk bahseden İnşaat Yüksek Mühendisi,

Araştırmacı Yazar Mehmet Bildirici: “Çok kısa kaldığım için ben bilgiler
topladım. İzvit'i sevdim. İzvit'i sevenler ve İzvit kökenli olanlar, orada
yaşayanlardan bir ricam var, size yalvarıyorum. Benim yaşım uygun değil, genç
bir mühendis bunun tam bir rölevesini çıkarsın, ben geriden yardıma hazırım.
Burada harika bir enerji kırıcı yapı var, benim kitapta var, çok az rastlanan bir
yapı. Orada kaldığım sürede uzun uzun oturdum şöyle düşündüm: ‘Burayı
yöneten kişi (yerel kral yada Romalı) öyle bir tesis yapmış ki, halk kral çok
güçlü mesajını vermek için yaptırmış.’ Gelin dünya çapındaki bu su anıtının
rölevesini yapalım, onu herkese tanıtalım. Bundan kazanacak Sbide (İzvit)
olacaktır" dedi.
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Yukarı Çağlar ve Aşağı Çağlar köylerinin doğu tarafında bir duvar gibi dağ
çevrelemiştir. Çok dik olan yamaçların üstleri düzlüktür. Burada gene Maraspoli
yer altı gölünden su aldığı kabul edilen pınarlar bulunmaktadır. Bu pınarların
suları toplanarak yaklaşık 3 km çok sarp yamaçlar içine tüneller kazılarak su
yolu yapılmıştır. Aşağı Çağlar Köyünde tünellere yer yer toprak boşaltmak için
açılan
pencereler
gözle
takip
edilebilmektedir.
1991 Eylülünde Ermenek Belediye Başkanı Halil Akbulut, Yukarı çağlar
Köyü’nden Selahaddin Çetiner'i görevlendirdi ve birlikte inceleme yaptık. Su
tüneli Sbide kentinin üstünde bulunmakta ve ilginç bir düşü yapısı ile su aşağı
alınmıştır. Tünel yaklaşık 15 m yüksekliğinde dik bir kuyu ile hızı kesilmektedir.
Buraya planı ve bazı kesitleri eklenen bu harika su tünellerinin Roma
döneminde Lasasis Kralları tarafından yapıldığı kanaatine varmış bulunuyorum.

Uzun uzun dolaştıktan sonra bu tesislerin su ihtiyacından ziyade doğaya karşı
insanın azmi ve zekasının neler yapacağının tanrılar önünde gösterilmesi
olarak
yorumladım"
Kaynak:

http://www.mehmetbildirici.com/download/tarihi_su_yapilari.pdf

01.01.2007 Tarihinde de Ermenek Ortak Forumu aynı konuyu işlemiş ve
yetkililerin dikkatini çekmeye çalışmıştır. Ermenek Ortak Forumunda
yayınlanan
metin
de
şu
şekildedir:
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Yukarı Çağlar Köyünün kuzeyini kuşatan yer yer 300 metre yüksekliğe ulaşan
"Keben Kayası"nı bir uçtan bir uca delinerek geçilen "Antik Su Kanalı"nın
Ermenek Kaymakamlığınca incelenerek, AB Kültür ve Turizm Projesi
hazırlatılmasını önermekteyiz.
"Antik Su Kanalı" yaklaşık 5 km.sinin içerisinden insan rahatlıklar gelip
gidebilmektedir. Bu kanalın dünyada bir eşi daha bulunmamaktadır. Kanal
takriben 5 km uzunluğa ulaşmaktadır. Dünya Kültür mirası açısından çok büyük
bir önem arz etmektedir.
"Antik Su Kanalı"nın Romalılar dönemine ait olduğu söylenmekle birlikte, taş
işçiliği incelendiği zaman daha eski devirlere ait olabileceği varsayılmaktadır.
Bu "Antik Su Kanalı" nın acil bir şekilde incelenmesi ve bir AB Projesi
Hazırlatılarak Avrupa Birliğinden maddi destek sağlanarak faal hale getirilmesi
ve turizme açılması Ermenek için çok büyük bir turzim nimeti olacağı kesindir.
Tüm ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur. Saygılarımızla"denilmektedir.
http://www.ermenek.gen.tr/forum/index.php?topic=1507.0
Ermenek Haber

