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TEBRİKLER
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5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu’na gösterdiğiniz ilgiye ve desteğinize
teşekkür ederim. Bir sonraki Sempozyum’da bir araya gelmeyi umuyor.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
DSİ 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
Organizasyon Komitesi adına
Yurdagül Kumcu 23.09.2011

Dear Mehmet Bildirici
Thanks a lot for your presentation to us, about historical Water Supply Systems in
Turkey in the DSİ Semposium in Istanbul in 17.08.2011
Delegation of Kingdom of Morocco and Republic of Burkinafaso
Yusuf Lafrikh
Mechanical Engineer in Water Department of Morocco, 22.09.2011

DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü’nden Ali Şakir Demiral sergide
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ANADOLUDA 8000 YILLIK SU UYGARLIĞI SERGİSİ
Sergide emek ürünü dokümanları görmekten mutlu oldum.
Sayın Mehmet Bildirici’nin bir DSİ emeklisi olmasına rağmen hala su konusunda
değerli hizmetleri her türlü takdirin üzerindedir.
Ayrıca pek çok kültürel etkinliklerde birlikte olmaktayız.
Örnek olarak geçen ay Karaman ili Ermenek ilçesi Yukarı Çağlar (antik Sbide)
köyündeki Roma döneminden kalma mühendislik harikası sistemleri inceledik.
Onun da bir sergiye dönüşmesi dileğiyle..
Kendisini gönülden kutluyorum.
H. Fehmi Ersoy
Şişli İstanbul
12.09.2011

DSİ Genel Müdürlüğü “Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi” Başkanlığı’nca
düzenlenen Ulusal 5. Su Mühendisliği sempozyumunun ülkemize ve milletimize
hayırlı olmasını dilerim.
Sayın Mehmet Bildirici ile DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü’nde Yeşilçay (Ağva) projesinde
çalıştık. O zamanlarda da bu konular üzerinde çalışırdı.
Bu Sempozyum kapsamında açtığı 8000 yıldan bu yana Anadolu’da Su Kültürü
sergisinde başarılar dilerim.
Ali Şakir demiral
DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü 141 Şube Müdürü
12.09.2011
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MEHMET BİLDİRİCİ (Konya 1939)
"I was born in Konya in the year 1939, where I graduated in 1957 from the Konya
Gymnasium and in 1962 from the Construction Faculty.
I started first to work in the Eralko Static Office in Istanbul Karaköy. Later, after
finishing my army duties I settled in Konya, where I worked on in the contracting and
project sector. Between 1971-1982 I found myself working at the Konya State
Engineering and Architecture Academy as a Teaching Assistant, giving lectures
about static and also about construction material at the Architecture Department. My
lecture notes about construction material have been published and became the base
for many school books.
During 1984-1996 I worked as Chiefengineer in the State Water Works (DSI) IV
Region Directorate. I controlled the Konya Drinking Water and Water Purification
Projects.
I retired in the year 1996 and settled in Istanbul. For a while I kept working as
Inspector of the Yeşilçay Project of the DSİ XIV Region Directorate.
I had already started in 1991 to research historical water constructions and
participated on meetings related to this subject, giving lectures in Turkish and
English.
The DSI General Directorate published my works about "Historical Water
Constructions in Konya" firstly in 1994; the second edition came out 2009. They also
published my second work about "Historical Irrigation, Storage and Flood Protection
Facilities" in 2004; the second edition following 2009.
I am still living in Istanbul and continue my research about water culture and its
history, which I started in 1991. I am also assigned as expert for the Istanbul court
since 1997. I participated in and prepared reports for investigations in all Istanbul
districts. By now I have written over 2000 reports.
Since working as consultant in an EU supported project in Akyaka/ Muğla I became
owner of a website (www.mehmetbildirici.com), on which I have published all my
works since 2009. Everything about history, my time at the Konya Gymnasium,
Gökova- Akyaka… has found aplace here. In the 20 chapters of this site I also made
available the most important papers about the "Water Constructions of Anatolian
antique Cities" in Turkish, English and German. I believe that especially young
researchers will profit from this part. The more than 1000 visitors, 100 messages and
inquiries in the last 9 months show the interest of a lot of people.
I am married to the Geography Teacher Düzay Bildirici since 1963. Our son Öztuğ
(*1965) is Lecturer at the Cadastral Department of the Konya Selçuk University, our
daughter Sibel (*1966) is a Pharmacist at the Istanbul SGK and our younger
daughter Özlem (*1973) works as a manager after graduating from METU's Business
Department. We have three grandchildren Selin Güventürk (*1994), Deniz Bildirici
(*2000) and Mehmet Demir Bildirici (*2008)."
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8000 YILDAN BU YANA TÜRKİYE’DE SU UYGARLIĞI
MEHMET BİLDİRİCİ
İnşaat Yüksek Mühendisi-Araştırmacı Yazar
mehmet_bildirici@yahoo.com

Tarihte, Anadolu, Küçük Asya, Asya Minör olarak bilinen Türkiye’miz pek çok
uygarlığa beşik olmuştur. Bunların izleri bugüne kadar gelmiştir. Esasen içinde su
olmayan bir uygarlık düşünmek de mümkün değildir.
Bu yazımda kronolojik bir sıra ile bunlar tanıtılacaktır. Bu isimde Mehmet Bildirici,
Bahar Suseven ve Thomas Schmitz tarafından 20.Mayıs 2011 tarihinde Muğla
Gökova Akyaka’da açılmış sergiye yer verilecektir.
NEOLİTİK DÖNEM
8000 yıl içindeki en önemli gelişme insanın avcı toplumdan çıkıp, toprağını işlemeye
başladığı Neolitik dönemdir. Bu insanoğlunun başardığı en büyük devrimdir. Neolitik
dönemin en parlak yaşandığı yerler, Anadolu, Suriye, Filistin ve İsrail sayılabilir.
Anadolu’da bu dönemin en önde gelen kentleri, Şanlıurfa civarında Göbeklitepe,
Aksaray civarında Aşıklıhöyük ve Konya Çumra’da Çatalhöyük’tür. Göbeklitepe’de bir
su sarnıcına rastlanılmış, kazılarda çıkan bulgular dünya tarihini değiştirecek
niteliktedir.
Özellikle Çatalhöyük’te ilk defa kerpiç bitişik, damdan girilen evlere, insan eliyle
sıvanmış yüzeyler üzerinde yapılmış resimlere ve Ana Tanrıça figürlerine
rastlanılmıştır. Çatalhöyük 20. yüzyıl başlarında gerçekleştirilmiş Konya Ovası
Sulaması projesi üzerideki Çarşamba çayının kolu üzerindedir. Yapılan kazılar
sonucu bu derelerden alınan basit kanallarla tarım yapıldığı ve tahıl üretildiği
saptanmıştır. Bu tarih yaklaşık M.Ö. 6000’lere rastlamaktadır.
ASUR TİCARİ KOLONİLERİ
Neolitik dönemin parlaklığı yaklaşık 2000 yıl devam etmiş ve karanlık bir döneme
girilmiştir. Yaklaşık M.Ö 3000-2500 yılları arasında Asurluların ticari kolonilerine
rastlanılmaktadır. Anadolu toprağında ilk görülen yazıtlar, ASUR Çivi yazıtlarıdır. En
önemli Asur ticaret kolonisi Kayseri yakınında KANEŞ gösterilebilir. Bir diğer örnek
Konya yakınında Karahöyük’tür. Bu yerleşimlerden çıkarılmış su kapları, banyo
küvetlerine müzelerde rastlamak mümkündür.
Zaman içinde küçük beylikler ya da devletçikler görülmüş, buralarda çok üstün metal
objeler ortaya çıkmıştır. Örnek Çorum civarında Alacahöyük.
HİTİTLER DÖNEMİ
M.Ö ikinci bin ilk çeyreğinde (M.Ö 1750) orta Anadolu’ya göç edip gelen Hititler,
siyasi birliği sağlamış ve ilk imparatorluğu kurmuşlardır. Bu imparatorluğun ilk
yıllarına ait su konusunda anıtsal eserler henüz ortaya çıkarılamadığı kanısındayım.
Ama Büyük Kral Tuthalia IV (M.Ö.1250-1220) döneminde Anadolu’da çok önemli Hitit
su eserleri ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı baraj gibi önemli yapılar, bir kısmı da
dini maksatlı yapılmış küçük su tesisleridir.
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En önemli eser, kitabesine de rastlanan Kayseri Pınarbaşı’nda Karakuyu Barajıdır.
Bunun çok yakınına DSİ tarafından baraj yapılana kadar Hitit barajında biriken
sulardan civar köylüleri yararlanmıştır.
İkincisi Çorum Alacahöyük Gölpınar Göleti’dir. Son dönemde Prof Aykut Çınaroğlu
tarafından kazı yapılıp içi temizlenmiş ve civarına sulama suyu vermeye 3300 yıl
sonra yeniden başlamıştır.
Diğerleri Konya Kadınhanı yakınında Köylütolu seddesi, ya da barajı, Konya Ilgın
Yalburt köyünde Havuz, Konya Beyşehir Sadıklar Köyünde “Eflatun Pınar” küçük su
göletidir.
GEÇ HİTİT DÖNEMİ
Bu büyük imparatorluk M.Ö 13. yüzyıl sonunda ortadan kalkmıştır. Hitit Beyleri daha
güneye kayarak M.Ö 8. yüzyıllarda varlıklarını göstermişlerdir. Bunlara çok güzel bir
örnek Konya Ereğli-Niğde arasında kurulan TYANA Krallığıdır. Aslında ASUR’a bağlı
vasal bir krallıktır. Bilinen önemli bir Kralı Warpalava olup, Ereğli İvriz’de su başındaki
kaya oyma anıtı bugüne gelmiştir. Ereğli içinde bugüne kadar devam eden o günden
başladığı sanılan basit toprak kanallar bulunmaktadır.
URARTU DÖNEMİ
Doğu Anadolu’da Van ve çevresinde M.Ö. 9. yüzyılda Urartu Krallığı kurulmuştur.
Dünyada ilk defa sulamaya, barajlara önem veren hidrolik bir uygarlık kuran başka bir
devlet yoktur. Kral Menua (M.Ö 810-786) Gürpınar (Mecingir) pınarlarından kaynayan
suyu 50 km uzunluğunda elle açılmış bir kanalla Van’a suyu ulaştırmıştır.
Burada çok ilginç olan kanal, doğal Hoşap deresi üzerinden bir su köprüsü ile su
karşı tarafa geçirilmiştir. BU DÜNYADA İLK UYGULAMADIR. Kral Menua’nın
açtırdığı kanal halk arasında Asur Kraliçesi Semiramis’e mal edilmiş ve Şamran
Kanalı olarak isimlendirilmiş bugünde öyle bilinmektedir. Ancak 20. yüzyıl başlarında
kanal boyundaki Urartu dilindeki pek çok yazıt okununca bunun Kral Menua
tarafından açtırıldığı anlaşılmıştır.
Bundan ayrı olarak pek çok baraj ve kanallar, kehrizler yaptırılmıştır. Bunun en
önemlisi Keşiş Gölü, Uzungöl olarak ta bilinen 2500 kutunda halen çalışan II. Rusa
(M.Ö 685-645) Barajıdır.
Hitit Su Yapıları gibi, Urartu Su Yapıları da sadece Anadolu toprağında görülen
dünyanın çok önemli su kültür miraslarıdır.
HELENİSTİK – PERS İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
Helenizm dönemi M.Ö yaklaşık 1000 yıllarında Ege kıyılarına Yunanistan karasından
gelip yerleşen Grek asıllı halklar ile başlamıştır. Kendi iç içlerinde serbest, kültür
birliği içinde olan kent devletleridir. İzmir’in güneyine İyon’lar, kuzeyine Aeol’ler
yerleşmiştir. Bunlar içinde Ephesos ve Miletos uygarlıkta çok öne çıkmıştır.
Özellikle M.Ö 6. yüzyılda ilk çağın 7 bilgesinden biri kabul edilen THALES (M.Ö. 624546) yaşamıştır.
Thales dünyada ilk defa deprem, rüzgâr gibi fiziki olayların tanrıların işi olmadığını
ifade etmiş, suyu çok önemli bir bileşen olarak kabul etmiştir. Büyük Filozof Aristo,
Thales’i Yunan dünyasındaki ilk filozof olarak kabul etmiştir. Büyük yazar Bertrand
Russel ise Batı düşünce ve geleneğinin Thales ile başladığını savunmaktadır.
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Mühendis, filozof, Astronom, matematikçi olarak ta kabul edilen Thales ile kim
olduğunu bilmeden bizler Ortaokulda onu “Thales Teoremleri”nden tanımıştık.
Thales ile başlayan bu düşünce zamanla gelişerek başka filozoflarca devam etmiştir.
M.Ö 6. yüzyılda Ege kıyısındaki kent devletleri büyük bir imparatorlukla karşı karşıya
gelmiştir. Çok büyük Ordu oluşturan Pers (İran) İmparatorluğu karşısında uygarlık
yönünden daha yüksek olmalarına karşı kent devletleri, Perslere karşı koyamamış ve
Anadolu Perslerin egemenliği altına girmiştir.
Persler dini ve kültürel yönünden yayılmacı değildir. Vergi ve görevlerini yerine
getirmek kaydıyla kendi kültür ve gelenekleri ile yaşama şansını vermektedir. Bir
örnek vermek gerekirse Halikarnasos (Bodrum) antik çağın 7 harikasından biri
sayılan anıtsal Mezarı yaptıran ve Karia kökenli olduğu halde onu en önde gelen
Helen kenti yapan MOUSOLOS (M.Ö 377-353) Pers Kralı emrinde bir satrap’tır
(Vali).
Pers dönemi M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in (Aleksandır The Great) Anadolu’ya
gelerek, Pers İmparatorluğu’na son vermesi ile yeni bir dönem başlamıştır. Tüm
Anadolu, Suriye, Mısır Helenizm kültürünün etkisi altına girmiştir.
Ölümünden sonra kurulan Selefkos Krallığı tarafından Anadolu’da pek çok kent
yeniden kurulmuştur. Antakya ve başka Antiochaia’lar, Silifke, Laodesia isimli kentler.
BERGAMA KRALLIĞI
Bu dönemde kurulmuş küçük fakat başardığı işler bakımından çok büyük devlette
Bergama Krallığıdır. Başkenti İzmir’in kuzeyinde Bergama (Pergamon) kentidir.
Bergama Kralı Attalos I (M.Ö 241-197) ve Eumenes II (M.Ö. 197-159) dönemlerinde
tarihte ilk defa toprak borularla basınç altında su getirilmiştir.
Toprak borular Sümerlerden Hititlerden beri kullanılmaktadır. Ancak borunun et
kalınlığı artırılarak Bergama’da basınç altında kullanılmıştır. Bu tarihte bir ilk
uygulamadır.
Bergama krallarının bir diğer su sistemi de KURŞUN boru ile yaklaşık 3,2 km
uzunluğunda ve 200 m derinliğindeki bir vadiden suyu aşırarak kent Akropolüne
ulaştırmalarıdır. Bu ise bir mühendislik harikasıdır. Gerçi tek parça ve yaklaşık 20 cm
dış çapındaki kurşun borular yerinde yoktur ama kurşun boruların geçtiği taş
manşonlar yerindedir.
ROMA DÖNEMİ
Helenistik krallıklar Mısır’da M.Ö 30 yılına kadar devam etmiş, Anadolu çeşitli
devletler ve Roma’nın etkisine girmiştir. Bu karışık dönem Roma’nın imparatorluk
oluşu ile son bulmuş, ilk yüzyıldan başlayarak M.S 2. yüzyılın sonlarına doğru, çok
büyük bir yapılaşma başlamıştır. Özellikle imparatorlar Nerva (96-98), Trajanus (98117), Hadrianus (117-138), Antonius Pius (138-161), Marcus Aerileus (M.Ö. 161-180)
dönemlerinde doruğa çıkmıştır.
Amerikalı Tarihçi W. Durant “Bu beş imparator dönemindeki yapılaşma dünyanın
hiçbir dönemine ve hiçbir yerine görülmemiştir” diye yazmaktadır.
Yaklaşık olarak Roma öncesi Anadolu’da bulunan 50 kent, on katı artarak 500’e
ulaşmıştır.
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Kentleri birbirine bağlayan yollar, her kentte içmesuyu, anıtsal çeşmeler, barajlar (3
adet), sulama ve taşkın koruma projeleri gerçekleştirilmiştir.
Helenizm döneminde suyolları güvenlik sebebiyle hep toprak altındadır. Roma
döneminde bu sorun olmadığından Roma’nın yönetimindeki tüm coğrafyada (bugün
25 üzerinde ülke var) suyolları açıkta yapılmış, anıtsal su kemerleri inşa edilmiştir.
Buna bir örnek vermek gerekirse Roma döneminde yapılmış 32 basınçlı su
sisteminin, 16’sı Anadolu’da ve sadece İzmir-Ankara-Antalya üçgeni içindedir.
Bunlardan Antalya Aspendos’ta olan basınçlı ve kuleli sistem Anadolu’daki Bergama
suyolundan sonraki en büyük mühendislik harikasıdır. Denizli Laodikya ve Antalya
Patara’daki sistemler bugüne daha iyi durumda gelmiş ve görülmeye değerdir.
Bu konu Anadolu insanının su yapısında hünerini sergilemekte ve mutlaka çeşitli
yönlerden incelenmesi gerekir.
M.S 330 yılında İmparator Konstantin tarafından, Byzantion kenti yeni binalarla
süslenerek Konstantinapolis (Konstantiniyye) olarak kurulmuş. Anadolu’daki 500
kentin önüne geçmiştir.
Burada Belgrat Ormanları’ndan, Halkalı’dan ve özellikle TEKİRDAĞ PINARHİSAR’dan, 240 km den su başkente getirilmiş, imparatorluk Hıristiyanlığı kabul
ettiğinden, eski tapınaklar, buraların kolonları yeni kiliselerde kullanılmaya
başlamıştır.
BİZANS JÜSTİNYEN DÖNEMİ
İmparator Jüstinien 527-565 yılları arasında İmparatordur. Döneminde yapılan yapılar
ve su sistemlerinin Bizans ve Anadolu tarihinde çok eşsiz bir yeri bulunmaktadır.
Başta o tarihte ilk defa kubbeli, dev yapı Aya Sofya inşa edilmiştir. Ayrıca pek çok
yerde pek çok kilise inşa edilmiştir. Bu büyük anıtsal yapının mimarları Tralles’li
(Aydın) Anthemius ve Miletos’lu Isidoros’tur. İmparatorun yaptığı işler zamanında
yaşamış Kayserili Procopius tarafından kaleme alınmıştır. Ayasofya’nın mimarlarının
imparatorun su yapılarını gerçekleştirdiği sanılmaktadır.
Bunlara birkaç örnek, Şanlıurfa’da kutsal Balıklı Gölü taşkından koruyan bent
(kaldırım) ile suyun dışarıdan aşırılması, Mardin Dara sistemi, Tarsus’ta kentin
içinden geçen ve taşkın getiren Berdan çayının kent dışına alınması bunlardan
bazılarıdır.
Bu bölümü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 1994 yılında “Devlet Su İşleri’nin
40. Kuruluş törenlerinde yaptığı aşağıdaki sözlerle noktalamak istiyorum.
“Bizden önceki Anadolu halkları her kimse, Anadolu toprağına çok büyük mühendislik
eserleri koymuşlardır. Mühendisliğe hevesi olanların bunlardan alacağı çok şeyler
vardır. Bunlar Anadolu’nun sadece bir yerinde değil, her yerdedir.”…
SELÇUKLU DÖNEMİ & BEYLİKLER
Anadolu’da ilk Türk Devleti’ni kuran Selçuklulardır. Başkent olarak Iconium’u (Konya)
seçmişlerdir. Burada Meram çayından gelen bir sulama sisteminin oluşu ve ilk
yerleşimde yeteri kadar saray ve devlet yönetimine uygun yapıların olmasıdır. 13.
yüzyıldan itibaren ise Konya’yı yeni medrese, türbe ve camilerle, hamamlarla
donatmışlardır.
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Selçuklular daha ziyade duran su yerine akan suyu tercih etmişlerdir. Ancak hamam
konusunda Roma sistemi uygulanmış, ancak erkekler için boy abdesti alınıp kısa
sürede yıkanılıp çıkılır duruma göre ayarlanmış, kadınlar kısmında ise kadın
eğlencelerine, gelin hamamlarına yer verilmiştir.
Selçuklu döneminde Meram çayından açılan bir ırmakla (elle açılan kanal) kent içine
ve çeşmelere su verilmiş, kentin bağlarını sulayan sulama sistemi geliştirilmiştir.
Burada su ile çok değerli çalışmalar yapan Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali
(Ölümü 1286) bahsedilecektir. Konya, Kayseri’de pek çok hamam çeşme yaptıran
Sahip Ata, kendi adına “Sahip Irmağı” olarak bilinen bir sulama kanalı açtırmıştır.
Sahip Ata yazın azalan Meram çayının suyunu 12 OKKA kabul ederek, bunu sulama
kanallarına dağıtmış ve bu konuda bir su vakfı kurmuştur. Bir Okka’da kendi kanalına
almıştır. Bir su ölçüm birimi olan Okka nasıl bir şeydir, Roma su ölçüm birimi Qunaria,
ya da Osmanlı Su birimi Lüle olduğu gibi mi? bir değerdir, çok araştırdım, bir sonuca
varamadım.
Bu dönemde İsmail El Jezeri’nin (ölümü 1206 ?) hidrolik konusunda çalışmaları çok
dikkat çekicidir. Anadolu’da Cizre kentindendir. Mühendis, hidrolog kabul edilen su
kuvveti ile çalışan su makineleri icat etmiştir.
Karamanoğlu Beyliği döneminde de başkentleri Larende’de (Karaman) kent
çeşmelerine su dağıtan su sistemi kurmuşlardır.
OSMANLI DÖNEMİ
Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u fetih ettiğinde İstanbul’un (Kostantiniyye)
nüfusu çok azalmış ve eski suyolları kullanılamaz durumda idi. Fatih Sultan Mehmet
hemen İstanbul’un su soruna el atmış Halkalı’dan su taşıyan suyolları yapılmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde ise su sıkıntısı artan nüfus
karşısında ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda dahi Mimar Sinan görevlendirilmiştir.
Mimar Sinan (1490-1588) Edirne’de Selimiye, İstanbul’da Süleymaniye gibi camilerin
mimarı olduğu gibi, çok iyi bir “SU MÜHENDİSİ”dir. İstanbul Kağıthane deresini
gezmiş, Roma döneminde yapılmış ve kullanılamaz durumdaki şahane su kemerlerini
tespit etmiş, onların yıkılan çöken yerlerini onararak Kırkçeşme sistemi ile Belgrat
ormanlarından suyu İstanbul’a akıtmıştır.
Bunların içinde batılıların Jüstinyen kemeri olarak adlandırdığı Mağlova kemeri
temellerine kadar yıkıldığı anlaşılmaktadır. Mimar Sinan çok büyük çapta yıkılan
kemeri, daha geniş açıklıklı aşağı doğru genişleyen bir şekilde yeniden inşa etmiştir.
Mağlova Kemeri dünya çapında “BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI”dır. Halen çalışır
durumdadır.
Daha sonraları Belgrat ormanlarında su dereleri üzerine suyu çoğaltmak için 7 adet
bent inşa edilmiştir. En büyük bent olan Büyükbend, Roma döneminde yapılmış ve
tamamen yıkılmış alana yeniden yaptırılmıştır. Bunlardan 4 adedi sur içi İstanbul’a, 3
adedi tamamen Osmanlı döneminde yapılmış Beyoğlu yakası için yapılmış
suyollarına tahsisi edilmiştir. Halen Sarıyer’de bulunan Sultan Mahmut Kemeri
dünyada çalışan nadir su yapılarından biridir. Bentlerde su ölçümü tamamen bir
Osmanlı su ölçüm birimi olan LÜLE ile yapılmıştır. Burada suyun hızı göz önüne
alınmış olup, lülenin alt katları da vardır.
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19. Yüzyıl sonlarında eski sistemler artan nüfusa cevap verememiş, Terkos
Gölünden su buharla çalışan dev pompalarla kentin İstanbul ve Beyoğlu yakasına
verilmiştir. Bu dev proje bir yabancı şirkete imtiyaz vermek suretiyle
gerçekleştirilmiştir.
Osmanlı döneminde çok önemli bir su projesi de Konya Ovası Sulamasıdır. 19031908 yılları arasında ölçüm, keşif ve ihale işleri, 1908-1913 yılları arasında sulama
şebekesi inşa edilmiştir. İlk defa birim fiyatlar üzerinden eksiltme suretiyle bir Alman
Şirketine ihale edilmiştir. Bu projenin gerçekleşmesinde Konya Valisi ve sonra
Sadrazam Mehmet Ferit Paşa’nın çok hizmeti vardır. Tüm mühendislik ve yapım
hizmetinin başında 1903-1913 yılları arasında Alman Mühendisi A. Waldorp
bulunmuştur.
SONUÇ
Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda iki önemli kuruluş bulunmaktadır.
Terkos Su İşletmesi ve Konya Ovası Sulaması, bunlar dışında Van’da Urartular
zamanından kalan ve halk eliyle çalıştırılan Urartu barajları, Şamran Kanalı ve
benzerleri bulunmaktadır.
Cumhuriyeti kurulması ile su işlerinin önce iyi bir şekilde teşkilatlanmasına gidilmiştir.
Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk’ün bu konudaki çabaları dikkat çekicidir, daha sonra
1954 yılında Devlet Su İşleri’nin kurulması ile her şey değişmiş ve pek çok dev su
projelerinin yapımı gerçekleşmiştir.
Tarihi dönemleri Cumhuriyet öncesi kapamak uygun olacaktır.
SON SÖZ
Ben Mehmet Bildirici 1939 yılında Konya’da doğdum. 1957 yılında Konya Lisesi’ni,
1962 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldum. Uzun yıllar Konya’da çalıştım.
1971-1982 arasında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nde (Selçuk
Üniversitesi Mühendislik Fak) öğretim görevliliği görevini üstlendim, 1984-1995 yılları
arasında DSİ IV: Bölge Müdürlüğü’nde İçmesuyu Başmühendisi olarak görev yaptım.
1991 yılında bu bölgede “Tarihi Su Yapılarına dönük araştırmalarıma başladım.
Sözün özü edindiğim bilgi birikimimi DSİ de kazandım. Onun araçları ile araştırmalar
yaptım. Tüm bilgi birikimimi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 1994 ve 2004
yıllarına “Konya Tarihi Su Yapıları” “Tarihi Sulamalar, Depolama ve Taşkın Koruma
Tesisleri” isimli kitaplara yerleştirdim.
Çalışmalarım sırasında pek çok kişi ve kuruluştan yardım aldım. Zamanın
DSİ IV: Bölge Müdürü Sayın Feyyaz Akalın’a
DSİ IV: Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Ali Haydar Şahin’e
DSİ Dış İlişkiler Başmüşaviri Sayın İsmet Bozkurt!a
DSİ Genel Müdürü Sayın Raif Özenci’ye
DSİ Genel Müdürü Sayın Özden Bilen’e
DSİ Genel Müdürü Sayın Veysel Eroğlu’na
DSİ XIV. Bölge Müdürü Sayın Cüneyt Gerek’e
Almanya’dan Prof Dr. Henning Fahlbusch’a
Açılacak sergide ortağım, tüm metinleri İngilizce’ye çeviren Bahar Suseven’e (Heike
Thol Schmitz) teşekkürü bir borç bilirim.
Sergiyi kaçırmış olanlar aşağıdaki WEB sitesine girerek sergi panolarını görebilir
www.mehmetbildirici.com
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ÖZET
Tarihte, Anadolu, Küçük Asya, Asya Minör olarak bilinen Türkiye’miz pek çok
uygarlığa beşik olmuştur. Bunların izleri bugüne kadar gelmiştir. Esasen içinde su
olmayan bir uygarlık düşünmek de mümkün değildir. Bu yazımda kronolojik bir sıra ile
bunlar tanıtılacaktır.

SUMMARY
Turkey is known as Anatolia, Asia Minor in history that was the cradle for several
civilizations. The traces and the monuments of them comes to-day. It is impossible to
think these civilizations without water. In this article they will be discovered in
chronologic order.
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Sayın Hocam,
12-16 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "5. Ulusal Su Mühendisliği
Sempozyumu"na ait
Taslak Programı Ek'de bulabilirsiniz.
Sempozyuma göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla
Sempozyum Sekreteryası
1 Attached files|89KB

SALON A
12.09.2011 PAZARTESİ

09:30–10:15 Kayıt
10:15–10:50 Açılış
10:50–11:15 Cumali Kınacı
“Su Yönetimi”
(Çağrılı Konuşmacı)
11:15-11:30

Ara

GENEL OTURUM

11:30–12:30 Necati AĞIRALİOĞLU
İTÜ
(Çağrılı Konuşmacı)
12:30-13:30 Öğle Yemeği
1.OTURUM

Su Yönetimi
Oturum Başkanı: Cumali KINACI
13:30–13:45 DSİ Tarafından İnşa edilen Depolamalı ve Depolamasız Sulama-Drenaj
Şebekelerinin Hektar Maliyetlerinin Değerlendirilmesi
Erdoğan DOĞAN
13:45-14:00 İberya Yarımadası’nda (İspanya-Portekiz) Su Yönetimi ve Türkiye ile
Karşılaştırılması
Sabri ŞENER
14:00-14:15 Yeraltı Suyu Hidroliğinin İşletme Ekonomisine Etkileri
Ahmet Hamdi SARGIN
14:15-14:30 Akgedik Barajı’nın Sulama ve İçmesuyu Amaçlı Olarak Yeniden Planlanması
Hasan Gürhan ÜSTÜN, Hilmi UYAN, Özgür ULUSOY, Sibel ALAN, Uğur
ALAY, Aslı Erdenir SILAY, Sayit KOÇ, Zekeriya ALŞAN, Kemal Yavuz
Kerpişçi, Yusuf BİNİCİ, Özgür Murat KARACA
14:30-14:45 Çay Arası
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2.OTURUM

HES
Oturum Başkanı: M. Sait TAHMİSCİOĞLU
14:45–15:00 Türkiye’nin Enerji Durumu ve HES Planlaması
Hızır ÖNSOY, Adem BAYRAM
15:00-15:15 Hidroelektrik Enerji Kazancının Enerji Birim Fiyatları ve İskonto Oranına
Duyarlılığı Üzerine Bir Çalışma
Tefaruk HAKTANIR, Murat ÇOBANER, Hatice ÇITAKOĞLU, Gamze C.
ERİNÇ, Hami YÜKSELEN
15:15-15:30 Küçük HES Tasarımında Debi Süreklilik Eğrisine Olasılıkçı Yaklaşım
Bihrat ÖNÖZ, Volkan BİRİNCİ
15:30-15:45 Türkiye’nin Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve HES Çalışmaları
Aslıhan DOĞRUYOL, Salih BABAGİRAY
15:45-16:00 Çay Arası
ÖZEL OTURUM

16:00-16:30 8000 Yıldan Bu Yana Su Uygarlığı
Mehmet BİLDİRİCİ
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