6.KARAKÖY İMO’DA SERGİM İLE İLGİLİ YAZDIĞIM YAZI VE BUNUN SARKİS
SEROPYAN TARAFINDAN ERMENİCE’YE ÇEVİRİSİ
25.03.2014
Sarkis Bey (Seropyan)
Gazete de haber olarak yayınlanacak bir yazıyı ekte sunuyorum. Bunun Ermenice ekte
yayının da uygun olduğunu düşünüyorum. Sayın Pakrat Beyden. Fransa’da kaç kişi
Dünyanın ilk su köprüsünün Van’da inşa edildiğini bilir ?
Saygılarımla
ANADOLU’DA HİTİT, URARTU, HELEN VE ROMA DÖNEMİ SU SİSTEMLERİ SERGİSİ
MEHMET BİLDİRİCİ
Su varoluşumuzun tek sebebi, o olmadan yaşam düşünmek olanaksız. Su tüm din
kitaplarında hep kutsaldır. Vaftiz su ile yapılır. Hayat suda başlamıştır.
Üzerinde yaşadığımız Anadolu ise çeşitli uygarlıklara beşik olmuş, onların büyüyüp
serpilmesini sağlamıştır. Bir açık hava müzesidir. Bu uygarlıklar içinde su kültürü ve su
yapıları en öne çıkan unsurlardır.
Ben 1991 yılından bu yana bu konuda severek ve isteyerek bir çalışmanın içindeyim.
Çalışmalarım 8000 yıllık zaman dilimini kapsamaktadır.
Ancak sergimde gösterebilme kolaylığı için ikiye bölmek zorunda kalmış, programa yukarıda
yazılı dönemleri yerleştirmiş bulunuyorum.
İkinci kısım olan Bizans, Ermeni, Selçuklu ve Osmanlı dönemi su uygarlığı çalışmalarım ile
de ileri bir tarihte karşınızda olmayı umuyorum.
Burada Urartu dönemine ait bir detayı burada sizinle paylaşmak istiyorum. Urartu döneminde
inşa edilmiş Şamran Kanalı Mecingir pınarlarından çıkarak ve en kısa doğal yoldan HOŞAP
çayına ve oradan Van Gölüne dökülüyordu. Urartu Kralı Menua bu suyu yaklaşık 2800 yıl
önce yaklaşık 50 km uzunluğunda bir kanalla Tusba (Van) kentine taşımayı başarmıştır.
Kralın açtırdığı kanalın Hoşap çayı üzerinden geçmesi gerekiyor. Su bir köprü ile Hoşap
çayından aşırılmıştır.
BU İSE DÜNYADA YAPILMIŞ İLK SU KÖPRÜSÜDÜR. !!!!!!!
Almanlar 20. yüzyılın başında burada bir ahşap köprü görmüşlerdir.
Ben bunu, bu konuda en önde gelen kişi olan Sayın Gunter Garbrecht’e mektupla sordum.
Cevabı geçişin ahşap gövdeleri ile olabileceği gibi bir taş köprü de olabilir oldu…
Gerisini görmek için sizleri sergime bekliyorum
13. Nisan 2014 tarihinde 14.00 açılacak olan sergi 25 Nisan 2014 tarihine kadar 10.00-16.00
tarihleri arası açıktır.
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
Kemankeş Mahallesi Mumhane caddesi 21 Karaköy İstanbul
adresinde Odanın Fuaye Salonunda bekliyorum.

AGOS 23 NİSAN 2014 GÜNLÜ GAZETEDE YAZIM

