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<hurayse@hotmail.com>
Sayın Ayşe Hür
24 Kasım 2010 tarihli AGOS gazetesinde çıkan “”BYZANTION ANISINA” isimli yazıyı çok
dikkatli okudum. Çok güzel inceleme yapmışsınız..
Ben Agos okuruyum, ve tarihi su yapıları konusunda çalışmaktayım. Bu konuda pek çok bilgi
ve belge Web sitem de bulunmaktadır. Sarkis Seropyan tanıdığım kişidir.
www.mehmetbildirici.com
Ben burada Byzantion’a su getiren Hadrianus suyolu ve su kemerinden söz etmek istiyorum.
Bu kemer benim araştırmalardan edindiğime göre Bozdoğan (Valens) kemerinin ilk katıdır.
Bu kemer daha sonra Osmanlı döneminde de pek çok onarım görmüştür. İyi inceleme de iki
katın yapımı kısmen farklı görülmektedir. Buraya gelen suyolu Edirnekapı-Sulukule
arasından basit bir kemerle kente girmektedir. Kazım Çeçen de bu basit yapıyı Hadrianus
suyolu olduğunu kabul etmektedir. Bir kot incelemesi de bunu doğrulayacağına inanıyorum.
Bu kabul edildiğinde Bozdoğan kemeri İstanbul’daki eski yapı (bir kısmı, ilk katı) olmaktadır.
Saygılarımla
Mehmet Bildirici
Sat, January 8, 2011 6:18:24 PM
RE: Hadrinus sukemeri
From: Ayse Hur
<hurayse@hotmail.com>
Add to Contacts
To: mehmet_bildirici@yahoo.com
Mehmet Bey, gec cevap icin ozur dilerim. Size Istanbul'un su kemerleri ile ilgili
bir yazimi (12 Temmuz 2007 tarihli Agos'ta yayimlanmisti) gondermek istiyordum,
yaziyi ancak bulabildim. Yaziyi asagiya kopyaladim.
Su kemerleriyle ilgim cok kisitli. Eger bir ihtiyac duyarsam size yazarim.
Ilginize tesekkur eder, iyi gunler dilerim.
Selamlar,
Ayse Hur

08.01.2011
Ayşe Hanım (Hür)
Mailinize ve eklediğiniz yazı için teşekkür ederim. Yazınızı okudum. Bu konuda Kazım
Çeçen’in ve başkalarının pek çok yayını var.
Ama Hadrianus su yolu “Byzantion kenti için çok önemlidir. Valens kemerinin Hadrianus
kemeri olduğu konusunda bazı tereddütlerim vardı. Bunu sizde teyit ettiniz.
Teşekkür ederim.
Sevgi ve saygılarımla
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Thu, January 13, 2011 5:47:26 AM
Turkey 2011
From: Dennis Murphy <dmurphy.co@att.net>
View Contact
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Dear Mehmet,
I am glad to hear that you and your family are fine. I hope to visit Turkey this summer and
look closer at the hydraulic plaster in the cisterns at Rhodiapolis. I do not know if the Turkish
team from the Akdeniz Un. has an archeometry program to analyze the plaster. I will ask Isa
Kizgut. I think the Bosphorus Un (Bogazici Un) has a good laboratory to do this kind of
work. Do you know anyone there? The Germans have a very good project called the
"Zisternprojeckt" and is doing this in Europe but I do not think the Turkish Gov. would allow
samples to be taken out of the country for them to analyze.
I also want to go down to Eliaussa Sebaste and walk more of the aqueduct there.. I would
like to write a paper about the aqueduct that followed the Lamas River for the Frontinus Conf.
in Vienna (October),. Are you planning on attending the Conf.? Do you have any new
projects? Maybe I can see you and your family in Istanbul if I come before you leave for your
summer house? When will you go this year?
I lookd frorward to hearing from you.
Dennis
M.Ali Kökpınar
0312 399 2796

mehmetal@dsi.gov.tr

görüşülecek…

13.01.2011
Dear Dennis
Thank you very much for your mail. This year your Turkey visiting is very good. Hope to see
you in Istanbul, perhaps next year I visit you in Denwer.!!!!!!
Perhaps my family will go Akyaka earlier, but I will be here in Istanbul till 20.07.2011.
HYDRAULIC PLASTER
I think I will help you in this subject, in perhaps in DSİ or Istanbul Technical Un. (ITU). I
have friends there. On the other hand Sencer Şahin is in Akdeniz Un. With whom we were
together in Ephesus meeting in 2004.
VISITING LAMAS RIVER
Suppose me walking with you in Lamas River. Especially I advise to visit URA, Septimus
Severus aqueduct carry water from Lamas River. That place is at the same the dividing water
center. You will find many things.
MY PROJECTS
There is a very interesting water history exhibition at 21-30 May 2011 in Akyaka. I want to
see you there otherwise I will send CD of the exhibition.
Second a symposium of DSİ in Istanbul at 3-5 May 2011. I study over historical wells.
The girls are very happy for the photographs. I think Selin wrote you a mail.
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With our best wishes
Your friend

Sat, January 15, 2011 5:51:06 AM
Re: Turkey 2011
From: Dennis Murphy <dmurphy.co@att.net>
View Contact
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Dear Mehmet,
So good to hear from you. Your are always welcome to come to Denver to visit. I think you
would like the Rocky Mountains very much!
I will write Isa Kizgut and see when he will be back at Rhodiapolis this summer so I can plan
the date of my trip to Turkey. I will also see what he thinks about analyzing the hydraulic
plaster and if the Akdiniz Un. is interested in doing something like that. It is good to know
that you might be able to help with this. I appreciate that.
Are you helping to organize the water history exhibition in Akyaka 21-30 May? Will you go
back to Istanbul after that and then go back again 20.07.11? I would enjoy walking the
aqueduct at Elaiussa Sebaste and the Lamas valley with you very much. If you like, we can
write a paper together about it for the Vienna Conf?
Best regards to you and your family,
Dennis

22.01.2011
Dear Dennis
Thank you very much for your mail. Water history exhibition is mine with a friend from
Akyaka. The exhibition will be open 20-27 of May 2011. I will be there, then return back to
Istanbul and will go again to Akyaka about 20 July, and stay there till 10.09.11.
Hope to meet you. Of course we can prepare something together. It is a pleasure for me. This
year I will be very busy in Istanbul, next year probably I will thing to visit you in USA ?
Your Friend
Mehmet Bildirici
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Helga Okkels
Noddelungen 308
2765 Smorum DENMARK

İstanbul 13.01.2011

Dear Helga
I am very pleased to get your New-year card. I tried to to reach you by e-mail. But your mail
address was wrong.
Please send me a mail to
mehmet_bildirici@yahoo.com.
Your grandchild can help you.. We will write each other very easy.
We all are fine and send our best wishes to all.
Mehmet Bildirici

22.01.11
evabalta@eie.gr
Eva Balta
Sizinle İstanbul’da çık kısa olsa da görüşmekten çok mutlu oldum. Umarım aramızda bilgi
akışı devam eder. Web siteme göz atabildiniz mi? Özellikle Sille suyolları konusundaki
haritam için yerinde çok araştırma yaptım. Sonunda Konya’dan göçmüş Hacı Anastas ile ilgili
yazımında çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum.
Çalışmalarınız da başarılar diliyorum. Konya ve Konya’dan göçenler ile ilgili elinize geçecek
dokümanlardan bana bilgi verirseniz sevinirim. Çektiğim fotoğrafı ekliyorum.
Saygılarımla
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Mithatpaşa caddesi 804/16
Küçükyalı 35280 İzmir

İstanbul: 13.01.2011

Sayın Hocam Ünal Öziş
Yılbaşı için yazdığınız kartı ve eklerini geç aldım. Onun için geç yazıyorum. Ben de en iyi
dileklerimle yeni yılınızı kutlarım.
Kartınız ekinde gönderdiğiniz Tarihi Su Tünellerini beğeni içinde dikkatlice okudum.
Beyşehir çayı civarında Dikilitaş tünelleri çok ilgimi çekti. Size gönderdiğim “Konya Tarihi
Su yapıları’ CD si içinde sayfa 308-310 da planı çıkarılarak incelenmiştir.
Kaynak olarak Grewe 1998 vermektesiniz, ben bu kişinin bu bölgede araştırma yaptığını
duymadım. !!!!!
Bu arada Orhan Bey Denizli Hidroloji Sempozyumunun kitabını göndermiş, kendisinin
öğrencilerle birlikte yazdığı tarihi su yapılarını inceledim (sayfa 85-110), kendisinin şahsına
bilim adamlığına büyük bir saygım var. AMA TARİHE, ARKEOLOJİYE VE BİLİME
İNANÇ VE BAĞLILIĞIM BUNUN KAT KAT ÜSTÜNDE OLDUĞU İÇİN AŞAGIDA 2
NOKTADA İTİRAZDA BULUNDUM.
Bunları sizinde bilmenizi istedim.
1.Karya ve Likya bölgesi ve burada yaşayan Karyalılar ve Likyalılar, Lüvi (Hitit) kökenli
olduğu konusunda hiç veri bulunmamaktadır. Bu konuda en büyük araştırma yapan George
Bean’dir. Onun görüşleri ile yazılanlar asla uyum sağlamamaktadır. Sayın Umar’ın verdiği
kent adları kelimelere dayanan kendi kurgularıdır. Dolayıyla Milasa’nın Likya’nın
Lüvice’den geldiği sadece bilimsel olmayan kendi varsayımıdır. Her şey buna
dayandırılmıştır. Gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Lüviler bu bölgede hiç yaşamamıştır.
2.Kentlerin su çalışmalar da yabancı araştırmacıların ki bunların yaptığı yayınlar ve
araştırmaların çok önemli olduğu bilimsel bir gerçektir. Bu bölgede uzun çalışmalar yapan ve
yakından tanıdığım Prof. Dr. Henning Fahlbusch hiç kaynak değildir. Bolca lisans tezleri
yapan kişilerin çalışmalarından söz edilmektedir. Bu konuda daha pek çok isim vermem
mümkündür. Böyle tarihi su çalışmaları yapılmaması, yapılmasından daha iyidir.
Sayın Hocam
Bu konuyu bana sevdiren, engin kişilik ve bilginizle, üç dil ile Hawai’den Roma’ya
Almanya’ya sempozyumlara katılmış bir kişi olarak şahsen benim gözümde eşsiz bir yeriniz
olduğunu söyleyebilirim.
Böyle tarihten ve bilimden uzaklaştığımızda BİZLERİ UYARMANIZI BEKLERDİM.
İkincisi Tarihi Tünellere eklediğiniz KAYNAKLAR BÖLÜMÜNDEN İSMİMİM silindiğini
gördüm.
Bilerek veya bilmeyerek ismimin silinmesi size olan saygı ve sevgiden hiçbir şey
eksiltmeyecektir.
Derin saygılarımla
Mehmet Bildirici
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MERAM BELEDİYESİ KONFERANSLARI

Meram Belediyesi Sadreddin Konevî Araştırma Merkezi (MEBKAM) tarafından Cuma
akşamları düzenlenen Konevi Sohbetleri, yaklaşık bir aylık aradan sonra yeniden
başladı.
Konya’nın manevi mimarlarından Sadreddin-i Konevi Hazretlerinin daha iyi tanınması
ve tanıtılması için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten MEBKAM Başkanı Hasan
Yaşar, “Merkezimizin kuruluş amacı, başta Sadreddin Konevi olmak üzere Konya’dan
dünyaya ışık tutmuş mütefekkir ve ilim adamlarının fikirleri, eserleri, tercümeleri,
şerhleri ve görüşlerinin dünyaya duyurulmasıdır. Danışma kurulumuzun aldığı tavsiye
kararları çerçevesinde Cuma akşamları tarihi Konevi Kütüphanesinde
gerçekleştirdiğimiz Konevi sohbetleri kısa bir aradan sonra yeniden başlamıştır.
Programlarda Prof. Dr. Dilaver Gürer, Prof. Dr. Zekeriya Güler, Prof. Dr. Ali Osman
Koçkuzu ve Prof. Dr. Ali Akpınar, Konevi’nin Kırk Hadis ve Fatiha Tefsiri
kitaplarından sohbetler yapacak. Programlarımız Cuma akşamları tarihi Konevi Camii
içerisinde saat 20.00’da yapılacaktır” dedi.
Konevi Sohbetleri kapsamında dün akşam Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu, Konevi
hazretlerinin “Kırk Hadis” eseriyle ilgili sohbet yaptı. Programa katılanlara MEBKAM
tarafından yayımlanan “Kırk Hadis Şerhi ve Tercümesi” adlı kitap hediye edildi.
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SUAT ATAN
Tue, February 1, 2011 8:24:44 AM
Re: Selam
From: Suat ATAN <suatatan@gmail.com>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Mehmet Bey Merhabalar;
Bahsettiğim söz konusu su kitabesinin bulunuş hikayesi Urartuların tekniği konusunda ilginç
şeyler düşündürüyor.
2007 yılında, Savacık (Kürtçe ismi ile Hevşesork yani Kızıl Alan demek) köyü (Şu haritadan
görebilirsiniz) http://goo.gl/maps/M4NL
içmesuyu şebekesi işini almıştık. Ben şantiyenin başındaydım. Haritadan da görülen Turna
gölü (Keşiş gölü) ile Savacık köyü arasındaki derin vadide (Yerel halk Geliyé Lezgo: Lezgin
adında bir adamın Vadisi) isale hattı kazısını yaparken zaten kayalık zeminde zorlanan
ekskavatör operatörü bir kayaya takıldığını söyledi. (Su turna gölünden değil yakın bir
tepedeki verimsiz bir kaynaktan geliyordu) Kayanın tarihi bir şey olduğunu fark etmiş ki
özenle çıkardı. dört tarafı çivi yazılı ve bir adam boyundan uzun dev kitabe hepimizi
şaşırtmıştı. Kitabeyi sonra ne yapacağımıza karar vermek için kenara aldık. O gün yüzüncü yıl
üniversitedesinden bazı arkadaşları arayarak durumu bildirdim gelip bakacaklarını söylediler.
Daha sonra köylülerden bazıları biz orada yokken kitabenin bazı yerlerini altın bulma umudu
ile!!! murçla kırmıştı ki zor elinden aldık. Daha sonra kardeşim vadiden kitabeyi yükleyip
evimizin önüne getirdik. Daha sonra tutanakla müzeye teslim ettim. Kitabeyi okutmak için
İtalyadan birileri gelmiş, beni de sormuştu ancak ben görüşememiştim. Kitabenin daha sonra
bir su kitabesi olduğunu öğrendik. Başka bir deyimle, sahada vadinin hiç olmadık bir
noktasında tam da isale hattını geçtiğimiz yerde (santimi santimine) urartular da su kanalı
yapmış. Malumunuz isale hatlarının hesaplanması için sahada yapılan onca etütten sonra
bilgisayar programları ile onca hesaptan sonra isale hattı ortaya çıkarılıyor. Oysa binlerce yıl
önce Urartular her nasılsa aynı noktayı kullanmışlar. Kabul etmek gerek ki o sahada pek az
mühendis öyle alakasız bir yerden hat geçirmeyi düşünecektir.
Fotoğrafları akşam göndereceğim. Babam halen Gürpınar Belediye Başkanı. Sarkis Seropyan
ise amcamdır.
Van'a veya Gürpınar'a her zaman beklerim.
Saygılarımla...
01 Şubat 2011 05:44 tarihinde Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com> yazdı:
Suat Bey
Tekrar haber almaktan çok mutlu oldum. Bu su kitabesi cok ilgimi cekti, bilgi ve
fotograf gonderirsen sevinirim. Tabii bulunma yeri de cok önemli..
iyi calismalar
Selam ve sevgilerimle
Her halde baban halen Gürpinar Belediye Baskani.... Sarkis Seropyan ile ara ara
gorusuruz.
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302
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----- Original Message ---From: Suat ATAN <suatatan@gmail.com>
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Sent: Mon, January 31, 2011 10:06:27 PM
Subject: Re: Selam
Mehmet Bey tekrar merhabalar;
Çok memnun oldum. Elbette Urartu su yapılarına ilgim deva ediyor. Ancak
gerek kış olması gerekse biraz yoğunluktan
sahaları biraz terk ettim (Elbette tembelliğim de var)
Size 3 yıl kadar önce 'muhteşem bir tesadüfle' bulduğum su kitabesinden
bahsetmiş miydim?
Eğer etmemiş isem size ballandıra ballandıra anlatayım. Fotoğrafları da
olacaktı. Ayrıca bu stel halen Van Müzesinde bulunuyor (teslim etmiştim)
Selam ve hürmetlerimle efendim.
Van'a her zaman beklerim.
Suat ATAN
0505 249 79 79

31.01.2011 22:03, Mehmet Bildirici yazmış:
> Suat Bey
> Tekrar gorusemedik. Urartu su yapilarina ilginiz devam ediyormu? ilginc
> gelişmeler, yeni bulunanlar tabii su konusunda, haberdar olmak isterim.
> Bu vesile ile islerinde basarilar dilerim
> Sevgilerimle
> Mehmet Bildirici
> Tel: ++90-542-2410302
01.02.2011
Suat Bey
Yazdıkların çok ilginç, senin haritaya ve Türkiye haritasına baktım. Turna Gölü= Rusa
Barajı= Keşişgölü olmalı. Halen buradan Sikhe göletine su geliyor. Eskiden benim Tarihi
Sulamalar kitabı sayfa 102 ye bakarsan (www.mehmetbildirici.com) dan Türkçe 1.2 (DSİ
yayını) burada iptal edilen bir kol da Doni göletine geliyor. Savacık köyü de Turna Gölünün
güneyinde Doni göletine yakın olmalı.
Dikkar edilirse burada Rusa barajında ayrı bir su hattı daha var. Senin bulduğun kitabe bu
aralarda olmalı… Fevkalade ilginç
Bakalım bu noktadan bir araştır. Çok ilginç bir şey çıkacak, ileride birlikte makale yazarız. Bu
bilgileri haber panoma da koymak isterim.
Kolay gelsin diyor, babanıza da selam ve saygılarımı sunuyorum.
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Üstadım, ekte fotoğraflar var. Fotoğraflar isale hattının geçtiği vadinin genel(ve mistik)
görüntüsünü sergiliyor.
Doni ya da bizim deyimimizle Toni adlı (Türçe adı gölardı) isimli köyümüz var ve o da
savacığa yakındır.
Kitabınızdan bende henüz yok maalesef en kısa zamanda edineceğim.
Gerçi geçmişte çalıştığım o sahalara tekrar gitmek güç. Çünkü o bölgeyi dolaşmak için 3-4
saat aşırı efor harcamak gerekiyor.
Ama bahsettiğiniz hususları inceleyeceğim. Size yardımcı olmak adına elimden geleni
yaparım.
Babamın da selam söylüyor ve hürmetlerini iletiyor.
Saygılarımla...
03.02.11
Suat Bey
Mailini ve ekteki ŞAHANE fotoğrafları aldım. Bunu birlikte değerlendirelim derim. Bunun
için önce buradaki Urartu su sistemini bir incelemelisin. Bunun için benim kitabı almaya
GEREK YOK. Kitap benim WEB sayfamın içinde
www.mehmetbildirici.com gir
Türkçe butonu tıkla 1.2. Tarihi Sulamalar ve Barajlar dosyasını indir, kitap elinin altında
buradan kısmi print de yapabilirsin. (Bu kitap ayrıca DSİ tarafından ikinci baskısı CD olarak
yayınlandı.
Urartular iki bölümde inceleniyor.
a.Sulamalar kısmında Şamran kanalı ve kehrizler vs (sayfa 28-42)
b.Barajlar kısmı sayfa 102-109
Sayfa 102 bu bölgedeki Urartu sistemi var
Sayfa 104 Rusa Barajı (Keşiş gölü- Genişgöl TURNA GÖLÜ ???) bulunmuş Urartu Kralı
RUSA II ait Urartu yazıtı ve Türkçesi bulunmaktadır. Ben bu yazıtında bu krala ait
olabileceğini sanıyorum.
2.Gerçekten buluşun Dünya Su tarihçilerini çok yakından ilgilendiren bit kutlanacak bir olay.
Ancak Turna Gölünün (Rusa Barajı ve Genişgöl olduğundan emin olmalıyız. Yazıtın da
Müzecilerden okunup okunmadığı öğrenmemiz gerekecek.
ÖNERİM
Yaklaşık 6 ay sonra Van ve Gürpınar’a gelmek isterim. Daha önce tanışırız. Mart 2010
tarihinde Afyon’daki toplantıda da DSİ Van Bölge Müdür Yardımcısı (bu konulara vakıf ve
meraklı) Sıdık Kılınçer de beni davet ediyor. Sen de gidip bir ziyaret edebilirsin…
Daha sonra Van’da olabilecek bir toplantı veya Sempozyuma sunarız…. Burada senin çok
büyük hizmet ve katkın olacaktır.
Bu vesile ile yapacağın çalışmalarda başarılar diliyor, teşekkür ediyorum. Babana selam ve
saygılar. Bu güzel haberi Sarkis Amca’na da övünçle anlatacağım.
Sevgi ve başarı dileklerimle
Mehmet Bildirici
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02.02.
Sencer Şahin
Sayın Hocam
Epeydir sizden haber alamadım. Konya lisesi öğretmenleri ismi ile yeni bir dosyayı Web
siteme yerleştirdim. Onu haber vermek istedim.
İkincisi EFES 2004 Toplantısı’nda Patara basınçlı su yolu ile ilgili tebliğ vermiştiniz.
Gilbert’in hazırladığı kitapta yayınlanmamış. Bir yerde yayınlandı ise onu nasıl temin ederim.
Ben benzer çalışmalarımı sürdürüyorum.
Saygılar sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Tue, February 22, 2011 11:50:07 AM
Re: Selam

From: Sencer Şahin <sencersahin@akdeniz.edu.tr>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Delikkemer.pdf (1775KB)

Muhterem kardeşim,
mailinizi hemen yanıtlayamadığım için kusura bakmayınız. Konya Lisesi ve öğretmenleri
hakkındaki kadirşinas çalışmalarınızı ilgiyle okudum ve hafızam 50 yıl gerilere gidip geldi.
Delikkemer hakkında Münih'te verdiğim bildirim epeyce uzun bir süre önce yayımlandığı
halde, ayrıbasım vermedikleri için uzun süre meslektaşlara da birer nüshasını
gönderememiştim. Siz hatırlatınca, asistanlarımdan birini görevlendirip makaleyi pdf dosyası
olarak tarattım ve ekte gönderiyorum.
Çalımlarınızın sağlık ve afiyet içinde sürmesini diler, selam ve saygılarımı sunarım.
Sencer Şahin
----- Original Message ----- From: "Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>
To: "Prof. Dr. Sencer Şahin" <sencersahin@akdeniz.edu.tr>
Sent: Wednesday, February 02, 2011 9:44 AM
Subject: Selam

22.02.
Sayın Hocam
Mailinizi aldım, Konya Lisesi konusundaki sözleriniz ve Patara yazıtını göndermeniz beni ne
kadar duygulandırdı anlatamam.
Değerli Hocam tarihi su yapıları konusunda yazıtlar çok nadir karşımıza çıkıyor. Çok kaynak
taradım, Patara konusundaki yazıt hiçbir yerde yok. Tabii ki bu çok çok önemli.
Çok çok teşekkür ediyorum, Bunu Web siteme izninizle yerleştireceğim.
Selam ve saygılarımla
Mehmet Bildirici
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Köksal Çelik
02.02.11
koksalc@dsi.gov.tr
Tel 0555 353 8532
Köksal Bey
Öncelikle yaklaşık bir yıl önce benim Web siteme tebrik yazmıştınız, o zaman mail adresiniz
yoktu, cevaplayamadım. Geç de olsa teşekkür ediyorum.
Sizinle karşılaşmadık ama antik borulara, yapılara merakınız olduğunu biliyorum. Görüşmeyi
karşılaşmayı diliyorum
Sevgilerim çalışmalarınızda başarılar dilerim

19.02.2011
Cüneyt Gerek
Telefonda görüştüğümüz gibi “8000 yıl Boyunca Su Kuyuları” isimli yazımı tamamladım.
Mayıs 2011 deki İstanbul Su Forumu için uygun görülürse, katılma teklifi gelirse onların
kurallarına göre düzenlerim.
Ama konu uygun düşmeyebilir, sorun değil, ben onu başka bir toplantıda da
değerlendirebilirim.
Selam ve saygılarımla
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Deutsche Wasserhistorische
Gesellschaft e.V.
Der Vorsitzende
DWHG-RUNDBRİEF 1/2011
______________________________

Veranstaltungen der DWhG und kooperativ verbundener Institutionen
Liebe DWhG-Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Vorbereitungen für unsere im laufenden Jahr 2011 angekündigten Veranstaltungen sind inzwischen so weit gediehen, dass wir Ihnen bald die Einladungen mit den Programmen übermitteln werden.
Wir möchten Sie freundlich hinweisen
- auf den „Tag des Wassers“ am Dienstag, 22. März 2011, zu dem unser Verein zur Förderung des
Archivs der deutschen Wasserwirtschaft e.V. (FöV AGWA) nach Tambach-Dietharz/Landkreis
Gotha – Freistaat Thüringen zum Nachmittag der offenen Tür von 15.00 bis ca. 17.30 Uhr in das
gemeinsame Archivgebäude unterhalb der Talsperre Schmalwasser einlädt.
Um 19.00 Uhr hält im Rahmen der „Tambach-Dietharzer wasserhistorischen Vorträge“ das DWhGVorstandsmitglied Prof. Dr.-Ing. Mathias Döring im Bürgerhaus-Saal in der Burgstallstraße 31a einen Vortrag über „Der längste Tunnel der Antike“.
Bei Rückfragen wollen Sie sich bitte an den Vorsitzenden des FöV AGWA, Herrn Dipl.-Ing. HansGeorg Spanknebel, c/o Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN), 99096 Erfurt, Tel.: 0316/3799561, Fax: 0361/3799585, E-Mail: vorstand@agwaev.de, wenden.
- Demnächst werden wir Ihnen den Einladungsflyer zu dem von der DWhG im Rahmen von WASSER
BERLIN INTERNATIONAL – Internationale Fachmesse und Kongress für Wasser und Abwasser vom
2. bis 5. Mai 2011 am Montag, 2. Mai 2011 von 13.30 bis ca. 18.00 Uhr veranstalteten Wasserhistorischen Symposium „Wasserbauwerke in der Geschichte – Vorbilder für Heute?“ übersenden.
Die DWhG beteiligt sich auch an der vom 2. – 5. Mai 2011 stattfindenden ideellen Ausstellung
WASsERLEBEN.
- Bald versenden wir an Sie die Einladung und das Programm zur 20. DWhG-Fachtagung „Die
Entwicklung der Wasserwirtschaft im Ruhrgebiet“ am Dienstag/Mittwoch, 21./22. Juni 2011, im
Haus des Ruhrverbandes, Kronprinzenstraße 37, 45128 Essen, mit ganztägiger Exkursion zu wasserhistorischen und wasserbaulichen Anlagen u.a. des Ruhrverbandes und der Emschergenossenschaft/Lippeverband.

13

- Vor dem Abschluss stehen auch die Vorbereitungen zu der mit Förderung und in Zusammenarbeit
mit unserem Mitglied Harzwasserwerke GmbH, Hildesheim, dem Oberharzer Bergwerksmuseum,
Clausthal-Zellerfeld, und der Technischen Universität Clausthal veranstalteten 21. DWhG-Fachtagung „Die Oberharzer Wasserwirtschaft ist UNESCO-Welterbe“ am Freitag/Samstag,
16./17. September 2011, auf dem Gelände des Bergwerks Kaiser-Wilhelm II in Clausthal/Harz. Die
Anreise zur Tagung ist am Donnerstag, 15. September 2011, vorgesehen.
Wir möchten Sie auf die folgenden Veranstaltungen von Vereinigungen und Institutionen, mit denen
die DWhG kooperativ verbunden ist, aufmerksam machen:
- 34. Dresdner Wasserbaukolloquium „Wasserkraft: Mehr Wirkungsgrad + Mehr Ökologie = Mehr
Zukunft“, veranstaltet vom Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik der Technischen Universität Dresden und der Gesellschaft der Förderer des Hubert-Engels-Institutes am
Donnerstag/Freitag, 10./11. März 2011
5. Deutsches Meeresenergieforum am Donnerstag, 10. März 2011,
Workshop „Optische Strömungsmessverfahren im wasserbaulichen Versuchswesen“ am Mittwoch, 9. März 2011.
Das Wasserbaukolloquium findet im Internationalen Congress Center, Ostraufer 2, 01067
Dresden, statt.
Auf dem Wasserbaukolloquium hält u. a. unser Vorstandsmitglied Prof. Dr.-Ing. Mathias Döring
am Donnerstag, 10. März 2011, 15.00 bis 16.15 Uhr, einen Vortrag über „Wasserräder, Wassersäulenmaschinen und Turbinen – Oberharzer Wasserwirtschaft ist Weltkulturerbe“.
Kontakt und weitere Informationen:
Prof. Dr.-Ing. habil. R. Pohl / Frau C. Luckner, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, Technische Universität Dresden, 01062 Dresden, Tel.: 0351/463338837, Fax: 0351/46337141,
E-Mail: wasserbaukolloquium@tu-dresden.de, Internet: www.iwd.tu-dresden.de
- Die DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Theodor-HeussAllee 17, 53773 Hennef, lädt ein zum Seminar „Aktuelle Aspekte zu Ausbau und Unterhaltung von
Fließgewässern“ am Donnerstag/Freitag, 5./6. Mai 2011, im Universitätsclub Bonn, Konviktstraße 9, 53113 Bonn.
Information und Anmeldung: DWA – Angelika Schiffbauer, Tel.: 02242/872-156, Fax: 02242/872135, E-Mail: schiffbauer@dwa.de, Internet: www.dwa.de
- Im LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg, Am Hebewerk 2, 45731 Waltrop, Tel.:
02363/9707-0, Fax: 02363/9707-12, E-Mail: schiffshebewerk@lwl.org, Internet: www.lwlindustriemuseum.de, läuft vom 20.3. bis 21.8.2011 die Ausstellung „Mensch und Fluss –
7000 Jahre Freunde und Feinde“ im historischen Schleppkahn „Ostara“ am Oberwasser des
Schiffshebewerkes und parallel zur gleichen Zeit im Dattelner Hermann-Grochtmann-Museum.
Anhand von vielen wertvollen Funden und Dokumenten der Region an Lippe und Seseke belegt
die Ausstellung eine dramatische Beziehung, sie erzählt von Nutzen und Not, von Leben und Tod
am Wasser.
- Am Dienstag, 22. März 2011, 19.30 Uhr, hält DWhG-Mitglied Dr. Wolfram Letzner im LWLIndustriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg einen Vortrag über „Petra – die geheimnisvolle
Wüstenstadt“.
- Das Alemannische Institut und das Institut für Landespflege an der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg veranstalten in Kooperation mit dem Regierungspräsidium Freiburg, Referat
26/Denkmalpflege, und der Stadt Endingen am Kaiserstuhl eine Tagung unter dem Motto „Militärische Schichten der Kulturlandschaft“ am Freitag/Samstag, 25. – 26. März 2011, im Bürgersaal
des Bürgerhauses Endlingen, St. Jakobsgässli 4. Die Beiträge der Tagung setzen sich mit den Aus-
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wirkungen militärischer Nutzung auf Kulturlandschaften auseinander. Die Themen der Vorträge
reichen von neolitischen Grabenwerken und den verschiedenen römischen limites, über die barocken Schanzanlagen im mittleren und südlichen Schwarzwald, (u. a. Vortrag von DWhG-Mitglied
Dr. Andreas Haasis-Berner), die Festungsbaukunst und Wehrarchitektur im Elsass und der
Schweiz, in Neu-Breisach, den Westwall im Regierungsbezirk Freiburg bis zu ehemaligen Truppenübungsplätzen in der Gegenwart.
Die Leitung der Tagung liegt in den Händen von DWhG-Mitglied Prof. Dr. Werner Konold, Institut
für Landespflege an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, und Dr. R. Johanna Regnath,
Tagungsbeitrag: 25,- Euro inkl. Pausengetränke (Tageskarten je 15,- Euro, Schüler und Studierende
10,- Euro, Unkostenbeitrag für die Exkursion am Samstagnachmittag zur Festung Neuf-Brisach:
10,- Euro.
Kontakt und Informationen: Alemannisches Institut Freiburg im Breisgau e.V., Bertoldstraße 45,
79098
Freiburg i. Br.,
Telefon:
0761/150675-70,
Fax:
0761/150675-77,
E-Mail:
info@alemannisches-institut.de, Internet: www.alemannisches-institut.de
- Der Förderverein Europa Begegnungen e.V., Schloßstraße 19, 04860 Torgau/Elbe, Tel./Fax:
03421/715647, E-Mail: ostwest@online.de, lädt ein zur Tagung „Erhaltung und Nutzung von
Festungen des 19. Jahrhunderts“ am Freitag/Samstag, 13. und 14. Mai 2011, in
04860 Torgau/Elbe, Schloß Hartenfels.
Eine weitere Tagung unter ähnlichem Thema findet am Freitag/Samstag, 28. und 29. Oktober
2011, statt.
Wir freuen uns sehr, wenn unsere Tagungshinweise für Sie interessant sind und verbleiben mit den
besten Grüßen
Ihre
Marga Basche und Wolfram Such
Deutsche Wasserhistorische Gesellschaft e.V.
Geschäftsstelle: Wahnbachtalsperrenverband
Siegelsknippen, 53721 Siegburg
Telefon
02241 – 128-102
Telefax
02241 – 128-109
E-Mail
basche@wahnbach.de
marga.basche@t-online.de
Internet
www.dwhg-ev.de
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SUAT ATAN
Mehmet Bey Merhabalar;
Büyük bir memnuniyetle değerli eserinizden Urartu sulama sistemleri ile ilgili önerdiğiniz
bölümleri ve diğer bölümleri de okuyacağım.
Van'a geldiğinizde elbette sizleri görmek ve bilgilerinizden istifade etmekten onur duyarım.
Gürpınar'a da birlikte gidebiliriz.
Eserinizi inceledikten ve bu hususta kendimi biraz geliştirdikten sonra, ileride bahsettiğiniz
şekilde bir sempozyuma sunmak veya sizinle birlikte başka bir şekilde değerlendirmek
suretiyle bulduğum stelle ilgili deneyimi somuta çevirebiliriz. Bu da çok iyi olur.
Bu arada David E.Kywig ve Myron A.Marty'in "Yanıbaşımızdaki Tarih" adlı şirin eserini
okumaya başladım. Gürpınar'ın "Yerel tarihi" hakkında mezkur kitabın perspektifinden, klasik
tarihten ziyade birey olgusuna daha yakın şekilde ileride bir çalışma yapmayı
düşünmekteydim. Bu kitap da tuz biber oldu. Gürpınar tarihi bir çok eser barındırmasına
karşın (doğal olarak kadim bir yerleşim yeri olduğuna alamettir) yakın tarih ya resmen
'resetlenmiş' ya da benim gibi sıradan tarihsever bir okurun elinin yetişmeyeceği yerde
durmakta. Başka bir deyimle, Gürpınar'da 100 yıl önce bile insanların ne yapıp ettikleri
hakkında 'yazılı' hiç bir şey yok sanki. Bu hususta da önerileriniz varsa benim için yol
gösterici olacaktır.
Babama selamınız ilettim. O da sizlere selam söylüyor.
Tanıştığımıza gerçekten çok memnun oldum efendim.
Suat Bey
Mailine ve Van’a davetine çok teşekkür ederim. Kısmetse gelmek isterim…
Mailinde yazdıklarını ve yapmak istediğini pek anlayamadım. Gürpınar (eski 2600 yıllık ismi
ile Havasor) tarihi bir yer.
İnsanın toprağının tarihini öğrenmek, hele hele havasını kokluyor, suyunu içiyorsa, ne kadar
güzel.
Gürpınar eski bir yer çünkü buradan çıkan Mecingir pınarları yüzyıllarca Van’a su vermiş, bu
pınarlarla ilgili kim bilir ne hikâyeler efsaneler vardır.
Bu ilçe içinde Şamran Kanalı (Menua) üzerinde dünyanın en eski su köprüsü yer almaktadır.
Bu tesisler bakım ister, onarım ister, Nasıl bir birlik bunları yönetti, bunların Gürpınar’da
temsilcileri olmalı. Şamran kanalının halen halk arasında bilinmeyen efsaneleri olabilir,
bilinmeyen kitabeleri olduğu gibi….
Ancak 1915 yılına kadar burada hâkim kültür Ermeni’lere ait gözükmektedir. Onların
kaynaklarında ilginç bilgiler olabilir… Onlara da ulaşmak oldukça zor….
Bütün bu zorluklara karşın işin içine girince mutlaka bir şeyler bulacaksın… yazıt bulduğun
gibi
İkincisi bizzat elinle bulduğun Urartu yazıtı da Gürpınar için büyük bir olaydır…. Müzeden
onun Türkçesine ulaşabilirsen ve bana yazarsan çok sevinirim.
Babana da selam ve saygılarımı yolluyorum.
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ÇOK GÜZEL BİR AŞK HİKAYESİ
Celile Hikmet resimleri ile olduğu kadar güzelliği ile de tüm İstanbul’un diline destan bir
kadındı... İstanbul sosyetesinin en çok konuşulan kadınları arasındaydı...
1900 yılında bu dillere destan güzellik, Osmanlı’nın meşhur valilerinden Nazım Paşa’nın oğlu
Hikmet Bey ile evlendi...
Türk şiirinin dünya çapındaki en önemli ismi olan Nazım Hikmet de bu beraberlikten
doğacaktı...
1916’ya gelindiğinde Celile Hanım‘la eşi Hikmet Bey arasında şiddetli bir geçimsizlik
başladı...
O günlerde Yahya Kemal, Bahriye’de okuyan genç Nazım Hikmet’in şiir hocası olarak eve
gelip gitmeye başlamıştı...
Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım’la, Yahya Kemal arasında filizlenen aşk kısa bir süre
sonra Celile Hanım’ın anlaşamadığı eşinden boşanmasıyla sonuçlandı...
Tutkuyla, ateşle, kıskançlıklarla dolu tarihin sayfalarının arasına gizlenen aşk başlıyordu...
O aşkın aktörleri sadece Celile Hanım ve ünlü şair Yahya Kemal değildi...
Nazım Hikmet, Necip Fazıl hatta Celile’nin yeğeni Oktay Rıfat’ın, yani Türk şiir dünyasının
bütün ustalarının bir tarafından dahil oldukları bir aşktı o...
Heybeliada’da okuyan genç Bahriyeli Nazım, hafta sonları okuldan çıkar annesinin yanına
gelirdi...Yahya Kemal o günlerde genç birer Bahriyeli olan Nazım Hikmet ve Necip Fazıl’ın
bulunduğu öğrenci grubuna şiir dersleri verirdi...
Yahya Kemal hafta sonları “Genç Nazım Hikmet’e Türkçe ile şiir dersleri” verirken,
İstanbul’un en güzel kadınlarından olan, ressam Celile Hanım’la yakınlaştı...
Nazım’a verdiği derslerden arta kalan zamanlarda Celile Hanım ile Yahya Kemal sanat ve
edebiyatla başlayan uzun sohbetlere başlamışlardı...
Bir süre sonra bu ilişkinin kokusu Nazım’ın ve Necip Fazıl’ın öğrencisi olduğu Bahriye
mektebinde duyuldu...

Dedikoduların ayyuka çıkması üzerine Yahya Kemal bir süre okula gelmedi...
Geldiğinde karşısına öğrencisi Necip Fazıl çıkacaktı...
Hocası olan Yahya Kemal’e şöyle dedi:
“Hocam, kibrit suyu içerek intihara kalkıştığınızı duyduk... Sınıfın bu durumdan duyduğu derin
üzüntüyü size söylemek isterim...”
Hocasına yönelik bu alaycı, ironik, dalga geçen tutum bir Deniz Harp Okulu öğrencisi
Bahriyeli için kabul edilmez bir davranıştı...
Necip Fazıl “Bu aşk ilişkisini alaycı bir şekilde ima eden” sözleri nedeniyle “Kodes” adı verilen
tahta dolabın içinde cezaya gönderildi okulda...
Ne ki bu Fransızcayı ana dili gibi konuşan, piyano çalan, natürmort resimler yapan dünyalar
güzeli, sanatçı genç kadın Celile ile Yahya Kemal’in aşkı alevinden bir şey kaybetmiyordu...
Olayı genç Nazım Hikmet de fark etmişti...
Necip Fazıl’dan sonra bir gün Yahya Kemal’in siyah pardösüsünün cebine bir not bıraktı...
Kâğıtta Yahya Kemal’e hitaben şöyle yazıyordu:
“Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz...”
Bu not üzerine ünlü şair, tedirgin oldu...
Bir süre Celile Hanım’ın evine gelmedi...
Genç Nazım’la karşılaşmaktan çekindi...
Celile Hanım ise Yahya Kemal yüzünden kocasından boşanmış, bütün İstanbul’un kulaktan
kulağa dedikodusunu yaptığı bir aşka “evet” demişti...
Artık evlenmek istiyordu...
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Yahya Kemal bir taraftan kadını deliler gibi kıskanıyor, diğer yandan bu eviliğe
yanaşmıyordu...
Aşkını dile getirdiği olay inanılmazdı:
“1916 yılından 1919 yılına kadar bir kadına deli gibi aşık oldum...
Bu kadın yazın adada otururdu...
Ben de orada idim...
Deli divane olmuştum...
Sonbahar’da Nişantaşı’ndaki evini düzenlemek için İstanbul’a inerdi...
1916 Sonbaharı’nda yine İstanbul’a iniyordu...
Ben müthiş muzdariptim...
Artık vapur giderken iskeleden mendil sallamalar, ağlamalar...
O gidinceye kadar Ada dopdolu idi...
Gider gitmez benim için boşalıverirdi...
Tam o günlerde Berlin Büyükelçisi Hakkı Paşa İstanbul’a dönecek lafı çıktı...
Hakkı Paşa, benimkinin uzaktan akrabası oluyordu ve İstanbul’a geldiğinde geceler düzenler,
İstanbul’un bütün güzel kadınlarını çağırırdı...
Benimki de oralara gidecek diye içim burkuluyordu...
Hatta kendisine bu endişemi söylemiştim...
Gitmeyeceğine yemin etmişti...
Bir gece Ada Oteli’nde otururken, yandaki iki kişinin ‘Berlin Büyükelçisi bu gece davet
veriyor... İstanbul’daki bütün güzel kadınlar davetli’ lafını ettiklerini duydum...
***
Müthiş bir acıyla yerimden kalktım...
İskeleye doğru gittim... Son vapur çoktan kalkmıştı...
Sert bir lodos esiyordu... Deniz karmakarışıktı, ancak ne olursa olsun, sandalla Maltepe’ye
geçmeye karar verdim...
Sandalcılara gittim, yanaşmıyorlardı...
Çok para verince biri ikna oldu...
Açıldık, bir süre sonra lodos büsbütün arttı...
Denizde çalkalanıp duruyorduk... Sandalcı bana küfretmeye başlamıştı...
Ölmek üzereydik, ama ben sadece sevgilimin katıldığı geceyi düşünerek müthiş bir
kıskançlık duyuyor ve bir an önce orada olmak istiyordum...
Sırılsıklam Maltepe’ye gelebildik...
Hemen bir kahvehaneye gidip, araba bulmaya çalıştım...
Yoktu...Bunun üzerine Maltepe’den Bostancı’ya yürümeye karar verdim...
Tren yoluna çıkarak koşmaya başladım...
Maltepe-Bostancı arasının bu kadar uzun olduğunu o zamana kadar fark etmemiştim...”
“Kan ter içinde Bostancı’ya geldim...
Vakit hayli geçti...
Karakola gittim. ‘Bana bir araba bulunuz hastam var’ dedim...
Aradılar taradılar birini buldular..
Yine bir sürü para verdim...
Arabayla yola koyuldum...
Kadıköy, oradan Üsküdar... Karşıya geçtim. Doğru Nişantaşı!.. Sevgilimin oturduğu
apartmanın kapıcısı ahbabımdı. Penceresini vurarak onu uyandırdım. ‘Benimki evde mi’ diye
sordum?
Adam halime bakıp şaşırdı: ‘Evde, bu akşam çıkmadı!’ dedi, ‘Ne diyorsun diye bağırdım?’
Bütün katettiğim mesafe sanki başıma yıkılmıştı. Eve kaçta geldiğini araştırttım...
Sözüne inanamıyordum. ‘Çık bir bak! Evde mi?’ diye adamı zorladım...
Adam çarnaçar çıktı. Bir münasebetle hizmetçisine sormuş uyuyor! demiş... Geldi haber
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verdi... Sanki dünyalar benim oldu...
Apartmanın karşısında bir arabacı meyhanesi vardı. Orada sabaha kadar içtim...
Sabahleyin, doğru eve çıktım... Benim halim berbat. Toz toprak içinde olduğumu görünce
şaşırdı ve hemen anladı... Sarmaşdolaş olduk...”
Yahya Kemal deli gibi aşıktı, ama evlenmekten hayatı boyunca korkmuştu...
Belki, böylesi bir kadına hiçbir zaman sahip olamayacağını bilmekten, belki o beraberlikte
ters bir olaydan ürkmekten, belki de genç Nazım Hikmet’ten ve etraf ne der diye
ürkmekten?..
O günlerde Celile Hanım, Yahya Kemal’e bir mektup yazdı, şöyle diyordu:
“Bugün Pazar belki gelirsin diye üç vapurunu pencerede bekledim...
Gelmedin mahzun oldum...
Verdiğin konferansa gelmedim, kalabalıktır memnun olmazsın diye, fakat hep aklım sende
idi...
Çok çok göreceğim geldi...
Beni niye aramadın...
Sana gücendim canımın içi, pek göreceğim geldi... Ben o günden beri yani Salı gününden
beri evdeyim, dikiş dikiyorum... Evimiz için çalışıyorum...”
Hiçbir zaman o evlilik olmadı...
Yahya Kemal hep kaçtı o evlilikten ve beraberlikten...
Uzun yıllar geçti bu olayın üzerinden...
Nazım Hikmet büyük bir şair olmuştu...
Sosyalistti...
Dönemin iktidarı tarafından hapislerde süründürülüyordu...
Celile artık yaşlanmıştı...
O güzelliğinden eser kalmamış üstüne üstlük kör olmuştu...
Oğlunun hapislerden kurtulması için Galata Köprüsü’nde açlık grevine başlamıştı o
görmeyen gözleriyle anne yüreği...
Tuhaf bir rastlantı sonucu, Celile açlık grevi yaparken, Yahya Kemal Galata Köprüsü’nden
geçiyordu...
Büyük aşkını gördü...
Ama yanına gitmedi...
Bir zamanlar “Hocam olarak girdiğin eve babam olarak girmeni istemiyorum” diyen genç
Nazım Hikmet’in kurtulması için kör gözlerle açlık grevi yapan Celile’ye destek imzasını
vermedi...
Hızla uzaklaştı oradan...
***
Öldüğünde evraklarının arasından içinde kurumuş iki yaprak bulunan bir zarf çıktı Yahya
Kemal’in...
Şöyle yazıyordu:
“Bu zarfın içindeki hatıra, 19 Ağustos 1930’da Sirkeci garında gece saat 10’da veda ettiğim
aziz bir kadının göğsündeki çiçektendir... Koparıp verdiği bu iki yaprağı daima muhafaza
edeceğim...”
Celile muhtemelen bu aşkın devam etmeyeceğini anladığı gece Paris’e giderken, Sirkeci
Garı’nda vermişti Yahya Kemal’e göğsünde duran o iki yapraklı çiçeği...
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SESSİZ GEMİ...
Yahya Kemal’in Sessiz Gemi’si “hep ölüme yazılmış bir şiir olarak” bilinir...
Oysa demir alıp bu limandan kalkan gemi...
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol dizeleri...
Yahya Kemal’in hayatındaki en büyük aşkı olan Celile’sinin Ada’dan gemiyle İstanbul’a
uzaklaşışı esnasında yaşadığı çaresizliği anlatır...
Ölümdür elbette Sessiz Gemi’nin konusu...
Ama aşkta aranan ölümdür ve Celile’nin ardından ada limanında bakakalan Yahya
Kemal’den esintiler içerir...
***
“Artık demir almak günü gelmişse zamandan...
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan...
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol...
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol...
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli...
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli...
Biçare gönüller!.. Ne giden son gemidir bu...
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu...
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler...
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler...
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden...
Birçok seneler geçti dönen yok seferinden...”
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Sule.onur@kadikoy.bel.tr
Şule Onur 22.02.2011
Şule Hanım
Acıbadem’deki antik dönemden kalma depolu Suterazisi için görüşmüştüm. Bu eserin
restorasyon çalışmalarında görevli ALPER YİĞİTOĞLU’ndan 25.11.2010 tarihinde Web
siteme şöyle bir mesaj geldi. Mail adresi bulunmadığından kendine dönemedim.
“Hocam Merhaba
Ben Harita Yüksek Mühendisiyim. Eski eserlerin röleveleri ile ilgili çalışma yapıyorum.
Kadıköy Belediyesi için Acıbadem Su Terazisi’nin rölöve çalışmalarını yürütüyoruz.
Bu su terazisi ile ilgili İMO Dergisi için 2005 te hazırlanmış bir yazıya ulaşabildik. Bu
konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilir miyiz? Görüşebilir miyiz?
Bu konuda Sayın Alper Kılıcoğlu’na ulaşmak, elimdeki bilgileri sunmak, rölöve ve sonrası
meydana gelecek bilgilerden haberdar olmak isterim.
Web sitem
www.mehmetbildirici.com
Saygılarımla

Alper Yigitoglu
<alperyigitoglu@hotmail.com>
Add to Contacts
To: mehmet_bildirici@yahoo.com
Hocam merhabalar. Size tarihi ve bugünün haritalarının birlikte çakıştırılarak yayınlandığı bu
güzel web adresini link olarak yolluyorum.çok hoşunuza gidecek......görüşmek üzere...
Alper
Yiğitoğlu
http://istanbulkulturenvanteri.gov.tr/map/index/code/tarihi-haritalar
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22.02
Dursun Özden
Hediye ettiğiniz CD’yi birkaç defa çok dikkatli inceledim. Çok teşekkür ederim. Belgesel
tekniği (benim hiç anlamadığım bir konu) yönünden gerçekten harika, çok güzel çekim
yapmışsınız. Ama..
Bana da çok kısa yer vermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ama kimim neyim hiç
bahsedilmemiş!!!! Konya konusunda DSİ yayını 500 sayfa kitabım var, sözü edilmemiş.!!!!!
Ben de 10 yıl öğretim görevliliği yaptım, ama profesör değilim. Ama her mühendis, her
profesör bu konulardan anlar anlamına gelmez. Tarihi su yapıları konusunda hidrolik bilimine
dayalı Türkiye’de çalışan üç kişi var diye düşünüyorum. Rahmetli Kazım Çeçen, en az 1984
yılından bu yana bu konuda çalışan ve aynı zamanda Modern Hidrolik Profesörü Ünal Öziş ve
1991 yılından bu yana çalışan ben Mehmet Bildirici. ODTÜ de Hidrolik profesörü ismini
vermeyeceğim Prof bir Hanım bir toplantıda şöyle demiştir. Bu konu tamamen tarihe de
dayalı farklı bir konu, biz de öğreniyoruz.
Türkiye çapında tarihi su yapıları ile uğraşan sadece Ünal Hoca ile ben varım diyebilirim.
Tarihi konulara biraz daha aşina ve bu konuda daha çok kafa yorduğumu sanıyorum.
Böyle muhteşem bir eserde çok kısa olsa da görünmek çok güzel!!!! Ama yeterli değil.
SONUÇ OLARAK, sizinle konuştuğumuz gibi ÇALIŞMAYI ARZU EDERİM. Bu konuda
danışman olacağım şeklinde yazı da verdim. Bu konuya çok gönül vermiş bir kişi olarak,
seyahatlerde kendi cebimden de koyabilirim.
AMA II. Bölümünü çekim bitince görmek, özellikle tarihi konularda görüşümün alınmasını
isterim. Sanal bir danışman olmak istemem.
Saygılarımla
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FAHLBUSCH
25.02.2011
Dear Mr. Bildirici:
Thank you very much for your mail with the enclosed contribution of Sencer Sahin, which I
didn't know. I was very much pleased. On the other hand I realized that I didn't answer your
mail of December 13. I'm very sorry for that. I think during the hectic days at the end of the
year I made this mistake please excuse me. The information of December is I think also
important for Sencer Sahin and I'll write him accordingly, because in my article about the
fight against calcarous crusts by means of vinegar I referred to Patara.
Concerning Pergamum there are not very much news. Kai Wellbrock was there in autumn. He
investigated especially the crossing point of the pressure-pipeline through the city wall at the
acropolis and confirmed more or less Garbrecht' ideas. When being there after our visit in
Istanbul I realised that the Kaikos aqueduct indeed seems to have terminated at the Gurnellia.
The big reservoir however was located further to the west than assumed before. And I'm
convinced meanwhile that the 3 Hellenistic pipe-lines (Attalos, Demophon, and Madradag)
had been constructed in a very short time of probably less than 10 years. Hopefully we can
confirm this idea in October.
In September I organized the main conference of DWhG at Mölln and now I take care of the
next event at Berlin in May. In order to prepare this I gave 6 lectures at schools in Berlin. And
in 2 weeks time there is the next meeting in Berlin at the German Archaeological Institute
about "water". You see I can't complain about too little work.
With all good wishes and best regards, also to your family,
Yours Henning Fahlbusch

Dear Fahlbusch
Thank you very much for your mail. I was very pleased to get it. Thank you very much that
you will write to Sencer Şahin.
Now I will write my schedule of 2011.
At May 3-5 there will be Istanbul International Water Forum conference. I will attend and
present a contribution called “Water wells since 8000 years.”
In Gokova-Akyaka.
At May 21 there will be my exhibition called “Rediscovering the Water Heritage in Anatolia
since 8000 years”
I must explain something before. My friend Heike (Bahar Suseven) lives in Akyaka and she is
the president of “Friends of Akyaka Clup”. She got a project from EU called “REMEE, the
rediscovering of Water Heritage in Mediterranean countries. The other partners of the project
are France, Greece, Morocco, Algeria and Tunis. The head office of it is in Corsika (France).
I am consultant of project. My duties are to prepare water history archive and open an
exhibition. Her husband Thomas prepared my Web Site. After the exhibition we will visit
Corsika and give our water history archive. And I will see the preparation of the other
countries. I will send the invitation. But after it is closed I will set these documents at my Web
site.
I am in dialog with many persons by means of internet and my web site. I am so happy. I will
write you some of them.
VAN URARTU SYSTEMS
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I have a friend in Van. While they were excavating for water supply system of a modern
village he found an inscription that is now in Van Museum. The place of inscription is a point
between Urartu dams of Rusa and Toni. He will try to get the meaning of the inscription and
will write to me. Perhaps I will go to Van to see it.
ACIBADEM SUTERAZI
A friend wrote me from London, and I explored a big Suterazi that was shown at the map
Moltke in 1840. Now Kadıköy Mayor decided to restore it. They found me, I saw that inside
the monument there are two water tank in different levels. Very interesting, I think it is from
old Calcedon aqueduct.
In ERMENEK YUKARI ÇAGLAR (izvit) there are wonderful Roman Water tunnels. About
this monument in the first time I mentioned in my “Konya Tarihi Su yapıları”. The villagers
found a “Web Site” to show the history of their village. I learned that there is a friend living in
İzmir, originally from that village. He sent many documents. We will visit in this August.
In www.izvit.haber and www.ermenek.haber there are so many news and photographs about
these water tunnels but in Turkish language.
With my wishes
Yours Mehmet Bildirici

26.02.2011
Sevgili Arkadaşım
Mailini aldım. Sencer Şahin’in yazısını Prof. Dr. Fahlbusch’a da gönderdim. Buralarda
araştırma yapan bir kişi. Ama yazıttan haberi yok. Çok ilginç Arkeoloji’den su yapıları
literatürüne girmemiş, şimdi giriyor. Buna vesile olduğum için çok mutluyum.
Almanca bilmediğimden metni çözemedim ama 1. yüzyılda İmparator Vespasianus
döneminde yapıldığı anlaşılıyor. Antakya Samandağ Çevlik tünelinde de bu imparator ismi
kayaya kazılı.
Arkadaşım referansları incelersen pek çok yerde senden alıntı var. Metni çözdürebilirsen bana
da yaz.
Selamlar
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Sun February 27, 2011
DENNIS
Dear Mehmet,
I'm looking forward to seeing you this summer. Unfortunately I do not think I will be able to
come to Akyaka in may for your exhibition. I am having trouble trying to fit everything into
my two week schedule. I still have not heard from Dr. Kizgut when they will excavate the
cistern at Rhodiapolis so I "Assume" I will need to visit towards the end of their excavation
season which means the end of August and Prof. Schneider and Italians will not be at Eliaussa
Sebaste until August. The problem of course is that is when you are on vacation at Akyaka!
We still have time to figure things out. Maybe Dr. Kizgut will clean the cistern early and I
can come in June before you leave for Akyaka. We do not really need to talk to the Italians
when we visit the Lamas Valley. It's just nice to keep up the contacts.
Talking about the Lamas Valley. I know you wrote about it in your book but I recently
found a travel guide reference which said that parts of the aqueduct were still being used by
the villages around Olba/Diocaesarea-Uzuncaburc. It would be good to include this in our
paper for the Vienna Symposium. Did you see parts of the aqueduct actually in use when you
were writing your book? Maybe your friend Dr. Ozis would know? Unfortunately I have
never heard from Dr. Emel Erten who is excavation at Olba. Here is the link to the travel
guide:
http://www.livius.org/di-dn/diocaesarea/diocaesarea2.html
It said "The aquaduct, which is about twenty kilometer long, is still functioning and serves a
number of villagtes in the neighborhood."
Say hi to your family for me,
Dennis

01.03.2011
Dear Dennis
Thank you very much for your mail. I am very pleased to get it.
For Uzuncaburc (Silfke). The name of Uzuncaburc is Diocaesera in Roman time, sometimes
Olba.
The water comes from Lamas river, I visited this aqueduct in 1993. In the first part of it there
was water. For example in Kırobası I saw a water tanker taking water from the aqueduct. On
the other hands in 1954 Roman covered water canals were cleaned By Turkish Government
(Menderes) and the water was given to Uzuncaburc at that time. There is a modern fountain
there. But now the Roman canals filled and no water comes to Uzuncaburç.
Second level aqueduct gets water from Kızılgeçit, the big Septimus Severus water bridge
(Turkish Sukemeri) is on this line. I could not get Emperor Severus inscription, please try to
get it.
Before I wrote my schedule, hope to see you in Turkey.
Your friend Mehmet
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Thu, March 10, 2011 6:40:40 PM
RE: Idyma
From: Grant Rowley
<pl7431@hotmail.com>
Add to Contacts
To: mehmet_bildirici@yahoo.com
Dear Mehmet, I have searched all of the papers I can find about Idyma and I cannot find any
mention of a sarcophagus. It seems to me that none is recorded, only kaya mezarlar are listed
and also they are not listed well.
I have made several expeditions to Idyma in recent weeks and have counted more than 50
tombs although there are many more, but Roos lists only about 20.[Survey of Rock cut
chamber tombs in Caria - Paavo Roos 2006, Idyma page 44] He does not list any sarcophagi.
Do you know of any? Please see photos on my website. I believe that sarcophagi in Idyma are
unknown, only rock cut chamber tombs? I have also visited several sarnıç both at Idyma and
at Yazılıtaş at Gökova and seen the water pipes leading down from the cisterns.
Best regards
Grant
Dennıs
Sat, March 19, 2011 1:08:18 AM
Lamas Valley Pictures
From: Dennis Murphy <dmurphy.co@att.net>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
2 Files View Slideshow Download All
DSCF1105.jpg (2523KB); DSCF1106.jpg (2518KB)

Dear Mehmet,
Here are two pictures I took in 2009 when I walked back up the Lamas Valley. The first
photo is of 2 modern steel pipelines, one of them leaking. The 2nd picture is the Roman
Aqueduct located above them. I was wondering if you could check with the DSI and figure
out the size of the modern pipelines and what they service? If they go to a village of if they
are for agricultural use? I think we can use these in our paper for examples of "old & new".
Best regards,
Dennis
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AKİF ÖZKALDI
Sayın Mehmet BİLDİRİCİ,
Bu mektup size 2. İstanbul Uluslararası Su Forumuna katılmak için resmi bir davet olarak
gönderilmektedir.
2009 yılında gerçekleştirilen ve suyla ilgili en kapsamlı etkinlik olduğunu kanıtlayan 5. Dünya Su
Forumu’nun büyük başarısından sonra, “2. İstanbul Uluslararası Su Forumu”yla (2. İUSF) bir kez
daha İstanbul’da uluslararası su topluluğunu ağırlamaya hazırlanıyoruz. Forum’un ana konusu
“Bölgesel Su Sorunları ve Çözüm Arayışları: İstanbul Bakışı” olup Forum Haliç Kongre ve Kültür
Merkezi’nde 03-05 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir. Daha fazla bilgi için forum web
sitesine http://www.iusf.org.tr ziyaret etmenizi dileriz.
2. İUSF’de öncelikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Türkiye’nin su ile ilgili
konuları ele alınacaktır. Bu odak bölgeleri 5. Dünya Su Forumu’nun “Türkiye ve Çevresi” alt
bölgeleri kapsamında ele alınmıştır.
2. İUSF’nin programı, iki Üst Düzey Panel ve altı Tema etrafında şekillenen ve pek çok oturumu
içeren 3 günlük etkinlikten oluşmaktadır. Tematik oturumlar ulusal ve uluslararası konuşma ve
sunumları içermektedir; Üst Düzey Paneller ise Davos toplantısı şeklinde planlanmış olup tematik
oturumların sonuçları bu üst düzey panellerde ele alınacaktır. Forum Sekreteryası Üst Düzey
Paneller için panelistlerle, tematik oturumlar için ana konuşmacı olarak uluslararası üne sahip su
uzmanlarıyla iletişim halindedir. Ekte, Forum taslak programını bulabilirsiniz.
Sizi, Tema6: “Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kültürü” konusunda konuşmacı olarak 2. İUSF‘ye
katılmaya davet ediyoruz. Bu oturum Prof.Dr. İbrahim Gürer tarafından koordine edilmektedir.
Oturum içeriği ile ilgili olarak kendisiyle i.gurers@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Ayrıca, iletişimlerinizi Tematik Koordinatör Dr.Hüseyin Gündoğdu’ya
(huseyingundogdu.dsi@gmail.com) ve Tematik Koordinatör Yardımcısı Kevser Şentürk’e
(senturk.kevser@gmail.com) cc olarak gönderebilirsiniz.
Katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, en kısa zamanda katılım teyidinizi bekleriz.
Saygılarımla,
Yürütme Kurulu adına
Akif ÖZKALDI
Yürütme Kurulu Eş-Başkanı
2. İstanbul Uluslararası Su Forumu

25.03. 2011
Sayın Prof Dr. İbrahim Gürer
2. İstanbul Su Forumu’na katılım davetinizi aldım. Bana yer verdiğiniz için teşekkürlerimi
sunuyorum. İstanbul katılacağım için, ulaşım ve kalma yeri sorunum bulunmamaktadır. En
geç 28.03.2011 günü bildirimi (Türkçe, İngilizce özeti ile) sunmuş olacağım.
Saygılarımla arz ediyorum
Mehmet Bildirici
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Su mühendisi Hasan Akyar'ın şiiri...
Sonunu çok beğendim bir kez daha yazıyorum.
"suyun belleği" kavramını daha önce de duyduğumu anımsıyorum, ama nereden?
"Su içine girdiği kabın biçimini alır" diye biliriz. Bellek nerede o zaman?
GB.
.....

Ama bilmeli insan suyun da bir belleği olduğunu,
Evi barkı, yatağı mülkü olduğunu…
Bilmeli insan, her daim diri tuttuğu, bir de kini olduğunu…
Kendisine yapılan hiçbir kötülüğü unutmaz, SU.
Günün birinde, en umulmadık anda tahsile kalkışır faturasını.
Verdiklerini geri alır gaddarca; siler süpürür, alır götürür.
Sonra çeker gider, üstelik enkazını da bırakır öylece ortalıkta!
Sigortaya da gelmez…
Ben sudan korkarım, hiçbir şeyden korkmadığım kadar…
Korktuğum içindir ki;

SU’yu tanımakla geçti ömrüm.
hasan akyar

Date: Tue, 8 Mar 2011 08:31:29 +0200
Subject: Ben Sudan Korkarım
From: hakyar@gmail.com

SU KARDEŞLİĞİ
Suların kardeşliği, doruklarında başlar dağların, tepelerin;
Taşa, toprağa hızla çarparken damlalarla.
Tüyden hafif ak pervane misali konarlar bayırlara, ovalara.
Bulutlarda ne kadar özgürlerse,
-bir tek rüzgara nazları geçmez-,
yere varınca biter kardeşlikleri…
Farklı farklı yollarda, farklı farklı öykülerde.
Ayrı ayrı dostlara konuk olurlar bir süre…
Derelerde çağlar,
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Çaylarda azar,
Nehirlerde durulurlar…
İlla ki, bir ummana ulaşırlar!
Gurbetteki kardeşlerin, yinelenen görkemli buluşması…
-Topraktan yaratıldığı söylenen ve doğumuyla
ölümü arasında geçen kısa sürede O,
konuktur yeryüzünde; toprağa dönene kadar.
Zekidir, ama kendini diğer kardeşlerinden akıllı sanır.
Üreticidir, çalışkandır kimi zaman;
ama sevmez paylaşmasını!
Zaman zaman kardeşlerine etmediğini de bırakmaz.
Doğru bir çizgide olmasa da, var olduğundan beri,
ilerleme de göstermiştir.
Gelişmesinde, kuşkusuz suyu türlü şekillerde kullanması,
ondan yararlanması vardır.
İnsanın suya gereksinimi tartışılmaz ama,
suyun insana ihtiyacı yoktur!
Su, insanı tamamlar.
Su olmazsa insan olmaz ama, insan olmadan su hep vardı.
Var olacak…
Kestirilmez, sonu olmaz bir döngüdür bu;
Toprak toprağa, su suya kavuşsa da…
İnsan akıllıdır, tamam;
İnsan zekidir, tamam;
İnsan uyanıktır, o da tamam;
Ama bilmeli insan suyun da bir belleği olduğunu,
Evi barkı, yatağı mülkü olduğunu…
Bilmeli insan, her daim diri tuttuğu, bir de kini olduğunu…
Kendisine yapılan hiçbir kötülüğü unutmaz, SU.
Günün birinde, en umulmadık anda tahsile kalkışır faturasını.
Verdiklerini geri alır gaddarca; siler süpürür, alır götürür.
Sonra çeker gider, üstelik enkazını da bırakır öylece ortalıkta!
Sigortaya da gelmez…
Ben sudan korkarım, hiçbir şeyden korkmadığım kadar…
Korktuğum içindir ki;
SU’yu tanımakla geçti ömrüm.
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Sat, March 19, 2011 1:08:18 AM
Lamas Valley Pictures
From: Dennis Murphy <dmurphy.co@att.net>
View Contact
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
2 Files View Slideshow Download All
DSCF1105.jpg (2523KB); DSCF1106.jpg (2518KB)

Dear Mehmet,
Here are two pictures I took in 2009 when I walked back up the Lamas Valley. The first
photo is of 2 modern steel pipelines, one of them leaking. The 2nd picture is the Roman
Aqueduct located above them. I was wondering if you could check with the DSI and figure
out the size of the modern pipelines and what they service? If they go to a village of if they
are for agricultural use? I think we can use these in our paper for examples of "old & new".
Best regards,
Dennis

Thu, March 17, 2011 5:24:58 AM
Fw: Symposium Historische Wasserleitungen - 4. Aussendung
From: Dennis Murphy <dmurphy.co@att.net>
View Contact
To: mehmet_bildirici@yahoo.com
7 Files View Slideshow Download All
4. Aussendung.pdf (72KB); 4th letter.pdf (62KB); Vorläufiges Programm1.pdf
(56KB); Preliminary programme.pdf (56KB); U-Bahn_Wien.png (250KB);
Schieberkammer-Plan.gif (38KB); Lageplan Ephesos Museum.pdf (427KB)

Dear Mehmet,
Here is the information about the Wien Symposium. I hope you can come.
I still need to set the date when I will come to Turkey this summer. Will you still be able to
join me at Eliaussa Sebaste? How much time will you have to look at the aqueduc with met?
I will try to send you my schedule next week and we can make a plan.
Your friend,
Dennis
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29 March 2011/Ba.Dear members of DWhG:
The planning fort he 15th conference cura aquarum in Israel has begun.
We are happy that Dr. Tsuk is again the organiser in Israel. According to our first ideas we
intend to fly to the Holy Land on October 13, 2012. As it is envisaged to visit Jerusalem in the
course of the conference only from water historical points of view, we want to organise a guided
tour to the various touristic and religious points of this city already on October 14. On the
following day (15.10.) a visit of Masada is planned.
In total 24 lectures shall then be given during the conference on October 16 and 17. The date
has been chosen to enable participants from another conference, who are possibly interested in
our subjects, to join us. We agreed that the Israeli will present 8 lectures in English and we 8
also in English and 8 in German.
Further excursion will then follow from October 18 to 21. The destinations are Acco, Sepphoris
und Kibbutz Magal or Mezer (18 th), the water historical sites in Jerusalem and probaly Gezer
(19th), Hazor, Susita and the Israel National Water Carrier (20 th), and finally at 21th the Nahal
Taninim dam as well as Mei Qedem, Caesarea und Meggido. The departure from Israel is
planned then on October 22, 2012.
Accommodation is envisaged in a four-stars-hotel in Tel Aviv. However, at the moment it will be
checked whether we’ll stay two nights at the beginning in or near by Jerusalem in order to save
time.
The costs for accommodation including half board in a twin room, the excursions and the
conference amount to about 900.- €, depending mostly on the exchange rate between Euro and
Shekel. A surcharge for a single room will be checked and is yet unknown. The price for non
members of DWhG is 100.- € more expensive.
However in this connection we want to point out the resolution of our last assembly when we
decided that a membership of families is possible. For families the membership fee will be 60.- €
instead of 40.- € for single persons. As family members the partners can participate at the event
for the price of members.
In principle the flight to and from Israel every participant should organise by himself. However,
we’ll check whether we’ll get an inexpensive group-flight from Frankfurt and/or Berlin with El Al.
Our most important problem at the moment is that we don’t know the number of persons who
are interested in participating the event, as we want to limit the number. Therefore we kindly ask
you, to send a short message to Prof Fahlbusch., in case you wish to join the conference. You
may contact him
by e-mail under: fahlbusch@freenet.de
by mail under : Posener St. 2. D – 23909 Ratzeburg
by phone under:
++49 4541 7914
Prof. Fahlbusch then will keep you informed on the progress of the organisation.
With all good wishes and best regards
Yours sincerely
Wolfram Such
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30.03.2011
Sevgili Gilbert
Ekim 2011 yapılacak Viyana toplantısını Dennis Murphy’den öğrendim. Ben de katılmak
istiyorum.
30.04.2011 den önce gönderilmek üzere Poster sunmak istiyorum.
Konusu:
“Byzantine Su terazi with double cisterns in Kadıköy (Old Calcedon) in İstanbul
Bilgi verirsen sevinirim. Bu sayede Viyana’yı da görmüş olacagım.
Sevgi ve saygılarımla
Mehmet Bildirici

Grant ROWLEY
Tue, February 1, 2011 10:22:41 AM
Greko/Roman column
From: Grant Rowley <pl7431@hotmail.com>
Add to Contacts
To: mehmet_bildirici@yahoo.com
2 Files View Slideshow Download All
S7302020.jpg (79KB); S7301998.jpg (104KB)

Dear Mehmet
I hope that you are well and looking forward to your next visit to Gokova.
I visited the lower level of tombs in the necropolis yesterday with a friend. We found several
more tombs which are still buried and at another location we found a complete door stone. We
are wondering if we might bring some of these things together to make an open-air museum at
the Belediye Park where we also want to have a large map showing the tombs.
What do you think about this? It is a partly eroded column section only a few metres from my
door in the village. It is slightly tapered from top to bottom and is cut with key-ways in the usual
manner.
Some photos below
Best regards Grant

01.02
Dear Grant
Thank you very much for very interesting mail. It is a big chance for Idyma. Cause you are
rediscovering the ancient city.
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I have some news to write you. In May 2011 we (with Heike) will open a water culture exhibition
in Nail Çakırhan Art House, according to the project of Heike. In this project I am consultant of
“Water History”. The exhibition will be bilingual, Turkish and English. I finished Turkish part
and sent the CD for her to translate into English and add something. I would come to Akyaka but
she has healthy problems. You can visit her.
I always think about to open another exhibition about Idyma, together with you for new founding.
This exhibition may be at the end of the August this year at Kozlukuyu Belediye or the next year
at Nail Çakırhan Art House.
The transportation the column and others to the Park of Belediye is good. But these things must
be done by Belediye. It may be problem for us to do these things according to Turkish law.
I will be Akyaka at May
Best regards
Mehmet Bildirici
Wed, February 2, 2011 11:12:56 PM
RE: Idyma
From: Grant Rowley
<pl7431@hotmail.com>
Add to Contacts
To: mehmet_bildirici@yahoo.com
Dear Mehmet
I will look forward to the new water exhibition and also to meeting you again in May.
With regard to an Idyma exhibition, I would strongly favour an Idyma exhibition in Kozlukuyu
as of course the necropolis and acropolis are here not in Akyaka! There are many exhibitions in
the Nail Cakirhan house and it would be very nice to have an exhibition where people can simply
look around them and see the kaya mezarlar for themselves.
The doorstone on the mountain may be difficult to get permission for but there are some small
things here on our doorsteps I am sure. For example the column that I wrote to you about is just
across the road opposite my house and I didn't notice it before.... As it isn't on the mountain I am
sure there is no problem to take it. We may find other things and I am going to take many more
photographs as I told you. I also want to clear some of the bushes from in front of some of the
tombs to make them easier to see.
Best wishes
Grant
03.02
Dear Grant
Thank you very much for your mail. I all agree with you. In May 2011 we can discuss the details.
Best wishes Mehmet Bildirici

Grant ROWLEY
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Dear Mehmet,I have searched all of the papers I can find about Idyma and I cannot find any
mention of a sarcophagus. It seems to me that none is recorded, only kaya mezarlar are listed and
also they are not listed well.
I have made several expeditions to Idyma in recent weeks and have counted more than 50 tombs
although there are many more, but Roos lists only about 20.[Survey of Rock cut chamber tombs
in Caria - Paavo Roos 2006, Idyma page 44] He does not list any sarcophagi. Do you know of
any? Please see photos on my website. I believe that sarcophagi in Idyma are unknown, only rock
cut chamber tombs? I have also visited several sarnıç both at Idyma and at Yazılıtaş at Gökova
and seen the water pipes leading down from the cisterns.

Dear Mehmet,
Thank you for your email. I wasn't sure how to contact you best as I had sent you a photo of
what could also be an unopened chamber tomb at Yazılıtaş but I didn't get a reply. I wondered if
you didn't get my email. You didn't say if you had seen the photographs on the website? I
thought that you may be able to confirm that it really is a sarcophagus.
I am sending the photos just in case you didn't see them. To find a sarcphagus is extremely
interesting as I don't think I have read of one in this area at all. This seems to be of Persian style.
What looks like a burial chamber at the side in the first photo is only about 75 cm deep so cannot
be a burial chamber even though it seems to have a recess for a door stone. The coffin can be
seen in the second and third photos and it right on the top. There must have been a lid and maybe
side stones but there was no sight of these. I din't take a long time to look as the day was getting
late and I still had to come down from the mountain.
Why is it at Idyma???
It was a shock to go around a corner on the mountain and to see it because it cannot be seen
looking up from the Çaydere road with binoculars although the road can easily be seen from the
sarcophagus. This is partly because of olive trees. What fascinates me is that it is a complete
departure from the normal style of tombs at Idyma. I still haven't made myself believe that it
really is one because it is so rare.
Best wishes
Grant
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22-24 EYLÜL 2010 TARİHİNDE
DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILACAK
VI. HİDROLOJİ KONGRESİ
BİLDİRİ ÖZETİ
ANADOLU’DA ROMA DÖNEMİ SU YAPILARI
MEHMET BİLDİRİCİ –İnş.Y.Müh
Amaç: Hidroloji ve Hidrolik yapılardaki tarihsel gelişmeleri incelemek, bunları kültür varlığı
olarak ortaya çıkarmak, korunmasını ve tanıtılmasını sağlamak, kültürel değerlerimizi
zenginleştirmek.
Yöntem: Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları taramak, ve eserleri yerinde görerek
incelemek, konu ile tüm konferans ve panellere katılarak, onları uzmanları ile tartışıp doğrulara
ulaşmaya çalışmak
TARİHİ ÖZET
Roma yönetimi ve İmparatorluğu İtalya’da Roma kentinde ortaya çıkmış ve zamanla pek çok
coğrafyayı yönetimi altına almıştır. Anadolu toprağına gelişi yaklaşık M.Ö 133 yıllarındadır.
Önceleri Anadolu’da tam hakimiyet kuramamış, çeşitli karışıklıklar savaşlar hüküm sürmüş,
önemli yapılaşmalar olmamıştır. Roma’da İmparatorluk kuruluşu ile ilk İmparator Augustus ile
Anadolu’da Romalı olmayan yerli halk üzerinde disiplin sağlanmış ve Anadolu imarlaşma ve
yapılaşma dönemine girmiştir. Özellikle 2. yüzyılda İmparator Trajanus ve Hadrianus
dönemlerinde imparatorluk coğrafyasında ve bu coğrafyanın içindeki Anadolu çok büyük
yapılaşmalar ve bu arada su yapıları gerçekleştirilmiştir. İmparatorluk 4. yüzyılda
Hıristiyanlaşmış ve Anadolu’da İstanbul’un (Konstantinopolis) ikinci bir başkent kuruluşu ile
bambaşka bir kimliğe bürünmüştür. Bildirimizde bu tarihe kadar dönem incelenecektir.
TARİHİ SU YAPILARI
Bu bildiride Roma döneminde yapılan su yapılar örnekleri ile incelenecektir.
Roma döneminde yapılan barajlar; Kütahya Aizonai sel kapanı, Aksaray Böğet barajı, ..
Sulama projeleri; Antalya Döşeme altı sulaması, Ereğli Alanark, ,,,,
Taşkın Koruma sistemleri; Çevlik Barajı ve tüneli,…
Su kemerleri; Efes Polio kemeri (Anadolu’da ilk su kemeri), Silifke Ura’da Septimus Severus
kemeri, …..
Taş borularla yapılmış basınca dayanıklı sifon yapıları, Patara, Denizli Laodikya, Ankara…
Roma döneminde en önde gelen kentlerdeki su getirme sistemlerine örnekler, Efes, Pergamon,
Kütahya Aizonai,,,, vs
SONUÇ : Bu çalışma ile anıtsal değeri olan tesisleri tanımak, onları koruma altına almak,
hidroloji ve hidrolik bilimindeki tarihi gelişmeleri ortaya çıkarmak insanlığın su mirasını
korumaktır. <Mehmet_bildiici@yahoo.com>
MEHMET BİLDİRİCİ
1939 Konya doğumlu, 1962 İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu, 1991 yılından bu yana tarihi su
yapıları konusunda çalışma yapmaktadır. Çeşitli panellerde bildiri sunmuştur. Daha detaylı bilgi
kendisinin kurduğu Web sitesindedir.
www.mehmetbildirici.com
Ülker Bacanlı
ugbacanli@pau.edu.tr
Orhan Baykan
obaykan@pau.edu.tr
(Katılma Gerçekleşmedi)
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TARİHİ SU YAPILARINDA
SUYUN KULLANILMA YÖNTEMLERİ
AÇIKLAMA ÖNSÖZ
GİRİŞ
Eski ve yeni tesislerin teknoloji ve kullanılan malzeme yönünden karşılaştırılma
İlk çağda uygulanan hidrolik bilgiler
İlk çağda hidrolojide gelişmeler ve önemli kişiler
SUYUN DEBİSİNİN ÖLÇÜLMESİ VE BÖLÜNMESİ
Suyun miktarının ölçümü
Vitrivius ve Frontinus yöntemleri
Osmanlı Lüle birimi
Selçuklu Okka birimi
Suyun taksimi (Castellum, Su terazi üstü ölçü havuzu,
Pratik yöntemler
BASINÇLI SU İLETİMİNDE KULLANILAN BORULAR
Toprak borular
Kurşun borular
örnekler ile
Taş Borular
Ağaç borular
Pik döküm borular
Modern yeni malzemeler Çelik boru, beton boru, plastik boru, çelik gömlekli beton boru

İLK ÇAĞDA SUYUN BASINÇ ALTINDA İLETİMİ
Toprak, kurşun, taş borularla iletiminde
İnverted siphon (basınçlı U borusu), örneklerle
Su terazileri (Osmanlı döneminde örneklerle)
Colliviaria (Roma’da uygulanan basınca karşı önlem yapıları)
SUYUN YÜKSELTİLMESİ
Basit yöntemler
Su dolapları ve diğer metotlar
SU ENERJİSİNDEN YARARLANMA VE KORUNMA
Su enerji yapıları (Değirmenler için açılmış kanallar)
İlk su ile çalışan Hidro elektrik yapılar (1902 Tarsus, ..Konya vs)
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Su enerjisini kırma yöntemleri (Kaskat yapılar) örnekleri ile Ermenek kuyulu sistem,
Antalya Derme (Kale) su yolu, Priene su yolu
ANADOLU’DAKİ ANTİK KENTLERDE İÇME SUYU
TESİSLERİNE AİT BİBLİOGRAFYA
Burada yaklaşık 120 kentte kimler tarafından hangi yayınların yapıldığını gösteren
bibliyoğrafik döküm
TARİHİ SU YAPILARI BİBLİOGRAFYASI
Genel bir yayın dökümü

Çalışmalar 200-250 sayfa civarında olacaktır.
Ekleme
Hititler Dönemi su yapıları
Urartu Dönemi
Helenistik dönem su yapıları
Roma Dönemi su yapıları
Selçuklu ve Beylikler dönemi su yapıları
Al Jazari
Osmanlı dönemi su yapıları

(BU TASARIM DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAPILACAK
YAYIN İÇİN TASARLANMIŞ GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.)
2009
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Cemal Gökçe

09.05

imo@imoistanbul.org.tr
Sayın Başkanım, Cemal Gökçe
Yaklaşık bir yıldan bu yana ikinci evim İMO İstanbul Şubesine kendime göre haklı olduğumu
sandığım sebeplerden kırılmış, toplantılara katılmamış hatta kongre de oy da
kullanmamıştım. Sevgili arkadaşım Behzat İşçimen inat etme güzel etkinlikleri kaçırıyorsun
uyarılarına rağmen. Behzat’ın benimle ilgili, İMO aylık Bültendeki kısa açıklamayı bana
gösterince her şey değişti. Benim yıllardır beklediğim bu idi. Gerçi ben 3 satır değil de 10
satır bekliyordum !!! Size teşekkür etmek için uğradım.
Bundan sonra etkinliklere zamanım ve ilgim ölçüsünde katılacağım. Benim için 2008-2009
yılları yoğun kültürel etkinlikle geçti. Bu etkinlikleri açıklamak istiyorum.
2008 yılı Haziran da DSİ II. Bölge Müdürlüğü’nde Ünal Öziş başkanlığında “Tarihi Su Yapıları
Konferansı” gerçekleşti. Benden Hitit ve Urartu dönemi su yapıları istendi, Bilim
Kurulundaydım. Bu toplantı beni 2009 yılı Mart ayında yapılan Beşinci Su Forumu’na kadar
taşıdı. Daha önce de DSİ XIV. Bölge Müdürlüğü’nde, Marmara Oteli’nde ve Şubat 2009
İstanbul 1. Su Forumu’ olarak ön toplantılar yapıldı. Bildirimin beğeni kazandığını gördüm,
çünkü yerli ve yabancılar benden CD istediler.
Bu arada bir gazete İngilizce olarak “A Tale of Water-Suyun Hikayesi” isimli kitap çıkardı, her
döneme ait ön bilgiler verip arkasından işin bir uzmanı ile röportaj yaptılar. Örneğin Sümerler
dönemi için Muazzez İlmiye Çığ, Bizans dönemi için Semavi Eyice, Helenistik Dönem için
benimle röportaj yaptılar, bunu yakaladığım en büyük başarı kabul ediyorum. (Bu röportaja
Web sitem İngilizce Bölümünden ulaşmak mümkündür.)
Haziran 2009 Konya’da KOSKİ’nin düzenlediği “SU MEDENİYETİ” Sempozyumuna katıldım.
İlk defa davetli olarak memleketim olan Konya’ya gittim.
2009 Temmuz ayında DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire
Başlanlığı’nca IV. Ulasal Hidrolik Kongresi’ne davetli olarak katıldım. Dört kişiye özel bir saat
süre tanında, Tarihi Sulamalar, Su Depolama ve Taşkın Koruma Tesislerininin tümünü özet
olarak sundum. DSİGenel Müdür Yardımcısı da dinleyenler arasındaydı.
2009 yılında Avrupa Birliği’nden kredi alan ve “Akdeniz Bölgesi Tarihi Su Mirası”nı konu alan
bir projede danışman olarak görev aldım. Bu görev kapsamında bana bir WEB sitesi açıldı.
Ben içine size sunduğum CD’leri, diğer bildirileri yerleştirdim. 20 Bölümde ise Türkçe
İngilizce, Almanca ve Fransızca, Anadolu antik su getirme sistemlerine ait çok değerli yazıları
yerleştirdim. Şu an itibariyle sitemi ziyaret eden sayısı 750 aştı.
Bu konuda Almanya’da DWhG isimli tarihi su yapılarını inceleyen bir Vakıf var, bunun
başında olan ve 1994 yılından bu yana tanıdığım Prof. Dr. Henning Fahlbusch bu sitenin
Web sayfasından benim siteme link verdi.Sitemin adresi
www.mehmetbildirici.com
2010 Mart ayında Çevre ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği “Taşkın Koruma
Sempozyumu’na katıldım. Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu’nun oturum Başkanı olduğu oturumda
“Tarihi Taşkın Koruma Tesisleri’ konulu konuşma yaptım.

Sayın Başkanım
Ziyaretimde konuştuğumuz gibi “Tarihi Su Yapıları Konusunda bir sunum, sohbet yapmayı
heyecanla bekliyorum. Saygılarımla

Haydar Koçaker 26.05.2010
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Sayın Genel Müdürüm
Afyon Taşkın Koruma toplantısında birlikte olduk ve ilk defa orada karşılaştık. Hem
karşılaşmam ve hem de çalışmamı teşvik eden, devamını dileyen konuşmanız beni
heyecanlandırdı.
Bu konuda çalışmalarıma amatör ama ciddi bir disiplinle çalışmaya Konya DSİ IV. Bölge
Müdürlüğü’nde 1991 yılında başladım. O zamanki Bölge Müdürümüz Sayın Feyyaz Akalın ve
Bölge Müdür Yardımcısı Ali Haydar Şahin’in teşvik ve yardımlarıyla çalışmalarımı sürdürdüm,
1994 yılında “Konya Tarihi Su Yapıları” (Konya, Karaman, Niğde,Aksaray, Silifke, Mut…)
kitabım yayınlandı.
Bu çalışmalarım sırasında sık sık Ankara’ya gidiyor diğer bölgelerden tarihi su yapıları ile ilgili
gelen bilgi ve belgelerin fotokopilerini ediniyordum.
Bu arada çalışmalarım, o zaman ki Dış İlişkiler Başmüşaviri İsmet Bozkurt tarafından Genel
Müdür RAİF ÖZENCİ’ye duyuruldu. Sayın Genel Müdür tüm bölge Müdürlüklerine tarihi su
yapıları konusunda koordinatör olarak görevlendirdiğimi yazdı.
Yazı 04.10.1993 tarihli ve DK-13,140/93 numaralı olup basılan kitabım içinde mevcuttur. Bu
yazıya dayanarak, pek çok bölgede inceleme yaptım, daha sonra Konya DSİ IV. Bölge
Müdürü’nün değişmesi ile çalışmalarım destek görmedi ve emekli oldum…
Bu gezilerde edindiğim bilgileri DSİ imkanları ile yapmıştım, onları DSİ içinde değerlendirmek
istedim, emekli olduktan sonra çalışmalarımı DSİ Genel Müdürlüğü’ne sundum. Çalışmam
“Tarihi ve Kültürel Değerleri ile Tarihi Sulamalar, Su Depolama ve Taşkın Koruma Tesisleri”
olarak 2004 yılında yayınlandı.
Her iki çalışmamı daha sonra ki yıllarda hep irdeledim, düzeltmeler yaptım, bu defa gene
Genel Müdürlüğü’nüzce 2009 yılında CD olarak yayınlandı.
Son yıllarda da DSİ’nin içinde bulunduğu toplantıya katıldım, bildiri sundum. Bunlar Haziran
2008 de DSİ II: Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Tarihi Su Yapıları Konferansı”,
Şubat 2009 yapılan “İstanbul 1. Su Forumu”, 2009 Mart ayında gerçekleşen “5. Dünya Su
Forumu”, 2009 Temmuz ayında İstanbul Dragos’ta gerçekleşen Ulusal Hidroloji Kongresi ve
son olarak Afyon’da Mart 2010 Da gerçekleşen “Taşkın Koruma Sempozyumu”dur.
Bu toplantılara sizlerin desteği ile katıldım ve çok zevk aldım. Teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu defa sizlerin desteği ve katkısı olursa 2 proje üzerinde çalışma yapmak isterim. Konya
kitabımın ismi “Konya Tarihi Su Yapıları”, bu çalışmalara “Konya Tarihe Geçecek Su
Yapıları” ismini düşünüyorum.
GÖKSU VADİSİ SU YAPILARI DÜN BUGÜN
Göksu nehri (antik Calycadnos) nehri üzerinde daha önceki yayınlarda bulunan tesisleri kısa
bir özetlemek, yeni yapılan Ermenek Barajı, Gezende Barajı projelerini koymak (Bu DSİ nin
desteğiyle), Göksu nehrinin yakın çevresindeki antik kentleri, halkta oluşmuş su inanç ve
anılarını eklemek, eski ve yeni bir arada görmek bir su muhabesi yapmak…
Bunun için 15 gün civarında bir gezi, (olabildiğine DSİ imkanları ile), olamadığında yol ve
kalacak yer masrafların karşılanması
Düşündüğüm gezi süresi 15-30 Ağustos…
BEYŞEHİR GÖLÜNDEN BESLENEN PROJELER
Beyşehir Gölünün su muhasebesi (Isparta dahil), Konya Ovası Sulaması kısa bir özet, yeni
gelişmeler, Suğla sulaması, Pompajlı sulamalar, Gembos derivasyonu, çevredeki antik
kentler, oluşmuş su mirası, su anıları…
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Bunun için süre 15-30 Eylül…
Sayın Genel Müdürüm
Ön olarak görüş ve önerilerimi yazdım. Uygun zamanda randevü alırsam, Ankara’ya gelir,
yüz yüze değerlendirme ve planlama yaparız diye düşünüyorum…
WEB SİTESİ
İkinci bir konu Web Sitem hakkında açıklamalarım olacak. 2009 Ağustos ayında bir WEB
sitesi kurdum. 5000 sayfalık sitem ya da elektronik kitaplığımın yaklaşık 4000 sayfası tarihi
su yapıları ile ilgili, özellikle 20. bölümü Anadolu antik kentleri su getirme sistemleri
konusunda en önde gelen araştırmaları bulunmaktadır.
Almanya’da bu çalışmalarımda şimdiye kadar her türlü desteği sağlamış olan bu konularda
en önde gelen kişi olan Prof. Dr. Henning Fahlbusch bu konuda beni desteklemektedir.
Fahlbush’un başında olduğu Türkiye dahil pek çok coğrafyada araştırması bulunan bir
araştırma Vakfı bulunmaktadır. “Deutsche historische Wasser Gesellshaft” (DWhG). Sayın
Profesör bu kurumun Web sitesi içinde bana link verdi.
Sayın Bölge Müdürüm
Bu konularda yurt dışı toplantılara da katılarak 19 yıllık bir birikimimin olduğunu sanıyorum.
Bunların büyük kısmını DSİ içinde yaptığım çalışma ve gezilerde kazandım (En azından
başlangıçta), bunları DSİ bünyesinde değerlendirmek olacaktır, acele etmemin sebebi de
giderek yaşlanmaya başlamam
Web sitemin adresi
www.mehmetbildirici.com
Saygılarımla arz ediyorum. 26.05.2010

(CEVAP GELMEDİ GERÇEKLEŞMEDİ)
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