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Kayış Pınarları hâlâ akıyor
• Dünyaya Güneş Anadolu’dan doğar”. Bu sözler dünya medeniyetinin çıkış yeri ve kaynağı olduğu
için söylenmiştir. Kadıköy, Üsküdar’dan da güneşin doğduğu yeri aradığımızda karşımıza Kayış Dağ
çıkar. Kayış Dağı tepesinden yükselen güneş ve pınarlarından fışkıran enerjinin, Kadıköy’e ve
Üsküdar’a asırlardır hayat verdiğini ve insanlık için gerçek değerlerin kaynağı olduğunu görürüz.
Milattan önceki yıllardan beri buralarda kurulan medeniyetlerin kaynağıdır. Biz Türkler de tarihimizi
incelediğimizde Orta Asya’dan da Anadolu’ya göçümüzün ana nedeninin su kaynaklarındaki
kuraklıklar olduğunu görürüz. Kesin olan bir gerçek, susuz insanın yaşayamayacağıdır.
Bu su (Kayışdağı suyu), birçok katmaları ile Sultan 3. Ahmet’in sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa
tarafından Kadıköy’e, Üsküdar’a oradan da Padişahın Kavak-Bağdat ve Şerefabad kasırlarına
akıtılmıştır. Bu suyun Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 3366 numarada kayıtlı, 18.30 metre
uzunluğunda kaynağı, terazileri, maksemleri, ızgaraları, katmaları, aktığı yerdeki çeşmeleri, yoldaki
maslakları, resimleriyle gösteren bir haritası vardır. İbrahim Paşa, Üsküdar’ı bu güzel su ile bir “su
şehri” haline getirmişti. Padişahın, padişah kadınlarının, prens ve prenseslerin, vezirlerin,
zenginlerin, cami yaptıranların 40 kadar çeşmesi bu sudan faydalanmışlardı. Bu harita Miladi 1710
(Hicri1222 ) yılında yapılmıştır. Miladi 1752 (Hicri 1166) yılında Mehmet Paşa da bu suya bazı
katmalar sağlamıştır. Bu çok zengin hayat suyu İbrahim Paşa şehit edildikten, Sultan 3. Ahmet
tahttan indirildikten sonra kötü bir şekilde kullanılmış, parçalanmalar olmuştur.
Vakıf sular belediyeye geçtikten sonra İbrahim Paşa’nın ve bu suyun adı unutulmuştur.
Kayışdağı’ndan Kadıköy’e ve Üsküdar’a kadar birçok yere iyi su veren bu ana müessese harap
olmuştur.
Evliya Çelebi, Üsküdar’ın mesirelerini sayarken Kayış Pınar’ın ağaçlar içinde, tatlı tatlı hayat suyu
bulunan bir mesire olduğunu söyler ve şöyle der:
“Mesire-i Kayış Pınarı: Dıraht-sitan içre bir ab-ı hayat-ı zulaldir”
Kıymetli tetkikçi Cengiz Yularkıran ve Rüştü Üstün ile 27 Temmuz 1975 Pazar günü otomobille
Üsküdar’ın bu eski ve tarihi mesiresini ile suyunu aradık. Osmanlı idari teşkilatında daima Üsküdar’a
bağlı olan Kayış Pınar-Kayış Dağı şimdi Maltepe’ye bağlanmıştır. İçerenköy’üne 4 kilometredir. Biz
İçerenköy’ünden geçerek gittik. Kayış Dağı her yerinden iyi vasıflı, güzel sular sızdırıyor. Kayış
Pınarı, Dağının eteğinden kaynıyor. Burada yüksekçe bir tarihi set vardır. Yirmi ağacın gölgelediği
bu set pınarın üstündedir. Önünde gözün alabileceğine açılan bir düzlük vardır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun ikinci padişahı Orhan Gazi Üsküdar önlerine geldiği zaman Türk süvarileri bu
dağın arkasına gizlenmiş, Bizans imparatorunun kumanda ettiği askerlerine burada baskın yaparak,
kırdırmıştır. Üsküdar’ı hedef yapan ilk Osmanlı zaferi burada kazanılmıştır. Orhan Gazi kayınpederi
Bizans imparatoru ile buralarda avlanmıştır. Burası yalnız Üsküdar’ın değil, İstanbul’un en güzel
mesiresiydi. Her tarafından kristalleşmiş dirilik suyu kaynardı. Setin önündeki çeşmelerden halk
serbestçe faydalanırdı. Burada padişahların kasırları vardı. Setin üstündeki eski kitabenin yerine
1931 yılı tamirinde yazısız bir mermer konmuştur. Setin solunda bir pul binası bulunuyordu.
Buradan doldurulan damacana ve kaplara kurşun mührü vurulurdu. 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar
Kadıköy’ün ve Üsküdar’ın içme suyu arabalarla, kamyonlarla buradan alınır, dağıtılırdı. Bu tarihten
sonra bu menba başka kaynaklarla birleştirilerek sıhhi boru içine alınmıştır. Mesirenin eski
ihtişamından hiçbir eser kalmamıştır. Su utancından yerin dibine geçmiş ve batmış gibidir.
Yere güneş düşürmeyen yaşlı çamların yerini çalılar kaplamıştır. Bu mesirenin çeşmeleri, setti,
ağaçları eski günlerinin hasretini çekiyor. 831 sayılı Sular Kanunu gereğince Miladi 1926 (Hicri
1345) yılında bütün vakıf suları gibi Kayış Dağı suyu da Vakıflar İdaresi’nden Şehir Emaneti’ne
devredilmişti. Şehir Emini Operatör Dr. Emin Erkul zamanında suyu akıtan borular genişletilerek
boşa akan sulardan da faydalanılmıştır. 1934 yılında umuma ve vakfa ait suların işletmesi 2226
sayılı kanunla İstanbul Sular İdaresi’ne devredilmiştir. 1965 yılından başlanarak eski isale (akıtma)
hattı çapı 90 milimlik (PVC) borularıyla yenilenmiştir. Asıl su, Kayış Dağı’nın batı ciheti eteklerinden
kaynar ve 8 katma ile beslenir. Katmalar şunlardır: Zeynel Dayı, Ayazma, Hacı Ömer, Fundalık,
Meşelik, Kestane, Kandilli Dere, Çoban Çeşmesi. Birleşen sular baş muslukta toplanır. Buradan 60
tonluk Çatakbaşı Deposu’na girer, burada klorlanır. Çatakbaşı, İçerenköy, Kozyatağı-Acıbadem ve
Kadıköy semtindeki 16 halk çeşmesiyle bir cami ve ashab-ı miyahı vardır. Yani 23 yere su
vermektedir. Günlük ortalama verimi 250 metreküp kadardır. İdromatik derecesi 2,5’tir. Bu suyun
son çeşmesi Acıbadem’dedir. Nevşehirli İbrahim Paşa’nın haritasında Kayışpınarı’nın yanında kasır,
biraz ilerisinde Sultan Çiftliği, biraz ilerisinde Keçi Pınar, Beylik Mandra katmaları görülür. Suyun
başındaki büyük bina padişahların av kasrı idi. Şimdi bunlardan hiçbir eser kalmamıştır.
Şükrü YAZIKOZ
(Halil Atamavcı İlköğretim Okulu Müdürü)

2

İSTANBUL SU YOLLARI
AYŞE HÜR

“Eski su yolları bulundu ki, dağların ciğerlerini delip geçirmişler..”
Bugün herkesi derinden endişelendiren su sıkıntısı yeni bir durum değil. İstanbul, tarih
boyunca hem bir su şehri, hem de su sıkıntısının en yoğun yaşandığı şehir oldu. Şehrin su
meselesini çözmek, her yöneticinin en büyük hayali idi. Şehre düzenli su sağlamak için
yapılan ilk tesisler sukemerleri idi. Bunların sayısının 77 olduğu biliniyor. Şehirdeki
kemerlerin en ünlüsü ise Hadrianus döneminde (117-138) yapıldığı için bazen Hadrianus
Kemeri, bazen de onarımını yapan imparatordan dolayı Valens Kemeri olarak anılan
Bozdoğan Kemeri’dir. Roma döneminden günümüze ulaşan bir değer sukemeri ise Mazul
Kemer’dir. Bunların dışında bir çeşit küçük barajlar olan bentler ve suyolları vardı. Bu
sistemin taşıdığı sular önce açık havuzlara, sonra da kapalı sarnıçlara aktarılıyordu.
Sarnıçların kuraklık ve kuşatma dönemlerinde şehrin su ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı
zamanda engebeli arazinin düzlenmesinde, teraslanmasında rol oynuyor, dahası üzerlerine
yapılan binaların daha gösterişli olmasını sağlıyordu. Ancak, sarnıçlardan mahalledeki evlere
su götüren bir şebeke yoktu. Bu nedenle halk, su ihtiyacını arklar, pınarlar, kuyular,
ayazmalar ve çeşmelerden sağlıyordu.
Trakya’daki su kemerlerinin büyük bölümü, 7. ve 8. yüzyıllarda kuşatmalar ve depremler
sırasında tahrip oldu. Geriye sadece Konstantinopolis’teki tesisler kaldı. Onlar da, 10.
yüzyıldan sonra çöktüğü, 1204-1261 yılları arasındaki Latin işgali sırasında tümüyle yok oldu.
Osmanlı dönemi
Nitekim, şehir 1453’te el değiştirdiğinde Fatih Sultan Mehmed’i en çok su sorunu zorlamıştı.
Dönemin tarihçisi Tursun Beğ, çok az bölümü kalmış olmasına rağmen, Bizans su
sisteminden pek etkilenmiş olmalı çünkü Tarih-i Ebu’l-Feth’i adlı eserinde “Eski su yolları
bulundu ki, dağların ciğerlerini delip geçirmişler, zemine muvazi derelerden taklar ve
kemerler vasıtasıyla nehirler akıtmışlar” şeklinde gıpta dolu satırlarını okumak mümkün.
Sonuçta, Osmanlılar, şehre su getirmek için bu eski sistemden yararlandılar. Kaybolmuş su
yolları bulundu, göçmüş su kemerleri onarıldı. Bozdoğan Kemeri’nin etrafına “Kırkçeşme”
diye anılan onlarca çeşme yaptırıldı. Böylece günümüze kadar gelen Fatih, Turunç ve Halkalı
su yolları oluşturuldu. Bunlara Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) Kırkçeşme
tesisleri eklendi. Rivayete göre Kağıthane dolaylarındaki suları şehre getirmesi için
padişahtan emir alan Mimar Sinan, bunun için altın dolu keseleri uc uca dizmek lazım
deyince, Kanuni “Mimarbaşı eğer suyu getirmek mümkünse, keseleri uc uca değil yan yana
dizmeye razıyım” demişti. Bir başka rivayete göre sadrazam Rüstem Paşa’nın, “şehre gelen su
artarsa, göç de artar” uyarısı üzerine Kanuni, su getirme işine bir süre ara vermişti. Yine de bu
dönemde Mimar Sinan’a atfedilen 33 kemerden 5’i “abide kemer” olarak tanımlanır. Bunlar,
Mağlova Kemeri, Kovuk Kemer, Uzun Kemer, Paşa Kemeri ve Güzelce Kemer’dir ki
hepsinin altında bir Roma veya Bizans yapısı vardır. Nitekim, 1620’de Karanlık Bent ve
1724’te Büyük Bent adıyla faaliyete geçirilenler de Roma kemerleridir. Anadolu yakasına su
ise, Kayışdağı, Atikvalide, Küçük Çamlıcı, Alemdağ, Karakulak gibi kaynaklardan geliyordu.
Üsküdar Su Yolları ise kademeli olarak 16-18.yüzyıllarda yapıldı. Ancak ilk Roma
sukemerinin yapımının üzerinden 1000 yıldan fazla zaman geçtiği halde, suyun evlere
verilmesi hala başarılabilmiş değildi. Hatta Ahmet Vefik Paşa’ya bakılırsa, Mimar Sinan bile
evine suyolu yaptırdığı için kovuşturmaya uğramıştı.
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Terkos Suyu İçilir mi?
Tanzimat’tan sonra, modern şehircilik faaliyetleri kapsamında şehirlere su götürmek şart
olduğunda, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için, 1868’de bir yabancı şirketin temsilcileri
olan Mühendis Terno ve Hariciye Teşrifatçısı Kamil Bey’e 40 yıllık bir imtiyaz verilmişti. Su,
1851’de yapılan ve 40 km. uzaklıktaki Terkos baraj gölünden getirileceği için, asıl adı
Dersaadet Anonim Su Şirketi olan şirket halk arasında “Terkos Şirketi” diye anıldı. Kuruluş
1883’ten itibaren Beyoğlu, Galata, Haliç ve Boğaz’ın Rumeli yakasını basınçlı musluk
suyuyla tanıştırırken, Anadolu yakasına su getirme işi 1888’de bir Fransız kuruluşu olan
Üsküdar-Göksu Su Şirketi’nin temsilcisi Karabet Sıvacıyan’a verilmişti. Şirket, 1893’de I.
Elmalı Barajı’nı inşa ederek Anadoluhisarı’ndan Bostancı’ya kadar uzanan bölgeyi suya
kavuşturdu.
Ancak şehir halkı uzun yıllar “Terkos” dediği musluk suyunu içmeye yanaşmadı. Şehirde
arabalı sucular dolaşır, iki atın çektiği arabalarda, küfeler içinde kırk kadar damacana dizilirdi.
Ünlü kaynaklardan toplanan bu sular üzerleri temiz bir tülbent ve tahta bir kapakla kapatılan
küplerde saklanırdı. Cumhuriyet’in ilanından sonra “Terkos Şirketi”, İstanbul Türk Anonim
Su Şirketi’ne dönüştürüldü ve 1932’de devletleştirildi. Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi ise 1937
satın alındı ve 1950’ye kadar faaliyet gösterecek olan Sular İdaresi kuruldu.
ÇERÇEVE: Su Dünyasından: Havuzlar, Sarnıçlar, Maksemler
Konstantinopolis’teki yüzlerce sarnıçtan çok azını biliyoruz. Bunlar arasında en büyük kapalı
su haznesi olan Yerebatan Sarnıcı, 542 yılında, I. İustinianos tarafından yaptırılmıştı. Şehrin
Osmanlıların eline geçmesinden sonra 336 sütunun üzerinde yükselen sarnıcın üstüne evler,
konaklar ve bir mescit inşa edildi. Bu konaklardan biri Vakanüvis Mehmed Esad Efendi’ye
aitti. Esaf Efendi, konağın yanına bir de kagir bina yaptırarak 4.000’i aşan kütüphanesini
yerleştirmiş, öldükten sonra da kitaplarının yanına gömülmüştü. Sarnıç, halen müze olarak
kullanılıyor.
Şehrin ikinci büyük kapalı haznesi, esas adını, 4. yüzyılda imparator I. Constantinus
tarafından Roma’dan göçe zorlanan Philexonus adlı bir soylunun burada yaptırdığı saraydan
alan, Osmanlı döneminde ise “Binbirdirek” adını alan sarnıçtı. 224 sütunun üzerinde yükselen
sarnıç 16 yüzyılda ipekçiler, 19. yüzyılda iplikçiler tarafından işlik olarak kullanıldı.
1960’larda ise çevre binaların kirli su ve atık giderleri buraya akıtılıyordu. 2001 yılında, son
derece başarısız bir restorasyon geçirdikten sonra alışveriş merkezi ve lokanta olarak
kullanılmaya başladı.
Fatih İlçesi’ne bağlı “Çukurbostan” semtinin adı, bölgede bulunan üstü açık su toplama
haznelerinin kurumasından sonra ortaya çıkan bostanlardan gelir. Söz konusu havuzlar tarih
boyunca “kapalı su haznesi” anlamına gelen “sarnıç” adıyla anılmışsa da, bunlar aslında
Trakya’dan şehre gelen suların toplanarak dağıtıldığı büyük toplama alanları idi. Bölgedeki su
havuzlarından en önemlisi Aspar Su Haznesi’dir. Haznenin, Roma İmparatorluğu
hizmetindeki Got asıllı komutan Aspar tarafından yaptırıldığı rivayet olunur. 152 metreye 152
metrelik kare şeklindeki bu çukurun da, daha Bizans döneminde iken “kuru bostan veya
bahçe” anlamına gelen “Kserokipion” adıyla anılmasına bakılırsa, kurumasının tarihi çok
eskilere gider. Bugün ortasında bir mescid bulunan büyük bir boşluk halindedir.
Bölgedeki ikinci büyük havuz İstanbul’un üçüncü büyük su toplama alanı olan Mokios
Sarnıcı idi. Bizans imparatoru I. Anastasios (hd 491–518) döneminde yapıldığı bilinen açık su
haznesi 170 metreye 147 metre boyutlarında idi. 6 metre kalınlığındaki duvarının bir tarafı
1509’daki depremde yıkılmıştır. Yakın tarihlerde futbol sahası yapılmak istenmiş ama
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sonradan vazgeçilmişti. Arkeolojik kazılarda bulunan çubuk lüleleri, duvarın üstünde bir
zamanlar kahvehanelerin sıralandığı rivayetini doğrular niteliktedir.
419–425 arasında şehrin valiliğini yapmış olan Aeitos adlı soylu tarafından yaptırılan Aetios
Sarnıcı ise İstanbul’un en yüksek yerinde oyulmuş, 244 metreye 85 metre boyutlarında bir
çukur olup, ilk derinliğinin 10–15 metre olduğu tahmin edilir. Havuz daha Bizans döneminde
iken kurumuş ve yüzyıllarca bostan olarak kullanılmıştır. Sarnıcın bulunduğu çukur, 1926’da
kurulan Karagümrük Spor Kulübü’nün üyeleri tarafından “Çukurbostan Sahası” olarak
düzenlenmiş, 1940 yılında, Vefa Lisesi’nden yetişen dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali
Yücel’in girişimi ile Vefa Kulübü’ne kiralandıktan sonra uzun yıllar Vefa Stadyumu olarak
bilindi. Şimdilerde Karagümrük Stadyumu diye anılıyor.
Bir diğer önemli Bizans eseri, Edirnekapı yakınlarındaki Kasım Ağa Mescidi civarında
bulunan Karagümrük Sarnıcı’dır. İçinde, değişik dönemlere ait pek çok malzemenin
kullanılmış olmasından dolayı arkeolojik açıdan bir hazine olan sarnıç Osmanlı döneminde bir
ara Cin Ali Köşkü Mahzeni olarak anılmıştı. 1890’lardaki bir kaynağa bakılırsa o yıllarda
Ermeni iplik ustaları tarafından atölye olarak kullanılan sarnıç 1919’daki Salmatomruk
yangınından sonra iyice harap oldu, 1950’lerde kubbesi delinerek bölgenin çöplüğü olarak
kullanıldı. İçine çocuklar düştüğü için şikayetlere konu olunca da, doldurularak ortadan
kaldırıldı. Bugün sarnıçtan hiçbir iz yok.
Laleli’deki Bodrum (Mesih Paşa) Camii’nin üzerinde yükseldiği Mirelaion Manastırı
Kilisesi’nin yanındaki çapı 30 metreyi aşan sütunlu ve tonozlu Roma dönemi sarnıcı ise
Cumhuriyet döneminde uzun süre çevre apartmanların atık sularının, çöplerinin biriktirildiği
yer olmuştu. 1994’te onarıldıktan sonra çarşı haline getirildi.
Osmanlı döneminde sarnıçların yerini alan “maskemler” e gelince; Adını “suyun dağıldığı,
kollara dağıldığı yer” anlamına gelen Arapça “maksim” kelimesinden alan bu yapılardan,
Taksim Maskemi günümüze kadar gelebildi ancak çeşmesinden bir damla su akmıyor.
Halbuki üzerindeki kitabede “her şeye su ile hayat verdik” anlamına gelen bir ayet yazılı.
Aynı şekilde, Üsküdar’daki Eğrikapı Maksemi’nin (Savaklar Kubbesi) bütün lüleleri (suyun
debisini ayarlayan boruları) çalınmış, Doğancılar Maksemi’nin ise sadece duvarları görülüyor.
Ayazmalar
Hıristiyanlık öncesi dinlerin bazı pınarlara kutsallık atfederek bunların iyileştirici özelliği
olduğuna inanmasıyla ortaya çıkan kuruma “ayazma” adı verilir. Bizans dönemi boyunca,
şehrin çeşitli yerlerinde yüzeye çıkan irili ufaklı yüzlerce tatlı su pınarı ayazmaya
dönüşmüştü. Bunlardan en ünlüleri bugünkü Ayvansaray’da Blahernai Kilisesi’nin ayazması
ile Silivrikapı’daki Zoodohos Piyi Manastırı’nın ayazması (Balıklı Ayazma) idi. Fetihten
sonra eski Rum kiliseleri ise ayazma inancı olmayan Ortodoks Ermeni cemaatine verilmişti.
Yine de, Balat’taki Surp Reşdagabet ve Samatya’daki Surp Kevork kiliselerinin ayazmaları
günümüze kadar gelebildi.
Not: Ayrıntılı bilgi için Tarih Vakfı tarafından yayınlanan 8 Ciltlik İstanbul Ansiklopedisi’nin
(İst. 1994), “Su”, “Sukemerleri”, “Sarnıçlar, “Ayazmalar”, “Maskemler” maddeleri başta
olmak üzere çeşitli maddelerine, Murat Belge’nin İstanbul Gezi Rehberi’ne(Tarih Vakfı
Yayınları, İst. 2005) bakılabilir.

5

Fri, April 1, 2011 1:36:05 PM
su terazisi
From: gonca aksu <aksugonca@gmail.com>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Merhaba Mehmet Bey,
MEHMET BİLDİRİCİ TARAFINDAN BULUNAN YENİ SU TERAZİLERİ
According to Mehmet Bildirici
Adedi Yeri Açıklama
3 Sarıyer-Kilyos Bu konuda Cura Aquarum Jordan 2007 – bildiri sunuldu
1 Kadıköy –Acıbadem Moltke tarafından belirtilen Büyük Sarnıç – Kalkedon su yolunda
1 Esenler Fotoğraf İmar Müd.Yar. Nezahat Akpınar
1 Esenler Üçyüzlü
1 Bayrampaşa Ferhat Paşa caddesinde

Esenler-üçyüzlü ve Bayrampaşa - Ferhat paşa caddesindeki su terazilerinin fotoğraflarını
sitenizde bulamadım, elinizde varsa gönderebilir misiniz? Birde Esenler Üçyüzlü'deki teraziyi
bulabilmem için caddesini söylermisiniz?
İyi günler..

02.04.2011
Gonca Hanım
Mailinizi aldım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Acıbadem Su terazisini Viyana Su toplantısında Poster olarak sunmayı planlıyoruz. Kadıköy
Belediyesi burayı restore ettirecek. Restorasyon projesini de Harita Yüksek Mühendisi Alper
Yiğitoğlu yaptı. Biz onunla 10 Nisan civarı Anadolu Hisarı’nda buluşacağız. Siz de gelin.
Moltke haritalarında bugün mevcut olmayan suterazileri de var. Mecidiyeköy-Kadıköy otobüs
yolu üzerinde 2 var. Yeniköy de var hepsini görüşürüz.
Alper Yiğitoğlu 0 505 212 7049
alperyigitoglu@hotmail.com
Üçlü görüşmek dileğiyle
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Tue, April 19, 2011 11:39:28 PM
aqueduct of Salamis (northern Cyprus)

From: Wilke D. Schram
<w.d.schram@cs.uu.nl>
Add to Contacts
To: mehmet_bildirici@yahoo.com
Dear Mehmet,
I apologise that I disturb you; we met each other 4 year ago during to
Cura Aquarum tour in Jordan (2007). I hope that everyting is in good shape
with you and your family, relatives, and friends.
I still have a great interest in (Roman) water works - the same counts for
you as I hope.
Next week my wife and I plan to pay a visit to Cyprus and I am surprised
to find so less literature nor maps about some water conveyance systems on
that island.
My wife and I plan to visit also Salamis / Constantia which is on the
northern part.
I was just wandering whether you may know any relevant literature / maps
of the Salamis site. The town must have had a 40km long aqueduct; there
were serveral baths present there plus some cisterns and a hughe
reservoir.
Hoping for a positive response,
Best regards,
Wilke Schram
(in cooperation with Cees Passchier we still maintain the website
www.romanaqueducts.info and the APRA-project)
-ir. W.D. Schram
Utrecht, The Netherlands
http://www.romanaqueducts.info

Dear Wilke
Thank you very much for your friendly mail. I am very pleased to get it. We all are fine, hope
the same thing for you.
Yes I am very interested in historical water supply systems, especially Roman aqueducts…
First I had visited Cyprus in 1975, and visited Salamis Bay. But I have unfortunately no
document about Salamis aqueducts. But I will try to find document, I have a friend in the
Turkish university of Northern Cyprus.
Now I have a WEB site
www.mehmetbildirici.com
In this Web site in 20th part, there are so many papers about historical water systems of
Anatolian ancient cities..
Ephesos, Miletos, İzmir, Patara, Side, Perge, Van (Urartu) ….ect…
These papers are in Turkish, English and German languages.
I visited your Web site and I will enter again and again..
But most of Anatolian ancient site are absent…
It is pleasure to be in contact with you. There are so many subjects to discuss with you.
With my best wishes
Mehmet Bildirici
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11.05.2011
Dear Schram
I wrote my opinion before about the water supply system of Roman cities in Anatolia.
This time I visited your APRA site in Internet. Thank you very much that you gave me a
LINK to my WEB site. It pleased me so happy.
In this subject I do want to cooperate with you and APRA Atlas Project.
With my best wishes
Yours sincerely

05.05.2011
Dear Basche
I always get your mails of DWhG. Thank you very much. I hope you are fine.
I want to ask something.
Mr Leusing (I don’t know first name) engineer once had worked in Konya Ayrancı dam in
1955-1957.
He was the federal minister of Science in the cabinet of Willy Brant in Germany.
If you can learn something and write to me I will be happy.
With my best wishes

Thu, May 5, 2011 11:24:52 AM
AW: Leusing
From: Marga Basche <basche@wahnbach.de>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Sehr geehrter Herr Bildirici,
vielen Dank für Ihre E-Mail, die ich zur Beantwortung an den Vorstand unserer
Gesellschaft weitergeleitet habe.
Herzliche Grüße aus Siegburg
Ihre Marga Basche
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Xinjiang Hydrology and Water Resources Bureau
Deputy Director General
Xinjiang Karez Study Society
Secretary General
Address: NO129 Yutian street Urumqi Xinjiang CHINA
gofurn_tolmbok@yahoo.com.cn
www.karez.com.cn
09.05.2011
Sayın Gafur Bey
Sizinle II. Uluslar arası İstanbul Forumunda tanıştık. Ben şahsen sizi tanımaktan çok mutlu
oldum. Umarım temasımız ve tarihi su yapıları konusunda bilgi alış verişimiz devam eder.
Bu konuda çalışan arkadaşlarımız hepsi oradaydı.
Duayenimiz İzmir’den Ünal Öziş, Ben Mehmet Bildirici (İstanbul, Konya), Orhan Baykan
(Denizli – Ege Bölgesi üzerinde çalışıyor), Galip Büyükyıldırım (Antalya, Antalya üzerine
çalışıyor.)
Türkiye genelinde ve genel konularda çalışan ben ve Ünaş Öziş. Ayrıca ben pek çok Yurt dışı
toplantılara katıldım.
Siz Karez Araştırmalarının başında olduğunuza göre, Xinjiang’da yapılacak bir toplantıya
katılmak Anadolu eski su yapılarından örnek sunmak ve Xinjiang’ı tanımak isterim.
Sevgi ve saygılarımla
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Cemal Gökçe
Başkanım
Şahsınızda size ve değerli Yönetim Kurulu üyelerimize, 2011 yılındaki kültürel etkinliklerim
hakkına kısa bilgiler sunmak istiyorum.
İlk etkinliğim 3-5 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Sütlüce salonlarında gerçekleşen
“Uluslar arası II. İstanbul Su Forumuna katılmak oldu. Burada Su ve Kültür (6.5.3)
bölümünde
“8000 Yıldan bu yana Kuyular İnsanlığın Hizmetinde” isimli bir sunum yaptım.
İkincisi sizleri 20 Mayıs 2011 Cuma günü Muğla Gökova Akyaka’da “Nail Çakırhan & Halet
Çambel Kültür ve Sanat Evi”nde açacağımız sergiye davet ediyorum. Onurlandıracağınızı
dilerim.
Serginin konusu “Türkiye’de 8000 yıldan bu yana Su Uygarlığı” olup benim 20 yıldan bu yana
çalışmalarımın sembolik kısa bir özeti oluyor.
Sergi 21 -29 Mayıs 2011 tarihleri arasında 16.00-19.00 tarihleri arasında ziyarete açıktır.
Tüm bu çalışmalar sergi kapanınca WEB Sitesine konacaktır.
www.mehmetbildirici.com
Üçüncüsü Konya İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi benden tarihi su yapıları
konusunda 1,5- 2 saat arası bir sunum istedi. Eylül ayında gerçekleşeceğini umuyorum.
Saygılarımla

Cüneyt Gerek
Cüneyt Bey
İstanbul Su Fuarında yoğun olduğunuzdan görüşemedik. Size bana bu desteği verdiğiniz için
tekrar teşekkür ediyorum. Sizin içinde bulunduğu etkinliklerde yer almak bana onur
vermektedir. Bu konuda zevkle çalışmaya hazırım.
İkincisi sizleri 20 Mayıs 2011 Cuma günü Muğla Gökova Akyaka’da “Nail Çakırhan & Halet
Çambel Kültür ve Sanat Evi”nde açacağımız sergiye davet ediyorum. Onurlandıracağınızı
dilerim.
Serginin konusu “Türkiye’de 8000 yıldan bu yana Su Uygarlığı” olup benim 20 yıldan bu yana
çalışmalarımın sembolik kısa bir özeti oluyor.
Sergi 21 -29 Mayıs 2011 tarihleri arasında 16.00-19.00 tarihleri arasında ziyarete açıktır.
Tüm bu çalışmalar sergi kapanınca WEB Sitesine konacaktır.
www.mehmetbildirici.com
Saygılarımla

Ahmet Çalca
Ahmet Çalca
Ahmet Bey
Şahsınızda size ve değerli Meclis üyelerimize, 2011 yılındaki kültürel etkinliklerim hakkına
kısa bilgiler sunmak istiyorum.
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İlk etkinliğim 3-5 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Sütlüce salonlarında gerçekleşen
“Uluslar arası II. İstanbul Su Forumuna katılmak oldu. Burada Su ve Kültür (6.5.3)
bölümünde
“8000 Yıldan bu yana Kuyular İnsanlığın Hizmetinde” isimli bir sunum yaptım.
İkincisi sizleri 20 Mayıs 2011 Cuma günü Muğla Gökova Akyaka’da “Nail Çakırhan & Halet
Çambel Kültür ve Sanat Evi”nde açacağımız sergiye davet ediyorum. Onurlandıracağınızı
dilerim.
Serginin konusu “Türkiye’de 8000 yıldan bu yana Su Uygarlığı” olup benim 20 yıldan bu yana
çalışmalarımın sembolik kısa bir özeti oluyor.
Sergi 21 -29 Mayıs 2011 tarihleri arasında 16.00-19.00 tarihleri arasında ziyarete açıktır.
Tüm bu çalışmalar sergi kapanınca WEB Sitesine konacaktır.
www.mehmetbildirici.com
Saygılarımla
Dernek
Aydın Bey
Şahsınızda size ve değerli dernek üyelerimize, 2011 yılındaki kültürel etkinliklerim hakkına
kısa bilgiler sunmak istiyorum.
İlk etkinliğim 3-5 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Sütlüce salonlarında gerçekleşen
“Uluslar arası II. İstanbul Su Forumuna katılmak oldu. Burada Su ve Kültür (6.5.3)
bölümünde
“8000 Yıldan bu yana Kuyular İnsanlığın Hizmetinde” isimli bir sunum yaptım.
İkincisi sizleri 20 Mayıs 2011 Cuma günü Muğla Gökova Akyaka’da “Nail Çakırhan & Halet
Çambel Kültür ve Sanat Evi”nde açacağımız sergiye davet ediyorum. Onurlandıracağınızı
dilerim.
Serginin konusu “Türkiye’de 8000 yıldan bu yana Su Uygarlığı” olup benim 20 yıldan bu yana
çalışmalarımın sembolik kısa bir özeti oluyor.
Sergi 21 -29 Mayıs 2011 tarihleri arasında 16.00-19.00 tarihleri arasında ziyarete açıktır.
Tüm bu çalışmalar sergi kapanınca WEB Sitesine konacaktır.
www.mehmetbildirici.com
Saygılarımla
Sevgili Arkadaşlarım
2011 yılındaki kültürel etkinliklerim hakkına kısa bilgiler sunmak istiyorum.
İlk etkinliğim 3-5 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Sütlüce salonlarında gerçekleşen
“Uluslar arası II. İstanbul Su Forumuna katılmak oldu. Burada Su ve Kültür (6.5.3)
bölümünde
“8000 Yıldan bu yana Kuyular İnsanlığın Hizmetinde” isimli bir sunum yaptım.
İkincisi sizleri 20 Mayıs 2011 Cuma günü Muğla Gökova Akyaka’da “Nail Çakırhan & Halet
Çambel Kültür ve Sanat Evi”nde açacağımız sergiye davet ediyorum. Onurlandıracağınızı
dilerim.
Serginin konusu “Türkiye’de 8000 yıldan bu yana Su Uygarlığı” olup benim 20 yıldan bu yana
çalışmalarımın sembolik kısa bir özeti oluyor.
Sergi 21 -29 Mayıs 2011 tarihleri arasında 16.00-19.00 tarihleri arasında ziyarete açıktır.
Tüm bu çalışmalar sergi kapanınca WEB Sitesine konacaktır.
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Mon, May 30, 2011 5:14:25 PM
Thanks

From: selcuk guzeloglu <selgu@yahoo.com>
Add to Contacts
To: T.Garbrecht@tu-bs.de
Cc: Fahlbusch <fahlbusch@freenet.de>; h.rasch@tu-bs.de; Ehrengard Dümpert-von
Alvensleben <e.duempert@tu-bs.de>; Mehmet Bildirici
<mehmet_bildirici@yahoo.com>
Dear Herr Prof. Garbrecht,

I received the mail today sent by Herr Prof. Fahlbush . I sincerely thank for
your contribution. In addition, I appreciate on behalf of science world. This
comprehensive searches about Urartian Hydraulic structures will enlighten the
way of scientist and researchers.

Most of the structures have no more exist already. They will be living in your
photograph and studies.
I wholeheartedly thank to Herr; Fahlbush, Rasch, Duempert and Ohlig for their
kind helps and information...
With my best regards,
Selçuk Güzeloğlu
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Sat, June 4, 2011 7:33:07 AM
Re: 30.05.2011 itu 7UDMK Istanbul.12:30

From: Mehmet Bildirici
<mehmet_bildirici@yahoo.com>
Add to Contacts
To: refik.akabak@mmo.org.tr
Sayın Selçuk Akabak
İTÜ Deprem toplantısında tanışmamız ardından gönderdiğiniz çok değerli mailinizi
aldım. Konu çok ilginç, benim ilgi alanım içinde (kısmen) ama, Fransızca
olduğundan yararlanmam zor.
Bunu Web sitemin Fransızca bölümüne koymak isterim.
En derin saygılarımla
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302

----- Original Message ---From: "refik.akabak@mmo.org.tr" <refik.akabak@mmo.org.tr>
To: mehmet_bildirici@yahoo.com
Sent: Tue, May 31, 2011 12:02:38 PM
Subject: 30.05.2011 itu 7UDMK Istanbul.12:30

Sayın Mehmet Bildirici,
Dün konuştuğumuzda size söylediğim ‘Transports de monolithes’ şekli ekte
verilmektedir.
Aslı ̴ 500 sayfalık Fransızca doktora tezidir.İlginizi çekeceğini düşünüyorum.
Philippe POT doktora tezi : optimalisation des formes d'organisation dans
l'industrie de la construction
Thèse POUR L'OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES par Philippe POT.
ingénieur civil diplômé EPF de nationalité suisse et originaire de Vouvry (VS)
acceptée sur proposition du jury: Lausanne, EPFL 2005.
Sağlık dileklerimle.
Refik AKABAK
Consulting Engineer / Ingénieur Conseil
Yeşim sok.Tamay apt. No:3 Daire 3
BOSTANCI 34744 ISTANBUL- TURKEY
e-mail:refik.akabak@mmo.org.tr
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Wed, June 8, 2011 6:11:18 AM
Re: Visit to Turkey
From: Dennis Murphy <dmurphy.co@att.net>
View Contact
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Dear Mehmet,
I am sorry it has taken me so long to decide on my trip dates. I hope to visit Turkey the end
of this month. I will fly to Istanbul Sunday, 26 June. Then I have a couple of trip “Options”
depending on if you still can join me?
#1 - I can arrive Istanbul and then go directly to Adana to visit Elaiussa June 27th if that is
good for you? or
#2 - instead go to Rhodiapolis first and then meet you later in Adana around Friday, July 1st?
Do any of these dates work for you? Do you have any suggestions or alternate dates? I look
forward to seeing you.
Your friend,
Dennis

Dear Dennis
I am very glad to learn your trip to Turkey.
Please write me the date and time to me. Please come to TAKSİM by HAVAS, and wait for
me. I will give you a bad news, Özlem is seriously ill since 3 years. My wife is with her in her
house. I live alone. We can stay a few days together in Istanbul. I can join you, but plan here.
Hope to meet you soon.
Your friend
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mehmet kurkcu <memo_ksd@yahoo.fr>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
42_Kürkçü.pdf (3571KB)
Merhabalar,
Bilgilendirdiginiz için tesekkur ederim, çalismalarim devam ediyor, bu kis, subat ayinda
Termessos'da 1 ay daha çalistim, ekte size ANMED'de yayinlanan bildirimi iletiyorum,
temmuz ortasindan itibaren Termessos'da olacagim, yolunuz duserse tanismak, gorusmek
isterim.
Saygilar, selamlar
--- En date de : Dim 15.5.11, Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici
21.06.2011
Sevgili Kürkçü
Mailine geç cevap verdiğim için özür dilerim. 15-19 tarihleri arasında REMEE Projesi için
yapılan toplantılara katılmak için davetli olarak Marsilya’ya gitmiştim.
Termessos ile makaleni aldım. Okudum, inceledim, hep merak ettiğim bir yerdi. Çok çok
güzel, Makalenizi Almanya’da Prof Dr. Henning Fahlbusch’a göndereceğim, çok memnun
olacak. Tanışmanızı isterim. Bu konuda en önde gelen kişi, Anadolu’da da pek çok
araştırmaları var. Ayrıca iznin olursa çalışmanı tabii yayınlandığı yer ve yazarı belirtilerek
Web Siteme koymak isterim. Termessos’u gün ışığına çıkardığın için çok çok teşekkür….
Geçerken İstanbul’a uğrarsan, mutlaka görüşüp tanışalım.
Selamlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Tue, June 21, 2011 3:13:20 PM
Re : Termessos
From: mehmet kurkcu <memo_ksd@yahoo.fr>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Aslinda size yolladigim buzdaginin gorunen yuzu, devamini da yakinda yayinlarim diye
dusunuyorum, 2-3 haftaya kadar çalismalara kaldigim yerden devam edecegim, haberdar
ederim.
Selamlar, saygilar
Mailine çok teşekkür, gerçekten Termessos gibi daha Anadolu’da daha pek çok buzdağları
var. Ben de bu yaz Ermenek Yukarı Çağlar (Yukarı İzvit) davetliyim. İzmir’de oturan ve bu
köylü bir arkadaşım, çok muazzam bir su tünelinden 500 fotoğraf gönderdi. Bu yaz o köyde
onunla buluşacağız.
Kolay gelsin diyorum.
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Wed, June 29, 2011 10:08:58 AM
Zimmerbestellung und Anmeldung zur 21. DWhG-Fachtagung am 16./17,09.2011 in
Clausthal-Zellerfeld/Oberharz
From: Marga Basche
<basche@wahnbach.de>
Add to Contacts
To: basche@wahnbach.de
Liebe DWhG-Mitglieder,
sehr geehrte Interessenten,
mit E-Mail vom 2. Mai 2011/Schreiben vom 4. Mai 2011 haben wir Ihnen Einladung und
Programm mit den zugehörigen Unterlagen für die 21. DWhG-Fachtagung „Die
Oberharzer Wasserwirtschaft ist UNESCO-Weltkulturerbe“ am 16./17. September 2011 in
Clausthal-Zellerfeld/Oberharz übersandt. Dabei haben wir wegen der beschränkten
Hotelkapazität in Clausthal-Zellerfeld unter Hinweis auf die von den empfohlenen Hotels
genannten Fristen bis 1. Juni bzw. 1. Juli 2011 um baldige Anmeldung gebeten.
Im Hinblick auf den Ablauf der genannten Fristen möchten wir Sie nochmals herzlich
bitten, Ihre Zimmerbestellung vorzunehmen und Ihre Anmeldung uns zu übersenden.
Sollten Sie die Einladung und das Programm nicht erhalten oder verlegt haben, wollen
Sie bitte die Unterlagen aus der Homepage der DWhG unter www.dwhg-ev.de
herunterladen oder bei Frau Basche in der DWhG-Geschäftsstelle, c/o
Wahnbachtalsperrenverband, Siegelsknippen, 53721 Siegburg, Telefon: 02241/128-102,
Fax: 02241/128-109, anfordern.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Wir verbleiben mit den besten Grüße
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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Wed, June 15, 2011 12:31:27 PM
Selamlar!
From: gofur.n tolmbok <gofurn_tolmbok@yahoo.com.cn>

To:

Add to Contacts
Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
clip_image002.jpg (43KB) View Image

Merhabalar, Sayin Mehmet bey:
Hayir zamaninda size cevap yazamadim,lutfen beni affet!
2"Istanbul uluslarasi su forumu"da sizin raporunuz beni deren etkilendirdi.
Bu yüzden bir çok bilgi öğrendim. Malisef,raporunuzun kopisi'yi alamadim, verecekmisiniz? Cin
icerisinde "Hemudu" Koyinde 5600seneli kuyu var.
Bizim "Kariz arastirma derneg"imiz tarafinden her zaman buralarda sempozyom,toplanta veya
araxtirma faaliyetleri olursa elbette bas ustune Mehmet Bildirici bey katilacak.
Insalla,sizin arkadaslanizda oyle olur. Cunku,Farklı çalışmalarda Değişimi sonuçları cok onemlidir.
Bizim yurtlarimiz'yi tanimak istekleriniz ne kadar guzel!
Iy calismalar.
Saygilarimla
Gafur Nurettin Tolmbok

--- 11年5月9日，周一, Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com> 写道：
发件人: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
主题: Istanbul su forumu
收件人: "Gafur Nurettin Tolmbok" <gofurn_tolmbok@yahoo.com.cn>
日期: 2011年5月9日,周一,下午1:40

02.07.2011
Sayın Gafur Bey
Mailinizi alınca nasıl memnun olduğumu anlatamam. Hemudu köyündeki kuyu da çok ilgimi çekti.
Bu yıl benim kültürel faaliyetler yoğun oldu. Mayıs başındaki İstanbul II. Uluslar arası İstanbul
Forumu’ndan sonra 20 Mayıs’ta Muğla Gökova Akyaka’da “8000 yıldan bu yana Türkiye’de Su
Uygarlığı” isimli bir sergi açtık. Çok güzel geçti, çok beğenildi. Bol resimli olan bu serginin sayfalarını
WEB siteme yerleştireceğim.
Bunun devamında 14-19 Haziran 2011 tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya kentinde toplantı oldu.
Burada yaptığım çalışmalar konusunda 30 dakika süre verdiler. Ben de Su Tarihi konusunda Türkçe
olarak konuştum. Eş zamanlı olarak Fransızca’ya çevrildi. Bunun kısa bir özetini buraya alıyorum.
“REMEE PROJESİ KAPSAMINDA ARŞİV OLUŞTURMA ÇALIŞMALARIM
MEHMET BİLDİRİCİ
(BU KONUŞMA EŞ ZAMANLI OLARAK FRANSIZCA’YA ÇEVRİLMİŞTİR)

Bayanlar Baylar, (Ladies and Gentlemens)
Öncelikle bana bu konuşmayı yapma fırsatı verdiği için bu toplantıyı organize eden REMEE Proje
Müdürü Matthieu Guary ve tüm diğer yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Sizlere Fransızca olarak
sunum yapmak isterdim. Ancak yaşadığım coğrafya ve yoğun işlerim buna el vermedi.
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GİRİŞ
Biz projenin Türkiye ayağı olarak, Koordinatör Bahar Suseven ile birlikte çok kapsamlı ve kalıcı arşiv
oluşturduğumuz düşüncesindeyim. Bunun için Bahar Hanım’la iki yılı aşkın yoğun bir çalışma içinde
olduk. Bunun gerisinde ben Mehmet Bildirici’nin yirmi yıldan bu yana çalışma ve çabaları yer
almaktadır.
Bunun için önceki çalışmalarımı, fotoğraflı kısa hayat hikâyemi ortaya koyacağım.
GENÇLİK ÖĞRENİM HAYATIM
1939 yılında Konya’da doğdum. 1957 yılında Konya Lisesi’nden, 1962 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’nden mezun oldum. İnşaat Yüksek Mühendisi olarak 1965-1995
yıllarında Konya’da çalıştım. 1971-1982 yılları arasında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık
Akademisi’nde (Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) öğretim Görevlisi olarak, Yapı
Malzemesi ve Yapı Statiği derslerini yürüttüm. 1982 yılında Selçuk Üniversitesi yayını “Yapı
Malzemesi Ders Notları” isimli bir yayınım bulunmaktadır. 1984-1995 yılları arasında Konya Devlet
Su İşleri (DSİ) IV Bölge Müdürlüğü’nde çalıştım. Konya İçmesuyu Projesi projesinde kontrolluk
görevini yüklendim.
TARİHİ SU YAPILARI & SU KÜLTÜRÜNE YÖNELMEM (1991)
Mühendis olmakla birlikte, çok küçük yaşlardan bu yana tarihi konulara (Savaşlara değil, Su uygarlığı
ve bilimler tarihine) çok meraklı idim, devamlı okurdum.
Bundan tam 20 yıl önce önüme böyle bir fırsat çıktı. DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’nce Konya ve yakın
çevresindeki tarihi su yapılarının derlenmesi ve değerlendirilmesi görevi verildi. İki yıl içinde hızla DSİ
imkân ve araçları ile araştırmalarımı sürdürdüm, bunları yayınlanacak şekle dönüştürdüm.
DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTABIMI YAYINLADI (40.YIL ANISINA)
1994 yılında DSİ’nin “40. Kuruluş Törenleri” dolayısıyla çalışmalarım “Konya Tarihi Su Yapıları”
olarak 1.000 adet yayınlandı, kitaplık ve üniversitelere dağıtıldı. Kitap Ankara’da DSİ Genel Müdürlüğü
panosunda bir yıl gösterimde kaldı. 1994 yılında yayınlanan kitabım 15 yıl daha üzerinde çalışılmış ve
ikinci baskısı 2009 yılında CD olarak yapılmış ve resmi kurumlara dağıtılmıştır. Türkçe olan kitaba
ulaşım mümkündür.
Bu çalışmalarda ana tasarımımı ELİPS olarak ortaya koydum. Bir odağında antik kentler, bir odağında
tarihi su yapıları. Bu ikili hep var. Bazen kent ortada, tarihi su tesisleri bilinmiyor, bazen de tarihi su
tesisleri biliniyor, kent kaybolmuş.
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE TÜRKİYE GENEL KOORDİNATÖRÜ OLUŞUM
1993 yılında çalışmalarım dikkat çekmiş ve o zamanki DSİ Genel Müdürü Raif Özenci tarafından tüm
Türkiye’de tarihi su yapılarının değerlendirilmesi konusunda “Genel Koordinatör” olarak atanmış
bulunuyorum. Bu bağlamda DSİ Genel Müdürlüğü imkânları ve araçları ile Ankara, İstanbul, Çorum,
Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Artvin, Isparta, Burdur, Aydın, Muğla illerini kapsayan gezi ve
araştırmalarım devam etmiştir. Ancak Genel Müdür’ün görevden ayrılması sonucu diğer illere gezi
yapılamamıştır. Bundan sonra kendi imkânlarımla Kütahya, Van, İzmir, Adana, Antakya, Antalya
illerinde gezi ve araştırmalarım devam etmiştir.
EMEKLİ DSİ’Lİ OLARAK ETKİNLİKLERE KATILMAM
DSİ’in çeşitli toplantı ve seminerlerine katıldım.
1993 yılında İstanbul Çamlıca’da “Konya İçmesuyu Tarihi”
1994 yılında DSİ’nin 40. Kuruluş yıldönümünde “Selçuklu Dönemi Konya Sulaması”
1995 yılında İstanbul Çamlıca’da “Antik Çağda Su İletiminde kullanılan Borular”
1996 yılında DSİ Teknik Dergisinde “Eski Su Temin Sistemlerine Su Ölçümü”
1998 yılında Muğla Fethiye’de “Tarihi Su Yapılarında Suyun ölçülmesi ve yükseltilmesi”
2007 yılında İzmir’de “Hitit ve Urartu Dönemleri Su Yapıları” gibi bildirileri sundum.
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2009 yılında İstanbul DSİ Dragos Tesislerinde yapılan IV. Ulusal Hidroloji Konferansında özel
konuşmacı olarak davet edildim. Bir saat süre ile “Genel Tarihi Su Yapıları konusunda konuşmam
sağlanmıştır.
ICID TOPLANTILARI
Bu arada Almanya’da Prof. Dr. Henning FAHLBUSCH ile tanışmış, çalışmalarımda çok büyük katkıları
ve desteği olmuştur. Onun desteği ile “CONGRESS of ICID (International Commission on Irrigation
and Drainage ) History Semimary toplantılarına katılamamış, ancak Prof. Fahlbusch kanalı ile
gönderdiğim bildiriler burada yayınlanmıştır.
1996 yılında Cairo’da yapılan toplantıda “Historical Irrigation in the Plane of Eregli of Konya” –
“Irrigation Historique dans la Plane D’Eregli au Konya”
1999 yılında Granada (İspanya) de yapılan toplantıda “Historical Irrigation in the Plain of Bayburt” –
“Irrigation Historique dans la Plaine de Bayburt”
Gene 1999 yılında aynı yerde yapılan toplantıda “Historical Irrigation Systems in the Region of Konya
through Ages” – “Le Systeme de Irrigation Historique depuis le Debut dans la Region de Konya”
2002 yılında Montreal (Canada) yapılan toplantıda “The Water Supply System of Ancient Galata in
İstanbul” – Sisteme de Reseau dans L’Ancien Galata de İstanbul”
CURA AQUARUM TOPLANTILARI
Bu arada gene Prof Fahlbusch’un desteği ile “CURA AQUARUM” toplantılarına katılmış bulunuyorum.
2001 yılında İsrail’de “Historical Dams of Anatolia”
2004 yılında Efes (Ephesos) Türkiye’de “The Cistern and Aqueduct of Ceramos in Ancient Karia”
2007 yılında Ürdün Petra’da “Kilyos Water Supply System with Suterazis”
Bunlardan İsrail ve Ürdün’de yapılan toplantılara Türkiye’den katılan tek kişi benim. Burada “Su
Kültürü ve Tarihi”ne sevdalı pek çok akademisyen ve araştırmacı ile tanışmış ve onlardan bilgi
alıverişinde bulundum.”

Sevgili Nurettin Bey
Benim WEB siteme girerseniz pek çok Türkçe ve İngilizce metinle karşılaşacaksınız.
www.mehmetbildirici.com
Türkçe Bölümünde 1.1. Konya Tarihi Su Yapıları
1.2 Tarihi Sulamalar (Bunlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yayınlandı.
Türkçe 20. bölümde
20.1.9 Kuyular
20.1.6 Turpan Karız sistemi vs…
Türkiye’de pek çok değerli modern hidrolik mühendisleri, profesörleri bulunmaktadır. Ancak tarihi su
yapıları konusunda çalışan çok az kişi vardır. Prof Dr. Ünal Öziş ve ben Mehmet Bildirici ve bir iki
arkadaş daha…
Turpan ve başka yerde bir toplantı olduğunda katılmak, resimler ve dönelerle Türkçe veya İngilizce
olarak bunları sizlerin önüne sermek arzu ederim. Daha sonra iki ülke arasında bunların
karşılaştırılmasının pek çok ufuklar açacağına inanıyorum…
Gene karşılaşmak dileğiyle en derin saygılarımı sunuyorum.
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Mon, July 4, 2011 12:00:21 PM
DWhG-Information
From: Marga Basche <basche@wahnbach.de>
Add to Contacts
To: basche@wahnbach.de
Art.RheinSiegRundschau040711.pdf (617KB)
Liebe DWhG-Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem beiliegenden Artikel aus der Rhein-Sieg-Rundschau vom 4.7.2011 möchten wir
Sie auf eine interessante Dokumentar-Reihe des Kultursenders ARTE „Wasserstraßen der
ganzen Welt“ hinweisen, die in einer fünfteiligen Reihe täglich um 19.30 Uhr gesendet
wird.
Mit freundlichen Grüßen
Marga Basche

Thu, June 30, 2011 11:39:36 AM
DWhG-Information
From: Marga Basche
<basche@wahnbach.de>
Add to Contacts
To: basche@wahnbach.de
CANALVerein.pdf (366KB)
Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
anliegend erhalten Sie die uns von unserem Mitglied CANAL-Verein übermittelte
Einladung zu einer Tagesexkursion mit dem historischen Tonnenleger BUSSART
am Samstag, dem 16. Juli 2011.
Mit freundlichen Grüßen aus Siegburg
Ihre Marga Basche
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09.07.11
Sayın Anestidis
Öncelikle yeni yıl kartınıza ve gönderdiğiniz “Three Days in the Monastries of Cappadocia”
kitabı için çok teşekkür ederim. Maalesef PTT deki bir aksaklıktan dolayı mektubu yeni
aldım!!!.
Bu kitap birkaç yıl önce Türkçe olarak da yayınlanmıştı. Kitabı büyük bir ilgi ile okudum.
Web Sitemi ziyaretinizden ve güzel sözlerinizden dolayı da teşekkür ederim.
Web Sitemin İngilizce Bölümünde başlarda “Anadolu da Helenizm Dönemi Su uygarlığı” ile
ilgili röportajım var, onu bir okur, görüş bildirirseniz sevinirim. Çünkü bunu daha da
genişletmeyi ileride umuyorum.
Bu yıl kültürel aktivitelerim, oldukça yoğun geçiyor. Mayıs Ayında Muğla Gökova Akyaka’da
“Türkiye de 8000 yıldan bu Yana Su Uygarlığı” isimli bir sergi açtık. (Türkçe & İngilizce) Çok
ilgi uyandırdı. Onu da daha sonra WEB siteme koyacağım.
Bir diğer etkinlik, Yunanistan İstanbul Konsolosu tarafından 2 gün Lesvos günleri düzenlendi.
Takip ettim, Lesvos mutfağından örnekler, müzik vardı. Keyifle izledim.
Kültürün, dansın, özellikle insanların fizyolojik benzerliği şaşırtıcı…
Tekrar teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.
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Konu: MEKTUPLARIN ZAMANINDA DAĞITILMAMASI
Şişli’de oturuyorum ve Mecidiyeköy Müdürlüğünüzde 42 nolu Posta Kutusunun
kullanıcısıyım.
Mektuplarımın bana ulaşmasında bazı aksamalar oluyordu. Bir defasında bir arkadaşım çok
acil bir evrakı APS ile gönderdi. Evrak 4 ay sonra bana ulaştı. Gene birinde Muğla
Akyaka’dan gönderilen mektup adresi bilinmiyor diye iade edilmiş. Müessese Müdürü’ne
gösterdim. Gülümseyerek, olabilir dedi…
Ancak 07.07.2011 Perşembe günü Posta Kutumu açtığımda içinde 4 kitap, 6 dergi bulunan
toplam 14 mektupla karşılaştım. Hayatımda bir anda hiç 14 mektup almamıştım. Sevindim,
gönderildiği tarihler bakınca neye uğradığı şaşırdım. Gene Müessese Müdürü’nün önüne
koydum “Benim mektubumu DOKUZ ay sonra ulaştıranlardan şikâyetçiyim dedim.
Müdür Bey büyük bir umursamazlık içinde “BİR ŞEY TUTTURAMASSIN, BİZ ZAMANINDA
KOYDUK KUTUSUNU AÇMAMIŞ DERLER DEDİ”
Bunu yapamazsınız? Diye bağırarak oradan uzaklaştım. Ne kadar etkinlik ve daveti
kaçırdığım ortada, maddi pek çok zarara uğramış durumdayım.
Aşağıda bana gelen 14 mektubun detay ve gelen zarfların asıl veya fotokopileri eklenmiştir.
Bunların soruşturulmasını, suçu sabit olanların cezalandırılmasını, tarafıma da bilgi
verilmesini saygılarımla arz ederim.
Bir sonuç alamadığımda Savcılığa da suç duyurusunda bulunacağımı arz ederim.
Mehmet Bildirici
Fulya Mah. Belen sok 10/6
Şişli İstanbul
Cep Telefonu: 0 542 241 0302
Mail: mehmet_bildirici@yahoo.com
T:C Kimlik : 59845087950
Nereden
Konya
Muğla- Akyaka
Almanya
Ankara
İstanbul
Atina
İstanbul

Kimden
Konya Valiği özel
Akyaka Kültür
Çağrı Dergisi
T:C: Ziraat Bankası
Stavro Anestidis
T:C: Ziraat Bankası

İçeriği
Çok önemli bir davetiye
Çok önemli davetiye
Çok önemli süreli yayın (Kitap)
Aylık Dergi
Sergi Daveti
Yılbaşı tebriki & Kitap
Sergi Daveti

Postaya verilişi
08.09.2010
30.09.2010
30.10.2010
01.12.2010
23.12.2010
Aralık 2010
03.12.2010

İstanbul
İstanbul
Ankara
Adana
Ankara
Ankara
Ankara

T:C: Ziraat Bankası
Yaşat İnş.
Çağrı Dergisi
Fikret Sezgin
Çağrı Dergisi
Çağrı Dergisi
Çağrı Dergisi

Sergi daveti
Gezi Daveti
Aylık Dergi
Şiir Kitabı
Dergi
Dergi
Dergi

13.01.2011
10.01.2011
24.01.2011
24.01.2011
05.10.2010
03.03.2011
03.06.2011
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ANTIOCH
Aqueducts & water supply
Roman cities were long regarded as a paragon of sanitation due to their
baths and aqueducts. However, the daily grind of the inhabitants in most
metropolitan centres was not always a bed of roses as the running water
generally only reached the fountains and the baths. Antioch on the other
hand does truly seem to have been a salubrious locale and much of this
was due to its copious water supply and the ingenious way in which it was
managed.
Daphne provided abundant springs in close proximity and the layout of the
city allowed that the main aqueduct could be built along the slopes of
Mount Silpius meaning that all the city was downhill from the water supply
and thus everywhere could be provided with running water, including
individual residences (at least of the better off) if Libanius' hyperbole can
be believed. This post deals with the supply and distribution while a
separate post deals with the numerous baths of the city.
Libanius in his Oration XI rhapsodizes over the liquid assets of the city:
"Indeed the thing by which especially we are supreme is the fact that our
city has water flowing all through it, for even though one were to behave
insolently toward us in respect to other things, nevertheless all must yield
when the waters are mentioned. We surpass the beautiful waters of other
cities by the abundance of ours, and the abundant waters of other cities
by the beauty of ours, or rather we surpass the inexhaustible waters of
other cities by the abundance of ours, and the pleasing waters of other
cities by the beauty of ours. Each of the public baths pours forth a stream
as large as a river; some of the private baths have as great a stream as
these,
and
the
others
are
not
far
behind
them.
Whoever has the means to erect a bath on the site of earlier ones does so
the more confidently because of these streams, and he does not fear that
it may be brought to the point of perfection and then called thirsty
because of deficiency of water; but it is so far from being the case that
one is deterred from the undertaking by lack of water, that a person who
has not a great impulse will be incited by the waters themselves.
Wherefore all the tribes (the phylae, see the post on this subject) of the
city pride themselves on the particular adornments of their baths more
than on their very names. These baths are finer than the public baths just
in proportion as they are smaller, and there is much contention among the
members of the various tribes that each of their tribes possesses the
finest bath. One can judge the wealth of our waters by the number of the
houses, since there are as many fountains as there are houses, or rather
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there are many fountains in each house, and indeed the majority of the
shops are also adorned in this way. Wherefore we do not wrestle and box
about the public fountains to see who shall draw water before the next
person, although this troubles many of the wealthy cities, whose citizens
have much pushing about the fountains and complaints about broken jars,
and blows in addition to torrents of words. But with us, since everyone
has water flowing within his house, the public fountains flow merely for
display. The clearness of our water you can test easily if you will fill a pool
and then stop the water from running into it. The bottom will be covered
by the water so transparently that you will think that the pool is empty.
Thus I know not whether the sight is more able to set fire to thirst or to
put an end to it, for it both invites one to drink and cheers one before he
drinks."
Not exactly faint praise!

In the Encyclopedia Britannica of 1902 the article on aqueducts shows the above
image of an aqueduct at Antioch and states "one of the principal bridges of the
aqueduct of Antioch, 700 feet long, and at the deepest point 200 feet high. The lower
part consists almost entirely of solid wall, and the upper part of a series of arches
with very massive pillars. The masonry and design are rude. The water supply was
drawn from several springs at a place called Battelma (sic.. Beit el-Ma = Daphne),
about 4 or 5 miles from Antioch. From these separate springs the water was
conducted by channels of hewn stone into a main channel, similarly constructed,
which traversed the rest of the distance, being carried across streams and valleys by
means of arches or bridges".

That at least was outside the city, for within the city the water flow in the main
channel also went through some extensive tunnels before reappearing in other
elevated sections.
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“FAKİH’LERDEN BALCILAR’A” Konya Taşkent İlçesinin Balcılar Beldesinde yıkılan
kaçak yatılı Kuran Kursu binasının bizde algılattığı ilk kişiler Fakih Özlen ile Fakih
Özfakih oldu.Yıkılan binanın altından cesetleri çıkarılan zavallı 18 yavrunun
notlarındaki ifadelere baktığımızda Cumhuriyetin doruklarından gerisin geriye
inenlerin
düşmüş
oldukları
düşünce
fakirliği
yürüklerimizi
gerçekten
sızlattı.Mevlana’nın evrensel hümanizmasını özümsemekte çok ağır davranan
Konya, çıkardığı Delibaş İsyanına karşın Milli Mücadelede gedik açmayı
becerememişti.Mustafa Kemal Paşa’nın Konya’sında Cumhuriyet çok aydın,
demokrat, hümanist insanlar yetiştirdi.Bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığını yapan
Dr. Lütfi Doğan Taşkent’in komşusu Ermenek İlçesindendi.Saygın ve aydın din
otoritesiyle 2 yıl üst düzey yönetim masasının etrafında yan yana oturmuştuk.Türk
Hava Kurumu Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Taçoy’un Genel Yönetim Kurulu’nda
beraber görev almıştık.1997-1999 yılları arasında sık sık bir araya geldiğimiz Dr. Lütfi
Doğan’a çok sorularım oldu.Bu sorularımın başında Konya ve Politika
gelmekteydi.CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit kendisini Malatya’dan Milletvekili
seçtirmişti.Kurmuş olduğu hükümette Dr. Lütfi Doğan’a Diyanet İşlerinden sorumlu
Devlet Bakanlığını uygun bulmuştu.Dr. Lütfi Doğan, benim, Konya-Muğla
ilişkilerindeki çalışmalarımı iyi bilenlerdendi.Kendisine bu ilişkilerin Muğla sonuçlarını
aktarırken çok memnun olurdu.Muğla’nın demokrasi hareketi içinde görev alan
yetişmiş bazı aydınlarının Konya kökenli olduklarını duydukça bana Konya’nın
demokrasi hareketindeki seçkin yerinden ve bu harekete verdiği yetişmiş
insanlarından sık sık söz ederdi.Özellikle toprak ve su fakiri olan Ermenek, Hadim,
Taşkent, Bozkır ve Seydişehir’den Cumhuriyet’in değerlerine yüksek derecede
sahip olanları, hepsini yakından tanıdığı için bir çırpıda söylerdi.Muğla Valisi Özer
Türk’ü Kuşadası’nda ve Burhaniye’de keşfeden Ermenekli hemşehrisi ve dönemin
Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş’tı.İstanbul Teknik Üniversitesinde Cumhuriyet’in ilk
yıllarında bitirdikten sonra Konya Belediye Başkanlığı, Konya CHP Milletvekilliği, İmar
İskân Bakanlığı yapan Rüştü Özal bölgenin evladıydı.Bölge ayrıca Fakihlerle anılır
ve ünlenirdi.Fakih Özlen ile Fakih Özfakih Yüksek öğrenimlerini yapıp bitirdikten
sonra Konya’yı çok uzun yıllar TBMM’de temsil eden sevilmiş CHP’lilerdi.Konya’yı
TBMM’nde uzun yıllar temsil etmesinin yanı sıra 1983’te Ulukışla yakınlarında
geçirdiği trafik kazası sonucu 50 yaşından aramızdan ayrılan bölgenin çocuğu
Mustafa Üstündağ CHP’nin Genel Sekreterliğine kadar yükselmiş, Milli Eğitin ve
Kültür Bakanı olarak Hükümette görev almıştı.Bölgenin Coğrafi ve Tarımsal
mahrumiyetini gidermenin yollarını 1923’ten bu yana bilim yuvalarında arayanların
yerlerini özellikle 1980 darbesinden sonra kimlerin aldığını Ulusça çok yakından ve
çok iyi gördük.Bölge Fakihlerden kurtarılmış, bilim fakirlerinin ellerine teslim
edilmişti.Bölgenin yetiştirdiği Dr. Lütfi Doğan gibi büyük Din bilginlerinin adları
silinmiş, yerlerine üfürükçügiller familyasından bir takım yetkisiz ve bilisiz kişiler
getirilmişti.Üniversite
arkadaşlarımdan
birisi
Taşkent’li
Ahmet
Hulusi
Özturan’dı.Geçtiğimiz yıl Antalya’da aramızdan ayrılan Özturan’ın bölgesine niçin
“Devrimci” ivmeyle eğilme gereksinimi duyduğunu son felaketle yeniden
anladım.Yaz aylarını Gökova Akyaka’daki evinde geçiren Konya’lı kadim dost Y.İnş.
Mühendisi Mehmet Bildirici’nin bölgeye tuttuğu merceklere aynı küçülmeler ve
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eksilmeler yansımaktaydı. Osmanlı yaşamında giderek bilimin uzağında kalanlar
bölge kalkınmasını yeterince gerçekleştiremediklerinden yurtlarını terk edip İlimiz
Menteşe’ye gelmişlerdi. İl merkezindeki Müftüler Bozkır’ın Hoca
Köyünden. Yeşilyurt’ta bir mahalleye adı verilen Hacı Ali Ağa 17. yüzyılda
Bozkır’dan Pisi’ye yerleşmişti. Aynı yüzyıllarda Konya merkez Kızılören ve
Bozkır’dan çıkıp Menteşe’ye gelen aileler İl Merkezi, Pisi ve Yerkesik topraklarını
kendilerine son mekan yeri olarak seçmişlerdi.Kafileler halinde terk edilen Konya’nın
bu bölgesi Cumhuriyet’te kavuştuğu “Fetret dönemi”nin fakihlerini ne yazık ki,
Cumhuriyet’in 85. Kuruluş yıl dönümünde tamamen yitirmişti.Son 50 yılın yöneticileri
acaba yiten değerlerin gerçekten farkındalar mıydı?Yoksa bölgenin son toplumsal
düzeyi onlara göre takdiri ilahi miydi?Sormaya, irdelemeye ve gerçekten fakihlerini
yitiren toplum adına üzülmeye değer bir konu.
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23.09.2011
Mustafa Kılıç
Saygıdeğer Hocam
Bana lütfedip ilim ve İslam isimli yazınızı gönderdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Hemen cevap vermeyi uygun bulmadım. Hepsini dikkatlice okudum ve biraz düşünmek
istedim.
Benim babamın dedesi Konya Medreselerinde Müderris, soyuma ait bilgiler de derlediğimden
uzun uzun onu inceledim. Osmanlı’nın son döneminde Konya Medreseleri önde geliyor.
Okuttukları kitaplar 400-500 yıllık, yeni bir kitap yazan çıkmamış !!!!
Bize ondan kalan çok az bir doküman vardı. Ben çocuktum, annem birilerine verdi. Dua
kitapları mı idi, kendi yazdıkları var mı idi bilmiyorum.
Büyük soyum Yatağan Mürsel, 15. yüzyılda Afganistan Horasan’dan gelmiş, Çevrede ermiş
kişi olarak kabul görür. Hacı Bektaş ile hocası Dediği Sultan’nın amcazade oldukları, ve
Ahmet Yesevi soyundan geldikleri yazılıdır. Elimizde onun menakipnamesi vardır,
Anadolu’ya nasıl geldikleri anlatılır. Tespit ettiğim kadarı ile Konya çevresinde bir de Seyit
Harun Veli’ye ait menakipname vardır.
Küçükken hocaya da gittim, Kuran okumasını öğrendim. Şimdi hatırlıyorum, hocama bunların
anlamları nedir, bunları nasıl öğreniriz gibi sorularım, cevapsız kaldı, sadece ezberlemem
isteniyordu.
Daha sonra Konya Lisesi’ne gittim. Zeki ve çalışkan bir öğrenciydim. Sınıf geçmem için
derste dinlemem yetiyordu. Yol gösteren olmadığı ve ailemde okuyan olmadığı için okumaya
veya kütüphaneye yönelemedim.
Ben de uyanış Lise son sınıfta oldu. Daha önceki hocalarım, anlatır, bu budur der, bunu nasıl
değerlendireceğimiz ve fikrimiz sorulmazdı. Felsefe öğretmenimiz çok farklı bir kişi idi.
Selman Erdem halen rahatsız olduğu için ziyaret edemiyorum. Çeşitli sosyal konularda (din,
milliyet, aile) konusunda anlatır. Ünlü yazarların söylemlerini belirtir. Değerlendirmeyi bize
bırakırdı. Mesela Eflatun Devlet isimli kitabında şunları söyler der ve bu kitabı okuyan var mı
diye sorardı. O gün Konya’sında sevgi saygı vardı, ama bu kitabı evinde bulunduracak aile
yok gibiydi.
İstanbul’a gidince derslerimi takipten kalan zamanda İstanbul’u tanımaya çalıştım. İstanbul
beni büyüledi. Hocamın etkisi ile Eski Yunan tarihi ve felsefesine yöneldim, uzun uzun
Eflatun’u ve diğer kitapları okumaya başladım, klasik batı müziği konserlerine, tiyatro ve
operaya gitmeye başladım. Düşünmeye daldım, fikri tartışmalara başladım. Bu şekilde
kendimi ve düşüncelerimi ölçmeye çalışıyordum.
Düşünen araştıran, doğrularını savunan bir kişi olduğumun farkına varmaya başladım.
Çok farklı düşünce, inanışlar ve dinler vardı… Ben kendime bir yol bulmalıydım.
Yaklaşık 50 yıl önce (1961) Rasyonalizmi (akılcılığı) seçtim. Thales’ten bu yana uygarlığın en
önde gittiği dönemlerde akıl ve insan düşüncesi en öne alınmamış mı? Aristo yüzyıllar önce
“İnsan düşünen bir hayvan” dememiş mi idi.
Din ve aile farklı şekilde de olsa insanoğlunun sarıldığı iki kavram vardı din ve aile.
insanoğlunun moral değerleri, inanışları olmalıydı, materyalizm ruhsuz bir düşünce olarak hiç
benimsemedim.
Ancak burada iki ana kavram çıkmakta DİN ve İLİM. İslam olsun, başkası olsun, dinler de
doğmalar vardır. Din pek çok noktada ilimle çakışır, PEK ÇOK NOKTADA da çakışmaz. O
halde Kuran ve başka din kitaplarındaki bize bildirilen bilgiler BİLİMSEL VERİ OLAMAZDI.
Uygarlık (edebiyat, sanat, müzik) insanların ortak değerleridir ve tabiî ki farklıdır.
İLİM (Science) ise insan aklı ve uzun uygulamalar sonucu insanoğlunun yaklaşık 8000 yıllık
bir uğraşıdır.
Bu gün bu uğraş bizi atom bombasına, tıpta insanlık yararına çok önemli buluşlara, Sanayi
devrimine ve bilgisayar devrimine götürmüştür.
Batı ilk çağlarda kısmen ilimle tanışmış ve Roma’nın yıkılışından yaklaşık BİN YIL karanlık
bir çağdan geçmiş eski Greko Romen köklerine dönmeyi, Rönesans ile başarmıştır.
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İLİM treni yola çıkmıştır, onu durdurmak mümkün değildir. Bize düşen bunu insanlığın
refahına eğitim ve sağlığa yöneltmeye çalışmaktır.
Bu da demokratik ve laik ve azınlık haklarına saygılı yöneticiler seçmekle mümkün
olabileceğini düşünüyorum.
Maalesef İSLAM, dünyanın çok önemli Sümer ve Babil uygarlıklarının üzerinde kurulmuştur.
Ama bunun hiçbir zaman farkına varamamıştır. Batı gibi köklerine varmayı başaramamıştır.
Zira bu büyük uygarlıklar daha önceden kum yığınları altında kalmıştı. Bu büyük uygarlıklar
da batılılar sayesinde 19. yüzyılda ortaya çıkarılmıştır. Bu büyük olayı da doğu toplumu
sadece seyretmekle yetinmiştir.
Ben 1991 yılından bu yana Anadolu’daki tarihi su yapıları ve su mirası üzerinde
çalışmaktayım. Bu konuda Anadolu’nun her dönemde çok zenginliği olduğunu ve Roma
uygarlığının Anadolu’da su uygarlığının sadece % 20 sinin ortaya çıkarıldığını sanıyorum.
İSLAM ÜLKELERİNİN, UYGARLIK VE İLMİN GELİŞMESİ YARIŞINA KATILAMADIĞI VEYA
KATILMAK İSTEMEDİĞİNİ SADECE SEYRETTİĞİNİ ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM..
BEN BUNDA İSLAMIN BU DÜNYA İMTİHAN YERİ GEÇİCİDİR, esas yaşam bundan
sonradır GÖRÜŞÜne bağlıyorum.
ÖRNEĞİN Roma’yı incelediğimde, BU DÜNYA’DA EN İYİ YAŞAMANIN ESAS OLDUĞU,
SU SİSTEMLERİNİ GELİŞTİREREK, KÖPRÜLER VE LÜKS VİLLALAR YAPARAK BU
DÜNYANIN ESAS OLDUĞU DÜŞÜNCESİNE BAĞLAMAK İSTİYORUM.
BİR DİĞER ÇOK ÖNEMLİ NEDEN DE KENDİSİ DIŞINDAKİ İNSANLIĞIN KÜLTÜR
UYGARLIK VE İLMİNİ İSLAMIN ELİNİN TERSİ İLE İTMESİDİR. İSLAM ARAP
KOMUTANININ MISIR’I FETİH ETTİĞİNDE İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİNİ BUNLARA
GEREK YOK DİYE YAKMASI BAŞKA ŞEKİLDE AÇIKLANAMAZ.
Sonsuz saygılarımla
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23.08.2011
Yurdagül Hanım
Nazik teşekkürünüzü aldım. Gerçekten Sempozyumdan çok yararlandım.
Burada şunu belirtmek isterim. Bu konudaki bilgi birikimi DSİ de kazandım. Gezi ve
araştırmalarımda onun vasıtaları ile onun imkânlarından yararlandım.
Bunu ortaya koymak benim için hem onur ve hem de görevdir.
Ayrıldığım gün Daire Başkanı Fatih Bey ile görüşemedim. Kişiliğinden ve konuşmalarından
etkilendim, onu da iletirseniz sevinirim.
Yeni başarılara koşmanız dileğiyle

19.10.2011
Sevgili Gilbert
Kızım 38 yaşında Özlem kanser tedavisi görüyor. İki gün kala çok ağırlaştı, Viyana
toplantısını üzülerek iptal ettim. Uçağım bugün 12.00 de idi, promosyon idi. Bilet geri
ödenmiyor.
Tüm arkadaşları kucaklamayı ne kadar arzu ediyordum. Hepsine selam. Toplantının başarılı
geçmesini diliyorum.
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syalcin@kartasotomotiv.com.tr

Hocam sitenizdeki belgelerin hemen hemen hepsini okudum. Ben Mali Müşavirim ama su ile
ilgili yazdıklarınız ve araştırmalarınız beni çok etkiledi.
Sizden İmzalı bir kitabınızı istiyorum. Ben Mersin Mut İlçesindenim. Memleketim ile ilgili
yazdıklarınızı okurken çok heyecanlandım. Sizin gibi araştırmacı insanları çok taktir ediyorum.
İyiki varsınız.
Not: Size daha öncede e mail atmıştım. Galiba yoğunluktan cevap veremediniz.
Serkan YALÇIN
SM.MALİ MÜŞAVİR
Konya Yolu No 185 Balgat ANKARA
Tel: 0312 5838541
Fax:0312 4738283
02.11
Serkan Bey
Mailinizi aldım. Çok mutlu oldum. İlginize teşekkür. Mut ilçesinden Yaşat Manav arkadaşım.
Benim basılı kitaplarım DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Ben de de sadece 1 tane
var.
Ama benim bütün çalışmalarım benim WEB sitesi içinde bulunmaktadır.
www.mehmetbildirici.com
Bu yıl Ağustos ayında Mut’u gezdim. Özellikle Cladiopolis antik kenti (Mutören) çok ilgimi
çekiyor. Ancak levha vs olmadığı için fazla bir şey göremedim. Internetten tiyatro yerinin
bulunduğunu ve Eşek Hanı olarak isimlendirilen büyük bir su sarnıcı olduğunu öğrendim.
Mut şöyle ilgimi çekiyor.
Mut ve Konya (Iconium) Roma döneminde 1. yüzyılda İmparator Cladius (40-54) döneminde
kurulmaya başlıyor….
Önümüzdeki yıl da Ermenek Yukarı Çağlar’da antik kent ve muhteşem su tünelleri ile ilgili bir
sergi açmayı düşünüyorum. Haber veririm.
Sevgi ve saygılarımla işlerinizde başarılar dilerim.
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02.11.2011
Dear Maia
Thank you very much for your feelings for Özlem and your warmest condolence. We have to live
after her and have to accept the reality. We only pray for her.
I especially thank for the translations. I can not explain how I am happy. It will be a new color in
my Web site.
Lundingirra a Sumerian male teacher had lived around 2000 BC in Nippur. He wrote many thing
about his Sumerian city Nippur, about his family ..ect with cuniform on the earthen tablets.
Sumerians was the first nation used the Sumerian alphabet about 3500 BC.
Among his works a map is very important for me. On the map we can see irrigation canals and
the Fırat (Turkish) river.
Nippur is now in Iraq
With my best wishes and my thanks

Dear Mr. Bildirici,
Wishing all the best for you at this time, I am attaching to this message, the new Portuguese
translations with the appropriate corrections we discussed. Please, do not use the previous
translations I sent to you.
I am sending it in a Word format and PDF format. When you open this document in Word, it is
very important that all the accents are maintained as it shows in the original translations.
Since I do not know if, when you open this document on your computer, the accents are
maintained, I am also enclosing a copy in a PDF format.
I still have one more text to translate and those notes regarding the guest form. I will do it next
and send them to you.
Kind regards, Maia

20.11.2011
Dear Maia
Thank you very much for your new translations. I will put them in my Web Site two mounts later.
I will write you.
Thousand of thanks again, I think somebody from Brazil will learn water history of Turkey.
With my best wishes
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23.12.2011
Dear Maia
I will put your translation in January into my Web Site. I send you to correct lastly.
I think we started very important project with this translation. Some Roman water systems are
known in Brazil, because once Portugal was Roman land.
But Hittite and Urartu civilization and their water supply systems are known. On the other hand
Turkish people know Pele and some other footballer from Brazil.
Secondly I do want some thing about ancient water supply systems of Brazil before colonization.
You wrote something before. With new documents I do want to put them in English on my web
site. It will add richness on my Web site.
Thousands of thanks for your help on the subject and
A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.
With my best wishes.
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Dear Mr. Bildirici,
Thank you for your message. I am humbled by your kind words, I am just starting my day
and just to think that I could bring even a little happiness to you has given myself much joy.
Also, thank you for clarifying about Lundingirra's real identity. It must be such an interesting
story the one he wrote, as it serves to provide some important understanding about the way
people lived at that time.
It is also very interesting thing for me to learn that the Sumerians were the first people to use
the alphabet and to document a language in a written form! I didn't know that before and it is
really a fascinating accomplishment that contributed so much for our civilization of today.
Reflecting upon it, the text you wrote and the fact that I am translating your text into another
language, is, somehow, all connected with the cuniform alphabet codified in a written form by
the Sumerians and with Lundingirra's earthen tablets...
Any way, I will have to make some changes to the previous translations I sent to you,
because I used the text as it appears on the book and there, Lundingirra is shown as a
lady...So, please, don't use these translations. I will send a new one with the appropriate
corrections to this part of the text.
I also have the following suggestion:
At the end of each language section, you could provide a brief translation of those words
which appear on Turkish pop up window of your guest book. In other words, I am talking
about the form the guest is supposed to fill out on your guest book. For instance, I couldn't
find on the internet, even using a translator, the meaning for some of those words, so I was
not able to send you a message using the guestbook form.
Exemple:
1- I could not find on the internet the meaning for the word "Adý".
2-I was able to understand, though, that "Soyadý" means something like "family name" or
"last name", right?
3- Konumu: I found "title" or "subject"
4-E-Posta Adresi: email address
5-Puaný: Could not find a translation for this word
6-Mesajý: Message
So, if you translate these words for me, then I can translate them in Portuguese and you can
also provide this translation at the end of the Portuguese section of your web site.
Have a peaceful day and rest assured that you have a friend in Brazil who sincerely wishes
you all the best for you.
maia Lannes - Brazil
maia@unigaia.org

Dear Mr. Bildirici,
Finally, I was able to do the translations of your site into Portuguese. I understand that this
may not be a good time for you to talk about the translations. Therefore, when it is an
appropriate time for you, I have some few questions, as mentioned below:
First, let me explain that I am sending you the text in a Word format, which you can make
changes in order to publish it on the web.
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I used size 16 for the headings and size 14 for the text. But , of course, you or your web
publisher can change these sizes and the way I formatted
In the portuguese translations, right at the beginning, I combined two paragraphs into one
only, with your personal information. I did that for clarity and to avoid being repetitive.
In Portuguese language, there are many accents and signs on the letters (like in Turkish)
and it is important to keep them in place, to prevent any kind of misunderstanding on the part
of the reader.
Finally, rest assured that I tried to do a professional translation of you texts. Actually, I have
done some work before as a translator and interpreter for the Brazilian Consulate, the United
Nations and for some major events in Brazil. But it is a very time consuming activity, so I
don't do it anymore. That all said, despite the time it took, I used my best skills and
knowledge to do these translations for your site.
I plan to finish with the other text you requested me to do, this weekend. So, now, I am
sending you the first part, which includes your biography and a translation for the whole text
from the book "A Tale of Water"
I have the following question about this text:
On the book, "A Tale of Water", in the paragraph, on page 59, in which you talk about "The
Life Story of Ludingirra", you refer to this person as a female: "Information about her city, her
family, and herself..."
However, on your web site, in the English version, it does the opposite, and the reader has
the impression that Ludingirra is a man: "Information about his city, his family, and himself ..."
Could you please, clarify for me if Ludingirra is a woman (as stated on the book) or a man?
Portuguese language uses gender for everything (verbs, articles, adjectives and so on). I
need to know which one is right, so that my text, in Portuguese, is correct.
Right now, in the Portuguese translation I wrote it as Ludingirra being a lady, like it appears
on the book. But, please, let me know if this is correct.

Mr. Bildirici, besides the fact that I was very busy with my work during this time, I had two
situations that prevented me to send these translations earlier, as I wanted to. Once, I had
done some of the translations and then, my computer got stolen and I lost everything.
Then, last year, my younger brother died with brain cancer and I spent a long time at the
hospital with him.
But, I never forgot your site and in a very synchronistic way, I was planning to do the
translations these very days when I received your email.
I am praying for you and your family, I know this to be a difficult and sensitive time for you
and I very much respect it. So, please, you don't need to reply to any of my messages at this
time. Only when it is a good time for you. I totally understand it.
All my best regards to you and your family,
Maia
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b.b.b
Principal
Mehmet Bildirici (1939)
bbb
bildirici bilgi birikimi
Base de Dados do Bildirici

email:
mehmet_bildirici@yahoo.com
Turco
Alemão
Inglês
Armênio
Japonês
Visitantes
Notícias
Bem-vindos ao “bbb”, Base de Dados do Bildirici!

Eu nasci no dia 24 de fevereiro de 1939, em Konya, na Turquia. Formei-me, em 1957, no Faculdade
de Konya e, em 1962, na Universidade Técnica de Istambul, (Insaat Yüksek Mühendisi) como
engenheiro civil. Trabalhei em Konya por 30 anos. Nos anos entre 1971-1982, fui professor na
Academia de Konya, atualmente, parte da Universidade de Seljuk, na qual ensinei sobre Materiais
de Construção e a Estática da Construção. Trabalhei ainda, de 1984-1996, no DSI IV, Diretoria
Regional e, depois, aposentei-me.

Em 1996, mudei-me para Istanbul. Em 1997-1998 tornei-me consultor (Müsavir) do Projeto Yeşilçay.
Além disso, em 1997, tornei-me consultor (bilirkişi) para os tribunais de Istambul.

Tenho dedicado-me à história do sistema de abastecimento de água, como também, à herança
cultural da água desde 1991. Tenho participado de muitas conferências e seminários, como
“International Cura Aquarum conferences”. Realizei várias palestras e publicações. Tenho dois
livros publicados pelo Diretoria Geral, DSI, em 1994 e 2004. Atualmente, resido em Istambul.
Caso esteja interessado(a) neste assunto, eu o(a) convido a visitar o “bbb”!
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HISTÓRIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS CIDADES DA ANTIGA ANATÓLIA
1.3 Estas publicações, de minha autoria, encontram-se disponíveis e podem ser acessadas da
seguinte maneira: Primeiro, acesse o link , na lingua turca, “1.3 TARİHİ SU YAPILARI” e depois
acesse as páginas abaixo:
1.3.8 – Projeto das Planícies de Konya
Relatório preparado para o Diretoria dos Serviços Hidráulicos de Konya (DSI) Páginas 168-172
1.3.11 – “ História das Irrigações nas Planícies de Ereğli of Konya.”
16 º Congresso ICID ( CIID – Comissão Internacional de Irrigações e Drenagem) Cairo, Egito - 1996
- Com Öztuğ Bildirici. Seminário de História 1G Pag. 179-194
1.3.15 – “História da Irrigação nas Planícies de Bayburt.”
17 º Congresso ICID, Granada, Espanha – 1999
- Com Ö. Bildirici. Seminário de História 1J Pag. 71-86 (R8)
- Páginas 255-272
1.3.16 – “História dos Sistemas de Irrigação na Região de Konya.”
17 º Congresso ICID, Granada, Espanha – 1999
- Com Ö. Bildirici. Seminário de História 1J Pag. 87-106 (R9)
- Páginas 274-295
1.3.19 – “Sistema Moderno de Irrigacão do Vale de Konya - Konya Ovası Sulaması” – 2000
- Inglês e turco) Çatalhöyük'ten bugüne Çumra
- Konya-Çumra 15-16 Setembro2000. pag.161-168
- Páginas 322 – 33
1.3.20 – “História das Barragens da Antólia” - 2001
11 º Conferência Internacional sobre a Água na Antiguidade, 7-12 de maio, 2001,
Israel
- Cura Aquarvm - Israel, (Publicações pag. 137-144)
- Siesburg 2002, Alemanha - pag.137-143
- Páginas 340 – 350
1.3.21- “ O Sistema de Abastecimento d’ Água da Antiga Galata”
18 º Congresso ICID, Montreal, Canadá
-

Páginas 350 – 363

1.3.24 - “ A Cisterna e o Aqueduto de Ceramos na Antiga Caria”.
12 º Cura Aquarvm em Éfesos, 2-10 de out., 2004 Kuşadası
-

Páginas 385 – 398

1.3.26- “Sistema de Abastecimento de Água de AKilyos, com Suterazis”
13 º Cura Aquarvm na Jordânia 01-19 de Abril 2007
-

Páginas 404 – 410
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1.4 – 5º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA (WWF5) –World Water
Forum, março, 2009, Istambul
ARTIGOS APRESENTADOS E PUBLICADOS NO 5º
FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
MEHMET BİLDİRİCİ
1.5 SITEMA DE ABASTECIMENTO D’ ÁGUA NA ÉPOCA
DOS HITITAS E URARTU
Os Hititas viveram na Anatólia Central, no segundo milênio a.C. e
construiram barragens e monumentos para água. Os povos do Reino de
Urartu viveram na parte leste da Anatólia, no primeiro milênio a.C. e
construiram barragens e longos canais de irrigação para melhorar a sua
economia. É interessante que as construções hidráulicas de Urartu
existam até os dias de hoje e, continuam até mesmo a serem usadas.
Estes monumentos são frutos da rica civilização da Anatólia e somente
podem ser vistos, aqui, na Turquia.
A Anatólia , ou Anadolu, an língua turca, é atualmente a Turquia e o
berço de várias civilizações. Eu acredito que esta seja a riqueza do nosso
país. Estes monumentos devem ser examinados, devem ser protegidos e
preservados para o futuro e as novas gerações. Mas como devem ser
mantidos? Que planos devem ser seguidos? Eu acredito que, se nós
apreciamos e examinamos estas questões junto a comunidade
internacional, nossa herança cultural e as civilizações do mundo inteiro
vão ser beneficiadas.
5º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
(Tema 6.5 Água e Cultura pag. 46-47)
UM CONTO SOBRE A ÁGUA – Fevereiro, 2009
(Este livro foi publicado como um legado do WWF5)
Uma Entrevista muito interesante com MEHMET BİLDİRİCİ
Página 58/282
PARA OS GREGOS A ÁGUA SIGNIFICAVA
DESENSOLVIMENTO
“Nas cidades gregas da Grécia e da Anatólia, grande importância era
atribuída a capacidade de trazer água para a cidade, e a nascente de
água fresca era considerada tão importante quanto o nível de
desenvolvimento da cidade.”
Uma das contribuições mais importantes da Grécia e da Anatólia para o
mundo foi, sem dúvidas, que estes povos transmitiram os conhecimentos
científicos simbolizados por Tales para muitas outras civilizações.
MEHMET BİLDİRİCİ é engenheiro e professor de engenharia da Faculdade
de Engenharia da Universidade de Selçuk , em Konya. Ele tem feito
pesquisas sobre a história dos aquedutos na Anatólia e, sobre Tales, o qual
poderia ser considerado como um seu copanheiro. Ele nos conta o seguinte:
Bildirici: Tales viveu em Mileto durante os anos de 624-548 a.C. Ele era
uma pessoa visionária desta civilização. Nós temos pouca informação
sobre a vida de Tales; Apenas sabemos que ele foi um dos sete sábios do
primeiro período.
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Tales foi pioneiro em adotar uma visão revolucionária. Ele acreditava
que os eventos naturais não eram manifestações dos deuses; Os eventos
deveriam ser examinados sob a mente humana. Este pensamento era
uma abordagem totalmente inovadora. A cultura ocidental e o
conhecimento nasceram com Tales. Ao mesmo tempo, Tales era
filósofo, matemático, engenheiro e hidrólogo. Tales considerava a água
um dos componentes mais importantes da natureza e introduziu a idéia
de que, no mundo, a terra seca flutuava num oceano.
Tales acreditava que a água fosse a substancia principal no mundo. A
cultura helênica, na qual ele cresceu, atribuia grande importancia à água.
Para os gregos, a água era um sinal de desenvolvimento.
Bildirici: Nas cidades gregas da Grécia e da Anatólia, grande
importância era atribuída a capacidade de trazer água para a cidade, e
a nascente de água fresca era considerada tão importante quanto o nível
de desenvolvimento da cidade. O curso d’ água trazido para as cidades
era usado nas fontes das ruas, nas edificações mais importantes da
cidade e nos locais de banhos. Sabe-se que a maioria das casas possuia
um banho, e que havia cisternas debaixo das casas dos mais ricos, nas
quais as águas da chuva eram armazenadas. Durante este período, não
havia nenhum sitema de encanamento nas casas. A água era trazida
para dentro das casas das fontes nas ruas. Muitas casas dependiam de
poços de água.
Ao planejarem as cidades, eles também consideravam a distribuição e o uso
da água, ao qual eles davam muita atenção.
Bildirici: Muitas cidades, na Anatólia e na Grécia, foram construidas
segundos os planejamentos feitos por Hipodamus de Mileto. Nestes
mapeamentos das cidades, as ruas eram desenhadas numa rede e a
localização dos templos, o sistema de distribuição de água, a remoção do
esgoto e proteção, tudo era planejado com antecência.
Eles utilizaram diversas técnicas para conduzir a água sobre áreas
montanhosas e para distribuir a água pela cidade. Entre estas, encontra-se
o sistema de sifão e canos de chumbo, os quais, acredita-se, foram usados
pela primeira vez pela civilização grega.
Bildirici: Muitas cidades fundadas no período helenístico, encontram-se
ainda subterradas, aguardando serem escavadas e pesquisadas.
Algumas foram destruidas, pois construiram sobre elas durante o
período romano. Infelizmente, não tem sido feitas pesquisas e estudos
suficientes sobre este assunto. Assim sendo, menciono apenas alguns
exemplos conhecidos sobre como eles conduziam a água para as cidades.
Nós sabemos que, de maneira geral, eles usaram condutores de
ceramica cozida e canais cobertos para transportar a água para as
cidades. Eles cavavam túneis ao longo dos cursos d’água. Cisternas,
dentro e fora da cidade, eram construidas para armazenar a água,
trazida desta maneira, como também, pela água da chuva.
As escavações demonstram que, cerca de 2200 a.C., a técnica do sifão
estava sendo utilizada para trazer água para o Palácio de Knossos, na
ilha de Creta. Eles observaram que, quando a água era bombeada de
um lado do sifão, a água fluia do outro lado. O sifão utilizado em
Knossos, encontra-se apenas a alguns metros de profundidade.
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Contudo, em períodos mais tardios, no reinado de Pérgamo, em
particular, grossos dutos murados e canos de chumbo de proporções
bem maiores foram usados. O diâmetro interior dos dutos de cerâmica
utilizados até as cidade, geralmente, eram de 10 centímetros em
diâmetro, e os canos tinham 1-2 centímetros em espessura. Mas aqueles
utilizados em Pérgamo, tinham, contudo, 5-7 centímetros de espessura,
pois estes trabalhavam sob pressão. O aqueduto tinha cerca de 20
kilômetros de extensão e o vale, cerca de 25 metros de profundidade, na
origem da pressão. Os dutos funcionavam sob 25 metros da pressão d’
água. Estes eram conectados por blocos de pedra de 50 centímetros de
largura. Acredita-se que este sistema foi construido 200 anos a.C. e, que
esta foi a primeira estrutura de sifão por pressão, na Anatólia e no
mundo.
A estrutura de sifão nos dutos de pedra também foi vista em Kuyucak,
na província de Aydin. Segundo Weber e Fahlbusch, os quais
pesquisaram esta região, estes dutos foram colocados no período
helenístico.
Nas fundações do Templo de Artemis – construído na cidade de Éfesos,
no período Jônico e considerado uma das sete maravilhas do mundo –
foram encontrados canos de chumbo. Estes foram os primeiros na
história das construções hidráulicas. Este é um exemplo muito
importante ilustrando o nível do conhecimento hidráulico durante o
período Jônico. Os canos de chumbo toleram alta pressão. Medições
realizadas na Áustria, determinaram que estes canos podiam suportar
51 bars de pressão. Um destes canos encontra-se em exibição no Museu
de Éfesos.
Durante o período Helenístico, os canos de chumbo com sifão foram
construidos ao longo do curso d’água de Madradağ, na entrada da
Acrópole de Pérgamo. O comprimento do vale, através do qual corre o
tubo de chumbo e 3250 metros; sendo o seu ponto mais profundo 160
metros. Acredita-se que, o diâmetro interior do cano de chumbo fosse
17.5 centímetros, com 5.5 centímetros de espessura. Os canos eram
conectados, uns com os outros, por anéis de pedra. Sabe-se hoje que,
estas construções eram um projeto de grande porte, sem ter existido
nenhum outro projeto com semelhantes proporções até o século 19. Este
imenso projeto foi realizado durante o reinado do rei Eumenes II.
A água era trazida para capital do reino de Amasya, a Torre de
Amasya, através de dois canais separados. Uma outra estrutura nesta
cidade, a qual foi reconstruida durante o período Helenístico, foi o
“Poço de Crimbolu”. É um poço de 140 metros, 70 metros de
profundidade e 5 metros de largura, o qual pode ser acessado por meio
de uma escadaria. Este poço possui também um sistema de ventilação.
Os gregos também cosntruiram um sistema para remover o esgoto da
cidade.
Bildirici: Nós sabemos que existiram projetos para resolver o problema
do esgoto no mundo antigo desde os Sumérios. Nippur, uma cidade
suméria e centro cultural, tinha um sistema de esgoto. Este fato foi
mencionado no livro, “A História da Vida de Ludingirra, o Sumério”,
do estudioso dos sumérios, Muazzez İlmiye Çığ. Cerca de 4000 anos
atrás, na cidade de Nippur, viveu um professor chamado Ludingirra.
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Informações sobre a sua cidade, a sua família e sobre ele mesmo, foram
gravadas numa tabuleta de argila, na língua suméria, entitulada “A
História da Vida de Ludingirra.” A tabuleta número 15, contém a
seguinte informação, sobre o sistema de esgoto: “ Tem um lavatório em
casa, debaixo da escada para cima, o seu chão é coberto por tijolos, com
um grande orifício no centro. O esgoto é levado para outros lugares
através de tubos de cerâmica e, torna-se inofensivo por meio de certas
técnicas.”
As cidades gregas tabém possuíam sistema de coleta do esgoto. A cidade
de Priene, é a única cidade da antiguidade, com características
helenísticas, que sobreviveu sem ser destruida. A cidade foi criada de
acordo com o planejamento de Hipodamus e, canais de esgoto foram
inseridos debaixo das ruas. Apesar de sabermos que estes canais de
esgoto foram construídos no período helenístico, ainda não temos
informação sobre como o esgoto era tratado.
Existem também canais de esgoto na cidade de Éfesos. Contudo, as
descobertas são insuficientes para nos dizer se petecem ao período
helenístico ou romano.
Os gregos, mesmo tendo fundado muitas cidades pequenas, todos falavam a
mesma língua e compartilhavam a mesma mitologia e crenças, como
também, o desenvolvimento científico e tecnológico. Eles desenvolveram
esta cultura, compartilhando-a com outras civilizações, com as quais eles se
relacionavam, e passaram uma síntese para as próximas gerações.
Os gregos entraram na Anatólia, sob pressão dos Akars, que eram
gregos também. Lá, os jônios, os eólios e os dórios estabeleceram e
desenvolveram cidades estados. Mesmo que as cidades estados fossem
independents nos seus negócios internos, elas eram unificadas pela
língua, religião e mitologia. Eles também celebravam nos mesmos
templos. As celebrações no famoso templo de Apolo, em Didyma, é um
bom exemplo.
Os imigrantes que colonizaram a Anatólia, absorveram a cultura e os
conhecimentos obtidos das civilizações com as quais eles faziam trocas
comerciais na Anatólia e seus arredores. E, decorrente disto, eles
criaram uma nova e importante síntese. Estes acontecimentos formaram
a base das futuras civilizações.
O Império Persa, o qual conquistou e reinou sobre a Anatólia, a partir
do ano de 546 a.C. em diante, não foi expansionista no sentido religioso
e cultural. Eles permitiam a liberdade regiosa e cultural para os seus
súditos na condição de que estes obedecessem as regras estabelecidas.
No ano de 334 a.C., com a campanha de Alexandre o Grande, a
Anatólia inteira, mais uma vez, submeteu-se à civilização helênica.
Quando os romanos chegaram na Anatólia em 133 a.C., os reinos
helenísticos desapareceram, um a um e, 30 a.C., com a morte da última
rainha do Egito, Cleópatra, o período helenístico chegou ao fim
politicamente. Contudo, a civilização e a cultura, desenvolvidas no
período helenístico, continuaram no período romano
Maia lannes, Brazil
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KADINHANI KÖYLÜTOLU BENDİ

Selamlar Mehmet Bey. Konya, Kadınhanı, Köylütolu Köyü'ndenim. İnternette köyümüz ile
ilgili araştırma yaparken sizin yazınızı okudum. Köyümüzdeki Hitit bendinde çıkan yazılarda
ne yazdığı, yani tercümesini bulamadım.Eğer elinizde bu yazının tercümesi varsa
göndermenizi rica ediyorum.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.Teşekkürler.
msbyilmaz@hotmail.com
20.11.2011
Sami Bey
Mailiniz için çok teşekkür ederim. Köylütolu bendi civarında bulunan kitabe kısmen okunmuş,
bir özeti Tarihi Su Yapıları (1.1) bölümünde var.
Esas benim sizden istediğim, bu bent veya sedde çok tartışılmış, kimileri bend ve kimileri
koruma seddesi olarak nitelemektedir. Ben bir defa gidebildim. Gördüğüm kadarı ile bent için
bir su kaynağı yok.
Bunun yerinde yaklaşık boyu ve yüksekliğini ölçersen çok sevinirim. Tabii birkaç fotoğrafla..
Köyün yaşlılarının görüşü nedir, orada su birikebilir mi? Koruma seddesi ise amacı ne
olabilir.
Köy yaşlılarının görüşü varsa olası yanlışları düzeltecek….
En iyi dileklerimle

Teşekkürler Mehmet Bey.Dedem 1924 doğumlu.Onunla bu mevzuyu konuştum.Köyümüzde
geçmişten bu yana hiç akarsu olmadığını söyledi.Halen de böyle bir su kaynağı yok.Ama
köyümüzün güneyinde kuş uçuşu yaklaşık 10 km. uzaklıkta sıra dağlar ve bunların üzerindeki
karların erimesiyle mevsimsel olarak akan ufak dereler var.Bu derelerin bizim köyümüze
kadar aktığı hiç görülmemiş.Fakat geçmişte akıp akmadığını bilemiyoruz. Bahsettiğim dereler
Bulasan Çayı olarak birleşmektedir.Bulasan Çayı halen akmaya devam etmekte olup, Ilgın
Şeker Fabrakisı yanından geçmektedir.Bizim Köy ile aradaki mesafe yaklaşık 8-9 km
dir.Burada araştırılması gereken Bulasan Çayı nın oluşumu ve dere yataklarının nasıl
birleştirildiği.Yani suyun yönünün sonradan açılan yataklarla değiştirilip değiştirilmediği
konusu olsa gerek.Benim meslek ve bilgi birikimi olarak bu çapta bir araştırma yapmam
sözkonusu değil.Size yardımcı olabilirsem kendimi mutlu hissedeceğim.

Date: Sun, 20 Nov 2011 00:04:00 -0800
From: mehmet_bildirici@yahoo.com
Subject: Re: Köylütolu Hitit Bendi
To: msbyilmaz@hotmail.com
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Mehmet Bildirici
It is a great pleasure to invite you to the 2nd Berlin Water Dialogues on 20-21 January
2012.
The conference will take place in conjunction with INTERNATIONAL GREEN WEEK BERLIN
and its political opening, the Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).
The Berlin Water Dialogues 2012 will offer a one-day interactive conference format for
international representatives of industry and research as well as politicians and government
officials. The meeting will address the significance of the links between water resources and
food security and provide the opportunity to exchange ideas during discussion rounds and an
evening event. Registration includes access to the trade fair, its opening ceremony and the
International Agriculture Ministers' Panel Discussion on 21 January. The event takes place at
the Berlin fairgrounds, Messe Berlin.
For more information and registration:
info@blueplanet-berlin.com
www.blueplanet-berlin.com
Registration Fee:
€ 150,- (incl. VAT)
Including Contributions from:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Aleksandras Stulginskis University Kaunas, Lithuania - Prof. Dr. Antanas
Maziliauskas
Bayer CropScience AG
Center for Development Research Bonn (ZEF) - Prof. Dr. Joachim von Braun
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
European Crop Protection Association (ECPA) - Dr. Friedhelm Schmider
European Water Partnership (EWP) - Friedrich Barth
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - Alexander Müller
German Federal Ministry for Agriculture - Friedrich Wacker
German Federal Ministry for the Environment - Thomas Stratenwerth
Humboldt University Berlin - Prof. Dr. Konrad Hagedorn
International Food Policy Research Institute (IFPRI) - Dr. Claudia Ringler
Otto Group - Dr. Johannes Merck

Liebe Mitglieder der DWhG,
im nächsten Jahr feiern wir das 10-jährige Bestehen unserer Gesellschaft. Wie schon
beim 5-jährigen Jubiläum möchten wir dazu einen eigenen Band der Schriften der
DWhG herausgeben, dessen Beiträge das breite Spektrum unserer Aktivitäten
wiedergeben soll.
Ich würde mich sehr freuen, wenn alle, die dazu beitragen wollen, mir bis zum 31.
Januar 2012 ein Thema mitteilen könnten. Die Beiträge selbst sollten bis zum 31.
März 2012 eingereicht werden.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes Neues Jahr
und verbleibe mit besten Grüßen,
Ihr Christoph Ohlig
Dr. Christoph Ohlig
Parkstr. 32
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Büsra Geyik

Merhaba;
Adım Büşra Geyik. Gazi üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde üçüncü sınıf
öğrencisiyim. Bu yıl ki projemizde ben ve arkadaşlarım Balıkesir/Bandırmanın lojistik kent
olmasını çalışıyoruz. Bizler Bandırmanın sahip olduğu, demiryolu ve denizyolu ulaşımıyla
lojistik bir kent olabileceğini düşündük. Hocalarımız taşımacılık için Bandırma'yla Erdek
arasında bir kanal açmamızı istiyorlar. Hızla bilgi toplamaya çalışıyoruz. Ama zamanımız çok
kısıtlı ve yetersiz kaldık. Araştırma yaparken sizin kanallarla ilgili çalışmalarınıza denk
geldim. TARİHİ SULAMA, SU DEPOLAMA,TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ yazınızda
sizin de bu bölgede önceleri var olan bir kanaldan bahsettiğinizi görünce (Roma
dönemi - Cyzicus (Bandırma) kaplamalı kanal) bize yardımcı olabileceğinizi
düşündüm. Haftaya perşembe jürimiz var. Bizim hızla bu planı yapmamız gerekli. Çok
yoğun olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Fazla zamanınızı almayı istemem. Ama bana beş
dakikanızı ayırıp mailime cevap verirseniz çok mutlu olurum.
Biz Bandırma-Erdek arasında böyle bir kanalı ne kadar maaliyetle ne kadar sürede
yapabiliriz?
Bu kanalın genişliği ve derinliği ne kadar olmalı?
Kanal deniz seviyesiyle aynı mı olmalı yoksa Bandırma ve erdek körfezlerindeki kirliliği
temizlemek amacıyla deniz seviyesinden aşağıda yoksa yukarıda mı olmalı?
Faydaları neler olabilir?
Siz İnşaat Yüksek Mühendis ve Araştırmacı-Yazar olduğunuz için dünyada var olan örnekler
ve deneyimleriniz üzerinden bize yardımcı olabileceğinizi düşündüm.
Umutla sizden gelecek cevabı bekliyorum. Şimdiden çok teşekkürler.
busrageyik06@hotmail.com
Büsra Geyik
14.12.2011
Sevgili Büsra
Mailinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Ben eriştiğiniz kitabımda tarihi kanalları incelemeye
çalıştım.
Sizin ki farklı bir olay sanıyorum. Hocalarınız umuyorum sizden sanal bir kanal göstermenizi
istiyorlar. Böyle bir kanalın çok yüksek maliyeti var, bir an paranız var, oralar SİT alanı,
oralardan ve Belediyeden izin gerekli, bu kanalda bir kamu yararı olmak kaydı ile
kamulaştırma gerekli, ancak yıllarca süren bir uğraştan sonra Belediye ve Devlet açtırabilir.
Erdoğan’ın ikinci Boğaziçi kanalı gibi bir şey. Böyle bir şey imkansız
Çevrenin dünya çapında antik kenti CIZIKOS, ki Constantinapolis (İstanbul) 4. yüzyılda
başkent olmadan önce ondan kat kat büyük bir kent. Kapıdağı’ndan gelen antik kanallar,
sarnıçlar çok ilginç, bu kentte yapılacak araştırma ve incelemelere bazı hafta sonları
gelebilirim. Burada eşsiz tarihi su yapıları, iki taraftan birbirine bağlı liman kalıntıları yer
almaktadır.
Prof. Dr.İbrahim Gürer ile tanışırız. Prof Dr. Orhan Kuntay sınıf arkadaşim.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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Tekrar merhaba Mehmet Bey;
Öncelikle mailime cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. İbrahim
Gürer hocayla tanışmadım ama Orhan Kuntay geçen yıl proje hocamdı. Orhan hocayla Eski
Foça'yı çalışmıştık. Kendisi doğaya ve tarihe epey önem verdiği için güzel ve zevkli bir
çalışma dönemiydi.
Bandırma öyle değil, ordaki tüm tarihi yok etmişler, kentin eski kimliği kaybolmuş.
Şimdiki kimliği de sanayi kenti olması.
Projeler öğrencilerin farklı planlama anlayışlarını benimsemeleri, hayal güçlerini
geliştirmeleri üzerine kurulu. Hocalarımız da gerçek siyasi şartlarda böyle bir kanalın
mümkün olmaycağını biliyorlar. Ama ısrarla bu çılgın projeyi gerçekleştirmemizi istiyorlar,
fakat öncesinde böyle bir kanalın kazanım ve kayıplarının neler olacağını bilmek istiyorlar.
Bu kapsamlı ve zor bir çalışma, fakat fazlasıyla araştırma yapmak için zamanım çok az ve
teknik bilgim çok yetersiz.
Proje için senaryomuz 2025 te Bandırmayı lojistik bir kent haline getirmek. Bu kapsamda
lojistikle ilgili bilgi ve fikir alışverişi için Balnak ve Horoz Holding lojistik firmalarıyla
irtibata geçtim. Araştırmanın yanı sıra konunun uzmanlarının da fikrini almak çok faydalı.
Bandırma limanından yılda 5 milyon yük taşınıyor, demiryoluyla 360 bin ton yük taşınıyor.
Ben ro-ro gemileri ve ro-la trenleriyle taşıma kapasitesinin arttırılmasını önereceğim. 250
ha'lık Lojistik köy kurduk. Bandırma limanına yanaşan gemiler için rıhtımların bulunduğu
noktada derinlik 8-12 m arasında. Yükün yurtdışına taşınmasında gemiler Erdek'in üst
kısmından dolanıp Çanakkale boğazından geçerek gideceği ülkelere(İtalya, Fransa,Almanya
vb.) ulaşıyor. Kanal yapılırsa üst kısmı dolanmadan doğrudan Çanakkale boğazından
geçecekler.
Bandırma-Erdek arasında taşıma amaçlı bir kanal yapıldığı zaman işte bu gemilerin
geçebilmesi için ne kadarlık bir derinlik ve büyüklüğe ihtiyacım olduğunu
bilmiyorum. Kanaldaki su seviyesiyle deniz seviyesinin ilişkisi nasıl olmalı bilmiyorum.
Bu konularda bir bilginiz veya tahmininiz varsa bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.
Ve bir proje yaptığımda en önemli şey karalarımı gerçekten savunabilmem, doğru olması. Bu
noktada da sizin böyle bir kanalla ilgili kişisel fikriniz benim için önemli.
Sizce böyle bir kanal Türkiye ve Bandırma için faydalı olabilir mi?
Bandırma-Erdek körfezlerinin kirliliğini temizleyebilir mi?
Kısalttığı mesafe ve etkileri açısından böyle bir maliyete değer mi?
Bu konuda fikirlerinizi bilmek benim için önemli.
Saygılarımla...
Date: Tue, 13 Dec 2011 22:52:27 -0800
From: mehmet_bildirici@yahoo.com
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Sevgili Büsra
Geçen mailde genel olarak yazmış, harita incelemesi yapmamıştım.
GERÇEKTEN PROJE HARİKA…
Şöyle ki, Bugün Bandırma-Erdek arasındaki Deniz Ulaşımı
yapılabilmekte… Uzun bir yol…

Kapıdağı

dolaşılarak

HALBUKİ İLK ÇAĞDA BU BÖYLE DEĞİLDİ. KZIKOS KENTİ PLANINI İNCELERSEN (sayfa
22 Tarihi Sulamalar Kitabı) Erdek tarafından gelen gemiler dışa korumalı iç limana girecek ve
bandırma tarafından iki kanalla dışarı çıkabiliyor. Kapıdağı dolaşmaya hiç gerek yok.
KZIKOS LİMANI VE DENİZ BAĞLANTILI KANALLAR, KENT TERK EDİLDİĞİ İÇİN
TAMAMEN DOLMUŞ DURUMDA….
Bu Liman ve kanallar içi dolmuş temizlendiği takdirde Erdek-Bandırma arası deniz yolu hazır.
Koruma Kurulundan izin alındıktan sonra kanalların temizlenesi belediyeler için çok basit bir
iş, Tarihi ve turistik tarafı şahane, ekonomik deniz ulaşımı için kanallar biraz genişletilebilir.
Bu şahane projeyi savunmak ise sana düşüyor, kolay gelsin diyorum.
Büsra
Mailini aldım. Doğru kent planına ulaşmışsın. Burada şu kesin o zamanın küçük gemileri
limana girip iki körfeze çıkabiliyor. Limanın ve kanallar zamanla dolduğu için ebat temizleme
sonucu ortaya çıkacak, Başbakan Erdoğan’ın ikinci Boğaz kanalında yükseklik yaklaşık
toprak üstü 200 m olduğuna göre burada sadece temizlik var…
Tabii Kzikos ilk çağda bölgenin en gelişmiş kenti, limanı ortaya çıkınca şaşkınlık içinde
kalabiliriz. Örnek olarak Yenikapı Langa da bir iç liman olduğu biliniyordu ama ebatları
hakkında bilgi yoktu. Dünya çapında günün gemileri ve çok büyük bir ortaçağ limanı çıktı.
Buradaki liman çok daha muhteşem olabileceğini tahmin ediyorum. Kzikos’a en muhteşemlik
veren bu eşsiz limanı…
Burada koruma kurulları ebatları artıramaz, Temizlemeler Koruma Kurulu ve Kültür
Bakanlığının yönetiminde olmalıdır.
Tarihi turistik, küçük tekneler için şahane olur. Ama çok büyük ticari gemiler Kapıdağı
dolaşmak durumdadır.
Değerlendirmenizi buna göre yapın, kolay gelsin diyorum.
Projeyi çok sevdim. Bir ilerleme olursa görmek ve yardımcı olmak için gelmeyi isterim. Sizin
yapacağınız bir fikir projesi, desteklemek ve restore etmek devlete Kültür Bakanlığına düşer.
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Değerli Su Dostu,
5. Dünya Su Forumuna ev sahipliği yapan Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki su
problemlerinin çözümüne katkı sağlamayı ve bu konuda işbirliği yapmayı
hedeflemektedir. Türkiye, gelecekte düzenlenecek Dünya Su Forumlarının başarısının
devamından hareketle, kritik su sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik
faaliyetleri teşvik etmek üzere “Uluslararası bir SU ÖDÜLÜ vermeye” yönelik teklifini,
Dünya Su Konseyi’ne (WWC) sunmuştur. Dünya Su Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bu Ödülün hazırlanması ve verilmesi için ortak bir çalışma
yürütecektir. Bu Ödülün; “SU KONUSUNDA” uygulanabilir bilimsel çalışmaları, yeni
teknikleri, teknolojik yenilikleri, farkındalığı ve bölgesel işbirliklerini ortaya koyan kişi ve
kurumlara verilmesi kararlaştırılmıştır.
Ödülün ana teması özetle “su problemleriyle mücadelede yenilikçi çözümler” olarak
belirlenmiş olup ödülün detayları http://www.dsi.gov.tr veya
http://www.worldwaterforum6.org/en/the-forum/prizes web sayfalarından öğrenilebilir.
İlgi duyan kişi ve kuruluşların başvuru formlarını (Form A ve Form B) e-mail yoluyla
(wateraward@dsi.gov.tr) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü Sekretaryasına
iletmeleri saygıyla rica olunur.
2. İstanbul Su Forumu

ve
5. Dünya Su Forumu Sekretaryası
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13.07.2011
Sayın Cemal Gökçe
11.07.2011 günü Odayı ziyaret ettim. Yok olduğunuzdan Kütüphaneye konulmak üzere Sayın
Funda Savakçı’ya aşağıdaki çalışmalarımı bıraktım.
İTÜ Hocalarım (1957-1962) (Burada bulabildiğim kadarı ile bizleri iyi yetiştirdiklerine inandığım
hocalarımın kısa biyografileri yer almaktadır)
İTÜ den mezuniyetimin 50. Yılı için (2012) bir Derleme, içinde tüm 1962’li sınıf arkadaşlarımdan
toplanmış, makaleler, anılar,…..
Üçüncü olarak davetli olarak gittiğim Marsilya’da benden kendim ve yayınlarım hakkında bir
konuşma istendi. 17.06.2011 günü gerçekleşen toplantıda 25 dakika süren yaptığım Türkçe
konuşma eş zamanlı olarak Fransızca’ya çevrilmiştir.
Burada benim 20 yıldan bu yana (1991) su tarihi konusunda katıldığım Ulusal ve Ulaslararası
toplantılar, yayınlar ve BENİ DESTEKLEYEN KİŞİ VE KURUMLAR gösterilmiştir.
Bunlar arasında üyesi olmakla gurur duyduğum İMO İstanbul Şubesi’nin de olmasını ne kadar
arzu ederdim.!!!!!!
Saygılarımla
Mehmet Bildirici

ihmal@mail.ru
Sayın Vache Ihmalyan
Mail adresinizi sevgili arkadaşım ve eski ortağım Orhan Arda’dan aldım. Konya konusunda
özellikle mühendis olarak eski su yapıları ile araştırma yaptım ve bunları aşağıda Web Siteme
koydum.
www.mehmetbildirici.com
Özellikle Konya’da yaşamış Gayrimüslimler ile de araştırma ve belge toplamaktayım. Henüz
onlar tam olgunlaşmadığı için henüz siteme koymadım.
Babanız kanalı ile Konyalı hemşerilerim hakkında bilgiler elde etmek ve sizinle tanışmak beni
mutlu edecektir.
Babanızın resimleri ile ilgili açacağınızı öğrendiğim sergi için de başarılar dilerim.
En iyi dileklerimle
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YAPI MALZEMESİ

Sevgili hocam öncelikle iyi günler dilerim. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde
okumaktayım. Hocalarımın bana vermiş olduğu ödev konusu sizin bilgi paylaşımınız da en güzel
şekilde bulunmaktadır. Fakat "Yapı Malzemesi" başlık altındaki .pdf dosyasında bazı sayfaların
resim şeklinde taranıp atıldığı için, bu sayfalarda net inceleme ve düzeltme söz konusu olmuyor.
Ben bu yazınızdan özet bilgi çıkaracağım için sayfaları düzenlemem gerekiyor. Bu sayfaların
"Microsoft Word" uzantılı yedeklemeniz var ise bu konu hakkında tarafıma bilgi verilmesini
önemle arz ve rica ederim. Şimdiden teşekkür eder hayırlı günler dilerim.
Ufuk Davulcu Trabzon
ufukdavulcu@hotmail.de
08.12.2011
Sevgili Ufuk
Mailini aldım. Ev ödevi için aradıklarını benim Yapı Malzemesi kitabında bulman beni çok mutlu
etti. Gerçekten Yapı Malzemesi konusunda baş döndürücü gelişmelere karşı, tabiî ki temel
kavramlar aynı.
Ben onları 1982 yılında hazırlamıştım, sonra tarayıp siteme koydum. Word ortamında yok.
Ödevinde başarılar dilerim. Bittikten sonra bana da gönderirsen sevinirim. Hocanız Hızır Önsoy
benim arkadaşım. Görürsen selamımı ilet
Gözlerinden öperim.

Değerli Forum Katılımcıları,
İstanbul Su Forumu'nun ardından hazırlamış olduğumuz Final ve Sentez kitaplarını size
gönderebilmemiz için
güncel adres ve telefon bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Fikret ERİŞ
2. İstanbul Uluslararası Su Forumu Sekreteryası
Libadiye Cad. No:54 K.Çamlıca - Üsküdar
34696 İstanbul Türkiye
Tel: +90 216 325 4992
Fax: +90 216 325 0992
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Sayın Mehmet Bildirici,
Ziyaretçi defterinde sergiye ilişkin sarf ettiğiniz iltifatkâr sözlerden dolayı teşekkür ederim.
Sağ olun. Mehmed Ali Paşa'nın etnik kökenine ilişkin notunuza gelince; dünyada ve bizde birçok
yayında yer alan Arnavut asıllı olduğu yolundaki bilgi -çok yaygın olmasına rağmen- doğru değil.
Ailesinin bir kan davasından dolayı Konya'dan Kavala'ya göç ettiğini kesin olarak biliyoruz. Hatta
Konya'ya da Arapgir'den gelmiş olmaları kuvvetle muhtemel. Ailenin bugün hayatta olmayan eski
kuşak mensupları çocuklarına "Bizim aslımız Konya'dır, sakın unutmayın" derlermiş.
Bu Arnavut asıllı olma hikayesi Kral Fuad tarafından lanse edilmiş. Birinci Dünya Savaşı
sonunda Osmanlı Devleti'nin tasfiye edilmesini müteakip Mısır'ın İngilizlerin kontrolünde
"bağımsız" krallık haline gelmesi söz konusu. Ancak halk arasında Mehmed Ali Paşa ailesinin
doğru dürüst Arapça konuşamayan, Osmanlı'nın uzantısı "yabancılar" oldukları kanaati yaygın.
Kral Fuad da bu imajı kırmak için sarayda Türkçe konuşulmasını kesinlikle yasaklıyor ve -oğlu
Kral Farûk da dahil- çocuklarına özellikle Türkçe öğretmiyor ve olabildiğince "Türk asıllı"
olduklarını unutturmaya çalışıyor. Arap asıllı olduklarnı iddia etmek çok "komik" kaçacağından,
M. Ali Paşa'nın Arnavut birliklerine kumanda etmesini dayanak göstererek Arnavut asıllı
olduğunu ileri sürüyor, hatta bildiğim kadarıyla Avrupa'da yayınlanan ansiklopedilere bu bilginin
girmesini sağlıyor. Esasen Rumeli'deki nüfus kompozisyonuna bakıldığında Kavala Arnavutların
yaşadığı bir bölge de değil.
Fakat ilginç olan kralın bu "Arnavutlaştırma1" politikası Mısır halkının kanaatini
değiştirmemiş. Toplumun her kesiminde bugün hâlâ M. Ali Paşa'nın Türk olduğu kanaati hakim.
Hiç unutmam, Mısır'a 1977'de yaptığım ilk yolculukta bizi havalimanından otele götüren taksinin
şoförü İstanbul'dan geldiğimizi öğrenince, önce Memlûk sultanlarının türbelerini, ardından M. Ali
Paşa'nın Camii'ni göstererek "Kullühüm etrâk" yani "Hepsi Türk" demişti, bize iltifat olarak.
Sergiye gösterdiğiniz ilgi için tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
M. Baha Tanman
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Baha.Tanman@iae.org.tr
Sayın Baha Tanman
Mailinizi aldım. Nazik iltifatlarınıza candan teşekkürler. Sergi gerçekten çok iyi hazırlanmış….
Ben deftere yazdığım gibi ağırlıklı olarak Konya yöresi, antik kentleri ve su yolları ile ilgili….
Tabii çok derinlemesine olmasa da tüm tarih….
Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlıya kafa tutmuş ve Mısır’ı koparmasına rağmen gerçekten
büyük bir devlet adamı, soyu sopu bugünlere gelmiş ve devam ediyor…
Arap olmadığı çok kesin…. Osmanlı devlet adamı, Arnavut kökenli pek çok başka devlet
adamları da var. Örneğin Avlonyalı Arnavut kökenli MEHMET FERİT PAŞA’nın Konya Ovası
Sulama Projesi gibi kimseyle ölçülemeyecek eşsiz eserleri var….
Konya’da yazılmış kitaplarda onun kökeninin de hiçbir şeye dayanmadan Konya’dan gittiği
yazılı…..
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa Ordusu Konyada konakladığı mahalle
ARAPLAR semti denir. Ordusundaki zenci askerler dolayısıyla…..
Konya’da hiç bir yerde onunla ilgili belge yok… Konya’da ilçeler dışında köylerin isimlerini
inceledim. % 60 nı gezdim. Maalesef hiçbir ize rastlamış değlim…
Sokaktaki taksi şöförünün onların hepsi Türk’tü ifadesi ciddiye alınır olmasa gerek…..
Sonsuz saygı ve selamlarımla
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15.12.2011
Sayın Mehmet Bildirici

Haklısınız. Arnavut asıllı devlet adamı pek çok. Avlonyalı Ferit Paşa başkentten
oraya yollanmış bir vali. Tabii ki Konya ile kan bağı olmayacak.
M. Ali Paşa'nın ailesi gibi kendi halinde bir ailenin Konya'dan Kavala'ya göç
etmesi Osmanlı arşivlerinde veya vekayinemalerinde yer alacak önemli bir olay
değildi. Dolayısıya -bizde Batı'daki gibi "vaftiz kayıtları" olmadığı için- belki
hiçbir zaman ailenin Konya kökenli olduğunu "belgelerle ispat etmek" mümkün
olmayacak. Ailenin Konya'nın merkezinden mi ya da o devirdeki büyük Konya
vilayetinin bir kasabasından/köyünden mi geldiğini bilmiyoruz. İlçelerde veya
köylerde nasıl bir ize rastlanabilir ki?...
Ayrıca bir önceki mail'de ayrıntısına girmediğim bir de "Arapgir meselesi" var.
Yine rivayete göre Konya'ya da Arapgir'den gelmişler. Hatta Mısır
hanedanından, aile tarihini araştıran bir dostum şaka yollu "Aman biraz daha
kurcalarsak Kürt asıllı çıkacağız. Konya'dan öteye gitmeyelim" demişti...:) M.
Ali Paşa'nın kızı Zeyneb Hanım'la evlenecek olan Yusuf Kâmil Paşa'nın
Arapgir'den Mısır'a giderek M. Ali Paşa'nın himayesine mazhar olmasında
bir "hemşehriliğin" rolu olduğu söylenir. Kendi ailesi de aslen Arapgirli
olan İbnülemin M. Kemâl İnal'ın Son Sadrazamlar kitabında, Y. Kâmil
Paşa ile igili bölümde bu hususa değiniliyor, yanlış hatırlamıyorsam. Bu
gece evde tekrar bakacağım.
Bu durumda ben aileden gelen sözlü geleneği ciddiye almaktan yanayım. Osmanlı
dünyasında Arnavut asıllı olmak asla saklanacak ayıp bir şey değildi ve malumunuzdur- Türk asıllı olmak da çok iftihar edilen bir şey değildi. Neden
ısrarla "biz aslen Konyalıyız" desinler ki? Ayrıca Dinozadeler, Avlonyalızadeler,
Zogo'lar gibi bütün halkın Arnavut olduğu bir bölgeden de gelmiyor M. Ali Paşa.
Her neyse kendisinin Arnavut asıllı olması asla beni sinirlendiriyor değil. Lütfen
böyle algılamayın. Ayrıca meseleye kültür tarihi açısından bakıldığında Arnavut,
Türk veya Kürt asıllı olması neyi değiştirecek? Ama bendeniz Arnavut asıllı
olduğu kanaatini paylaşmıyorum.
İltifatlarınız için teşekkürler ve saygılarımla,
M. Baha Tanman
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16.12.2011
Sayın Baha Tanman
Çok değerli fikirlerinizin yer aldığı mailinizi aldım, dikkatlice okudum. Düşüncelerimiz bir
kapıya çıkıyor. Ben kitle göçünü baz alıyorum. Kişisel hareketler hep olmuştur.
Ben kendimden bir örnek vereceğim. Kayınpederim ve kız kardeşleri Konyalı olduğu halde
tipleri bembeyaz (Rus, Ukrayna veya Bosna ) çok farklı. Uzun uzun araştırdım, anne dedesi çok
uzun boylu, saçları arkadan bağlı !!!! Sadettin, kız kardeşi ile Konya’ya göç etmişler… tip
buradan geliyor… Ortada bir kitle göçü yok, ama kişisel bir göç var… Tabiî ki bunların ispatı
hiçbir zaman belgelenemeyecek, belki DNA ileride bir şey söyleyecek…
Benim için Türk, Kürt Arnavut, Boşnak, hatta Ermeni, Rum olsun, fark etmez, Anadolu’da
yaşamış, onun kültürüne zenginlik katmışsa başımın tacıdır….
Eğer kültürel değerlerin nerelerden geldiği konusunu araştırıyorsak, burada soy sop çok önem
kazandığı kanısındayım.
Sizinle mail ortamında görüşmek tartışmaktan çok büyük keyif aldığımı belirtiyorum. Sizi ziyaret
edeceğim…
Buna dayanarak sizden bir ricam olacak.
Benim uzun uzun araştırma yaptığım bir coğrafya da Muğla’da Gökova Akyaka… Orada
yazlığım var.
Bugün 90 yaşın üzerinde bir Hacıamcam var. Gökova Akyaka başlarda büyük bir mahrumiyet
bölgesi iken Sayın Rahmi Koç yedek subaylık yapmış. O zaman lokanta vs gibi hiçbir tesis yok.
Sadece bir bakkal ve fırın var. Şu tekerlemeyi o söylemiş
“İki burun, bir Fırın
Peynir ekmek yemekten ne ağız kaldı ne burun”
Kendisine daha önceleri ulaşamadım, Bu konuyu doğrular mı?, Ulaşabilir miyim?
Yardımcı olursanız sevinirim….
En iyi dilek ve saygılarımla
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ASIRLIK ÇINAR EDİP SEVİŞ’İ KAYBETTİK (1913-2011)
MEHMET BİLDİRİCİ
Müzikçi, İnşaat Yüksek Mühendisi Edip Seviş’i kaybettik. Rahmetli uzun zamandan beri
rahatsızdı.
Edip Seviş 1913 yılında İstanbul Fatih ilçesine bağlı Eğrikapı semtinde dünyaya geldi.
Çocukluğu orada geçti. Babası Haydar Bey, annesi ise Ayşe Hanımdı.
Lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde gördü. Yüksek Mühendislik Mektebi’ne girerek İnşaat
Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyet yılını belirleyemedim, ama ilk görevine 1938
yılında Kayseri Bayındırlık Müdürlüğü’nde başladığını biliyorum. Daha sonra Manisa Adana’da
görev yaptı. En son Konya Bayındırlık Müdürlüğü’nden 1974 yılında emekli oldu. İstanbullu bir
İstanbul Beyefendisiydi, Konya Beyefendisi oldu.
Mevlana kenti Konya’yı çok sevdi ve Konya’ya yerleşti. Münevver Hanım ile evli olan, Edip
Seviş’in tek kızı Jülide Seviş’tir. Çok iyi bir evlat olan Julide DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nde
çalışmakt
adır. Hem görevini ve annesinin babasının bakımını üstlendi, iyi bir evlat olduğunu gösterdi.
Edip Seviş mühendislik hayatı yanında müzikle dolu dolu yaşadı. Çok gençliğinde Eyüp Musiki
Derneği üyesi idi. Sanıyorum 1928 yılında, Dernek tarafından, Sarayburnu’nda Mustafa Kemal’e
bir konser verilir, en genç müzisyen Edip’tir. O günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Türk
halkına Batı Müziği’ni sevdirme ve tanıtma çabasındadır. Arkadan batıdan müzik sahneye gelir
ve halka dönerek, biraz önce Alaturka dinledik, içimiz karardı, şimdi canlandık der. Genç Edip
çok üzgündür. Ama daha sonra Mustafa Kemal, Musiki Derneği tüm üyelerine Dolmabahçe’de
bir ziyafet verir. O gün öyle konuşma durumumdaydım, hepinizden özür dilerim der.
Edip Seviş 1952 yılından itibaren Mevlana törenlerine katıldı. Rebap çaldı. Rebap virtiözü idi.
Tabii benim bir musiki eğitimim olmadığı için onun müzikteki derinliğini sizlere açıklamaktan
acizim. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ve Mevlevi’liğe gönülden bağlı idi.
DSİ. IV. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştığım sırada kızı Jülide ile beraberdik. Ailecek görüşür olduk.
Bu sıralar DSİ Genel Müdürlüğü benim “Konya Tarihi Su Yapıları Kitabımı” yayınladı. O yaşlı hali
ile büyük kısmını çok dikkatli okudu. O sıralar gazetemizde (Yeni Meram) köşe yazıları
yazıyordu. Birkaç yazısını benim çalışmalarıma ve çalışmalarımın desteklenmesine ayırdı.
Edip Seviş’in Yeni Meram’da uzun zaman çok değerli yazıları çıktı.
Eski yazıyı iyi okurdu. Birkaç defa Konya’daki çeşme kitabelerini bana lütfetti okudu. Onun
sayesinde “Nakipoğlu İbrahim Efendi’nin yaptırdığı su şebekesini ve çeşmelerini ortaya çıkardık.
Her görüştüğümüzde konu kültür ve mühendislik idi. Meslek hayatında Türkiye’nin yetiştirdiği
büyük Mühendis FEVZİ AKKAYA ile anılarını sordum, uzun uzun anlattı.
Ben 1995 yılı sonunda DSİ’den emekli olunca, benim emeklilik yemeğine kızı Jülide ile katıldı.
Sonradan şöyle dediğini işittim. Adama araştırma imkanları kısıtlanınca o da emekli oldu…..
Eşi Münevver Hanımefendi ile çok uyumlu bir evliliği vardı. Eşi ben emekli olmadan yıllar önce
uzun bir hastalık sonucu vefat etti. O gün buluşup gene bir yerlere gidecektik. Eşinin ölümünde
oradaydım… Eşinin ölümü onu çok çok sarstı, onun hakkında şiirler yazdı.
Çok içli bir şiirini Çağrı Dergisi’nde okuyunca ne kadar duygulanmıştım. Sonuçta şiirler yazdığı
eşine Konya Üçler Mezarlığında kavuştu.
Musiki üstadı, mühendis, dürüstlük abidesi Edip Seviş kızının evine 98 yaşında aramızdan
ayrıldı. Ben İstanbul’dan gelip cenazesine katılamadığım için gerçekten üzgünüm.
Biricik kızı Jülide Hanım’a ve geride kalanlarına ve YENİ MERAM’daki mesai arkadaşlarına ve
Mustafa BAHÇIVAN’a baş sağlığı, kendisine Tanrı’dan rahmetini esirgememesini dilerim.
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Liebe Freund/innen und Kolleg/innen,
ich wünsche allen Symposiumsteilnehmern ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes Neues
Jahr 2012 aus Wien
und schicke Euch ein Blumenbild mit fleißigen Morgenbienen am Degirmendere Aquädukt von
Ephesos mit - der Aquädukt ist im Hintergrund auf der gegenüberliegenden Hangseite als Strich
zu sehen).

Dear friends and colleagues,
I wish all participants of the conference a Merry Christmas and a happy New Year from Vienna
and send you a flowerfoto with busy bees in the morning at the Degirmendere aqueduct of
Ephesus - you can see the aqueduct in the background at the other side of the valley.
Gilbert Wiplinger

Dipl.Ing. Gilbert Wiplinger
Österreichisches Archäologisches Institut
Zentrale Wien
Franz Klein-Gasse 1
A-1190 Wien
T +43 1 4277 27101
M+43 664 5000812
F +43 1 4277 9271
E gilbert.wiplinger@oeai.at
I www.oeai.at

Teşekkür ederim.
Yaptıklarına ve görüşlerine saygı duyuyor ve katılıyorum.
İstersen listemden çıkarayım.
SSS (Selam, Sevgi, Saygı).
Yılmaz Dağdeviren (YD)
From: Mehmet Bildirici
Sent: Thursday, December 22, 2011 10:20 AM
To: ydagdeviren@soz12.com
Subject: Mailleriniz
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Sevgili Onur
Öncelikle Nişanlın GAMZE Hanım ile kuracağınız yuvada ömür boyu mutluluklar dilerim.
Babanın da arasında bulunduğu biz İTÜ 1962 Mezunu arkadaşlarımız sıkı bir şekilde
birbirimize bağlıyız. Meskenler, köprüler yaptık, mermer ocakları açtık……
Bunlardan bazılarını açıklayan tarafımdan hazırlanmış “FIRAT’IN TAPUSU” isimli bir paıtımı
sunuyorum.
Ama bütün bunların ötesinde dönemimizden çok daha iyi şartlarda 600 civarında pırıl pırıl
gençler yetiştirdik. Hep övüneceğimiz…
Bunlardan biri de sensin… Çok başarılı olacağına inanıyoruz…. Mutlu bir evlilik bu konuda
çok pozitif rol oynayacaktır…..
Mutluluklar Onur
24.12.2011
Mehmet Bildirici

MUTLU YILLAR
Շնորհաւոր Նոր Տարի և Սուրբ Ծնունդ
Frohe Weihnachten und glückliches Neues Jahr
Merry Christmas and Happy New Year
Joyeux Noël et Bonne Annee
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
С Рождеством Христовым и С наступающим Новым
Годом
اجمل التهاني بمناسبة الميالد و حلول السنة الجديدة
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Ετος
Feliz Navidad y próspero año nuevo!
MUSTAFA BALABAN-KHARPERT/ELAZIĞ
20.04.2011
Sevgili Arkadaşım Gilbert
Viyana’ya geleceğim için çok mutluyum. Davetiyeni önce almışım, ama yoğun olduğum için
farkına varamamışım.
Sen toplantıda çok yoğun olacağın için orada fazla konuşamayız. Bazı şeyleri yazacağım.
Acıbadem Su Terazisi
Bu konuyu Türkiye’de ilk bahseden benim. Alan Edmons isimli bir İngiliz ile mailleştim. O
bana söyledi. Daha sonra Kadıköy Belediyesi restore kararı almış, bana ulaştılar. Birlikte
Poster hazırlayacağımız Alper Yiğitoğlu çok güzel bir restorasyon projesi hazırladı. Ben
dıştan fotoğrafını çekmiştim. Restorasyon projesi sırasında içi ortaya çıktı. Hiç görülmemiş,
iki seviyede depo…. Çok ilginç. Ayrı bir mail ile özetini gönderiyorum.
Bizim Poster de yazı kısım az, bol resimli olacak, belki Kadıköy Belediyesi de katılacak.
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EBADI NE OLMALI, İKİ PARÇA OLABİLİR Mİ?
Gerçekten Türkiye de tarihi su yapıları konusunda ciddi, 20 yıldan bu yana çalışan Ünal
Hoca’dan sonra benim. Kurduğum WEB sitesinde 20. Bölüm olan Tarihi Su Yapıları
bölümünde 2.000 sayfa scan edilmiş makaleler var. Bunların yaklaşık 10 adedi Fahlbusch’a
ait. Geçen yıl İstanbul’a geldiler, görüştük, 2 gün bir İstanbul turu yaptık.
Web siteme çok çeşitli mesajlar geliyor. Gene ilk defa benim Web Sitesi içinde “KONYA
TARİHİ SU YAPILARI” kitabında olan Ermenek Yukarı Çağlar (izvit) Roma dönemi
tünelleri, daha sonra o köyden arkadaşlar harika fotoğraflar (500 adet) gönderdi. Hiç
bilinmeyen harika su tünelleri, antik yollar, kaya mezarlar, mağara kilise kalıntıları var. Bu
yaz gideceğim, birlikte inceleyeceğiz. Bunu da 2012 yılı İsrail Cura Aquarum toplantısına
sunacağım.
Gene Van Babası Gürpınar Belediye Başkanı olan bir arkadaş, Urartu dönemine ait bir su
kitabesi buldu, halen müzede, okunmuşsa Türkçesini bana bulup gönderecek….
AVUSTURYA KÜLTÜR OFİSİ KONSERLERİ
Boğaz kıyısında Kültür Ofisi’nde çok güzel konserler oluyor, onlara gidiyorum. Geçen yıl bir
sergi vardı. Carnungtun’da dünyayı değiştiren olay diye.
308 yılında dört Roma imparatoru Hıristiyanlığı kabul ederek dünyanın kaderini değiştirdi
diye. Çok yoğundu, soru soramadım, eve gidip ansiklobediye baktım, dedikleri tutmuyordu,
Tolerans kararı 313 yılında İmparator Konstantin tarafından Milano’da alınmış, daha sonra
İstanbul’da Devlet Hıristiyan dinini kabul etmişti…
Bu yönden Carnungtun’u da görmeyi çok istiyorum.
Bir başka yönden daha sonra İzmir’de tarihi su yapıları toplantısı yaptık. Ben pek
hoşlanmadım. Buna karşılık senin 2004 toplantısının hala tadı damağımda…süperdi
Neden Ü. Hocanın 8 defa yayınladığı bir konu tebliğ olarak verildi. Sonra Denizli Pamukkale
Üniversitesinin Hidroloji kongresinde teknik konular yanında öğrenci ödevleri sunulmuş,
bunun yanında üzülerek yazıyorum, bazıları tarihi saptırmak istiyor, Ege Grek uygarlığının
altına kelime oyunları ile Hitit uygarlığı yerleştirilmeye çalışıyor, Hititleri Türk var
sayarak….
3-5 Mayıs’ta İstanbul II Su Forumu var. Ben konuşmacıyım. Kuyular ile ilgili bildiri
sunacağım. İstersen sana izlenimlerimi yazarım.
20 Mayıs’ta Akyaka (Muğla) 8000 yıllık Anadolu Su Uygarlığı isimli sergim var.
Şimdilik bu kadar görüşmek dileğiyle
En iyi dileklerimle
Mehmet Bildirici
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