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20.06.2011
Henning Fahlbusch
fahlbusch@freenet.de
Dear Prof. Fahlbusch
I returned from Marseilles, I made a speech in the conference. I have not satisfied so much,
only I mentioned from water history, they listened me very carefully.
Now I send an article of Mustafa Kürklü who is a doctorate student at Sourbonne University
of Paris. His article is about Termessos in Pamphlia. Was the cistern in Athens interesting?
With my best wishes

Dear Mr. Bildirici:
when returning from a trip around Germany yesterday evening I got your mail with so many
really good news. Thank you very much for it. I'm very keen to know more about you project
about "rediscovering of Water Heritage in Mediterranean countries. Is there information in the
internet ?
If you think I can support you in your activities don't hesitate to contact me. I'll be at home for
one week an then go to Athens to look after a big cistern, perhaps a new surprise.
All the best to you and your family
Yours truly Henning Fahlbusch

27.06.2011
Dear Mr. Bildirici:
Thank you very much for your kind mail and the enclosed paper about Termessos and your
letter with the booklets and information about the Remee-projekt. Both I got when I returned
this weekend from Athens and I hope that I can study it in the coming days after I did my
"homework" from Athens. I'm sure I'll enjoy reading it.
The plant in Athens consists of three bellshaped zisterns, which are connected. However in
one connection tunnel there is a wall. Thus one cistern functions as kind of settling tank or
clearing basin. The storage plant was probably part of the water supply system of a bath. In
this respect quite a number of discussions with the archaeologists are still necessary.
Wishing you and your family all the best I send you my warmest regards
Yours truly Henning Fahlbusch
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08.07.2011

Dear Prof Fahlbusch
I will visit the Reginal Director of DSİ and than return to you. Of course ı
will do my best for everything.
Best regards
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302
04.07.2011

Dear Mr. Bildirici:
In Germany I try to organise a delegation for the IWA congress in Istanbul. As
it looks like we hopefully will come with 5 - 8 persons from Germany + Dr. Tsuk
from Israel and hopefully you. Then I think we would be an impressive group.
As the registration fees are very expensive for those who are not supported by
an institution (retired persons) I wrote the letter below to Dr. Altinbas hoping
that the fees will be reduced to an amount for students. And do you think that
we can stay in a clean pension somehow in the vicinity of the venue?
With all good wishes and best regards.
Yours truly
Henning Fahlbusch

20.07.11
Dear Prof. Fahlbusch
Yesterday I visited Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Chairman who is Prof. Dr. in Environment
Branch in Istanbul Technical University (İTÜ). He is interested in the canalization systems in
ancient cities. He said that he would call me and thanked me for visiting.
We were together nearly one hour. I mentioned your mail. He said that he would help you
and will ask about your mail from Mahmut Altınbaş (Secretary)
You can write mail directly to him.
İsmail Koyuncu
koyuncu@ituedu.tr
On the other hand the meeting will be at Sütlüce. This meeting hall is a new one. The hotels
or hostels are Taksim and Galata. With one ticket is very easy to go there when I have
details I will help you. I want you this time to stay on my house. Dennis from US stayed a few
days with me…
Yours truly

20.07.2011

Dear Mr. Bildirici:
Prof. Koyuncu answered already. See the attached mail. Now I'll try to push Döring and
Wittenberg. All the best
Yours Henning Fahlbusch
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Dear Prof. Fahlbusch
Yesterday I visited Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Chairman who is Prof. Dr. in Environment
Branch in Istanbul Technical University (İTÜ). He is interested in the canalization systems in
ancient cities. He said that he would call me and thanked me for visiting.
We were together nearly one hour. I mentioned your mail. He said that he would help you and
will ask about your mail from Mahmut Altınbaş (Secretary)
You can write mail directly to him.
İsmail Koyuncu koyuncu@ituedu.tr

On the other hand the meeting will be at Sütlüce. This meeting hall is a new one. The hotels
or hostels are Taksim and Galata. With one ticket is very easy to go there when I have details
I will help you. I want you this time to stay on
my house. Dennis from US stayed a few days with me…
Yours truly
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302

Dear Mr. Bildirici:
Thank you very much for your kind mail and please apologize the delay of my answer. I
highly appreciate that you talked to Prof. Koyuncu. As you've seen from the copy to him and
Prof. Angelakis I rose the question again. You know that the conference in Jerusalem in
Octobre 2012 has also to be payed by us and furthermore the meeting in Siegburg in
Germany. And you also know that DWhG never asks for high fees. The 3-days conference in
September in the Harz mountains are 75.-€ including excursion and a meal. The travelling
costs are costly enough. Therefore our participation really depends on the conference fees.
Now we've to wait for the reaction.
With all good wishes and best regards
Yours truly
Henning Fahlbusch
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İsmail Koyuncu
20.07.2011
koyuncu@itu.edu.tr
Sayın Prof. Dr. Koyuncu
Sayın Hocam
Dünkü ziyaretimde bana geniş bir zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Türkiye’nin özellikle su kültür tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum.
Bunun öncelikle bizlerin tanımamızda arkasından da dünyaya tanıtılmasının
boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum.
Yirmi yıldan bu yana (1991) bu yana konu ile ilgileniyorum. Arkama bakıyorum çok
şeyler öğrendiğimi sanıyorum, önüme bakıyorum henüz öğreneceğim ve
araştıracağım konular dağ gibi önümde duruyor.
Konuya aşırı ilgi duyan biri olarak bu toplantının en iyi geçmesi için 20 yıllık
deneyimime dayanarak kimlerin ve hangi konuların burada olması gerektiğini
yazacağım. Bunların olabilirliği ve takdiri tabii ki sizlerin takdiridir.
TÜRKİYE’ DE EN SEÇME VE KONUDA ÇALIŞMIŞ OLANLARI YAZACAĞIM
Yoğun Politik yaşamdan dolayı oturup yazamamış, ancak konuşmaları ile bu
konulara tam hâkim iki muhterem kişiyi saygı ile belirteceğim.
SAYIN DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL
SAYIN BAKAN PROF. DR. VEYSEL EROĞLU
ve
Bugün hayatta olmayan Sayın Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN (1919-1997)
İSTANBUL
1.Osmanlı Su Yapılarında ilk akla tabii ki Prof. Said Öztürk ve Prof Dr. Zekai Şen akla
gelir.
2.KIRKÇEŞME
Mimar Sinan’ın “Kırk Çeşme Su yolu için”
Nezih Aysel Mimar Sinan Üniversitesinde
2009 yılındaki Su Forumunda bunları çok güzel fotoğraflarla sergilemişti…
3.ISTRANCALAR SU YOLU
Istrancalardan gelen “Roma’nın en Uzun Suyolu” için uygun görürseniz ve çağrılı
bildiri isterseniz. Ben yüklenmeye hazırım. Tabii Kazım Hocanın bu çalışmalarını
yeniden gün ışığına çıkarmak, bunlar yerinde duruyor mu? Bunu genç bir arkadaşla
yoklamak. Ağır bir konu, halledeceğime güveniyorum. Kazım Hoca çok derin
inceleme yapmış, pek çok zor sorular ortaya koyuyor. Tartışarak bazılarına cevap
bulabilirsek, Büyük İSTANBUL’un su tarihine de çok katkısı olacağına inanıyorum.
4. Değerli Hocam Kazım Çeçen’in yardımcısı CELAL KOLAY bir konuya girebilir.
Hocamın kızı onu tanır sanıyorum.
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5. Çok değerli Tarih ve Arkeolog Prof. Dr. Semavi Eyice’nin 1979 yılında İstanbul’da
yapılan toplantıda Almanca “Bizans Dönemi Su Yapıları” diye çok güzel yazısı var
(Web Sitemde var). Gerçi Hocam çok yaşlı ama bir yakını son Marmaray
kazılarından çıkanları değerlendirerek bu konuda bir katkı sağlaması çok iyi olur diye
düşünüyorum.
6.İSTANBULDA SU BENDLERİ
Bu konuda en yetkili Sayın Hocam Ünal Öziş

7.GALATA SUYOLLARI
Bu konuda tek çalışma benim “GALATA SU YOLLARI”
8.İSTANBULDA SU TERAZİLERİ
Yıldız Üniversitesi’nde Gonca Aksu bu konuda çalışıyor. Genç arkadaş bulunması iyi
olur
aksugonca@gmail.com

9. Son dönem Terkos Suyu
Burhan Oğuz ve Hocam Haydar Kazgan’ın araştırmaları var (Ama yaşamıyorlar)
İKİNCİ ÖNEMLİ MERKEZ BERGAMA (PERGAMON)
İstanbul’dan sonra en önemli bölge BERGAMA
Bu konuda en çok çalışan Prof Dr. Günter Garbracht ve onun oğlu gibi sevdiği Prof.
Dr. Henning FAHLBUSCH
fahlbusch@freenet.de
Sayın Fahlbusch evvelki yıl emekli olduktan sonra, bir kurumdan mali destek alarak
tekrar Bergama konusunda çalışmaktadır. Mutlaka Bergama konusunda
Fahlbusch’dan yararlanılmalıdır. Ayrıca Helenistik karakterini koruyan Priene
konusunda da çalışmaları vardır. Üçüncüsü 1979 İstanbul’da Kazım Çeçen’in
öncülüğünde yapılan Cura Aquarum toplantılarını Fahlbusch düzenlemektedir.
ÜÇÜNCÜ ÖNEMLİ MERKEZ EFES
2004 yılında Cura Aquarum toplantısı Efes’te yapılmıştır. Bunu organize eden ve
Avusturya Kazı heyetinde görevli Gilbert Wiplinger’in Efes Su Yolları konusunda
çalışmaları vardır.
Tabii daha önce yapılmış parçalı Ünal Öziş ve arkadaşlarının çalışmaşarı da vardır.
Gilbert Wiplinger
gilbert.wiplinger@oeai.at
DÖRDÜNCÜ ÖNEMLİ BÖLGE VAN URARTU SU YAPILARI
Genç arkadaş Selçuk Güzeloğlu orada kalmış, araştırma yapıyor
selgu@yahoo.com
Ben 5. Su Forumunda sunmuştum, Selçuk Güzeloğlu olmazsa ben devreye
girebilirim. Urartu mutlaka olmalı….
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BEŞİNCİ ANTALYA & EGE
Galip Büyükyıldırım Antalya kentleri konusunda 20 yıldan bu yana çalışıyor
Galip Büyükyıldırım
<galipbm@hotmail.com
ASPENDOS
Hollandalı Paul Kessener
(Benim Web sitesinde var)
Mutlaka Aspendos olmalı mailini daha sonra gönderebilirim.
Diğer çok meraklı bir arkadaş Antalya DSİ Bölge Müdürlüğü’nde
Köksal Çelik
koksalc@dsi.gov.tr
TERMESSOS
Paris Sourbonne doktora çalışması yapan çok değerli genç arkadaş
Mehmet Kürkçü
memo_ksd@yahoo.fr
Prof Dr. Orhan Baykan
Pamukkale Üniversitesi’nde
obaykan@pau.edu.tr
Prof Dr.Sencer Şahin
Antalya Üniversitesi
Patara Basınçlı Su yolunun kitabesi açıklaması
Çok faydalı olur diye düşünürüm.
SİDE
Ülkü İzmirligil
Sultanahmet Konservasyon Müdürü idi
Halen emekli
ÇEŞİTLİ
AMASYA FERHAT KANALI
Bu konuda 2008 de İzmir de çok güzel sunum yaptı, olsa iyi olur
İsmail Hakkı Göktaş – Amasya Tel: 0 532 583 0670
SAGALASSOS & ARIASSOS
Kazılarında bulunmuş su yollarını incelemiş
Edwin Owens- İngiltere
e.j.owens@swansea.ac.uk>
KONYA Ovası Sulaması
Yüzyılın başında 1902-1913 yılları arasında gerçekleşmiş büyük proje
Bu konuda çalışmalarım var…
Saygı ile sunuyorum
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Dear Prof. Angelakis:
Thank you very much for your e-mails dated July 16 and the one mentioned above dated
August 6. Coming directly to the point, I've sent you a copy of my contribution of E. Cabreras
book on July 25 by mail. I wonder that it didn't arrive yet. Please send me a short message
when you got it.
However I've also a request. You put me as a member of the programme committee and the
German Water History Association (DWhG) in the list of organizers of the IWA WWTAC
2012 at Istanbul. I was a little bit astonished, because we didn't exchange opinions before.
However I successfully tried to convionce the members of the management board that we
support the event. Hopefully we'll participate with 7 members offering at least 6
contributions. Our problem is, that 4 of the 7 members willing to join the conference are
retired persons who don't have the possibility of being supported by their former university
respectively employer. Therefore the registration fees are too expensive for them. At the
IWHA-conference last year in Delft there was the same problem and we agreed that retired
persons should pay the fees like for students. Do you see also this possibility for your
conference in Istanbul? I would be pleased if you could inform me soon about a solution of
this problem. I asked this question already with my mail to Dr. Altinbas dated July 4, but
didn't get any answer yet.
With best regards
Yours sincerely Henning Fahlbusch
Prof. Dr.-Ing. Henning Fahlbusch
Vicechairman of DWhG
Posener Str. 2
D - 23909 Ratzeburg
Tel.: ++49 4541 7914
e-mail: fahlbusch@freenet.de

Andreas Angelakis schrieb:
Dear Prof. Fahlbusch,
Many thanks for the publication you kindly sent to me.
Kind regards,
Andreas
3rd IWA International Symposium on Water and Wastewater in Ancient Civilizations,
Istanbul, Turkey, March 22-24, 2012, site:http://www.iwa-ww2012.org/ <http://www.aangelakis.gr/>
Dr. Andreas N. Angelakis
Honorary Member of IWA
Past President of EUREAU
Chairperson of IWA-WWAC SG on Water and Wastewater in Ancient Civilizations
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Addresses:
a) National Agricultural Research Foundation, Institute of Iraklio
P.O Box 2229 71307 Iraklio Greece
or
b) Hellenic Water Supply and Swerage Systems Association
37-43 Papakiriazi str 41222 Larissa Greece
Tel
30 2810 245851 or 30 2810 225833
E-mails: angelak@nagref-her.gr <mailto:angelak@nagref-her.gr> or info@a-angelakis.gr
<mailto:info@a-angelakis.gr>
Site: http://www.a-angelakis.gr/

*From:* Andreas Aggelakis [mailto:angelak2@vodafone.net.gr]
*Sent:* Sunday, July 17, 2011 12:55 AM
*To:* 'fahlbusch@freenet.de'
*Subject:*
17.07.2011
Dear Prof. Fahlbusch,
I would appreciate very much receiving a copy of the following publication:
Fahlbusch, H. (2010). Water engineering and management in classic civilizations /
Water Engineering and Management through Time – Learning from History,/ edited by E.
Cabrera and F. Arregui, Taylor and Francis Group, London, UK.

Many thanks in advance and kind regards,
Andreas
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Dear Prof. Fahlbusch,
Thank you very much for your email.
We would like to see you and other friends in Istanbul.
Yes we discussed this problem with Mr. Bildirici and decided that retired people can pay like
students.
I look forwarding to see you in Istanbul.
Regards
İsmail Koyuncu

Alinti Fahlbusch fahlbusch@freenet.de

Dear Prof. Koyuncu:
Mr. Mehmet Bildirici, active member of the German Water History. Association and a
personal friend, visited you on July 21 and discussed the question of conference fees for
retired persons, who want to participate and even contribute to the WWTAC conference in
Istanbul but don't get any support from their former universities.
Therefore the conference fees are too high for them. I wrote in this context already to Dr.
Altinbas on July 4 and today to Prof. Angelakis. The retired persons in Germany are Prof. Dr.
Döring who could speak either about the cisterns in Karasis or the water supply in Antiochia,
Prof. Dr. Wittenberg about the water supply of Hattusa and I myself probably about a firefighting-reservoir in ancient Pergamum.
At the IWHA-conference last year in Delft there was the same problem and we agreed that
retired persons should pay the fees like for students. Do you see also this possibility for your
conference in Istanbul? I would be pleased if you could inform me soon about a
solution of this problem.
Looking forward to hearing from you I send you my best regards.
Yours faithfully
Prof. Dr.-Ing. Henning Fahlbusch Vicechairman of DWhG
Posener Str. 2 D - 23909 Ratzeburg
> Tel.: ++49 4541 7914

e-mail: fahlbusch@freenet.de
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11.08.2011
Dear Dr. Andreas Angelakis
Honorary Member of IWA
I have got your mail address from Prof. Dr. H. Fahlbusch. I am his personal friend, and active
member of DWhG. I am civil engineer and finished Istanbul Technical University in 1962.
I live in Istanbul and have been working over historical water supply systems since 20 years.
My two books were published by DSİ (State Hydraulic Works) in 1994 and 2004.
Now I have Web site
www.mehmetbildirici.com
In this site I collected many articles of me and other important investigators in Turkish,
English, German and French. All these articles are belongs to the ancient sites of Ancient
Anatolia.
On the other hand I attended “World Water Forum 5” in Istanbul. I spoke about “Hittite and
Urartu Water Supply Systems.
In this period a book was published in English called “A TALE OF WATER”. In this book
the water civilization of several times in Turkey were discussed. Like Hittite period, Urartu
period, Hellenistic period….ect. In every chapter one specialist gave information.
For Hellenic era, I was the speaker. You can reach so:
At first you must enter Web site, than press English button there you will see.
If you read this article and write your opinion. I will be so happy..
Because I want to go forward in this subject.
With my best wishes
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12.08.2011
Dear Mehmet,
Yes of course, I will look at and I will come back to you soon.
Meanwhile, I would like to inform you that a new book is planning to be published soon on
“Evolution of Water Supply Throughout the Millennia” by IWA Publications. The deadline for
submitting manuscripts is over. However, may you prepare a relevant Chapter on
“Sustainable Water Supply in Ancient Anatolia” or “Traditional Water Sources Technologies
in Ancient Anatolia” ASAP (before the end of this month)???? You should be mainly
concentrated on Hittite, Urartu, Classical, and Hellenistic periods. If yes; I will send you the
guidelines.
Many thanks and best regards,
Andreas
3rd IWA International Symposium on Water and Wastewater in Ancient
Civilizations, Istanbul, Turkey, March 22-24, 2012, site:http://www.iwaww2012.org/
Dr. Andreas N. Angelakis
Honorary Member of IWA -Past President of EUREAU
Chairperson of IWA-WWAC SG on Water and Wastewater in Ancient Civilizations
Addresses:
a) National Agricultural Research Foundation, Institute of Iraklio
P.O. Box 2229, 71307 Iraklio, Greece.
Or b) Hellenic Water Supply and Sewerage Systems Association
37-43, Papakiriazi str., 41222 Larissa, Greece.
Tel.: +30 2810 245851 or +30 2810 225833
E-mails: angelak@nagref-her.gr or info@a-angelakis.gr
Site: http://www.a-angelakis.gr/

12.08.2011
Dear Andreas
Thank you very much for your mails.
I will try to prepare a paper for IWA. Probably
1.).. Water civilization in Turkey since 8000 years. I studied the subject, because we
opened an “Exhibition in May 2011 in Turkish and English languages. I studied the subject.
2..
Urartu Water supply systems in Eastern Anatolia.
3..
Hellenic Water civilization in Anatolia
Please send me the guideline
Many thanks and best regards
Mehmet Bildirici

18.08.2011
Dear Andreas
Thank you very much for your mails, especially “Old Greek Water Supply systems”. I have
read very carefully.
This time I thought a lot and decided to postpone a paper for the book of IWA. Because the
time is limited for investigate new subjects.
Hope to meet you in Istanbul. With my best wishes
12

02.08.2011
Sayın Cüneyt Gerek
Genel Müdür Yardımcılığına atandığınızı büyük sevinçle öğrendim. Bölge
Müdürlüğünüzdeki başarınızın artarak devam edeceğine inanıyor, başarılar diliyorum.
Sizle görüştükten sonra Dragos toplantısı için “Türkiye’de 8000 yıldan bu yana Su
Uygarlığı” olarak bir yazıyı Ankara’ya gönderdim. 12.09.2011 günü de konu ile ilgili
sergi için hazırım. İlgi çekici olacağını umuyorum. Uzun bir çalışmanın ürünü
olduğunu düşünüyorum.
Bana verdiğiniz desteklerden ötürü şükranlarımı sunarım.
IWA 2012 için de İTÜ Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile uzun bir görüşme yaptım.
Dragos’ta görüşmek dileğiyle
Saygılarımla
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30.11.2011
Mehmet Bey Merhabalar,
Öncelikle gecikmeli emailim için kusur bakmayın. Değerli katkılarınız için çok çok teşekkürler.
Bildiğiniz üzere IWA tarihi su yapıları sempozyumu yaklaşıyor. Sizden hala bildiri bekliyoruz.
Ayrıca daha öncede sizin yönlendirmeniz ile bazı isimleri bize göndermiştiniz.
Aşağıda bu konuda ne gibi gelişmeler olduğunu özetlemeye çalışacağım. Özellikle altı çizili
konularda sizden yardım ve bildiri bekliyoruz:
1.SAYIN DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL ve SAYIN BAKAN
PROF. DR. VEYSEL EROĞLU: Kendileri ile irtibata geçeceğiz. Veysel Bey direkt olarak
sempozyumu takip ediyor.
2.Osmanlı Su Yapılarında ilk akla tabii ki Prof. Said Öztürk ve Prof Dr. Zekai
Şen: Kendileri ile irtibata geçtik.
3.KIRKÇEŞME Mimar Sinan’ın “Kırk Çeşme Su yolu için” : Sayın Nezih Aysel ile irtibata
geçildi.
4.ISTRANCALAR SU YOLU : Istrancalardan gelen “Roma’nın en Uzun Suyolu”: Bu konuda
sizin katkınızı ve bildirinizi bekliyoruz.
5. Değerli Hocam Kazım Çeçen’in yardımcısı CELAL KOLAY bir konuya girebilir.
Hocamın kızı onu tanır sanıyorum. (Kendileri ile irtibata geçemedik. Bir irtibat adresi
verebilirmisiniz.)
6. Çok değerli Tarih ve Arkeolog Prof. Dr. Semavi Eyice’nin 1979 yılında
İstanbul’da yapılan toplantıda Almanca “Bizans Dönemi Su Yapıları” diye çok
güzel yazısı var (Web Sitemde var). Gerçi Hocam çok yaşlı ama bir yakını son
Marmaray kazılarından çıkanları değerlendirerek bu konuda bir katkı sağlaması
çok iyi olur diye düşünüyorum.
(Bu konuda kimin ile irtibata geçebiliriz. Bir tavsiyeniz var mıdır?)
7.İSTANBULDA SU BENDLERİ: Bu konuda en yetkili Sayın Hocam Ünal Öziş: Kendileri ile
irtibata geçtik.
8.GALATA SUYOLLARI : Bu konuda tek çalışma benim “GALATA SU YOLLARI” Bu
konuda sizin katkınızı ve bildirinizi bekliyoruz.
9.İSTANBULDA SU TERAZİLERİ:Yıldız Üniversitesi’nde Gonca Aksu ile irtibata geçildi

10. Son dönem Terkos Suyu
Burhan Oğuz ve Hocam Haydar Kazgan’ın araştırmaları var (Ama yaşamıyorlar) (Bu konuda
irtibata geçecek kişileri bulamadık tabi olarak. Biir tavsiyeniz varmıdır.).
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11. İKİNCİ ÖNEMLİ MERKEZ BERGAMA (PERGAMON) İstanbul’dan sonra en önemli
bölge BERGAMA Bu konuda en çok çalışan Prof Dr. Günter Garbracht ve onun oğlu gibi
sevdiği
Prof. Dr. Henning FAHLBUSCH fahlbusch@freenet.de
(Prof. Fahlbush bu konuda bir bildiri gönderdi.)
12. ÜÇÜNCÜ ÖNEMLİ MERKEZ EFES 2004 yılında Cura Aquarum toplantısı Efes’te
yapılmıştır. Bunu organize eden ve
Avusturya Kazı heyetinde görevli Gilbert Wiplinger’in Efes Su Yolları konusunda
çalışmaları vardır.
Tabii daha önce yapılmış parçalı Ünal Öziş ve arkadaşlarının çalışmaşarı da
vardır.
Gilbert Wiplinger
gilbert.wiplinger@oeai.at
(Gilbert Wiplinger den bu konuda bir bildiri bekliyoruz.)
13. DÖRDÜNCÜ ÖNEMLİ BÖLGE VAN URARTU SU YAPILARI
Genç arkadaş Selçuk Güzeloğlu orada kalmış, araştırma yapıyor
selgu@yahoo.com

(Kendisi ile ile irtibata geçildi.)
14. BEŞİNCİ ANTALYA & EGE : Galip Büyükyıldırım Antalya kentleri konusunda 20 yıldan
bu yana çalışıyor
Galip Büyükyıldırım
<galipbm@hotmail.com
(Kendisi ile ile irtibata geçildi.)
15. ASPENDOS
Hollandalı Paul Kessener
(Benim Web sitesinde var)
Mutlaka Aspendos olmalı

mailini daha sonra gönderebilirim.

(Bu konuda irtibata geçecek email adresi bulamadık. Yardımcı olabilirmisiniz).
16. Diğer çok meraklı bir arkadaş Antalya DSİ Bölge Müdürlüğü’nde
Köksal Çelik
koksalc@dsi.gov.tr
(Kendisi bildiri gönderdi.)

17. TERMESSOS
Paris Sourbonne doktora çalışması yapan çok değerli genç arkadaş
Mehmet Kürkçü
memo_ksd@yahoo.fr
(Kendisi ile ile irtibata geçildi.)
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18. Prof Dr. Orhan Baykan
Pamukkale Üniversitesi’nde
obaykan@pau.edu.tr
(Kendisi ile ile irtibata geçildi.)
19. Prof Dr.Sencer Şahin
Antalya Üniversitesi
Patara Basınçlı Su yolunun kitabesi açıklaması
Çok faydalı olur diye düşünürüm.
(Kendisi ile ile irtibata geçildi.)
20. SİDE
Ülkü İzmirligil
Sultanahmet Konservasyon Müdürü idi
Halen emekli
(Bu konuda irtibata geçme konusunda sizden yardım alabilirmiyiz.)

21. AMASYA FERHAT KANALI
Bu konuda 2008 de İzmir de çok güzel sunum yaptı, olsa iyi olur
İsmail Hakkı Göktaş – Amasya
Tel: 0 532 583 0670
(Bu konuda kendisi ile irtibata gececeğiz)

22. SAGALASSOS & ARIASSOS
Kazılarında bulunmuş su yollarını incelemiş
Edwin Owens- İngiltere
e.j.owens@swansea.ac.uk>
(Kendisi ile ile irtibata geçildi.)
23. KONYA Ovası Sulaması
Yüzyılın başında 1902-1913 yılları arasında gerçekleşmiş büyük proje
Bu konuda çalışmalarım var…
(Bu konuda sizden bildiri bekliyoruz.)
Prof. Dr. İsmail Koyuncu
IWA Delegasyon Başkanı
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30.11.2011
Sayın Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Uzun zamandan beri cevap alamadığımdan bir hazırlığım olmadı, bekleyiş içinde oldum.
Ayrıca toplantı için ödenecek miktar çok çok fazla…
Hem sıkı bir çalışma ve hazırlık yapacağım, hem de 500 Euro’yu ödeyecek isem, bir
düşünmem lazım. Belki katılmamayı yeğleyeceğim. Para ödememem gerektiğini
düşünüyorum.
Bu konuyu aydınlatırsanız daha zaman var hızla çalışmalara başlayacağım. Dört bildiri ile
katılmayı düşünüyorum. Muhtemelen DSİ Genel Müdürlüğü’nden ve DWhG üyesi olarak
katılacağım….
İstedikleriniz içinde hemen cevaplayacaklarım da şöyle;
4.).. Istrancalar Su Yolu
(DSİ adına katılmayı düşünüyorum)
Genel Müdürlükten yerinde incelemede araç yardımı talep etmeyi düşünüyorum.
5. Değerli Hocam Kazım Çeçen’in kızı İTÜ de sizin blokta bir alt katta (ismi ?) Celal Kolay
ondan bulunabilir
6.Semavi Eyice yaşlı 88 yaşında, telefonla ulaşıp bilgi vermeye çalışacağım.
8. Galata Su Yolları (DWhG ) adına katılmayı düşünüyorum….
10. Hocalarım yaşamıyor, isimleri görünsün diye yazdım.
15. Paul Kessener (Aspendos) mail adresinin yazacağım.,
20 Ülkü İzmirligil telefonla ulaşmaya çalışacağım.
21. Konya Ovasını hazırlayacağım
YENİ MADDELER
22. Alper Yiğitoğlu
Kadıköy Acıbadem Depolu Su Terazisi Restorasyonu
alperyigitoglu@hotmail.com
23. Mehmet Bildirici
Karaman Ermenek Yukarı Çağlar (SBIDE) antik kenti ve su tünelleri
Dördüncü olarak katılmak isterim.
(Bu konuda Ağustos ayında araştırma yaptım)
24. Dennis Murphy USA
Lamas çayı Kızkalesi (Coricos) su yolları su kemerleri
Dmurhy.co@att.net
Ayrıca sizden sonra Andreas Angelakis ile mailleştim. Kendisine Yerebatan Sarnıcı ile kitap
gönderdim.
Ne kadar katılım olur bilemiyorum, ama çok olursa aynı konuya gönüllü pek çok kişiyi bir
araya getirecek ve bu konuda bir çığır açacağına inanıyorum.
Ben elimden geleni yapmaya hazırım, başarılar diliyorum.
Saygılarımla
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03.12.2011
koyuncu@itu.edu.tr
Sayın Hocam
Mailinizi aldım. Çok teşekkür ederim.
Önce ekleyeceğim bilgiler;
6. Prof Dr. Semavi Eyice
Özellikle İstanbul Bizans dönemini çok iyi bilen dünya çapında bilim adamı, 1923 doğumlu
Ulaşamadım…
15. Paul Kessener
Arkeolog ama Türkiye’de pek çok tesisi çok yakından inceledi. Örnek Aspendos, katılması
çok iyi olur.
lenl@euronet.nl
20 . Ülkü İzmirligil
İstanbul’da araştırma yaptım, İstanbul dışına yerleştiği kanısındayım.
24. Dennis Murphy
Size Lamas ile çalışmasını göndermiş (bana da), çok özverili bir çalışma yaptığını yakinen
biliyorum.
25. Prof Dr. Jean Burdy
16 rue Roger Radisson F 69005 Lyon France
Internet kullanmıyor yaşlı, aranırsa memnun olur, belki bir bildiri göndriri.
Lyon Roma dönemi su yapılarını, Isparta Yalvaç Antioch on Pisidia tarihi su yapılarını
inceledi, yayınladı
26. Yehuda Peleg
y_peleg@mayan.org.il
Pek çok yurt dışı su toplantılarında birlikte olduk….değerli bir araştırmacı
27. Tsvika Tsuk
etstsuk@012.net.il
Genç ve meraklı bir arkadaş, 2012 yılında İsrail’de düzenlenecek “Cura Aquarum” toplantının
düzenleyicisi
28. Martin Schwarz
maschwarz@hispeed.ch
Çok yakın arkadaşım, 1929 doğumlu, ancak ben de maillerime cevap alamıyorum…
BENİM ÇALIŞMALARIMA GELİNCE
3 bildiri ile katılmaya karar verdim.
Bildirilerin çok uzatmayı doğru bulmam, ama gene de sayfa kısıtlaması var mı? Resimlerle
birlikte en fazla kaç sayfa olmalıdır?
Bunlar kitap olursa şüphesiz İngilizce olması gerekir. Önce Türkçe, belki smultene çeviri
kolaylığından anlatım da Türkçe olabilir, İngilizce metinler daha sonra olabilir mi?
Tabii en başa İngilizce summary konacaktır.
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1.).. İstanbul Galata Eski Yolları,
Daha önce yayınlanmıştı, yeni edindiğim bilgileri ekleyerek yenisi ortaya çıkacak
(Bunu DWhG) üyesi olarak sunmayı düşünürüm, Tabii Prof. Dr. Fahlbusch da uygun görürse
İngilizce, Türkçe Aralık sonuna olabilir. 4-5 sayfa metin- en fazla fotoğraflarla 10 sayfa)
2.).. Karaman Ermenek Yukarı Çağlar antik SBIDE KENTİ ve SU TÜNELLERİ
Bu konuda daha önce DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Konya Karaman Tarihi Su
Yapıları kitabımda yayınlanmıştı. Bu yıl birlikte sunacağım Ali Aktürk ile birlikte yaptığımız
çalışma sonu tüm antik kenti ortaya koyacağız. (4-5 sayfa metin- en fazla fotoğraflarla 10
sayfa). Türkçe olarak İngilizce Ocakta…
3. ISTRANCALAR SU YOLU..
Türkiye’de bu konuda çığır açan, bizlere öncülük yapan Değerli Hocam Kazım Çeçen’in
kitabı ana kaynak…
Ancak hocam bu eşsiz bilgileri topladığı yıllar yaklaşık 1990’lı yıllar. Aradan geçen zamanda
ana kemerlerde değişim olmuş mudur? Tüm yerini görmek gerekecek diye düşünüyorum. Bu
eşsiz yapının bu yönden de her 20-30 yılda bunun günceleşmesinin yapılması gerektiğini
düşünüyorum.
Burada benim için fevkalade heyecan verici, ağır ve onurlu görevde desteğe ve yardıma
ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.
Benim bu yerleri tek başına dolaşmam yaşım itibariyle, çok zor. Bu bakımdan en fazla 3 gün
arabalı (hatta meraklı bir genç ile birlikte) geziye ihtiyacım var.
Bu bildiriyi de DSİ mensubu olarak hazırlamak istiyorum. Konuyu ve yardım teklifini Sayın
DSİ Genel Müdür Yardımcısı, daha önce hep yardımlarını gördüğüm Cüneyt GEREK’e
yazacağım.
Bu özelliğinden dolayı bu bildiriyi ancak Ocak 2012 sonuna yetiştireceğim.
Benim size sunduğum liste yurt içi ve yurt dışında bu işlerle uğraşan ve gönül verenlerin
büyük bölümünü kapsamaktadır. Bunların çoğunun bir araya gerek toplantı ortamında ve
gerekse internet ortamında konuya büyük ivme kazandıracağından eminim…
Büyük heyecanla saygılar sunuyorum. Su Kültür ve Tarihi açısından başarılı olmasını
diliyorum.
Mehmet Bildirici
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04.12.2011
cuneytgerek@dsi.gov.tr
Sayın Cüneyt Bey
Eylül’de gerçekleşen 5. Ulusal Su Mühendisliği toplantınıza yoğun işlerinizden ötürü
katılamadınız. Ama sizin yokluğunuzu görevli arkadaşlar belli etmediler, gerekli ilgiyi
gösterdiler….Teşekkürler.
Bu sıralar Ankara’ya gelemedim, gelince sizi ziyaret edeceğim.
2012 Mart ayında yapılacak IWA toplantısı yaklaşmakta, Bu konuda yetkili Sayın Prof. Dr.
İsmail Koyuncu ile görüştüm ve görüşmelerimizde devam etmektedir.
Benden 3 konuda bildiri istediler.
1.).. İstanbul Galata Eski Yolları,
Daha önce yayınlanmıştı, yeni edindiğim bilgileri ekleyerek yenisi ortaya çıkacak
(Bunu DWhG) üyesi olarak sunmayı düşünürüm,
2.).. Karaman Ermenek Yukarı Çağlar antik SBIDE KENTİ ve SU TÜNELLERİ
Bu konuda daha önce DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Konya Karaman Tarihi Su
Yapıları kitabımda yayınlanmıştı. Bu yıl birlikte sunacağım Ali Aktürk ile birlikte yaptığımız
çalışma sonu tüm antik kenti ortaya koyacağız. Muhtemelen Karaman Belediyesi adına
sunmayı uygun düşünüyorum.
3. ISTRANCALAR SU YOLU..
Türkiye’de bu konuda çığır açan, bizlere öncülük yapan Değerli Hocam Kazım Çeçen’in
kitabı ana kaynak…
Ancak hocam bu eşsiz bilgileri topladığı yıllar yaklaşık 1990’lı yıllar. Aradan geçen zamanda
ana kemerlerde değişim olmuş mudur? Su yolu boyunca kentleşme ve yapılaşma var mıdır?
Bu yönden tüm yerini görmek gerekecektir.
Bu eşsiz yapının bu yönden de her 20-30 yılda bunun günceleşmesinin yapılması
gerektiğini düşünüyorum.
Burada benim için fevkalade heyecan verici, ağır ve onurlu görevde desteğe ve yardıma
ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.
Benim bu yerleri tek başına dolaşmam yaşım itibariyle, çok zor. Bu bakımdan en fazla 3 gün
arabalı (hatta meraklı bir genç ile birlikte) geziye ihtiyacım var.
Bu bildiriyi de DSİ mensubu olarak hazırlamak istiyorum.
Bu özelliğinden dolayı bu bildiriyi ancak Ocak 2012 sonuna yetiştireceğim.
Sayın Cüneyt Gerek
Size bu bildiriyi DSİ emeklisi olarak DSİ kontenjanı içinde sunmayı istiyorum, tabii uygun
görülürse…
İkincisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden en fazla 3 gün bir araba ve 20 yıl sonra projeyi
güncellemeyi düşünen bir genç mühendis arkadaşı benim yardımıma vermenizi diliyor.
Emekli olup zaman bulduğunuzda FRİGYA VADİSİNİ değerlendirmek daima hayalimde.
Umarım gerçekleşir.
Saygılar sunuyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum
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Dear Mehmet,
I appreciate you thinking of me for the IWA symposium. I sent a copy of the Eliaussa paper
to Dr. Koyuncutoday. Let me know if you think it would be OK for the symposium...it is not
too technical. I was not able to open the "registration" link to see what the conference cost is,
can you tell me? Give my regards to your wife and family.
Your friend,
Dennis
--- On Wed, 11/30/11, Murphy, Dennis E (N-EAGLE AEROSPACE, INC)
<dennis.e.murphy@lmco.com> wrote:
From: Murphy, Dennis E (N-EAGLE AEROSPACE, INC) <dennis.e.murphy@lmco.com>
Subject: Murphy - Lamas çayı paper
To: "koyuncu@itu.edu.tr" <koyuncu@itu.edu.tr>
Cc: "dmurphy.co@att.net" <dmurphy.co@att.net>
Date: Wednesday, November 30, 2011, 3:43 PM
Dear Dr. Koyuncu,
Attached is my paper for you to look at. It talks about areas where the ancient channel is still
used as a utility corridor to lay modern pipes in and then towards the end I discuss other
ancient/modern uses of the nearby Olba aqueduct and cisterns for modern use. A lot of the
paper talks about the construction techniques of the aqueduct bridges which I am not sure
the IWA would be interested in. I can always change the paper a bit?
I did not see the cost of the conference in the web link but maybe I missed it?
Best regards,
Dennis Murphy

23.12.2011
Dear Dennis
Thank you very much for your mail.
I will put Lamas paper on my Web site.
There is a problem for IWA due the conference fees that is very high.
I don’t know yet to join or not.
A Merry Christmas and a happy New-Year
Your friend
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2012
07.02.2012
Dear Prof. Fahlbusch
I could not hear you for a long time. I hope you and your wife are fine. I am fine too working
on the same subjects.
After your mail about IWA, I had visited Prof. İsmail Koyuncu. He was very pleasant to meet
me in July 2011, and asked help. I sent him a long mail of my friends and their working on
historical water supply systems.
After 4 months he replied and asked me some papers for the conference. I said the
conference fee was very high. ‘On this position I will think to attend or not’
I said. “Something may be done” he said and dialogue ended.
I did not applied for attend…
I want to inform you
With my best wishes.

08.02.2012
Sayın Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Sizinle son mailleşmemiz 30.11.2011 tarihinde yaklaşık 2,5 ay önce, benden bildiri istediniz,
ben de 500 Euro’yu ödemek istemediğimi gerekirse katılmamayı yeğlerim diye yazmıştım.
Ücret konusunda yazılı bir güvence vermediniz. Ayrıca bana yazılı bildiri talebi gelmedi..
Ben de hiçbir hazırlık yapmadım….
Türkiye’de çok değerli bilim adamları var, bu konuda çok kısa zamanda bildiri
hazırlayabilirler.
Eğer bu konuda çalışma süresi önemli ise şunu vurgulayarak iddia ediyorum, rahmetli Kazım
Çeçen ve emekli Profesör Dr. Ünal Öziş dışında en uzun süreli çalışan kişi benim.. DSİ
Genel Müdürlüğü 1993 yılında tüm Türkiye’deki tarihi su yapılarının toplanması konusunda
beni organizatör olarak atamıştı…
Bu konuda 1991 yılından bu yana tam 22 yıldır, çalışmakta, araştırma ve yayın
yapmaktayım..
Emekli bir kişi olarak 500 Euro verip katılmayı içime sindiremedim…
Saygılarımla
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13.02.2012

Mehmet Bey Merhabalar,
Ben bir önceki e-malimde katılım ücretinin sorun olmayacağını bildirdiğimi hatırlıyorum. Bu
konuyu çözdüğümüzü o zaman düşünmüştüm. Onun için bir daha size e-mail atmadık.
Sizlerin katılımını tabi ki önemsiyoruz.
Ancak su ana kadar sizden bir cevap gelmeyince ben, herhalde katılmaktan vazgeçtiğinizi
düşündüm. Siz en son 3 adet bildiri göndereceğinizi söylemiştiniz. Onları beklemiştik. Yazılı
olarak size bir yazı göndermemiz gerektiğini doğrusu bende bilmiyordum.
Eğer hala bir hafta içinde bildirileri gönderebilirseniz, kitapçığa ve programa dahil etme
ihtimalimiz olabilir.
Selamlar
İsmail Koyuncu

14.02.2012
Sayın İsmail Koyuncu
Mailinizi aldım. Ben sizlerden çağrılı bildiri bekledim. Siz de benden söz verdiğim bildirileri,,,
Bir yanlış anlama oldu. Ben şahsen kendi payıma özür diliyorum.
Ben hemen 3 bildirimi hazırlamaya koyuldum. En geç 20.02.2012 Pazartesi elden getirip size
teslim edeceğim. Bunlar
1. İstanbul Galata su yolları
2. Karaman Ermenek Yukarıçağlar antik kenti ve su tünelleri
3. Konya Ovası Sulaması (1960 yılına kadar)
Bunları Türkçe hazırlıyorum. Bol fotoğraflı, sunumu 10-15 dakika arası olacak şekilde
Saygılarımla sunuyorum.
18.02.2012
Sayın İsmail Koyuncu
Zaman daraldığı için bildirileri hazırlamaya vakit kalmadı. Katılamayacağım.
Sizlere yararlı bir toplantı yapmanızı diliyorum.
Saygılarımla
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Dear Mr. Bildirici:
Thank you very much for your kind mail. Indeed there obviously have been quite a number of
problems with the organization of the conference in Istanbul. Due to your correspondence
with Prof. Koyuncu the retired persons are allowed to participate at the conference for the
fees of students. Therefore I organized a group of at least 7 members of DWhG to
participate. These are:
Pof. Grottker (Lübeck), active,
Prof. Döring Darmstadt, retired
Prof. Wittenberg, Suderburg, retired
myself (Lübeck), retired
and the PhD-students Wellbrock and Voss (Lübeck) and Androvitsanea (Berlin/Athens).
Without Döring and Androvitsanea we'll give a presentation.
And without Wittenberg and Androviotsanea we'll stay in ISTANBUL ROYAL HOTEL
AKSARAY CAD. NO-16 34480 LALELI/ISTANBUL
TEL:+90 (212) 518 51 51 (10 LINES).
My wife and I will arrive in Istanbul at March 20, the others one day later. And we'll leave
directly after the conference. However all of us would be pleased meeting you.
At the moment there was no programme about the conference details, especially who will
speak when. As soon as we know this we should make an appointment.
The conference is funny. DWhG became co organizer without being asked. I became a
member of the scientific committee without being asked and later replaced by another
German. It is somehow strange.
Anyhow I'm glad that there will be participants from Germany and I would highly be pleased
when we could meet.
Sending you and your family my warmest regards
Yours faithfully Henning Fahlbusch

14.02.2012
Dear Prof. Fahlbusch
Thank you very much for your last mail. I decided too to join the IWA conference. I am very
pleased that you will be here in Istanbul in 20.03.2012.
After the demise of Ozlem, my wife decided to live with her older daughter, so I live alone
since 8 months in the house once you and your wife visited..
I sincerely invite you and your wife to stay in my house during the conference. If anything to
do for the other friends please write me.
With my best wishes
Dear Dennis
Thank you very much for your mail. I am very pleased to hear that you will come again in
Turkey this summer. I want to join you to Silifke. I have some friends there too…
With my best wishes
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15.02.2012

Dear Prof. Ismail Koyuncu,
I regret to inform you that I will not be able to attend the 2012 WWTAC conference.
Unfortunately my company has not approved the money for the conf. fee. I had looked
forward to meeting you and visiting with my good friend Mehmet Bildirici.
I will be in Turkey (Cilicia) this summer doing more research to expand my paper and hope
that you will Invite me to the t 2013 conference to present my paper at that time. Then I will
have more time to plan the trip with my own funds.
Again, thank you for your interest in my studies.
Best regards,
Dennis
14.02.2012
Dear Prof. Fahlbusch
Thank you very much for your last mail. I decided too to join the IWA conference. I am very
pleased that you will be here in Istanbul in 20.03.2012.
After the demise of Ozlem, my wife decided to live with her older daughter, so I live alone
since 8 months in the house once you and your wife visited..
I sincerely invite you and your wife to stay in my house during the conference. If anything to
do for the other friends please write me.
With my best wishes
Dear Dennis
Thank you very much for your mail. I am very pleased to hear that you will come again in
Turkey this summer. I want to join you to Silifke. I have some friends there too…
With my best wishes

Dear Prof. Ismail Koyuncu,
I regret to inform you that I will not be able to attend the 2012 WWTAC conference.
Unfortunately my company has not approved the money for the conf. fee. I had looked
forward to meeting you and visiting with my good friend Mehmet Bildirici.
I will be in Turkey (Cilicia) this summer doing more research to expand my paper and hope
that you will invite me to the t 2013 conference to present my paper at that time. Then I will
have more time to plan the trip with my own funds.
Again, thank you for your interest in my studies.
Best regards,
Dennis
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Fahlbusch hediyesi Alman çikolata

Boğaz Yemeği Gilbert Wiplinger ile
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25.03.2012 Pazar günü geziden
IWA –INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
22-25 MARCH 2012
TOPKAPI ERESIN HOTEL
Daha önce Konferansın Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile görüştüm. Uzun bir
görüşme oldu, konu ile ilgili çalışmalarımdan ve bu konularda yurt içi ve yurt dışı çalışanlar
ve çalışmalarından söz ettik. Ancak ücret konusunda bir yanlış anlamadan dolayı üç bildiri
sunacakken katılamadım.
DSİ mensubu olarak konferansı başından sonuna izledim. Dinledim. Özellikle yurt dışı
bildiriler çok zengindi. Pek çok dostlarla birlikte oldum.
21.03.2012 günü ve konferansta Prof Dr. Henning Fahlbusch, eşi Cornelia, Prof Döring ile
beraber olduk. Aksaray-Valens (Hadrianus) kemeri- Vefa Stadından tramvayla TopkapıKabataş arası gezi yaptık. Tekrar toplantıda birlikteydik.
İzmir’den Prof. Dr. Ünal Öziş yalnız idi. Toplantıda ve yemeklerde birlikte olduk.
Pek çok defa toplantılarda birlikte olduğumuz Gilbert Wiplinger ile yemek ve Boğaz
yemeğinde Faslı Hanım katılımcılarla beraberdik.
İTÜ’den Prof. Dr Ahmet Samsunlu ile toplantıları izledim. Konya’da Su Medeniyeti
toplantısında birlikte olduğum Güler Yarcı ile uzun sohbetimiz oldu. Konya’dan Mustafa
Demirci ile görüştük.
Bu toplantıda daha önce mail ile tanışıp ilk defa görüştüğümüz 2 kişi oldu. Yunanistan Girit
Adası’ndan Prof. Dr. Andreas Angelakis ile Paris Sorbounne’da sarnıçlar konusunda doktora
yapan Mehmet Kürklü. Burada yüz yüze geldik
25 Mart Pazar günü Yerebatan Sarayı (Basilica Cistern) ve Belgrat ormanlarında Büyükbend’i
daha yakından inceleme fırsatı buldum…
Çok güzel bir toplantı oldu, şimdi sıra çok kalın İngilizce kitaptan, yazılanları okumakta….
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No
MN-002
MN-003
MN-008
MN-009
MN-031

Yazar
L.W. Mays
Buğra Çelik
Al Taiee (Iraq)
Gilbert Wiplinger
H. Fahlbusch
Ünal Öziş

MN-032
MN-036
MN-038
MN-042
MN-044
MN-054
MN-056
MN-067
MN-073
MN-080
MN-116
MN-120
MN-126

Andreas Angelakis
“
Ahmet Samsunlu
L.W.Mays
F.Vojdani
H. Wittenberg
Dursun Özden
Galanaki
Mehmet Kürkçü
A.Bir İTÜ
H. Çetinavcı
K.Yenigün
İsmail Koyuncu

İsmi
Ancient gods and goddess of Water
Türkiye’de borular
Qanats
Değirmendere Route Deviations
Pergamon, Yangına karşı
Water Works for Millenia
Referans Bildirici
Girit Adası Su yolları
“
Çorum Türk Hamamları
History of Cisterns
Qanats of Iran
Ponds of Hattusa
Anadolu Karızlar ?
Earth and and Water in Herodotus
Termessos
First Waterwheel in Niksar
Bursa
Urfa Justinien system
İstanbul Asya

8 sayfa
8 sayfa
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